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افتتاحية العدد

ــات  توّج ومــع  جديــدة،  ــة 
ّ
حل ــ  تمــع»  وا ســان  «اإل مجلــة  مــن  العــدد  ــذا  يصــدر 

للمجلــة. ــ  العل باملســتوى  االرتقــاء  ــ  رغبــة  جديــدة، 

ن: ن اثن     ألجل ذلك سوف يتم تب اتجا

ــ  ع واالطــالع  التصفــح  دائــرة  توســيع  منــھ  ــدف  ال إعالمــي،  عــٍد  ذو  األول:  االتجــاه      

ــن مــن  لــة، واالنتقــال بمجــال التواصــل مــع الباحث ــ ا شــورة  البحــوث والدراســات امل

ــي. ــ االتجــاه الثا ــذا يفــرض التأكيــد ع ــ العامليــة. و ليــة إ ا

للبحــوث  ــ  العل باملســتوى  االرتقــاء  منــھ  ــدف  وال  ، ــ عل عــٍد  ذو  ــي:   الثا االتجــاه      

ــن   للباحث
ً
 علميــا

ً
ــون جديــرة بــأن تصبــح مصــدرا ــ ت لــة، ح ا ا شــر ــ ت والدراســات ال

العلــم. وطلبــة 

ــ  عــد التــدرج إ ــن وطلبــة مــا  لــة تدعــو جميــع األســاتذة والباحث    وعليــھ؛ فــإّن إدارة ا

ــ مســتوى العامليــة، مــن خــالل األبحــاث العلميــة  لــة إ ــ االرتقــاء بمســتوى ا مة  املســا

ديــدة.   األصيلــة، واملواكبــة للتحــوالت ا

ــ تصّفــح موقــع  ــن والطلبــة إ لــة جميــع األســاتذة والباحث ــ تدعــو إدارة ا ــ األخ     و

ــا  ــ تصدر ــالت ال ــ ا http ://ojs.univ.tlemcen.dz، وذلــك مــن أجــل االطــالع ع

ــ ســوف  تمــع» ال ســان وا ــا مجلــة «اإل ــ جامعــة تلمســان، وم ليــات ومخابــر البحــث 

ــ أقــرب اآلجــال. ــا  شــرت ف
ُ
ــ  يتــم عــرض البحــوث والدراســات ال

ر مدير التحر

يد بلغيت عبد ا
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ثنائية النص/ العالم: من أجل أشكلة جديدة للعمل على القرآن

زرقة لطفي هشام

جامعة تلمسان

ــس مــن خــالل مســائلة منفــردة لــھ أو مســائلة لــھ بمقابــل  ــ القــرآن، ل ــ  ــ التفك ــذا يقصــد إ إن بحثنــا 

بالتقابــل  مســائلة  ــا  إ العالــم.  النــص/  ثنائيــة  داخــل  إليــھ  النظــر  خــالل  مــن  وإنمــا  أخــرى،  نصــوص 

ــة  انــات التأليــف فيــھ، ومــن ج ــ أعقــد إم ــة الوجــود اللغــوي  ــن، مــن ج ــن وجوديــن مختلف املمكــن ب

ألنمــاط  عامــة تأســس  رؤى  مــن  ــذا التقابــل  ثــق عــن  قــد ين ومــا  ليتــھ،  ــ  قيقــي  أخــرى الوجــود ا

لــود أجــاج  Claude Hagége «نظــام  ســميھ  نــا ينــدرج ضمــن مــا  نــا  مختلفــة مــن املعرفــة. إن حدي

ــ عــن العالــم  ــة أنــھ نظــام لغــوي مع ــ القــرآن مــن ج ــ  ــ تفك ــة بحثنــا  لمــات ونظــام العالم»1فوج ال

ــا. ــ فحص قــة مخصوصــة نقصــد إ بطر

ــ طبيعــة  ــ يبحــث  مــا أنطولو ــن النــص و العالــم، أول ــذا التقابــل ب ــ  ــ  ن للتفك إن ثمــة مســتو

مــا مســتوا  ــن وثان ــن وجوديــن متمايز شــابھ أو اإلختــالف القائــم ب ل مــن اللغــة والعالــم، ومــدى ال

ــن مــن حيــث املســلمات، اآلليــات  اذيــن املوضوع ــن حــول  ــن معرفي ل حقل شــ ســائل  ســتمولو   إ

ــف  ــا التعر ف ن عالقــة وثيقــة، قــد يصبــح  املســتو اذيــن  ــن  ب مــا. إن  ل م لــ ة  ــ صائــص املم وا

أومقولــة ضمنيــة تأســس آلليــات  ســتمولوجية  أو ذاك مســلمة إ الوجــود  ــذا  ــ بطبيعــة  األنطولو

املعرفيــة. للممارســة  خاصــة 

ن: ت ن أساس ت ز قض عند املسائلة األنطولوجية لثنائية النص / العالم ت

ــ  ــ ال ــ عنــھ « فاألحــداث  ــة التعب ــي بــاألول مــن ج علــق الثا ـ النــص و ـ : أســبقية العالــم ع ــ األو

ابــا  ــو موجــود، ذ اة ما ــ محاولــة محــا ــا، جــاء  خ ــ تار تجعــل اللغــة ممكنــة»2 إن تطــور اللغــة، ع

ــن. إن  ــن وجوديــن متمايز ــدة للمطابقــة ب ــا محاولــة جا ــ الرمــزي، إ ــ التعب ــ إ َ مــن التمثيــل ا

ة بالضــرورة.  ــ ــا األصــل ال ســبق ف ــ  ة ال ــ ــع األصــل / ال نــا طا ــن يأخــذ  ــن اإلثن التقابــل ب

ــ املعرفــة  ــ والتواصــل ع ــة التعب عمــل بمنطــق أولو ــا بالعالــم  علق ــة عنــد  يبقــى أن املمارســة اللغو

عــض  ــ ترمــز إليــھ مــن خــالل  ــ عنــھ، ف ء ليتــم التعب ــ ط املعرفــة املطلقــة بال شــ ــس  ، فل والتفســ

1  - يفــرد كلــود أجــاج يف كتابــه  L’homme de paroles contribution linguistique aux sciences humaines, Folio 1985 فصــال 
كامــال للحديــث عــن العالقــة بــ̼ اللغــة و العــا̬ وطريقــة إنتظــام كل منهــ̲ (مــن صفحــة 204 إىل ص 249)

2 - G.Deleuze, La logique de sens, Gallimard,1972, P86
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ــول  ــ عــن مج عب ـ اآلن ذاتــھ،  ـ ــ  ــة  املعطيــات والعالمــات املستكشــفة فقــط. إن املمارســة اللغو

ــ  ولــة باملواضيــع ال مج متعلقــات  إن ثَمــة دائمــا،  منطــق اللغــة.  ــع داخــل  ــف بالوقا ومحاولــة للتعر

ــا. ــ ع ســان التعب يحــاول اإل

إرادة  خــارج   موجــود  فالعالــم  بــھ،  النــص  إرتبــاط  بمقابــل  ســان  اإل عــن  العالــم  إســتقاللية  الثانيــة: 

ــذا العالــم  ســمح بــھ نظــام  ــ حــدود مــا  ه إال  ــ َ غ ــو ال يخلقــھ (يبدعــھ) وال يمكــن لــھ أن  ســان ف اإل

ــ  ــ  ســان تتغ ــي اللغــة عمومــا والواقعــة النصيــة خصوصــا كإبــداع مــن اإل ــ مقابــل ذلــك تأ ومنطقــھ. 

ــ خــالل املمارســة التواصليــة  ــون  ــا مــن نظــام ســوى ذلــك الــذي يت ــس ل خــالل اإلســتعمال (usage) ول

مــع  تصبــح  ــ  وال ــا  املتعــارف عل القواعــد  ل  شــ ــ  ــة إ ج مــا يــؤدي مــن  العالــم. ذلــك  مــع  والتفاعــل 

ــا بمقابــل أحاديــة العالــم.  عــدد النصــوص وك ــ  ــة أخــرى إ نــاك، ومــن ج نــا أو الزمــن محــل إتفــاق 

ــ مواضيــع  ــا عنــد التصــرف  ســان أو يحرم ــا اإل ــ قــد يؤتا ــ الســلطة ال ــو فــارق  نــا  إن الفــارق 

اللغــة أو مواضيــع الوجــود.

قيقــي مــن  ــن الوجــود اللغــوي والوجــود ا ن ب ــن أساســ ــن فكــرة حــول فرق ت ــن القض ات تقــدم لنــا 

ــ الســلطة). إن  انــة) ومــن حيــث اإلســتقاللية أواإلرتبــاط (فــارق  ــ الزمــن و امل حيــث األســبقية (فــارق 

ســتمولوجية،  ــو مــن قبيــل الفــروق اإل ــري آخــر  مــا فــرق جو تــج ع مــا اللــذان ي ــن  اذيــن الفرق

ــ حــدة، وعيــا يحــدد  ل ع ــن  ــ املوضوع ــ تتأســس حــول ك ــ العــام1 أو العقالنيــة ال فــرق يتعلــق بالو

ل حقــل. اصــة بــ ــّون تقاليــد املمارســة ا ــذا املوضــوع أو ذاك و طبيعــة املســائلة ل

مــھ،  ف حــاول  و ســان  اإل معــھ  يتعامــل  واحــد  لوجــود  ــ  ت ت ــا،  عدد رغــم  العالــم،  موجــودات  إن 

ســان مــع العالــم عقالنيــة عامــة تحــدد  ــة اإل ــى مــن تجر ــا للمعرفــة حولــھ. يتأ ء الــذي يحقــق تراك ــ ال

ا  ــة املمكنــة وخاصــة وعيــا عامــا ومشــ ، أنــواع املســائالت املشــروعة، األجو ــ ــذا املوضــوع الك طبيعــة 

ــا.  ــون بإختــالف أنواع ــ مواضيــع ال عمــل ع ل مــن  يتعــارف عليــھ 

بقيھ  حقل املعرفة  س و عل أو بمع آخر ما يمكن أن  و الذي يرسم حدود ما ذا الو  إن 

ــ  ســليم الضم ــ ال ــ تتمثــل  ــذا الو ــا. إن املســلَمة الضمنيــة والعميقــة ل بعده م ســ ومــا يجــب أن 

ــ لــھ. إن مــن أمثــال تجليــات  اب منــھ والتنظ ــ ســان اإلق ــ العالــم مــن حولنــا، يحــاول اإل بوجــود نظــام 

ســت،  ــن الشــمس واألرض ل ــي فاملســافة ب و ــ بحثــھ عــن النظــام ال ــ مــا نجــده عنــد العالــم  ــذا الو

يــاة  ــو بمثابــة أحــد شــروط ا ـ عــن قانــون دقيــق  ـ ع ــ نظــره، مســافة إعتباطيــة بــل مقــدارا داال 

نــا، ولــو مــن بــاب  ض  ــ ــ حقــل املعرفــة العلميــة. لنــا أن نف ــ  ت ــذا نــوع ال ت فــوق األرض وأمثلــة مــن 

1   قصدنــا إىل إســتع̲ل كلمــة «وعــي» للتعبــ̺ عــن املنطــق العــام الــذي يحــدد وجهــة نظــر عميقــة عنــد التعامــل مــع موضــوع مــن 
املوضوعــات، فظاهــر أن الحديــث هنــا ليــس عــن مقابلــة بــ̼ قوانــ̼ العــا̬ وقواعــد اللغــة وإ̷ــا بــ̼ منطقــي وجوديــن مختلفــ̼.
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ــي ال يتعامــل مــع عالــم واحــد وإنمــا مــع عوالــم متعــددة أقــل نظامــا مــن عاملنــا،  يا ــذا الف ان، أن  اإلمــ

ــ تبعــات  ــا التقت مــا دالل أو ر ــا بالضــرورة داللــة دقيقــة  ســت ل مثــال ل ــن األشــياء  أيــن املســافة ب

ــ مدارســة  ــ املوجــود  ــون نفــس الو عــدد العوالــم بت ســمح  ــل  ــ نظــام األشــياء.  حقيقيــة ومؤثــرة 

ــ  ــدود ال ــ ذات ا ــ وشــروطھ  ــو عل ــال، حــدود ما ــذه ا ــ  ون،  ــل ســت يــاء؟  موضــوع الف

ــا التعامــل مــع عاملنــا األوحــد؟ يفرض

ــذا العالــم  ــ عــام بطبيعــة  ا و ــخ املعرفــة العلميــة عقالنيــة محــددة أساســ ــ خــالل تار لت  شــ لقــد 

ــ ماقــد  ــذا الــكالم أن ثمــة اتفاقــا عامــا وإجماعــا ع ــم مــن  وخصائصــة األساســية. لكــن ال يجــب أن يف

ــا  ل ــا تتوحــد  ــذا الشــأن لك ــ  ــر أن ثمــة إختالفــات  يــم «النظــام» و»العقالنيــة»، فظا عنيــھ مفا
قيقــة املوضوعيــة». 1 ســمية حــدوده املثاليــة با ــا عــن نظــام محكــم ودقيــق «يمكــن  ــ قصــد بح

اة للعالــم  ــا محــا ــة باعتبار ــ النــص الــذي تبلــور داخــل املمارســة اللغو ــ العالــم نجــد و بمقابــل و

ــ موضــوع  انيــة التصــرف  ــ تمتلــك إم ســان املبدعــة وال ــ مســتقل عــن ذات اإل ا عنــھ، وعيــا غ ــ عب و

باختــالف  الداللــة  منطــق  مــن  تتضمنــھ  مــا  ل  بــ اللغــوي  الوجــود  عقالنيــة  ــو  النــص  ـ  ـ و إن  اللغــة. 

قواعــد  تحــدد  ضابطــة  حــدود  مــن  املنطــق  ــذا  يقتضيــھ  ومــا  النــص)  ملــة،  ا لمــة،  (ال ــا  وحدا

ــ مختلــف الســياقات النصيــة،  ا  لمــة تتحــدد مــن خــالل إســتعماال ــة، فمثــال داللــة ال املمارســة اللغو

ــ موضوعــات العالــم،  ــال  ــو ا شــافھ مثلمــا  ــا يــراد اك ــس مــن خــالل البحــث عــن نظــام ســابق ل ول

ــ العالــم. ــ اللغــة بمقابــل مبــدأ النظــام  نــا مبــدأ اإلســتعمال  ــي  يأ

، ذلــك أن  ــ ــ دون الثانيــة بكث ــن عقالنيــة النــص وعقالنيــة العالــم نجــد أن األو إننــا إذا أقمنــا املقارنــة ب

ــس  ــا العلــوم الدقيقــة ول ــ تفرض ل شــروط الدقــة والصرامــة ال ــ  منطــق الوجــود اللغــوي ال يقت

ــا  غ عــّوض  لمــة قــد  ل موضــوع داللــة محــددة ودقيقــة، فال ض لــ ــ ــ العــام الــذي يف لــھ نفــس الو

مــل قــد يحتمــل التقديــم  ــا مــن ا ــا مــع غ ل أو ذاك وترتي ــذا الشــ ــون  ملــة قــد ت وصياغــة ا

منطــق  ـ عنــھ، ألن  ـ ــ مــا يــراد التعب واإلضافــة دون أن يؤثــر ذلــك بالضــرورة ع ــذف  أو ا ــ  والتأخ

يــة العقالنيــات  ــ ترات ــ املقابــل، حقــول املعرفــة الدقيقــة.  ــا  ــ تفرض ــ ال ســت لــھ ذات املعاي القــول ل

يائيــة. ــن مــا تقولــھ املعادلــة الف ــي و ــ النــص األد ــن مــا يــراد قولــھ  املمكنــة ال مقارنــة ب

شتاين ومسألة إرتباك اللغة أمام موضوعات العالم: فيدغ

لودفيــغ  فلســفة  جائــت  باملوضــوع،  املتعلــق  ــان  الر اختــالف  ورغــم  مقــارب،  منظــور  خــالل  مــن 

اح  ــ ــ موضــوع اللغــة2 ولتحــاول اق ــن اإلرتبــاك املوجــود  شــتاين (Ludwing wittgenstein) لتب فيدغ

1 - A. Einstein et L. Infeld, L’évolution des idées en physique.  des premiers concepts aux  théories de la relativité 

et des quanta, petite bibliothèque Payot, P17

2  تجــدر اإلشــارة أن مــرشوع فيدغنشــتاين عمــل عــىل الوحدات القاعديــة للغة(الكلمة، الجملــة/ القضية) وليس عىل النــص كبناء معقد.
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ــو  ــا عــن الواقــع، ف عب ــ  ــذا املوضــوع. أمــا مــن حيــث ارتبــاك اللغــة عمومــا  ــ  ــة ناقــدة ومجــددة  رؤ

ــن،  ء مع ــ ــ عــن  ع ــا فارغــة ال  ــون دالال ــ دائمــا بنــوع مــن الغمــوض والضبابيــة وقــد ت ــا تتم يــرى أ

القضايــا  أغلــب  يقــول «إن  الصرامــة،  مــن  عليــھ  ــ  مــا  ورغــم  الفلســفية،  اللغــة  عــن  حديثــھ  فعنــد 

ـ  ـ ســتطيع،  . إننــا ال  ــ ــا بــدون مع ســت خاطئــة، ولك ــت حــول املــادة الفلســفية ل ــ كت واألســئلة ال

» املوجــود  ــ ــن «الالمع ي ــذا النــوع مــن األســئلة، ولكــن فقــط ت ــ  أي حــال مــن األحــوال، اإلجابــة ع

املعرفــة  أن  ملنطــق اللغة»1يبقــى  منــا  عــدم ف ــي مــن  تأ الفلســفية  القضايــا واألســئلة  أغلــب  إن  ــا.  ف

اضيــة  ا لغــة منطقيــة ور ــ وجــدت لنفســ شــتاين ، ال ــ رأي فيــد غ ــ الوحيــدة،  العلميــة الدقيقــة 

شــتاين رســم  ــة أخــرى حــاول فيــد غ ــا شــيأ ممكننــا. مــن ج ــ تجعــل التحقــق م ــا وال توافــق موضوع

ــ  ــ  كما األشــياء  عكــس وجــود  منطقيــة و قــة  تصــاغ بطر لغــة جديــدة  العامــة لقواعــد  طــوط  ا

يــح. ــ اللغــة والعكــس كذلــك  ل معقــد  شــ ــ عنــھ  ع ــ الواقــع مثــال  الواقــع، فاملوضــوع املعقــد 

يبقــى  الحقــا،  اره  أفــ ــ  ع طــرأت  ــ  ال التحــوالت  و  شــتاين  غ فيــد  مشــروع  ــا  لق ــ  ال ات  ــ التع رغــم 

مــا مــن منظــور التقابــل  ــ ف ــن اللغــة والعالــم والتفك ــة املســائلة الفلســفية للعالقــة ب أنــھ أّصــل ملركز

نــاك  ــون  ال أن ي ل مــن األشــ شــ ــ قــول مــا عــن موضــوع مــن املوضوعــات، يجــب  ع ــي  والتماثــل «فل

ــ   Bertrand.Russell ــ حــد قــول بارترانــد راســل يــة املوضوع»2ع يــة القــول و ــن ب ك ب ء مشــ ــ

شــتاين. تقديمــھ لكتــاب تراكتتــوس لـــ فيــد غ

قيقــي  ا للوجــود  خصوصيــة  ثمــة  أن  موضوعنــا،  نظــر  ــة  وج مــن  شــتاين،  فيدغ مشــروع  ــر  يظ

املالزمــة  العوائــق  تــھ أحــد  ل عقالن شــ الوجــود اللغــوي الــذي  ــ  ــا  املتعلقــة بــھ ال نجد وللعقالنيــة 

ــا  علق عنــد  مرتبكــة  واقعــة  اللغــة  بذلــك  وتبقــى  عنــھ،  ــ  َّ املع نظــام  ــ  إ ــ  ير ال  ـ  ـ ِّ ع
ُ
امل نظــام  إن  لــھ. 

العالــم. بموضوعــات 

نا جملــة أســئلة حــول النــص  ث ســ اما مــن روح فلســفتھ  شــتاين وإســتل ــ أثــر مشــروع فيدغ ابــا  ذ

ناءا مــا يحققــھ  ــل ثمــة اســت ــن النص/العالــم؟  ــي: أيــن يتموقــع القــرآن داخــل مســألة التقابــل ب القرآ

ــ  عاملــت معــھ الثقافــة اإلســالمية مــن منطلــق الو ــي  ــذه الثنائيــة؟ القــرآن نــص عر القــرآن ضمــن 

ان القــرآن نصــا مختلفــا،  ه مــن النصــوص األخــرى؟ إذا  ــ ــو نــص مثــل غ ــل  ــي وآليــات.  اللغــوي العر

انــا  ــس ثمــة إم أل يــة؟  العر اللغــة  ــخ  ــ تار ل ع شــ الــذي  ـ  ـ خــالل نفــس الو مــن  معــھ  ــل نتعامــل 

ــ  و مــن منطلــق  يــة  العر للغــة  ــي  القرآ اإلســتعمال  ــ خصوصيــة  ــ  التفك فيــھ  عــاد  آخــر  معرفيــا 

شــتاين؟ لة مــا فعــل فيــد غ ــ شــا ـ الدقــة ع ـ العالــم بقصــد البحــث عــن نظــام لغــوي متنا

1  Ludwing wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus , Traduction française,  Gallimard 1993, P51.

2  Ibid, P14.
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القرآن نص مختلف؟

ــو  علــق األمــر بالنــص ف ايــة مــن اإلحتمــاالت، خاصــة إذا مــا  ــ مــا ال  ــا إ شــاء ف تفتــح اللغــة مجــال اإل

ال النظــم والتأليــف.  أعقــد بنــاء لغــوي توظــف فيــھ جميــع آليــات اللغــة وتختلــف الكتابــة باختــالف أشــ

ــذه  ــي القــرآن كأحــد  يــة، يأ انــات نصيــة ال متنا ــ خــالل وجــود إم يــة، و نــا عــن اللغــة العر عنــد حدي

ل أخــص باعتبــاره أنمــوذج  شــ مقابــل الشــعر  ــي عمومــا، و انــات القــول العر انــات بمقابــل إم اإلم

ــ أنــھ  ــخ اللغــة والتفســ ع ــ تار يــة. ينفــرد القــرآن بمنطــق بنــاء مختلــف لطاملــا نظــر إليــھ  البالغــة العر

ــ ســنة  ــ  ــي (املتو كــر ابــن محمــد بــن الطيــب بــن الباقال ــ أبو ــ وأبلغــھ، فالقا ان ن أحســن إمــ

لــة  والكتــب امل القــرآن  ــن  فيــھ «الفــرق ب أبــرز  ــاز القــرآن»  ســماه «إ كتابــا للموضــوع  أفــرد  ـــ)  403

ــو  ا...»أمــا القــرآن ف ا، بــل بوصــف زائــد عل ــزة بنفســ ســت م ــذه الكتــب ل ــن، ف يــاء اآلخر ــ األن ع

يــب التأليــف، وأنــھ خــارج عــن نظــام كالم  ــع النظــم  ــاز فيــھ أنــھ بد ــز بنفســھ، ومكمــن اإل م

ــ  ــ طولــھ متناســب  ــو ع ــ كالم العــرب مثيــل لــھ، و ــس  عا، ول ــ ــس شــعرا وال  العــرب، فالقــرآن ل

ــ كتابــھ  ــي  رجا نمــا كالم البلغــاء والشــعراء يتفاوت...»1أمــا ا بايــن، ب الفصاحــة، وال يتفــاوت وال ي

ــذا النــص  يــة  ــة نظــر تقنيــة أي فيمــا يتعلــق بب شــرح خصوصيــة القــرآن مــن وج ــاز» ف «دالئــل اإل

ــم مزايــا  ز ــاز القــرآن «...فقلنــا أ ــ إ ن  ــ معــرض رده عــن املشــكك قــة النظــم فيــھ، فيقــول  وطر

ا،  ــم مــن مبادئ آيھ ومقاطع ــع راع دا ــ ســياق لفظــھ، و ــا  ــ نظمــھ، وخصائــص صادفو ــم  ــرت ل ظ

ــم  ر يــان، و ــان، وصفــة وت ر ــة و ل  ل مثــل، ومســاق  ــ مضــرب  ــا، و ــا ومواقع ومجــاري ألفاظ

ــا،  ا م ــا  بــو  ي لمــة  ميــع  ا ــ  فلــم يجــدوا  آيــة،  عشــرا، وآيــة  وعشــرا  ســورة،  ســورة  تأملــوه  ــم  أ

ــي  رجا نــاك أو أشــبھ...»(2)   إن التصــور الــذي يقدمــھ ا ــ  ــا أص ا أو يــرى أن غ أولفظــة ينكــر شــأ

أنــھ  أي  يــة  الب املعاصــر بإســم  إصطالحنــا  ــ  اليــوم  ســميھ  بمــا  ــون  ي مــا  أشــبھ  ــو  القــرآن  ــاز  إل

ونــات اللغــة. مــن  ــن م ــط ب ــب والر ت انــات ال ــ إم ــ التأليــف إختالفــا  يــرى مكمــن اإلختــالف القائــم 

ســق  ــا داخــل  ــ موقع لمــات واألحــرف وإنمــا  ــ مدلــوالت ال ا  ــ غي ــاز  ــس اإل ــذه ل ــة النظــر  وج

ــي اإلحتمــال  ســان العر ســبة لإل ــذا املنطــق يصبــح القــرآن بال ــ ممكــن التقليــد.  ــ وغ عالئقــي متم

ــز. ان امل ــ آخــر اإلمــ املســتحيل أو بتعب

انــات النصيــة األخــرى نجــد  ــن القــرآن واإلم اث اإلســالمي ب ــ ــ ال ســب املوجــود  ــ ال إننــا عندمــا ننظــر 

ــو  يــة  انــات النصيــة العر مــا القــول بــأن القــرآن أحســن اإلم ــن: أول ت ن ضمن ــ مســلمت ند إ ســ أنــھ 

ــ  ان ال يختلــف  ه مــن النصــوص، إذ أن أحســن إمــ ــ ــن القــرآن وغ قــول بتماثــل الطبيعــة النصيــة ب

1- محمد عابد الجابري، مدخل إىل القرآن الكريم ( الجزء األول)  مركز دراسات الوحدة العربية 2006، ص 187-186

2- عبد القادر الجرجا̹، دالئل اإلعجاز، 7 موفم للنرش، 1991 ص 54-53
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ســة املقارنــة  ــاز القــرآن بقيــت حب مــا. أن قضيــة إ ــا بي ر ا جو شــا ه، بــل أن ثمــة  ــ ســھ عــن غ ج

ه مــن النصــوص  ــ ــذا النــص عــن غ ــة انفــراد  الدائمــة مــع النصــوص األخــرى ولــم تطــرح البتــة مــن ج

بالضــرورة،  ـ  ـ األو مــن  تــج  ت مــا  ثان العالــم.  عــن  ه  ــ عب قــة  طر ــ  ي  نا واســت مخصــوص  ان  بإمــ

عامــل بــھ العــرب مــع  ــ الــذي  ــو ذات الو ــ اللغــوي الــذي يــدرس بــھ القــرآن  ــا أن الو ــ مفاد وال

ــ عليــھ آليــات إنتــاج املعرفــة حــول القــرآن. إن حقــل أصــول  ب ــو اإلســاس األول الــذي ت ــم، و نصوص

ــا عنــد  ــ عل يــة املصط ــ « تطبيــق القواعــد العر لــھ ع الفقــھ وخاصــة منــھ مبحــث الداللــة يتأســس 

ــ توســيع نطــاق املدلوالت...ذلــك ألن  ــا بمعانيــھ، واألصــول املتبعــة  ط ــ دالالت األلفــاظ ور العــرب 

ان  ل مباشــر- العــرب، فــ شــ يــة خالصــة، وخوطــب بــھ –  ، إنمــا أنــزل بلغــة عر ــ ــذا الكتــاب اإلال

ــ  ــذا الكتــاب»1(8). إن الو ــي املــرادة مــن  ــ تحديــد املعا يــة  البــد مــن تحكيــم األصــول والقواعــد العر

ء  ــ ــن، ال ل مــن خــالل املمارســة واإلســتعمال داخــل ســياق مع شــ يــة  ــاص باللغــة العر اللغــوي ا

مات املضمــرة 
ّ
ديثــة للقــرآن تتوقــف، المحالــة، عنــد اآلليــات واملســل ــم ا الــذي يجعــل محــاوالت الف

ــ تأســس لــھ. ال

ــم  ف ــ نفــس الوقــت يــدرس و نــاءه ولكنــھ  ــ لغتــھ و ــز  نــا أمــام املفارقــة القائلــة، إن القــرآن م إننــا 

ال  ــ تتعلــق بأشــ لمــات أو تلــك ال ــا بداللــة ال علــق م ــي وقواعــده ســواء مــا  ــ اللغــوي العر بنفــس الو

يــة  ملا عميقــة  مســائلة  ــ  يكمــن  املفارقــة  ــذه  تجــاوز  انيــة  إم أن  نظــن  إننــا  لــھ.  املالزمــة  التأليــف 

ــة تقابلــھ مــع نصــوص أخــرى،  ــاز فقــط مــن ج ــاز و كيفيتــھ، أي عــوض أن ينظــر ملوضــوع اإل اإل

ســتطيع  ــل  ــس فقــط  نــا ل يــة. إن الســؤال  ــي للغــة العر يــة اإلســتعمال القرآ ــ ما يمكــن أن يفكــر 

ســتطيع ذلــك؟ ــي اإلتيــان بمثلــھ وإنمــا كذلــك ملــاذا ال  العر

ـ  ـ ــي  ــا تأ مــا أ أول ــن:  ــن اثن ــذه املســألة يمكــن أن نالحــظ أمر ــ تطــرق القــرآن ذاتــھ ل عنــد النظــر 

ــس  ــن إجتمعــت اإل ھ « قــل ل شــ ــ تأليــف مــا  ــم ع ــة عــدم قدر ن مــن ج معــرض التحــدي للمشــرك

ا» (ســورة اإلســراء  ــ ــم لبعــض ظ عض ان  ــذا القــرآن ال يأتــون بمثلــھ ولــو  ــ أن يأتــوا بمثــل  ــن ع وا

ــاز  ــ اإلتيــان بمثلــھ. إن مضمــون اإل ــي ع ــو عــدم قــدرة العر ــذا املنظــور  ــاز مــن  88)2 إن اإل

ـ  ـ ان اللغــوي الــذي يــرد  شــبھ اإلمــ مــا  اســتحالة تحقيــق  ــار  إظ ـ  ـ إ شــرحھ اآليــات وإنمــا تقصــد  ال 

ــ  ع ــو ذات اإلصطــالح الــذي  ــا القــرآن مــن خــالل اصطــالح «املثليــة» و ــذه اإلســتحالة يطرح القــرآن. 

» (ســورة  ــ ــو الســميع البص ء و ــ ــس كمثلــھ  ــا «ل غ ــا  بــھ هللا عــّز وجــّل عــن ذاتــھ عندمــا يقابل

1 - البوطي، محمد سعيد رمضان، أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة، جامعة دمشق 1986-1987، ص20
2  هنــاك العديــد مــن األيــات التــي تــ̡أ يف معــرض التحــدي وكلهــا تقابــل القــرآن بالنصــوص األخــرى مــن خــالل فكــرة «املثليــة» منهــا 

(البقــرة 23) (يونــس 38) (هــود 13)
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ســان) (قــول هللا/ ــن:(هللا / إ نــا داخــل املقابلــة ب ل  ــاز القــرآن يمكــن أن يأشــ الشــورى11). إن إ

ــن كالم هللا  ســبة للمماثلــة ب ــال بال ســان فكذلــك ا ــن هللا واإل تفــي املماثلــة ب ســان) فكمــا ت قــول اإل

ــن مــن اللغــة جــزء فقــط مــن  ــ عــن عالــم خلقــھ و ع ــن مــن  ــو فــرق ب نــا  ســان. إن الفــرق  وكالم اإل

ــ  ــي األمــور ال ــة عالــم مســتقل عنــھ وخــارج عــن إرداتــھ. ثا ــا مقار تــھ الوجوديــة يحــاول مــن خالل تجر

ــا بمثابــة  ــ معــرض الوصــف للقــرآن فإ ــي» عندمــا تــرد  لمــة «عر ــذه املســألة أن  ــ  ــا  يمكــن مالحظ

ن»(النحــل  ــي مب ــذا لســان عر ــن» « و ــي» بـــ «مب ا مــا ترتبــط مفــردة «عر ــ ــ معقــد فكث اســتعمال ن

ــم 
ّّ
ــ ذي عــوج لعل يــا غ ــن» (الشــعراء26) أو بتحديــد آخــر مثــل «قرآنــا عر ــي مب 103) – «بلســان عر

ــي» بواقعــة «الكتــاب» مثــل «كتاب  يتقــون «(الزمــر28). كمــا قــد يرتبــط وصــف اللســان أو القــرآن بـــ «عر

لمــة  ــا  ــ تــرد ف ــاالت القليلــة ال ــ ا علمــون» (فّصلــت 41). أمــا  يــا لقــوم  فصلــت آياتــھ قرآنــا عر

ــ حيــث جــاءت  ــا الوظيفــي التق عد ــ  ــ عــن آليــة اإلرســال  ع ــا  ــي» بــدون تحديــدات أخــرى فأغل «عر

ســتعمل أفعــاال مثــل «أنزلنــاه» «أوحينــا» «جعلنــاه». ــا  ســان، لذلــك نجد ــ اإل مــن هللا إ

يــة» القــرآن خيطــا رفيعــا يحيــل  ــ تــالزم «عر ــ والتحديــدات ال ــن إنتفــاء «املثليــة» عــن القــول اإلل إن ب

ات متعــددة مــن الدقــة والتعقيــد، قــد ال  ــ مســتو ــ للغــة، اســتعمال  ــ خصوصيــة اإلســتعمال اإلال إ

ــزه أمامــھ. شــعر  ــن اســتعمالھ و القــرآن، لكنــھ رغــم ذلــك  ــا ب ــي فرقــا وا ــا العر يــرى ف

ناء الثنائية نص/عالم: القرآن إست

ــ مجــال الوجــود  ــا  ــ ع ع ــ  قيقــي عــن تلــك ال ــع الوجــود ا ســبق لنــا أن تحدثنــا عــن اختــالف وقا

ــ القــرآن  ــل تنطبــق قواعــد الثنائيــة ع ــذه الثنائيــة،  اللغــوي، اآلن وعنــد تأمــل القــرآن كنــص داخــل 

ــن وإحالــة  ــن مختلف ــن منطــق وجودي ــة مــا تجــاوز للفــروق األساســية ب ــو مــن ج ــذا النــص  ــاز  أم إ

مــا؟ ل مختلــف مــن العالقــة بي ــ شــ إ

ــ النــص)  ــ عالقــة القــرآن بالعالــم مــن حيــث املبــدأ األول (مبــدأ أســبقية العالــم ع إننــا عندمــا ننظــر إ

ة1عن العالــم  ــ ــس مفصــوال عنــھ. إن القــرآن  ــس متأخــرا عــن العالــم ول نجــد أن حــال القــرآن ل

ســان  ه مــن النصــوص. إن اإل ــ ــ غ ــا  ــ نجد اة (Mimesis) ال ــا ــا مــن محــاوالت ا تختلــف عــن غ

ا عــن العالــم وآليــة إلعــادة  ــ ّ ــ اآلن ذاتــھ مع ــا  ستكشــفھ مــن خــالل اللغــة باعتبار ــ عــن العالــم و ّ ع

كنــص  القــرآن  ــي  يأ ذلــك  بخــالف  عنــھ  األول  ــاب  ا ــ  ــون  ت قــد  الوقــت،  ذات  ــ  ــ  وال إنتاجــھ 

ذلــك يصبــح القــرآن  ياتــھ و امــل اإلحاطــة بدقائــق حي ــو خلقــھ ولــھ  ــ فيــھ هللا عّزوجــّل عــن عالــم  ّ ع

1  نســتعمل هنــا معنــى النســخة بطريقــة مخصوصــة. إنهــا مــا ينتــج عــن آليــة املحــاكاة فهــي عمليــة بنــاء ̷ــوذج للنظــام اللغــوي أو 
 Le démon de la théorie. Littérature et sens كتابــه Antoine Compagnon بنيــة ملعقوليــة األحــداث. أنظــر أنطــوان كوبنيــون

commun, Seuil 1998 . إنــه يخصــص فصــال كامــال لعالقــة األدب بالعــا̬ (مــن ص 111 إىل ص 162)  مــن حيــث إختــالف املواقــف 

.(Mimesis) النظريــة حــول املوضــوع وكــذا مــن حيــث أهــم اإلشــكاالت اإلبســتيمولوجية التــي تطرحهــا فكــرة املحــاكاة
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. ــ ة عــن معلــوم وا ــ ّ ــا مع واإلســتعمال األصــدق للغــة مــن حيــث أ

يــة منطقيــة  ه بب ــ ــ تم ـ القــرآن كنــص بمقابــل العالــم، يقت ـ ّ ي الــذي يم نا ــ اإلســت ــذا التعب إن 

ــا  مصط أن  الصدفــة  قبيــل  مــن  ــس  ل لذلــك  العالــم،  ــ  القائــم  النظــام  مــع  تتوافــق  وأنطولوجيــة 

ديــث عــن موجــودات العالــم كمــا عــن  ل ا ــ ــ  ــي  ــا مثــل «أيــة» ينــدرج ضمــن اإلســتعمال القرآ مركز

ء  ــ ل  نــا عــن «أي») لــ ديــث  ــرة، وحقيقتــھ (ا ــ اآلن ذاتــھ «العالمــة الظا ــ  القــرآن ذاتــھ، فاآليــة 

اآلخــر  أنــھ أدرك  مــا علــم  ــر م مــدرك الظا ــ أدرك  ــوره، فم ــر ظ ء اليظ ــ ــو مــالزم ل ــر، و الظا

ــ القــرآن عــن العالقــة  عب ــ حكــم آيــة»1. إن  ل جملــة مــن القــرآن دالــة ع الــذي لــم يــدرك بذاتــھ ... و

قــة  بطر العالقــة  عــن  اللغــوي  فيــھ الرابــط  ــ  ّ ع ــا دقيقــا  ــ تأليفــا لغو الواقــع يقت ــ  األشــياء  ــن  ب

ــ  ــ عنــھ ع َّ ــ واملع ِ
ّ ــن املع ــ ب ــا التوافــق املنطقــي واألنطولو ــ يتحقــق ف ــ الوحيــدة ال مخصوصــة 

شــتاين. حــد قــول فيــد غ

ـ  ـ ــون اللغــة  ســان و ــون العالــم مســتقال عــن اإل ــو  ــ ثنائيــة النص/العالــم  ّ ــي الــذي يم املبــدأ الثا

ناء لــھ، ذلــك أن لغــة  ــذا املبــدأ، فــإن القــرآن اســت ديــث عــن  املقابــل، مرتبطــة بــھ. كذلــك عنــد ا

ــو فــرق  نــا  ناء  ــا. إن أســاس اإلســت ــ نفــس الوقــت تتجاوز ــي و ســان العر يــة اإل عر القــرآن تتعلــق 

ــو  ســان (اإلســتعمال العــادي)،  ) واإل ــ ــن هللا (اإلســتعمال اإلل ــا ب ــ إســتعمال اللغــة والتعاطــي مع

تــھ الوجوديــة  ــن مــن اللغــة جــزء مــن تجر ــو آيــة لوجــوده وإمتــداد لغيبــھ و عــن عالــم  ّ ع ــن مــن  فــرق ب

ــ  طــاب اإلل ــ أن ا ــة عالــم مســتقل عنــھ وخــارج عــن إرادتــھ. إن ملــن البدي ــا مقار يحــاول مــن خالل

ــا القــارئ  ات متعــددة للنــص قــد ال يــرى ف ــ خــالل مســتو ــم  ســان عمومــا، لكنــھ ف مــھ اإل جــاء ليف

ــ ذلــك حــال  ــن املنطــق العميــق للنــص، حالــھ  ــى لــھ و ــ الــذي قــد يتأ ــم األو ــن الف الفــروق الدقيقــة ب

ــ فقــط  ة عنــھ،  ــ ّ ّســية املع ــ ســوى مجمــوع اإلنطباعــات ا ــم أو ــس لــھ مــن ف ــون، ل ــ ال الناظــر إ

ــن  ــن حاجت ــذا املضمــار، جمــع ب ــ  ــع العالــم. إن القــرآن،  ــق نحــو عقالنيــة حقيقيــة لوقا بدايــة الطر

ــف  ــط بالقــرآن، وحاجــة التعر ــ تر ــام العــام للنــاس بمختلــف الســياقات ال ن: جاجــة اإلف ت أساســ

نائية جــدا. قــة مخصوصــة وإســت بالعالــم بطر

ــ  ــ أن القــرآن إســتعمال إال ــ موقــع القــرآن داخــل ثنائيــة النص/العالــم نخلــص إ مــن خــالل النظــر 

ــ عــن العالــم بالكيفيــة األصــدق مــع فــارق الوجوديــن  ّ ــ املع انيــة إنتــاج الداللة/املع للغــة يحقــق إم

يــة توظــف فيــھ  ــ املنطــق والنظــام. إن القــرآن إســتعمال مخصــوص للغــة العر مــا  ــ الطبيعــة وتماثل

ــن دقيقــة  ــ لتحمــل مضام ــا تكّيــف وتر . إ ــ اإلال ــا العلــم  يمــن عل ــ عــن مواضيــع  اللغــة للتعب

1 - الراغب األصفها̹، مفرادت ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، 1997، ص101 
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العالقــة  ــذه  إن  ــي.  الثا عــن  األول  ــ  عب تمــام  أي  النص/العالــم  ــن  ب نائية  اســت عالقــة  ولتحقــق 

يــة  ــ منطــق بنــاء وجــودي اللغــة العر ات عميقــة  شــا شــرط وجــود  ســت ممكنــة إال  نائية ل اإلســت

وحــدة  ــ  ع عقائديــة  نظــر  ــة  وج مــن  ـ  ـ ّ ع والعالــم  القــرآن  ــن  ب ــا  ر جو تماثــال  وتحديــدا  والعالــم، 

ــن. مصــدر اإلثن

ن و اللغة وو العالم: ناء القرآن ب است

ن: ت تھ من ج ر لنا خصوص إن موضعة القرآن داخل ثنائية النص/العالم أظ

ن.  ن اإلثن ات بنائية ب شا عب القرآن عن العالم يقت  أوال: 

ــ نفــس الوقــت إســتعمال مخصــوص  يــة ولكنــھ  ــ القــرآن عــن العالــم يتــم ضمــن اللغــة العر عب ثانيــا: 

ــا. إننــا إذ نتحــدث عــن  ــ نفــس الوقــت عالمــة دالــة عل ــو  ــ و اصيــة األو ــو اســتعمال يحقــق ا ــا،  ل

ــم القــرآن باعتبــاره  ــ ف تــھ  ــ العالــم وعقالن س شــرعية توظيــف و ــ تأســ ــ نقصــد إ اصيــة األو ا

يــة. نائيا للغــة العر اســتعماال اســت

تــھ، وعندمــا  حــاول مقار ــ العالــم و ــ فكــرة «النظــام» املوجــود  ــ العالــم، كمــا رأينــا، يتأســس ع إن و

درجــة  نصيــا  ــا  لغو نظامــا  يتضمــن  القــرآن  بــأن  ســلم  فإننــا  ـ  ـ الو ــذا  خــالل  مــن  القــرآن  ــ  نفكــر 

ــ  ــذا النظــام الن ــ موضوعــات العالــم. إن  ــا  م 
ّ
ســاوى ودرجــة التعقيــد املســل ب أو ت ــ عقيــده تق

إرتبــاط  لمــة،  ال قــة دقيقة(املوقــع،  بطر دالــة  ــة  اللغو عــھ  وقا ل  أن  ــة  ج مــن  العالــم  شــبھ نظــام 

ب  ــون فيــھ الســ ية مثــال ي وجــود لغــوي. إن مبــدأ الســب تــھ  ــ خصوص ختلــف عنــھ  املواضيــع...)، و

ســبق  ــون كأن  ــة وقــد ال ت ـ الصيانــة اللغو ـ ــون كذلــك  ــا قــد ت يجــة ولك ــ الواقــع دائمــا قبــل الن

ــ  ــي يحتــاج إ ــ اإلســتعمال القرآ ه  ــ ب أو تأخ ــذا اعتباطــا. إن تقديــم الســ ــس  ا، ول يجــة ســب الن

منطــق  ــ  مقابلــة  داللــة  عــن  ة  ــ ّ مع بــل  فحســب  جماليــة  قضيــة  القضيــة  ســت  فل دقيقــة،  مســائلة 

ــ الواقــع. ية  الســب

أفــق  يحقــق  العالــم  نحــو  توجــھ  األصــل  ــ  ــو  القــرآن  ــم  ف ــ  توظيفــھ  ــد  نر الــذي  ــ  الو ــذا  إن 

ــة نظــر  ــون عليــھ املوضــوع املقــارب، إنــھ مــن وج انتظــار (Horizon d’attente) ملــا يجــب /يمكــن أن ي

ــم  ــ محاولــة ف ــ عنــد توظيفــھ  ــذا الو فــھ لــھ. إن  عر ســان مــع العالــم و ــة اإل مجــردة منطــق تجر

ــ اللغــوي  ــ عــن ذلــك األفــق الــذي يحــدده الو عــد بكث القــرآن فإننــا مبدئيــا نحــدد أفــق انتظــار راق، أ

عــن  ــ  ّ ع ــ  إل اســتعمال  ــن  و وفعــال  صــارم  ــ  و ــن  ب ثمــة لقــاء  ون  ســي املنظــار  ــذا  مــن  منفــردا. 

ــذا  ــذا اإلســتعمال للغــة. إننــا نتصــور مالمــح  ــ إقتفــاء أثــر خصوصيــة  ــذا الو العالــم، يحــاول فيــھ 

ــا  لمــة إال ول لمــة موضوعــا دقيقــا ومعقدا1«فمــا مــن  ــا قرآنيــا تصبــح فيــھ ال اللقــاء يثمــر وعيــا لغو

1 ليــس مقابــل منطــق الــيشء يف الوجــود  منطــق الكلمــة التــي تعــرب عنــه وإ̷ــا املقصــود هنــا أن منطــق الكلمــة يف اإلســتع̲ل القــر̹آ 

منطــق معقــد يتــم التفكــ̺ فيــه بنفــس الوعــي الــذي يتأســس عليــه منطــق الــيشء يف الوجــود.
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ــ  لمــات  ــن دالالت ال ــر ب شــابھ الــذي قــد يظ كة»1. إن ال ا دفــة أو مشــ ــ ــدت م ة ولو ــ ّ ــا املتم دالل

ــار الفــروق  غيــة إظ ــي إنمــا يــدرس  ــ اللســان العر ــ القــرآن وأخــرى  لمــة  ــن  ــي أو ب اإلســتعمال القرآ

ــا. إن التقــارب الــذي  لمــة عــن غ ل  ــا  ــ تنفــرد  صوصيــة الداللــة ال ــدود الالزمــة  املوجــودة وا

ــ بنــاء الداللــة  ــة  يو لمــات، يصبــح مــن خــالل الفحــص واملقارنــة أحــد العوامــل ا ــن ال ــر ب قــد يظ

ــ آليــات  ــ  ــذا اللقــاء كذلــك إعــادة التفك ات  ــ ــي. مــن م ــ القرآ مــة جديــدة للمصط ــا نحــو مف وإثرا

طبيعــة  ذات  فقــط  ــس  ــا، ل باعتبار يھ...)  شــ ال اإلســتعارة،  ــاز،  القــرآن (ا ـ  ـ املســتعملة  البالغــة 

ــا. إن  عرف ــ  ســاعدنا  ــ قــد  ــ موضوعــات العالــم وال قــة دقيقــة ع ــع دالــة بطر جماليــة، وإنمــا وقا

ــع العالــم يفــرض ال محالــة اســتعمال آليــات البالغــة، لكــن اختيــار  ــاء وقا محدوديــة اللغــة بمقابــل إلن

ــ منطــق  ــ وجــھ شــبھ مثــال، قــد يحيــل إ ــع العالــم  ــن مــن وقا اك واقعت ا مخصوصــا إلشــ ــ عب القــرآن 

ــي مــن خــالل تأمــل  ــ لغــوي قرآ ــي محاولــة بلــورة و ــ مســائلة عميقــة وجــادة. تأ ك يحتــاج إ خلــق مشــ

تصــور  مثــال  فيمكــن  ــا  انتظام قــة  وطر النــص  ــذا  موضوعــات  ــن  ب املوجــودة  والعالقــات  الروابــط 

الســرد  ــ  الطبيعــة...)  ع،  شــر ال القصــص،  (العقيــدة،  ــا  ببعض ــا  واتصال املواضيــع  حركــة  دراســة 

ســاقھ  ــي وأ ــا واســتخراج مبحــث خــاص بقواعــد التأليــف القرآ ــ منطق ــي ومحاولــة التعــرف ع القرآ

العالئقيــة.

خاتمة:

ــة نظــر  ــر مســائلة للقــرآن مــن موقــع مختلــف، ومــن ج ــ تثو ــذا يقصــد، أول مــا يقصــد، إ إن عملنــا 

ه  ــ عب ــ الوجــود اللغــوي عنــد  اصــل  شــتاي وعيــا باإلرتبــاك ا ســتو مــن الــدرس الفيدغ فلســفية 

ناءا يصبــح فيــھ القــرآن  ان فقــط، إســت ناء لذلــك ولــو مــن قبيــل اإلمــ ــار إســت عــن العالــم وتحــاول إظ

ــ «النظــام»  واقعــة نصيــة مغايــرة مــن خــالل اإلســتعانة بو عــاد استكشــافھ  مقابــال مباشــرا للعالــم و

ــخ املعرفــة املتعلقــة بموضوعــات العالــم. ــ تار ل  شــ الــذي 

 Bristish West 2ــد ــة، املجل ــان والطبيع ــب واإلنس ــة الغي ــة، جدلي ــالمية الثاني ــة اإلس ــد، العاملي ــاج حم ــم ح ــو القاس ــد أب 1 - محم

ص162  ،1996،Indies
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تجربة الجزائر في التنمية المستقلة

  1989 - 1962
بلغيت عبد المجيد

جامعة تلمسان

مقدمة:

مــع  ائيــة  ال القطيعــة  بذلــك  لة  ّ ــ م ــ  السيا ا  اســتقالل زائــر  ــ ســنة 1962 تحّقــق ل   

ت  ــ ّ تم جديــدة  خيــة  تار مرحلــة  ــ  مباشــرة  لتدخــل  ســنة،  اســتمرت 132  ــ  ال ة  االســتعمار املرحلــة 

 ، ــ السيا ــا  نظام مســتوى  ــ  ع الواحــد،  ــزب  ا بنظــام  األخــذ  مــا:  أحد ن،  أساســي ــن  باختيار

 1989 عــام  املرحلــة  ــذه  ــ  ت لت االقتصــادي،  ــا  نظام مســتوى  ـ  ـ ع ي،  ا االشــ االختيــار  ــي:  والثا

اكمــة إثــر االضطرابــات واملصادمــات  ــا الســلطة ا ــ اتخذ باإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة ال

ات االحتجاجيــة  ــر ــا ا ــ ألزمــت ف ــر مــن ســنة 1988، وال ــ أكتو زائــر  ا ا د ــ شــ الداميــة ال

ع التحــول بالبــالد نحــو التعدديــة  ســر ا  ــ اتخــاذ إجــراءات مــن شــأ ال  ــ االســت اكمــة ع النخبــة ا

ــق  ــ الطر ــ قــادت البــالد إ ــ عــن السياســات الســابقة؛ ال اليــة االقتصاديــة، والتخ السياســية والل

االجتماعيــة. ــاالت  ا مختلــف  ــ  الشــعبية  املشــاركة  ــة  حر نحــو   
ً
واســعا ــال  ا وفتــح  املســدود، 

اتخــاذ إصالحــات  ــ  إ اكمــة  ا بالســلطة  دفعــت  ــ  وال  ،1988 عــام  انتفاضــة  أحــداث  إن    

ــم املــأزق  انــت قــد كشــفت بحــق عــن عمــق األزمــة، و ــ واالقتصــادي  ن السيا ــ املســتو جديــدة ع

واالقتصــادي. ــ  السيا ــا  نظام مســتوى  ـ  ـ ع املســتقلة  زائــر  ا إليــھ  آلــت  الــذي 

منــذ  البــالد  حكــم  الــذي  الواحــد  ــزب  ا نظــام  عــن   
ً
رســميا ــ  التخ تــم   1989 عــام  ففــي    

ــق الســماح بالتعدديــة  ــ الديمقراطيــة، واملشــاركة السياســية عــن طر ــدأت الدعــوة إ االســتقالل، و

سي التنمية، والسياسة  ي   ا  عن االختيار االش
ً
 تم التخ رسميا

ً
ذه السنة أيضا ية، و  ز ا

ــ األســواق العامليــة، وفتــح  ــة التجــارة، واالنفتــاح ع ــة لالقتصــاد، والتوجــھ نحــو حر ــة املوج املركز

البــالد. ــ  ثمار  لالســ ســية  ا متعــددة  ات  الشــر أمــام  ــال  ا

زائــري، تكشــف  ل االقتصــاد ا يــ ــ        لقــد كشــفت انتفاضــة 1988 عــن جملــة مــن االختــالالت 

ــ  ال والعقبــات  ــات  الصعو ــم  تؤكــد  ــ  وال التنميــة،  ــة  لتجر قيقيــة  ا اإلنجــازات  عــن  بوضــوح 

لــھ انخفــاض أســعار النفــط الــذي  ــ البــالد، والــذي ســّرع مــن ذلــك  ــة  ع التنمو ــ املشــار ع ــ  أدت إ
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اد الســلع  ــ اســت  لــدى الدولــة 
ً
ــزا ب  ّ ، األمــر الــذي ســ ــ ســبة 97 باملائــة مــن الدخــل الوط م ب ســا

غطيــة  ــز الدولــة عــن  ي، لدرجــة  ا ــ تزايــد معــدالت النمــو الســ ــارج باإلضافــة إ األساســية مــن ا

اض حيث بلغت الديون  وء إ االق ذا أدى إ البطالة، وال ل  ان،  االحتياجات األساسية للس

ــ إلعــادة  نحــو 26,8 مليــار دوالر عــام 1989، وذلــك مــا جعــل الدولــة تتجــھ لــدى صنــدوق النقــد الدو

عميــق  ــ  ــ إ ــ الدرجــة األو ــة  ــا الصنــدوق واملتج ــ يفرض ضــوع للشــروط ال ــا، وا جدولــة ديو

التخلــف والتبعيــة.

عــاد حــول  األ تلفــة  وا املتنوعــة  ســاؤالت  ال عــض  ــ  أث أن  املقــال  ــذا  ــ  أحــاول  ســوف    

 
ً
ــا  ونخبو

ً
 شــعبيا

ً
انــت مطمحــا ــ  ــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتقلة، وال ــ نضال زائــر  ــة ا تجر

ــ مســتوى  ــدة ورائــدة ع ــة فر ر ــ ثــورة تحر ــ الــذي تحقــق ع مــن أجــل اســتكمال االســتقالل السيا

الثالــث. العالــم  ــ  ــ  الوط التحــرر  ات  حــر

ــة،  زائر ا ــة  التنمو ــة  التجر ــ  الفشــل  لــل وعناصــر  ا أوجــھ  عــرض وتحليــل  أكتفــي       ســوف 

ــات االســتقاللية ملشــروع التنميــة والتخلــص مــن قيــود  تمــع والتوج ــ الفــرد وا اســات ذلــك ع ع وا

. ــ ــ البعــد التار ــ باإلضافــة إ ـ والثقا ـ ــ العوامــل ذات البعــد االجتما  ع
ً
التبعيــة، مركــزا

ن التالية: عرض لتلك االختالالت ضمن العناو اعتبار ذلك فسوف أ    و

: االستعمار والتخلف
ً
أّوال

ة لقناعتنا أن االستعمار  زائر ة التنمية ا لل  تجر ذا العنصر ضمن عناصر ا      لقد أدرجنا 

ب الوســائل والسياســات  ســ ــ تخلــف البلــدان املســتعمرة   مــن املســؤولية 
ً
ا ــ القديــم يتحمــل جــزء كب

ــ  ، باإلضافــة إ ــ ــ النظــام االقتصــادي العال  
ً
امشــيا  

ً
ــذه البلــدان دورا ــا مــن أجــل إعطــاء  ــ اتبع ال

ديــث مــن  ــا االســتعمار ا ــ اســتفاد م تمعــات، وال ــذه ا يــة  ــ ب ــا  ــ أحدث ى ال ــ االختــالالت الك

ــس التبعيــة والتخلــف. أجــل تكر

ــ  ــن  ــن والباحث ــت املفكر ــ واج ل ال ــ وأعقــد املشــا ــ أك ــ البلــدان الناميــة  لة التخلــف       ومشــ

ة  ــ ــذا املوضــوع نجــد أنفســنا أمــام مجموعــة كب تمــت  ــ ا ــات ال ــ النظر ــذا عندمــا نبحــث  العالــم، ل

ميــة  عطــي أ ــا  عض ــات جزئيــة،  ــا اآلخــر نظر عض ــات شــاملة، و ــا نظر عض ــات،   مــن النظر
ً
جــدا

ارجيــة،  ــ العوامــل ا اآلخــر تؤكــد ع ــا  عض تمــع، و يــة ا املرتبطــة بب الداخليــة  خاصــة للعوامــل 

حالــة  ترجــع  ــ  وال خيــة،  التار للعوامــل  ى  ــ ك ميــة  أ ــ  تو أخــرى  ــات  نظر ذلــك  جانــب  ـ  ـ إ نــاك  و

ــذه البلــدان دور  ــ إعطــاء  ــ الــدور الــذي لعبــھ االســتعمار القديــم  ــ دول العالــم الثالــث إ التخلــف 
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ة.1  ــ خدمــة الــدول االســتعمار لــوب”  ”البقــرة ا

ــن التبعيــة والتخلــف، فكمــا أن التخلــف ســمة مــن  ــط ب ــو ر ــن االســتعمار والتخلــف  ــط ب      إن الر

ب  ــو كذلــك ســ ــا، فــإن االســتعمار  يجــة مــن نتائج ا ون ب مــن  أســبا ــ أنــھ ســ ســمات التبعيــة بمع

مــن أســباب التخلــف.

اســات املرحلــة  ع ــ مقــدور البلــدان الناميــة تجــاوز ا ــاح، ألــم يكــن   ُيطــرح بإ
ً
نــاك ســؤاال ــ أن       غ

ــ  ــة تلــك االختــالالت ال ملواج  
ً
 داخليــا

ً
امــال الــدول إحــداث ت ــذه  ان  ــ إمــ ة، ألــم يكــن  االســتعمار

خيــة لتجــاوز حالــة التبعيــة والتخلــف؟ يات فرصــة تار ة الســبعي ــ ــا االســتعمار، ألــم تمنــح ف أحد

ورغــم  البلــد،  ــذا  ل ــ  الفر االســتعمار  صوصيــة   
ً
ونظــرا متخلــف،  كبلــد  زائــر  ل ســبة  بال      

ة، إال أنــھ يمكــن  زائــري طيلــة املرحلــة االســتعمار تمــع ا يــة ا ــ ب ــ طــرأت ع ى ال ــ ات الك شــو ال

انــت كفيلــة بإخــراج  ــا شــروط  ــا ظــروف، واجتمعــت لد زائــر املســتقلة قــد أتيحــت ل القــول: إن ا

البــالد مــن حالــة التخلــف والتبعيــة.

ــ خلــق جــو مــن  ب  ّ ســ  ، ــ مــال العوامــل األخــرى خطــأ كب ــ االســتعمار، وإ      إن إلقــاء اللــوم فقــط ع

ة. اســات الســلبية للمرحلة االســتعمار ع ة اال يط  مواج اإلحباط والتث

قــد  يات،  نيات والســبعي ا عقــدي الســت د شــ ـ  ـ ، ال ــ ــ املســتوى الدو ى ع ــ      إن التحــّوالت الك

ــرت 
ّ
ووف ة،  االســتعمار ة  ــ للف الســلبية  ات  ــ التأث ل  لتجــاوز   

ً
إيجابيــا  

ً
داخليــا  

ً
وضعــا  

ً
حقيقــة أتاحــت 

زائــر نظــام يؤمــن باالســتقالل  ــ ا ســية لتحقيــق التنميــة املســتقلة، فقــد وجــد  مجمــل الشــروط الرئ

، باإلضافــة 
ً
 بحتــا

ً
ــا  جزائر

ً
ــ قــرارا ان القــرار االقتصــادي الوط ــ تحقيقــھ، ولقــد  ســ إ االقتصــادي و

أجــل  مــن  يــة  للت مســتعد  فاعــل  ثــوري  تــراث  ووجــود  التنميــة،  معطيــات  ــ  ع الدولــة  يمنــة  ــ  إ

ــا. ــا وتنوع امل ــ وفــرة املــوارد وت ــا، باإلضافــة إ ا اختيــارات الدولــة وتوج

ــدف إليــھ مــن تحقيــق تنميــة  انــت  زائــر مــا  ل تلــك الشــروط لــم تتــح ل  أن 
ً
ا ــ      يمكــن القــول أخ

جديــرة بوضــع البــالد خــارج إطــار الــدول املتخلفــة.              

اطئة.  : االختيارات اإليديولوجية والبداية ا
ً
    ثانيا

قيــا” للباحــث  ــ إفر اطئــة  زائــر صــدر كتــاب ” البدايــة ا ــخ اســتقالل ا ــو تار ــ عــام 1962، و      

1 أنطونيوس كرم، اقتصاديات التخلف والتنمية، ب̺وت: مركز اإل̷اء القومي، 1980، ص103.
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شــؤون العالــم الثالــث  ــن  ي ــن األورو اء االقتصادي ــ ــو أحــد أبــرز ا يــھ ديمــون” و االقتصــادي ”ر

زائــر  ــ ا اء الذيــن اســتدعوا إ ــ ــن أبــرز ا ان مــن ب قيــة بصــورة خاصــة، و ، والشــؤون اإلفر
ً
عمومــا

ــم. ار عــد االســتقالل لالســتفادة مــن أف

ديثــة االســتقالل،  ــ البلــدان ا ال التنميــة الســائدة  ل أشــ ــذا  ــ كتابــھ       لقــد عــارض الباحــث 

قيــا والعالــم  ــ إفر ــر نمــاذج التنميــة  ــ تحر ــ الدعــوة إ ــ فكــر ديمــون  ســية  انــت األطروحــة الرئ و

ــد  ــ تر ــة النظــر ال ناقــض وج رفــض و ، و ــي والســوفيي ليھ األورو شــ ــي  الثالــث مــن النمــوذج الغر
شــري.1 ــ التطــور ال  ع

ً
 محــددا

ً
أن تفــرض نموذجــا

ســتطع النخبــة  طــأ، بحيــث لــم  ــ نفــس ا زائــر عشــية االســتقالل وقعــت  ا أن  ــ تصــوري       و

ــن  ــن أحــد النموذج ــ االختيــار ب ــأت إ ــذه النظــرة، ف ــ بدايــة االســتقالل أن تتحــرر مــن  اكمــة  ا

النخبــة  نظــر  ــ  ان  فــ الرأســما  النمــوذج  أمــا  الرأســمالية،  أو  اكية  االشــ إمــا   ،
ً
عامليــا الســائدين 

النمــوذج  ـ  ـ تب تــم  فقــد  ذلــك  مــن   
ً
وانطالقــا ــن،  زائر وا زائــر  ا وتخلــف  شــقاء  ب  ســ اكمــة  ا

ــ  زائــري ال الشــعب ا مالءمــة لفئــات  ــ  أك ـ شــعارات  ـ إ ــ  ــض للرأســمالية، والدا ي املنا ا االشــ

ــة. ر التحر الثــورة  قــادت 

 مــن 
ً
ا ــ  كب

ً
عــد االســتقالل، يتحمــل جــزءا زائــر  ــ ا ــ املتبــع  ــ والسيا      إن االختيــار اإليديولو

زائــر. ــ ا ــة التنميــة  ــ الــذي آلــت إليــھ تجر املص

و النموذج األمثل للتنمية  ي  ا يار االش ل صراحة إ اعتبار ا اكمة دعت ب      ومع أن النخبة ا

ــ  اكية ع ــ االســتغالل والظلــم، إال أن االشــ ــر االقتصــادي، والعدالــة مــن أجــل القضــاء ع والتطو

مــة  ــ تمتلــك ســلطة اقتصاديــة  ــن ال ــور طبقــة مــن اإلدار ــ ظ ب  انــت الســ مســتوى التطبيــق 

ب  ســ ــو مــا  ات العموميــة والــوزارات االقتصاديــة، و ــ الشــر ا ع ــ تمارســ بفضــل مراقبــة الدولــة ال

ــر مثــل التبذيــر والرشــوة  ــروز ظوا ســي مــن ِقَبــل الدولــة، و ــ أزمــة  وقراطيــة االقتصــاد، وأدى إ ــ ب

يات  بــت بالشــلل واالختنــاق خــالل الســبعي ــ أص ــ للمؤسســات العموميــة ال ــز واإلفــالس املا وال

عــد  زائــري  ــ االقتصــاد ا لة  ــ ئة امل يــات، وقــد تكــرس إفــالس نظــام الدولــة بالنتائــج الســ والثماني

ــ الســوق الدوليــة2. يــة املاليــة الناتجــة عــن ارتفــاع ســعر النفــط  ة الرفا ــ ف

ــ  ــرب طموحــة وغ زائــر خرجــت عــام 1962 مــن ا يــة ســلطة الدولــة، فــإن ا ــ مســتوى ب      أمــا ع

1   حــوار مــع الباحــث الفرنــيس رينيــه د̻ــون، حــول التنميــة والتبعيــة يف إفريقيــا، مجلــة الفكــر العــرʭ، العــدد الخامــس واألربعــون، 

الســنة الســابعة، آذار 1987، ص369.

2   عبد الحميد براهيمي، املغرب العرʭ يف مفرتق الطرق، ب̺وت:مركز دراسات الوحدة العربية، 158.
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نظــام  وإقامــة  املواطنيــة  ممارســة  عــادل  املســتعادة  الســيادة  انــت  األمــر  بــادئ  وســائل.  ــ  إ مفتقــرة 

ــ  ــ مســتوى املمارســات أم ع ديــدة، ســواء ع ــ مــن الدولــة ا تظــر الكث ان ي ــ العــدل. و مؤســس ع

ــات مفرطــة،   للتحقيــق بــدون إكرا
ً
ان يبــدو املشــروع قابــال كــم، و مســتوى القناعــات وفلســفات ا

الفئــات  ل  نفر  اســ ــظ  والبا الشــاق  ــاد  ا أن  فالواقــع  ى،  ــ ك وطنيــة  حركــة  تحملــھ  دامــت  مــا 

االجتماعيــة1.

 ( ــ ــر الوط ــة التحر ــزب الواحــد (ج ــ األخــذ بنظــام ا زائــر منــذ االســتقالل ع      فقــد حرصــت ا

ــا املســ  ــا نضال ــ جــاء  خيــة ال ــ الشــرعية التار ناد إ ســ باالســ ــدوء  ــ  الــذي عاشــت مــن خاللــھ 

.2 ــ ضــد املســتعمر الفر

ـ  ـ ع ــا  حصول منــذ  زائــر  ا الــة  ــ  السيا النظــام  أنمــاط  أقــرب  الســلطوي  النظــام  ـ  ـ عت و     

مــا: ن  ت اساســ ــن  ت رك ــ  ع النظــام  ــذا  اعتمــد  وقــد  االســتقالل، 

ســمح الظــروف  ــس بجاذبيــة خاصــة حيــث  ــ عــن تمتــع الرئ ع ــ مــا  صية الســلطة: و ــ   

زائــر عرفــت  ، وا ــ ــ النظــام السيا ــ مركــز الصــدارة  ات خاصــة تجعلــھ  ــ ص واحــد بم ــ بانفــراد 

ـ  ـ ــون  مــا ت ــر  أظ انــت  متفاوتــة،  لكــن بدرجــات  املدروســة  املرحلــة  الســلطة طــوال  مــن  النــوع  ــذا 

ــة  ــزب ج ــن العــام  ومــة واألم ــس ا ــس الدولــة ورئ ــن يديــھ منصــب رئ ــال الــذي جمــع ب
ّ
ــد بــن بل ع

ــد  ـ ع ـ الــدور  ــذا  الداخليــة واملاليــة واإلعــالم، واســتمر   عــن وزارة 
ً
اكــم فضــال ــ ا ــر الوط التحر

ــس بــن جديــد. ــد الرئ ــ ع ل أخــف  شــ ن بومديــن و ســ الرئ

ــ  ــ املؤسســة الرســمية األو عت ــ  ــ ال ــر الوط ــة التحر ــ ج ــزب الواحــد: واملتمثــل                     ا

ــس.  بمــا يقــرره الرئ
ً
ــة ظــل محــدودا ــ أن دور ا ــ املؤسســات، غ ــ تتصــدر با ال

ـ  ـ ع زائــري  ا ــ  السيا النظــام  ضعــف  ــ  تتمثــل  السياســية  الســلطة  يــة  اختــالالت ب ــم  أ إن       

تفــرض  ــ  ال االجتماعيــة  االعتبــارات  ــن  و ــع  التوز ــ  الفنيــة  االقتصاديــة  االعتبــارات  ــن  ب التوفيــق 

ــھ النظــام مــن أعبــاء  ــ مــا واج ا إ عــض فــروض تلــك األزمــة وأســبا ــم يــرد  عض ان  العدالــة، وإذا 

ــ ســوء اإلدارة والتخطيــط  ــا إ ــم اآلخــر يرد عض ب انخفــاض عائــدات النفــط، فــإن  ســ اقتصاديــة 

ة  ــ الف طــوال  التنميــة  ــود  ج ــا  بموج ــدرت  أ ــ  ال اإلنتاجيــة  للقطاعــات  امليدانيــة  القيــادة  وغيــاب 

الســابقة.

1   غازي حيدويس، الجزائر، التحرير الناقص، ب̺وت: دار الطليعة، 1997، ص5.

2   نبيــه األصفهــا̹، مفهــوم الحــزب الواحــد يف الجزائــر بــ̼ النظريــة والتطبيــق، السياســة الدوليــة، الســنة 17، العــدد نيســان، أبريــل، 

1981، ص26.
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     بقي أن نتحدث عن مستوى املشاركة الشعبية  عملية التنمية وما ترتب عنھ من اختالالت.

ــن  زائر ن ا ــ لســان أحــد السياســي ــ عــن عالقــة الســلطة بالشــعب مــا جــاء ع عب ــ       إن أو

املنتظــر”. األمــل  ال تمثــل  مــن الشــعب   
ً
مشــددة خوفــا حراســة  ــش  ع ــ  ال عندمــا قــال: ”إن الســلطة 

الرئاســة  مؤسســة  ســيطرة  االســتقالل  منــذ  ســمت  ا زائــر  ا ــ  السياســة  أن   
ً
ســابقا نــا  ّ ب لقــد       

ــا بالــدور  ــش وقيام ــزب وا ــ ا ا ع ـ البــالد مــن خــالل ســيطر ـ يــاة السياســية  ــ مقــدرات ا ع

الواحــد،  ــزب  ا إيديولوجيــة  دمــة  ــا  ل ــ وظفــت  ــ وســائل اإلعــالم ال ا ع ، وســيطر شــر ال

عمليــة التنميــة. إنجــاح  ــ  ا  يعا اســ ان يمكــن  ة  ــ شــعبية كب ــش فئــات  م ــ  أّدى ذلــك إ ــ  التا و

اكية الالماركســية، فــإن املمارســة  ــ االشــ ــا السياســية  انــت مرجعيــة إيديولوجي زائــر وإن       وا

ــ  والتوجي القيــادي  ولــدوره  ــزب  ا لوحــدة  محــدد  إطــار  ضمــن  تنــدرج  انــت  ــات  ر وا الشــعبية 

يــاة العامــة. ل

 ، ــ ــة التعب ر ــ درجــة اإللغــاء  يــق إ ــات الفرديــة والعامــة والتض ر ــ خنــق ا ــ أّدى ذلــك إ التا      و

ــ  ــزة، ومنــع املبــادرة املبدعــة، ونفــي االختــالف والتمايــز، وتأكيــد أحاديــة متعســفة  وفــرض قوالــب جا

ــا، وتصلــب  ار االمتيــازات املرتبطــة  ــ اســتعمال الســلطة واحتــ ــ ذلــك التعســف  ء، أضــف إ ــ ل 

ططــات،  امــج وا وســيلة لالتصــال وأداة لتنفيــذ ال ماتــھ  ــ أداء م وقراطــي، وفشــلھ  ــاز الب ا

ــا  ــن، وفقــدت مؤسســات الدولــة مصداقي وم ام وا ــ ــن ا ــ توســيع الفجــوة ب وقــد أّدى ذلــك إ

تمــع. ضــة مــن ا لــدى الشــرائح العر

يــؤدي  الواحــد  ــزب  ا ــ  ع القائــم  ــ  السيا النظــام  طبيعــة  أن   : ــ األسا تاج  االســت ولعــل       

مــا  أقليــة متعســفة، وذلــك  ار للســلطة مــن ِقَبــل  ــق مســدود ملــا يصاحبــھ مــن احتــ ــ طر بالضــرورة إ

ــات سياســية وعقيديــة مغايــرة  ــ عمليــة اإلقصــاء الــذي تتعــرض لــھ قــوى اجتماعيــة ذات توج يقــود إ

قــة منظمــة وضمــن إطــار  ــا بطر ــا والدفــاع عــن مصا ــا وتصورا ــ عــن مواقف بحيــث تمنــع مــن التعب

. ــ وتأس شــر 

زائــر لــم تكــن النخبــة  ــن التنميــة والديمقراطيــة، ففــي ا ميــة التــالزم ب ــ أ شــ إ نــا يجــب أن       و

ــ ترتــب عــن  التا  للتنميــة، و
ً
 الزمــا

ً
ــ تجعــل الديمقراطيــة شــرطا  لطبيعــة النظــام السيا

ً
اكمــة نظــرا ا

ــة  ــ إنجــاح تجر ا  يعا ان يمكــن اســ ة واســعة  شــر انيــات   إلم
ً
ــدرا تلفــة  تمــع ا ــش فئــات ا م

التنميــة.



تجربــة الجزائــر فــي التنميــة المســتقلة 1962 - 1989                                                                   بلغيــت عبــد المجيــد

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 272013

: حول نموذج التنمية املتبع
ً
ثالثا

 بطبيعــة النمــوذج التنمــوي 
ً
ا ــ  كب

ً
ــة مرتبــط ارتباطــا ــة تنمو ــ اعتقــادي أن فشــل أو نجــاح أيــة تجر      

املتبــع.

ة  ــة لــدى راســ سياســات التنميــة أســ انــت التصــورات الفكر زائــر كســائر البلــدان الناميــة،       وا

ــ تفســر التنميــة  ات االقتصاديــة، وال ــ ــ املتغ ــا  تماما ــ حصــرت ا يــة، وال ــة الغر الكتابــات التنمو

ــا. ر ــ جو ــا نمــو اقتصــادي  ــ أ ع

ي مســلمة  ــ التفســ ــذا املن ة قــد عدلــت عــن  ــ ة األخ ــ ــ الف ــ شــؤون التنميــة       رغــم أن الكتابــات 

نيات  ــ ظلــت ســائدة طيلــة عقــدي الســت ــ االقتصاديــة، إال أن النظــرة ال ــ للعوامــل غ باألثــر الكب

ــ الدخــل  ــادة النمــو  ثمارات والصــادرات وز ــ االســ  ع
ً
ــة املرتكــزة أساســا ــ الرؤ انــت  والســبعينات 

شــري  مية توســيع خيارات رأس املال ال مش العوامل غ االقتصادية، وخاصة إغفال أ ة  و رؤ

ــ التنميــة.

انــب  ول للزراعــة  متعمــد  مــال  إ مــع  يــع  التص ــ  ع زائــر  ا ــ  االعتمــاد  تــم  ذلــك  أجــل  مــن       

ــ الصناعــة مــن 56 باملائــة  ثمار  ســب االســ ــن منــھ، فتصاعــدت  و ناء التعليــم والت ، باســت ــ االجتما

ســب  ــ الوقــت نفســھ ال ) وتضاءلــت  ــ طــط الثــالث األو ة 1967- 1969 (ا ــ ــ 64 باملائــة خــالل ف إ

ــ مجــال  يــع  باملائــة، وقــد تركــز التص  4,5 ــ  إ باملائــة  مــن 16  ا  ة نفســ ــ الف ــ  للزراعــة  صصــة  ا

ــع  ــ ذلــك مصا صصــة بمــا  ثمارات ا ــذا القطــاع وحــده 30 باملائــة مــن االســ روقــات، إذ حظــي  ا

إســالة الغــاز.

ــ توجــھ  ــة اإليديولوجيــة ال ــ بدايــة االســتقالل حــول تحديــد الرؤ ــة  ــداالت النظر ايــة ا عــد       

ســي  ي كإيديولوجيــة ل ا ــ االختيــار االشــ ــ تب ــت إ ــ ان االختيــارات السياســية واالقتصاديــة، وال

ــ للتنميــة الــذي  ــة حــول النمــوذج الوط عــد ذلــك جــداالت نظر ت  ــ زائــر، أث ا ــ  عمليــة التنميــة 

يجــب اعتمــاده.

انــت التنميــة  ــ فّعالــة، و  غ
ً
ــة  وتجر

ً
انــت مرحلــة ــ   ال

ً
ة ذاتيــا ة املســ ــ اكية القص ة االشــ ــ      فبعــد ف

ســاؤالت  ــ أثــارت نقاشــات و مرحلــة التخطيــط ال ــة، جــاءت  ــ دكتاتور ــة وفوقيــة بــل ح ــا مركز ف

ــا: ص ــات م مــة تتعلــق بتحديــد األولو م

ة الزراعة أو الصناعة؟-  أولو

فيفة؟-  ة الصناعة الثقيلة أو الصناعة ا أولو
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ة صناعات إحالل الواردات أو تنمية الصادرات؟-  أولو

عد االستقالل  ة االنتقالية  ي وال تمثل الف سي الذا ة ال م اختالالت تجر       البداية نناقش أ

زائر . ة التنمية  ا لتجر

ـ نتجــت عــن  ـ ب الظــروف الصعبــة ال ســ عــد االســتقالل  ــي  ســي الذا      لقــد تــم األخــذ بنظــام ال

ــف 
ّ
ــارة، ممــا خل ــ مــن ذوي امل ــم عــدد كب ان م ن الذيــن  ــ مــن 95 باملائــة مــن املســتوطن رحيــل أك

زائــري. ا ــ االقتصــاد   
ً
دمــارا

ســتجيب للسياســة   
ً
اكمــة اختيــارا ــ نظــر النخبــة ا ــي)  ســي الذا ــذا النمــوذج (ال ان       لقــد 

دفت  اســ ــة  عفو عماليــة  حركــة  عــن   
ً
ا ــ عب األقــل  ــ  ع ان  و  ،

ً
الحقــا ــا  تطبيق املزمــع  اكية  االشــ

عــد  مباشــرة  ــا املعّمــرون  ر ــ  الصناعيــة ال ــ املــزارع والورشــات  ــ وســائل اإلنتــاج  الســيطرة ع

ــرب. ا وقــف  إعــالن 

ــة  ــو قــوة املركز زائــر  ــ ا ــذا النظــام فيتعلــق بأســاليب إدارتــھ، فاملالحــظ  ــم اختــالالت       أمــا أ

ــ  ، باإلضافــة إ ــ ــة املمارســة مــن طــرف وزارة الفالحــة واإلصــالح الزرا وقراطيــة والوصايــة اإلدار والب

ـ حــّدت ابتــداء مــن ســنة 1963  ـ ــا، وال  ل
ً
 امتــدادا

ً
ــ دائمــا عت ـ  ـ ــ ال يئــة الوطنيــة لإلصــالح الزرا ال

ــ ســادت قبــل اعتمــاد  ــ عالقــات اإلنتــاج ال ــا ع ة بإبقا ثمرات املســ ســي املســ ــ  مــن االســتقاللية 

ــي1. ســي الذا نظــام ال

 مــن عــام 
ً
ــي بــدءا ســي الذا ــ صعيــد املمارســة طبقــت يوغســالفيا ال ــ ذلــك فإنــھ ع      باإلضافــة إ

أن نقــول دفعــة واحــدة  ومــن الضــروري  ية.  الســوفي اليوغســالفية  القطيعــة  ــن مــن  عام عــد   1950

ســي  ــ ال ــا القائــم ع ــن نظام ــة و از ارجيــة االن ــن سياســة يوغســالفيا ا ــ أال نخلــط ب ب أنــھ ي

، ألن 77 باملائــة  ــ ــ ال فال ــ يوغســالفيا عّما ــي  ســي الذا ــ أن ال شــ إ  أن 
ً
ــ أيضــا ب ــي، و الذا

. ــ ما ــ القطــاع ا تمــون إ ــا ال ي مــن فالح

، ولقــد  ــ ــا حــزب مارك ان ل ــاز القديــم، و ــ يــوم 1950 ا انــت يوغســالفيا قــد حطمــت   
ً
ا ــ     وأخ

زائــر، ومــن اقتصــاد  ــ ا ــ مــن األســس املتوافــرة  ــن بكث ــا مــن أســس أم ــي ف ســي الذا انطلــق ال

ســبق تخطيطــھ2.

اجــع  ــا وال ــ ع
ّ
ة تــم التخ ــ ان يمثــل مرحلــة انتقاليــة قص ــذا االختيــار ألنــھ  ــ مناقشــة       وال نطيــل 

1   عبد الحميد براهيمي، املغرب العرʭ يف مفرتق الطرق، مرجع سابق، ص176.

̺ار شاليان، مصاعب االشرتاكية يف الجزائر، مرجع سابق، ص84. 2   ج
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عــد انقــالب 1965. ــ تطبيقــھ مباشــرة  ثمار  عــن االســ

أن  القــول  فيمكــن  زائــر  ا ــ  يــع  التص ل  يــا و الزراعــة  يــة  قــت ب ــ  ســبة لالختــالالت ال      بال

نــاء  ار واإلجــراءات، مثــل التأميمــات، و ــ مجموعــة مــن األفــ ند إ ــ للتنميــة قــد اســ النمــوذج الوط

ــ إقامــة اقتصــاد متمركــز حــول الــذات،  ادفــة إ ــة ال ططــات التنمو قطــاع عمومــي واســع واعتمــاد ا

يعيــة. ــ مــا أطلــق عليــھ الصناعــات التص ند إ يــع الكثيــف املســ وكذلــك فكــرة التص

ــش  م ــ الصناعــة مــع  ــة املقتصــرة ع ــ األولو زائــر ع ــ ا اتيجيات التنميــة  ــت اســ      لقــد بن

االقتصــادي  أعمــال  م  ســتل نظــري  نمــوذج  ـ  ـ إ زائــر  ا ــ  التنميــة  مشــروع  ند  اســ وقــد  الزراعــة، 

ثمارات  ــ أن االســ ــذا النمــوذج إ ــ  شــ الفكــرة األساســية  ــس (G. de Bernis) إذ  ــ دي برن الفر

ء نحــو الصناعــات الثقيلــة. ــ ل  يجــب أن توجــھ قبــل 

ــ مســتوى  ــ ع ل كب شــ ــ أثــرت  ة مــن االختــالالت ال ــ اتيجية مجموعــة كب ــذه اإلســ      لقــد أفــرزت 

ــا: م إنجــاح التنميــة أ

ارج.-  ش الزراعة إ تفاقم التبعية الغذائية ل م أدى 

ــا لــم -  أ ــ تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة، كمــا  إ ــ واقــع األمــر التنميــة الصناعيــة املكثفــة  لــم تــؤد 

ــ توســيع الســوق الداخليــة. ــن القطاعــات اإلنتاجيــة، وال  ــ ب ــ داخ امــل صنا ــ إحــداث ت م  ســا

ــا التقنية -  ــ ممــا زاد مــن حــدة تبعي ــ االقتصــاد الرأســما العال ــ  ــ فأك لقــد اندمجــت البــالد أك

 ،
ً
 وتقنيــات متقدمــة جــّدا

ً
مــا  

ً
ــال اتيجية الصناعــة الثقيلــة يتطلــب تمو ــة، ألن اتبــاع إســ والتجار

ات التقنيــة. ــ لــة وا ــ اليــد العاملــة املؤ انــت تفتقــر إ زائــر  ــذا إذا علمنــا أن ا

دمات.-  ان من السلع وا ة للس اجيات الضرور ذا النموذج لم يؤد إ توف ا إن 

ة لتنمية قطاع وحيد ع حساب قطاعات أخرى.-  طأ عندما أعطيت األولو لقد تضاعف ا

انيات در اإلم عا:  را

ــ  ة ال شــر انيــات واملــوارد املاديــة وال ــ أنــھ رغــم اإلم ــة  زائر ــة التنميــة ا ــ تجر قيقــة املؤملــة       ا

انيــات. ان آفــة تلــك اإلم ــدر  زائــر، إال أن ال توفــرت لــدى ا

نناقــش كيــف حــدث ذلــك  التنميــة، وســوف  ــ عمليــة  ــدر ع      وســوف نناقــش كيــف أثــر ذلــك ال

املاديــة  مســتوى املــوارد  ــ  مســتوى املــوارد املاديــة. أمــا ع ــ  ة، وع شــر ــ مســتوى املــوارد ال ــدر ع ال
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ــ أساســھ  انــت تتخــذ ع ــ للبــالد والــذي  فســوف نتحــدث فقــط عــن النفــط باعتبــاره املــورد األسا

التنميــة. سياســات  ل 

ان لــھ الــدور  ات االقتصاديــة، فقــد  ــ ــم املتغ ــة يمثــل أحــد أ زائر ــة التنميــة ا ــ تجر      فالنفــط 

ــ عقــد  ا العالــم  د ــ شــ عــد الثــورة النفطيــة ال زائــر، خاصــة  ــ تحديــد املســار التنمــوي ل ــ  األسا

ــ البلــدان املصــدرة لــھ. يــح أســعار النفــط لصا ــا ت ــ ترتــب ع يات، وال الســبعي

ـ  ـ ين  للمشــ ســوق  مــن  ــ  العال النفــط  ســوق  مــّرة  ألّول  حّولــت  قــد  ــذه  النفطيــة  الثــورة  إن       

ــ اســتخدام الوقــود النفطــي  يات، فقــد أّدى التوســع  ــن منــذ بــدء الســبعي ع ــ ســوق للبا نيات إ الســت

يــة املصــدرة  ــ بــروز دور البلــدان العر ــة، األمــر الــذي أدى إ ــ عــرش الطاقــة التجار ــع النفــط ع ــ تر إ

 .1 ــ ــ الصعيــد العال ــ مجــال اإلمــدادات النفطيــة ع ــا  مي للنفــط، وأ

ــة لعــب  زائر ــة ا ــة التنمو ســبة للتجر ار أن النفــط بال زائــر كبلــد نفطــي ال يمكــن إنــ ســبة ل ال      و

سية لنمط تخصيص املوارد  ات الرئ امج والسياسات ال حكمت التوج ل ال ش   
ً
 أساسيا

ً
دورا

االقتصــادي  شــاط  ال وفــروع  القطاعــات  ــن  ب وفيمــا  مــن ناحيــة،  املــال  رأس  ــن  و وت الك  االســ ــن  ب

تلفــة مــن ناحيــة أخــرى. ا

ام،  زائر للنفط ا م إنتاج ا م   ام تطور م يح أسعار النفط ا      فلقد رافق ارتفاع وت

ــ ســنة 1979 (58,5 مليــون طــن) إال أنــھ ابتــداء مــن عــام 1981 حــدث تراجــع  حيــث بلــغ اإلنتــاج ذروتــھ 

ــ (42,5 مليــون طــن) عــام 1986. ــام املنتجــة ليصــل إ ــ كميــة النفــط ا ــم  م

زائر سنة 1980، حيث بلغت 10,787  سبة ل ا بال سبة للعائدات النفطية فقد بلغت ذرو أما بال

قبــل   1973 ســنة  دوالر  مليــون  1962 و987,7  ســنة  دوالر  مليــون   45 ـ  بـــ مقارنــة  ــي  أمر دوالر  مليــار 

ارتفــاع أســعار النفــط.

ا: م ر أ ة من الظوا زائر أفرز مجموعة كب ائل للعائدات النفطية ع ا      إن التدفق ال

ارتفاع معدل النمو. -1

ــ حســاب عوامــل  -2 ى لقــوة املــوارد املاليــة ع ــ ميــة ك ــ مســتوى الســلطة؛ التوجــھ نحــو إعطــاء أ ع

أخرى.

اض). -3 ثمار، اق اد، اس ار (تصدير، است توسع درجة االنفتاح ع العالم ا

1   ابراهيم سعد الدين وآخرون، التنمية العربية، ب̺وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص37.
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اص ونمو الفروق الداخلية. -4 الك ا تطور أنماط االس

ادية. -5 يجة الوفرة املالية وارتفاع القدرة االست رامج طموحة للنمو والتحديث ن  و
ً
ّ خططا تب

ــ التصــورات  ــ األســاس إ مــا يرجــع ذلــك  ، ور
ً
ا ــ  كب

ً
شــا م ة فقــد عرفــت  شــر ســبة ملــوارد ال      أمــا بال

ــ واقــع األمــر إال وســيلة  ونــوا  شــر لــم ي انــت توجــھ عمليــة التنميــة، فال ــ  ــة واإليديولوجيــة ال النظر

اكمة  وم التنمية لدى النخبة ا  للتنمية، فمف
ً
دفا م  م باعتبار من وسائل التنمية، ولم ينظر إل

واالجتماعيــة  (السياســية  األخــرى،  واالعتبــارات  االقتصــادي،  النمــو  ــ  ــادة  الز فقــط  ــ  ع انــت 

الفنيــة  ــوادر  ال بصــورة خاصــة نحــو تأصيــل   
ً
ــا متج ــ  ك ال ان  ــذا  ول عــة لذلــك  ــا تا ل والتقنيــة) 

الوطنيــة.

شــر  ــ تنميــة ال ــ  ــة شــمل التقص زائر ــ التنميــة ا شــر  مســتوى ال ــ  ــدر الــذي حــدث ع      وال

املتوفــرة. ة  شــر ال والطاقــات  القــدرات  مــن  االســتفادة  ــ  ــ  التقص جانــب  ــ  إ ــم  و وت

م بحيث  يل ا تنمية الناس من أجل الناس، أي إعداد الناس وتأ ة  أ شــر      وتصورنا للتنمية ال

ــع  وتوز االقتصــادي،  شــاط  ال ـ  ـ القــة  وا الفعالــة  املشــاركة  ــ  ع  
ً
يــا و  

ً
عليميــا ــن  قادر ونــوا  ي

ل عــادل1. شــ ــ أوســع نطــاق و شــاط االقتصــادي وثمــاره ع مــردود ال

ــ مؤشــرات  عة ع زائــر مــن خــالل إطاللــة ســر ــ ا ة  شــر ــ الواقــع املــادي للتنميــة ال      وإذا انتقلنــا إ

 للنمــوذج التنمــوي (أي البلــدان 
ً
ـ أن يتحقــق طبقــا ـ ب ــ مــا ي  إ

ً
ــا قياســا ا وأوضاع ســ التنميــة ومقاي

ــ تفصلنــا عنــھ. اتــھ نلمــس مــدى الفجــوة ال يــة الصناعيــة) الــذي يــراد محا الغر

ــر  نميــة النــاس مــن خــالل تحر زائــر ســواء املتعلقــة ب بــع ملعظــم املؤشــرات املتاحــة عــن ا      واملت

شــاط  ــع مــردود ال يــة، أو املتصلــة بتوز ــب وخلــق الظــروف ال ــم اإلبداعيــة بالتعليــم والتدر قدرا

ــش  ــم يد انــت مواط ــم وأينمــا  انــت مواقع ســتفيد منــھ معظــم النــاس حيثمــا  ــ نحــو  ــ ع اإلنتا

ب  ــي، وســ يــة عــن بلــدان النمــوذج التنمــوي الغر ــ مــا زالــت تفصــل البلــدان العر مــة ال للفجــوة ال

ذلــك:

تــج مــا يــردم تلــك  ــ بــدء برامــج التنميــة االقتصاديــة لــم ت     أن حصيلــة مــا يقــرب مــن ثالثــة عقــود ع

ــ مجــال  ان يتوقــع أن تــزداد النتائــج  ــوة، فقــد أتاحــت حقبــة النفــط فرصــة توافــر املــوارد املاليــة، و ال

ســبة  بال ء  ــ ال ونفــس  اآلمــال لــم تتحقــق  ولكــن  املتاحــة،  املــوارد  امــة  ب  ســ ة  شــر ال التنميــة 

ــ املؤسســات االقتصاديــة،  ــم  ــس فقــط مــن حيــث توافــر فــرص العمــل ل ــ التنميــة ل ملشــاركة النــاس 

1   مجموعة من الباحث̼، التنمية البرشية يف الوطن العرʭ، ب̺وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص84.
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تلفــة  ا ــا  عاد بأ البــالد  ـ  ـ العامــة  السياســة  ــات  توج صنــع  ــ  الفّعالــة  املشــاركة  شــمل  وإنمــا 

ــ اختيــار  ــ قــدرة النــاس ع ــا  ــ يمكــن مالحظ االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، وال

ــم  ــ عــن آرا  للتعب
ً
ــم جماعــات وأفــرادا ــرة املتاحــة ل ـ مؤسســات صنــع القــرار واملنابــر ا ـ ــم  ممثل

ــم. ار وأف

شــطة  األ ــ  العمــل  فــرص  تجــد  ال  زائــر  ا ــ  النــاس  مــن  ة  ــ كب ســبة  أن  اإلحصــاءات  ــن  تب      

.(1991 عــام  باملائــة   19) تلفــة  ا االقتصاديــة 

السياســية  يــارات  ا عــن  شــأ  شــري  ال العامــل  ــش  م أن  املوضــوع:  ــذا  ــ  القــول  خالصــة       

ســبة  ــ  ة  ــ ــادة الكب ــ املالئمــة، وقــد نجــم عنــھ نتائــج وخيمــة، فقــد تضاعفــت الز واالقتصاديــة غ

ــ وجــھ  ــف ع ان الر ــا فئــات الشــباب وســ ــ تأثــرت  ــدود لليــد العاملــة، وال البطالــة والتوظيــف ا

صــوص. ا

شري  انة الالزمة للعامل ال عطيا امل يارات االقتصادية املتبعة وكذلك نمط التنمية، فلم       أما ا

بــوي، أو  ــ مســتوى النظــام ال مــال يمكــن مالحظتــھ ســواء ع ــذا اإل عــد ذلــك، ومثــل  ّمــَش  ُ الــذي 

ــزة اإلنتــاج. ــ مســتوى أج ع

ــن  و الت ضــرورة تطابــق  االعتبــار  ــن  ع  
ً
دائمــا ال يأخــذ  زائــر  ا ــ  املعمــول بــھ  بــوي  ال فالنظــام       

ــ  ــذا القصــور  شــاطات. إن مثــل  تلــف قطاعــات ال ــ  قيقيــة، أو طاقــات التأط واالحتياجــات ا

ــن الشــباب  ج ر اثــر عــدد ا ــة، كمــا ت ــ صفــوف اإلطــار اإلداري مــن ج ات  شــو التصــور قــد أحــدث 

ــون  ــة أخــرى، والذيــن يتج بــوي مــن ج ، والشــباب املطروديــن مــن النظــام ال
ً
الذيــن لــم يجــدوا شــغال

ــن عــن العمــل. ــادة أعــداد صفــوف العاطل  لز
ً
جميعــا

عــود  ــ  شــغيل، ففــي القطــاع الصنا  ال
ً
ــ أيضــا ــزة اإلنتــاج قــد عرقلــت  ــة أخــرى فــإن أج      ومــن ج

ان  ــ الــدول الرأســمالية، و ــ  ــ أك ــ اختيــارات تقنيــة تص ــ مناســب وإ ــ غ ي ــ نمــط تص ــ تب ــذا إ

ــة فــرص خلــق مناصــب  ا عكــس ذلــك ”تقنيــات الشــغل املكثــف” لتقو ــح باســتخدام ان أن تر باإلمــ

يجــة لذلــك1. الشــغل والتقليــل مــن الفقــر كن

1 عبد الحميد براهيمي، املغرب العرʭ يف مفرتق الطرق، مرجع سابق، ص306.
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الخصائص الديموغرافية واالجتماعية للسيدات 
وأثرها علي عدد األطفال المرغوب فيه

دراسة ميدانية بعيادة ‹‹مريم بوعتورة›› للتوليد وأمراض النساء لمدينة باتنة

 العكروف علي

 جامعة باتنة

ص م

صائــص  ا عــض  و ــم  إنجا ــ  األطفــال املرغــوب  عــدد  ــن  املقــال دراســة العالقــة ب ــذا   تنــاول 

ــ  ــ عينــة غ وجــات, وذلــك مــن خــالل دراســة ميدانيــة ع االجتماعيــة و الديموغرافيــة للســيدات امل

ســاء  ملدينــة  ــي وضعــن مولــودا حيــا بالعيــادة العموميــة للتوليــد وأمــراض ال ــات اللوا احتماليــة مــن األم

ــا 1024 مبحوثــة. ــ بلــغ عــدد عناصر باتنــة, وال

ــم عنــد مجمــوع الســيدات  ــ إنجا ــي أن عــدد األطفــال املرغــوب  وقــد كشــفت نتائــج البحــث امليدا

ســن الســيدات, ومــن  ــة, ارتباطــا طرديــا  ــ اإلنجــاب, مــن ج ل امــرأة. وترتبــط الرغبــة  بلــغ 3.48 طفــال لــ

ــم  إنجا ــ  ن.كمــا أن عــدد األطفــال املرغــوب  علم ناســب تناســبا عكســيا بمســتوي  ــة أخــرى, ت ج

و  ــت,  بالب باملكثــات  مقارنــة  ضــري  ا الوســط  ــ  املقيمــات  ــن  و ســاء,  ال مــن  املشــتغالت  ــن  ب يقــل 

ــف. املنحــدرات مــن الر

Résumé

Le présent article se propose modestement d’étudier la relation susceptible d’exister entre 

diverses caractéristiques sociodémographiques et le nombre d’enfants désirés par les femmes 

à partir  d’une enquête  réalisée auprès de 1024 femmes mariées.

Les résultats, tirés de  l’enquête, sont:     

- Le nombre idéal d’enfants, pour toutes les femmes est 3.48 enfants. 

-  Le nombre d’enfants idéal est en corrélation positive avec  l’âge des enquêtées  .Ainsi, les 

femmes âgées de 15-19 ans désirent 2 ,94 enfants, tendis que les femmes âgées de 44-44 ans 

désirent 3.98 enfants. 

-Le nombre d’enfants  idéal  est inversement proportionnelle au niveau d’instruction des 
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enquêtées.  Ainsi, les femmes ayant  l’instruction la plus faible ont donnée le nombre d’enfants  

idéal  le plus élevé  (3.86 enfants),  tandis que les femmes ayant un niveau  universitaire 

souhaitent  3.27 enfants.

-Les femmes exerçant une profession déclarent moins d’enfants (3.27 enfants) que celles ne 

travaillant pas (3.51 enfants).

-Le souhait exprimé par les femmes du milieu urbain (3.45 enfants) diffère légèrement de celui 

observé chez  les femmes du milieu rural  (3.56 enfants). 

يد تم

ــي  ن بدراســة الســلوك اإلنجا ــي مــن القــرن العشــر تمــام منــذ مطلــع النصــف الثا  لقــد تزايــد اال

ع  ي الســر ا االنفجــار الســ ــ باملســالة  نظــرا العتبــارات عديــدة,  تمــام البح ــذا اال عنــد املــرأة, وجــاء 

ــور التيــارات  وظ النمــو ,  ــذا  ــة  ار انية  ــ سياســات ســ وضــرورة تب ده العالــم الثالــث,  شــ الــذي 

ــ  ــن، وع ــ جميــع جوانــب  ــ الســيطرة ع ــق   ســاء ا ــا , بحتميــة ‹›منــح ال ة ومطالب ســو ال

ــ مجــال  ــا  ــ تــم تحقيق ديــده لالنجــازات ال ــور داء االيــدز و م ظ ــن››1 . كمــا ســا األخــص خصو

ــي. ــ تنامــي البحــوث املرتبطــة بالســلوك اإلنجا ــة الوفيــات  محار

ــن  ب مــن  ــم  إنجا ــ  املرغــوب  ـ  ـ املثا األطفــال  عــدد  حــول  الســيدات  خيــارات  موضــوع   ــ  عت و  

ــذا   ر  ــ اء, ولعــل مــا ي ــ ا تمــام واســع لــدي  با ــ حظيــت  ــي ال املســائل املتعلقــة بالســلوك اإلنجا

تمــع،  ــ ا ــة  صو ــذا النــوع مــن البحــوث يمنحنــا فكرة وافيــة عــن نمــط واتجــاه ا ــو أن  تمــام  اال

املســتقبلية. انية  الســ السياســة  رســم  ومنــھ 

تمــام  الناميــة - ا الــدول  ـ مــن  ـ شــأن الكث ــ ذلــك  ا  شــأ ا-  اســتقالل منــذ  زائــر  دت ا وقــد شــ

ــ  تب تــم  ــن  ح نــات,  الثمان مطلــع  مــع  تمــام  اال ــذا  وازداد  ــة,  صو با املرتبطــة  بالبحــوث  واســع 

ة انجــازات بحثيــة  ــ ي ســنة 1983. وعرفــت الســنوات األخ ا ــ النمــو الســ ــ للســيطرة ع نامــج الوط ال

ــا. علــق بالدراســات امليدانيــة م مــا  ة, خاصــة  ــ كب اديميــة  وأ

عــدد  عــض املعطيــات املتعلقــة  ــ تحديــث  ســيط-  ل  شــ م- ولــو  ســا ــذا العــرض ل  وقــد جــاء 

ــذا  اب تحليــل ارتبــاط  زائــر, حيــث تناولنــا بإســ ــ ا ــ املرغــوب فيــھ لــدي الســيدات  األطفــال املثا

وســط  و   , ــ امل والوضــع   , ــ التعلي واملســتوي  العمــر,   ) املســتقلة  ات  ــ املتغ مــن  بمجموعــة  البعــد 

تــم تقســيم  وقــد  ــا 1024 ســيدة.  عين قــوام  ان  بحتــة,  ميدانيــة  دراســة  خــالل  مــن  وذلــك  اإلقامــة), 

ــي: األ محــاور, جــاءت  ــ ثــالث  البحــث إ
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ــ املســتخدم  يــة للبحــث و إجراءاتــھ التطبيقيــة  املتعلقــة  باملن ــة املن ــور األول املقار تنــاول ا

اإلحصائيــة  األســاليب  وعــرض  النتائــج  واســتخراج  األدوات  تطبيــق  وكيفيــة  تــھ,  وعي وحــدوده 

صية  ــ ــي تحليــل النتائــج املتعلقــة بالبيانــات ال ــور الثا ــ الدراســة امليدانيــة, وشــمل ا املســتخدمة 

فيــھ  املرغــوب  ــ  املثا األطفــال  عــدد  عالقــة  مناقشــة  تــم  الثالــث  ــور  ا ــ  و  املبحوثــات,  للســيدات 

املســتقلة.  ات  ــ املتغ بمختلــف 

ية للدراسة  ة املن I-املقار

لة عاد املش I-1  أ

م  ا- أن عدد األطفال املثا املرغوب  إنجا زائر أو خارج ت دراســات عديدة– ســواء  ا  بي

صائــص  الديموغرافيــة واالجتماعيــة  ألفــراد  موعــة مــن العوامــل املرتبطــة با لــدي املــرأة يخضــع 

ل  صائــص املتعلقــة باملــرأة نجــد  . ومــن ا ــ صــوص تلــك املتعلقــة باملــرأة بالدرجــة األو ا تمــع, و ا

, و وســط اإلقامــة. ــ , والوضــع امل ــ مــن العمــر و املســتوي التعلي

ــة املــرأة والطفــل الــذي  ــ حــول  ــ الوط شــ املعطيــات اإلحصائيــة املســتقاة مــن خــالل  امل و

ان  ــو بذالــك  ــن الســيدات املبحوثــات بلــغ 4.2 طفــال2, و ــ ب اجــري ســنة 1992أن عــدد األطفــال املثا

ــ ســنة 2002 فقــد  ل امــرأة ). أمــا  الســائد آنــذاك (4.4 طفــل لــ ــة  صو ــ ل كي ال املؤشــر  يقــارب 

ــن الســيدات بلــغ  ــ املرغــوب فيــھ ب ــة األســرة أن عــدد األطفــال املثا زائــري حــول  ــ ا كشــف امل

ل امــرأة ). ــا(2.4 طفــل لــ ــة حي صو عكــس مســتوي ا 3.8طفــال3, مــا لــم 

نــاك تبايــن  ــل   : ــ ــ تتحــدد فيمــا ي ا الية البحــث  ا ــ فــان إشــ ــذا  املدخــل الوج انطالقــا مــن 

ــن,  علم ــن ومســتوي  الســيدات املبحوثــات حســب عمر ــن  ـ املرغــوب فيــھ ب ـ ــ عــدد األطفــال املثا

ــن.  , ووســط إقام ــ ــن امل ووضع

I-2 فرضيات الدراسة

عة اآلتية: ثق الفرضيات األر ساؤل البحث تن  ضوء 

ــ الســن مقارنــة بالســيدات  ــن الســيدات املتقدمــات  ــد ب ــم يز ــ إنجا 1 - إن عــدد األطفــال املرغــوب 

ات الســن. ــ صغ

م. ن  إنجا لما قل عدد األطفال الذين يرغ لما ارتفع مستوي التعلي للسيدات   -2

ــن املاكثــات  ــن الســيدات العامــالت و نظ ــم ب ــ إنجا ــ عــدد األطفــال املرغــوب  3- توجــد فــروق 

ــت. بالب
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ــف مقارنــة بالســيدات  ــن الســيدات املنحــدرات مــن الر ــد ب ــم يز ــ إنجا 4- إن عــدد األطفــال املرغــوب 

ضري. الوســط ا

داف الدراسة I-3 أ

ـ الختبــار عالقــة مجموعــة مــن  سـ ية, و ــداف ارتباطيــھ أو ســب ــ أ ــ  ا ــداف البحــث ا إن أ

العمــر   ــ  واملتمثلــة  للدراســة,  مســتقلة  ات  ــ متغ ــا  باعتبار  , والديموغرافيــة  االجتماعيــة  ات  ــ املتغ

ــع . ــ تا ــا متغ ــ اإلنجــاب  بوصف ــ ووســط اإلقامــة, بالرغبــة  ــ و الوضــع امل واملســتوي التعلي

مية الدراسة I-4 أ

ــة  صو ــ ا ــ التعــرف ع مة نتائجــھ  ــ مســا ــ ميدانيــة وتتمثــل  ميــة واحــدة, و ــ أ ا للبحــث ا

انية مســتقبلية.  ــ بنــاء سياســة ســ ــا  ــ توظيف ســيط  مة ولــو بقســط  مســتقبال, ومنــھ املســا

ية البحث I -5  من

ــي, الــذي مــن خاللــھ اســتخدمنا مجموعــة مــن  ــ اإلحصا ــ املن اليــة اعتمــدت ع إن الدراســة ا

ــا,  م ــا, وف ــ يمكــن تحليــل العالقــة بي ــا ح تلفــة فيمــا بي ات ا ــ املؤشــرات لقيــاس مــدى ارتبــاط املتغ

ــا. عميم ــ يمكــن  ــروج بالنتائــج ال ومنــھ ا

ي  I- 6 مجاالت البحث امليدا

عتــورة›› للتوليــد  ــم  ــ عيــادة ‹›مر ــي,  ــا إلجــراء البحــث امليدا ــ وقــع اختيارنــا عل إن املؤسســة ال

ــ ســنة 1985.    ا  زائــر), وتــم تدشــي ــ وســط مدينــة  باتنــة ( شــرق ا ــ  تقــع   ســاء, وال وأمــراض ال

ســابية. ونظــرا  ا ولتجنــب العمليــات ا ولة اســتخدام ــ االحتماليــة, لســ ــ العينــة غ ــوء إ وتــم ال

عميــم نتائــج البحــث ألن  ــ  ــ ال تمثــل درجــة عاليــة مــن الثقــة  ــذا النــوع مــن العينــات, ال صائــص 

ــ العينــات االحتماليــة, لذلــك فقــد  ــو موجــود  ــق عشــوائية), عكــس مــا  ــم بطر ــا لــم يتــم انتقا أفراد

ــ عينــة  عتمــد ع ان البــد علينــا أن  ــ لتحقيــق نتائــج دقيقــة قابــل للتعميــم.إذ  عــض املعاي ام  ــ تــم اح

ــ   لتحقيــق  أق
ً
 ســليما

ً
َّ تمثيــال ــ تمــع األص ــل ا ِ

ّ
ــا  تمث ــون  مجمــوع  مفردا ــ  قــد  ي ــم ال ة ا ــ كب

ــ احتماليــة زادت دقــة النتائــج.  ــم العينــة غ لمــا زاد  قــدر مــن الصفــة التمثيليــة. ذلــك انــھ 

مــن  ر  شــ ة  ــ ف خــالل  وضعــن  ــي  الال ــات  األم ل  لــ الشــامل  ــ  امل ـ  ـ ع الدراســة  اعتمــدت  وقــد 

ــون مــن  ــ عينــة غرضيــھ تت ليــة لســنة2009, و ــ 20 جو ــ العيــادة, واملمتــدة مــن 20جــوان إ الزمــن 

ســيدة.  1024
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I-7  أدوات الدراسة 

مــن  النــوع  ــذا  ل مالئمــة  ــ  األك التقنيــة  ــا  و البيانــات,  مــع  املقابلــة  أداة  اســتخدام  تــم  لقــد   

زائــر.  ا ــ  ســاء  ال أوســاط  ــن  ب مرتفعــة  ســبة األميــة  أن  اعتبــار  ــ  ع املواضيــع, 

ن,  علم ل من  ســن الســيدات املبحوثات, ومســتوى  وشــملت االســتمارة  خمســة أســئلة تضمنت 

, ووســط اإلقامــة, كمــا تضمنــت أســئلة االســتمارة ســؤال  خامــس تمحــور حــول عــدد  ـ ـ ــن امل ووضع

م بالفعل). غض النظر عن عدد األطفال الذين تم إنجا م ( األطفال الذين ترغب السيدة  إنجا

غ البيانات I-8 تفر

لقد تمت االســتعانة  جمع املادة امليدانية بثالث طلبات من قســم علم االجتماع والديموغرافيا  

ــ شــرح كيفيــة إجــراء املقابلــة.  ــ فيــھ ع ك ــ تــم ال ــن  برنامــج تدر (تخصــص ديموغرافيــا). وخصــص ل

زمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة رقــم  ــا باســتخدام ا ــا وتحليل عــد جمــع البيانــات, أجــري تبو و

.( SPSS18) 18

صائص الديمغرافية واالجتماعية ألفراد العينة    II -عرض وتحليل البيانات املتعلقة با

II -1  عمر السيدات املبحوثات

ع السيدات املبحوثات حسب العمر دول 1 : توز ا

٪ العدد العمر

1.8
22.9
33.7
22.6
13.8
4.7

0.6

18
235
345
231
141
48
6

19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45

100 1024 جموع ا

ــن  ــا 1024 امــرأة تقــع أعمار ســاء بلــغ قوام ة مــن ال ــ ــدول 1 أننــا إزاء عينــة كب ــ مــن خــالل ا يت

ــن 20 ســنة  ــم ب ــا تنحصــر أعمار ــاع (79.1 % ) مــن أفراد ــد عــن ثالثــة أر ــن 15 و 49 ســنة, و مــا يز ب

ن أن أك من ثلث ( 33.7 %)  السيدات  املبحوثات   تقع  ة,   ح و34 سنة, و الفئة األك خصو
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ــة 34-30   ــا  الفئــة  العمر ــا الفئــة 20-24 ب 22.9 %, ثــم تل ــة 25-29 , تل ـ الفئــة العمر ـ ــن  أعمار

ــن عــن 20 ســنة فبلغــت %1.8, أمــا  ــي يقــل عمر ســبة الســيدات اللوا ــن أن  ــ ح ســنة ب 22.6 %. 

ــن 45 و49 ســنة فبلغــت 0.6%.  ــن ب ــي تقــع أعمار ســبة اللوا

ــات  ــ عــن متوســط  ســن األم ع ــو  ي  ألعمــار الســيدات 29.02  ســنة, و ســا وقــد بلــغ  الوســط ا

.(Age moyen  à la maternité) عنــد اإلنجــاب

II -2  املستوي التعليمي  للسيدات املبحوثات  

ا 86.6  سب ي فأك بلغت  دول 2 أن السيدات ذوات املستوي التعلي االبتدا ن معطيات ا     تب

ســبة  ــ املدرســة, فيمــا بلغــت  % مــن مجمــوع أفــراد العينــة, أي أن 6 ســيدات مــن أصــل 7 تــرددن ع

زائــر عنــد  ــ ا ــا املالحــظ  عيــد مــع نظ ــ حــد  ســبة إ ــذه ال م  ــ الســيدات األميــات %13.4, وت

ــ بلغــت حــدود%15.5 ســنة 2008  4. , ال ــ اإلنــاث البالغــات مــن العمــر 10 فأك

ع السيدات حسب املستوي التعليمي دول 2: توز ا

٪ العدد ستوي التعليمي  ا

13.4

12.1

29.1

27.4

18.0

137

124

298

281

184

أمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

عايل

100 1024 جموع ا

ذوات   %  12 ــي :  األ التصاعــدي  ــب  ت ال ــ  ع العينــة  ألفــراد  ــ  التعلي املســتوي  ــع  توز وجــاء    

ــا  ســبة 18 %, ثــم تل ادة جامعيــة ب ــ شــ اصــالت ع امعيــات و ا ــا الســيدات ا ــي, تل مســتوي ابتدا

ســبة عند   الســيدات ذوات  لت أع  ــ ســبة 27 %, و الســيدات ذوات املســتوي التعلي الثانوي ب

ــ املتوســط, حيــث بلغــت 29 %.     املســتوي التعلي

II-3 الوضع امل  للسيدات املبحوثات 

ــي   ســبة اللوا ســبة مرتفعــة مــن الســيدات  عاطــالت عــن العمــل, حيــث قــدرت  ــدول 3 أن  ــر ا يظ

ســبة  الســيدات  نمــا بلغــت  ــ  عشــر املبحوثــات ( %10.8) فقــط ( 111 عاملــة ), ب شــاط م يمارســن 
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ــت) 89.2 %.  ــ العامــالت (املاكثــات  بالب غ

ع السيدات حسب الوضع امل دول 3: توز ا

٪ العدد هني  النشاط ا

89.2

10.8

913

111

غ مشتغلة

مشتغلة

100 1024 جموع ا

II -4  وسط إقامة السيدات املبحوثات 

ســبة املنحــدرات   نمــا بلغــت   ضــري ب%72.6 , ب ــ الوســط ا ســاء القاطنــات  ســبة ال  قــدرت 

ــدول 4 ). فــي %27.4 ( ا مــن الوســط الر

ع السيدات حسب وسط اإلقامة دول4: توز ا

٪ العدد وسط اإلقامة

72.6

27.4

743

281

حرضي 

 ريفي

100 1024 جموع ا

II-5 عدد األطفال املثا املرغوب فيھ

ــ املتوســط 3,48  ــ املرغــوب فيــھ بلــغ   كشــفت الدراســة امليدانيــة أن متوســط عــدد األطفــال املثا

غــض النظــر عــن عــدد األطفــال الــذي تــم إنجابــھ.  ــذا   طفــال, و

ع السيدات حسب عدد األطفال املثا املرغوب فيھ دول :5 توز ا

% عدد األمهات رغوب فيه عدد األطفال ا

0,2
19,0
27,7
41,5
6,2
4,4
1,0

2
195
284
425
63
45
10

1
2
3
4
5

6 فأكثر
غ محدد

100 1024 جموع ا
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ــ لألســرة يقــل عــن  ــم املثا ــن بــأن ا ــ اعتقاد ســاء املبحوثــات إ ــذا, وأشــارت %0.2 مــن ال  

أشــارت  طفــالن (مســتوى اإلحــالل)، فيمــا  ــو  ـ  ـ املثا األســرة  ــم  أن  ــ  إ %19 أشــرن  ــن، وأن  طفل

ــو ثالثــة أطفــال، و قــد صرحــت  41,5 % مــن الســيدات   ــ  ــم األســرة املثا ــ أن  ــن إ 27,7  % م

ــدول 5).    ــي لــم  تحــدد أي عــدد ب %1  ( ا ســاء اللوا ســبة ال ــن يفضلــن إنجــاب 4 أطفــال, وقــدرت  أ

ــن  ب  %  99,8 بلغــت  ــ  فأك ــن  طفل إنجــاب  ــ  الرغبــة  أن  ــن  ب ي ــدول  ا ذات  لبيانــات  ووفقــا   

ــ إنجــاب 3  ــن   ــن  يرغ ــ اإلنجــاب و 80,6 %  م ــن  ن عــن  رغب ــ ــي ع الســيدات املبحوثــان  اللوا

.% 52,6 ــ ب  4 أطفــال فأك إنجــاب   ــ  الرغبــة  قــدرت  نمــا  ب  , ــ  فأك أطفــال 

عــن  ن  ــ ع ــي  الال ســاء  ال عــدد  مــوع  ســبة  بال ا  حســا تــم  ســب  ال ل  أن  ــ  إ اإلشــارة  تجــدر   

امــرأة.   ــو 1014  و األطفــال  مــن  ــن  مع عــدد  ــ  ــن  رغب

صية للسيدات املبحوثات صائص ال ان عدد األطفال املرغوب فيھ  با III اق

ن عدد األطفال املثا وسن السيدات  III -1 العالقة ب

ــ املرغــوب فيــھ حســب عمــر الســيدات تكشــف لنــا عــن وجــود عالقــة   إن دراســة عــدد األطفــال املثا

ــ مــن  ــ إنجــاب عــدد أك ــ رغبــة  ــ الســن أك يــن, إذ أن فئــة الســيدات املتقدمــات  ــن املتغ موجبــة ب

األطفــال مقارنــة بالســيدات الشــابات. 

ع السيدات حسب عدد األطفال املثا و حسب العمر دول 6: توز ا

جموع ا
فئات األعمار عدد األطفال

45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 رغوب فيه ا

2
195
284
425
63
45

0
0
0
2
2
2

0
5
8

20
11
3

0
19
41
63
9
8

1
31
79
91
14
11

1
71
84

154
18
16

0
63
65
90
9
5

0
6
7
5
0
0

1
2
3
4
5

6 فأكثر

1014 6 47 140 227 344 232 18 جموع ا

ــي, فــان    ســمح بالتحليــل اإلحصا ــ ال  ــة  45-49  ســنة وال نا معطيــات الفئــة العمر ن فــإذا اســت

ــ  املرغــوب فيــھ  بلــغ 42.9  طفــال عنــد العمــر  ــن أن متوســط عــدد األطفــال املثا ــدول 6  تب معطيــات ا

ــن بلــغ 3.98 طفــال عنــد العمــر 40-44  ســنة.  ــ ح 15-19 ســنة , و3.52  طفــال عنــد العمــر 34-30, 

دول أن الرغبة  إنجاب 3 أطفال فأك عند فئات األعمار 20- 24 سنة  ش بيانات نفس ا  و
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نما العدد  املثا املصرح  : %72.2 و %85.9 و%89.4 , ب و30-34 سنة, و40-44 سنة  ع التوا

ي: 44.5 % ,51 % ,72.4% .  ب  األ ت بھ   إنجاب 4 أطفال فأك عند نفس األعمار فجاءت ع ال

نــاك  ــ أنــھ ســيحدث  ــ وســن الســيدات يــدل ع ــن عــدد األطفــال املثا ــذا االرتبــاط املوجــب ب إن 

زائــر مســتقبال. ــ ا م املــرأة  نج ــ عــدد األطفــال الذيــن ســ انخفــاض 

ن عدد األطفال املثا واملستوي التعليمي للسيدات III -2 العالقة ب

ن عدد األطفال املرغوب  ناك عالقة عكسية ب ن أن  دول 7 يب ي ملعطيات ا إن التحليل اإلحصا

ــ املرغــوب فيــھ  ــ قــل عــدد األطفــال املثا ــذا األخ لمــا ارتفــع  ــ للســيدات, أي أن  فيــھ واملســتوي التعلي

لدي الســيدات.

ــن  ب يا  ســ مرتفــع  ان  فيــھ  املرغــوب  األطفــال  عــدد  متوســط  فــإن  البيانــات,  لــذات  نادا  واســ

ــن الزوجــات ذوات مســتوي الثانــوي,  لــغ 3.45 طفــال ب الزوجــات األميــات, حيــث قــدر ب3.86 طفــال, و

جامعيــة. ادة  شــ ـ  ـ ع اصــالت  ا الزوجــات  ــن  ب طفــل     3.3 ــ  إ لينخفــض 

ع السيدات حسب عدد األطفال املثا وحسب املستوي التعليمي دول 7:  توز ا

جموع ا
ستوي التعليمي للمبحوثة ا عدد األطفال

عايل ثانوي متوسط ابتدائي أمي رغوب فيه   ا

2
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0
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8

1
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8

0
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59
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1
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5

6 فأكثر

1014 181 279 296 122 136 جموع ا

م  ســا ــن أن  التعليــم   ســ وفــق  مــا خلصــت إليــھ  دراســات عديــدة ,إذ تب ــذه النتائــج  ل      وجــاءت 

عــدد األطفــال  صــوص مــا يتعلــق  ا ــ صنــع القــرارات العائليــة و ــ املشــاركة  ــز قــدرات املــرأة  عز ــ 

ــا بقضايــا أساســية ,مثــل  ــن الطفــل واألخــر , وكــذا ارتباطــھ  الوثيــق بمســتوي وع ات املباعــدة ب ــ وف

ــا.  ــ مســتوي خصو ــ خفــض  التا ســل, و ــا و تنظيــم ال حمايــة 
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ــ مــن  ســاء املتعلمــات أســرع وأعمــق بكث ــن ال ــ ب شــار الو ــذه البحــوث أن ’‘ ان ــذا, وقــد دلــت 

ــن  عــود عل ــ  ــة ال ــن باملص ســاء املتعلمــات واقتناع ــ املتعلمــات, كمــا أن اســتجابة ال ســاء غ ال

ــ املتعلمــات‘‘5. ســاء غ ــ مــن ال ــ بكث ــن الــوالدات أو مــن  إتبــاع سياســة توقيــت املواليــد واملباعــدة ب

مــن   90.3% أن   1980 ســنة  املتعلقــة   اإلحصائيــات  كشــفت  املثــال,  يل  ســ ــ  زائر,ع ا ففــي   

أميــات6.  ســاء  ــا  مصدر ان  الــوالدات 

ن عدد األطفال املثا  و الوضع امل للسيدات   III-3 العالقة ب

شاط امل ع السيدات حسب عدد األطفال املثا وحسب ال دول 8: توز ا

جموع ا
هني للسيدات النشاط ا رغوب فيه   عدد األطفال ا

مشتغلة غ مشتغلة
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6 فأكثر

1014 108 906 جموع ا

ــا االجتماعيــة  ان ســتمد م ة  ــ ــن عمــل املــرأة وعمليــة اإلنجــاب, فاملــرأة األج نــاك ارتبــاط وثيــق ب     

ــ  ــ املــرأة واجبــات أخــري غ ة اإلنجــاب. كمــا يفــرض العمــل ع ــ ا مــن ك ســتمد ــا بــدال مــن أن  مــن عمل

ميــة  ــا الــذي‘‘ يقلــل مــن أ عمل ــ أحــداث مرتبطــة  ــا مــن اإلنجــاب إ تماما ــا تحــول ا جعل اإلنجــاب, و

ــ مــن  ية إلنجــاب عــدد كب ســ ميــة ال ــ تقــل األ التا ــا االجتماعيــة, و ان ــ تحديــد م ــا اإلنجابيــة  قدر

األطفــال‘‘7.

ــي ملعطيــات  ــ ,إذ  نالحــظ مــن خــالل التحليــل اإلحصا ا ــذا مــا أكدتــھ نتائــج البحــث ا و لعــل 

ــ  املشــتغالت ( 3.27 طفــال) و غ ســيدات  ــن  ب ــ  املثا األطفــال  عــدد  ــ  فــروق  توجــد  انــھ  ــدول 8  ا

.( طفــال   3.51) املشــتغالت 

تقــل  ــن  ح ــ  ــن,  طفل إنجــاب  ــ  ــن  ــن يرغ أ املشــتغالت  الســيدات  مــن   23.1% صرحــت  وقــد   

ــ ــ التوا ــ إنجــاب 3 أطفــال ع انــت الرغبــة  ــ ناشــطات. و  ســاء غ ــ 18.8 % عنــد ال ســبة إ ــذه ال
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ــ  ــ إنجــاب5 أطفــال 2.8 %  و6.6 %  و ــ إنجــاب 4 أطفــال 36.1 % و 42.6 % و  35.2 % و %27.2 و

ــ 2.8  % و4.6 % . إنجــاب 6 أطفــال فأك

ســاء  ــ أوســاط ال ــ تــزداد   ــ إنجــاب  4 أطفــال  فأك ــدول  أن الرغبــة  ز معطيــات نفــس ا ــ  وت

ــن املشــتغالت (41.7%).    ــ ناشــطات (55.8 %) مقارنــة بنظ غ

ن عدد األطفال املثا و وسط اإلقامة  III -4  العالقة ب

ضــري بلــغ  3.45  ــن ســيدات الوســط ا ــ ب ــن أن عــدد األطفــال املثا ــدول 9 تب  إن معطيــات ا

فــي ب 3.56 طفــل.  ــ الوســط الر ــن انــھ قــدر  ــ ح طفــل, 

ع السيدات حسب عدد األطفال املثا و حسب وسط اإلقامة دول :9 توز ا

جموع ا
وسط اإلقامة رغوب فيه   عدد األطفال ا

ريفي حرضي
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6 فأكثر

1014 275 739 جموع ا

ــ اإلنجــاب حســب وســط اإلقامــة, إذ  ــ الرغبــة  الحــظ بصفــة عامــة أنــھ ال توجــد اختالفــات   و

ــ اإلنجــاب, حيــث أبــدت%19.7 مــن  ــ تحديــد ميــول الســيدات  ــ لــم يكــن عامــال مؤثــرا  ــذا األخ أن 

ــ  ــ إنجــاب 3 أطفــال و 41.5 %  ــن  و28.9%   ــ إنجــاب  طفل ــن  ضــري عــن رغب ســيدات الوســط  ا

ــ  ــ التوا فــي ع ــ الوســط الر ســب   ــذه ال ــ إنجــاب 5 أطفــال. وتوزعــت  إنجــاب 4 أطفــال و 5.3%  

ــ :  %17.8 و%25.4 و 42.9 %  و 8.7 %. كمــا ي

امــس  عــد  الطفــل  ا ن   ــن  الوســط ــ  نوايــا  الســيدات  ب ــ وجــود  اختــالف   شــ إ يبقــي أن 

نمــا  ــ , ب ــ إنجــاب  5 أطفــال فأك ــن  ضــري عــن رغب ت %9.6 مــن ســيدات الوســط ا ــ , حيــث ع

ــف. ــن ســيدات الر ســبة %13.4  ب ال ــذه  تجــاوزت 
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اتمة ا

عــد مــن  ــا  ــ يخضــع ل ات ال ــ عــض املتغ ــ  ــي ليكشــف النقــاب ع ــذا البحــث امليدا لقــد جــاء 

ــم. ــ إنجا ــ مــن األطفــال الذيــن ترغــب الســيدات  ــو العــدد املثا عــاد اإلنجــاب, أال و أ

صائــص  ت با ــ مــن الســيدات (1024 امــرأة). تم وقــد كشــفت الدراســة أننــا إزاء عينــة واســعة 

التاليــة :

تقــل  ــي  اللوا الســيدات  ســبة  و ســنة,  و34   20 ــن  ب ــم  أعمار تنحصــر  العينــة  أفــراد  مــن   %  79.1-

.0.6% فبلغــت  ســنة   45 ــن  أعمار تفــوق  ــي  اللوا ســبة  أمــا   ,1.8% بلغــت  ســنة   20 عــن  ــن  أعمار

سبة األمية بلغت 13.4 % من مجموع السيدات.  -

سبة السيدات العامالت تتجاوز10.8 %.  -

ضري. ساء يقطن  الوسط ا - %72.6 من ال

ــع فقــد أبــرزت النتائــج امليدانيــة مــا  ــ التا ات املســتقلة للدراســة واملتغ ــ ــن متغ أمــا عــن العالقــة ب

ــ :   ي

ن أك رغبة  إنجاب عدد أك من األطفال مقارنة  - إن أجيال الســيدات املتقدمات  الســن 

ــدول 6 أن متوســط عــدد األطفــال املرغــوب  ــت بيانــات ا ــ الســن, حيــث أو ات  ــ ــن الصغ بنظر

ســبة لســيدات  ــة 15-19 ســنة , و3.52 طفــال  بال فيــھ  بلــغ 42.9  طفــال عنــد  ســيدات الفئــة  العمر

ــة 40-44  ســنة.  ــة 30-34ســنة, فيمــا  تجــاوز  3.98 طفــال عنــد ســيدات الفئــة  العمر الفئــة  العمر

ــا أن عــدد األطفــال  ــ مفاد , ال ــ ــ اتجــاه مــا توقعتــھ الفرضيــة األو ســ  ــذه النتائــج  ذلــك فــان  و

ات الســن.  ــ ــ الســن مقارنــة بالســيدات صغ ــن الســيدات املتقدمــات  ــد ب املرغــوب فيــھ يز

ــ  ومســتوي  ــن عــدد األطفــال املثا ــدول 7 اختبــار العالقــة املوجــودة ب - حاولــت الدراســة مــن خــالل ا

األطفــال  عــدد  تقلــص  لمــا   ـ  ـ األخ ــذا  زاد  لمــا   انــھ  ــن   تب حيــث  املبحوثــات,  للســيدات  ــ  التعلي

ــذا  نمــا قــدر  ــ 3.86 طفــال , ب ــ املتوســط  ــن  ــن يرغ املرغــوب فيــھ , إذ أبــدت الســيدات األميــات أ

ــ  ــذه النتائــج لتتما ادة جامعيــة . وجــاءت  ــ شــ اصــالت ع ــات  ا ــن األم ــ ب 3.27 طفــال  ب األخ

لمــا قــل عــدد األطفــال  ــ للســيدات  لمــا ارتفــع مســتوي التعلي ــا  انــھ  ــ مفاد أيضــا مــع الفرضيــة ال

ــم. ــ انجا ــن  الــذي يرغ

ــ إنجــاب عــدد  ســاء العامــالت إ ــدول 8 عــن ميــل ال - كشــفت الدراســة امليدانيــة مــن خــالل نتائــج ا

ــذه  وجــاءت    .( طفــال    3.51) ــت  بالب املاكثــات  ــن  ا بنظ مقارنــة  طفــال)   3.27 األبنــاء(  مــن  قليــل 

ــن الســيدات  ــد ب ــ املرغــوب فيــھ يز ــا أن عــدد األطفــال املثا ــ مفاد النتائــج لتدعــم   أيضــا الفرضيــة ال
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أن  ــدول   ــي  لــذات ا التحليــل اإلحصا حيــث أفــاد  ــن الســيدات العامــالت.  ــت منــھ ب املاكثــات بالب

ن . ــن الوســط ــري ب االختــالف جو

ــ املرغــوب فيــھ مســتقل عــن  وســط إقامــة املبحوثــات,  ــدول 9 أن عــدد األطفــال املثا ــرت نتائــج ا - أظ

ــن الســيدات املنحــدرات مــن  ــم ب ــ إنجا ــ عــدد األطفــال املرغــوب  ــ  حيــث لــم  يتــم مالحظــة  فــرق كب

ــ اتجــاه  ســ  ــذه النتائــج ل ضري(3.45طفــال ). وجــاءت  ــف (3.56 طفال)وســيدات الوســط ا الر

عــة واملتعلقــة بخضــوع عــدد األطفــال املرغــوب فيــھ لوســط اإلقامــة. عكــس مــا توقعتــھ الفرضيــة الرا
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الثنـائيــة اللغوية

بــالل نــاصــر

جامعة تلمسان

مدخل:

ة . باعتبار أن اللغة  بو عت الدراســات املرتبطة باللغة . من أصعب وأعقد الدراســات النفســية وال

لھ  ش الوسط  ة ــ و ة ) ـــ من ج وناتھ النفسية والعضو ا بالفرد( بم ا وغايا شؤ ترتبط من حيث م

ــذه العناصــر. فمــن حيــث  ــن مختلــف  ــ إذن وليــدة تفاعــالت معقــدة، ب ــة أخــرى. ف الواســع مــن ج

ل مســتقل بــل  شــ يل العمــوم أن نمــو اللغــة لديــھ ال يتــم  ــ ســ التعقيــدات املرتبطــة بالفــرد يالحــظ ع

تلفــة.  ــ مرحــل نمــوه ا صية الطفــل  ــ ونــة ل وانــب امل ــن مختلــف ا يجــة التفاعــل ب ــون ذلــك ن ي

ســتطيع أن نفصــل نمــو أي جانــب  ــا. بحيــث ال  امــل فيمــا بي وانــب بالتداخــل والت ــذه ا ــ نمــو  تم و

ـ  ـ اديميــة. وع ــة األ وانــب األخــرى إال مــن حيــث الدراســة النظر صية الطفــل، عــن بقيــة ا ــ مــن 

ــ عامــل  ه باالعتمــاد ع ســاب اللغــة لــدى الطفــل ال يمكــن تفســ ــة الك ــذا األســاس فــإن أي صعو

ل مســتقل. شــ واحــد فقــط 

نــا تتعلــق بتعــدد  ســاب اللغــة لــدى الطفــل. فــإن التعقيــدات  ــون ثــان الك أمــا مــا يتعلــق بالوســط كم

ــ األقــل لدينــا ثالثــة أوســاط مؤثــرة  ــا الطفــل لغتــھ. فع ســب ف ــ يك واختــالف األوســاط االجتماعيــة ال

ــ لنمــو  ــب الزم ت ــ بال نا املتعلقــة بالثنائيــة. و ــ ترتبــط أساســا بدراســ علــم الطفــل للغــة. وال ــ 

ــ : الطفــل كمــا ي

س بلغة األم. سب الطفل ما  ا يك ـ الوسط األسري : وف ـ

علــم الطفــل  ــ  ــ بــروزا  ــ جماعــة الرفــاق األك ــون تأث ــا ي ــ مــا قبــل التمــدرس : وف ـــ الوســط االجتما ـ

ــة. إال  ســ بالثنائيــة اللغو ــ مــن حيــث عــدم بــروز مــا  ــ امتــدادا للمرحلــة األو عت ــذه املرحلــة  للغــة. و

ــذا الوســط اللغــوي يختلــف عــن الوســط اللغــوي االســري. ان  ــ حالــة مــا إذا 

ســتعمل الطفــل اللغــة  ــة. حيــث  الية الثنائيــة اللغو ــ إشــ ل وا شــ ز  ــ ــا ت : وف ــ ـــ الوســط املدر ـ

خــارج  مــع وســطھ   ( ة  شــفو  ) تعامــل بلغــة ثانيــة  . و ــ التعلي ــ  املدر وســطھ  ــ  ــة  واملكتو املقــروءة 

ــ   الدرا الصــف 

ة  بو امة  الدراسات ال انة  ة) . الذي يحتل م ذا املوضوع ( الثنائية اللغو ان اختيارنا ل نا  من 
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ــ قليــل مــن  داثــة ومــازال عــدد غ ــة وا صو ديثــة حيــث أن مجــال البحــث فيــھ يمتــاز با ــة ا واللغو

ــ 1967 . ما ــ اآلن إال بصــورة ناقصــة كمــا يــرى حافــظ ا ــم ح الســلوك اللغــوي لــم يف

ا : اللغة ووظائف

ن  ــن أساســي ــف واحــد وموحــد للغــة، وذلــك راجــع لعامل عر ــ  ســتطيع أن نقــف ع ــ واقــع األمــر ال 

ــ  ع ــا  عــض جوان ــ  انــت  ــ ولــو  مــا أن اللغــة عبــارة عــن رمــوز ومجــردات ح حســب اعتقادنــا. أوال

ــف متعــددة. عار لمــا اخــذ  ء مجــردا  ــ ان ال لمــا  عــن مدلــوالت ماديــة. ومــن املعــروف انــھ 

ــ  ــ النف شــأ فمــن البعــد العضــوي إ ــم مــن حيــث امل ــا  عــاد اللغــة متعــددة تبعــا الرتباط مــا أن أ وثان

شــأة والتعلــم.  ســتمد اللغــة ال يــط  ــ ا إ

مــن  مجموعــة  ــ  ع نقــف  أن  ــظ  ا ســن  يمكننــا  انــھ  إال  ــف)  التعار عــدد   ) ال  اإلشــ ــذا  ورغــم 

: ــ  ي فيمــا  ــا  نورد ــا  بي كة  املشــ العناصــر 

ا معقدة وصعبة التعلم. عتقد أ ا ح تلك ال  عليم ا و علم مكن  سبة و  ــ1 ــ إن اللغة مك

ــا  عــض خصائــص اللغــة إال أ يوانــات تمتلــك  عــض ا ــ ولــو اعتقدنــا أن  ســانية ح ــا خاصيــة إ ــــ2ـ ـــ إ

ســان. ــ خصائــص اللغــة عنــد اإل ــا ال ترتقــي إ بمجمل

ف ع البعض دون األخرى  عض التعار ا محددة ح ولو ركزت  ــ 3 ــ إن وظائف

وظائف اللغة

1ــ وظيفة االتصال:

ــن. حيــث أن  ــش منعــزال عــن اآلخر انــھ الع ال يمكــن تصــور لغــة دون اتصــال مثلمــا ال نجــد فــردا بإم

ــذه الوظيفــة  عتقــد فاتزالفيــھ (watzlawick) أن  ــذه العمليــة . و شــأ اللغــة أساســا للقيــام  الفــرد ا

ن : ــ مســتو تتــم ع

ركة ــ اإليماءات . ة ــ ا ز من خالل : الن ـ املستوى العالئقي، والذي ي

ــا  املتعلقــة  ــردة  ا واملعرفــة  اللغــة  أو  طــاب  ا ــا  يتضم ـ  ـ ال ار  األفــ أي  تــوى،  ا مســتوى  ـ 

تعلــق األمــر  ــا ولكنــھ يرتبــط بالتواصــل اللغــوي، و ر ولــد عنصــرا آخــر ال يبــدو ظا اتــز ج ضيــف  و

ــو مــا  ــ تبــادل الــكالم و ســتقيم ع ـ  ـ لــم وال ل مــن املســتمع واملت ار واآلراء العائــدة لــ ناســب األفــ ب

ــ  ــن املرســل واملســتقبل، وع ولو ب ــ ضــرورة االرتبــاط الســي ــن يؤكــد ع ســون ح يؤكــد عليــھ جاك

ــذا ممكنــا  شــأ عــن اللغــة يقــدم لنــا أيضــا وســائل أخــرى لالتصــال. ولــم يكــن  فــإن التواصــل الــذي ي

ــا  دف ــ أن (وظيفــة االتصــال الــذي تقــوم بــھ اللغــة  ي فالــون 1965 ع ــ ركــز  لــوال وجــود اللغــة. و

ــم إرواء حاجــات الفــرد) .  تظــر م ــ وخاصــة اوالئــك الذيــن ي ــار االجتما ــو تحقيــق االنص ــ  األسا
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ــو إال وســيلة مــن وســائل  ــق اللغــة مــا  ســ باالتصــال عــن طر 1993 ( أن مــا  ــ ــرى حنفــي بــن ع و

الصــوت، والكتابــة، واإلشــارة باليــد، واإليمــاء   . ــ ــا ا نقــل  ار و ــا األفــ ــ تبلــغ  االتصــال األخــرى ال

ــ النطــق الشــفوي فقــط الــذي يقــوم بــھ  نــا يقصــر اللغــة ع ــو  بالــرأس واســتعمال رمــوز أخــرى) . و

ــ االتصــال اعــم مــن اللغــة. عت ــو  ســان حــال تواصلــھ ، ولدلــك ف اإل

2.وظيفة التعب املنطقي:

ــا  اره ، ال يصــدر اصواتــا عشــوائية مــن ناحيــة الداللــة والبنــاء. بــل يصوغ ــ عــن أفــ ع ــو  ان الفــرد و

ــذا بقولــھ  ــس 1950  ــ فندر و ــن الفــرد . و ــ ذ ــا مدلــوالت محــددة  لمــات ل ــ و ــ قالــب لــھ مع

ســاوي أبــدا التنــوع  ــا ال  ــ فــإن تنوع ســمع سلســلة مــن األصــوات املتنوعــة مجــردة مــن املع ( عندمــا 

ار ). ــ املنطــوق عــن فكــرة مــن األفــ ســتلزم التعب الــذي 

ا بتعلــم اللغــة  ــ ــو يرتبــط كث ســر . ف ولة و ســ ــذا املســتوى مــن اللغــة ال يتــم  ــ  إن وصــول الفــرد إ

ــ اللغــة  ــس أن اللغــة املنطقيــة  ــرى فندر ــ حالتــھ النفســية أيضا.و ــ وع ــھ العق ــ ن توقــف ع و

ـ  ـ ــازر ترتكــب  ــ  خ قــراءة  مثــل  انفعاليــة  نة  ــ مــن أي  صيغــة خاليــة  ــ  حــادث  ــ عــن  ــ تخ ال

ــ فينــا أيــة عواطــف مــا لــم تتجســد أمامنــا. ــ ال تث خيــة ســابقة، ف أحــداث تار

3ــ وظيفة االنفعال:

لــم  ــ املباشــر عــن موقــف الفــرد ممــا يت ــ التعب ــدف إ ــا  ــ أ ــذه الوظيفــة  ســون رومــان  ــ جاك يو

تعــد  ــروف ت ــذه ا ســون أن  ــرى جاك ــب. و ــ اللغــة بحــروف الت عنــھ، وتمثــل الناحيــة االنفعاليــة 

ــروف  ا ــذه  الناحيــة الصوتيــة ، فــان  . فمــن  ـ ـ كي وال ــي  ـ التمثيــل الصو ـ ع املرجعيــة  اللغــة  عــن 

ــس  ــب ل يــة فــان حــروف الت كي ــ مألوفــة، ومــن الناحيــة ال عــات صوتيــة خاصــة وغ عبــارة عــن تتا

ــط الناحيــة االنفعاليــة  ــس فــال ير ملــة التامــة. أمــا فندر عــادل ا ملــة ، إنمــا  عنصــرا مــن عناصــر ا

ــ  ــا باإلضافــة إ ل ينظــر إل ملــة ك ــ ( أن ا عت ــب أو ألفــاظ محــددة . بــل  ــ لغــة الفــرد بحــروف الت

لــم. كمــا أن تكــرار األلفــاظ  ار بحساســية املت ــذه األفــ ــط  ــ تر ــ العالقــة ال ــا، إ ــ تحمل ار ال األفــ

ن أو جميــل جميــل. كمــا  ن ســم ــذا ســم ــ مــن الصيــغ األصليــة للغــة االنفعاليــة كقولنــا  لمــات  وال

ــن بنفــس القيمــة،  ــا مرت عي لمــة  ســتعمل  ــن وال  ــا مرت عي أن الفــرد ال يكــرر مطلقــا جملــة واحــدة 

ــ احوالنــا االنفعاليــة. ل ذلــك غا رجــع  تــان تتماثــالن تماثــال تامــا، و ألنــھ ال توجــد مطلقــا واقعتــان لغو

وظائف اللغة لدى الطفل: 
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ن: ت ن أساس يرى بياجيھ 1948 أن اللغة لدى الطفل تؤدي وظيفت

تمع ــ تتجھ األو إ ا

مــن  الطفــل  بانتقــال  اللغــوي  النمــو  تــم  و ذاتــھ.  يمركــز لغتــھ نحــو  أي  ــ ذاتــھ،  إ فتتجــھ  الثانيــة  أمــا  ـــ  ـ

تمــع. با املتعلقــة  تمامــات  اال ــ  إ الــذات،  حــول  املتمركــزة  الداخليــة  تمامــات  اال

م  ه يحــاول إشــراك ــ ــون مــع غ لــم نفســھ.وحينما ي ــون بمفــرده إنمــا ي ــذا أن الطفــل حينمــا ي ــ  ومع

تماماتــھ. ــ ا

تج بياجيــھ أن الوظيفــة املتمركــزة  ســت ــم أقوالــھ. و تف اطــب و تمامــا با ــ ا ــ املرحلــة الثانيــة يو و

تصبــح  أن  ــ  إ جيــا  تدر تتقلــص  ثــم  ســنوات.   5 ــ ا  3 مــن  ــ الطفــل  ســيطر ع ــ  ال ــ  الــذات  نحــو 

ــط وظيفــة اللغــة  نــا فــإن بياجيــھ ير ــ املســيطرة ابتــداء مــن 7ســنوات. ومــن  الوظيفــة االجتماعيــة 

ه ولذاتــھ.  ــ ــ ومــدى إدراكــھ لغ لــدى الطفــل بمــدى نمــوه االجتما

اء  ســبق اللغــة العقليــة لــدى الطفــل وان الــذ ــل 1950بــأن اللغــة االنفعاليــة  شــيھ وليفــي بر ــرى س و

الباحثــان  ــا  عت االنفعاليــة  اللغــة  ــذه   . جيــا  تدر إال  ار  واألفــ اإلحساســات  ــل  تحو ســتطيع  ال 

ــا  ط اء ، ور ا الباحثــان بالــذ ســم ــة . ولعــل ارتبــاط اللغــة العقليــة كمــا  النــواة الصلبــة للغــة النحو

ــ مالحظــة أن اللغــة  ــن إ ــو الــذي أدى بالباحث ــ ،  ــي والــذي يتطلــب قــدرا معينــا مــن النمــو العق باملعا

ســبق اللغــة العقليــة عنــد الطفــل. االنفعاليــة 

اإلحساســات  عــن  ــ  التعب ــ   ، الطفــل  عنــد  اللغــة  وظيفــة  أن   ) ى  ــ ف  1993 ــ  بــن ع أمــا حنفــي 

ــ املرحلــة  ــ األطفــال  عاب ــ  ــ املســيطرة ع وانــب االنفعاليــة  ــذا أن ا ــ  ) ومع ــ ــا ال غ ــح  والتصر

ـــ تقــل  وى ـ ديــد ــــ الشــ ــ الطفــل ، حيــث أن عبــارات : األمــر ــــ ال لمــا ك ــذه الســيطرة تقــل  ــ . وأن  األو

مــع نمــو الطفــل.

علم اللغة االو تفس 

ــا فيمــا  م ــات يمكــن ذكــر أ ــ لــدى الطفــل عــدة اتجا علــم اللغــة األو م  ــ تفســ يتجــھ الباحثــون 

: ــ ي

ا  ــ أنــواع ســلو علماتــھ  ــ  علــم الطفــل للغــة عــن با علــم اللغــة عنــد ســكي : ال يفــرق ســكي  1 ــــ 

بــكالم  املعــزز  التقليــد  ــق  طر عــن  وذلــك  ــج  بالتدر ــة  اللغو ــارات  امل ــ  ع يحصــل  ــو  ف تلفــة.  ا تــھ 

ذا فإن األصوات  علم الطفل للغة. وع  نا يلعب دورا أساســيا   ز  الراشــدين، وعليھ فإن التعز

ــذه النظــرة أن الطفــل يخــرج جميــع  ض  ــ عــزز. وتف ــا ال  عض عــزز و ــا  عض ــا الطفــل  ــ يصدر ال

شــبھ األصــوات املوجــودة  ــ  عــززون األصــوات ال ــل  تلفــة وأن األ ــ اللغــات ا األصــوات املوجــودة 
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شــارك  ذلــك  عــزز، و ــ  ــذه األصــوات ال ــ إخــراج  ــم . ومــع مــرور الوقــت فــإن الطفــل يقتصــر ع ــ لغ

ــ الطفــل  تقــل مــن الراشــدين إ ــز ي ــم. وحســب مــورر      ( mowrer) 1973 فــإن التعز ــ لغ مجتمعــھ 

ســبة إليــھ. ة ســارة بال ــ ب خ ســ ــا  ــو أل نفســھ وذلــك بتقليــد أصواتــھ 

ز ق التعز كما دلت دراسة روث 1968 أن حدوث صوت ما يمكن أن يزداد أو ينقص عن طر

ا ما ي : عرضت لعدة انتقادات نذكر م ا  قائق إال أ انت تحمل جملة من ا ة وإن  ذه النظر إن 

لــم  ــ  ال مــل  ا مــن  ــا  ل حــدود  ال  سلســلة  نــوا  ي أن  ســتطيعون  األطفــال  أن  بنــدورا 1969  الحــظ  ـــ  ـ

ــر قلــب  ــا عــن ظ ا وحفظو انــوا قــد ســمعو ــ  مــل ال عــض ا ــم عــوض أن يقلــدوا  ا قــط. ف ســمعو

مــل. ــ محــدود مــن ا ــ توليــد عــدد غ ــا  ندون إل ســ ــ  علــم مجموعــة مــن القواعــد ال ــ  ــؤون إ ، ي

ــا  علــم اللغــة كمــا يرا ــ  ــز ال تؤثــر  غ( lenneberg  ) 1969 أن عمليــة التعز ــ ي ــا لي ـــ دلــت دراســة قــام  ـ

ــن مــن األطفــال:  ق ــ فر تــھ ع ســكي . فقــد أجــرى تجر

ــن  ــن عادي أبو مــن  العــدد  نفــس  ــي فيضــم  الثا أمــا  ــن  ــن أصم أبو مــن  ولــدوا  يضــم 6 أطفــال  األول 

عــض  الكالميــة ماعــدا  مــن األصــوات  القليــل  إال  ــم  آبا مــن  ســمعوا  لــم  ــ  األو موعــة  فأطفــال ا

ــن. ومــع ذلــك لــم  ــون والراديــو وذلــك باملقارنــة مــع األطفــال العادي ــاز التليفز األصــوات الصــادرة مــن ج

ر بمعــدل  ــة ثالثــة أشــ ــم، وقــد دامــت التجر ــن فيمــا يخــص تصو ق ــن أطفــال الفر يالحــظ أي فــرق ب

ــم ــ األســبوع، ابتــداء مــن بلــوغ األطفــال اليــوم العاشــر مــن أعمار ــن  مرت

ــ تنــوع  ــ إ ت ض أن ي ــ يــط يف تلفــة وتنــوع ا ــز ا ــــ 3ــــ يذكــر فاخــر عاقــل 1973 أن ظــروف التعز

لكــن   ، تلفــة  ا ضــارات  ا أو  الواحــد  يــط  ا ــ  ــن  تلف ا األطفــال  عنــد  اللغــوي  النمــو  ــ  ــ  كب

ــن أن نمــو اللغــة عنــد مختلــف األطفــال يتبــع نمطــا نموذجيــا وعاليــا. ــس كذلــك. حيــث تب الواقــع ل

ــ الــكالم  ــ مــن قدرتنــا ع غ أن الكث ــ ي غ ( lenneberg ) 1969  يــرى لي ــ ي علــم اللغــة حســب لي  .2

ــ مرحلــة معينــة  ــ وصلــوا إ لمــون م ــذا ، فــإن األطفــال يت ــ  ســدي . وع نــا ا و ــم اللغــة مــرده ت ف

عــده. ــس قبــل ذلــك أو  ســدي ول ــ ا مــن الن

العوامــل. ال  شــعبة  ــرة م اللغــة كظا ســاب  ــ كأســاس الك البيولو انــب  ا ــ  غ ع ــ ي لي ــ  إن ترك

التقليــل  أو  اره  إنــ ال يمكــن  اللغــة  علــم  ــ  العضــوي  انــب  ا أن دور  فرغــم  ولة .  ســ قبولــھ  يمكــن 

ـ  ـ إ دلــت  ن  املتوحشــ باألطفــال  ســم  مــا  ــ  ع ــت  أجر ــ  ال الدراســات  مــن  ــ  الكث أن  إال   . شــأنھ  مــن 

ــن املتواجديــن ضمــن  ــو نفســھ لــدى األطفــال العادي ــ  ــم البيولو و ــم يفتقــدون اللغــة رغــم أن ت أ

تمــع. ا
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ي: شومس علم اللغة حسب  ــ 3 ــ 

ــن جميــع  ــة ذات صفــات عامــة ب ــة لغو ســان يملــك قــدرة فطر فكــرة أن اإل ي مــن  شومســ انطلــق 

ــ مــن تقديــم معلومــات عــن صفــات الوجــوه العامــة  ة والتعلــم ال يفعــالن أك ــ ــ فــإن ا التا اللغــات . و

ي ، فــإن  شومســ ــ رأي  ــن. و ــ مجتمــع لغــوي مع ــا مــن أجــل التواصــل مــع النــاس  ــ البــد م للغــة ال

ليــة  ــا ، ولكــن قواعــد تحو ابطــة بحــد ذا لمــات امل ــس عبــارة عــن سلســلة مــن ال مــا يتعلمــھ الطفــل ل

ــورد فاخــر عاقــل مثــاال للقواعــد  ديــدة . و مــل ا ــا مــن ا لــم مــن توليــد انــواع ال حصــر ل تمكــن املت

ــا  اعتبار ـــ يمكــن  ــي ـ ــو أ ـ رأس الطاولــة  ـ ملــة: إن الرجــل الــذي يجلــس ع ليــة فيذكــر أن ا التحو

ــن  لــم جملت نــا حــول املت ــ رأس الطاولــة . و ــي  و:الرجــل جالــس ع ــو ا ــن : الرجــل  ــون مــن جملت تت

تــج  ــ أخــرى و ليــة ليدخــل جملــة  عــض القواعــد التحو ــ جملــة واحــدة. وقــد اســتعمل  ــن إ منفصلت

بدل: الرجــل: الثانيــة باســم املوصــول” الــذي” جملــة واحــدة، واســ

ي  شومســ نــا فــإن  عليمــات خارجيــة. ومــن  ل يتــم دون  ــذا الشــ علــم اللغــة  ي أن  شومســ ــرى  و

نــھ  و ء . أو أن ت ــ ل  ــو مــن يمــده بــ ــ الطفــل كفــرد ســل منفعــل باعتبــار أن محيطــھ  ال ينظــر إ

ــ أن الطفــل يأخــذ مــن محيطــھ نمــاذج  علــم اللغــة، بــل يؤكــد ع ــ عمليــة  ــو املســيطر ع ســدي  ا

تــھ  ــ مــع مــا يفكــر فيــھ ورؤ ــو بنفســھ جمــال جديــدة، تتما ــذا ، بــل يقــدم  معينــة، ولكنــھ ال يكتفــي 

للواقــع .

علم اللغة وعالقتھ بالثنائية: ات  مستو

شــابھ والتماثــل.  ــ درجــة واحــدة مــن ال ــس ع ســب فيــھ الطفــل لغتــھ ل ــ الــذي يك إن الفضــاء االجتما

ات األخــرى فيمــا  ــ الطفــل يختلــف عــن املســتو ه ع ــ ل مســتوى خصوصيــات تجعــل تأث حيــث أن لــ

ــ : ــ كمــا ي ات  ــذا اإلطــار تحديــد ثــالث مســتو ــ  مكــن  ســاب اللغــة. و يخــص اك

1ــ املستوى األسري ـ

ـ2ــ مستوى ما قبل التمدرس 

3ــ املستوى املدر

االتجــاه  ــ  ـ  ـ التأث ــون  فقــد ي  . ــن  مختلف ــن  معني ات يحمــل  املســتو ــذه  ــ  املمــارس  ــ  التأث ــذا  و

ــ يتأخــر نمــوه اللغوي. التا ــ االتجــاه الســل و ــون  ــ يتحســن أداؤه اللغــوي. كمــا قــد ي التا ــي و االيجا

ســاب  ــ اعتبــار أن أساســيات اك ــون مفصليــا ، ع نــا ي ــ  أوال : املســتوى األســري:   يالحــظ أن التأث

ســمية  رجــع  ســ بلغــة أالم . و ســب الطفــل مــا  ــا يك ــذا املســتوى ، وف ــ  اللغــة لــدى الطفــل تبــدأ 

ــ أن اللغــة التواصليــة  عمــان1982 ( إ ة بلغــة األم حســب مــا يــراه.د أحمــد بــن  ــ ــذه الف ــ  لغــة الطفــل 
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ــ الصــق النــاس بــھ عنــد الــوالدة).  عت ــ  ــون مــع أالم ال ــ بدايــة حياتــھ ت ــا الطفــل  ــ يقــوم  ــ ال األو

ــ وأقــوى  ــا تأخــذ قيمــة عاطفيــة لــدى الفــرد أك ــا مــن اللغــات بأ ــ عــن غ ــذه اللغــة تتم كمــا يــرى أن 

عــد ذلــك . ــا  مــن عاطفتــھ نحــو أيــة لغــة جديــدة يتعلم

ــ 6ســنوات مــن عمــر  ة مــن2 إ ــ شــمل الف ــا 4 ســنوات . و ثانيــا: مســتوى مــا قبــل التمــدرس : ومد

ســاع الفضــاء الــذي يتعامــل معــھ الطفــل باملقارنــة مــع املســتوى  ــو ا ــذه املرحلــة ،  ة ل ــ ــم م الطفــل وا

ــق  ــا تتــم عــن طر غال ــ  الطفولــة أن التعلمــات  ة مــن  ــ الف ــذه  أيضــا مــن خصوصيــات   . الســابق 

ن وتنــوع  ــ عمليــة اإلثــراء اللغــوي وتحســ ا  ــ ســاعدان الطفــل كث ــن  ديــن العامل اللعــب. والشــك أن 

ــة . االداءات اللغو

ــذا املســتوى ماعــدا  ــ  علــم اللغــة الثانيــة  لة  نــا ، أن الطفــل  ال يواجــھ مشــ ومــا تجــب اإلشــارة إليــھ 

ــة لوســط مــا قبــل التمــدرس  ئــة اللغو ــة مخالفــة للب ئــة لغو ــ تمثــل فيــھ األســرة ب عــض املناطــق ال ــ 

ــذه الوضعيــة . ــن أحســن فئــة تمثــل  اجر ، وأطفــال امل

ــا مــن بلــد  ــ تختلــف بداي ة التمــدرس الرســمية ال ــ ــذا املســتوى ف مثــل  ــ : و ثالثــا : املســتوى املدر

لة الثنائيــة  ــ فــإن مشــ التا ســ باللغــة الثانيــة. و ــور مــا  ــو ظ ــذا املســتوى،  ــ  ــم مــا يم آلخــر. وأ

ــ تختلــف  ســبة للمجتمعــات ال ، خاصــة بال ــا الطفــل تمدرســھ  ــ يبــدأ ف ــ ال تبــدأ مــن الســنة األو

ــذه  ة عــن  ــ زائــر حالــة مع ــذا املســتوى وتمثــل فيــھ ا ن عــن  ن الســابق ــ املســتو ــا لغــة الطفــل  ف

تمعــات . ا

ة : وم الثنائية اللغو مف

ــ حيــازة الكفــاءة اللفظيــة  ع ــا  ــة بقولــھ ” أ اللغو الثنائيــة   1935 (Bloomfield)  عــرف بلومفيلــد

ســتعمل  ســتطيع أن  ي اللغة  دا أن الفرد الثنا ن ”  و مع  ل من اللغت لم بلغتھ األصلية   املت

. ــ ــا لغتــھ األو ســتعمل  ــ  اللغــة الثانيــة بنفــس الكفــاءة ال

ــن  ــي اللغــة بأنــھ ” الــذي يمــارس اســتعمال لغت ص ثنا ــ عــرف ال ــن  ــ نفــس اإلتجــاه ح ــب مارتي و يذ

ــن بنفــس الكفاءة ”. ت وطن

ــة أو  ــا ” امتــالك وســيلة مضعفــة ضرور ــة بأ ــاك (VAN. Overback) فيعــرف الثنائيــة اللغو أمــا أوفر

تــون  ــب ت ــن ”. و يذ ــن لغو ــ بواســطة نظام ــن أو أك ــن مختلف ــن عامل ــة لالتصــال الفعــال ب اختيار

يــات  يــم والب ام املفا ــ ــط اســتعمال اللغــة الثانيــة بضــرورة اح ــن ير ــ ح ــ التوضيــح أك (TITONE) إ

جمــة باللغــة األم. ــ ال ــوء إ ــده اللغــة دون ال اصــة  ا

ة  ــ كم ــن  اللغت اســتخدام  ــ  ع القــدرة  و  الكفــاءة  شــرط  حــددت  ــا  أ ــف  التعار ــده  ـ  ـ ع يالحــظ  و 
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ــ االســتعمال  ــي لــدى الفــرد مــن حيــث القــدرة ع ا ــ تنظــر للثنائيــة كنمــودج  ــي اللغــة ف أساســية لثنا

ــ أفــراد  ــف بالواقــع ال نحصــل إال ع ــده التعار ــي املبالــغ فيــھ ، حيــث أن مقارنــــة  ــا اإليجا مــن جان

ــن  ــ اللغت ــــــاءة اللفظيــة  ــف الســابقة ، فحيــازة الكفــ ــ التعار ــورة  ــون املواصفــات املذ ــن يمتل قليل

ــن  ــن مختلف ــن عامل ــ ، و امتــالك وســيلة فعالــة لالتصــال ب ــ و الثانيـــــــة ” عنــد بلومفيلــد و مارتي ” األو

اصــة باللغــة  يــات ا يــم والب ام املفا ــ اك، و ضــرورة اح ــ ــن عنــد أوف ــن لغو ــ بواســطة نظام أو أك

اللغــة  ــ  ــا  إدراك الصعــب  مــن  ــورة  املذ املواصفــات  ــده  ل  تــون  ت عنــد  ا  اســتعمال عنــد  الثانيــة 

ــف الثنائيــة ” بتعلــم  عر ــ  ــش(Weinreich ) إ ني ــدا مــا دفــع ف يــك عــن اللغــة الثانيــة. و  الواحــدة نا

MAC.)ماكنمــارا عــرف  كمــا  االســتعمال.  ــدا  شــروط  تحديــد  دون   ” ــن  للغت ــي  التناو الاســتعمال 

ــارات  امل إحــدى  ــ  كفــاءة  ــى  أد يملــك  الــذي  ص  ــ ال  ” بأنــھ  اللغــة  ــي  ثنا الطفــل   1967 namara

ـ  ـ ــو مــا نــراه أقــرب إ ــ لغــة األم” و  ــم، الــكالم، القــراءة، الكتابــة، بلغــة غ ـ : الف ـ ــع و  ــة األر اللغو

ى. ــة متعــددة كمــا ســ ــا الثنائيــة اللغو ــ تتخذ ال ال الواقــع ، حيــث أن األشــ

ة: ال الثنائية اللغو أش

: ة و  ال للثنائية اللغو ناك ثالثة أش نات 1997 أن  عو يذكر الدكتور 

ــ مــع الثانيــة مــن  ســاوى اللغــة األو ــا ت ــة التكميليــة (bilinguisme.ADDITIF) : و ف 1/ الثنائيــة اللغو

ــ  شــأ ع ــ الطفــل الــذي ي ــدا ع ــا، و ينطبــق  ــا ثقافــة خاصــة  ل لغــة ل حيــث االســتخدام، و أن 

ــن. ــن أصليت لغت

مــع تداخــالت دائمــة بحيــث  ــن  للغت ــة  ــن األنظمــة الرمز ــ بوجــود صــراع ب تتم ــي: و  ل الثا 2/ الشــ

ســتخدم اللغــة األصليــة مــع ثقافــة اللغــة الثانيــة أو اســتخدام اللغــة الثانيــة مــع ثقافــة اللغــة األصليــة، 

و  ــة  و ال ــ  الغمــوض  عــن  ــادة  ز ــة  وا بصفــة  يتموضــع  أن  ســتطيع  ال  ل  الشــ ــدا  ــ  الفــرد  و 

.(Bilinguisme.Soustractif) اســم  عليــھ  يطلــق  و  الثقافــة، 

لكــن  و  اللــــــغة  نفــس  ــ  إ تميــان  ي ــن  لغو ن  ل شــ بوجــود  ــ  يتم و   :  (Diglosie) الثالــث  ل  الشــ  /3

االســتعمال:   حيــث  مــن  يختلفــان 

 .ياة اليومية ده االستعماالت تخص ا أحد 

                                             .ش افة و ا و اآلخر يوضع كإطار رس  املدارس و ال

ــ و يمكــن  تــھ األو ســبھ مــن بي ــ حياتــھ اليوميــة يك ســتخدمھ الفــرد  ل اللغــوي الــذي  ســبة للشــ بال
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ل. ــدا الشــ اعتبــار لغــة الطفــل يمثــل 

ل  دا الشــ و الذي يتعلمھ الطفل  املدرســة، و عليھ يمكن اعتبار  ل اللغوي الرســ ف نما الشــ ب

ناســب مع موضوع بحثنا.   و الذي ي ة  ال الثنائية اللغو الثالث من أشــ

عاد التالية: ا من خالل األ ة يمكن الوقوف عل تلفة للثنائية اللغو ال ا ده األش إن 

ة: عاد الثنائية اللغو أ

: ة تكمن فيما ي ا لدراسة الثنائية اللغو از عل عاد ال يمكن االرت ي (MACKEY) أن األ يرى ما

حالــة بحثنــا فالعمليــة  ــ  ة. و  ــ كث ســبة قليلــة أو  إذ ب ان،  ــن الســ ــي اللغــة ب ــ ثنا التــوزع: بمع  /1

ــا  ــ أخــرى إال أ ــ تختلــف مــن منطقــة جغرافيــة إ انــت لغــة الطفــل األو تتعلــق بمجمــوع األفــراد، و إن 

ل حــال عــن لغــة املدرســة. ــ  ــ ع تتم

مــدى  تحــدد  ــ  ال املــدة  ــ  و  املنطقــة  ــ  الثنائيــة  ــا  ف اســتقرت  ــ  ال املــدة  ــ  بمع االســتقرار:   /2

اكيــب  ــ خليــط مــن األلفــاظ و ال ســبة لبحثنــا فــإن لغــة الطفــل  ــا، و بال ا مســتقبال أو زوال اســتمرار

ســية. يــة- تركيــة- إســبانية- فر : عر

ــ  يــة  ســتعملون اللغــة الث ا، فبعــض األفــراد  ــ كيــف تمــارس الثنائيــة ومــن يمارســ 3/ الوظيفــة: بمع

اصــة ببحثنــا فــإن االختيــار  ســبة للثنائيــة ا لــم، و بال ــ مجــال الت ــم  عض مجــال القــراءة فقــط، و

ــ أن اســتخدام الطفــل للغتــھ خــارج إطــار التمــدرس تصبــح  ــ مطــروح ، بمع ــن وضــع لغــوي و آخــر غ ب

ــ ) ، حيــث تصبــح  ــ وضعيــة التمــدرس فإنــھ ال مجــال الســتخدام لغتــھ الطفليــة ( األو ــة . أمــا  ضرور

ا.  ــ تفــرض نفســ ــ ال يــة  اللغــة العر

ــن  ــ تفصــل ب مــا تختصــر املســافة ال ان التالحــم م لمــا  ــن . ف ــ اختــالط اللغت 4ــــ التداخــل : بمع

شــار الثنائيــة  ــي أن مــن أســباب ان ــرى ما ــّون لغــة جديــدة. و ــذا التداخــل ت نجــم عــن  ــن ، و اللغت

ــ : ــة ماي اللغو

ــة  زائر ــة ا زائــر. واملتأمــل للل ــ حالــة ا ــ  ل وا شــ ــذا العنصــر  ــر  ظ : و ــ 1ــــ االحتــالل األجن

ســية . ــا مليئــة باأللفــاظ خاصــة الفر يجد

ان ل م ية   شار اللغة العر 2 ــ الدين : وخ مثال ع دلك الدين اإلسالمي الذي حمل معھ ان

م . ات الشعوب واختالط 3ــ تحر

لغة علم . ية  شار اللغة االنجل 4ــ التوسع واالرتقاء . مثل ان

امج املدرسية . ا  ال بية: حيث يزداد تأث لغة ما عند إدراج 5 ــ ال
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. 6ــ التفوق الديمغرا

علم اللغة الثانية : الطفل و

ات: رة تتجھ إ ثالث اتجا ذه الظا إن الدراسات ال تناولت 

علــم اللغــة الثانيــة  ــ عمليــة  م  ســ ــا مــن حيــث أن اللغــة األم ( لغــة الطفــل ) ال  ناول 1 ــــ االتجــاه األول ي

عرقلــھ. ــ  بــل 

علم اللغة الثانية.  م  عملية  سا ا من حيث أن اللغة األو  ناول ي ي 2 ــ االتجاه الثا

علــم اللغــة الثانيــة يتــم بمعــزل عــن اللغــة  ــن.وأن  ــن اللغت ى أن ال عالقــة ب ــ 3ــــ أمــا االتجــاه الثالــث ف

. ــ األو

اللغــة  لتعلــم  معرقــل  أول  أن   1974 (denis gerard ) ار  ــ ج ــس  دين ، يــرى  األول  لالتجــاه  ســبة  بال

ــا ،  ــ  ع ــم لغتــھ الثانيــة و ــي يف ــون املتعلــم يمــر بلغتــھ األصليــة ل ــ . نظــرا ل ــو اللغــة األو الثانيــة ، 

تــون (titone) عــن نفــس الفكــرة مــن  ــ ت ع اليــة بلغتــھ األصليــة .و ات ا ــ ســب نفــس ا ونــھ قــد اك ل

ــن  ــ عنــھ شــو النجــار ح ع ــة(Bilinguisme precoce) .ونفــس الــرأي  خــالل كتابــھ االزدواجيــة اللغو

ــ األصــوات  علــم لغــة أخــرى وأورد مثــاال واحــدا مــن حيــث االختــالف  ــ  ــ ع ــا تأث يؤكــد أن اللغــة األم ل

ــا . ــ إخــراج األلفــاظ عــن دالل حيــث يــؤدي إ

ــن،  ــ اللغت ســاب  ــ عمليــة االك علــم الطفــل للغــة الثانيــة إنمــا يرجــع إ لة  نــات أن مشــ عو و يــرى د.

ــ فعــل  بــھ الفــرد إ ــ واعيــة أي دون أن ين قــة غ ــا تتــم بطر ــ أ علــم اللغــة األم ترجــع إ ولة  حيــث أن ســ

ــة  ــ تتــم بواســطة التجر ــ املرحلــة األو ســاب  ــ املدرســة، فاالك علــم اللغــة  ســاب نفســھ عكــس  االك

طــاب. ــ ا اكيــب ليصــل إ ــ اللغــة الثانيــة فيتعلــم القواعــد و ال صية أمــا  ــ ال

ــا املتعلمــون للغــة ثانيــة ترجــع  ــ يرتك ســبة 30 -35 باملائــة مــن األخطــاء ال ــة أخــرى أن  و يذكــر مــن ج

ــدف م لغــة االنطــالق. ــن لغــة ال ــ أي ب ــن اللغــة الثانيــة و األو ــ عــدم التطابــق ب إ

علــم  ــ  ــ العمليــة حيــث أن الدوافــع  مــا  ـ يلعــب دورا م ـ و يــرى بوتــون (Bouton) أن العامــل النف

علــم لغــة املدرســة  ــ  نمــا دوافعــھ  ــ حاجاتــھ ب ــا تل ســاب حيــث أ ل مــن عمليــة االك ســ ــ  اللغــة األو

ــا. ولة لتعلم ــ ال يجــد نفــس الســ ســطحية و بالتا

ــا ”،  ــ إتقا ــ آن واحــد يؤثــر ع ــن  ــ لغت و يــرى ماكنمــارا (MAC.NAMARA) 1966 ”أن التعــرض إ

ــن باملقارنــة مــع األطفــال الديــن  لتــا اللغت ــم اســتعمال  ســبة لألطفــال الديــن فرضــت عل ــدا بال و 

ســتعملون لغــة واحــدة فقــط.
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ي: سبة لالتجاه الثا أما بال

ــن  ــ عامــل مســاعد ثم ــة، ف ــا للتداخــالت اللغو ــ مصــدرا مز ي ال يــرى أن اللغــة األو شومســ فــإن 

 ،1976(Wode) 1979، و وود ( Keller )و كيلــر (Cohen) ــن و ل مــن  علــم لغــات أخــرى. و يــرى  ــ 

 . ــ ــدا التعلــم بلغتــھ األو ــر  عــض مظا ــ  يــة مرتبــط و لــو  علــم اللغــة الث أن تطــور 

عتقــد أن  ــ أســاس اللغــة القوميــة ). و يــة يقــوم دائمــا ع علــم لغــة أجن ــس ( أن  كمــا يذكــر ج. فندر

ى  ــ ومينــوس ف ــا صــورا لفظيــة .أمــا  عد ــون  ــ الدمــاغ وت ــ تخــزن  يــم ال ــن املفا و ــو ت األســاس 

ــ اللغــة الثانيــة . عقــد التقــدم  ــ خــارج إطــار التمــدرس  أن االحتفــاظ باللغــة األو

أن  ـــ  ـ ــ  ي كمــا  الدراســة  ــذه  انــت  و ــال  ا ــذا  ــ   (s.hsia ) ســية دراســة  الطــرح  ــذا  أيــدت  وقــد 

ســبة االحتفــاظ  انــت  ـــ إذا  ســبة 35 % فــإن اللغتــان تتوازنــان .ـ ــت ب الطفــل عندمــا يحتفــظ بلغــة الب

ئا فــإن لغــة  ــت ســ ــ لغــة الب ان التحكــم  ســود .ــــ أمــا إذا  ســبة فــإن لغــة املدرســة  ــذه ال تقــل عــن 

املدرســة ال ترتقــي عنــد املتعلــم .

ــت أن األطفــال  ــ جامعــة جيــلMc gill بكنــدا بي  (  wallace lambert ) ت ــ ــا والس مل نــاك قــام  و

ــ درجــة جيــدة مــن التمكــن مــن اللغــة  يــال وصلــوا إ ــ مدينــة من ــ ظــروف ثنائيــة اللغــة  شــأوا  الذيــن 

ســية فقــط . لمــون الفر ــم ممــن يت ــ زمال ــ اللغــوي ع ــم اللغــوي وغ ا ــ ذ يــة. وتفوقــوا  االنجل

ترتبــط  عمليــة  ــ  وإنمــا  األم.  بلغــة  لــھ  عالقــة  ال  الثانيــة  اللغــة  علــم  أن  ى  ــ ف الثالــث  االتجــاه  أمــا 

غ. فــاألول يــرى أن  ــ ب لــدر بنفيلــد .ولي ل مــن :و ــذا االتجــاه  مثــل  ــ للفرد.و ــ الطبي بالنمــو البيولو

ســتطيع  ــو  علــم اللغــات . ف ـ  ـ ــ الثانيــة عشــرة بقــدرة خاصــة ع الطفــل يتمتــع قبــل ســن التاســعة إ

ــذا ان  ــ  ــا اللغــة الواحــدة. ومع ــ يتعلــم  ا ال ولة نفســ ــن أو ثالثــا بالســ ــذا الســن إن يتعلــم لغت ــ 

ــ يبــدأ  ة الزمنيــة ال ــ ــ الف ــ بقــدر مــا ترجــع ا ــا باللغــة األو علــم اللغــة الثانيــة ال تكمــن عالق ــة  صعو

شــري  ــة، فللعقــل ال ــ صعو علــم لغــة ثانيــة أك لمــا زاد الســن عــن دلــك أصبــح  ــا للطفــل .و عليم ــ 

ــ لنمــو الغــدد عنــد األطفــال .  ــاص ، والــذي ال يختلــف عــن التوقيــت البيولو ــ ا توقيتــھ البيولو

 ، ــ ــ مراحــل النمــو العق عتمــد أساســا ع ــ مراحــل طبيعيــة  ــت يتــم ع ــ الب علــم اللغــة  ذكــر أن  و

ــا ملراحــل  ــ تخضــع بدور ــي مــن الطفــل ، وال نمــا املبــادرة األساســية تأ وأن األم تلعــب دور املســاعد. ب

. ــ النمــو العق

عــرض األطفــال مبكــرا لتعلــم اللغــة الثانيــة  لمــا  غ الــذي يأخــذ نفــس االتجــاه . فيؤكــد انــھ  ــ ي أمــا لي

ان ذلــك أفيــد  لمــا 
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خصائص األسرة الجزائرية ومظاهر تطورها

دحماني سليمان
ي وزو  جامعة ت

ص: م

i ( ــ ــة التقليديــة أوال، ثــم إ زائر ــف بخصائــص األســرة ا ــ التعر ــذا املقــال إ ســ مــن خــالل  س

ــا  ــر تطور ــا ثانيــا،  كمــا ســنحاول إبــراز مظا ــ تطور مت  ــ ســا شــرح العوامــل األساســية ال

عــد االســتقالل ثالثــا. ، و  ــ إبــان االســتعمار الفر

– ة  األســر العالقــات   – األســرة  ال  أشــ  - األســرة  تطــور   – ــة  زائر ا األســرة  املفتاحيــة:  لمــات  ال

األســرة. وظائــف 

Résumé:

Nous essayons à travers cet article d’identifier les caractéristiques de la famille 

algérienne traditionnelle et nous essayons d’expliquer les principaux facteurs qui ont 

contribué à son évolution, enfin nous soulignant les aspects de son évolution au cours 

de la colonisation française et après l’indépendance.

Mots clés : famille algérienne-évolution de la famille-formes de la famille –relations 

familiales-fonctions de la famille.

Summary: 

We are trying though this article to identify the characteristics of the  Algerian traditional 

family and we‘re trying to explain the key factors that contributed to Its evolution, and 

finally, we highlighting aspect of its evolution during the French colonization and after 

independence.

Key words: Algerian family-family evolution-family forms- family relations- 

function of the family   
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يد تم

تدخــل  بفعــل  ى،  ــ ك اجتماعيــة  ات  ــ غ عشــر  التاســع  القــرن  أوائــل  منــذ  زائــري  ا تمــع  ا د  شــ

أشــرفت  ــ  ال ــة  التنمو ططــات  ا تنفيــذ  بفعــل  ثــم  ــة،  ج مــن  ي  يطا االســ ــ  الفر االســتعمار 

ــ  ــة بمنــأى عــن التغ زائر ــة أخــرى. ولــم تكــن األســرة ا عــد االســتقالل مــن ج ــا الدولــة الوطنيــة  عل

ــا  ــا، وعالقا ي ــ مســتوى ب ــ األخــرى قــد عرفــت تطــورات ع ــا اللبنــة األساســية للمجتمــع،  ف باعتبار

ــذه الورقــة، ولكــن قبــل ذلــك يجــدر بنــا  ــ توضيحــھ مــن خــالل  ســ إ ــذا مــا  ــا، و الداخليــة، ووظائف

ــوم األســرة. شــرح مف

ف األسرة   عر

يــة  االنجل اللغــة  ــ  و   ”famille” ســية  الفر اللغــة  ــ  ــا  تقابل ــ  ال يــة  العر اللغــة  ــ  ”أســرة”  لمــة 

ــا أمــر  ط ــ ير ماعــة ال ــ ا تھ، وتطلــق ع ــل الرجــل وعشــ نــة، وأ ص ــ ” الــدرع ا ع   ”family”

أســر”(1). ــا  جمع و  ك،  مشــ

ــ تبــدو جــزءا مــن  ســانية، ” ف ــف األســرة اإل عر ــة  ــ صعو شــ بــادئ ذي بــدء إ وال بــد أن 

 ، ــ الّزوا النمــط  ــ ذي  األسا ا  ل شــ خاصــة    ، ونيــا  عــا  ا طا الــذي يكســ األمــر  نظــام الطبيعــة، 

ــ  مــا  (…) و لكــن مــن املث مــع أوالد شــان  ع وامــرأة  ــن رجــل  اجتماعيــا ب ف بــھ  ــ مع املعــرف باتحــاد 

ــا،  ر ــة و شــاملة ظا ــة وضرور ــون املؤسســة العائليــة حيو ــ الرغــم مــن  تمــام أن نالحــظ بأنــھ ع لال

ســبة للــزواج(2). ــال بال ــ ا ــف محــدد، كمــا  عر ــا  ال يوجــد ل

ــم  ط ــا جماعــة  مــن األفــراد تر إ ــ ديفــز  ( Kingsly Davis) بقولــھ ”  ــا كينكز ولقــد عرف  

.(3)” متماســكة  اجتماعيــة  و  ــة  دمو روابــط 

مــن  ــا جماعــة  ”أ ــ  ع ــا  فقــد عرفا  (E.Wburgess H & H.J.Loocke ) ولــوك  جــس  أمــا ب

ل  شــة واحــدة، و يتفاعلــون  شــون مع ع و  ــ  اص يرتبطــون بروابــط الــزواج و الــدم و التب ــ األ

واحــدة  ثقافــة  لون  شــ و واألخــت،  واألخ  األب،  و  واألم  والزوجــة،  الــزوج  أدوار  حــدود  ــ  اآلخــر  مــع 

كة”(4).  مشــ

ــرة التفاعــل  ــ ظا ــ ع ل أسا شــ ، يركــز  ــ ــف األخ ــذا التعر نــا أن  ولعــل مــا نالحظــھ 

ــة  ر و ا الفــروق  يــراع  لــم  أنــھ  ــا  م أ انتقــادات،  عــدة  لــھ  ــت  وج ولقــد  األســرة،  داخــل  ـ  ـ االجتما

ــ  ــ تنظيــم األســرة. كمــا أن روابــط الــزواج والــدم والتب ة  شــر تمعــات ال ــن ا نــة ب واالختالفــات الب

ـ  ـ للرجــل  ــ  البيولو الــدور  ــل  ــ تج ال تلــك  خاصــة  تمعــات  ا عــض  ــ  تحتــاج  قــد  ــا،  حوا ــ  ال
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ــة(5).  عــض املراســيم والطقــوس الّرمز تمــع قــد يصاحبــھ أداء  افــا وقبــوال مــن ا عمليــة اإلنجــاب، اع

الــذي   ( ــ كنكز ــف  عر ــف األول ( التعر ــ أدق مــن  عت ــف  التعر ــذا  القــول إن  ســتطيع  و

املــة مــن دون  ــم بحقــوق  ، وتمتع ــ ــق التب ــ األســرة عــن طر عــض األفــراد إ انيــة انضمــام  ــل إم تجا

يــة. تمعــات األورو عــض ا ــ  ــة  وجــود رابطــة دمو

ان إقامــة  بمــ ــ  تتم ــا ”جماعــة اجتماعيــة  أ ــ  (Murdok)  فيعــرف األســرة ع دوك  ــ أمــا م

عالقــة  األقــل  ــ  ع ــا  أعضا مــن  ــن  أثن ــن  ب يوجــد  و  ــة،  اثر ت ووظيفــة  اقتصــادي  عــاون  و ك،  مشــ

ــ بالغــة، وطفــل  ســواء  ــ األقــل مــن ذكــر بالــغ و أن ــون األســرة ع تمــع، وتت ــا ا ف  ــ ع ســية  ا

.(6)” ــ الّتب ــق  ـ طر ـ أو ع ا  ســل مــن  ان 

ـ  ـ و أال  األساســية،  الوظائــف  إلحــدى  االجتماعيــة،  ميــة  األ ــ  ع وإن ركــز  ــف،  الّتعر ــذا  ف

األســرة. ــ  امنــة  ال واالجتماعيــة  الثقافيــة،  العناصــر  ــو لــم يذكــر  ف ــة،  اثر الّت ســية  ا الوظيفــة 

بولوجيــا لألســرة، يمكــن القــول  ــا علمــاء االجتمــاع  واالن ــ قدم ّ ــف ال ــذه الّتعار ــ ضــوء  و

ــ  ــا، ولكــن يمكننــا القــول إن األســرة  ــف دقيــق لألســرة، يحيــط بجميــع جوان عر إنــھ يصعــب وضــع 

ــ عناصــر  ــ وجــوده ع عتمــد   ، ــ عال شــار  ان ــ ذو  مؤسســة اجتماعيــة أساســية، ونظــام اجتما

تمــع،  ــا بمــا يناســب طبيعــة ا عديل ــذه العوامــل و ــ توجيــھ  ــة، وتتدخــل الثقافــة  بيولوجيــة ضرور

وظروفــھ، وتحوالتــھ.

ة التقليدية (العائلة).1 زائر خصائص األسرة ا

إبــراز  ــ  إ ســ  عندئــذ  فإننــا  للعائلــة،  السوســيولوجية  صائــص  ا عــن  نتحــدث  حينمــا 

ــة  زائر ــا األســرة ا ثقــت م ــ ان ــة التقليديــة(7). ال زائر ــ لألســرة ا ــ الثقا ســمات النمــوذج االجتما

ــا: م ــذه أ املعاصــرة املتحولــة، و

العائلة: أسرة ممتدة 1.2

ــن  ــ مــن جيل ، وتضــم أك ــ ن أو أك ت ــن أســر كــب مــن خليت ــا مــن الناحيــة البنائيــة ت أي أ

مكــن أن  كة. و ــ وحــدة ســكنية مشــ ــؤالء جميعــا  قيــم  شــمل األجــداد واآلبــاء واألحفــاد، و ــن، ف اثن

ــ  ــن ال وج ــ تمثــل النــواة، وأســر أبنائــھ امل ــذا االمتــداد عموديــا فيضــم مثــال أســرة األب ال ــون  ي

ــن. ن املرافق ل ــم، أنظــر الشــ عــد وفــاة أب شــمل اتحــاد أســر األخــوة  ــا؛ أو أفقيــا ف تحيــط 
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العائلة: وحدة اجتماعية إنتاجية غ منقسمة 2.2

األفــراد  تماســك  وإن  منقســمة،  ــ  غ إنتاجيــة  وحــدة  التقليــدي،  تمــع  ا ــ  العائلــة  ــ  عت

ــا  وتالحم العائلــة  وحــدة  يضمــن  مــن رابطــة الــدم، لكــن  أساســا  ــع  االجتماعيــة نا يــة  الب ــذه  داخــل 

، فامللكيــة العائليــة  ــ ...ا انــت أرضــا، أم قطيعــا، أم وســائل عمــل جما أيضــا وحــدة امللكيــة، ســواء أ

ــون  ا، فــإذا حصــل التقســيم وتــم البيــع، فغالبــا مــا ي ــا أو تقســيم ــ ملكيــة خاصــة، ولكــن ال يجــوز بيع

م. ــن األقــارب أنفســ ب

ة القرار العائ ع القرار الفردي  مســالة التصرف بأرا  :” فأولو يقول محمد الطي

ا”(8). ذه األرا إســمنت العائلة وأحد أســس ترابط امللك، جعل من 

تمــع التقليــدي، فأنــھ  ــ ا ــا  ــا العائلــة ألفراد ــ تؤد ميــة الوظيفــة االقتصاديــة ال ونظــرا أل
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ــ أســرة محــددة معينــة، إذ  ص كفــرد معــزول، ولكــن ينظــر إليــھ كعضــو  ــ ان ال يحــدد مركــز ال  ”

ــف  عر ص الفــرد، فاســم األســرة يمثــل بطاقــة  ــ ــس اســم ال ــم واملؤشــر ول ــو امل ان اســم األســرة 

ــا”(9). ــا وحماي افظــة عل يجــب ا

املة ال تتجزأ؟ ا  قا ر ع وحدة امللكية العائلية و س ولكن من 

ة 3.2 العائلة: أسرة أبو

ائيــة.  ســا ومركــز قــوة، وســلطتھ ذات طبيعــة مطلقــة و ، رئ ــ عــد األب، أو أحيانــا األخ األك  

ــ تماســك  رع وحــدة امللكيــة وع ســ والعــادة،  العــرف  لــھ  ــا  ــ يخول ال ة  ــ ــذه املم مــن  وانطالقــا 

ــ جميــع املعامــالت والعالقــات خــارج األســرة. ــم  مثل ــا و نــوب عــن أفراد ماعــة العائليــة، و ا

 ، ة من حيث الســك ســب (Patrilineale / Agnatique)، وأبو ة من حيث ال و كذلك أبو

ــن تخضــع لقاعــدة الســكن مــع والــد الــزوج. أي أن إقامــة الزوج

س 4.2 رمية ع أساس السن وا العائلة: أسرة 

ــرم،  ــا طبقيــة إذ ” يحتــل األب رأس ال ــة التقليديــة بأ زائر يمكــن كذلــك أن نصــف األســرة ا

ــ يــد  كــز الســلطة  ــس والعمــر“ (10). وعليــھ ت ــ أســاس ا انــة ع ــون تقســيم العمــل والنفــوذ وامل و

م  ســلط م و ول) يمارســون ســلط ؤالء الكبار (الشــيوخ والك م رب العائلة، و كبار الســن وع رأســ

 . ــ ــم الطاعــة، واالمتثــال لألوامــر، واجتنــاب النوا توقعــون م ــ الصغــار (الشــباب واألطفــال)، و ع

رمــّي ســل  ل  تــب عنــھ شــ لــھ ي ــذا  ــور. و ــ يــد الذ كــز خاصــة  ة ت كمــا أن الســلطة األســر

فضــاء عــام مخصــص   : ــ يــة، وتقســيم للفضــاء االجتما اجتماعيــة ترات وعالقــات  ــع الســلطة،  لتوز

ــ  ــال  ــوث فيــھ طو ــ الرجــال امل ــت، يحــرم ع ســاء، وفضــاء خــاص داخــل الب ــ ال للرجــال وممنــوع ع
ــار.(11) ال

عدد الزوجات وتحبذ الزواج الداخ 5.2 يح  العائلة: أسرة ت

ــ مــن  ون مــن زوج واحــد وأك ت ال األســرة،”و ــ األســرة املتعــددة الزوجــات شــكال مــن أشــ عت

تمــع،  جــات شــرعية أي تتــم بموافقــة ا ــون تلــك الز ــ األطفــال، والبــد أن ت زوجــة واحــدة باإلضافــة إ
ــ أوقــات متعاقبــة”(12).  ــس  ــ نفــس الوقــت ول ــ مــن زوجــة واحــدة  ــون للــزوج أك والبــد أيضــا أن ي

يــط  ــا تلــك الواقعــة ضمــن ا ســانية، م تمعــات اإل ــ مــن ا ــ كث عــدد الزوجــات  شــر نظــام  ن و
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تمع، وتنظيم مؤسســة  ة  تنظيم ا ي اإلســالمي، أين تبدو آثار الدين اإلســالمي وا الثقا العر

األســرة ومؤسســة الــزواج(13).

ــ  . يقــول عبــد الغ ــ ــ الــزواج الداخ ــا العائلــة  ـ  ـ ــ يمكــن أن نم ــرة األخــرى ال أمــا الظا

تمع  ا  ا ماعة األصلية، يبدو ضرور ن أفراد ا ي: ” والواقع أن الضعالة، أع بھ الزواج ب مغر

الــة يتعلــق  ــذه ا ــ  ــا فقــط. فاألمــر  ــ  ــ الواقــع ال مســألة مو ــ ضــرورة  عت ــي، فالضعالــة  املغر

ــو ســوى ابــن العــم  ــس  بقرابــة العصــب الثنائيــة: قرابــة مــن جانــب األم وقرابــة مــن جانــب األب الــذي ل

الشــقيق لزوجتــھ”(14).

الروابــط  ــن  لتمت القبيلــة)  أو  ة  العشــ (العائلــة،  ماعــة  ا ميــل  عكــس  ــ  الداخ فالــزواج 

ماعــة مــن ورائــھ إحــراز  ــدف ا ــ الــذي  ار ــا، عكــس الــزواج ا ــ حوز ــا وإبقــاء اإلرث  ــن أفراد ب

أخــرى خارجيــة. جماعــات  مــن  سياســية  أو  واجتماعيــة، واقتصاديــة،   ، ــ مصا

ة . 3 زائر عوامل تطور األسرة ا

ـ  ـ التا عــد االســتقالل، و زائــري، ال ســيما  تمــع ا ــ ا غ ــ  مت  نــاك عــدة عوامــل ســا

ء مــن التفصيــل.  ــ ــا  عــرض ل ــ خليتــھ  األساســية أي األســرة، لــذاك ســوف  غ

زائر ما  1.3 ية اإلنتاجية  يمن ع الب ع الزرا – الرعوي قد  ان الطا غ نمط اإلنتاج :إذا 

ــ الصناعــة،  شــاء اقتصــاد قائــم ع ســتطع إ ،فإن حقبــة االســتعمار لــم  ــ قبــل االحتــالل الفر

ن  ســ ــ مــورد واحــد، يقــول ا ــر اقتصــاد تصديــري يرتكــز باألســاس ع ــو تطو ل مــا أنجزتــھ  و

نفــس  زائــري  ا االقتصــاد  ــر  ــ تطو الكــروم، لعبــت  والســيما  األرض  منتجــات  ”إن  ســعد  بــن 

زائــر  ــ ا يــع  ــل”(15). فحركــة التص از ــ ال ــوة والســكر  ــ مصــر والق الــدور الــذي لعبــھ القطــن 

ــت  ــ انص ديثــة املســتقلة، ال ــور الدولــة الوطنيــة ا قيقيــة إال مــع ظ ــا ا عــرف انطالق لــم 

ــذا مــا يؤكــده عبــد القــادر جغلــول بقولــھ:  ــ حديــث، و ــ إرســاء قواعــد نظــام صنا ــا ع ود ج

عميــم العالقــات  ــي مــع تجنــب  ســمح بتمركــز ذا ــة  ”إن بنــاء قاعــدة اقتصاديــة وطنيــة وعصر

ــذه الدفعــة الصناعيــة  ــدف  ــو الطمــوح املؤكــد للدولــة الوطنيــة (...) إن  الرأســمالية، ذلــك 

ل خــاص الزراعــة” (16). شــ ــ و ــ االقتصــاد الوط ــا با ــ أن تجــري خلف ــة  القو

ديــد  ــ صناعــات ثقيلــة (صناعــة ا عــد االســتقالل، وتفرعــت إ ــذه الصناعــة  ولقــد تنوعــت 

(الصناعــة  خفيفــة  وصناعــات  ــة)،  وكيماو الب الصناعــة  و  انيكيــة،  املي الصناعــة  و  والصلــب، 

ــذه  وعرفــت  ليــة)،  روم الك والصناعــات  لــود  ا صناعــة  و  ســيجية،  ال الصناعــة  و  الغذائيــة، 
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ران ، و مركز قسنطينة). زائر العاصمة ، و مركز و ى (مركز ا الصناعة ميالد مراكز صناعية ك

ســي وقلــة املــوارد املاليــة،  ـ ضعــف الصيانــة، و ضعــف ال ـ ورغــم عوائقــھ املتمثلــة خاصــة 

ائلــة مــن  شــغل أعــدادا  زائــر أصبــح  ــ ا لــة، فــإن قطــاع الصناعــة  ــ املؤ ــم اليــد العاملــة غ وت

ارجيــة. شــيط التجــارة ا ــ ت ، و ــ ــام الوط ــ الدخــل ا م  ســا العمــال، و

ــ كذلــك  ع ـ خدمــي حديــث،  ـ ــ صنا ــ – رعــوي تقليــدي إ ـ نمــط اإلنتــاج مــن زرا ـ غ إن 

نيــا  ا اجتماعيــا وم ــ العمــل االقتصــادي املأجــور، وحــرا ــ التقليــدي إ تحــوال مــن نمــط العمــل العائ

ســارعا.  م

ــم نحــو  2.3 قرا ــن مــن  زائر ــن ا اعتبــار نــزوح الفالح فــي و التحضر:يمكــن  وح الر ــ موجــات ال

الغتصــاب  ســية  الفر اإلدارة  ــم  عل ا  شــن ــ  ال الواســعة  ملــة  ا جــراء  عمــل،  عــن  بحثــا  املــدن 

موجتــان،  املوجــة  ــذه  وتلــت  زائــر.  ا ــ  فيــة  الر ــرة  ال ــخ  تار ــ  ــ  األو ملــة  ا ــم،  أراض

ــ البــالد  ــن  ــن والجئ في ــن ر ان معظــم النازح ــ لالســتقالل، و مــا رافقــت الســنوات األو إحدا

عبــد  يقــول  يــع.  التص انطالقــة  صاحبــت  فقــد  األخــرى  املوجــة  أمــا  واملغــرب)،  ــس  اورة(تو ا

ان املســتعمر  ــ احتــالل مــ ب املــرة ي ــذه  ــ  القــادر جغلــول: ” رافــق االســتقالل موجــة ثانيــة و

ســب، أمــا املوجــة  ان ممنوعــا مــن اآلخــر واالســتفادة أيضــا مــن التحديــث املك ــ عالــم  والدخــول 

يــع”(17). التص النطالقــة  مصاحبــة  ــ  ف الثالثــة 

يــة،  وال االجتماعيــة،  دمــات  ا ومختلــف  العمــل  لفــرص  ــ  ا املت ــ  غ ــع  التوز أن  شــك  وال 

ــ تفــوق  م  ــذا، وســا ــ يومنــا  فــي إ وح الر ــ ــرة ال ــ امتــداد ظا م  ، ســا ــ ية...ا ف التعليميــة، وال

فــي(18). الر القطــاع  ــ  عنــھ  ضــري  ا القطــاع  ــ  ان  الســ ســبة 

ــا  3.3 ن ــ ت كومــي: لقــد اقتضــت خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ال شــار التعليــم ا ان

ذا األخ ، فانتقل  دف من  غ ال ديثة، طلبا متناميا ع التعليم(19).كما  الدولة الوطنية ا

ــ  ال ــوادر  ال ــن  و ــ ت إ ــن،  العمومي ــن  ليــة باألعــوان واملوظف ا ســية  الفر ــد اإلدارة  مــن تزو

ــن، وأطبــاء، وصيادلــة، وأســاتذة،  ن، وتقني ندســ دمــات مــن م ــا الصناعــة، الزراعــة وا تحتاج

: ــ ــذه الضــرورة االجتماعيــة مــا ي ، كمــا أملــت  ــ ن...ا ومعلم

. ام ي، املتوسط، الثانوي وا شمل جميع األطوار: االبتدا - توسع التعليم ل

ايد. د وجامعات لسد احتياجات الطلب امل شاء مدارس ومعا - إ

تھ. اج سياسة ديمقراطية التعليم ومجان - ان
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ــراك  ل ســية  الرئ القنــاة  ديثــة،  ا الوطنيــة  الدولــة  ظــل  ــ  ومــي  ا التعليــم  وأصبــح 

ــر معــدل التمــدرس.  ــ تطو ــال ع ــذا ا ــ  ــود الدولــة  عكســت ج . وا ــ غرا ــ وا ــ – امل االجتما

ة إبان االستعمار الفر . 4 زائر ر تطور األسرة ا مظا

ان ”  ،  وإذا  ــ ــ مــن  االحتــالل الفر ا خــالل الســنوات األو ــ غ ــة  زائر عــرف األســرة ا لــم 

ــ القبائــل  ــ  ى ال ــ ت الكيانــات الك ــ جانــب واحــد مــن سياســتھ، بــأن شــ يا  ســ ــ  االســتعمار قــد ن

انــت ...”(20) أي مــن  ــا كمــا  ا و بنمط ل ــ شــ ــا، أمــا األســرة فاســتمرت ع والعشــائر ولكنــھ لــم يقــض عل

. ــ غي دون 

ئا لتصبــح  ئا فشــ ــة ” أخــذت تنحصــر شــ زائر ــال، فاألســرة ا ــذا الوضــع لــم يــدم طو  لكــن 

مــا فقدتــا  ــن، إال أ انتــا ال تــزاالن قائمت ة والقبيلــة وإن  . ذلــك أن العشــ ــ ا ــا الضيــق ا وم ــ مف

ــ مــا زالــت تنظــم  غــض النظــر عــن العــادات والتقاليــد ال ــذا  ــ األســرة،  نوعــا مــا الســيطرة املطلقــة ع

ت األســرة بتعدد  ء (...) بقيت ســلطة األب مطلقة ع أســرتھ وع املرأة بصورة خاصة، وتم ــ ل 

ــ  عة اإلســالمية ،تخــدم مصا ــالت للشــر ات وتأو الزوجــات وتنظيــم الــزواج والطــالق حســب تفســ
ــا ”(21).  ــ عموم ــة األســرة  معينــة ال مص

ــ  غي ــ  لت ” عامــال ديناميكيــا  ــة إذ شــ زائر ــ األســرة ا ــة ع ان للثــورة آثــار وا كمــا 

املــرأة   انــة  م وخاصــة  انــات،  وامل األدوار  ــ  اصــل  ا بالتعديــل  وذلــك  ــة،  زائر ا العائلــة  وضعيــة 

قول  ــ ا عمــل  ــ العمــل الثــوري”(22)، وخرجــت كذلــك  شــارك  ل، وأصبحــت  ــ بحيــث خرجــت مــن امل

ــم  ــا اللتحاق ــور، أو غابــوا ع ــا الذ ــ فقــدت أفراد ا ال ــن ، إلعالــة أســر ــ بيــوت املعمر ــع، و واملصا

ــس. ــم ل عرض ــر أو  ــش التحر بصفــوف ج

عد االستقالل. 5 ة  زائر ر تطور األسرة ا مظا

وح  ــ ــ نمــط اإلنتــاج - ال غي ــا ســابقا (أي  ــ ذكرنا ان للعوامــل ال عــد االســتقالل فقــد  أمــا 

ا الداخلية  ة وع عالقا زائر ل األسرة ا اسات ع ش ع ومي) ا في والتحضر- التعليم ا الر

ــا. ــ وظائف وع

ــ التحــول البطــيء نحــو النمــط النــووي، حيــث  ــة  زائر ل بــدأت األســرة ا  فمــن حيــث الشــ

ــ ذلــك أن األســرة  ع زائــري دون أن  تمــع ا ــ ا ــذا النمــط  ــ ســيادة   شــ البيانــات اإلحصائيــة إ

ي التوجيــھ  ــة مــع أســر عالقــات قو ــي ترتبــط  ا ا امل ــ رغــم اســتقالل ــة أصبحــت منعزلــة، ف زائر ا
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عــض البحــوث (23). ــھ  كمــا تو

ــا   ارتباطا ــ  ع األبنــاء تحافــظ  عائــالت  أن  األحيــان  مــن  ــ  كث ــ  أنــھ ”  ــ  إ اإلشــارة  تجــدر  و 

ــع األدوار  ــة توز ــ قنــوات ماديــة أ و مــن زاو عائــالت اآلبــاء،  برغــم انفصــال عائــالت األبنــاء ، ع ــة  القو

شــئة االجتماعيــة”(24). ــ جانــب عمليــة الت االقتصاديــة و اإلنتاجيــة أو 

زائــري ،  تمــع ا ــ ا أمــا مــن حيــث العالقــات ، فــإن تحــول الثقافــة االجتماعيــة التقليديــة 

ات  ــ عــض التعديــالت بحكــم التغ د  شــ ــن اآلبــاء واألبنــاء،  جعــل مــن العالقــات يــن الرجــل واملــرأة،  و

زائــري. تمــع ا ــ ا ــ حدثــت  ال

ــ  ــا مــن املشــاركة  ا بأجــر وظيفــي، مك ــ ميــدان العمــل، واســتقالل فخــروج املــرأة /الزوجــة إ

ــال  ــذه القــرارات تبقــى تخــص بصفــة عامــة ا انــت  ا، وإن  ــ تخــص أســر ــ مــن القــرارات ال الكث

ــام خــارج  ــا  أيضــا مــن القيــام ببعــض امل ــال العمومــي، كمــا مك ــت، وال تتعــدى ا ــ أي الب الداخ

ا(25). ــ شــؤون أســر ــل الــزوج  ل وتقلصــت تدخــالت أ ــ امل

ــة  ــ ديمقراطيــة، إذ أصبــح الشــباب يتمتــع بحر ــن اآلبــاء واألبنــاء أك كمــا أصبحــت العالقــات ب

ــق  ــن و الوظائــف،  وأصبــح لــھ ا ــ اختيــار نــوع التعليــم وامل ــاء، و ــ اختيــار مــا يرتــدي مــن أز ــ  أك

أو  ــل  واأل الســكن  ــ  و والــزواج،  يــاة  ا ك  شــر اختيــار  يخــص  مــا  ـ  ـ والعطــاء  واألخــذ  ــاورة  ا ــ 

ــم. ع االنفصــال 

وأدى  ــة،  زائر ا لألســرة  الوظيفــة االقتصاديــة  ت  ــ غ فلقــد   ، الوظائــف  ناحيــة  مــن  وأمــا 

الك  ــ التحــول  األســرة مــن وحــدة إنتــاج واســ ديــث إ ــن التقليديــة، وقيــام االقتصــاد ا انحصــار امل

ــم   ــم املــرأة، و ذلــك النخراط ] االســتقالل االقتصــادي لألفــراد بمــن ف ــ الك فقــط،[و إ ــ وحــدة اســ إ

ســق التعلي  ديــث الــذي يتخــذ مــن ال ــا النظــام االقتصــادي ا ــ يخلق تلفــة ال ــ مياديــن العمــل ا

عمــادا لــھ” (26).

ل الفــت  شــ ــا ”تقلصــت  ــة يالحــظ أ زائر ــ األســرة ا بــع لتطــور الوظيفــة اإلنجابيــة  وإّن املت

ــ الســابق باإلضافــة  ان  ــ مــن األطفــال كمــا  ــا وال مقبــوال العــدد الكب عــد مرغو بــاه، و أنــھ لــم  لالن

ــ اإلنجــاب،  مــل، أو تأخ ديثــة ملنــع ا ــق الوســائل ا ــ العمليــة اإلنجابيــة عــن طر أنــھ أصبــح يتحكــم 

وأصبــح يخضــع للتوقيــت الــذي يرغــب فيــھ الزوجــان، كمــا يخضــع للتنظيــم والتحديــد”(27). 

شــئة االجتماعيــة والضبــط  ســية للت ــة ال تــزال القنــاة الرئ زائر ــ الرغــم مــن أن األســرة ا وع

أوجــدت مؤسســات حديثــة  ــ األســرة، فالدولــة  عــد حكــرا ع لــم  الوظيفــة  ــذه  أن  إال   ، ــ االجتما

ــذه املســؤولية.  تلفــة، ومؤسســات اإلعــالم، أصبحــت تتحمــل  املــدارس واملؤسســات التعليميــة ا
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يــة مختلفــة،  ــة لثقافــات أجن زائر ــ عــرض األســرة ا ار ــ العالــم ا كمــا أن التعليــم واالنفتــاح ع

. ـ ـ ارا وأســاليب جديــدة للتطبيــع االجتما ســب أفــ ــا تك وجعل

شــ  ــ  عرفــت تطــورات  ــا  أ ن رغــم  للمســن ــ  األسا اضــن  ا ــة  زائر ا األســرة  وال تــزال 

يلــة 2.9%    ض ســبة  ســوى  ــم  شــون بمفرد ع الســن الذيــن  كبــار  ســبة  ــا إذ لــم تمثــل  حيا ــ  نوا

ن  ســبة املســن كمــا أن  ان،  الســ ــة األســرة و  ــي لل العر ــ  امل حســب  ــور،  لإلنــاث و  % 0.8للذ

.(28) ــ ب %61 حســب ذات امل قــدرت   إذ  مــا تــزال مرتفعــة،  ــم  مــن أبنا الذيــن يتلقــون دعمــا 

تمــع، و املنــادي  ــ ا غــض الطــرف عــن االتجــاه الــذي بــرز  ــذا ال يمنعنــا أن ال  ل  ــ أن  غ

ذا االتجاه ما زال  مرحلتھ األولية،  م، و”رغم أن  بضرورة توف دور لرعاية كبار السن و التكفل 

عت مؤشــرا لتحول  وظيفة  ا ع أي األحوال، و  شــر و ضيق، إال  أنھ يمثل اتجا و ما زال غ من

زائــري ال تــزال  تمــع ا ــ ا ان  شــيخ الســ ــرة  ن”(29). و إذا مــا علمنــا بــأن ظا ــ رعايــة املســن األســرة 

 ، ــ يجــة التحــول الديموغرا ــون ن ــ األعــوام القادمــة ســوف ي ــا  ســارع وت ، و أن  ــ ــا األو ــ مراحل

تمــع و الدولــة، و لعــل  ــرة أمــام األســرة و ا ــذا الظا ا  ــ ســتطرح ســاءل عــن التحديــات ال يجعلنــا ن

ــذه الفئــة.    ة لعــالج  ــ لفــة الكب ــذه لتحديــات الت أبــرز 

خالصة 

ــ  ــة التقليديــة أو العائلــة، ال زائر ــذا املقــال خصائــص األســرة ا ــ  لقــد حللنــا  أساســا 

عــدد  ــس، و ــ أســاس الســن وا ــع الســلطة ع ــة، و توز ت باالمتــداد، وعــدم االنقســام، واألبو ــ تم

. ــ الداخ والــزواج  الزوجــات، 

ومــي،  شــار التعليــم ا فــي والتحضــر، وكــذا ان وح الر ــ ــ نمــط اإلنتــاج، و موجــات ال غ ــ  عت        

زائــر املســتقلة. ــ ا ــ واألســري  ــ االجتما ات التغ ــم محــر بمثابــة أ

عــد  ــا  ا غ أن  ــ  غ ات  ــ التغ عــض  ة  االســتعمار ة  ــ الف خــالل  ــة  زائر ا األســرة  عرفــت 

ــا  ــا الداخليــة، ووظائف ــا، وكذلــك عالقا م ــا و  ي انــت أشــمل و أعمــق، و مســت ب االســتقالل 

ن. شــئة االجتماعية، ووظيفة رعاية املســن الوظيفة االقتصادية، والوظيفة اإلنجابية، ووظيفة الت
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وامش ال

وت، دار إحياء الرتاث العربي، د.ت ص98. عجم الوسيط، ب ، ا ؤلف 1 نخبة من ا

مجد،  وت،  ب الصمد  مصباح  ترجمة  واالنثربولوجيا،  االثنولوجيا  معجم  إيزار،  وميتشال  بونت  بيار   2

2006، ص639.

فتوحة،  ا الجامعة   ، العائيل،طرابلس  الزواج : مقدمة يف علم االجتماع  ى ، األرسة و  3 الوحييش أحمد ب

1998، ص 48.

عرفة الجامعية، د.ت،  العلوم االجتماعية، اإلسكندرية،دار ا صطلحات  رجع يف ا 4 نخبة من األساتذة، ا

ص177 .

إنتماء  يحدد  الّذي  الوحيد  العامل  العائلة،  يف  الطفل  والدة  تعترب  ال  ميلنزيا  جزيرة  أجزاء  بعض  ”ففي   5

ولود و  األفراد إىل العائلة ، فالرجل الذي يدفع نفقات عملية الوالدة للقابلة يصبح األب الرشعي للطفل ا

زوجته تصبح أما للطفل . ويف أجزاء أخرى من هذه الجزيرة يتحول الرجال إىل أب عندما يقوم بزراعة 

شجرة السيكاس  أمام باب داره ، وهناك مجتمعات أخرى يعترب فيها ابن الزوجة ابنا لزوجها حتى ولو كان  

وت،  أبوه شخصا آخر”. ينظر، دينكن ميتشل، معجم علم االجتماع،ترجمة إحسان محمد الحسن،ط2،ب

دار الطليعة،1986،ص98.

وت، دار النهضة العربية، 1971،  ص165. 6 عاطف وصفي، االنثربولوجيا الثقافية، ب

7  حول مفهوم النموذج األرسي (le model Familial) راجع:

Claudine CHAULET, la terre les frères et l’argent : Stratégie familiale et production 

agricole en Algérie depuis 1962, Tome1, Alger, OPU, 1987, P203.

يف  البحث  وحدة  وهران،  االحتالل،  قابلية  سوسيولوجيا  أو  إحتاللها  عشية  الجزائر  الطيبي،  محمد   8

االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، 1992، ص7.

ى، مرجع سابق، ص71. 9 الوحييش أحمد ب

وت، مركز دراسات الوحدة العربية،  عارص: بحث استطالع اجتماعي، ب جتمع العربي ا 10 حليم بركات، ا

1984، ص179.

خيلة الشعبية ارتباطا وثيقا عىل مستوي  رأة” يرتبط يف ا 11 يرى محمد سعيدي، أن الثنائي ”الدار-ا

: مختلف

رأة بفضاء الدار بأكثر من عالقة، حيث أصبحت كل واحدة امتدادا لألخرى يف  ستوى السطحي: ترتبط ا ا

رأة عنرصا ال يتحرك إال يف الدار،  عتقدات) والتي بحكمها أصبحت ا خيلة الشعبية (العادات والتقاليد وا ا

رأة فضاء الدار،  فضائها الوحيد بامتياز والذي يحتوي أكرب قسم من وقتها إن لم نقل كله، فلقد أصبحت ا

رأة بفضاء دارها وفضاء الدار بامرأته. رأة، فا وفضاء الّدار يعكس ا

رأة والدار يف طابع األنوثة بكل ما تحمل من دالالت نفسية وثقافية واجتماعية  ستوى العميق: قد تلتقي ا ا

رأة). بالنسبة للرجل.(الدار-ا
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إنسانيات، عدد2،  الشفوية”، يف  الثقافة  يف  والدنيوي  قدس  ا ب  الفضاء  ”رمزية  سعيدي  محمد  انظر: 

خريف 1997، ص 9-8.

12 عاطف وصفي، مرجع سابق، ص 178. 

حيط العربي اإلسالمي، راجع : 13 حول الخصائص السوسيولوجية والديموغرافية للزواج يف ا

Philipe FRAGUES, “la démographie du mariage Arabo- musulman : tradition et 

chargement“, in Maghreb–Machrek, n°16, Avril – Mai – juin, 1987, PP59-73.

، الجزائر،  14 عبد الغاني مغربي، الفكر االجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الرشيف بن دايل حس

طبوعات الجامعية، 1988، ص146. ؤسسة الوطنية للكتاب مع ديوان ا ا

15 Mohammed El Hocine BENIASSAD, Economie du développement de l’Algérie: 

Sous – Développement et Socialisme, Alger, OPU, 2èmeé d, 1982, p9.

وت ، دار  16 عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية، ترجمة فيصل عباس، ب

طبوعات الجامعية، ط3، 1983، ص224. الحداثة الجزائر مع  ديوان ا

رجع، ص 225 -226. 17 عبد القادر جغلول، نفس ا

-1967 عامي  ب  الواقعة  وتلك   1966-1962 عامي  ب  ما  الواقعة  الريفية  الهجرة  بخصوص   18

1973،راجع مثال: 

عبد اللطيف بن أشنهو، الهجرة الريفية يف الجزائر، ترجمة عبد الحميد آتايس،الجزائر، مركز األبحاث يف 

االقتصاد التطبيقي، د.ث.

19 حول وضع التعليم يف الجزائر ومقاصده يف عهد االستعمار ثم بعد االستقالل، راجع مثال:

الطاهر زرهوني، التعليم يف الجزائر قبل وبعد االستقالل، الجزائر، موفوم للنرش، 1994.

حول سياسة االستعمار يف التعليم، راجع مثال:

أبو خلدون ساطع الحرصي، أحاديث يف الرتبية واالجتماع، سلسلة الرتاث القومي، مركز دراسات الوحدة 
وت، 1985، ص83.  العربي، ط2، ب

رأة  جتمع”، يف كفاح ا رأة يف ا ا الجزائرية و مكانة  التاريخي لألرسة  التطور  جيد شيخي، ”  20 عبد ا

أول  وثورة  الوطنية  الحركة  يف  والبحث  للدراسات  الوطني  ركز  ا الجزائر،  لتقيات،  ا سلسلة  الجزائرية، 

نوفمرب 54، 1998، ص 191.

رجع، ص 192.  21 نفس ا

، رسالة ماجست يف علم االجتماع العائيل، جامعة  ي، عوامل و آثار تأخر زواج الجامعي 22 كمال بلخ

باتنة، 2001، ص 64.

ثال ال  الحرص: 23 نذكر عىل سبيل ا

اإلنسانية  العلوم  كلية   ، ماجست رسالة  حافظة،  وا االستقاللية  ب  الزواجية  األرسة   ، رحيش  رتيبة 

واالجتماعية ، جامعة  الجزائر،2005.

، كلية العلوم اإلنسانية   جتمع الجزائري، رسالة ماجست نعيمة مدان، التحرض وظهور األرسة النووية يف ا

والعلوم االجتماعية، جامعة الجزائر،2008.
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رأة العربية يف التنمية،  24 ثريا تركي و هدى زريق، تغ القيم يف العائلة العربية، سلسلة دراسات عن ا

رقم 21، عمان، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 1995، ص14.

25 راجع يف هذا الصدد: 

Mohammed RABZANI, la vie familiale des femmes  algériennes salariées, Paris, 

L’harmattan, 1997. (Coll : Histoire et perspectives méditerranéennes).

26 اللجنة االقتصادية  االجتماعية لغربي آسيا، أثر التحوالت االجتماعية واالقتصاية عىل األرسة العربية، 

تحدة، 1992،ص76. دراسة استطالعية، عمان، األمم ا

 ، ات الوظيفية يف األرسة الجزائرية، رسالة ماجست 27 عيىس بن حدوش ، روضة األطفال وعالقاتها بالتغ

كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية، 2008، ص124.

رشوع العربي لصحة األرسة، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية ألفراد األرسة العربية ب  28 ا

الواقع والتحديات، جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون االجتماعية، القاهرة، 2008، ص195.   

راجع 29 قائمة ا

30 أبو زهرة، محمد ، تنظيم اإلسالم للمجتمع، القاهرة، دار الفكر، العربي د.ت. 

الوحدة  دراسات  مركز  وت،  ب اجتماعي،  استطالع  بحث  عارص:  ا العربي  جتمع  ا  ، حليم  بركات،   31

العربية، 1984.

، رسالة ماجست يف علم االجتماع العائيل، جامعة  ي، كمال ، عوامل و آثار تأخر زواج الجامعي 32 بلخ

باتنة، 2001.

 ، ات الوظيفية يف األرسة الجزائرية، رسالة ماجست 33 بن حدوش، عيىس، روضة األطفال وعالقاتها بالتغ

كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية، 2008.

وت، مجد،  34  بونت، بيار و إيزار، ميتشال ، معجم االثنولوجيا واالنثربولوجيا، ترجمة مصباح الصمد ب

.2006

فتوحة،  ى، الوحييش أحمد ، األرسة و الزواج : مقدمة يف علم االجتماع العائيل،طرابلس ، الجامعة ا 35 ب

.1998

رأة العربية يف التنمية،  36 تركي، ثريا و زريق، هدى ، تغ القيم يف العائلة العربية، سلسلة دراسات عن ا

رقم 21، عمان، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 1995.

وت ، دار  37 جغلول، عبد القادر، تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية، ترجمة فيصل عباس، ب

طبوعات الجامعية، ط3، 1983. الحداثة الجزائر مع  ديوان ا

قدس والدنيوي يف الثقافة الشفوية”، يف إنسانيات، عدد2، خريف  38 سعيدي، محمد ”رمزية الفضاء ب ا

.1997

رأة  جتمع”، يف كفاح ا رأة يف ا ا الجزائرية و مكانة  التاريخي لألرسة  التطور  جيد ”  39 شيخي ،عبد ا

أول  وثورة  الوطنية  الحركة  يف  والبحث  للدراسات  الوطني  ركز  ا الجزائر،  لتقيات،  ا سلسلة  الجزائرية، 

نوفمرب 54، .1998

البحث يف  وحدة  وهران،  قابلية االحتالل،  أو سوسيولوجيا  إحتاللها  الجزائر عشية   ، الطيبي، محمد   40
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االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، 1992.

41 اللجنة االقتصادية  االجتماعية لغربي آسيا، أثر التحوالت االجتماعية واالقتصاية عىل األرسة العربية، 

تحدة، 1992. دراسة استطالعية، عمان، األمم ا

رشوع العربي لصحة األرسة، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية ألفراد األرسة العربية ب  42 ا

الواقع والتحديات، جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون االجتماعية، القاهرة، .2008

، الجزائر،  43 مغربي، عبد الغاني ، الفكر االجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الرشيف بن دايل حس

طبوعات الجامعية، 1988. ؤسسة الوطنية للكتاب مع ديوان ا ا

وت، دار الطليعة،1986. 44 ميتشل، دينكن ،معجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن،ط2،ب

وت، دار إحياء الرتاث العربي، د.ت. عجم الوسيط، ب ، ا ؤلف 45 نخبة من ا

وت، دار النهضة العربية،1971. 46 وصفي، عاطف ، االنثربولوجيا الثقافية، ب

47 BENIASSAD,Mohammed El Hocine, Economie du développement de l’Algérie: 
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اولة  الّتعليمية:
ّ
الوظيفة األخرى للط

مقاربة سوسيولوجية لظاهرة ”الكتابات الغراِفيِتَية”1

 باي بوعالم
 جامعة تلمسان

ــَدر مــا ترتفــع 
َ

ِبق
َ
ــرارة االجتماعيــة، ف ــ  ل ــدار -ومنــھ املســاحات األخــرى- مقيــاس موضو ”إّن ا

 .”Graffiti ــ ــدار بالغرافي ــى ا
ّ
ط

َ
غ ُ ــرارة بقــدر مــا  ــذه ا

,pp.19.20“Graffiti ”    BRASSA ,1960,(ترجمة بتصرف) .

ص:  امل

ــرة  بظا تتعلــق  مســتقبال،  ا  شــر ــُروم 
َ
ن مقــاالت  مجموعــة  ضمــن  -املتواضــع-  مقالنــا  يتموقــع   

يــة“  الغرافي ”الكتابــات  ــرة  ظا  ، ــ و أال  والعمليــة،  العلميــة  ميــة  األ غايــة  ــ  معاصــرة  اجتماعيــة 

 ( ـ ـ ام ــي (ا تمــع الطال زائــري عامــة، وا تمــع ا (/Les écritures graffitiques Graffiti(s) ) با

ــم  أل مطــول  ــص  م املقــال  ــذا  ضمــن  نســتعرض  ســھ.  تضار بمختلــف  شــرت  ان ــ  ال خاصــة، 

كــذا ممارســة  نا، حــول  ــ دراســ ــا  ــ خلصنــا إل يــة Les thèmes graffitiques” ال يمــات الغرافي ِ
ّ
”الث

ــ  فــوه” مــن ”كتابــات Des écrits” ع
ّ
ــي (طلبــة جامعــة تلمســان)، مــن خــالل مــا ”خل ــ طال وفعــل اجتما

.”L a table  ــ ”الطاولــة  الّتعليمــة يــة“، أال و أقــرب ”دعامــة غرافي

يَمــات  ِ
ّ
الث  - يــة  الغرافي الّدعامــات   -  ( ــ (الغرافي يــة  الغرافي الكتابــات  املفتاحيــة:  لمــات  ال

يــة. الغرافي

مقدمة عامة:

سق معقد ومركب من الّرموز واإلشارات  ائنات ب سان عن با ال ّ اإل ساَوق ِجداالن  تم ال ي

ــھ يحتــاج ملــا ”ِامتــألت“ بــھ نفســھ 
ّ
ــ صميــم كينونتــھ، ألن والــّدالالت، وعالــم الّرمــوز لديــھ يمثــل عــودة إ

ســاق والوســائل. ومــن  ــا، بمختلــف الكيفيــات واأل ــ ع مــن توّتــرات واضطرابــات، وقلــق وأزمــات، للّتعب

ــ  ــر االجتماعيــة ال وا
ّ
ــم ”املمارســات“ والظ ا، مــن أ ال ــا وأشــ انــت ”الكتابــة“ بِاختــالف أنواع ثــّم، 

ــس  ـ والّتنف ـ ــر لــھ الّتعب ّسِ َ ــ ُت يــة ال ــا، ومــن أبــرز الوســائل الّتعب
ً
 وحديث

ً
تمعــات، قديمــا ــا ا عرف

ــا  أبرز  “Les graffiti(s)يــا ولعــل ”الغرافي  . ــ االجتما بمحيطــھ  والتواصــل  واالتصــال  بداخلــھ،  عّمــا 

ــا. وأقدم
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ة والّنفسية والسوسيولوجية2،  غو
ّ
خية، الل ة من الّدراسات، األركيولوجية والّتار

ّ
ل

ُ
تھ ث ذا ما أثب

ع  ذا  يومنا  إ   
ً
جاثية زالت  ما  ورسومات“،  شات  رَ

َ
وخ ”ُنقوش  من  ِشف 

ُ
ك

ُ
ا ذلك،فيما   

ّ
تج

يا“  شة/الغرافي ر ”الكتابة/ا انت  ثّم،  ومن  واملغارات.  وف  الك وَجَنبات  دران،  وا ور  ّ ال

 
ً
ائًنا اجتماعيا رِفت”، باعتباره 

َ
سان ”الـُمغ ذا اإل ياة االجتماعية، ل س ا  ع مختلف تضار

ً
جاثية

 ِلـما بداخلھ، وما حولھ. 
ً
وَرامزا

”الكتابــة“،  قــس 
َ
لفعل/ط اجــة  ا زادت  ــا،  وتنظيما ا  ســاق أ عّقــد  و تمعــات،  ا تطــور  ومــع 

والتواصــل  ورة االتصــال  ــ ــة  L’idéologisation”، وتفعيــل وتوجيــھ ص
ََ د

َ
عمليــة ”األ ـ  سـ ت قصــد 

شــر -مــع تطــور  ــ الّنخبــة، لتن ة“ (الوســيلة) مقتصــرة ع
َ

ك
َ
ــذه ”الـــَمل انــت  ــ البدايــة  ــا.  ــن أفراد ب

املؤّسســات  لتطــور  نظــًرا  االجتماعيــة،  الفئــات  مــن  العديــد  ــن  ب للمجتمعــات-  ضــاري  ا الّســياق 

ا  رســيم
َ
ــا وت تمــع ِالحتضا عدمــا َعَمــَد ا ــا لألجيــال املتعاقبــة،  عليم ــ  ــر ع ــ تص االجتماعيــة ال

م  يعا غَيــة ِاســ ُ ــن جميــع فئاتــھ،  ــرعية والّرســمية ب
ّ

شــر ثقافتــھ الش ســ عمليــة  ــھ، قصــد ت لصا

األيديولوجيــة).  (الوظيفــة  ــم  عل يمنــة  وال بــل  ــم“،  ِ دِجي
َ
و“ت

ــة“ رســمية ألســباب عــّدة،  َ
َ
د

َ
كــذا ”أ ــذا لــم يمنــع مــن ”تمــّرد“ أفــراد وجماعــات لــم يقبلــوا   أّن 

ّ
إال

كــذا  ل ــا  ورفض ــا  ِامتعاض عــن  ــ  للّتعب ا-  ال وأشــ ــا  أنواع ــا ”الكتابة“-باختــالف  بدور ثمرت  فِاســ

ــذا الّنــوع مــن ”الكتابــات”  ــت (ُوِصــمت Stigmatisée)-بــل ٌمِنــع وُحــّرَِم- 
َ

 مــا ُوِصف
ً
ا ــ يِمَنــة. إذ كث ثقافــة ُم

ــ رســمية  “ غ
ً
ــا ”كتابــة ــة الرســمية)، بِاســم ”الكتابــة“. واعتبار ــط“ (ا والّر ــل  ــل ا مــن ِقَبــل ”أ

ــر خــارج إطــار الّتنظيــم الّرســ للكتابــة، الــذي  ــ تظ ـ تضــم تلــك الكتابــات ال ـ ــ شــرعية“3. وال وغ

قا 
ّ
ق املنتوج الث ســو ِة“ عملية 

َ
ــْرَعَنة“ و“َرســَمل

َ
ر ع ”ش ســ ا، و ن كتاب م مبادئ وآليات وقوان

ّ
ينظ

ــي خاصــة. عاّمــة، والكتا

أو   ،Les Graffiti(s) يــة الغرافي الكتابة(ـــات)   ،“ ـ رسـ ــ  غ ”منتــوج  كــذا  أصنــاف  أبــرز  ومــن 

َيــة / ِ ِدي
َ
امل الفضــاءات  شــرت بمختلــف  ِان ــ  ال البعــض4،  ا  ســم شــة Le gribouillage) كمــا  رَ

َ
(ا

ــا  ظ َ َ
اصــة. إذ ن اِمــالت Les supports”، العاّمــة وا ائــز وا “ العديــد مــن ”الّر

ً
ــة  ”شــاغلة ضر ا

ت، 
ّ
ــال ــات ا ــ مختلــف جــدران الّســاحات العموميــة، املراحيــض، مداخــل العمــارات، واج  ع

ً
جاِثَمــة

ــا،  ة)، وغ ار اتــف، الّصفائــح املعدنيــة (إشــارات املــرور والالفتــات اإلشــ ــاء، َمخــاِدع ال ر أعمــدة الك

ة والعقابيــة... ــة، العســكر بو
ّ
قافيــة، ال

ّ
املؤسســات االقتصاديــة، الث تلفــة،  داخــل الفضــاءات ا

. ا
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كــذا  ــا  َز
َ
ــ غ ة Espaces fermés’ ال

َ
وق

ُ
ــم ’الفضــاءات الـــَمغل امعيــة مــن أ ــ املؤّسســة ا عت و

واألعمــدة  ــدران  ا عــّدة،  وســائط  ـ  ـ ع ــا،  زوايا مختلــف  ــ  ع شــرت  ان حيــث  بكثافــة،  ممارســة 

ــا  أ ض  ــ ونف نزعــم  الدراســة-.  -عينــة  (املناضــد)  ــاوالت 
ّ
والط واملقاعــد  اتــب  امل ــ  ّ وح و..  واألبــواب 

ــ  ــ فئــة الطلبــة، ال زائــري، أال و تمــع ا ّمــة مــن ا ار وتصــورات فئــة م ــ عــن أفــ ّ ع (الكتابــات) 

تمــع).  ا (ِقشــَدة  تمــع  ا خبــة 
ُ
ن الّرســ  قــاُول  التَّ حســب  تمثــل 

يــة Les écrits graffitiques (Graffiti)” بالفضــاء  ومنــھ يمكــن اعتبــار ممارســة ”الكتابــات الغرافي

ات (النفســية، السوســيولوجية،  ــ بالــّدالالت املتعــددة املســتو
َ
ــرة سوســيوثقافية، ُحب ــ ظا ام ا

رِفت  
َ
ــ (الـــُمغ ام الــب ا

ّ
ــة“، لــدى الط ــة ”قو و بقــدرة رمز

ُ
ــة، اللســانية،..ت ولوجيــة، اللغو و األن

ھ  -بأســلو نــِدس  َ ُ  ”Acteur social اجتماعًيــا ”فاعــال  باعتبــاره   ،(Le   Graffiteur/Graffeur 

ــدف  ل-،  ك وللمجتمــع  امعية-بــل  ا للمؤّسســة  ــ  قا
ّ
والث ــ  الّتعلي الّنظــام  خصائــص  ــاص-  ا

 Des contenusيــة غرافي ــن  مضام خــالل  مــن  اتيــة،  وّ وال قافيــة 
ّ
الث خصوصياتــھ  عــن  ــ  الّتعب

ة. ــ ِ
ّ واملم ة  ّ الـــُمتم ثقافتــھ  ـ  ـ ومعاي ار  وأفــ قيــم  عكــس   ،graffitiques

ــ َعمــدي). باإلضافــة لعــدم  ــش (الَعمــدي والغ م ّ ب ثقافــة ال ســ كــذا وســيلة ودعامــة  ِالَتَجــأ ل

ــافية 
ّ

قافيــة، واالجابــات الش
ّ
)، ملتطلباتــھ الث ــ ام ــر فضــاءات مناســبة (داخــل وخــارج الوســط ا

ُ
َواف

َ
ت

رة  يمنــة)، والّســا قافــة الّرســمية“ (امل
ّ
عاليــم ”الث ــ نفــس الوقــت تتوافــق مــع  وَحــة. و ُ ّ

ألســئلتھ  ال

ــ للمجتمــع. قا
ّ
ــ إنتــاج وإعــادة إنتــاج الرأســمال الّرمــزي والث ع

ــا  وأنواع ا  ال أشــ ل  بــ يــة،  الغرافي املمارســة  يــة  حق والتَّ الّدونيــة  الّنظــرة  الزمــت  مــا  ا  ً ــ كث

ا  ــ حضــاري، وأّن ُممارســ ، والغ ــ ــ أخال ا. إذ ُوِصَفــت ومــا زالــت -لألســف- بالســلوك الغ ا ومســتو

ــس  ا (بلفظــة  ــي”  ِ
َ ْ

”َم ــ  والغ ــن،  متحّضر ــ  والغ ــن  ن ُمتمّدِ ــ  الغ اص  ــ األ خانــة  ــ  إ تمــون  ي

ـ  ـ ــا  عل املتعــارف  ــن  القوان خالفــون  و يتطاولــون  الذيــن  ــن“،  ”املنحرف ـ  ـ با مثــل  ــم  مثل ك)،  املشــ

للمجتمــع5. العــام  الّنظــام 

ــ مجــاالت علميــة متعــّددة  ــن  عــض الباحث ل واســع جعــل  شــ رة  ا
ّ
شــار املمارســة/الظ  أّن ان

ّ
إال

يتفطنــون  االتصــال..)،  علــم  ولوجيــا،  و األن االجتمــاع،  علــم  النفــس،  علــم  األركيولوجيــا،  (علــم 

ِفــي للمجتمــع6، 
َ

ــف الَوجــھ الَعميــق وا شُّ
ََ

ك
َ
ــا ت ــرة يمكــن مــن خالل ــا البحثيــة والعلميــة، كظا لقيم

ــا،  ا ا وُموّج ــ ِاســتجالء أســبا انــت الســّباقة  يــة، إذ  تمعــات األورو ــي وا تمــع األمر خاصــة با

ــر 
ّ

كمؤش ا  وُمالمســ  . ــ الّتار ــا  َموقع
َ
وت ــا  ِثقِل ل  بــ املرتبطــة  واأليديولوجيــة،  الثقافيــة  ــا  وخلفيا

ــق). ــباب (املرا
ّ

ــ فئــة الش ــ فئــة اجتماعيــة معينــة، أال و ّ ــ لتم رئ
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 :ا الية وفرضيا اإلش

اب واإلّياب 
ّ

ــ مختلــف مراحــل البحــث، وذلــك بالذ ــ وتتحــّدد ع
ّ
ــت تت

َ
ِت

َ
الية مــا ف معالــم اإلشــ

ــھ، الــذي جــاءت  حة، وســؤال االنطــالق املوّجِ ــن امليــدان (الكتابــات الـــَمرُصوَصة) والفرضيــات الـــمق ب

: ــ ــ الّنحــو التا صياغتــھ ع

؟. ام شرة  الفضاء ا شات) املن َر  - ما مضمون الكتابات (ا

الية التالية:  ع مستجدات املرحلة االستطالعية، صغنا اإلش
ً
سا وتأس

الّتعليميــة/ العمليــة  ــ  ّمــة  امل البيداغوجيــة  الوســائل  ــم  أ مــن  (املنضــدة)“،  ”الطاولــة  ــ  عت

عاّمــة،  جامعاتنــا  ــ  اليــوم  املالَحــظ  أن  ــ  غ امعيــة،  ا املؤّسســة  ــ  ال د ــ  ْعَتَمــل 
ُ
ــ  ال ميــة 

ّ
التعل

ــذه  ســانية والعلــوم االجتماعيــة باألخــص، أّن  ليــة اآلداب والعلــوم اال وجامعــة تلمســان خاصــة، و

يــة  ــن غرافي  ملضام
ً
 وحاملــة

ً
ــت حاِضنــة ت وظيفــة أخــرى (ثانيــة)، إذ أ َ كِســ

ُ
ت بــل ا َســ اولــة ِاك

ّ
الط

ة. ــ ّ متم ثقافــة طالبيــة  عــاد   أل
ً
عاكســة ــا  ّ أ ض  ــ ــا، نف عل ــن  املتعاقب لبــة 

ّ
الط مختلفــة، باختــالف 

ية“؟.-  ذه ”الكتابات الغرافي فيا ترى، ما مضمون 

ا؟.-  ا م شفاف وما الّدالالت السوسيولوجية ال يمكن ِاس

ن: ن التاليت ت ذه األسئلة صغنا الفرض لإلجابة ع 

ة للثقافة الطالبية. - 
َ
ية ُمؤِثث ن غرافي ذه ”الكتابات“ عن مضام  ِ

ّ ع
ُ

يمنــة” امللقنــة -  ــذه ”الكتابــات“ عناصــر ثقافــة طالبيــة منحــازة (منحرفــة) عــن ”الثقافــة امل عكــس   

شئة االجتماعية. بمؤسسات الّت

 :ا العلمية والبحثية مي أ

بمثابــة  ــ  عت ــا  ّ أل ذلــك  وأصيــل،  ــم  ُم ــ  بح كموضــوع  يــة“،  الغرافي ”الكتابــات  ــرة  ظا تتموقــع 

ل. تكشــف لنــا  تمعيــة ك قافــة الطالبيــة، ومنــھ للثقافــة ا
ّ
ــ خصائــص الث ــا ع ــّل 

ُ
ط

َ
ــ ن ‹الّنافــذة‘ ال

َبــھ إليــھ، 
َ
امعيــة خاّصــة. َوجــٌھ غالًبــا مــا ال ُيْن زائــري عاّمــة، وللمؤسســة ا ِفــي للمجتمــع ا

َ
الوجــھ ا

ــ والُدونيــة،-Elle subit une forte banalisation- ِالعتبــاره  عا َســامي والتَّ
َّ
ــر إليــھ بنــوع مــن ال

َ
أو ُيْنظ

 Les graffitis étudianteيــا الطالبيــة 7. فـ ”الغرافي ــ أخال
ّ
ــ والال ام ــي، ال يا نــوٌع مــن الّســلوك الّصِ

باألخــص.  البيــة 
ّ
الط قافــة 

ّ
وللث خاصــة،  ــ  ام ا ــرم  ا ملنــاخ  فــي 

َ
وخ صاِمــت،  ــ  موضو مقيــاس   ،”

تمــع،  ــ Baromètre“ لقيــاس حَرارة ا ــا ”باروم ّ ســ Robert .G. Reisner“ إ ت .ج. ر ــ بلغــة ”رو

صــول  ــر لنــا ا ّسِ َ ُ
ا ت ّ ــعبية.وأل

ّ
ات االجتماعيــة، أو املواقــف الوطنيــة أو األمزجــة الش ــ ولطبيعــة الّتغ

ــ  َبــاء ال
َ
مــات الغ ان ، ومي ــ ام ــة، للتحقيــق حــول فشــل الّســلوك ا ــرات ضرور

ّ
ــ معلومــات ومؤش ع
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عتقــد ذات الباحــث“8.  ِعيــق الفكــر، كمــا 
ُ

أّي  ــ  يحــدث  مــا  عــرف  أن  أردت  قــال: ”إذا  عندمــا  يــا،  الغرافي ــ  ممار أحــد  ــح  تصر منــوال  ــ  وع

ْعَتَمــُل  ُ مــا  عــرف  أن  أردت  ”إذا  ونقــول  نتجــرّأ   ،”Graffitis ــة دار ا ــا  كتابا ــ  إ فأنظــر  مدينــة، 

ية-حســب  يــة”. فالكتابــة الغرافي الغرافي ــا  كتابا ــ  إ فأنظــر  ــة  زائر ا امعيــة  ا املؤّسســة  داخــل 

يــة،  ــ واعيــة وعب ”، أو غ ــ ســت ممارســة طالبيــة فرديــة خالصــة منفصلــة عــن ”االجتما اضاتنا-ل اف

ــ  ــوظ، ع ل امل ــ
ّ

ــذا الش ا  شــار ــا، وِان ِ ــة َوراء إْنِكتا َ ِاَو
َ
عتقــد ِبُضُمــور خلفيــات (دوافــع) ث وإّنمــا 

امعيــة خاصــة، فثّمــة دوافــع وأســباب متداخلــة  ــة عامــة وا زائر تمعيــة ا ــس ا مختلــف الّتضار

”الفعــل  ث  ســ
َ
ــ  ــ ال  ، ــ والثقا ــ  بــوي والسوسيوسيا ــ العميــق، وال ــ الّنف تنفتــح ع

ــي بكــر بلقايــد)، ومنــھ الواقعــة  ي (جامعــة أ ــ التلمســا ام ــ L’acte graffitique” بالفضــاء ا الغرافي

ــ  ْرِفُت9 (الطالــب) 
َ
ــس ســلوك الـــُمغ ، فل ــ التا ٍل. و كــذا شــ ــ  ــا ع تج

ُ
يــة بصفــة عاّمــة، وت الغرافي

ايــة إال  لســان حــال نفســھ ومجتمعــھ. ال

ا (الكتابات)   ّ اتية10، أل وّ م ال اصة ال تحّدد َمالمح م ا شف قيم ومعاي ثقاف س  ومن ثّم، 

ــم 
َ
ــ Les Graffeurs/Graffiteurs-. وف ــ الغرافي ن-ممار ــن الفاعل كة ب عــض القيــم املشــ عكــس 

ياَسِوي)،  ك (الّسِ س املش عيدًا عن لغة ا - ا كمقياس موضو ثمار ننا من ِاس
ّ

رة يمك كذا ظا

- بــل  ــ ل، وتلّمــس ُمنح تمــع ك ــالت أفــراد ا
ّ
ــات وســلوكيات وتمث الّتنميقــي- لكشــف مواقــف واتجا

قافيــة11. 
ّ
ــ قيمنــا الث ــ تحــدث ع ات ال ــ منحنيــات- الّتغ

ــ عــن  ّ ع 12، بــل  ً
ا ، ال شــعور

ً
 اعتباطيــا

ً
ســت فعــال ــذه املمارســة ل عتقــد أّن  باإلضافــة ملــا ســبق، 

ــ ”ســلوك عنيــف“ مباشــر.  تمــام والّدراســة، قبــل أن يتحــول إ ســتحق اال ــ (مضمــر)،  مكنــون داخ

ل فضــاء،  ــ  ــت (موضــة) العصــر  ــ أ ات العاّمــة ال ــب املمتلــ ــرة تكســ وتخر شــار ظا ولعــل اِن

فــات“ 
ّ
خــالل ”مخل مــن  ، خاصــة  ــ عت ملــن  ة  ــ ِع ي  ســا اإل ــخ  الّتار ــ  ولنــا  نقــول.  مــا  ــ  ع دليــل  ــ 

ــت  ســا ســنة 1968. إذ أ البيــة بفر
ّ
ــورة الط

ّ
خيــة بالث ــ األدبيــات السوســيولوجية والّتار  ّ ســ مــا 

ــذه الِفئــة13. افيــة ل ميــة ال عطــي األ ُ تمــع، إذا لــم  ــا ِلـــمآل ا ــًرا وا
ّ

مؤش

 :ية والعملية ددات املن ا

ــن االتجــاه العـــام لــھ، فالّدراســة  ــ تفاصيــل البحــث، أّن نب نَدِلــق 
َ
ــھ مــن األجــدر بنــا قبــل أن ن

ّ
لعل

ــة، انطالقــا  ر تمــع  دراســة مج ــدف  لدراســة ا ، الــذي   تنــدرج ضمــن االّتجــاه امليكروسوســيولو

ــم  فئــة اجتماعيــة   ماعــات. ومــادام بحثنــا مرتبــط  بالطلبــة باعتبار مــن تصرفــات وأفعــال األفــراد وا

 ، ــ ام قافيــة داخــل الفضــاء ا
ّ
ــ مســار الّروابــط االجتماعيــة والث ــ ع ــا تأث تمــع، ل ــ  ا ّمــة   م
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ــم  ــدف للف ، الــذي  ــ ُ /التَّف
َ

ــ الف ان ِلزامــا علينــا االســتعانة باملن ونظــرا لطبيعــة املوضــوع، 

ــ  يــة)، ومحاولــة الوقــوف ع الغرافي ــن (الكتابة(ـــات)  ات الفاعل لســلو اتيــة 
ّ

ــي الذ العميــق14 للمعا

)، وذلــك  ــ رســ ــ (الغ قا
ّ
ــذا املنتــوج الث ــن  ــم مضام كــذا ممارســة، ومنــھ تف اصــة ل الّدوافــع ا

غيــة  ُ ــا ِوفــق مســائل سوســيولوجية،  عــد تنظ ــا، ومــن  ــا قصــد الكشــف عــن مدلول نطاقنا ل بِاســ

كــذا ممارســة. يــل مــن الواقــع املعّقــد ل معرفــة ولــو جــزء ض

أّن   
ّ
إال  ،”L’approche  culturaliste ــة قافوّ

ّ
قافية/الث

ّ
الث ــة  ”املقار ثمرنا  ِاســ مبتغانــا  ولتحقيــق 

ــة ”الّدوافــع  Motivationnels”، خاّصــة عنــد  ــات أخــرى، كمقار ــذا لــم يمنعنــا مــن االســتعانة بمقار

اولــة 
ّ
ديــدة) للط انيــة (ا

ّ
املــوازاة حاولنــا ِاســتخالص الوظيفــة الث كــذا ممارســة. و ــم دوافــع  ســنا أل تلمُّ

الّتعليميــة.

مــن  ممكــن  قــدر  ــ  أك بجمــع  ســمح  ــي“  ميدا ــ ”تحقيــق  ع عتمــد  سوســيولو  تحليــل  أّي  إّن 

ليــة  ل نِدَسة  َ الـــُم األقســام  مختلــف  شــمل  ــي،  ا م ــ  ّ ح ضمــن  يــة)،  الغرافي (الوحــدات  املعطيــات 

ــ  ــي بكــر بلقايــد“ بتلمســان، معتمديــن ع امعــة أ ســانية والعلــوم االجتماعيــة، ” اآلداب والعلــوم اال

ــ مــاي 2008).  ر (مــن جانفــي إ ــ دامــت خمســة أشــ املالحظــة، خاصــة إبــان املرحلــة االســتطالعية ال

ســانية والعلــوم االجتماعيــة،  ليــة اآلداب والعلــوم اال تّمــت عمليــة جمــع املــادة مــن مختلــف أقســام 

ــ عــدم  ع ــذا ال  ــ ”املنضدة/الطاولــة الّتعليميــة”،   -
ً
ــا -عمــدا ــ حاِمــالت وَدعائــم،  حصرنا مــن ع

ــا َحمولــة  امــالت، وأك ــا ”أقــرب“ و“أمكــن“ ا ــ وســائط أخــرى، وإّنمــا أل ــا (الكتابــات) ع تواجد

.15” ــ كــذا ”منتــوج غرافي ل

ية Les unités graffitiques” تمت خالل أوقات فراغ القاعات  عملية تجميع ”الوحدات الغرافي

أو  املتعّمــدة  بالعّينــة  ســ  ــ  البحــث، ال عّينــة  صوصيــة  املناســبة  ة  ــ الف ــا  بِاعتبار واملدرجــات، 

ــة واملقــروءة، بمختلــف أقســام  ــ بالكتابــات الوا
َ
ْب ُ ل املناضــد ا ــ شــملت  العّينــة املقصــودة، ال

ــھ يجــب 
ّ
 أن

ّ
ــخ...). إال جمــة، التار

ّ
ليــة (علــم االجتمــاع، علــم النفــس، األدب، الفلســفة، اللغــات، ال ال

ـ  ـ ـ الّتحليــل، أال و ـ ــن االعتبــار  ع ــا  ــ مباشــرة، أخذنا ــا عّينــة غ نا ــ عينــة أخــرى، ِاعت اإلشــارة إ

 graffitiques يــة اس (آثــار غرافي عــ ــ ِا ــذه الكتابــات  ــ املمارســة)، ذلــك أّن  ــن  ”الطلبــة” (الفاعل

ــ عــن  ّ ع ناءات، أرادت أن  عــض االســت ــن 18 و24 ســنة، مــع  اوح مــا ب ــ ــة ي Des traces) لفئــة ُعْمرَ

ة. ــ ِ
ّ ــا املتم ثقاف

محتوى/مضمــون  بتحليــل   ،”L’analyse de contenu املضمــون ”تحليــل  تقنيــة  ــ  ع ِاعتمدنــا  كمــا 

اء، 
ّ
ــ بيانــات ومعلومــات بالغة ال صــول ع نــا مــن ا ــ مكن ، وال ــ يــة، بالدرجــة األو الكتابــات الغرافي
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ــا  ودالال السوســيوثقافية،  ــا  عاد وأ ــا  ومضامي ــرة  الظا ــذه  مغــزى  ــم 
َ

ف
َ
وت ــم  ف ــ  ع وســاعدتنا 

ــا-.  املمكنــة -خاصــة السوســيولوجية م

يمي للّدراسة: يج اإلطار املفا س
َ
 .1

نــا ملوضــوع  ــ مقار ــا  ــ وظفنا ال يــم األساســية  املفا أِثيــل لبعــض  طــة التاليــة التَّ ــ ا ســنحاول 

االســتعمال. ــ   
ً
 إجرائيــا

ً
عــا ــات طا ــذه املصط منــح  مّنــا  محاولــة  يــة،  الغرافي الكتابــات 

”؟: 1. 1 بداية، ما ”الغرافي

حيــث   .1851 عــام  يــة  اإلنجل ــس  القوام ـ  ـ ــ  امل الّتــداول   16”Graffiti ــ ”غرافي مفــردة  ــت  َ
َ
َو

ونانيــة      يــة و ــا ذات أصــول التي ّ لمــات واأللفــاظ، أ عليــل أصــل ال جِذيــر و التَّ ــس  ــا قوام ذكــرت ع

عدمــا   ، ــ ــ واملب ــ الّداللــة واملع ــرات متعــّددة  ائيــة. عرفــت تحو ّ ــا ال ت دالال ســ وإيطاليــة، أيــن اك

ــوف واملغــارات.  ســان بَجنَبــات الك ــا اإل ــ ترك خيــة“ ال يــا الّتار ــ تلــك ”الغرافي ــا يقتصــر ع ان معنا

لمــة  نجــد  قيــة  اإلغر غــة 
ّ
الل ففــي  مختلفــة،  ــي  وَمعا ــ  َ ِبُب العالــم  لغــات  ـ  ـ ــوم“  ”املف يحضــر 

عــود  لمــة  يــة فأصــل ال تي
ّ
غــة الال

ّ
ــ الل ــِون”. أّمــا 

َ
عــض املــرات- ُيل ــ ”يكتــب، يرســم و- ع  “Grapheim”

ا  اللغة اإليطالية مشــتقة  من  ن، نجد ــط.  ح
ُ

ش
ْ

ك ُدش وَ
ْ

ش، َيخ ْرِ
َ

: ُيخ ع لمة ”Graffiare“ و ل

ا لـ“Graffito“، مفــرد ”Graffiti“. ومعنــاه  ــش”. تطــور ِاشــتقاق خرِ ــ ”َيخــُدش وُ ع لمــة ”Sgraffito“ و

غــات 
ّ
ــ الل ” Graffiti ” ــ لمــة ”غرافي شــ 

ُ
ل عــام،  شــ  .”

ً
ــَش أو َحــكَّ َســطحا مَّ

َ
ــَدَش أو خ

َ
َتــب وخ

َ
”ك

ــدران17.    ـ ا ـ ْنِجــز بالَيــد، ع
ُ
ــْدش ، أ

َ
: أّيــة كتابــة أو رســم أو نقــش أو خ ــ يــة إ األورو

ــ   “Graffiti” لمــة اإليطاليــة   غــة 
ّ
الل ــ  حولــھ،  املنظــرون  اختلــف  ــوم،  للمف ــ  الّصر انــب  ا مــن 

 L’encyclopédie يــة  اإلنجل ”املوســوعة  متــھ  اح الــذي  ـ  ـ مي التَّ ــذا   .“Graffito““لمــة مجمــوع 

L’encyclopédie Américaine“، إذ تتحــدث فقــط  كيــة  Anglaise“، وحــادَت عنــھ ”املوســوعة األمر

 “s”ــ أصلــھ، وأضافــت ــوم، بــل حافظــت ع ســة املف
َ
ســية ِبَفْر ــس الفر ُقــم القوام

َ
عــن ”Graffiti“.ولــم ت

 Denys ــوت ــس ر ِبلــھ ”دون
َ
ــھ البعــض، ورفضــھ البعــض اآلخــر. ق

َ
ِبل

َ
لمــة ” Des Graffitis“. ق مــوع ال

 “Graffite” عــن “Mac Lean ــن   لي ــن يتحــدث ”مــاك  ــ ح  ،18“Brassaï ورفضــھ ”براســاي  ،“Riout

.“Brassaï”  نا أخذنــا بــرأي ــ دراســ مــع19.  َ يــا  با ــ مفــرد، و“Graffiti  plusieurs” الغرافي غرافي

ــ ”الكتابــة أو  غــات لتــُدل ع
ّ
ــ العديــد مــن  الل ســتخدم 

ُ
يــا20  /غرافي لمــة ”غرافي ــت  ، أ

ً
حديثــا

األصبــاغ  أو املعاصــرة،  الكتابــة الّتقليديــة  أدوات  ا، بِاســتخدام  ل مــا شــا ــدران، أو  ـ ا ـ الرســم ع

واملناكفــات  االت  ــ ِ
ّ ال ت  ــ ك لذلــك“.  مخّصصــة  ــ  غ دعامــات  ـ  ـ ع  ،(Spray/Aérosol) اذ

ّ
والــُرذ

ا لَدركة ”الفعل  نـِزل ا البعض اآلخر، وُ نما يحتقر ”، ب ّ ا البعض لدرجة ”العمل الف ِ
ّ
ا، إذ ُيرق حول
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 : ــ يــا  - جــاء بــأّن الغرافي
ً
اصــة. ففــي قامــوس ”Le Robert“ - مثــال ات العامــة وا ” للممتلــ ــ خر التَّ

ــ  ــا العــام، كتابــة أو رســم ركيــك ع ــ معنا ــ آثــار املــدن. و يـــطان، وع ــ ا كتابــة أو رســم مخطــوط ع

شــات َســاقطة. اصــة، أو خر ــدران، وألبــواب العموميــة أو ا ا

ــ يــد  ان ع  ، ــ ن العل ــ الـــَم ــوم  ثمار للمف خيــة والسوســيولوجية أّن أّول ِاســ تذكــر األدبيــات التار

 “Graffiti de Pompeii يــا مومبــاي ــ دليلــھ املوســوم بـ“غرافي  “Abbé Garruci ــ ارو ــي  الباحــث ”آ

ــ مســتوى الفعــل واملمارســة21. ــ ع ــا قبــل ذلــك بكث اصا ســنة 1859، وإن ُوِجــدت إر

ية الطالبية22 :  1 . 2 الكتابات الغرافي

ــة  شــات املكتو رَ
َ

ــا مجمــوع الكتابــات والرســومات وا ّ ــا بأ ف عر ـ مــا ســبق، يمكــن  ـ  ع
ً
ســا      تأس

ــام  ندســية، وُصــور مختلفــة األ ال  لمــات، وأرقــام، وأشــ ــ مــن لغــة، تتضمــن  بخــط اليــد، بأك

از  َ ــ ُ ــ ال ، أقــالم، فحــم، شــمع، وح ا وســائل متعــّددة، مــن (طباشــ ــ تجســيد ســتخَدم 
ُ
واأللــوان. أ

املناضــد  األعمــدة،  األبــواب،  ــدران،  ا ــودة“،  مع ــ  ”غ وســائط  ــ  ع املراحيــض-..)،  عــض  ــ  -

جامعــة (تلمســان). ــس  مــن تضار العديــد  ــَزت 
َ
غ ا.  ل شــا ومــا   ، ــ والكرا اتــب  امل والطــاوالت، 

ـ  ـ ع ًيــا  غرافي ــا  ع  َ ـ ـ ِ
ّ ُع ة،  ــ ِ

ّ ُمتَم طالبيــة  لثقافــة  مباشــر-  ــ  –غ ــ  ِ
ّ
َج

َ
ت ــا  ّ أ ض  ــ نف سوســيولوجًيا، 

  Le Vécu)عكــس الـــَمَعاش اليومــي كــذا وظيفــة أو َدور. ”كتابــات“  ــ  وســائط وَدعامــات مخّصصــة لغ

ــ (أّي الكتابــات)  ــا، ف عاد ــ مختلــف أ تمعيــة)  امعيــة وا ة، ا الــب(ة) (األســر
ّ
 quotidien) للط

ل، يمكــن  تمــع ك نية/ثقافــة ا /ذ ــذه الفئــة، ومنــھ ِمــرآة لتفك اصــة ل يــاة العاّمــة وا صــورة ل

امعيــة. ــ َمالمــح ثقافــة املؤسســة ا ــر ع ِ
ّ

ش
َ

ا بـــ ”الَوشــم Le tatouage” الــذي ُيؤ شــب

3.1 . الثقافــة الطالبــية:

وُردود  ات  ــر وا والّتصــورات،  والســلوكيات  ــ  واملعاي القيــم  مــن  ْمشــاٌج 
َ
أ ــا  بأ  ،

ً
إجرائيــا ــا  عّرف

ــ  ــ الفئــات االجتماعيــة األخــرى، وال ــ فئــة الطلبــة عــن با ّ م
ُ
ــ ت ّيــل، ال اتيجيات وا األفعــال، واالســ

ــن،  ، األســاتذة واإلدار ــ ام ــ الوســط ا ــذا اآلخــر، الــذي يمثلــھ  ــا يّتصلــون بـ”اآلخــر“.  مــن خالل

ــ  م، خالل ُمعظم ”الّزمن الّدرا يجة الّتفاعل اليومي بي ذه الثقافة ن ل  شــ ن. ت ا املســتخَدم و

ــا 
ً
ـ ـ ــون قــد دخــل عاملـ ــ ي ام ــ الفضــاء ا Le temps scolaire” (بمعنــاه العــام)، إذ بولــوج الطالــب إ

اصــة، ممــا يجعلــھ (يدفعــھ) يبحــث عــن كيفيــات  وناتــھ وثقافتــھ -الّتنظيميــة- ا جديــًدا، بجديــة م

ــات  وإكرا ــا،  يمــر  ـ  ـ ال ــة)  ة (الُعْمرَ يَّ ِ ــ الّسِ املرحلــة  صوصيــات  ونظــًرا  وســـط.  كــذا  مــع  للّتأقلــم 

ســيج مــن العالقــات االجتماعيــة، تختلــف  ــ تفاعــل يومــي، يفــرز  الوســط الــذي يتواجــد فيــھ، يدخــل 

ــ أغلــب األحيــان)،  ــ  ــ َمَح ــون مــع اآلخــر (الغ ســيج الــذي ي ــذا ال ا بالوســط الثانــوي،  عــن ســابقا
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ــّون ”الثقافــة الطالبيــة“. ــؤالء الطلبــة، لُت كة مــع  ــ مشــ ل قيــم ومعاي
ّ
شــ ــذه العالقــات ت ومــع تبلــور 

ديــث  ــن مــن ا ــذا لــم يمنــع الباحث  أّن 
ّ
المــح العامــة، إال

َ
ـ ـ ــة املـ  لكــن رغــم وجــود ثقافــة طالبيــة متقار

 ، ــ ــ أســاس ج ، قائمــة ع ــ ام َنــف الوســط ا
َ

ــ ك  ،Micro culturesعــن تواجــد ثقافــات صغــرى

ــا  يف مــا ِاختلــف تص ..، ذلــك أّن جميــع الثقافــات م ــ ــوي، أو تخص ــ أو ج ــوري أو إث أنثــوي أو ذ

نــة). َّ َ ــا ُم ل ــات، ومــا مــن واحــدة ُمنفــردة ونقيــة، ( ــا مــع األخر ة إحدا
َ

ــِبك
َ

ش
ْ
ُم

ا حسب طبيعة موضوعنا. ا وأجرأ ِ
َ
ئ ِ ب

َ
ة للدراسة، حاولنا ت

َ
ث ِ

ّ
يم الـُمؤث م املفا ذه أ

ية:. 2 ن الغرافي عاد الثقافة الطالبية من خالل املضام أ

منطــق  وفــق  يــة،  الغرافي ــن  املضام مــن  َصة 
َ
املســتخل عــاد  األ ــم  أ الّتاليــة  الّســطور  ــ  ســتعرض     

. لكــن قبــل ذلــك، نقــدم توصيًفــا مكثفــا 
ً
ــا تجليــا ــ أقل ــ حضــوًرا إ االنتقــال مــن املضمــون (البعــد) األك

ا، ومــن  َتــة“ (الكتابــة)، ثــم ألــوان تجســيد
َ
رف

َ
يص أدوات ”الغ ــ مــن خــالل  يــة  للوحــدات الغرافي

ــا (الكتابــات).  ا  لغــات ول
ً
ا ــ ــا، وأخ ِ َي ثمــة ِب

يــة   Les unités graffitiques)23 مــن  عــد عمليــة تجميــع املعطيــات امليدانيــة (الوحــدات الغرافي    

وتفيئــة  يــف  تص ــ  إ عمدنــا   ،Les supports graffitiques يــة الغرافي الّدعامــات  مختلــف  ــ  ع

عــاد الثقافــة الطالبيــة. ــ أســاس املضمــون24. وخلصنــا لعــدد مــن أ ة، ع ــ ــذه األخ   (catégorisation)

ھ من وسائط-، من أجل التعب 
َ
ل

َ
امعية -وما شا ثمر الطالب أثاث املؤسسة ا     بصفة عامة، ِاس

ــد قــّوة وفعاليــة  ة. حيــث تز ــ ّ تــھ املتم و ــن، عــن ثقافتــھ و لمت اتــھ. ب عــن آرائــھ وآمالــھ وطموحاتــھ، وآ

ــات  ــ واج  ع
ً
َتواجــد ُمباشــرة

َ
تو Michel De Certeau“، عندمــا ت شــال دو ســ يــا حســب ”م الغرافي

يــة، حصلنــا  ــا25. فبعــد تجميــع املــادة الغرافي طــاب، أو ِبالُقــرب ِم وجــدران املؤّسســة املقصــودة مــن ا

توى/املضمــون،  ــ أســاس ا ــا ع يف ــ تص دنــا  يــة. ِاج ــ عّينــة بحــث بلغــت 125 وحــدة غرافي ع

يل املثــال  ــ ســ ــوا االختيــار ذاتــھ، نذكــر ع ــن، الذيــن ِانت ــن املرموق وذلــك ِاقتــداًء بالعديــد مــن الباحث

.29”Jane Gadsby” ،28”Carl. A. Bonuso”،27”T. Cohan  ”،26  ” J. Bushnell ”

ية: . 1.1 املواصفات األّولية للكتابات الغرافي

ا:   1.1.2. أدوات تجسيد

ــ  ــا لــم َيِحــد عــن الوســائل املعتمــدة  عض يــة، مــن فضــاٍء آلخــر،  عــّددت وســائل الكتابــات الغرافي    

 Le يــح الّت قلــم   ،(Les feutres ) َبــاد
ُّ
الل أقــالم  افــة،  ا كأقــالم (الرصــاص،  الّرســمية30،  الكتابــة 

ن،...). املقــص، الّســك املــدور،  حــاّدة ( أدوات  اســتخدام  يل  ــ مــع   ، باشــ
ّ
 correcteur)، والط
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ا األك حضورا:  2.1.2. ألوا

ــة  ل األلــوان الّناصعــة الوا ــن اللــون األبيــض واألســود، األحمــر واألزرق واألخضــر،  ــت مــا ب تباي

 ّ ” –إن  اء غرافي يل درجة ”ذ ا لآلخر. مع  ) الّرسالة الـــُمَراد إيصال قِرب وتو
ُ
ِز (ت

ُ
ال ت

ــ الكتابــة مــن حيــث اختيــار اللــون املناســب ”للقلــم“ مــع لــون ”الواســطة“ املناســبة (خلفيــة   - ــ التعب

الّدعامــة).

ا: ية َوحدا 3.1.2. ب

ــروف والّرموز،  مــل، ا لمــات وا ــن ال يــة)، مــا ب ل (الب ــ
ّ

يــة مــن حيــث الش تنوعــت الوحــدات الغرافي

عــض األحيــان. لكــن الغالــب  ــ   ومتقاطعــة 
ً
شــاركة ا م ــ ِاســتعمال الرســومات واألعــداد. مــع اإلشــارة إ

لمــة›.  ــو ‹ال

: ات الغرافي
َ
م لغات/ ل .4.1.2 أ

ل  شــ يــة واإلســبانية، و ســية واإلنجل يــة والفر ــن اللغــة العر يــة“ مــا ب  تنوعــت لغــة ”الكتابــات الغرافي

ــذا لــم يمنــع مــن ُورود   أن 
ّ
ارَجــة). إال ليــة والعاميــة (الدَّ ــات ا

ّ
غيــة، إضافــة لل محــدود اللغــة األماز

ــ  يــة، خاصــة  ســية واإلنجل ــف“ ملفــت للغــة الفر
ُّ
ث

َ
ك

َ
يل ”ت ــ غــوي. مــع 

ّ
لــط واملــزج الل ”موضــة“ ا

ات“.
ّ

يــا تقديــر الــذ ــب والغــرام“، و ”غرافي يــا ا ــن  ”غرافي َم

ـعاد الثقافـة الطالبـية: 2.2. أ

ج   ــ  الـــُمَسيَّ رَ
َ

طــاب ا ــا بــأن ”ا تمــّرس ”محمــد محمــود“، القائــل ف
ُ
ــ مقولــة الباحــث امل ازا ع ِارتــ

ا- باختصار-  ســتعرض بليغ رســالة معّينة”31.  ادف، َيرنوا إ االطالع ب ، خطاب  ــ ِ دار املؤّس با

ــي: ــ النحــو اآل ع

غات العالم:
ُ
رام” بل

َ
ب والغ 1.2.2. ”ا

رام والِعشــق“، بمختلف اللغات، 
َ
ب والغ ي نَجد موضوع ”ا ن الغرافي الطال م ِثيمات الـــَم من أ

ــا: يــة، مــن بي ــن العديــد مــن الوحــدات الغرافي ــ مضام ــ ذلــك 
ّ
تج

خ. س حرام ” قسم التار ب غرام و ل ” ا

ا ” قسم علم النفس. ال و أك ب عند الناس أش ” ا

سية. ” every love is very thing ” قسم اللغة الفر

” l’amoure c’est pas fausse“32  مكتبــة علــم النفــس و االجتمــاع.
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ي قسم األدب العر

” love la fille en université pour tout le monde love,    .جمة ”  قسم ال

ُيــم 
َ َيــام والتَّ َ ــ عــن مــدى ال ــن الّتعب نــة للعاطفــة والغــرام، مــا ب يــة املتضّمِ تنوعــت الكتابــات الغرافي

يــا العاطفيــة  مــا. وردت الغرافي شــل العالقــة بي
َ
ــ حالــة ف ) لــھ،  شــ (الّســل

ّ
باملعشــوق، والَقــدح وال

ات، أمــا املســتوى  ــ ثالثــة مســتو ــ الغالــب-  ــا - زنا
ّ

كيــب، رك ــة املتنوعــة ال مــن حيــث الّصياغــة اللغو

ال وُصــور ذات  ــ مــن خــالل رســومات لرمــوٍز وأشــ ــي، فتج ا
ّ
ــب”. وأمــا الث يناه بـــ ”معــادالت ا األول َســمَّ

ــر  م، قطــرات الــدم..). وأمــا الثالــث، ظ ــ نحــو (القلــب، الّســ ــب والغــرام، ع ــة، ملوضــوع ا دالالت رمز

َقــِب 
َ
ــٍب مقصــود ِالســم ول غي ــھ، مــع  ــب والغــرام ولوا مــن خــالل عبــارات ذات أســلوب مباشــر عــن ا

ــ وحــدة33.  مــا َمًعــا  ت ِبــھ أو لــھ، فإّمــا ”االســم” أو” اللقــب”، ونــادًرا مــا نجد
َ
ْرف

َ
ْرِفت(ة) أو الـــُمغ

َ
الـــُمغ

طــاب  وا الّداللــة  طغيــان  ــو  و األول،  البعــد  ن،  أساســ ببعديــن  (العاطفيــة)،  ــن  املضام ــ  ّ تتم

م  ــ طــاب الــذي ال يل املباشــرة، أّي ا الھ  أشــ ــ  تمعيــة- ع قافــة ا
ّ
عاليــم الث ــ     -حســب  ِ الفا

ـ الكتابــة  ـ ــا  التقّيــد  الواجــب  الّرســمية،  قافيــة 
ّ
الث أو  أو االجتماعيــة  األخالقيــة  ــن  والقوان ــدود  ا

ــب(ة)  ب با شــ 
ّ
ال خــالل  مــن  ومكبوتاتــھ،  إحساســاتھ  ل  عــن  بالكشــف  املؤّسســية،  الّرســمية 

ــذا  ل مــا يرتبــط  ســية، و ــ بأســماء أعضــاء ج ــ تو عاب ، أو بكتابــة 
ً
امــال املقصــود بكتابــة ِاســمھ 

ة، يتــم تأصيــل  ــ ــ حــاالت كث لمــات الّصارخــة، و ّل ال ، وصفــھ بــ
ً
وت عنــھ“ اجتماعيــا انــب ”املســ ا

العاطفيــة،  ــة  الرمز التبــادالت  ســوق  ــ  ــا  دالل ت  ســ ِاك ة،  ــ ّ مع قصــده، باســتعمال رمــوز  عميــق  و

.
ً
ٍم، يقطــر دمــا ســ ق  ــ ا القلــب  كصــورة 

امعية:2.0.2.  قافة التنظيمية ا
ّ
ات الث اتيجية فّعالة للتعامل مع إكرا ْحَراز” ِاس ”التَّ

عــرف  ُ “، كتابــات مرتبطــة بمــا  ــ ن الغرافي يــة ”الـــَم ة ضمــن ترات َ ــ يــة املعت ــن الغرافي ــن املضام مــن ب

ــ  نــا ع نا ضمــن مــا ِاصط ــ دراســ ــت 
ّ
ــ االمتحانــات“34، تجل ــرة ”الِغــش  ــ األدبيــات الَبحثيــة بظا
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ـ  ـ
ُ

قــل الك ــ الثقافــة الطالبيــة-. ونقصــد بــھ عمليــة النَّ ـ مــن و ـ ْحَراز”-مصط يــا التَّ غرافي ســميتھ ”

ــا“ الطالــب يــوم االمتحــان  ــ ”يحتاج ف...ال ــن أو الّتعار يــم أو القوان ــي للمعلومــات أو املفا ز أو ا

املناضــد  خاصــة  مقعــده،  مــن  بــة  ر
َ

والق يطــة  ا عامــات  الدَّ مختلــف  ــ  ع رســمية-  ـ  ـ غ قــة  -بطر

َز” الّنمــاذج التاليــة: ــن مــا ”ُحــّرِ ــ واألعمــدة. ومــن ب والكرا

فات االستمارة و املقابلة...“ علم االجتماع. عر  ”

الية- الفرضيات” يدية- اإلش ” السؤال االنطال - البحوث التم

توى“ علم االجتماع. ي، االستمارة واملقابلة و تحليل ا ”تقنيات البحث امليدا

ي. ن:...“ األدب العر ضرم ”الشعراء ا

ية....” علم النفس. صية املرضية و الغ ف ال عر  ”

التنظيميــة  ــات Les contraintes” الثقافــة  ”إلكرا فعــل  كــرد  ــت“ 
َ
ل ّعِ

ٌ
”ف ممارســة  هكــذا  أّن  عتقــد 

ــ إجــراء االمتحانــات. وتحذيــره (خاصــة  ــا  ام ”طقــوٍس” خاصــة  ــ لــِزم الطالــب بِاح
ُ
ــ ت امعيــة، ال ا

ــ (قانونيــة)،  كــذا وســائل وطــرق غ بيــَل االمتحــان)، مــن اِاللتجــاء ل
ُ
ــان البيداغوجيــة وق

ّ
خــالل ال

ْحــَراز“ ضمــن ”املمارســات الطالبيــة”  ظــور والـــَممنوع“ جامعًيــا. حيــث ينــدرج ”التَّ ــف ضمــن ”ا َصنَّ
ُ
ت

ا  شــار ان ـ األقــل الّتخفيــف مــن  ـ ــا، أو ع ــن، مــن أجــل ايجــاد حــّلٍ ل ن والباحث ــت املســؤول
َ
ق ــ أرَّ ال

ــر والّدراســات أجمعــت عكــس ذلــك35. ول، بيــد أّن أغلــب الّتقار ُ الـــَم

امــات  ــات وِال الــب مــع إكرا
ّ
عامــل الط اتيجية  اســ ــ  ام ْحــَراز“ بالوســط ا شــرت ممارســة ”التَّ ِان

عدمــا  البيــة خاّصــة. 
ُ
مســة ط

َ
ــ (االمتحانــات)، لكــن ِبل ــا التقيي ــ جان امعيــة،  قافــة الّتنظيميــة ا

ّ
الث

ــة أخــرى  ل Maurice Cherbel“36. ومــن ج ــس شــر عتقــد ”مور أصبــح االمتحــان غايــة ال وســيلة، كمــا 

ــن   ســ ب نــاك تمايــز  ــ أّن  اّصــة بفئــة مــا (مــع االشــارة إ البيــة ا
ّ
قافــة الفرعيــة الط

ّ
عــض قيــم الث مــع 

ْقَدح فعل  ُم وَ
ُ

ا َيذ عض ديث عن ثقافات طالبية فرعية،  ا، إذ يمكن ا البية نفس
ّ
قافة الط

ّ
قيم الث

كة  ــ املشــ شــغلنا تلــك القيــم واملعاي يــة. لكــن مــا  عــض الوحــدات الغرافي حــراز“، كمــا عكســتھ  ”التَّ

ــ  عــض معاي اق  ــ ــن اخ ِمّ
َ
ث

ُ
. والذيــن يتصفــون بثقافــة فرعيــة ت

ً
يــا ّن الّتحــراز غرافي ِن َ ــالب الـــُمَت

ّ
ــن الط ب

ــا. ــا مناســبة لوضعيا ّ عتقــد أ ــا،  ــ خاّصــة  س معاي ــّدِ
َ

قافــة الرســمية، لُتق
ّ
الث

، تتــوّزع  عقالنيــة  اتيجية  اســ حســابات  وفــق  العمليــة  تتــم   ”Les enjeux انــات تلــك ”الّر ولتحقيــق 

ــم-  ل -لد شــ ــ ضــوء ذلــك ت لفــة ممكنــة. و ادة، بأقــل ت ــ
ّ

ــ الش صــول ع اع النقطــة وا ــ ــن ِان مــا ب

ا تلك العبارات  ر ذه الســلوكيات، ولعل أشــ د مثل  مّجِ
ُ
ــعارات ال ت ِ

ّ
العديد من القيم واملعاي والش

ــَل 
َ

ق
َ
ــا: ”مــن ن ــ مــن ُولوِجــھ املؤّسســة الّتعليميــة”، نذكــر مــن بي الــب منــذ األّيــام األو

ّ
ــ صاحبــت الط ال
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 َ ”، كــرد فعــل ِلـــَمب ــ يا
َّ
ر الل

َ
ــ

َ
ھ”، و ”مــن أراد الُعــلا  رِســّيِ

ُ
ــ ك فِســھ َبِقــَي 

َ
ــ ن ــل، ومــن ِاعتمــد ع

َ
َتق

ْ
ِان

.” ــ يا
ّ
ر الل ــ ســ

َ
ــت، ”مــن أراد الُع عــة الّصِ املقولــة الّضا

يا ”الّرفــــض“: -1.1.2 غرافي

تمعــات، خاصــة  ــ ا ــ عــن رفــض األوضــاع القائمــة  يــا وســيلة فّعالــة للتعب انــت الغرافي ا مــا  ــ  كث

ــ  ــ الطــاوالت، وال شــرت ع ــ ان ــن الكتابــات الطالبيــة، ال ــ مــن خــالل مضام ــذا تج أثنــاء األزمــات، و

ل  ــ عــن ”الرفــض“ (بــ ّ ع عــد الكتابــات العاطفيــة والغراميــة، والّتْحــَراز، كتابــات  ل واســع  شــ ــرت  ظ

ا، ســواء االجتماعيــة أو االقتصادية...فمــن  شــ ع ــ  الــة ال ــا ”الفاعــل” ا عــاده)، رفــض مــن خالل أ

رِفت” تفاعلــھ مــع 
َ
عانيــھ الطالــب ”الـــُمغ لــل الــذي 

َ
، مــدى ا

ً
ــر جليــا ــت يظ

َّ
ط

ُ
ــ خ خــالل الوحــدات ال

ـ: عــاده. بــدًءا بــ محيطــھ بمختلــف أ

 : ام رفض الوضع االجتما داخل ال ا

،..حيث نقرأ:             ام ذا الطالب داخل ال ا ية تو بمدى معاناة  الكث من الكتابات الغرافي

خ. ” les interne= Famine ”قسم التار

ي. ؟” قسم األدب العر ِسِي
َ
ة   ال ير ذا امل ” واش 

” عذاب الق للطلبة ” قسم علم النفس.

سية). .  ”Donne  moi  du pain“ قسم اللغات (الفر

 :الة االجتماعية و األمنية للمجتمع رفض ا

     ، ــ واألم ــ  االجتما وضعــھ  ــ  ع الطالــب  واحتجــاج  رفــض  ــ  ع ــر 
ّ

تؤش يــة  الغرافي ــن  املضام عــض 

ــا:  م وأ عانيــھ،  الــذي  واِالمتعــاض  بالّتذمــر  ــ  تو ــ  ال كتابــات  وتضــم 

”Merde pour cette vie ” مكتبة علم االجتماع و علم النفس.

  

              
خ37  قسم اللغات.                                              قسم التار

ي. ”الرحمة ،الرحمة. الرحمة“ مكتبة األدب العر

.“ noir...noir“ مدرج علم االجتماع.

خ. “  و ” Terrorisme ” قسم التار
ً
” كفنا دما
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  :ظرة الّضبابية للمستقبل
ّ
الن

ـ  ـ زائــري، مــن ضغوطــات وأزمــات ع تمــع ا ا ا شــ ع ــ  ــون حتميــة، للظــروف ال اد ت يجــة تــ كن

ــش   ع زائــري   ا الفــرد   ــ  أض للغــد،  املتفائلــة  والّنظــرة  التخطيــط  عــدام  وا األصعــدة،  مختلــف 

ل،  اعتبار الطالب عنصًرا من ال عد ساعة). و س  لمة ”حاضر” (اآلن ول ل  ما تحملھ   حاضره،  ب

ة  يــة مالئمــة عــن نظرتــھ (الّســوداو عب وافــر قنــوات وفضــاءات 
َ
ــ محيطــھ، ونظــًرا لعــدم ت ــر 

ّ
ؤث يتأثــر وُ

ــش.  شــعر بــھ مــن َضَنــك الع ــغ مــا  ــ ”الطاولــة“ قصــد تفر ــأ -بــل ِالتجــأ- إ والّضبابيــة) للمســتقبل، 

ة عــن ذلــك نقــرأ:    ــ ّ ــن املع ــم املضام ومــن أ

نا ” قسم علم النفس. ياة م بالعذاب  ” ا

خ. ياة غامضة، املا خدع و املستقبل يخيف ” قسم التار ” ملاذا ا

pourquoi la vie est très cruelle , le passé m’a trahit et l’avenir me fait peur.”

سية). ? Ou  va  l’Algérie“ قسم اللغات (الفر

ان. ”? la vie est donné pour touts…sauf à moi ” نفس امل

ولـ“آلخــر“،  ولـ”ألنــا“  َناك“،  ُ ولـ“لـــ َنــا”  ُ ”لل التــھ 
ّ
تمث ــ  ع ــر 

ّ
تؤش ــن،  املضام مــن  آخــر  لنــوع  باإلضافــة، 

البلــدان  أســماء  خــالل  تجــسّدت  مــن  األخــرى“،  الّضفــة  ــاث وراء 
ُّ
ــا بحالــة ”الل ــ يمكــن توصيف وال

ســ بـ”أحــالم 
ُ
ــرة، أو كمــا  ــوق لل

ّ
فــة والش

ّ
كيــة (كنــدا، و.م.أ). داللــة الل يــة واألمر والعواصــم األورو

ــر 1960، ببلديــة جســر  ــ 17 أكتو ــ العديــد مــن جــدران مدننــا. ففــي  ّســدة ع ــة) ا
َ
ْرڤ َ رة“(ا ال

ــ جــدار عمــارة، عبــارة  ــم ع زائــر)، كتــب أحد يــة مــن العاصمــة (ا نو ــ الّضاحيــة ا قســنطينة 

ــرة  ــرة ( ــا أحــد”، دعــوة لل ــا ملكــة ال يُظلــم عند طانيــا فــإن  ــ بر بــوا إ ــا: ”اذ ة“ يقــول ف ــ ّ ”مع

ــاث وراء الضفــة األخــرى، نقــرأ:   
ّ
ــ الل ــ أشــرت ع ــن الوحــدات ال الظلــم). ومــن ب

                  ” USA ” or ” CANADA“  قسم علم االجتماع.

سية). ”  Vive la France.+GER ” قسم اللغات (الفر

ي. ل“. قسم األدب العر ّدة  ا ” ال

1.1.2 .:(Le Tag) ي ا
ّ

قدير الذ
ّ
يا الت غرافي

ّونھ  املنظومة  قل الذي ي
ّ
ا، ومنھ للث  نوع آخر اســتطاع أن يفرض َمتَنھ، نظًرا للمســاحة ال احتل

ت/األنــا“، أي إثبــات الوجــود الفــردي 
ّ
البيــة، الغــرض العــام مــن ورائــھ ”إثبــات الذا

ّ
قافيــة الط

ّ
القيميــة الث

ــاڤ /الّتــاك  نَيــة (التَّ
ُ

، فالكتابــة املتكــّررة لالســم أو اللقــب أو الك
ً
معــا مــا  ـ أو إثبا ـ ما الوجــود ا أو 

نــا، أنــا موجــود،  ـ أدبيــات املوضــوع)، تحمــل ”صرخــات ” الطالــب(ة) ضمنًيــا ”أنــا  ـ  ّ ســ Tag” كمــا 
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مــن   
ً
ا ــ كب جــزًءا  يحتــل  ــا  ع ــ  والّتعب ات 

ّ
الــذ فإثبــات  ص”.  ــ ل  عــن   

ً
ورغمــا ء،  ــ ل  عــن   

ً
رغمــا

املــة، وذلــك  ــة  و لــم ”أنــا” ”Je“ و“Moi“،رغــم عــدم تحديــد ال ــ املت املســاحة بكتابــة االســم أو ضم

ــ  ار امعيــة).أو ا ) (الطالــب، األســتاذ أو أيّ عامــل باملؤسســة ا ــ ــر لآلخــر (الداخ
َ
ث

َ
مــن خــالل تــرك أ

 (M. Crozier ــھ ــوم الكــروزي (مشــال كروز ــم، باملف ــم ”ســلطة” عل ل مــن ل (املســؤول واألوليــاء، و

للســلطة.

ام داخل الفضاء االجتما املب ع  اف والّتقدير واالح ذا ”اآلخر“ االع أمل بل ”يطلب“ من   و

ســھ  ام أحاس ى ذلك إال باح
ّ
ل ما لھ وما عليھ، ولن يتأ ام ”أناُه“ ب ء، واح ــ ل  عالقات القوة  

ــ Jean Pierre Albert“ مــن خــالل  ــذا مــا قصــده ”جــون بيــار ألب اصــة بــھ. ولعــل  ه ا ــ وقيمــھ ومعاي

ســة، ســيارات  ي، أل شــ أو اإلعالم عن فكرٍة ما ع أشــياء مختلفة، أوا
ّ
عبارتھ: ”إّن أّية ممارســة لل

ماليــة”38. ــ عــن اختياراتــھ األخالقيــة أو ا ا أو محــاوال الّتعب ً ــ ّ تــھ، مع و ــن بوجــوده و ــ اآلخر ــ تذك

للكتابــات L’usage identitaire de l’écriture“، فكتابــة االســم  ــي  ا وّ ال باالســتخدام  ذلــك  ســ  و

مــن  تــھ. و  و ــا، لــھ عالقــة وطيــدة بأنــاه و
ُ
َتِحل أو كنايــٍة َي ســيط،  ال ــاص بالـــُمَماِرس أو إمضــاءه  ا

: ــ ــي لألنــا“  نقــرأ مــا  ي ا
ّ

ــ بـ”الّتقييــم الذ ــ تو الكتابــات ال

   

    

          

            

خ ي.                                                       قسم التار قسم األدب العر

ي . ” OH JE SUIS LA ” قسم األدب العر

” VIVE MOI SEC“ قسم علم االجتماع.

ان. ” un peut de respect SVP ” نفس امل

” أنا سعاد و نب رو ”. مكتبة علم النفس و االجتماع.

Lotfi + Mourad + Amel+ Karim= Nous somme La”علم النفس.

اتيجية  ”اســ ”تقديــر األنــا“ مــن اآلخــر( La reconnaissance de l’autre)، وفــق  اع  ــ وان يتــم إثبــات 

 مــا ُيكَتَبــاِن 
ً
قــب (لكــن نــادرا

ّ
رة، لالســم أو الل كــرار La stratégie de répétition“39. فالكتابــة املتكــّرِ الّتِ

.”Je graff donc je suis رِفت إذن أنا موجود
َ
غ

ُ
الب ضمنًيا قولھ ”أنا أ

ّ
مًعا)، قد تحمل مع إعالن الط



اولــة  الّتعليميــة:  مقاربــة سوســيولوجية لظاهــرة ”الكتابــات الغراِفيِتَيــة”                                                                    بــاي بوعــالم
ّ
الوظيفــة األخــرى للط

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 882013

الطالــب  ــأ   . رســ ــ  والغ الّرســ  شــئوي،  الّت نمطنــا  ــ  ة 
َ

الـــُمَعشِعش ــش،  م ّ ال لثقافــة  يجــة  كن

 Emileســت يــا كمــا يقول ”إميل بنف )، فالغرافي ــ ــي (فــردي وجما ــ ِالختــالق تقديــر ذا للفعــل الغرافي

يجــة  اتيــة40. ن
ّ

ــة الذ و ل ال شــ ــا ت ــ مــن خالل ات، ال
ّ

 Benveniste” وســيلة فّعالــة إلعــادة ِامتــالك الــذ

ضــري Relégation   urbain  ذلــك  عــاد ا ل اإل ســميھ الباحــث ”أالن ميلــو Alain Milon“ ُمشــ مــا 

ــن،  ص الــذي ُيْمَنــع مــن إقليــم ُمع ــ
ّ

ــس ذلــك ال ــب L’étranger كمــا ينعتھ-ل ر
َ
ألن الـــُمبَعد - أو الغ

يلتــجؤون 
َ
ــؤالء، ف بعاد  قافــة العاّمــة للمجتمــع باســ

ّ
ــذا اإلقليــم. حيــث تقــوم الث ــ  ــق ع وإّنمــا مــن ا

ــا  ّ ة. إ ــ ِ
ّ وغليفّيــة ُمتم تمــع -و رمــوزه الثقافيــة- مــن خــالل كتابــة  عــاد أفــراد ا ــم لعمليــة إ ِبدور

ــة 41. ضر عــاد املعانــاة ا تكشــف عــن أ

ــراع:
ّ
5.2.2. َبراِثن الصـ

ــاوالت، 
ّ
ــ الط شــرة ع انتــھ ضمــن ثيمــات الكتابــات املن ــوم (الصــراع) أن يجــد م املف ــذا   اســتطاع 

ــا: ال نذكــر م وِاتخــذ عــّدة أشــ

  :ن األجيال الّصراع ب

باه،  ل ملفت لالن شــ ية ال عكســت طبيعة العالقات الّصراعية  ن الغرافي عض املضام شــرت  ان

ياء  ــ عــن اســ ع ــا،  ــ دالال ــن كتابــات مباشــرة  ــ الطــاوالت، تنوعــت ب ا ع ــ شــغل
ّ
نظــًرا للمســاحة ال

ا: ــ عب ــا  انــت أبلغ ــن جيــل اآلبــاء و جيــل األبنــاء أو األحفــاد.  مــن العالقــة ب

”  Jé te déteste pa/pa ”  قسم علم االجتماع.

”.le pere et la haine  ” قسم الفلسفة.

” Il s’agit de désir sexuelle pour la mère ” قسم علم النفس.

ي ” مكتبة علم االجتماع وعلم النفس. ” حرام عليك يا أ

ي ” املرأة املظلومة و املظلومة“ . األدب العر

سية. ” PA/ PA  I  hate you ” اللغة الفر

خ. و من تحت رأس الكبار”. قسم التار ل ما يحدث   ”

ي. ذا املنوال). األدب العر ” ملاذا ترفضوننا يا سيادة األستاذ...“ ( وجدت ع 

نا االجتماعيــة، إذ  شــئ ــ ت يــة، ”الاختــالل“  ــن غرافي كــذا مضام ــر عليــھ 
ّ

ــن مــا تؤش ــن مــا ب   مــن ب

ــن جيــل اآلبــاء  ســارع، فعــدم تجســيد ”عالقــات إيجابيــة“ ب ســاع دائــم و م
ّ
ــ ا ــت ”فجــوة األجيــال“  أ

ــذه الفجــوة، ممــا أوجــد عالقــات  ــذي اختلــق 
ّ
ــو ال ـ أّي جيــل عــن اآلخــر،  ـ وجيــل األبنــاء، وعــدم ر

ــ  ــ حــّدٍ مــا- باملــوروث والتقاليــد ال افــظ واملتمّســك -إ ــن جيــل الكبــار ا ــون عاّمــة، ب اد  ت صراعيــة  تــ
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لة ال تقــف  ــ أن املشــ ــم وُمَرقَمــن42. غ
َ
ــ ُمَعول ــ وثقا ــ ظــل ِانفتــاح اجتما َرعــَرع 

َ
ــا، وجيــل ت ــأ عل

ّ
ش

ّ َ
ت

 متعــددة 
ً
ــالف، ممــا أفــرز صراعــا ِ ــ ا تعــّدى إ

َ
َ ذلــك أمــًرا محمــوًدا، بــل ت ــ ِ عُت

ُ
عنــد َحــّدِ االختــالف، وإال أ

ــطحية  م جيل اآلباء (الكبار)، جيل األبناء (الشــباب) بالسَّ ِ
َّ ال (لفظي، مادي ومعنوي)، حيث َي األشــ

 َوراَء 
َ

ــاث َ
ُّ
ــم)، والل و ــم ( ــم وفصل ــا مرجعيــات أصل ــ ثقافيــة يــرون ف ــ ِقَيــم ومعاي ِ َب

َ
ــ ت اُســل  والَت

ل  عيــدة  ــا-  عت يــة، واالســتماع ملوســيقى وأغــاٍن - ــس غر ِارتــداء مال ــم،  بــة ع ٍ غر ــ قيــٍم ومعاي

َســة،  ِ
ّ
ل

َ
م بثقافــة رجعيــة متخلفــة ُمَت ــباب، الكبــار بتمســك

ّ
ــم الش ّ ــ املقابــل ي البعــد عــن الفــن األصيــل. 

ســارعة املعاصــرة43. ات واملســتجّدات امل ــ ّ ــش مــع املتغ ــ الّتعا ُعــد قــادرة ع
َ
لــم 

وي: ِ - الّصراع الـَمناِطقي/ ا

ــ  ّ ع ــن  ــ مضام ات الصــراع، تمثــل  يــة مســتوى آخــر مــن مســتو عــض الوحــدات الغرافي عكســت 

ــ أســاس االنتمــاء املناطقــي  م، ع ــن أنفســ ــن الفاعل ــ Un conflict graffitique” ب عــن صــراع ”غرافي

ــ نحــو الوحــدات التاليــة:     ــة، البلديــة، الواليــة). ع (العــرش، القبيلــة، القر

خ. ” تحيا مغنية كونطرا ع ناس تلمسان” علم التار

ن الصفراء ≠ النعامة” علم االجتماع. ” ع

قسم علم النفس.

توصــف  مــا   
ً
غالبــا االجتماعيــة،  عالقاتنــا  تضبــط  ــ  ال مــات  ان املي طبيعــة  ــ  ع ــر 

ّ
تؤش ــن  مضام

ُيجمــع  ــ  ال املواطنــة،  مراتــب  ـ  ـ أع ــ  ــ 
ّ
تتج ــ  ال داثيــة،  ا مــات  ان للم كمقابــل  ”بالتقليديــة”، 

ــا44.   غيا ــ  ع ــن  الباحث مــن  العديــد 

لـــبة: 
ّ
فيــون الط

َ
6.2.2. ”كرة القدم“ أ

 ، ــ ــوت بارســونز Talcott  Parsons” َصّمــام أمــان للنظــام االجتما ـ اعتقــاد ”تال ـ اضــة”  ــ ”الّر عت

عتقــد  ــن  ـ ح ـ ــ ثقافــة ِجيــل الكبــار.  ــ (الشــباب) ُمندمًجــا  يــل النّا ــ بقــاء ا فــاظ ع ــدف ل

وتنظيــم  نميــط  ب ســمح  إذ  ــرب”.  ل َبديــل  اضــة  الّر بــأنّ   “Jürgen Habermas ابرمــاس ”يورغــن 

ــاد45. ــراخ ا تــاف والصُّ ُ ــ املالعــب بال ــ عــن ذلــك  ع صــم داخــل امللعــب، و م ا ــ العنــف، حيــث نح
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ـ  ـ ــا تو ل  ، ــ ا تــوى الر يــة ذات ا ــ الوحــدات الغرافي نا، مــا ُيالحــظ ع ــ مســتوى دراســ أمــا ع

 Le football Les étudiants graffiteurs)، بـ”كــرة القــدم  ــن  املغرفت ــن (الطلبــة  الفاعلي ــِم  يُّ
َ َ
ت بمــدى 

ــرة القــدم اليــوم 
ُ

ك
َ
ــعوب“، ف

ّ
ــھ أفيــون الش

ّ
ارل ماركــس K. Marx ” قــد وصــف ”الّديــن بأن ان ” ”. فــإذا 

ل جديــد لتجميع  ضــور، وشــ ــ  قــوي ا عــد لعبــة جماعيــة فقــط46، بــل فعــل ثقا ــت كذلــك. فلــم  أ

شــكيل الّروابــط االجتماعيــة.  ــ عمليــة  م  ســا ــم املباشــر،  اك األفــراد، واحت

ال  أشــ مــن  العديــد  تفــرز  ــبابية، 
ّ

الش شــئة  الّت أنــواع  مــن  نــوع  ــا  ذا حــّدِ  ــ  ــ  اك-  -االحتــ عمليــة 

ــ عالقــة جديــدة  مــا ع
ّ
ــ رابطــة الــَدم (الِعــرق)، وإن ، كـــ ”الّتضامــن“ الــذي ال يقــوم ع ــ الّتفاعــل االجتما

ــة)، أو حــول لعبــة مــا، ومنــھ حــول فــرد أو جماعــة مــا (العــب،  َرِو
ُ

اضيــة (الك قافــة الر
ّ
عــة مــن قيــم الث نا

ــة، وأصبحــت  ِر
ْ
ــدود الّسياســية والُقط اضيــة دون مراعــاة ا ــ القيــم الّر ــق)، ِاســتطاعت اإلبــداع  فر

ـــباب.
ّ

ــروا األلــوف املؤلفــة مــن الش ــا الذيــن أ ا و نجوم ــا أســاط عامليــة ل

أســماء  وِتكــرار..  وِتكــرار  تِكــرار  ــن  مــا ب  ،”Foot  عــن ”الُفــوت ة  ــ ّ املع يــة،  الغرافي ــن  املضام تنوعــت 

أســماء  وكــذا  والتقديــر،  از  ــ اِالع لمــات  ب ــا  ذِيِل
َ
وت األجانــب)،  (خاصــة  ن  ور املشــ ــن  الالعب وألقــاب 

التاليــة: الوحــدات  ــ نحــو   ع ليــة47،  وا اضيــة العامليــة  الّر الِفــرق   (Logos ــات غو
ُ
(ل وشــعارات 

” ZIDAN ”قسم  علم االجتماع.

خ. ”VIVE RONALDO”قسم التار

”MESSI” علم النفس.

” BOUGARRA+ Haliche ” الفلسفة.

     

الوحدتان من قسم علم االجتماع

ن)،  ن، واملتعاطف ع ــ ن األفراد (امل ة الّرابطة االجتماعية ب ِثاَرة وتقو لكرة القدم، دوُر كب  ِاْســ

ن  زائر الة -الّنادرة  زماننا- أيام تصفيات كأس العالم 2010، ال جعلت ا ولعلنا نتذكر تلك ا

ــا تحتــاج  ّ الــة، أل ــذه ا تــم بالبحــث عــن أســباب   ــال لــن  ــم -بطبيعــة ا ق ”يلتحمــون“ حــول فر

 (Le ciment) اإلســمنت دور  خاّصــة،  القــدم  وكــرة  عاّمــة  اضــة  الّر مســتقل-.فقد تلعــب  ــ  بح لعمــل 
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كمــا  تمعــات48.  ا ــن  ب ــ  ّ وح ماعــات،  وا األفــراد  ــن  ب واالنقســامات  ــقوق 
ُّ

الش ــرُدم  وَ ب 
َ
َيــرأ الــذي 

ــروب. كمــا ُيؤكــده  ــي الثــورات وا ــ االنقســامات، بــل تضفــي وتذ ــد   العكــس، تز
َ

حــِدث
ُ
يمكــن أن ت

.”Simon Koppers ــر و ــي ”ســايمون  يطا ُمؤلــف ”الكــرة ضــّد العــدو”49 ال

مــوعات: . 1.1.2 غرافيتــيا ا

  :مجموعات االنتـــماء

ــ الــذي  /الثقا غرا ــ ا ّ ــي) ل شــ (االيجا
َّ
يــة لإلعــالن وال ســتخدمت الكتابــات الغرافي

ُ
ا مــا ا ً ــ كث

ليــة.. حضــر ذلــك بكتابــة  ناِطِقَيــة، ا
َ
ــة امل و ــرات الثقافــة وال

ّ
ــر مــن مؤش

ّ
ــ إليــھ الطالــب، كمؤش ت ي

ــا، إّمــا الواليــة، أو الدائــرة، أو البلديــة، أو املنطقــة والعــرش والقبيلــة،  ــ إل ت ــ ي أســماء املنطقــة ال

از، مــن خــالل الِزَمــة (تحيــا، vive،Sec..).حيــث  ــ بِجيــل والفخــر واالع  بأوصــاف التَّ
ٌ
ــة

َ
َمــة أو ُمذَيل

َ
خ

َ
إّمــا ُمف

نقــرأ:

خ.                           ” تحيا  vive سبدو“ قسم التار

ي. ان“ قسم األدب العر
ّ

” ندرومة ندرومة  بالد العز و الش

”Vivre BACHAR” قسم علم النفس.

قسم علم االجتماع

شار  Bechar” قسم الفلسفة. ” تحيا 

ي. ْمَنة“ األدب العر
َ

يا والق ْ راء ناس ا ” ناس ال

 :ماعات ”املرجعية“ الطالبــية ا

 ( شــ
ّ
ــا الطالــب الكشــف (واإلعــالن وال ــن َراَم مــن خالل يــة مضام عــض الوحــدات الغرافي تضمنــت 

اص  ــ -، ومــدى توافقــھ مــع أ
ً
ــ األقــل مؤقتــا ــا -ع ســب إل ــ ين ماعــة الطالبيــة ال عــن انتماءاتــھ ل

ـ  ـ م  شــارك و ــم،  بي ــي“  االيجا يجــة ”الّتفاعــل  ن أيضــا-،  مؤقًتــا  صداقــة -ولــو  ــم عالقــات  مع  َ ــ َ َ

ســق 
َّ
ــات ال خطــي إكرا

َ
ــ الّتكيــف وت ســاعدونھ  ــم يالئمونــھ و ّ ــواغل، إذ رأى أ تمامــات والشَّ نفــس اال

. ــ رســ عــده الّرســ أو الغ ــ  ، ســواء  ــ تم ــ وا ام ا
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ســمون  َتــت)، أســماء وألقــاب ”مجموعــة“  أصدقائــھ/ زمالئــھ، مــن يق
َ
ْرف

َ
حيــث ِالتجــأ الطالــب لكتابــة (غ

ســميھ أنصــار  عكــس داللــة مــا  ــن  ــا مضام َمــة. إ ــا ُم ّ ــ يــرى أ ــة الّنظــر حــول ”األمــور“ ال َ معــھ ِوج

ا، اجتماعًيا  ــا فكرً ــ إل /يتما ت ــ ي ماعــة ال ماعــة املرجعيــة. تلــك ا الّتفاعــل الّرمــزي باالنتمــاء ل

وافــق  ُســس التَّ
ُ
بايــن أ وقيمًيــا، ملوازنــة ســلوكھ، أو إحــراز صورتــھ االجتماعيــة، أمــام ســلطة ”اآلخــر“. ت

امعية) 50. ش اإلقامي (اإلقامة ا ، والّتعا خص ساب التَّ ن األصل الـَمناِطقي، واالن ي ب ماعا ا

م:   ب الف عض الّنماذج لتقر  نورد 

” FATIMA  + KARIM+  SID AHMED   =Dep  Anglais“ قسم اللغات.

ALI   + MOKHTAR  PSYCHO  = l’amitié ” قسم علم االجتماع.

       

قسم الفلسفة                                               قسم علم االجتماع

ي(ة) َسفيـٌر فوق العادة:. 1.1.2
ّ
الـمغنـ

انتقــاد  أو  ِالمتــداح  فّعالــة  وســيلة  املتعــّددة،  ا  وأســما ــا  بألوا واألغنيــة  املوســيقى  انــت  مــا  ا  ً ــ كث

ــا  ــردة، تفتقــر إل
َ

ســب خاصيــة ُمنف ا لتك ــ
ّ
قافيــة والّسياســية. ”وظيفــة” ر

ّ
األوضــاع االجتماعّيــة والث

 Mignon ــك يــو باتر ــد ”مي
ّ

ــا كمــا يؤك ــذا مــا جعل . و
ً
ــا رســميا بليغيــة األخــرى املتعــارف عل األســاليب التَّ

ــباب”51.
ّ

ــ الش ع ع ي ُيــَوزَّ ال Patrik“ أوّل منتــوج ِاســ

ــن  زائر ــن ا ُيــم باملغني
َ ــن درجــات التَّ يــة عكســت العديــد مــن املضام ــ مســتوى املتــون الغرافي ع

ع ”العاطفي Sentimental” و“االجتما  Social”، كرمز للمعاناة العاطفية  والعرب، خاصة  الطا

ســبة للشــباب52.  ــؤالء الّســفراء بال ــ ذلــك مــن خــالل أســماء وألقــاب  ا. تج شــ ع ــ  واالجتماعيــة ال

يــة: عــض الّنمــاذج الغرافي ســوق  واآلن 

ة. /املكتبة املركز ”…chanter   sentimentale =“HASNI…LOTFI”53 طاولة إعالم آ

خ. ” هللا يرحم  cheb Hasni ” قسم التار

ي. ” Vive Karim mesbahi ” قسم األدب العر

جمة. ” I love Doube Canon ” قسم ال
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ـ  ـ األحيــان-  أغلــب  ــ   - ّصارخــة  غــة 
ُ
ول مباشــر،  بأســلوب  واالجتماعيــة  العاطفيــة  ــي“  ِصــف ”األغا تَّ

َ
ت

ــباب- 
ّ

-َراي الش فــِرُزه مــن انفعــاالت. بل أض
ُ
شــعرون بــھ، مــن أمــور عاطفيــة وغراميــة، ومــا ت الَبــوح ِبمــا 

ُمخِلــص  ــ  ثقا َســف  عبــارة عــن  املوســيقى)،  مجــال  ـ  ـ احــث  و ــ  ا يــم” ( إبرا حســب ”ســليمان 

ــر،  و  ل
ً
ــ توصيــل املقصــود، ووصــوال غــة الـــُمستخدمة 

ّ
ة، بــدًءا بالل ــ جوانــب ِعــدَّ زائــري  ــعب ا

ّ
للش

ليــة.  قافيــة ا
ّ
ــ األرشــيف الــذي يحفــظ القيــم  الث عت ــا  ــ بدور ـــلية، وال ــات ا

ّ
أي، بحفــظ الل

ــن54. زائر ــَوُدًدا وَوفــاًء ل
َ
ــ ت ــف األك إّنــھ السَّ

تمــع،  ــل الطالــب (الشــاب)، ملرتبــة (دور) الّناطــق الّرســ بِاســمھ، أمــام ُســلطة ا
ّ
ــ تمث ــ  ّ ِارتقــى املغ

َمكُبوتاتــھ  عــن  الــكالم،  ـ  ـ ــروع  الشُّ قبــل  أمامــھ،   stop(s) ف(ـــات) 
ُ
َوق

َ
ت وإشــارات  حواجــز  ضــع 

َ
ت ــ  ال

حواجــز  كــذا  مــن  َحــّرر  التَّ (ة) Le chanteur(euse) مــن  الـــمغ تمكــن  حيــث  لھ.  ومشــا مومــھ  و

ــا  ف شــاركھ  ي ل“  و“مشــا مــوم“  ” عــن  واملباشــر  ــِري،  ْ َ ا ــ  الّتعب ــة“ 
َ

ك
َ
”َمل ســاب  واك ــات)،  (إكرا

ُموم”  الـــَم ــي  قا ”النَّ دور  ُصــون  مَّ
َ

َيَتق  
ً
َتــاَرة

َ
ف ــباب، 

ّ
الش بــآالف  يُمــوا  َ أن  اســتطاعوا  إذ  الطالــب(ة)، 

شــودة،  ــم املفقــودة وامل ــم وآمال ــم ِلـــُمقاَسمة أحالم  َيُجّرو
ً
م العاطفيــة واالجتماعيــة، وتــارة ل بمشــا

خــاص. مضمــون  ذات  لغــة  ة،  ــ ِ
ّ ُمتم مفــردات  ذات  لغــة  باســتخدام 

9.2.2.مضاميـن غرافيتـية متفّرقـة:

ــا  ــا، جّمعنا  فئــة مســتقلة مــن حيــث عدد
َ

ــث ِ
ّ
ث

َ
ـ لــم ترتقــي لُتؤ ـ يــة ال ــن الغرافي عــض املضام تبقــى 

األمنيــة،  األوضــاع  عــن  تتحــدث  عبــارات  ــن  ب مــا  تنوعــت  متفرقــة”.  يــة  غرافي ــن  ”مضام اســم  تحــت 

ــا. م  
ً
عضــا نــوِرد  (عاطفيــة).  عالئقية/عالقاتيــة  يــة،  (دي وارشــادات“  ”نصائــح  عــن  عبــارة  وأخــرى 

       

          
خ و اآلثار55 ي                        مكتبة قسم التار              قسم األدب العر

ــة، إّننــا  ــا مرتبــط بالّســيارات والّدراجــات الّنار ل صــور أغل ــ شــ شــرت ُزمــَرة مــن الوحــدات،  كمــا ان

ــم  ــذه أ  .56”Pictiro graffiti ــ الصــورة ارد  France Picard”بـــ ”غرافي ــس بيــ ســميھ ”فرا أمــام مــا 

ــا بنــوع  ا مــن الوحــدات املســتجَمَعة، حاولنــا تقديم ــ اســتخلصنا يــة، ال يمــات (الفئــات) الغرافي ِ
ّ
الث

ــم أن  ــ أنــھ يمكــن للقــارئ الكر ع ــات الكتابــة الـــَمقالية، ممــا  مــن التفصيــل، رغــم خضوعنــا إلكرا
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نا املتواضعــة، الســالفة الذكــر.   ــن دراســ ــا إذا عــاد مل يفصــل ف

طاب الغرافي وعالقتھ بالثقافة الرسمية: 3. وظائف ا

جليات و الوظائف: 
ّ
ن الت ية ب ن الغرافي 1.3. املضام

ــر مــن خــالل كتابــات ورســومات وصــور  ــي، نلفيــھ يتمظ ال
ّ
ــ الط ن الغرافي بقــراءة تأّمليــة لتجليــات الـــَم

اتــب..).  ــا (الطــاوالت وامل ــ العديــد مــن الوســائط والّدعامــات، مــن أبرز ــت ع
َ
ندســية، َجث ال  وأشــ

املطروحــة،  ــي للمواضيــع  ا ِ وال ـ  ـ الَقد ــع  ا
ّ
“ بالط ــ ممارســة ”الغرافي وَصــم- 

ُ
وَســم -وت

ُ
مــا ت وغالبــا 

ــذا الطــرف أو ذاك، وعــادة مــا تتعلــق بأســماء طــالب أو طالبــات  ــتم، 
ّ

ّ  بالّســباب والش ــ ُ َ
وعبــارات 

ــات ومناطــق إقاميــة  امعــة)، أو ج ياتيــة (خــارج ا ــاالت ا ــ مختلــف ا ن،  أو أســاتذة، أو مســؤول

(البلــدان واملناطــق). كمــا تضّمنــت ”مســائل” تنضــوي تحــت يافطــة ”الممنــوع اجتماعًيــا“ (المقــدس)،  

ــ نحــو،  ، ع
ً
حيــث ”الــكالم” عنــھ يحتــاج لـ”توقفــاتStop (s)“ عــّدة، قبــل الّتلفــظ بــھ أمــام املــأل علنــا

كــذا ممارســة، أو رغبــة ”فعــل  ــ  ــر ع ِ
ّ

ش
َ

ؤ
ُ
لمــات ورســومات ت ســية، أو مفــردات و أســماء األعضــاء ا

ذلــك“.

ــ  متغ ــ  ع انفتاحــھ   ،
ً
أيضــا ــي  الطال  ”Le discours graffitique ــ طــاب الغرافي ات ”ا ــ ومــن مم

ـ  ـ ما وا الفــردي  ــخ  (التار الّتذكــر  ــ  ع جعة  املســ املاضيــة  ظــة 
ّ
ال مــن  يتصاعــد  إذ  ”الّزمــن“، 

اتــھ)، ليمتــد 
ّ
ــن واملعــاش اليومــي (أن ــ الوضــع الّرا ــا ع ظــة اآلنيــة، املنفتحــة بدور

ّ
ــ ال (األســري)، إ

ــ  املا مــن  أحســن  وآفــاق  يــاة  ــع 
ّ
طل والتَّ الّتخيــل  ــ  ع وآمالــھ)،  (أحالمــھ  املســتقبلية  اآلفــاق  ــ  إ

ــ املضــارع57، فالكتابــة تجعلــھ  ــ إ ــف األفعــال، مــن املا ــر ذلــك جلًيــا مــن خــالل تصر ظ اضــر. و وا

ــ املســتقبل.  ــ إ ــ املا اضــر إ تقــل مــن ا ي

ــا ذو  عكــس ِقيــم ثقافيــة طالبيــة، أغل ــا-  ــ مجمل يــة“ - تاج أّن ”الكتابــات الغرافي ومنــھ يمكــن االســت

ــ  ــ سيا ســق أيديولو ــا  قافــة املؤّسســية، باعتبار
ّ
ــ قيــم الث ــع ُمناقــض أو ُمضــاد، أو ُمتمــّرِد ع طا

َبعــد عمليــة 
َ
ــن. ف ــؤالء الفاعل ــ ترســيخھ ل شــئة االجتماعيــة ع عمــل مؤّسســات الّت ــي،  ا وَّ ُ ــ  وثقا

 ،( ــ السوســيولو س“ (باملع
َّ
طــاب الـــُمَد ــر لنــا جليــا ســيادة ”ا حليــل والّتدقيــق للمعطيــات، ظ التَّ

ــ  عت ملســائل  مباشــر-  ل  شــ س- /املد ِ الفا طــاب  ا ســاح  وِاك يــة”،  الغرافي ”الـُمُتــون  ــ  ع

طــر العاّمــة 
ُ
، داخــل األ

ً
ٌد َســلفا ج“ وُمَحــدَّ ــا ”ُمســيَّ ــ ع ــة الّتعب امــش حر ــ األقــل  ”محظــورة“، أو ع

امعــة). د، ا ــ شــئة (األســرة، املدرســة، امل ملؤسســات الّت

بمســألة  علــق  فيمــا  ســواء   ،( ــ االجتما  ، ــ قا
ّ
الث  ، ــ (التنظي ـ  للرسـ ”ُمشاِكَســة“  ــن  مضام ــا  إ  

ضــور  ِبا ـ  ـ تو مســائل  ــا  ل واالحتجــاج،..“.  ــراع  الّصِ عالقــات  أو  ــس،  وا العاطفــة  أو  ْحــَراز  ”التَّ



اولــة  الّتعليميــة:  مقاربــة سوســيولوجية لظاهــرة ”الكتابــات الغراِفيِتَيــة”                                                                    بــاي بوعــالم
ّ
الوظيفــة األخــرى للط

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 952013

ــ  والغ ــ  ام ال و“الَعيــب“،  ــوَمة“ 
ُ

ش ”ا ــي،  قانو ــ  الغ  ، رســ ــ  (الغ س 
َ
الـــُمَد ــع  للطا ”امللفــت“ 

ــا ”وصمــات Des stigmates” يمكــن أن  الطالبيــة. ُجلّ يــة عناصــر الثقافــة  ــ ترات َمرغــوب فيــھ..)، 

ولعــل  الرســمية).  ــة  (ل  “ ــ
َ
الَعل طــاب  ”ا باســم  تحدثنــا  إذا  يــة،  الغرافي ــن  املضام بُجــل  ــَق  َ

ُ
ت

ِلَدحــض  الواســع،  ومــھ  بمف ــس”58  واملد ”الـــُمَقدس  ــة 
َ
ياِفط ِاســتخدام  (ثقافــة)  عــاَدة  ع  َّ ــ

َ
مــا  ــذا 

ــرام، أو العيــب، أو املمنــوع،  ــة ا ا املتعــّددة، ســواء ب ا ــ مســتو يــة  ” املمارســة الغرافي ــ ْعِي
َ
و”

شــومة. ا أو 

ــا ”أقــرب“  واســطة  ”الطاولــة“ (باعتبار ا مــن خــالل كتاباتــھ، بــدأ بـ شــغل ــ   فيمــا يخــص ”الّدعامــات” ال

ــ ثــم مكتــب األســتاذ وجــدران  تقــل للمقعــد الّدرا ، لي
ً
يــا ــا و غرافي ــا” رمز إليــھ تمكــن مــن ”ِامتالك

 ، ــ ــو خار ثمر مــا  ســ ــا و ــھ يمكنــھ أن يتجاوز
ّ
ــ أن ــا ”دعائــم داخليــة“، غ الفصــل والّســبورة، باعتبار

ًيــا- مــن ســلطة  ر“-ولــو غرافي حرُّ
ّ
ل ذلــك مــن أجــل ”الّت فتــات و...

ّ
ارجيــة واألعمــدة والال ــدران ا ا

ل  التھ لضروب اإلقصاء والّتجا
ّ
ؤكد لـ”آلخر L’Autrui”، ”َرّدات فعلھ“، وتمث ي“، و ”الّرقيب املؤّسسا

ــرة  َتَمــِرس ”أآلن ميلــو  Alain Milon” أنّ ظا
ُ
ــذا الســياق، يؤكــد الباحــث امل ــ  . و ــ تم ــش ا م ّ وال

ــس ذلــك  ــش، ل مَّ َ ص املُ ــ ضــري“، ألن ال ــش ا م َّ ــ ”ال ــرة أخــرى،  ” ناِتجــة عــن ظا ــ ”الغرافي

ـ  ـ تمعيــة ع ــت الثقافــة ا
َ
ــرُء الــذي َعِمل

َ
ــو ذلــك امل مــا 

ّ
ــن، وإّن ّ ــ إقليــم مع الــذي ُيمَنــُع مــن اإلقامــة 

للــّرد  يــة،  الغرافي وغليفيــة  ال الكتابــة  لوســيلة  فيلتجــأ  قصــد-،  ــ  غ أوعــن  قصــد  بعاده -عــن  ِاســ

ــذه املمارســة، عــن  ــ  مــن خــالل  ّ ع ش59.كمــا  م ّ ــ اإلقصــاء وال تمعيــة- ومنــھ ع ــا -الثقافــة ا عل

يجــة   ن
ً
يــا ــت غرافي

ّ
ــ تجل فــھ لطاقاتــھ املكبوتــة ورغباتــھ املمنوعــة، وال ــ تصر وظيفــة نفســية، متمثلــة 

ــم الثقافيــة.  ــر عــن خصوصيا ــ ا يــة مالئمــة للتعب عب ــر قنــوات 
ُ
واف

َ
َعــدم ت

طــاب الواِصــف يصبــح بمثابــة ”علبــة ســوداء“ نقــرأ  ــذا ا ــ أّن  نــا، يشــ ”محمــد حّمــود“ إ ومــن 

ــ  فــورة ع عّرجاتــھ، وانقطاعاتــھ ا ــ  ــ  ــخ الّنظــام الّتعلي ظــات تار ــا الغاِمَقــة، و مــن خــالل صور

ــ ومنــھ  ة للّنظــام االجتما
َ

ــف
َ

اش ــ ُم ــذه العلبــة الّســوداء  الـــَمساِنَد املدرســية، و يمكــن القــول، أن 

.60 ــ قا
ّ
الث

ـ  ـ ــا ع البيــة، وِانفتاح
ّ
يــة الط ســاق الكتابة(ـــات) الغرافي شــابك وتداخــل أ ومنــھ يمكــن القــول، أّن 

، جــدار،...).  ــ ا بفضــاءات وحامــالت مختلفــة (طاولــة، كر شــار ــا وِان ع َوزُّ
َ
طاِبَيــة، وت ِ الّتعدديــة ا

عكــس جوانــب  ات، حيــث  ــ جميــع املســتو ، ع ــ ام ــ وظائــف متعــّددة لــدى الفاعــل ا ــرت لتل ظ

قــة  ــ ِوفــق وســط وظــروف متباينــة، تجعلھ/تضطــره ”للتفاعــل“ بطر ّ ــ تتغ اصــة، وال مــن ثقافتــھ ا

. ـ ـ قا
ّ
ــ والث ــات“ محيطــھ االجتما عقالنيــة مــع ”إكرا
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ة“،  و
َ
ِشــئ الّت االت  ــ مســتوى وظائــف ”الــو وظيفيــة ع ِاختــالالت  ــا تكشــف لنــا عــن  و ــ  إ إضافــة 

ــ مجتمعــھ. ممــا يدفعنــا، لضــرورة   (
ً
ــون فاعــال (إيجابيــا ــذا ”الطالــب“، لي ــا وظيفــة إعــداد  ل ل

َ
املــو

ــا  ا للمجتمــع، مــن أجــل جعل ســ ا، وت مــات ســ ان ــذه األنظمــة ومي ــ  الّتدبــر، وإعــادة الّنظــر 

جوانــب  ل  نميــة  ب زائــري)،  ا الفــرد  مــع  (ومنــھ  الب/الشــاب 
ّ
الط مــع  ــي“  ”إيجا ل  شــ متفاعلــة 

مــع  ــا-.  أك -ومــا  ــا  م ــي  عا ــ  ال (األزمــات)  االختــالالت  املســتطاع-  -قــدر  نتفــادى  ــ  ّ ح تھ  ص ــ

ــا بفتــح قنــوات  ام ”الــرأي اآلخــر“ لديــھ، وإتاحــة الفرصــة لطاقاتــھ وقدراتــھ، واحتضا ــ ــة اح
َ

ك
َ
تنميــة َمل

ا.   ال وأشــ ــا  عاد أ ياتيــة، باختــالف  وا مائيــة  النَّ ومطالبــھ  اجاتــھ  ســتجيب  اتصاليــة/ تواصليــة 

خاتمـة:

 ، ــ ّ لبــة املتم
ّ
ــا ’بوابــة عبــور‘ نحــو عالــم الط البيــة يمكــن َعّد

ّ
يــا الط ــزم أّن الغرافي ، يمكننــا ا

ً
ختامــا

قافيــة). وللكشــف عــن خصوصياتــھ 
ّ
اتــھ (الّنفســية، االجتماعيــة والث وناتــھ وخصوصياتــھ ومم ل م بــ

 ،61“Jean Baudrillard ــار يــة كمــا يؤكــده ”جــون بودر ــذه املمارســة الغرافي ض بنــا تفكيــك رمــوز  ــ ُيف

 - ــ ــا الكث ل نِدَسة للثقافــة الطالبيــة، الــذي يج َ ــ املعالــم األساســية الـــُم ــدف -محاولــة- الوقــوف ع

 La crème deتمــع ــَدة ا
ْ

ــذه الفئــة (ِقش شــئة)  ــ ”إعداد“(ت ــن ع ــن والقائم لألســف- خاصــة املقّرر

ــمطاَرَدة واإلقصــاء 
ُ
َب والـ ــ َّ ســتلزم ال رة ال  ا

ّ
ــذه املمارســة/الظ عتقــد أن   la société). ذلــك ألننــا 

ــم والّتحليــل واســتخالص  ــا، بالف ــ معا ادنــة  مــا الّتعقــل واملبــادرة وعــدم امل
ّ
ونيــة، وإن ظــَرة الدُّ والنَّ

ل العلــوم، خاصــة العلــوم االجتماعيــة. ثمار  الّنتائــج، باســ
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وامش واإلحاالت: ال

 2007 سنة  اجست  ا ذكرة  التحض  سياق  يف  بها  قمنا  دراسة  لخص  معدلة  صيغة  قال  ا هذا  َمتَن  يشكل   1

وسمناها بـ  ”الثقافة الطالبية من خالل الكتابات الغرافيتية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية نموذجا“ 

ذكرة  مارسة الغرافيتية يعود لسنة 1997، يف سياق التحض  (إرشاف الدكتور: بش محمد. وإن كان اِنِهجاُسنا با

التخرج ليسانس – رفقة الزميل ”خيثر محمد“- بعنوان ”الوظيفة الثانية للطاولة“ بجامعة السانيا، تحت إرشاف 

الدكتور ”غريد جمال الدين“، بجامعة وهران.

2 تذكر األدبيات التاريخية والسوسيولوجية أّن أّول استثمار عميل للمفهوم يف الّدراسات العلمية، كان عىل يد الباحث 

  .1859 Graffiti de Pompeii“ سنة  غرافيتيا مومباي  بـ“  وسوم  ا دليله  يف   “Abbé Garruci ”آبي كارويس 

عارص يف بعدها اللغوي  وتذكر أيضا، أن أول عمل (جاد) أرَّخ وحلل ظاهرة الغرافيتيا( الكتابة الجدارية) بلونها ا

.” Read يعود الفضل فيه للباحث اللغوي األمريكي ”ريد

منوعة“ من النرش والتداول، من طرف  ؤلفات ”ا عليه بـ”L’Index“ ويضم الئحة ا يُصطلح  ما  إىل  3   نش هنا 

الكنيسة الكاثوليكية    الرومانية والفرنسية، خاصة خالل القرن الثامن عرش،وما زال  يُمارس هكذا ”منع” إىل يومنا 

جتمعات، بُحَجٍج متعّددة.   يف بعض ا

، باعتبار ”الخربشة” مستوى –أقل وضوًحا وتركيزاً- من مستويات  فهوم  4 ورغم ذلك يميّز بعض الباحث ب ا

الغرافيتي األخرى.

عىل أنّها  إليها  يُنَظُر  ما  غالبًا  دينة،  ا روح  عن  عىل أنّها تعب  الغرافيتيا    “Alain Milon  5 يصف ”أالن ميلون 

ممارسة غ رشعية (غ قانونية)، تصدر من شخص ”متمّرد“، وعىل أنّها ُجذَاٌم (آفة)  يَغُزو  ُجدرانَها“&.

& Raymonde Séchet, ”Le populaire et la saleté:  De l’hygiénisme au nettoyage au karcher”, 

UMR 6590 CNRS ESO, Université Rennes 2, p7.

جتمع. 6     بلغة الباحث السوسيولوجي ”عبد الرحيم العطري” مناطق الظِّل والَعتََمة يف ا

جتمعات الغربية َمهَد تَشُكِلها كظاهرة  مارسة الغرافيتية، حتّى با عيارية ا ا ما الزمت النّظرة الَقيِميَة ا 7  إذ كث

تخصص، خاصة العربي، و باألخص الجزائري. عريف ا ُحتذَى ا بحثية، مما جعلها نَْسياً َمنسياً عىل مستوى ا

8  Robert George Reisner, Lorraine Wechsler , ”Encyclopedia of Graffiti ”,New York, Macmil-

lan, 1974.

ُماِرس للكتابة الغرافيتية. َُغْرِفت : Graffeur و هو ا لطالب ا  9 ا

ُطالبة والبحث عن االعرتاف  ه من الباحث (A. Vulbeau“)،أن الغرافيتيا تعرب عن ا  10 يعتقد الباحث“Ben“ كغ

. بكينونة الفاعل
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  11 يف وقت تعالت أصوات العديد من الباحث حول ”أزمة القيم” التي يعيشها مجتمعنا.

شرتك” يف مقاربة الظاهرة.   12 كما يُرِوج له  من يعتمد عىل ”الحس ا

حيل، تعترب أحداث 5 أكتوبر1988، وقبلها، أحداث الربيع األمازيغي األول 1981، وبعدها الثاني   ستوى ا  13 عىل ا

أساة الوطنية“.  باإلضافة ألحداث 2001، من أقوى الدالئل، دون أن نتناىس نتائج ”ا

يتع  ذاتية  دالالت  و  بمقاصد  التََّفُهِمية،  السوسيولوجيا  رائد  فيرب“  ”ماكس  حسب  االجتماعي  الفعل  يتميز   14 

ولهذا ال يمكن   . بسلوك الغ الرتباطه  نظراً  من جهة، كما يتميز بخاصية الب ذاتية  عني  الفاعل ا لدى   إدراكها 

. قصودة ذاتيا من طرف الفاعل عاني ا معرفته كسلوك إال بطريقة تفهّمية تكشف عن الدالالت و ا

 15حيث تنترش أيضا عىل جنبات الجدران و خلفيات الكرايس واألبواب والنوافذ،...كانت محل دراستنا فيما بعد.

16   وتُكتَب أيًضا: ” GRAFF ” و“GRAF“. (ال توجد قاعدة مضبوطة ). 

17  LAROUSSE, Dictionnaire Encyclopédique Illustré, 1998,  p707..

 18 اسمه الحقيقي“”Gyula Halász )، (1984– 1899)، روماني األصل، متخرج من مدرسة الفنون الجميلة ب 

 de” ِط رأسه انيا ثم فرنسا 1924، عمل صحفيًا، ثم مصوًرا وباحثًا. مستثمًرا اِسم َمسَقَ ”بُوداباْست“، سافر إىل أ

ؤلفات من أشهرها: ”Paris de Nuit،  1933 ، و  كنية له ( Brassaï). له العديد من ا Brassó ” الذي اِنتحله  

. 1960  ،Graffiti”

 19أما ”الغرافيتولوغ Grafitologue“ فهو الباحث الذي يهتم بدراسة، تقنيات، تاريخ، و مصطلحات، وفلسفة، 

  -” Monzon du Tas “صطلح ألول مرة يف  ’بروكسل‘ سنة 2003، من طرف ومماريس الغرافيتيا. اُستخدم هذا ا

ممارس وباحث يف الغرافيتيا- ”خالل إحدى اللقاءات حول الظاهرة.

.”Graffiti وضوع ”أحمد رشاك” يف مصطلح ”الغرافيتيا ُتمّرس يف ا غربي ا  20 أخذنا برأي الباحث ا

21 Glen D. Curry& Scott H. Decker & William P. Mclean.,“GRAFFITI“, Encyclopaedia Uni-

versalis, 2011. (DVD).

ناسب، اِستقر اِختيارنا عىل التّنويع يف اِستعمال  صطلح ا 22 نُلفت اِنتباه القارئ الكريم أنّه بعد ترّددنا يف اِنتقاء ا

قصد  وإنّما  مفاهيمي،  داليل   كاِستبدال  الغرافيتية)،لكن ليس  ب (الكتابات، الغرافيتيا والكتابات  ما  صطلحات  ا

صطلح ”الكتابات“  ـرات. واِستعمالنا  فهوم يف غالب ا ُزاوجة ب ا صطلح، مع ا التّنويع وتحايش تكرار نفس ا

قرتحة ”للغرافيتيا” أجمعت عىل أن الغرافيتيا هي كتابات غ رسمية، باإلضافة  أكثر يَرجع إىل أن أغلب التعاريف ا

ستوى الغ كتابي  ستوى الكتابي،(كلمات أسماء، جمل...)،أمام ا إىل طبيعة موضوعنا الذي يغلب عىل مضامينه ا

ها). (األشكال الهندسية والرسومات وغ

رسم، أو رمز ،أو صورة، ذات معنى ُمحّدد (رسالة)، كُِتبت  23  نقصد بالوحدة الغرافيتية: كل كلمة أو جملة، أو 

(ُغرِفتَت) منفصلة ومستقلة عن الوحدات األخرى،  من لَُدن الفاعل عىل دعامات ُمتعددة، بالفضاء الجامعي.
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َقاِلية)،لن نخوض يف إشكالية التّصنيف التي واجهت الّدارس لظاهرة الغرافيتيا. لكن  تطلبات الكتابة (ا 24 نظرا 

، و قريبا ”الدكتوراه”. اجست يمكن الرجوع إليها ضمن مبحث خاص ضمن متن رسالة ا

25 Michel De Certeau, “L’invention du quotidien, art de faire“, Paris, éd:Union général  d’édi-

tions,1980,374 p.

26 John Bushnell,“ Moscow graffiti: Language and subculture“, Boston, Winchester  Mass: 

Nuwin Hyman .1990, 263p.

27 Tony Cohan,“Street writers: A guided tour of Chicano graffiti“, 1975.

28 Carl A. Bonuso, “Graffiti”, Today’s Education, no 65, 1976, pp. 90-91.

29 Jane Gadsby, ”Taxonomy of analytical approaches to graffiti “, 1995 .URL: http://www.

graffiti. org/faq/appendix.html. Consulted: .22/02/2009  

راحيض ( Latrinalia)* التي كُِتبَت بالُربَاز.  30   باِستثناء بعض كتابات ا

صطلح من طرف األنثروبولوجي األمريكي ”أالن دنديز راحيض):  نُحِت ا * ”التريناليا Latrinalia“ (غرافيتيا ا

راحيض (Latrinalia). يف سياق دراسته حول ”غرافيتيا  Alain “Dundes ِلتَوِصيف نوع من الغرافيتيا الخاّصة با

من  اِستخدامه  وسومة ب“ Here I sit: A study of American Latrinalia ”، لينترش  العامة”، وا راحيض  ا

. من بينهم الباحث الربازييل ”Plaza Ranata Teixeira“ الذي قاَرب الّظاهرة من خالل  طرف العديد من الباحث

 “Ernest Abell  مقارنته ب العديد من الكتابات الغرافيتية، التي جمعها من  دوٍل َشتَّى. وقد اِنتقد ”إيرنست آبل

 A. Dandesصطلح الذي أَوَرَده ” أ. دنديز هذا التعريف إذ يعتقد بأنه ال حاجة لنا بمصطلح جديد ما دام جوهر ا

” يدل عىل الّظاهرة نفسها دون تداخالت جديدة.

 31 محمد حمود، ”قراءة يف الخطاب الهاميش..“، الحياة الثقافية/ التونسية، وزارة الثقافة التونسية،ع67/68 ، 

1994، ص44.

تعّمدنا نقلها كما وردت للمحافظة عىل  32 نش أن بعض الوحدات ُحبَىل باألخطاء اإلمالئية والنحوية والرصفية، 

عربة.  دالالتها ا

33  نش إىل تواجد أشكال أخرى تمزج  وتخلط ب األشكال الثالثة إليصال “الّرسالة الغرامية”.

34  ظاهرة واسعة الحضور بالفضاء الجامعي، حتى بالجامعات الغربية، لكن بدرجات متفاوتة االنتشار. 

االمتحانات راقبة  الربيطانية  الوكالة  أن   ،2010 فيفري  لشهر  ”Daily Mirror”الربيطانية  صحيفة  نرشت   35

العامة للتعليم  غش، خالل امتحانات الّشهادة  4500 محاولة  اضية أزيد من  السنة ا OFQUAL“ سجلت  خالل 

 ) الغش  حاالت  أغلب  عندنا)،  الباكالوريا  شهادة  تعادل  (التي   “A-Level أ   ستوى  ”ا وشهادة   ،GCSEالثّانوي

االلكرتونية،  القواميس  الحاسبة،  اآلالت  النقالة،  (الهواتف  ممنوعة  وسائل  فيها  اُستخدمت  حالة)،  حوايل1897 
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والحوليات... أما اليابان، فتحدثت الصحف عن تسجيل 4 حاالت غش متتابعة لطالب يبلغ من العمر 19 سنة، خالل 

الرياضيات واللغة  امتحاني  2011 ،حيث نرش أسئلة  يابانية عريقة، يف مارس   الدخول ألربع جامعات  مسابقات 

 Les ليسرتجعها بعدما تّم اإلجابة عليها من طرف من كانوا يف اتصال معه ،Yahooساعدة ل اإلنجليزية عىل صفحة ا

الهواتف خالل االمتحانات،  نع التام لالستخدام  internautes، باستخدام عنوان هاتفه ”L’adresse IP“، رغم ا

وجات. تم توقيفه من طرف الّرشطة وُقِدَم للمحاكمة، حيث حكم عليه  وتجهيز الجامعات اليابانية بنظام تشويش ا

رة األوىل التي يتم التعامل مع حاالت مشابهة. بغرامة مالية تقدر 4.200€، و3 سنوات سجن. وتعترب ا

القوة ومواطن الضعف يف  إنه وسيلة لكشف مواطن  اعتقاده- وسيلة وليست غاية يف حد ذاته،  -يف  36 االمتحان 

ؤسسات لتجيز للشباب االنتقال من مرحلة اىل مرحلة  العملية الرتبوية بُغية تحسينها. ومقياس تعتمد عليه الدول وا

أعىل يف السلم التعليمي، أو للدخول اىل الجامعة أو للمبارشة بوظيفة أو عمل ...من هنا كان التناقض الذي حصل 

عمليا، و أصبح االمتحان غاية ال وسيلة، فأدى ذلك اىل انتشار أساليب الغش يف االمتحانات. 

 37 أنظر الزاوية اليرسى من الصورة.

38 Jean Pierre Albert,“ Etre soi : Ecriture ordinaire de l’identité“,ed : BPI,1993, p .259.

39 Alexandra Saemmer& Moniaque Maza, ” E-Formes: Ecriture visuelle sur supports numé-

riques ”,   Publication de l’Université de Saint-Etienne: 2008, p. 66. (Google Books).

40  Emile Benveniste, ”Problèmes de linguistique générale“, Paris, Gallimard, 1975, p. 260.

41  Alain Milon, ”Tag et graff mural, visage et paysage de la ville“, Les Annales de la  Re-

cherche Urbaine, n°85,pp.140-147 .URL:http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/ar-

ticle. php3 ? id_ article =238.   Consulté le:11/09/2007.

راهق  العمل يجعل ا درسة، ومكان  ب البيت وا الوظائف  الفصل  يف  أن  السوسيولوجية   الدراسات   42 تش 

برعاية  تأثرهم  الرفاق من  بجماعات  تأثرا  بذواتهم، وأكثر  وعيا  أكثر  يجعلهم  كما  البالغ   اختالفا عن  يزدادون 

رتبطة بعالم الكبار. (نقال عن: محمد الجوهري، وآخرون،” لغة الحياة اليومية“،  ؤثرات ا الوالدين وغ ذلك من ا

مركز الرتاث الحضاري والطبيعي، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة،  2008، ص 28- 29) .

الشباب  الشباب يف إحداث نوع من االنفصال ب  43   يش الباحث ”محمد عيل محمد” يف دراسته، لدور ثقافة 

من  األحيان.  من  كث  يف  بينها  فيما  تتصارع  فرعية  ثقافات  لتبلور  أدى  مما  والكبار،  الشباب  وب   ، راهق وا

عارضة. خصائص هذه الثقافة انطواءها عىل اتجاه النقد وا

 44 لن نغوص يف سجاالت أّي مجتمع نحن؟، تقليدي أم حداثي أم اإلثن معا، أم ماذا؟.

للتّعب  العب  ا سوى   “ يجد ”الكاتالون لم  حيث   ،“Franco ” فرونكو  يف إسبانيا يف عهد  ما حدث  نحو  45عىل 

تحدة األمريكية، يف  والتحدث الحر بلغتهم األصلية. نفس األمر حدث سنة  1998 عندما انترصت إيران عىل الواليات ا
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تظاهرون( رجاال ونساًء) عندما خرجوا  للتعب عن  مقابلة كرة القدم،  إذ لم تتجرأ السلطات اإليرانية  وقف آالف ا

فرحتهم باالنتصار، عكس ما حدث يف مناسبات أخرى، و ينسحب األمر عىل العديد من البلدان( العربية واإلفريقية ).

 46 كرة القدم - حسب” أالن إرانبارغ  Alain Ehrenberg ”- ليست رياضًة فقط، بل وجهة نظر خاصة بالحياة“. 

  Alain Ehrenberg, ”Le culte de la performance“, Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 55.

ية ( األوروبية و  الربازيلية). قارنة بالفرق العا 47 رغم محدوديتها با

أصدق  العب”  شرتك، ولعل ظاهرة ”العنف يف ا التجاور والعيش ا تُحِدث النقيض، تهدم أوارص  48 ويمكنها أن 

برهان لذلك.

49 Simon Kuper ,” Football against the enemy“, Pub: Orion, 2011, 256.p*.

جتمع  ستديرة)، بالعالم الخارجي، عالقتها بالسياسة، باالقتصاد، با   * كتاب مهم، يُالِمس عالقة الكرة (الساحرة ا

ؤلف-  بدقة متناهية كيفية مساهمة كرة القدم (األكثر شعبية يف العالم) يف اِْسِتْوقاد  وبالتاريخ عامة. كما  يصف–ا

و شحن الثورات عرب العالم. تُرِجم الكتاب لعّدة لغات، من بينها اللعة العربية حيث ترجمه الكاتب األردني ”الدكتور 

خليل راشد الجيويس“  تحت عنوان ” الكرة ضّد العدو”.

ْمِني) ب مجموعات الّطالب، الذين يعيشوا-إىل حدٍّ ما- نفس الظروف  50  تشكل نوع من االتّفاق (الَعَلِني أو الضِّ

واألوضاع اإلقامية، مّما أدى مع مرور الوقت، ِلبَلورة قيم ومعاي ثقافة فرعية -تُميِّزهم-، وذلك بتطوير أنساق وآليات 

جموعات  (ا الجماعي  بالتَّمركز  ذلك  يتم  النّفيس،  واالتزان  الِحماية  من  نوًعا  ِلتَحقيق  البداية،  يف  تلقائية  اجتماعية 

الطالبية). 

51 Mignon Patrik, Marty Pierre, ” La musique forme la jeunesse“, ANIM’ Magazine, no45   , 

janvier,  1999, pp20.23..  

ا”. غنِّْي أن يكون سف َا كاد ا يِه التَّصِف ْي وفِّ  52  تَتَيٌُّمٌ، جعل أحدهم يكتب عىل جدار ” ٌقـْم  لـلـمـغـنـِّ

 53 نذكر أننا تعمدنا نقل الوحدات بأخطائها للحفاظ عىل مصداقيتها.

54 Brahim Hadj Slimane,“Musique algérienne“, dans : Algérie, histoire, société et  culture”, 

(Ouvrage collectif), coordination,  Hassan Ramaoun,  Algérie,  Alger, CASBAH  édition, 2000,  

pp. 280-299.

مكنة.  55 أوردناها بأخطائها اللغوية والنحوية الرصفية للحفاظ عىل دالالتها ا

56  France Picard, ”La communication artistique et l’écriture graffitique”, 1992,604p.

ِيِزيريَة الِيل َرانا َعايِْشينْها  57 منها النماذج التالية:”يا حرصاه عىل الّيل فات”، ”نَأَمل يف غٍد أفضل”، ”َواْش َهِذي ا

يف هذا الحي”،...

58  دون تمحيص وتحليل منطقي. 
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59   Alain Milon, ”L’étranger dans la ville - Du rap au graff mural”, (Coll. Sociologie  d’au-

jourd’hui), Paris, PUF, 1999,145p. 

60  محمد حّمود، ”قراءة يف الخطاب الهاميش“، كتابات معارصة،  العدد22، 1991 .

61 Jean Baudrillard, ‘Kool Killer ou l’insurrection par les signes’, L’échange symbolique ou la 

mort, Paris, Gallimard, 1976, pp.128-138.
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ثقافة القبلية عند العمال النهاريين بمركب النسيج بسبدو تلمسان 

احتفالية وعدة سيدي يحيى بن صفية أنموذجا 

الكبار عبد العزيز

جامعة تلمسان

املقدمة:

شــارالكب  ــ ذلــك التواجــد واالن ــر  زائــري فضــاءا قدســيا يتمظ ــي ا نــوب الغر ــ جغرافيــة ا عت   

ا  ــ ــار جــزءا كب خاصــة منطقــة أوالد  ل منطقــة ســبدو ، و شــ لألضرحــة وقبــاب األوليــاء واملــزارات ، و

ــ وســيدي  ــا : ســيدي ع ــذا الفضــاء الــذي يرتبــط بمجموعــة مــن األضرحــة واألوليــاء والقبــور م مــن 

ــ  يال ــاج وســيدي ا ــ ب فــي وســيدي عبــد هللا وســيدي يح ــ وســيدي بولفــراد وســيدي ا مو

ة  ــ عــد مســاحة جغرافيــة وثقافيــة متم قيــا  ــن أن شــمال إفر ــ مــن الباحث ؤكــد كث ســن .. و وســيدي 

ــ  يــة  يــاة الدي ة ل ــ ــ املؤسســات االجتماعيــة املم :” إن أك ــ ل كب شــ ــرة األضرحــة  ــا ظا شــر  تن

بنــة، فــإن األوليــاء  تــل والر ــ . وألن اإلســالم ال يقبــل الت صية الو ــ ، و ــ ــ الو قيــا  شــمال إفر

أن  ــ  إ يحتــاج  ال  قيــا  افر شــمال  ــ  ــ  فالو حاكمــة..  وأســر  ســب  ســالالت  لون  شــ و اثــرون  يت

اف  ث قواه الروحية إ ابن أخيھ ، إذ ال يحول دون أن يكون لھ أو يحول دون االع يو بتور

ــذا التعاقــب األســري، إذ  ار أو رفــض يرتبــط بمثــل  ن ــ ذلــك، ال يوجــد اســ ، بــأن لــھ إبنــا . إضافــة إ

ــ خلــف.. ” 1 تقــل داخــل األســرة مــن ســلف إ ــ يتوقــع أن ي ــدارة الروحيــة والــدور الرو ا

ــن  ح يمنــة ضر ــ  ن  ا  القدســي ــا وشــمال ــ جنو    وتتمثــل خصوصيــة جغرافيــة منطقــة ســبدو 

ثــا وجــادا  إلحيــاء إحتفاليــة الوعــدة  مــا ســعيا حث ل واحــدة مــن  ســ  ــن  ــن بقبيلت ين مرتبط شــ

ح  ا لضر ار ال تقيم احتفالي ما : قبيلة أوالد  ن  ن القبيلت ات ية ،  ا شبھ الدي وممارسة طقوس

نــوب  ــ ناحيــة ا ــ ب ” بوغــدو ”  ــة ســيدي يح ــار بقر ــ بــن صفيــة بمنطقــة أوالد  ــا ســيدي يح ول

ــ ناحيــة  ــر وتتــم  ـ الطا ـ ــاش وأوالد  ــا قبيلــة أوالد ور ــ تحتض رال ــ الطا ، واحتفاليــة وعــدة  

ــة ” تبــودة ” بمنطقــة ســبدو. الشــمال بالقــرب مــن قر

ـ بــن  ـ ــ احتفاليــة وعــدة ســيدي يح ســيج، وع ــن بمركــب ال ار ــ العمــال ال تمامنــا ع    لقــد تركزا

ــ بــن صفيــة ؟ ومــا  ســاؤالت التاليــة: كيــف تتــم احتفاليــة وعــدة ســيدي يح صفيــة فذلــك لإلجابــة عــن ال

ــذه االحتفاليــة ؟    ســبدو ل ســيج  ــن بمركــب ال ار ــ تمثــالت العمــال ال
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التحليل: 

ــذا املــوروث  ــم عناصــر  ــن أ ــ ، ومــن ب ــا الثقا تمعــات التقليديــة بإحيــاء مورو ــ ا    تقــوم القبيلــة 

ــذه  و االحتفاليــة  ــذه  ــدف  حيــث   ، تلفــة  ا ا  طقوســ وممارســة  الوعــدة  احتفاليــة  ــ  يتمثــل 

ــا الثقافيــة واالجتماعيــة  ــ خصوصي فــاظ ع ــة القبيلــة وا و ــ إنتــاج وإعــادة إنتــاج ال املمارســات إ

ا .. إن تنظيــم  ــ تكــرار نفســ ــ طقــوس لتحافــظ ع ل مؤسســة تحتــاج إ تقــول رحمــة بورقيــة : ” إن 

ــ  ت  شــ ــذه الطقــوس . إن ال ــا  ــ أصبحــت تلع ــ الوظائــف ال ــال خــالل املوســم ليدلنــا ع ا

ــا التحــول  ــ نفــس الــدوار لظــروف اقتصاديــة اقتضا تمــون إ شــھ أفــراد ي ع ــال الــذي أصبــح  ا

ــم خــالل املوســم إلحيــاء شــعور  ــم – ال يمنــع اجتماع ــ وضــع البعــض م االقتصــادي الــذي طــرأ ع

ــذا الطقــس  ــ  عت كة . قــد  لــق تضامــن مؤقــت وحيــاة جماعيــة مشــ ــ واحــد و ــ ح اإلنتمــاء إ

عرفــھ ،  ــ الــذي أصبحــت الوحــدات القبليــة  ا ت ا شــ ــ مــن طقــوس املقاومــة ضــد ال االحتفا

ــ الرغــم مــن االختــالف الــذي يتخلــل  ــ نفــس املنطقــة ع تمــون إ ســر الــذي يوصــل أفــرادا ي ــو ا ف

ــري  ــ إال الوجــھ الظا ــذه الوظيفــة ، ما ــ . و ــ الســلم االجتما ــم  ان ــم االجتماعيــة وم أوضاع

ــ ” 2 ــ منطــق النظــام االجتما ــا  امنــة لــھ فيجــب البحــث ع للطقــس . أمــا الوظيفــة ال

ــن الديــن الرســ والديــن الشــع  ــ ب    يرتكــز تحليلنــا الحتفاليــة الوعــدة بمنطقــة ســبدوع التمي

الكتــب  مــن  املســتمدة  والنصــوص  املبــادئ  ام  ــ وإح التوحيــد  ــ  ع يقــوم  الرســ  الديــن  أن  ذلــك   ،

الدولــة  ــم  عي الذيــن  الديــن  مثلــھ رجــال  و شــر،  هللا وال ــن  ب ة  شــر ال الوســاطة  رفــض  ة و الســماو

ــ الديــن  ــأ األفــراد  نمــا ي يــة.. ب يــة ، وأداء الفرائــض والشــعائر الدي ــ املؤسســات الدي لإلشــراف ع

ــن  ــم و ـ الوســاطة بي ـ ــم  ــم العتقاد ك باألوليــاء ، و التقــرب م ــ ــارة األضرحــة ، والت ــ ز الشــع إ

عة والتوحيــد  ــ النصــوص والشــر شــديد ع ات:” يتمثــل الديــن الرســمي بال هللا .يقــول حليــم بــر

ــ  مــارس ع و  ، املؤمــن وهللا  ــن  ب الوســيط  غيــاب   ، هللا  أمــام  ــن  املؤمن ــ ومســاواة  والو والســنة 

شــديد  تمثــل الديــن الشــع بال ن . و ــن ورجــال الديــن الرســمي ــ املــدن ومــن قبــل املثقف األغلــب 

ــ  وع واملــزارات،  لألوليــاء  بالتعبــد  وذلــك  بــا  املؤمــن  عالقــة  ــ  والتــدرج  ــ  الرو االختيــار  ــ  ع

ــ األغلــب  مــارس  ــردة، و لمــات والقواعــد ا ــ مــن ال اص أك ــ ــل والرمــوز والصــور واأل التأو

الديــن  ــ  ز  ــ ي فيمــا  والســنة  لمــة  ال الرســمي  الديــن  ــ  ز  ــ ت ة.  ــ الفق املــدن  وأحيــاء  القــرى  ــ 

ص والوجــدان ” 3  ــ الشــع ال

ســق مــن التمثــالت  ــ  ونــات الديــن الشــع ، وتتجســد  ــن أبــرز م إذن احتفاليــة الوعــدة مــن ب ــ عت     

ســب  ــ الــذي تن ــد أو الو ــ حقيقــة األمــر، االرتبــاط الوثيــق للقبيلــة با ــ تكشــف لنــا  واملمارســات ، ال
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واألســاس الــذي  ــذا االرتبــاط  ــن جميــع فــروع القبيلــة .  إليــھ ، حيــث يمثــل رمــزا للتضامــن وااللتحــام ب

والثقافيــة  واالجتماعيــة  يــة  الدي وشــبھ  يــة  الدي ا  طقوســ وممارســة  الوعــدة  احتفاليــة  عليــھ  تقــوم 

واالقتصاديــة . 

ذه االحتفالية  ا  ثا ومتمس ش ا أن جيل الكبار ال زال م بدو حسب املعاينة امليدانية ال قمنا    و

ــي مــات هللا  ان يوعــد بكــري وكنــا نمشــو معــاه للوعــدة و ــي  ــن مــن العمــال : ” أ يقــول أحــد املبحوث

ــا  ــا للوعــدة وأنــا منقــدش نبقيل ــ معا ــ بــاش نم ــ توعــد وتفــرض ع يرحمــھ ، أمــي مــا زالــت 

ــ الوعــدة بــاش نقابلــو الضيــوف ،  ــروف وقــاع صوا ــ نتاعنــا وا ــا ا ــا ، نــدي معا خاطر

ــن عــام ومازالــت توعــد ” . ــا خمســة وثمان أمــي راه عند

ــد  ــاذي عــادة نتاعنــا ، وعا انــو والــدي و قــول عامــل متقاعــد آخــر: ” أنــا مــن بكــري نوعــد كيمــا  و

بــزاف والت  ــي مرضــت  ، أنــا واحــد العــام مر العــرش ميضيعــش  بــاش  ــ  دنــا بيــھ ســيدي يح عا

ســاء ”  ــ وعــدت وخلصــت ال ســا خدمــات بــاش يقابلــو ا متقــدرش لشــقا بــزاف وجبــت 

صــاد  ــاء مــن موســم ا عــد اإلن ــف  ر ــ فصــل ا ــ بــن صفيــة     تتــم احتفاليــة وعــدة ســيدي يح

بصفــة  ــا  احتفاليا القبائــل  جــل  ــا  ف تمــارس  ــ  ال الزمنيــة  ة  ــ الف ــ  و  ، تم  ســ ر  شــ ـ  ـ وتحديــدا 

ــ الطقــوس الفالحيــة املنظمــة حســب دورات وفصــول  متعاقبــة ، حيــث : ” يرجــع أصــل املوســم إ

اتــھ املواســم  انــت  ــا . وقــد  الســنة ، وذلــك ألجــل تجديــد العالقــة مــع الطبيعــة وإخصــاب عطاءا

تــان ،  عقــد مراســيم الزفــاف وا ــا  ــ . وضمــن فضاءا ــ أو جــد قب ــ صا ــح و تقــام حــول ضر

ــ للموســم،  ــدف األك ســيان ال ــات . ولكــن مــن دون أن يتــم  م املصا ــ شــط التجــارة وت مثلمــا ت

ــا للموســم املقبــل ” 4 كــة وتخز ــ ثمــرة ال ــ ج واملتمثــل 

ــ بــن صفيــة مــن أبنائــھ وأحفــاده  ــة ســيدي يح ــن ذر ــد الــذي تــم ب ــذا الطقــس وفــاءا للع ــ  عت     و

فــاظ  ل ســنة إلعــادة إنتــاج القبيلــة ، وا ــ  ــذا الطقــس مــرة  ــ إحيــاء  عــد وفاتــھ فقــد اتفقــوا ع

ــ  ــم محبــة فيــھ منــذ تو ــم ممــن ل تــھ ومــن مع ــا مــن الشــتات والضيــاع : ” وقــد جــرت عــادة ذر عل

ــ هللا الــذي مــن  ا بــھ وتوســال بــھ إ ــ ارا لــھ وت ــرا تــذ عقــدوا عليــھ احتفــاال با ــ اآلن أن يجعلــوا و إ

ــف بموضــع  ر ــ فصــل ا ل ســنة  كــون ذلــك االحتفــال  ــ والصــالح و عليــھ بالتقــوى والعلــم وا

حــھ  ضر قــرب  ــا  ــ خــف محمل ال ــم  ــون بيو ضر و ــم  ــار وغ أوالد  يجتمــع فيــھ قبيلــة  تــھ  تر

ار  ــ ــر  يجــري مــاؤه العــذب وتلــك األ يطــة ب بــل املتقــدم ا ــ ا ار امللتفــة  ــ مفرقــة تحــت األ

ــ ذلــك  ــ حاف ــم ع ــر و ــدر بذلــك ال ــا واملــاء  غــرد فــوق أغصا ــاح والطيــور  ــ بأصــوات الر غ

ن  ا للضيــوف والفقــراء واملســاك ــ طعمــون الطعــام كث ــم الذبائــح و ــ مــدة اقام ذبحــون  ــر و ال
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كــون  ــن و ــ القبيلت يــول املســومة وكذلــك غ ــ ا ــن ع ــل فرســان القبيلت ــ ذلــك ا أيامــا وتلعــب 

ــ إطــالق البــارود مــن  اعة عظيمــة ع ــ ــ تلــك املســابقة  ــرون  ظ يبــة و ذلــك اللعــب بكيفيــة 

ــ محــل فســيح  كــون ذلــك  يــة و ــرون فيــھ الفروســية العر ظ ــش و ــ وجــھ مد البنــادق العديــدة ع

ــار النــاس املــودة  رجــان عظيــم مــن إجــراء الصدقــات وإظ قــع م ــح و وســط تلــك الغــاب بــازاء الضر

جتمــع  ــ قــراءة القــرآن العظيــم و ــ تلــك األيــام ع فــد عليــھ الطلبــة يواضبــون  عضــا و ــم  لبعض

ــ  مــودة والنــاس ع صــال ا ــ مســائل العلــم وا ــن و ــ مناقــب الصا فيــھ العلمــاء للمذاكــرة 

عــض االحتفــاالت ” 5  ــ  ــس فيــھ مــا ينكــره الشــرع كمــا يقــع  ــ وجــھ شــر ل ــم ع ــم واجتماع رت

ــؤدي  ســ بمجلــس القبيلــة، و ل فــروع القبيلــة و نظيــم احتفاليــة الوعــدة أعضــاء ممثلــون لــ   يقــوم ب

ــن مــن  ــن واملدعو ــا تحديــد أيــام االحتفاليــة واســتضافة الزائر ل عضــو وظيفــة معينــة ومحــددة م

انت اجراءات  لية لتقديم الدعم املادي والتأط األم .. و خارج القبيلة ، واالتصال بالسلطات ا

ــ  ــذا التنظيــم  شــاور حــول  ــ بيــوت أعضــاء مجلــس القبيلــة وال ــذه االحتفاليــة تتــم ســابقا  تنظيــم 

ة ســيدي يح  ذا الطقس يتم  زاو نة فإن الـــتأط القب ل األســواق واملقا .. أما  املرحلة الرا

ــ  ــ يقــول أحــد العمــال املتقاعديــن : ” مــن بكــري وحنــا نظمــو الوعــدة  يال العلميــة ببلديــة ســيدي ا

ماعــة بــاش تفــوت الوعــدة مليحــة ، وضــروك رانــا نتالقــاو  ديارنــا ، ونتالقــاو عنــد واحــد مــن كبــار ا

نــة ومليحــة ” . ــو الوعــدة وتكــون ز ــ كيفــاش ن ــة ونتافقــو ع ــ الزاو

ــ  ” و ماعــة  ا  ” ” أو  ماعــة  ” كبــار ا ســمية  ــن  ار ال عنــد  القبيلــة  مجلــس  ــوم  مف تخــذ  و     

عــض  ز  ــ ــذا ي ــ ”أجماعــة ” و ــي وتتمثــل  تمــع املغر ــ ا دد  ــ ــ ت ســمية ال ــ اعتقادنــا نفــس ال

عــض  فقــط وجــود  زائــري يبقــى  تمــع ا وثقافــة ا ــي  املغر تمــع  ا ــن ثقافــة  كة ب القواســم املشــ

ــن  تمع ا طبيعــة  تحــدد  ــ  ال والسياســية  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  خيــة  التار صوصيــات  ا

العائــالت  رؤســاء  مــن  مكــون  مجلــس  عــن  عبــارة  أجماعــة  انــت  لقــد   ”  : ــروي  ال ــادي  ال يقــول   .

ــا وتفــرض ممارســات  ــن عناصر كة ب ــ تبــدو كجماعــات متحــدة تملــك رمــوزا مشــ ركيــة ال الباطر

انــت أجماعــة  ــ مجلــس واحــد .. و ا  رؤســا ــ  ــذه العائــالت ، ممثلــة  ، وقــد تجتمــع  ــا  ة ل ــ مم

ــام سياســية واقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة ســواء داخــل الــدوار أو الفخــذ أو العظــم..  تــزاول م

ــرث  ا ــ  والتعــاون  والســوا  الطــرق  وإقامــة  د  ــ امل ترميــم  ــ  ع ر  ســ ل تجتمــع  أجماعــة  إن 

ــزة  ــ تنظيــم التو ماعيــة ، إضافــة إ ــم، وتنظيــم املــآدب ا ــاء وضياف صــاد، وحمايــة الغر وا

ا ،  ســي ــا وحســن  ــ تدب ر ع يــع واملواســم والســ ــرة جماعيــة للعمــل ، وإقامــة أفــراح الر كظا

شــطر  ماعــة ت ــذه ا ــ إطــار مســؤولية منظمــة وواعيــة ، الشــ الــذي قــد يجعــل  جــري ذلــك  و
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املوحــدة ” 6 ــ  كة واملصا ــ جماعــات أخــرى تبعــا لالحتياجــات املشــ إ

شرع  عاء و ن والثالثاء واألر حھ  يوم اإلثن ا ضر ة سيدي يح ال يتواجد ف    تبدأ الرحالت إ قر

ــذه  معــة .  معــة قبــل صــالة ا ــ يــوم ا ت معــة وت ــس وا م ــ ممارســة طقــوس الوعــدة يــوم ا

ــ البقــاع  ــاج ع ــ حــد مــا توافــد ا شــبھ إ ــ  ــ والوط اب ا ــ ــ تنطلــق مــن مختلــف ال الرحــالت ال

ز الطبيعــة الشــمولية  ــ يھ حيــث ”: ت شــ ــذا ال ــ  ــن إ ــذا مــا دفــع ببعــض الباحث مــا  املقدســة، ور

ــل  ــ للفقــراء ” ي ــا. إنــھ بمثابــة ”  ــا وع ــ  ــ يتج ــر املتعــددة واملتنوعــة ال ــ املظا للموســم 

دايــا  ــ رحابــھ ال ، كمــا تقــدم  ــ ــم الصا كــة مباشــرة مــن مقــام ول ــاج ضمنــھ ال ا الــزوار / 

ــ ” 7 واألضا

ل من عدة فضاءات ثقافية واجتماعية  ش     كشفت لنا التحقيقات امليدانية أن احتفالية الوعدة ت

ســ عنــد العامــة  عضــا و ــا  عض ــة مــن  يــة واقتصاديــة وسياســية ، حيــث الحظنــا خيمــا متقار ودي

ل  بــل فــ ــت تحــت ســفح ا يــام نص ــ عبــارة عــن مجموعــة مــن ا ــروات ” و مــن النــاس ب : ”ا

ــون  ــن ، وت فــرع مــن القبيلــة ينصــب خيمــة ألفــراد العائلــة وخيمــة أخــرى الســتقبال الضيــوف والزائر

ــة ، وخاصــة  يــم املنصو ــ بحراســة ا ــ لفرعــھ القب ت ل فــرد ي تكفــل  ــي ، و عــادة مفروشــة بالزرا

يــم  ــن بجانــب ا ــاء املار عــض الغر اض  ــ ســوة فقــد ســبق وأن تــم توقيــف واع ــا ال ــ تتواجــد  تلــك ال

ــا  لمــة ســر يتواصــل  ــا  ــي ” وكأ ر ضيــاف  ــب أن يطلــب الضيافــة ”  كفــي للغر ــروات ” ، و ” ا

حيــب  بالضيــف  تــم ال لمــة تــدل وترمــز للســلم واألمــان ، و ــا  يــم ، كمــا أ ــاب ا ــاء مــع أ الغر

عــد جانبــا مــن  ــذه الضيافــة  ــ الليــل .  انــت األمســية والعشــاء والشــاي  قــدم لــھ الغــذاء والشــاي إذا  و

ــ احتفاليــة الوعــدة ،  ــس فقــط  ــا ل ــون يحتفظــون  ار ــ ال زال ال القيــم الثقافيــة واالجتماعيــة ال

ــ املتطلبــات املاديــة للضيــف .  ــاري ” نفســھ لتوف ــ ” ال ــ وإن لــم ي ــم اليوميــة ح ــ ســائر حيا وإنمــا 

الفــرد  ــا  عل ــى  تر ــ  ال االجتماعيــة  شــئة  الت وأبرزعناصــر  ــم  أ أحــد  تمثــالن  والكــرم   الضيافــة  إن    

لــس القبيلــة خيمــة تفــرش  ــا جيــل الكبــار وجيــل الصغــار ، و ــ عائلتــھ وقبيلتــھ ، يتمســك  ــاري  ال

وســبدو  ــ  يال ا ســيدي  مــن  ة  ليــة والعســكر ا الســلطات  الســتقبال وفــود مــن  الفاخــرة  ــي  بالزرا

ــ  يــول وذبــح املوا ــي ومختلــف األفرشــة وا ــون الغــرض مــن عــرض الزرا شــة  وتلمســان و ي والعر

ــ  ا ــار و ــون قبيلــة أوالد  ــ ت ــذه الفــروع ال ــن  ا و ــن الفــروع القبليــة نفســ ــ واالختــالف ب حــب التم

ــ  يــام يف ــ املوســم واســتعراض ا ــال  ” إن تنظيــم ا القبائــل األخــرى تقــول رحمــة بورقيــة : 

ــ اســتعراض الفــرش  بــارى األفــراد  ــ . ي اتــب االجتما ــو ال ــد الطقــس أن يخفيــھ أال و عمــا ير

ــاء  ر ــات القتنــاء الك ــي والســيارات والبطار الزرا ــا :  يــام وخارج داثــة داخــل ا ســبات ا ومك
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ــن .. إن  ــ إكــرام الضيــوف وذبــح الذبائــح وتقديــم األطعمــة لــآل خر بــارى العائــالت  يــل . كمــا ت وا

ــ جــو  ــ  ــو أيضــا مســرح إعــادة اإلنتــاج االجتما ــ مختصــر و ــو عالــم اجتما مجــال املوســم 

ونيــة . ” 8  ــئ عليــھ وتتغــذى منــھ عالقــات الز ــاالت االجتماعيــة الــذي تت ــو أحــد ا . و ــ احتفا

ــذا مــا كشــفتھ لنــا  تمثــالت  ــ بــن صفيــة ، و ــ ســيدي يح ــا مــن الو    تقــام احتفاليــة الوعــدة تيمنــا وتقر

ــن الذيــن قدمــوا مــن مختلــف أرجــاء  ــ مــن الزائر تــھ مــن أبنــاء القلــب وأبنــاء الصلــب وكث وممارســات ذر

ــ مــن خــارج  ان وتيــارت .. وح ــ زائــر العاصمــة وغل ــران وســيدي بلعبــاس وا الوطــن مــن تلمســان وو

ــن...  ــالل العراقي ــ  عــض األفــراد مــن ب ــ و ــ وخاصــة مــن املغــرب األق اب الوط ــ ال

ــھ ،  تجــھ األفــراد مــن تمثــالت حولــھ ومــن ممارســات تجا ــذا البحــث ومــا ي ــ  ــ     ملــا نتحــدث عــن الو

ة عنــد هللا ووســيط  ــ انــة كب ــ لــھ م ص امليــت الــذي يتصــوره النــاس بأنــھ متم ــ إنمــا نقصــد ذلــك ال

ــ أبنائــھ وأحفــاده ، فقــد كشــفت لنــا التحقيقــات  تقــل إ ــ ت اتــھ ال ر شــر وهللا ولــھ كراماتــھ و ــن ال ب

ات وذلــك ألنــھ  ــ ــذه ال ــون  ــ يمتل ل أبنــاء ســيدي يح عتقــدون أن  ــن  ا مــن املبحوث ــ امليدانيــة أن كث

ــ ســيدي  بــدو أن الو ــم ، و كــة معينــة وســكت عــن البعــض م ل واحــد مــن أبنائــھ ب قبــل وفاتــھ خــص 

ــ بركتكــم ” . يال ــ القناعــة فقــد قــال عنــھ ” ا بــھ أبــاه ســيدي يح ــ قــد و ــ ابــن ســيدي ي يال ا

س  ال ال ســيج حلما قائلة : ” شــفت  املنام ســيدي ا    حكت لنا زوجة عامل صنا بمركب ال

ــد عنــدك ولــد  ــ راه غــادي يز ــ يــا بن ــ بالضنايــة ، وقا ــي بــاش يرزق ام وكنــت طالبــة مــن ر ســل

ــ الزم نخــرج صدقــة عــل  مــت ب لــوة والتمــر ، ف ش حقــي مــن ا ســا ــ اســمي ومــا ت ــ ســميھ ع ب

ــ ” .  يال ــ بالولــد وســميتھ ا ــي كرم ــ ، تبعــت ذاك املنــام ور ال ســيدي ا

ــا يــاهللا نــزورو  ــ أمــي هللا يرحم ــ زوج بنــات وقالــت  ــ تقــول : ” ماتــت  وعــن بركــة أبيــھ ســيدي يح

حــت ، دخلــت  ــح ور ــي دخلــت الضر عــض ، و نا معــا  ــ ذيقــت خاطــرك مشــ ــ بــاش تقل ســيدي يح

اذ املفاتيــح خمــس والد  ــم شــوي مكســر ــت خمــس مفاتيــح واحــد ف ه وص ــ اب نتــاع ق ــ ــ ال يــدي 

عــد ” . ــ زاد عنــدي ومــات مــن  ــو الولــد ا ــ شــوي مكســر  ــي واملفتــاح  ــا ر ــ  رزق

ــن  ار ة مــن ال ــ حة كب ــ ثقافــة شــر ــا  يو ل عنصــرا ب شــ ــ  حــات أن الو ــذه التصر    تكشــف لنــا 

ــ  كــة تــورث مــن األجــداد إ ــ أفــراد القبيلــة ، وأن ال ن لــھ وع ســب ــة عنــد املن ، كمــا يمثــل ســلطة رمز

ك  ــ ولوجيــا وخاصــة جــاك ب و ــ مــن علمــاء االجتمــاع واألن ــذا مــا كشــف عنــھ كث األبنــاء ثــم األحفــاد و

ل مــن  ــ عــن شــ ــ رأي غيل ــ  ــ الو ع مــل : ”  ســام ا ــي ... يقــول  ــ ، وإدمونــد تو ســت غيل وأر

ــ بمثابــة الســلطة  زمــا و ــ عمومــا بنــوع مــن الكر تمتــع الو ــ اإلســالم . و ــ  ال التنظيــم الدي أشــ

شــمل ورثتــھ  ــ ل ص الو ــ زمــا تتعــدى  ار ــذه ال املقابلــة للســلطة السياســية القائمــة . بــل إن 
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ســب الرســول . ” 9 ــط األوليــاء ب ســ ر ــذا البــاب ي ومــن 

ــ  ينــات الوراثيــة مــن األجــداد إ تقــل املورثــات وا ــا كمــا ت كــة وانتقال ــث ال ــ عمليــة تور ؤكــد ع    و

شرة  العالم اإلسالمي .  رة من ك حيث يقول : ” فوراثة الصالح ظا ر األبناء ثم األحفاد رحال بو

اث املادي لوالديھ  سب وامل و مستقاة من الوراثة البيولوجية . فاإلبن ال يرث فقط اإلسم وال

يــة : اإلمامــة والقضــاء واإلفتــاء تــورث جيــل عــن جيــل ” 10 بــل أيضــا الصــالح ، والوظائــف الدي

ا عائــالت ســيدي  ســك ــ  ــ ال ــة ســيدي يح ة بقر ــ ــ مســاحة كب ــ ع ــح ســيدي يح ســتحوذ ضر     

وقــد تــم   ، ــ  م كيلــو  عشــر  عــة  أر ـ  ـ ســبدو بحوا بلديــة  عــن  وتبعــد  جبــل بوغــدو ”  بناحيــة ”  أمحمــد 

زائــري ، وأعيــد بنــاؤه مــن جديــد وتحرســھ  تمــع ا ــا ا ــ مــر  ة الســوداء ال ــ مقامــھ إبــان العشــر تفج

ن عــن  ن العســكر ــف للمســؤول قــدم الزائــر بطاقــة التعر ــ الشــع ، و ــش الوط عــة ل وحــدة تا

ــ  ــ األيــام ال ــ األوقــات العاديــة مــن األســبوع ، ولكــن  ــح ، وذلــك  ــھ للضر ــذه الوحــدة قبــل توج

ــرس  ــ وا ــح عــن قــرب مــن طــرف عناصــر الــدرك الوط ــا طقــوس الوعــدة تتــم مراقبــة الضر تمــارس ف

ل  ــ شــ إليــھ ، حيــث يوجــد بداخلــھ مدخــالن  تــؤدي  ــح يوجــد باحــة  الضر البلــدي ، وعنــد مدخــل 

ــت بــھ  ــ أســفلھ ، ومث ة  ــ توســط القوســان قــوس بــھ فتحــة صغ ســارا و مــا يمينــا وآخــر  أقــواس أحد

ــارة أو عنــد  ــح أو اثنــاء الز ــا مــن املــال عنــد دخــول الضر صنــدوق حديــدي يضــع فيــھ الــزوار مبلغــا رمز

ــا . ــاء م االن

ــ  تــم ذلــك بم ك بــھ و ــ ــ للت ــ الو اب مــن ق ــ عــض ال    يدخــل الزائــرون مــن الفتحــة الســف ألخــذ 

ــح بالدخــول  ــارة الضر ســياج مــن حديــد وتتــم ز ــ محــاط  ــذا الق ســد .  عــض أطــراف ا الوجــھ و

عــض  قــوم  ل طــواف ، و ــ شــ ســر  ــ غايــة القــوس األ ــح إ ــ القــوس األيمــن واملــرور حــول الضر ع

ــة  بلمــس ســياجھ ، كمــا يقــوم البعــض اآلخــر  ســاء مــن مختلــف الفئــات العمر الزائــرون مــن الرجــال وال

لقــب عنــد العامــة النــاس ب : ”  ــح و غلقــھ خــادم الضر ــ يفتحــھ و تــة بقفــل صغ بدخــول فتحــة مث

قــرأ  ــ البعــض اآلخــر و ص ــ ، و الو ــ ” عنــد القــوس األوســط ألخــذ تــراب مــن ق مقــدم ســيدي يح

ك  ــ عــض األيــام للت ــ ليلــة أو  ــت بداخــل الو ــن الشــموع للمب ســاء مع آخــرون الفاتحــة ، وتحضــر ال

وطلــب الشــفاء واالنجــاب ...

ــ عامــال صناعيــا بمركــب  ــذا الو ــادم ل ــ قبــل أن يمــارس وظيفــة ا ان ” مقــدم ” ســيدي يح   لقــد 

ثــم  ــ عمــھ  إ الوظيفــة  ــذه  وانتقلــت  مــن مقاديمــھ  ان  أبــاه  أن  ، كمــا  التقاعــد  ــ  إ ســيج وأحيــل  ال

ـ  ـ إ مــن األجــداد  تقــل  صــارت إرثــا ثقافيــا واجتماعيــا ي املقاديــم  وظيفــة  إذا : إن  ، يمكــن القــول  إليــھ 

ــ مجموعــة  تــوس إعــادة إنتــاج ، و ب ــ بورديــو ب :  ســميھ بي ــذا مــا  األبنــاء أو أبنــاء العمومــة ، و
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شــئة االجتماعيــة  ــق الت ــا األبنــاء عــن اآلباءعــن طر ــ ير ســبة ال الصفــات االجتماعيــة والثقافيــة املك

ــ ).     الرأســمال العائ  )

ــا  ــ ف ع ات  ــ أفعــال وســلو ــر  ــ ممارســات  تتجســد وتتمظ ــذا املوســم إ ــ  ــ   ــارة الو    تتحــول ز

غطيــھ  ــح ، وتقبيلــھ ، وملــس القمــاش الــذي  ــا : ملــس ســياج الضر ات جســدية وحســية م الــزوار بحــر

م اليوميــة  ل ــم ومشــا موم ــؤالء الــزوار عــن  ــ مــن  ـ كث ـ ف ابــھ ... و ــ الوجــھ والصــدر ب ، وم

ز عمليــة إرتقــاء الــزوار أفــرادا وجماعــات مــن  ــ ســدية ت ــذه املمارســات والطقــوس ا واملســتعصية ، 

ســدية  اتــھ األفعــال ا :“ بفضــل  ــ ـ القد ـ ــ مســتوى الفضــاء الرو مســتوى الفضــاء الدنيــوي إ

يجــة لذلــك تتحــول الــروح  كتــھ ، ون شــبع ب ــة يتــم إنجــاز اللقــاء املباشــر مــع الشــيخ ، وال – الرمز

ــي  ــ جعــل املقــدس والالمر ــ عضــو رمــزي قــادر ع ســد إ ــ عضــو جســدي ، مثلمــا يتحــول ا إ

كــة ، وامتــالء حــواس  شــبع بال عــد ال ضــور والعلنيــة .  ــور ، وا والســري يتخــذون صيغــة الظ

أو  اليومــي  ســد  ا يــات  وحي معطيــات  ل  مــن  ــ  الطقو ســد  ا يتحــرر   ، ــا  عطاءا ســد  ا

ســد املعتــاد ..“11    ا

ات  ــ ــن األتقيــاء ومصــدر ال ان مــن الصا ــ  ــ ســيدي يح ــن أن الو ــ مــن الزائر عتقــد الكث     

ــ واســطة  ــن يتصــورون بــأن الو ــن أن الزائر ــذا يب ــا مــن هللا ، و ــس عبــادة لــھ ولكــن تقر ــوء إليــھ ل وال

ــي يقبــل  ــ هللا ونجــو نــزوروه بــاش ر ــ و ــن : ” ســيدي يح ــن هللا يقــول أحــد العمــال املبحوث ــم و بي

كــة ” ــي عطــاه ال ــي ور ــو خــدم ر نــا حوايجنــا ،  قض منــا ، و

ن ” .  ن مكتف م ، مسلم در ف ي وما  مليح   قول عامل آخر : ” الوليا خدمو ر و

ــش بالوليــا  ــ حيــث قــال : ” أنــا كنــت منأم ــن مــن العمــال عــن اعتقــاده بالو عــض املبحوث    وكشــف لنــا 

ــش  ــ معرف ــ الليــل كنــت راقــد شــفت ســيدي يح ــ و ــ ســيدي يح ــ مليــح ع ومــرة قلــت كالم ما

ــ مليــح ، بكشــت  ــ راك تجبــد فيــا بــكالم ما نــك أنــت  ــ و ــ واش بي ليــا كنــت راقــد وال نايــض قا

ــن”  ن مكتف ــ مســلم مــش وســيدي يح ــي منجبد ــار الوليــا نتــاع ر ــش رد عليــھ ، منــذاك ال ومقدي

ــي  ــ  وأن الزائــر يأ ســان صا ــ التقــرب منــھ بــل إنــھ إ ع ــ ال  ــارة الو عــض العمــال بــأن ز ــ لنــا     وأو

ــو  ســان كيمــا حنــا  ــ هللا وإ ــ و حــم عليــھ وقــراءة الفاتحــة عليــھ حيــث يقــول : ” ســيدي يح فقــط لل

حمــو عليــھ . ” ــي ومــات وحنــا جينــا للوعــدة بــاش نــزوروه ون خــدم ر

د  عبارة الباحث جمال غر ا خاصا بھ أو  بدو أن العامل الصنا الزائر للو يفسر الدين تفس    و

ــ الرغــم مــن أن الديــن الرســ  ســط لإلســالم” 12،ع ــم م ع :”ف صائــص العامــل الشــا ــ وصفــھ 

نــازل  ــ ي ــ العبــادة ، إن العامــل الصنا عــادل مرتبــة هللا  يحــرم التقــرب مــن األوليــاء أو مــن أي شــ 
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عــض الفتــاوي  ليحــدث  يــة الرســمية وعــن  ــا لــھ املؤسســة الدي ــ تقدم يــة ال عــض التعاليــم الدي عــن 

ـ  ـ عمليــة إنتقــاء ملــا يحتاجــھ  عبــارة أدق - يقــوم  ــن الديــن الرســ والديــن الشــع ، إنــھ و-  توازنــا ب

تمــع اإلســالمي نالحــظ  ــ ا ــة مــن الديــن الرســ ومــن الديــن الشــع : ”و حياتــھ اليوميــة الضرور

ــ  شــدد ع عــض جوانبــھ و مــل  اصــة ، ف أن املؤمــن يفســر دينــھ بحســب أوضاعــھ وحاجاتــھ ا

ــا  ــا أو يتقيــد بأصول عدل ــ تناســبھ ،  ــي ال ــا املعا عط عيــد تفســ مبادئــھ و ــا اآلخــر ، و عض

 ، ــھ  غ الواقــع أو ف ســو ــ  ا  ســتعمل ــا ،  ــا قصــدا أو عفو ف ــا أ يز رمز ا حرفيــا أو  ، يفســر

ــز حاجاتــھ ” 13       عز ــ  ــا  ند إل ســ يــات و لفتــھ مــن ت مــا  ا م يمارســ

عــض األمــراض املســتعصية  ــن مــن  ــ مــن املصاب ـ بــن صفيــة كث ـ ــ ســيدي يح ــارة الو ــي لز   كمــا يأ

ســاء الزائــرات ســواء القادمــات مــن خــارج  ــا مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ، أمــا ال واملزمنــة م

ــ املنــام  تــھ  لــم تمــت رؤ ر والعقــم  أو  ــ ــدف إلزالــة ال ــارة  القبيلــة أو املنتميــات للقبيلــة فــإن الز

ــن مــن  ــح يقــول أحــد املبحوث ــت بداخــل الضر ــن يحملــن الشــموع ، وذلــك للمب ــ و ــح الو ...، يــزرن ضر

ضــة بارتفــاع  ــي مر اطــر را ــ  نايــا جيــت نــزور ســيدي يح ش  ســك ــ م ــا ب ار ســاء : ” أنــا  ال

ضغــط الــدم ” 

ن طالبا الضنايا ”. وتقول أخرى : ” جيت لسيدي يحيا أنا و

ــ  شــعلھ و ــح وجبــت معايــا الشــمع بــاش  ــ الضر وتضيــف أخــرى : ” أنــا جيــت مــع األم بــاش نبــات 

ــي ”. الــھ ســيدي ر ــ عطا كــة ا اطــر فيــھ ال ا مــن املــرض نتاعــھ ،  ــ ــ ي ــح ســيدي يح ــ ضر يبــات 

ــ  ــون إ ــ يتج ك بالو ــ ــ مــن الت ــن باملركــب الصنا ــم العمــال الصناعي ــ الزائــرون ومــن بي ت   وملــا ي

ســتقبل  ة  ــ ــرة صغ ــ  ــح ســواء عنــد مدخلــھ أو  ــون عــادة خــارج الضر خادمــھ أو ” املقــدم ” الــذي ي

ــم بــدوره قطعــا مــن القمــاش األخضــر ألخــذه  قــدم ل بــا مــن املــال و ــن يقدمــون لــھ نص ــؤالء الزائر ــا  ف

ك بــھ .  ــ ــم للت ــ بيو ــم إ مع

ـ فــإن احتفاليــة  ـ ـ فضــاء أو مجــال قد ـ ــ و م داخــل الو ــؤالء الــزوار يمارســون طقوســ ان     إذا 

ــ  ــ ملعــب واســع مــوزع ع ــ تتــم  ــ تلــك املمارســات الثقافيــة واالقتصاديــة ال ــر أيضــا  الوعــدة تتمظ

ــح  عيــد عــن ضر ــ  مــا : فضــاء الرقــص الشــع وتمثلــھ لعبــة العــالوي وفضــاء الفروســية وغ فضاءيــن 

ماعــات  لت ســوقا لبيــع املنتجــات املاديــة لتلبيــة حاجــات األفــراد وا ــع التجــار وشــ ــ تجمعــت بضا الو

ــذه االحتفاليــة .  ــ  ــن  ن والزائر مــن املشــارك

ــ ســيدي  ــح الو معــة تتقــدم مجموعــة ممثلــة لفــروع القبيلــة حيــث تدخــل ضر يحــة يــوم ا ــ ص    و

ــ  ع ان  مــا  ــذا  مــا  ور  ، جديــد  ــح بقمــاش  الضر غطــي  الــذي  بدل قماشــھ  ســ و صفيــة  ــ بــن  يح
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ــ  ــارة ع ــارة حيــث يقــول : ” مجــازا تطلــق الز انــب املــادي والرمــزي مــن الز ــ با بــھ نــور الديــن الزا

ة كال  ــ اتــھ األخ شــمل  ــ . مثلمــا  ــا األتبــاع والــزوار للشــيخ أو للو ــ يقدم ديــة ال العطيــة أو ال

ة شــموع ، نقــود ، حنــاء ،  ــ ديــة الصغ ــح ... وال يــة ، غطــاء الضر ة : ذبيحــة ، زر ــ ديــة الكب مــن ال

ــر ” 14 بخــور ، مــاء الز

حضــر ” خــادم  ل فــروع القبيلــة ، و ــ ســاحتھ تتجمــع  ــ امللعــب و عــد ذلــك إ ــذه الفــروع      تتجــھ 

ــ  ــذا التجمــع و ايــة  ــ غايــة  ا بــھ إ حمــل العلــم األخضــر ممســ و ــ ” أو ” املقــدم ” و ســيدي يح

ــون  ــ ” ، حيــث ي ســ عنــد فــروع القبيلــة ب ” معــروف ســيدي يح ة مــن االحتفاليــة و ــ املرحلــة األخ

ــم مــن  لمــة فيبــدأ بالدعــاء والشــكر  الــذي جمع ل دائــري فيأخــذ أحــد األئمــة ال ــ شــ ــذا التجمــع 

ــا مــن القبيلــة أو خــارج القبيلــة ، والدعــاء  ن ف ل املشــارك الشــكر أيضــا لــ ــذه االحتفاليــة ، و ــ  جديــد 

ــ والــرزق للنــاس ، كمــا  ــون عامــا يجلــب ا ــ وتوحيــد صــف القبيلــة ، وطلــب الغيــث لي لشــفاء املر

ــن مــن فــروع القبيلــة بجمــع  عــض املتطوع الســنة القادمــة ثــم يقــوم  ـ  ـ يذكراإلمــام بتجديــد اللقــاء 

ــح مــن طــالء وقمــاش  ــ االحتفاليــة ، وذلــك لتلبيــة متطلبــات الضر ن  عــات املاليــة مــن املشــارك الت

ايــة االحتفاليــة يــوم  ــ غايــة  ــارا إ اد ال تنقطــع ليــال و ســاء تــ ــد ال بــاه أن زغار وترميــم .. ومــا يلفــت اإلن

معــة .   معــة صباحــا قبــل صــالة ا ا

ب الصــدام  ســ ــن فــروع القبيلــة  اعــات االجتماعيــة ب ــل ال    كمــا أن احتفاليــة الوعــدة مناســبة 

اعــات  ــذه ال بــدو أن  عية البلديــة والوالئيــة .. و شــر ــ واالنتخابــات ال ــ واملرا اع حــول األرا ــ وال

ــا عالقــا،  عض قــي  و  ، اعــات  ال عــض  فقــد حلــت  القبيلــة  انقســاما اجتماعيــا داخــل  قــد أحدثــت 

ــ املوســم مناســبة إلرســاء العــدل ،  عت ــ : ”  ــد مــن الوقــت يقــول نــور الديــن الزا ــ مز مــا تحتــاج إ ور

ــ ، وكــذا فرصــة  ــ صا اوي والتظلمــات مباشــرة لو عــات القبليــة ، أو رفــع الشــ ــ فــك ال ســواء ع

تــان والرقــص والغنــاء والفروســية ” 15 ملمارســة التجــارة والــزواج وا

اتمة :   ا

تمــع  ــا ا ــ عرف ــ الرغــم مــن التحــوالت العميقــة ال نــة ع ــ املرحلــة الرا   ال زالــت القبيلــة حاضــرة 

ــ شــبكة العالقــات االجتماعيــة  ــ تأط ــ وخفــي  ل عل شــ ا  زائــري ، وال زالــت أيضــا تفــرض نفســ ا

ــ حياتنــا اليوميــة ، وقــد تمكنــا مــن  ــ مؤسســاتنا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة و

سيج ومنطقة سبدو بتلمسان . دفت مركب ال ق التحقيقات امليدانية ال اس كشف ذلك عن طر

فــاظ  وا القبليــة،  ــة  و ال إنتــاج  إعــادة  ــ  ار أوالد  منطقــة  ــ  الوعــدة  احتفاليــة  ميــة  أ ــ  تتج   
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ــا ، ولكــن ال زالــت القبيلــة تصطــدم ببعــض  ض ع ــ  االجتماعيــة ال ل  ا ، وحــل املشــا ــ تماســك ع

ت عــدة  شــ ــا ، فقــد  ونــة ل ــن الفــروع امل ــ مــن االنقســامات ب ــ إحــداث كث مت  ــ ســا املعوقــات ال

ــز  وقــد   ، واالنتخابــات  والســقي  ــ  واملرا ــ  األرا حــول  القبيلــة  فــروع  ــن  ب وصراعــات  نزاعــات 

ا  ســي ــ  والتحكــم   ، ــذه االحتفاليــة  تأط ــ  ذلــك خلــل  عــن  وترتــب  ــا  عــن حل القبيلــة  مجلــس 

ــا  قــر إنجاح ــ تراجــع وتق ا  ــ مقارنــة بالســنوات املاضيــة ، كمــا لعبــت العوامــل االقتصاديــة دورا كب

ــ  متمثلــة  الوعــدة  الحتفاليــة  األساســية  الوظيفــة  وتبقــى   .. شــة  املع وغــالء  البطالــة  ــ  متمثلــة 

ــ الوظائــف  ــال خــالل املوســم ليدلنــا ع ــ تقــول رحمــة بورقيــة : ”إن تنظيــم ا التضامــن االجتما

تمــون  شــھ أفــراد ي ع ــال الــذي أصبــح  ــ ا ت  شــ ــذه الطقــوس . إن ال ــا  ــ أصبحــت تلع ال

ــ وضــع البعــض  ــا التحــول االقتصــادي الــذي طــرأ ع ــ نفــس الــدوار لظــروف اقتصاديــة اقتضا إ

لــق تضامن مؤقت  ــ واحــد و ــ ح ــم خــالل املوســم إلحيــاء شــعور اإلنتمــاء إ ــم ال يمنــع اجتماع م

ت  شــ ــ مــن طقــوس املقاومــة ضــد ال ــذا الطقــس االحتفا ــ  عت كة. قــد  وحيــاة جماعيةمشــ

ــ  تمــون إ ســر الــذي يوصــل أفــرادا ي ــو ا عرفــھ ، ف ــ الــذي أصبحــت الوحــدات القبليــة  ا ا

ــ الســلم  ــم  ان ــم االجتماعيــة وم ــ الرغــم مــن اإلختالتــف الــذي يتخلــل أوضاع نفــس املنطقــة ع

امنــة لــھ فيجــب  ــري للطقــس . أمــا الوظيفــة ال ــ إال الوجــھ الظا ــذه الوظيفــة مــا  ــ . و االجتما

ــ ” 16 ــ منطــق النظــام االجتما ــا  البحــث ع

ص:   امل

شــكيل  ــ  إ ــدف  حيــث   ، االجتماعيــة  شــئة  الت وإعــادة  شــئة  للت مؤسســة  ســيج  ال مركــب  ــ  عت

ــي ، ولكــن التحقيقــات امليدانيــة  ــ املواطــن العصــري والعقال ــ املتمثــل  وصياغــة النمــوذج االجتما

سقھ الثقا  ت أن العامل الصنا ال زال مرتبطا  ب منطقة سبدو بي سيج و ال أنجزت بمركب ال

ــ بــن  ــ احتفاليــة وعــدة ســيدي يح عت ال مختلفــة خفيــة وعلنيــة ، و أشــ تجــھ و التقليــدي حيــث ي

ــ  ونــات ثقافــة العامــل الصنا ــم م ــن أ نــوب مــن ب ــار با ســب لــھ قبيلــة أوالد  ــد الــذي تن صفيــة ا

ا . ــ الطقــس ممارســا أو مشــار ل حضــوره  ــ ــاري ، حيــث  ال

ـ  ـ ســيج – القبيلــة – الرواســب القبليــة – الو لمــات املفتاحيــة :  احتفاليــة الوعــدة – مركــب ال ال

ــ .  ــة القبليــة – الثقافــة – الفضــاء القد و كــة – الديــن – ال ــ – ال ســيدي يح
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إشكالية التغيير والتحول السياسي
 في البلدان العربية

مناد علي

جامعة تلمسان

بونوة شعيب

جامعة تلمسان

  مقدمة:

ــ  ا  ــا وضــرورة مشــارك شــرعية وجود اف  ــ ــن األنظمــة والقــوى املعارضــة، وعــدم االع ــ التوتــر ب عت

ــ جديــد،  عكــس والدة حــراك سيا . ممــا  ــ شــوء العنــف السيا ــ  با  إدارة الشــأن العــام للبــالد ســ

ــة واالنفراديــة. ار يكســر آليــات إعــادة إنتــاج الســلطة االحت

السياســية،  املســاواة  نحــو  ــ  ما ا تطلعــات  ــ  إ املعارضــة،  أســباب  األســاس  ــ  ترجــع  حيــث 

املؤسســات،  دولــة  إلحــالل   ، ــ بالتغي املطالبــة  ــ  إ يــؤدي  ممــا   ، ــا  إل يفتقــرون  ـ  ـ ال واالقتصاديــة 

ــع  وتوز واالقتصاديــة،  السياســية  اللعبــة  وأســس  القواعــد  ترســيخ  آليــات  أحــدى  ـ  ـ فاملؤسســات 

ماعات من رصد الســلوك  ن و توفر آليات تمكن األفراد وا ن السياســي ن الفاعل الســلطة فيما ب

الســلطة. ــ  والتعســف  ــ  السيا الفســاد  ومنــع  السياســية،  املســاءلة  عــة  ومتا العــام، 

ــا لتحقيــق  ــ األنظمــة، وكــذا اآلليــات املرافقــة ل ــ  ــ مصــادر التغي ــذه الورقــة إ ــ  ســوف نتطــرق 

الديمقراطيــة. املؤسســات لقيــادة  مالئمــة  ـ  ـ ع ــ  ك بال املرجــوة  ــداف  األ ـ  ـ إ والوصــول  النجــاح 

ي:  التغي املؤسسا

طــرق  تكييــف  قصــد  االقتصاديــة)  املنفعــة   ، ــ التفك عــادات  ــ  غي ) ــ  االجتما التطــور  عــن  ناتــج 

طــرق  ــ  غي ــ  ع مباشــرة  يؤثــر  الــذي   ، ــ التكنولو ــ  التغي خارجيــة  قــوى  مــع  عالقــة  لــھ   ، ــ التفك

ســتد تدخــل النقابــات، وعليــھ  ــ صفــوف العمــال، األمــر الــذي  تنظيــم اإلنتــاج ممــا يخلــق صراعــات 

شــوب الصراعــات  ــ اثــر مــا تخلفــھ مــن  فاملؤسســات املتواجــدة تقــاوم إدخــال تكنولوجيــا جديــدة ع

. ــ ــذا التغي ســيخ  بــات مؤسســاتية ل ــن األطــراف ذات الصلــة. لذلــك البــد مــن وضــع ترت ب

ســ  ــ  ــ مجمــوع اإلجــراءات ال ــ تتمثــل  ــ عــن املؤسســات الداخليــة ال ع بــات املؤسســاتية:  ت ال

عــاون ومنافســة. ــن الوحــدات االقتصاديــة مــن  وتحكــم التعامــالت ب

ــ ســمية  املؤسســات: ملؤسســات حســب (John Commons,1899) ناتجــة عــن عمليــات رســمية وغ

ــ  ع تقــوم  الفــردي،  الفعــل  ملراقبــة  ــ  ما ا الفعــل  ــق  طر عــن  ــ  املصا صراعــات  وحــل  لتنظيــم 
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ل  شــ ــ  ع املؤسســات  ــرى  و التبــادل،  وأنمــاط  ال  وأشــ العالقــات  تنظــم  ــ  ال ــن  والقوان األعــراف 

والعائلــة.   السياســية  البنــاءات  ات،  الشــر الدولــة، 

عالقــات  ــ  الصراعــات  ــة  ملعا جماعيــة  اجــة  فعــل  رد  بمثابــة  ان  املؤسســة  خلــق  أن  يــرى  كمــا 

التأكــد. وعــدم  النــدرة  ــ  إ الراجعــة  األفــراد،  ــن  ب التبــادل 

1/ التغي من خالل املـعارضــة الشـعـبـية :

ــ األســباب األساســية  ، والكفــاح مــن أجــل ظــروف أفضــل،  ــ ــ ال ـ عــدم الر ـ         لقــد اعت

ـ  ـ إ الشــعبية،  املعارضــة  أســباب  األســاس  ـ  ـ ترجــع  حيــث  الشــعبية1،  وللمعارضــة  ــ  السيا للعنــف 

ــن مــن  ــا، واملنافســة ب ــ يفتقــرون إل ــ نحــو املســاواة السياســية، واالقتصاديــة ال ما تطلعــات ا

ال مثــل  ــ عــن املعارضــة عــدة أشــ ــ التعب . يك ــ ــ املطالبــة بالتغي يملــك ومــن ال يملــك، ممــا يــؤدي إ

ا عــن مختلــف  ــ عب ــور  م ــ الشــعب أو ا عد مصط ، تمــردات شــعبية2. ــ ــع رف كرنفــاالت ذات طا

ــا:  م عناصــر محــددة أ ــ  ــ إقامــة وضــع جديد،3 تتم ادفــة إ ماعيــة، ال ــود ا أنمــاط ا
أية وسيلة.4 غي  أي اتجاه، و 1- حركة جمعية مقصودة إلحداث 

للمعارضــة  شــر  إطــار  إيجــاد  أي  الواعيــة،  واإلرادة  التنظيــم،  مــن  ــى  أد حــدا  تتضمــن  أن  بــد  ال   -2

ــذا الكيــان املعنــوي  ــم ل ــم عــن حقوق ــم العقــد وتنازل ــن إقام ــ أســاس أن األفــراد ح الشــعبية،5 ع

ة.  شر م ال م الطبيعية املرتبطة بصف نازلوا عن حقوق ديد، لن ي ا

ســ  إذ  الشــعبية،  املعارضــة  عــن  ا  ــ عب ــ  األك األســلوب   ، الشــع االحتجــاج  ــرة  ظا ــ  عت         

ــذا النمــط  ض  ــ ف ــم، و م ــ  ــ مــن خــالل حشــد األفــراد حــول القضايــا ال ــ تحقيــق التغي األســلوب إ

ــداف،  مــن املعارضــة، أن األفعــال العامــة املنظــورة يمكــن أن تولــد القــوة، وتمنــع مــن التنــازل عــن األ

ــا: ــ مــن أبرز ركيــة الشــعب،6  وال قــة  ــ مــن 200 طر ســانية أك ــخ اإل د تار ــذا الصــدد لقــد شــ ــ  و

ماعــة،  -1 ــ تنظيــم ا تمــام يــؤدي إ ل قضيــة، أو ا ض أن  ــ : يف ــ ما اتيجية العمــل ا اســ

. ـ ـ ســق السيا ـ ال ـ ــ عمليــة اتخــاذ القــرار  يؤثــر بالضــرورة ع

وانــب 2-  ماعيــة  ــ املناقشــة التحليليــة ا ــ إ شــ العصــف الذ : و ــ  أســلوب العصــف الذ

1  - James N. Roseneau, the drama of human rights in a turbulent, globalized world, in: Alison Brysk, Op. Cit., 

p.148.

2    -Philippe Braud, Sociologie Politique, Casbah éditions, Alger,2004 , p379..

 3- Mehran Kamrava, politics and society in the third world, 2° ed, New York: Routledge, 1995, p.177.  

4  - James N. Roseneau, Op. Cit., p149.

5 - األم̼ رشيط، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص.207.

6- منــى جمعــة البحــر، حســن ســلي̲ن، هشــام ســيد عبــد املجيــد، امل̲رســة العامــة يف الخدمــة االجت̲عيــة مــع الج̲عــة واملؤسســة 

واملجتمــع (بــ̺وت: املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 2005)، ص.227.224.



إشكالية التغيير والتحول السياسي في البلدان العربية                                                              مناد علي - بونوة شعيب

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1172013

ــة لتحقيقــھ، إال أن أســلوب  انيــات املطلو طــوات واإلم ــ وا احــات املتعلقــة بالتغ لة، واالق املشــ
تمــع.1 ــن أعضــاء ا ، واالنفتــاح ب ــ ، يتطلــب درجــة عاليــة مــن الن ــ العصــف الذ

ذا األسلوب: 3-  ن ثالث نماذج من  مكن التمي ب رات: و  املظا

النخبــة  ــا  أخف قضيــة  أو  ــان،  ر فــرض  ــ  ســية  الرئ ــا  وظيف تكمــن  ــ  وال ركــة:  ا ــرات  املظا أ- 
ــذا النمــط األول.2 ــرات  ــم مظا ئــة، أ ــرات أنصــار الب عــد مظا ، و ــ اكمــة عــن املســرح السيا ا

ــ التعبئــة،  ــا ع ــ مرحليــا، بقدر ماعــات بالتذك ســمح لبعــض ا ــ  ــ ال يــة: و ــرات الروتي ب - املظا
ــا التمثيلية.3 وكــذا بصف

ببعــض  خاصــة  مطالــب  ــ  ب ب يتعلــق  ال  األمــر  حيــث  الشــاملة:  السياســية  األزمــات  ــرات  مظا  - ت 

ل.4  ك النظــام  ــ  بتغي يتعلــق  ــا  ف األمــر  وإنمــا  التنظيمــات،  أو  موعــات،  ا

انــت  ــرة بالعديــد مــن الدراســات، و ــ أســاليب املعارضــة الشــعبية، حضــت الظا ــذا التنــوع  يجــة ل ون

ــ قيــاس درجــة املعارضــة الشــعبية، كنــوع مــن أنــواع املشــاركة السياســية. ــ  مــة األو امل

سلم قياس التغي الشع     

  ,Marsh19741972 و  ” Muler” ل من  و مســ إليجاد ســلم لقياس املعارضة الشــعبية، طور 

ل  شــ ــ  ع الشــعبية،  للمشــاركة  املتنوعــة  ال  األشــ ــب  ت ب املشــاركة، وقامــا  ــذه  ل  لشــ نموذجــا 

شــ العتبــة  ــذه السلســلة عــدة عتبــات،  ــ تطرفــا،5 يتخلــل  ــاء باألك سلســلة بــدءا باألقــل تطرفــا، وان

ــ االلتماســات،  ــ التقليديــة، فالتوقيــع ع ــ السياســة غ ــ االنتقــال مــن السياســة التقليديــة إ ــ إ األو

حــدود  ضمــن  تقــع  ــا  لك مألوفــة،  ـ  ـ غ سياســية  شــاطات  ـ  ـ املشــروعة،  ــرات  املظا ــ  واملشــاركة 

األعــراف الديمقراطيــة املقبولــة.

شــمل املســتوى الثالــث  ــات، و العقو أمــا العتبــة الثانيــة فتمثــل االنتقــال مــن آليــات العمــل املباشــر 

ــ  ــ تخلــو مــن العنــف، وتمثــل اإلضرابــات غ ــ املشــروعة، وال شــاطات غ ـ ال ـ ــ ع شــاط السيا لل

ــذه العتبــة. الرســمية، أو االحتــالل الســل لبنايــة مــا عــن نــوع 

، أو التدم املادي. األذى ال شاطات العنيفة  عة ال ا تتضمن العتبة الرا وأخ

: 2/ املدخل املؤس للتغي

1- منى جمعة البحر، املرجع السابق، ص.427.426.

18 Philippe Braud, Op. Cit ,p385 .

3-Temma-Kaplan, Taking Back the StreetsԊ WomenԈ YouthԈ and Direct DemocracyԈ University of California Press, 

Berkeley, 2004, p.46.

4  - منى جمعة البحر، املرجع السابق، ص.427.426.

5 Charmers Johnson, revolutionary change, Longman, London, 1983, p 62.
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ــع الســلطة  عــد املؤسســات السياســية أحــد آليــات ترســيخ القواعــد وأســس اللعبــة السياســية، وتوز  

ماعــات مــن رصــد الســلوك العــام،  ــ توفــر آليــات تمكــن األفــراد وا ن و ــن السياســي ــن الفاعل فيمــا ب

ــ الســلطة. ــ والتعســف  عــة املســاءلة السياســية، ومنــع الفســاد السيا ومتا

ســاطة  ــ ب ع ــذا  ــا إلنتــاج نظــام ديمقراطــي،  ر عــد أمــرا جو فوجــود الثقافــة الديمقراطيــة بالفعــل 

ضــرورة وجــود النظــام الديمقراطــي لتنميــة الثقافــة السياســية.

شــئة  سياســية ديمقراطيــة ولتحقيــق ذلــك البــد مــن ت بنــاء ثقافــة  التحــول الديمقراطــي يتطلــب   إن 

ــ املشــاركة  ، والعمــل ع ــ ــ العمــل السيا غمــاس األفــراد  تــج عــن ذلــك ا شــئة ســليمة، و ــن ت املواطن

فتصبــح  املعــارض  والــرأي  الــرأي  ام  ــ اح عــن ذلــك  تولــد  و ا،  ا مســتو ل  بــ السياســية  يــاة  ا ــ 

عبئــة. ســت  ــ االنتخابــات مشــاركة حقيقيــة ول املشــاركة 

التحول الديمقراطي:

الســاحة  ــ  ع املطروحــة  ديثــة  يــم ا املفا أحــد  باعتبــاره  الديمقراطــي  التحــول  ــوم  مف خضــع  لقــد 

تلف األدبيات  تمام املتنامي  ي تجسدت من خالل اال اوالت معمقة للتأصيل املفا ة  الفكر

ء أي  ــ ــ أو النقــل، فيقــال حــول ال ــ التغ شــ لفــظ التحــول الديمقراطــي لغــة إ ــذا املوضــوع، و

انــھ. ه أو نقلــھ مــن م ــ غ

مكن  ن نظام غ ديمقراطي و نظام ديمقراطي، و قصد بالتحول الديمقراطي املرحلة االنتقالية ب و

كــم ومؤسســاتھ، مــن خــالل اإلدارة الســليمة  ــا مجموعــة مــن قواعــد ا ــ أ ــف الديمقراطيــة ع عر

ــة. ــ املتضار ماعــة املتنافســة أو املصا ل

ــ االســتجابة ملطالــب  ــ قــدرة السياســات العامــة ع ــة و ر ــوم الديمقراطيــة يتضمــن فكــرة جو فمف

. ــ ل أساســية تقــوم بتعبئــة املصا يــا ــق  ــ ،وذلــك عــن طر ما ا

التحول الديمقراطي واالنتقال الديمقراطي:

أن  عتقــدون  حيــث  الديمقراطــي،  والتحــول  االنتقــال الديمقراطــي  ــن  ب ــن  املفكر مــن  ــ  الكث ــ  يم

عــد مــن أخطــر املراحــل نظــرا  ــو أحــد مراحــل عمليــة التحــول الديمقراطــي و االنتقــال الديمقراطــي 

ــون ذو طبيعــة مختلطــة  ــذه املرحلــة ي ــ  اســات حيــث أن النظــام  ــا النت عــرض النظــام ف انيــة  إلم

ــات  االتجا مــن ذوي  ل  شــارك  و ديــث  مؤسســات النظــام القديــم وا ل مــن  ــش فيــھ  حيــث تتعا

ــق الصــراع أو االتفــاق. ــ الســلطة ســواء عــن طر ة والديمقراطيــة  الســلطو

سيخ الديمقراطي: التحول الديمقراطي وال
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ة  سيخ الديمقراطي من ج ة وال ن التحول الديمقراطي من ج تم األدبيات العامة للديمقراطية ب

ــزه، وال يمكــن اعتبــار أن الديمقراطيــة  عز ــ اســتمراره و ع أخــرى، فحــدوث التحــول الديمقراطــي ال 

ن حقيقــة أن العمليــات  ن األساســي ــن السياســي ــ مجتمــع مــا عندمــا يقبــل جميــع الفاعل ت  ــ قــد تر

ــ ــ داخــل النظــام السيا ــ تتــم  ــ التفاعــالت ال ــ تحــدد وتم ــ ال الديمقراطيــة 

ية: 3/ التحول الديمقراطي  البلدان العر

ال،  ــ واألشــ يــة مــن حقبــة االســتعمار، وأقامــت ســلطات مختلفــة الب ومــات البــالد العر خرجــت ح

ــذا يتطلــب ســد الفــراغ الــذي  ان  ــا أن تجعــل مــن االســتقالل حقيقــة واقعــة. و ــ عاتق وأخــذت ع

افــة األصعــدة. ــ  ــة شــاملة ع ــ عمليــة تنمو خلفــھ االســتعمار وراءه، والعمــل ع

ــرب  ــ ا ــ قط ــ االنتمــاء إ عــد، منقســمة  لت فيمــا  شــ ــ  ومــات واملعارضــات ال ــذه ا انــت  و

ان  ل طــرف مــن خاللــھ إللغــاء اآلخــر، و ســ  يــة عنيفــا،  ان الصــراع داخــل الــدول العر البــاردة، و

ل قطــب الحتــالل  ســ  ان  ــ أســاس املبــدأ ذاتــھ. إذ  ــ املنطقــة ع ــرب البــاردة يتدخــالن  ــ ا قط

م  ــ املنطقــة. فتوجــھ القطــب الســوفي ســا ــة، بحيــث يمنــع القطــب اآلخــر مــن االمتــداد  مواقــع قو

القائــد،  ــ رعايــا عنــد الزعيــم  تمــع إ ــات، وحولــت ا ر صــادرت ا شــمولية،  ألنظمــة  س  ــ التأســ

س الدولــة األمنيــة. ــاب، وتأســ ـ البــالد بالعنــف واإلر ـ ــزة األمــن ع وســيطرة أج

ـ  ـ الديمقراطــي  التحــول  ـ  ـ ع ة  ــ كب آثــارا  املنطقــة  ــ  ــا  لتدخل ان  فــ ا،  ــ أمر اآلخــر،  القطــب  أمــا 

الــدول  أغلــب  ــ  ديــدة  ا العوملــة  برنامــج  نفيــذ  ب ا  ــ أمر بــدأت  نــات  الثمان منــذ  يــة.  العر البلــدان 

اليــة  ــو برنامــج اللي ــي، واألردن، ولبنــان). و ليــج العر س،مصــر، الســعودية وا يــة (املغــرب، تو العر

ــا صنــدوق  ــ أعد لــة و التكييــف” القتصاديــات العالــم املتخلــف وال ي ديــدة، ”برامــج إعــادة ال ا

وإضعــاف  الســوق،  اقتصــاد  ــ  إ واالنتقــال  االقتصــاد،  ــر  تحر بقصــد   ، ــ الدو والبنــك  ــ  الدو النقــد 

ــ  ع االقتصاديــة الرابحــة لصا صــة املشــار ــة، وخ ــ عــن دعــم الســلع الضرور دور الدولــة والتخ

ــذا  ى. و ــ الك العومليــة  فائــض القيمــة للمراكــز  ــ نقــل  التا و ى،  ــ الك ســية  ا ات املتعــددة  الشــر

ى.  ــ الك ات  ا والشــر ــ ــا ألمر خضوع ــ  و املديونيــة، ممــا زاد  ــز  اإلفقــار وال مــن  ــد  املز ــ  إ أدى  ا 

ــ  سيا مشــروع  أي  ذلــك  يرافــق  أن  دون  ديــدة  ا اليــة  للي االقتصــادي  نامــج  ال تنفيــذ  تــم  كمــا 

اليــة.  اللي للديمقراطيــة 

ــ مســألة داخليــة وتتعلــق بالدرجــة  ــارج. ألن الديمقراطيــة باألســاس  ــ ا لكــن املســؤولية ال تقــع ع
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ات وقــوى اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة،  ــ عب ــا، ومــا فرزتــھ مــن  يــة مجتمعاتنــا ودرجــة تطور ــ بب األو

ميــع.  نــاء دولــة ديمقراطيــة تمثــل ا مــة البنــاء الديمقراطــي و ــا م ــ عاتق ــ تقــع ع وال

ــري يذكــر، رغــم تجــدد  ــ جو غي يــة دون أي  فبعــد نصــف قــرن مــن االســتقالل،. نجــد األنظمــة العر

ــ حصلــت  ة ال ــ ات الكب ــ ل التغ ــا بالوراثــة، وتجــدد البعــض اآلخــر بانقالبــات داخليــة. ورغــم  عض

ــارج.  ــ الداخــل وا ــ االجتماعيــة والثقافيــة  ــ الب

تنميــة  لتحقيــق  اتخــذت  ــ  ال واألســاليب  ــات  االتجا ــ  ــالف  ا ورغــم  التجــدد،  ــذا  رغــم  ــا  أ إال 

ك  شــ ــا  أ ، إال  ــ ــا تجديــد املنــاخ السيا ــ حاولــت مــن خالل عة، وال اقتصاديــة واجتماعيــھ ســر

ــ عــدد مــن الســمات: ــا  جميع

تنميــة  ة  ــ وت وتحقيــق  مســتقلة،  ــة  قو اقتصاديــات  إقامــة  ــ  فشــلت  حيــث  االقتصــادي:  ــز  ال  -

ارجيــة،  ســبة النمــو. وتفاقــم املديونيــة ا ــ  ــز   . ــ ــ املســتوى االقتصــادي واالجتما مســتدامة ع

ــ ممــا  ســاع األمية...ا ، وا ــ ايــد، والبطالــة، وتــردي املســتوى الص ل الناتجــة عــن الفقــر امل واملشــا

ــق تقديــم  ســواًء عــن طر ــا،  ــي تبحــث عــن حــل ألزما عــود لالســتعمار القديــم  ــذه األنظمــة  جعــل 

تلفــة.  امــج اإلصالحيــة ا ال املســاعدات، أو 

ــا حمايــة  م وقراطيــة. م ة الب ــ : الــذي أنتــج مجموعــة مــن املافيــات الســلطو بداد السيا - االســ

ا.  ــ اســتمرار الســلطة و العمــل ع

ســت املســالة محصــورة  ــ الديمقراطــي. ول ــ عمليــة التغي ــم  الية األ ــ اإلشــ - اســتخدام الديــن: و

ــا مــع  ــ صراع يــة  ل األنظمــة العر ــ اســتخدام الديــن مــن قبــل  . إنمــا  ــ ــ الديــن والتديــن االجتما

املعارضــة. 

ــات  ر ا ثقافــة  شــر  تن بــدأت  حيــث  العالــم.  ــ  جديــدة  مرحلــة  بــدأت  ســعينات  ال منــذ 

ــا مــن تطــور  ديــدة ومــا رافق يــة. بفضــل العوملــة ا ــ البلــدان العر ســان  والديمقراطيــة وحقــوق اإل

 عــن بدايــات 
ً
ديــث ممكنــا ل مناطــق العالــم. بحيــث أصبــح ا ــن  ائــل لوســائل اإلعــالم و االتصــال ب

ســان،  اإل ل أمميــة جديــدة للفكــر الديمقراطــي و حقــوق  شــ ل

ــن العــرب الذيــن أقامــوا العديــد  ــود عديــدة للمثقف ديــدة، بج ــدأت موجــة ثقافــة الديمقراطيــة ا و

ل مناخ جديد للفكر  ش من الندوات. ثم انتقل النقاش إ األحزاب السياسية املعارضة. حيث بدأ ي

ــا  ــدأت األحــزاب السياســية املعارضــة تراجــع أيديولوجيا يــة. و ــ البلــدان العر ــ الديمقراطــي  السيا
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ــ دولــة  إ تمــع، واالنتقــال  ــة مــع ا ،، واملصا ــ ــ اإلصــالح السيا إ االنقالبيــة،، وتدعــو األنظمــة 

يــة  املقابــل بــدأت األنظمــة العر ميــع باألســاليب الســلمية،، ونبــذ العنــف. و ــا ا شــارك ف ديمقراطيــة 

ــا مــن فشــل  عــد تأكد ــا،  ا وتجديــد خطا ائــز اســتمرار ــا، تبحــث عــن آليــات جديــدة لتجديــد ر ل

األيديولوجيــات الســابقة.



.
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مسالة تحديد الهوية
 في الجزائر

عيسات وسيلة  
       طالبة دكتوراه - جامعة تلمسان

ص م

االونــة  ــ  خاصــة  االجتمــاع  علــم  ــ  احــا  ا ــ  االك املواضيــع  ــن  ب مــن  ــة  و ال موضــوع  ــ  عت

مــا  تمــع , و  ــ بالــذات الثقافيــة و االجتماعيــة للفــرد و ا الو ا عــن  ــ عب ــة)  و ــا (ال ةباعتبار االخ

ــ  ــ و الصــراع القي ــ و الثقا ــ االجتما ــا مــن خــالل مختلــف التحــوالت... و كــذا التغ ينعكــس عل

ثقافتــھ. و  الفــرد  ذاتيــة  و  خصوصيــة  تمثــل  ــا  ا اعتبــار  ــ  ع زائــري,  ا تمــع  ا ده  شــ الــذي 

ونــة مــن 200 فــردا  ــ عينــة م ــت ع ــة مــن خــالل دراســة ميدانيــة اجر و ــ موضــوع ال ســوف نتطــرق ا

مــا اللغــة زائــري  تمــع ا ــ ا ــة  و ــم مقومــات ال ن مــن ا ــن اساســي ــن االعتبــار عامل ع اخذيــن 

والدين.

لمات املفتاحية: ال

ة – اللغة – الدين. و ال

Résumé

 On considère que le sujet de l’identité parmi les objets de nécessite dans la sociologie,

 et exactement de nos jours. Elle est le véhicule exprimant la conscience du soi culturel

 et social de l’individu et la société, et ce qui se répercute sur elle a travers les mutations…

 et aussi le changement social, culturel, et le conflit des valeurs que connait la société

 algérienne, considérant que ça représente une spécificité et subjectivité de l’individu et

sa culture.

 Nous allons aborder le sujet de l’identité à travers une étude de terrain sur une échantillon

 de 200 individus, tenant compte de deux éléments essentiels les plus fondamentaux de

l’identité de la société algérienne sont la longue et la religion.

Mots-clés:

 Identité - la langue - la religion
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Summary

Identity is considered among the most important topics in now adays sociology, 

considering it as means of expressing culturel and social self consciensness of the 

individual and society, and what is a reflected on it through out the different mutations… 

and as well as social and cultural change and value conflict that algerian society 

undergoes, regarding that is represents a specifity and subjectivity an individual and 

culture.

We are going to deal with identity via a field study, done on 200 individuals, taking into 

account tow main fundamental element of identity in algerian society are longuage and 

religion.

Keywords:

Identity - language - religion.                                                             .

مقدمة

تھ الثقافية. يقول املفكر  ة  الشعور باالنتماء االجتما والثقا للمجتمع وحماية خصوص و ال

شــطار الذيــن  يــح عــن الســؤال مــا العمــل؟ ســواء إزاء الثنائيــة واال ــواب ال ابــري ”أن ا عابــد ا

ل  ــ و اديولوجيــة العوملــة, يجــب أن ينطلــق وقبــل  اق الثقا ــ يــة, أو إزاء االخ مــا الثقافــة العر عان

ــ ملــا اســتطاع  ا(...)فمن املؤكــد انــھ لــوال الضعــف الداخ يــة نفســ ء مــن العمــل داخــل الثقافــة العر ــ

ل مــن  ــة”1. فــ و ــ الكيــان وال ــ تجعــل منــھ خطــرا ع ه بالصــورة ال ــ ــ أن يمــارس تأث ار الفعــل ا

ــ  ــذه األزمــة تتضمــن  زائــري يؤكــد أن  تمــع ا ا ا شــ ع ــ  يالحــظ األزمــة الثقافيــة و القيميــة ال

ــن  زائر معيــة, أي أن ا ــ الــذات ا ــ تطــرأ ع ــة مــن خــالل التحــوالت العميقــة ال و ــا أزمــة  صل

الثقافــة  قيــم  ــن  ب تمــع  ا ده  شــ الــذي  ــ  القي ــج  املز أســاس  ــ  ع ن  منقســم حتمــا  ونون  ســي

ــة  زائر ــة ا و ــة الوطنيــة أو باألحــرى أن ال و نــاك حــس بال ــون  ــ لــن ي التا يــة و التقليديــة والغر

ــة.  و ــ أزمــة  ــ خلــق الصــراع والــذي قــد يوصــل إ ونــات مختلفــة ســتؤدي حتمــا إ ــا م ــ طيا تحمــل 

ــة  و زائــر األصليــة و ال ــة ا و ــن  ــة مــن خــالل التناقــض الــذي صــار شــديدا ب و ان البحــث عــن ال فــ

ــة املســتقبل العــرʭ, بــ̺وت, عــدد رقــم 228, فيفــري,  ــة الثقافيــة, عــرش أطروحــات, مجل ــري, العوملــة والهوي  1 محمــد عابــد الجاب

1998, ص .21
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ــم  ــن ل زائر املعصرنــة. لكننــا نتفــق مــع وليــام كوانــت Quandt الــذي يؤكــد أن ”و بصفــة عامــة, ا

ــ محــل  ضيــف  ــم مــن اجــل االســتقالل” و ب طبيعــة نضال ســ ــ  ــ حــد كب ــذا إ ــم, و و حــس قــوي 

ل ضيــق حــول  شــ ن  ــم منقســم ــر أ ــون ال يظ زائر ــن, فا ــ مــن املالحظ آخر”رغــم مــا صــرح بــھ كث

فانطالقــا  انفصاليــة...”1.  حركــة  توجــد  وال  ــة,  جزائر ــة  و ــ  ــم  ل ون  شــ بــل  الثقافيــة,  املســائل 

ــا  صــل عل ــ وا ــ االزدواج اللغــوي و القي ة عــن أزمــة ثقافيــة متمثلــة  ــ مــن النتائــج الســابقة واملع

عنــھ  اإلجابــة  ســنحاول  مــا  ــذا  ــة...؟  و أزمــة  ــ  إ بالضــرورة  ذلــك  ســيقود  ــل  ف البحــث  مجتمــع  ــ 

شــكالن فعــال أســاس الثقافــة  ن  ــن أساســي ــي وذلــك مــن خــالل عنصر ن نتائــج البحــث امليدا مســتعمل

ــم  مــا اللغــة والديــن, لكــن قبــل ذلــك ســنحاول تقديــم موجــز أو تصــور نظــري لف ــة و زائر ــة ا و وال

ــة. و ــ ال مع

ة: و 1- موجز نظري عن ال

عــض علمــاء االجتمــاع والسياســة إن أزمــة  ــ اللغــة, إذ يــرى  ــا  ــة بالثقافــة وأدا و ــوم ال ارتبــط مف

ــ  ســتخدم ألغــراض التمي ــة ثقافيــة عندمــا  و ــ  ــة تتحــول إ و ــة. وال و ــ األســاس أزمــة  ــ  الثقافــة 

الفاعلــون  ســتطيع  ا  بواســط ــ  ال ــر  الظوا مجمــوع  ــا  ”إ  . ــ ثقا أســاس  ــ  ع ــم”  و” ”نحــن”  ــن  ب

تلف  تھ ووجوده ا ا إحساس الفرد بفردان م”2. إ م عن ذوا وم االجتماعيون معرفة وتحديد مف

والفرعيــة,  ليــة  ال ثقافتــھ  ضمــن  ــ تحركــھ  نفســھ  ــ  عرفــھ ع الــذي  ــو  االختــالف  ــذا  و ه,  ــ غ عــن 

ــ  ــة الثقافيــة املعتمــدة  ابــھ أو ابتعــاده عــن منظومــة القيــم املعيار ا بمــدى اق ســو ان  شــعر إذا  و

ــ ثقافتــھ, كمــا أن ثقافتــھ تتحــرك  ــ شــبھ و اختــالف. يجعــل الفــرد يتحــرك  ــة إذا  و مجتمعــھ. ”فال

وتدعــوه  ه,  ــ غ شــبھ  ل تــارة  تدعــوه  نفســھ”3,  ص  ــ ولل اآلخــر  نظــر  ــ  لالنــا  املمثــل  ان  املــ ــا  إ فيــھ. 

ــ  ــة ليؤكــد وجــوده كفــرد  ــ ثقافــة مجتمعــھ. مــن ج ــان  الذو تــھ وعــدم  ــ إبــراز فردان أخــرى إ تــارة 

ــ  ــة  و ــا مــن الثقافــات. فال ــا عــن غ ــة أخــرى التمســك بثقافــة مجتمعــھ ليم تمــع, ومــن ج ا

ــا  إ  , ــ ــس الداخ ــ االندمــاج وتحقيــق التجا الفــرد ع ــ قــدرة  إ مرجعيــة ثقافيــة باإلضافــة  امتــالك 

ــة  و ز ال ــ ا اللغــة والديــن والقيــم. ”وت ــا مجموعــة مــن العناصــر أساســ جــزء مــن الــذات تتفاعــل ف

االختــالف  ــ  ع قائــم  ــ  تمي ــو  و ــم,  نحن/ ــن  ب ــ  للتمي فئــوي  تحديــد  صيغــة  ــا  باعتبار الثقافيــة 

1 محمــد فريــد عــزي , األجيــال والقيــم – مقاربــة للتغــ̺ االجت̲عــي والســيايس يف الجزائــر –أطروحــة دكتــوراه دولــة يف علــم االجتــ̲ع 

 Quandt.W, Société et pouvoir en جامعــة وهــران – كليــة العلــوم االجت̲عيــة – قســم علــم االجتــ̲ع – 2008, ص 199, عــن –

  Algérie, La décennie des ruptures, Casbah, Alger, 1998, p 216.

2 Geneviève Vinsonneau, Culture et comportement, 2° Edition, CURSUS, Armand Colin, Paris, 2003, p 179.

3 Benchehida Ahmed, Les paradoxes de la fonction scopique dans la personnalisation, Ed CRASC, 1995, p 162.
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ــ أنمــاط الســلوك  ــا و ــ نحمل ــ منظومــة القيــم ال مــا  ل جانبــا م شــ ”1. فتفاعلنــا مــع اآلخــر  ــ الثقا

ــة, أيــن ينمــو  ر شــئة االجتماعيــة إنمــا يبــدأ مــن التفــرد واإلحســاس با ــ أن مســار الت الصــادرة عنــا. ”غ

ــن,  ــن نوع ــ علــم االجتمــاع ب الفعــل”2.و يم و  الفكــر  ــ  ــ االســتقالل  ــة والقــدرة ع و اإلحســاس بال

ن,  شــا ــن األفــراد امل ماعيــة تجمــع ب ــة ا و ابطــان. فال مــا م ــة الذاتيــة3 و و ماعيــة وال ــة ا و ال

ــا ”نحــن”.  ماعيــة, إ ــة ا و ل ال شــ ــ  ــ ال ه. ”فالثقافــة  ــ ــ الفــرد عــن غ ــ تم ــة الذاتيــة ف و أمــا ال

عــن  البحــث  بــدون  األقــل  ــ  ع أو  والعكــس,  جماعيــة  ــة  و بــدون  نــاك ثقافــة  ــون  ت أن  يمكــن  وال 

ــا  ــ  ــ يتم ــ مجمــوع القيــم واملعتقــدات وأنمــاط الســلوك... ال انــت الثقافــة  ــة جماعيــة”4. فــإذا  و

ــذه الثقافــة  ــا, آنيــة, أي جعــل  ــ قائمــة بذا ــذه القيــم واملعاي ــ جعــل  ــة  و ه, فــان ال ــ مجتمــع عــن غ

وس ؤكد ليفي س ده العالم من تحوالت. و ش ل ما  ا ضمن  ان وتجسيد موجودة  الزمان وامل

يــة  ــ عالقــة مــع الغ ســبة لألخــرى  شــا الواحــدة بال ســانية ت  Cl. Levy-Strauss ”أن الثقافــات اإل

ــة الثقافيــة  و ــ الديــن صابــر عندمــا قــال ”أن ال ــي م ــة”5. و لقــد أصــاب املفكــر العر و ــ أســاس ال ع

ــ  ع ــا  ســت مرادفــا للعزلــة والتقوقــع, ولك ــ ل قــوق العامليــة للشــعوب.  ــ مبــدأ ثابــت, حــق مــن ا

ــ ضــد التماثــل  ــ العطــاء, التنــوع... و ضــارات األخــرى مــن منطلــق القــدرة ع التعامــل والتفاعــل مــع ا

ــ الوقــت  ــا  ــا تقبــل التعــاون والتفتــح, وتقبــل األنمــاط الثقافيــة العامليــة, ولك . إ ــ ان,امل ,الذو الثقا

ــ  ع فــاظ  األساســية وا ــا  مقوما ــة  بتقو ــا, ذلــك  ف ام  اإلســ ــ  ع القــدرة  تملــك  ــ  إ تدعــو  نفســھ 

تمــع مــن قيــم, لغــة, ديــن وتقاليــد...  ل ثقافــة ا شــ ــ  ل العناصــر ال ــ  ــ ع ع ــة  و ــا...”6 فال قيم

ــة  ل القيــم املتعارضــة مــع مص نمــا تــرد وترفــض  يــط, ب تمــع مــع ا ســمح بتأقلــم أفــراد ا ــ  و

زائــري  تمــع ا ــر الــذات... و ا ا مــن عناصــر تنو ــ قائــق الثابتــة تؤلــف إرثــا كب ــ خــزان ل تمــع, ف ا

ــ  ــا  ــا وتخضــع ل ــ تنطلــق م ــا ال و ــا  ــذه الثقافــة ل اصــة, و تمعــات لــھ ثقافتــھ ا ه مــن ا ــ كغ

ســق القيــم األساســية للثقافــة  ســميھ بنظــام أو  ــة فيمــا يمكــن أن  و ــذه ال ــا, وتتمثــل  مختلــف نتائج

شــمل  ــ  التا ــون عبــارة عــن لغــة وديــن وقيــم. و ثــق مــن النظــام الســائد والرائــد والــذي قــد ي الــذي ين

ــ  عرفــھ ع تــھ الثقافيــة إال مــن خــالل  و ــ  ــا. و الفــرد ال  ل جــزء م ــ  ســرب إ ل أنحــاء الثقافــة و

اضــع  ا ــ  والثقا ــ  االجتما مجتمعــھ مــن خــالل إطــاره  وخــارج  ة داخــل  ــ املتم ماعــات الثقافيــة  ا

1  Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Approches, Casbah édition, Alger, 1998, p 50.

 2 أنتــو̹ غدنــز, علــم االجتــ̲ع, ترجمــة فايــز الصيــاغ, مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, املنظمــة العربيــة للرتجمــة, ط 4, بــ̺وت, 

ــان, ص .90 لبن

3 Carmel Camilleri- Geneviève Vinsonneau, Psychologie et culture, Concepts et méthodes, Armand Colin, 2002, p22.

4 Mustapha Cherif, Jean Sur, Jacques Berque, Orient- Occident, Edition ANEP, Alger, 2004, p 128- 129.

5 Mondher Kilani, Introduction à l’anthropologie, Edition PAYOT, Lausanne, 1989, p 277.

 6 شحاذة الخوري, الرتجمة قد̻ا وحديثا, دار املعارف, سوسة, تونس, 1988, ص .183
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ــ عبــارة عــن مركــب مــن العناصــر املرجعيــة  ــة  و شــيل Mucchieli أن ال لھ.”كمــا يــرى الكــس مي

ــذا  ــ  ”1. و ــ ــف خــاص للفاعــل االجتما ســمح بتعر ــ  املاديــة واالجتماعيــة والذاتيــة املصطفــاة ال

للتناقضــات  مســاحة  عــن  عبــارة  ــ  ــ  ة وال ــ املتغ زائــر  ا ــ  الثقافــة  وضعيــة  مالحظــة  الصــدد  و

ــ  ــة عبــارة عــن مركــب مــن العناصــر ال و مــا أن ال ــة, و ــن قيــم الثقافــة التقليديــة والعصر اعــات ب وال

ــذا  ــ  ــ األزمــة الثقافيــة...؟ ســنحاول  عــود إ زائــر  ــ ا ــة  و نــاك فعــال أزمــة  ــل  تمثــل الثقافــة, ف

زائــر. ــ ا انــة الديــن  ــة كمــا ذكرنــا مــن خــالل اللغــة وم و ــ ال البحــث التطــرق إ

1- اللغة

ــن األفــراد,  ــوار ب وســيلة ل مــن خــالل االســتعمال اليومــي  ــ اللغــة وذلــك  ــ بدايــة األمــر إ تطرقنــا 

ــج أو باألحــرى لغــة مركبــة مــن  ــا عبــارة عــن مز ــ أ زائــري ع ــ الواقــع ا ــو مالحــظ  فوجدنــا و كمــا 

ســبة الثانيــة  ون, و ال ســبة 45,5 % حســب مــا صــرح بــھ املســتجو ســية ب ــة وعبــارات فر ــة جزائر ل

ــو مالحــظ كذلــك عبــارة عــن  ــ األســاس كمــا  ــ  ــ  ــة وال ســتعملون الل ن  37,5 %, مــن املســتجو

عكــس واقــع  ــ  ــو عنصــر مــن العناصــر ال ــ ازدواج لغــوي, و ينــة أدت إ ــا لغــة  ــج مــا يجعــل م مز

انيــة  نــاك إم انــت  ــ اإلجابــة عــن ســؤال رقــم 31 حــول مــا إذا  زائــري. لكــن  تمــع ا ــ ا الثقافــة 

ــل توافــق,  يــة:  ــا لغــة رســمية بــدال مــن اللغــة العر يــة وجعل يــة بلغــة أخــرى أجن بدال اللغــة العر اســ

يــة بلغــة أخــرى, مقابــل 8,5  بدال اللغــة العر ــم الســ ــ 84 % عــن معارض تــم...؟ فع عــارض, أو ال  أو 

ســبة قليلــة جــدا توافــق عــل ذلــك  ــن  ــ ح يــة بأخــرى,  بدلت اللغــة العر تمــون إن اســ ــم ال  % قالــوا أ

ــ 7,5 % . و

ية جدول رقم 1: الرأي  حالة منع اللغة العر

ة سبة املئو ال موع ا تم ال  عارض توافق السن:

% 19,5 39 6 31 2 26- -17

% 25,5 51 5 40 6 35- -26
% 38,0 76 6 64 6 65- -35
% 17,0 34 33 1 65 فما فوق

% 100,0 200 17 168 15 موع ا

% 100,0 % 8,5 ة %7,5 %84,0 سبة املئو ال

ان متوقعا  عكس فعال ما  ية  ع عن التمسك باللغة العر مة 84 % وال  سبة ال ذه ال بروز 

 1 نــور الديــن بومهــرة, العوملــة و إشــكالية الهويــة (الهويــة العربيــة ̷وذجــا), فعاليــات امللتقــى الــدويل, الجزائــر والعوملــة, جامعــة 

قســنطينة, كليــة العلــوم االنســانية و االجت̲عيــة, قســم علــم االجتــ̲ع, نوفمــرب 1999, ص .55
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ــذا االســتعمال  شــھ األفــراد و ع ــذا الســؤال. فبعــد مالحظــة االزدواج اللغــوي الــذي  مــن اإلجابــة عــن 

ســبة لألفــراد  يــة بال بدال اللغــة العر تلطــة املركبــة, كنــا نتوقــع عــدم املبــاالة حــول اســ املفــرط للغــة ا

ــم  ســبة إل ــا بال مي انــة اللغــة وأ ــ األفــراد بم ــو مــا يؤكــد لنــا و انــت العكــس تمامــا. و يجــة  لكــن الن

مــدى  الوقــت  ــ نفــس  و زائــري,  الثقافيــة للمجتمــع ا ــة  و وكأســاس لل معالــم الثقافــة  كمعلــم مــن 

ــ التعطــش للثقافــة  ء إنمــا يــدل ع ــ ــ  ــ األفــراد والــذي إن دل ع ــن الواقــع امللمــوس وتفك املفارقــة ب

ــ الواقــع. فاللغــة  ــا  ــا ووظيف ــ فقــدت فعالي ــا وال ــم عنصــر ف ــة واعتبــار اللغــة أ زائر التقليديــة ا

ــا  ي ــا وثــراء ب ــة الثقافــة وترابــط عناصر و ــن  و ــ ت ــ أساســية  ــ وحــدة الفكــر والــروح والقيــم و ع

ــذه النتائــج مــن خــالل معرفة اللغة املســتعملة  ــة والدالليــة. كمــا حاولنــا التأكــد مــن  مــن الناحيــة الرمز

ســتعملون  ســبة 58.82 % مقابــل 22.35 % ممــن  يــة وذلــك ب ــا اللغــة العر ــن لنــا أ ــ املطالعــة. فتب

ــ  لما ارتفع املســتوى الدرا نخفض االزدواج اللغوي إ 15.29 %. إذ نالحظ انھ  ســية و اللغة الفر

يــة و  ــ األفــراد باللغــة العر ــة و ــذا مــا يؤكــد مــن ج انــة اللغــة, و  ميــة و م ــ األفــراد بأ ارتفــع معــھ و

ــة,  و ــ تحقيــق ال الــدور الــذي تلعبــھ 

جدول رقم 2: اللغة املستعملة  املطالعة

موع ا سية ية والفر العر آخر سية الفر ية العر : املستوى الدرا

1 1 ي ابتدا

5 2 3 متوسط

29 4 5 20 ثانوي

48 9 3 12 24 جام

2 2 مدرسة قرآنية

85 13 3 19 50 موع ا

%15.29 %3.52 % 22.35 % 58.82 ة سبة املئو ال

زائــري مــن خــالل  ــا الفــرد ا تــم  ــ  ــ مــن عمــق املوضــوع حاولنــا معرفــة نــوع الثقافــة ال و للتقــرب أك

ـ  ـ ون  املســتجو األفــراد  فأكــد  واملمارســة.  اجــة  ا ــن  ب العالقــة  ــ  ع كذلــك  نتعــرف  ــي  ول املطالعــة 

ــ  ــ  ــة وال زائر ســبة 49.41 % مقابــل 11.76 % للثقافــة ا يــة ب ــا الثقافــة العر الســؤال رقــم 33 أ

يــة  تمــام األفــراد بالثقافــة الغر ــذا ال ينفــي ا يــة واإلســالمية, لكــن  جــزء ال يتجــزأ مــن الثقافــة العر

ــذه  ــ  فالفــرد  الثقافــات.  ــذه  ــن مختلــف  ب ــج  24.70 % كمز الثانيــة  ســبة  وال  % 14.11 ســبة  ب
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ــ والفكــري  ام والتــوازن النف ــ ــ تحقــق لــھ اال ــن املرجعيــة الثقافيــة ال ــش تناقضــا ب ع الــة  ا

الواقــع  ــ  مالحــظ  ــو  ومــا  الفــرد  فيــھ  مــا يرغــب  ــن  أي ب الثقافــة  ــ  واالنقســامية  االزدواجيــة  ــذه  و

ــم لبعــض  ن يــة وت تمــام األفــراد بالثقافــة الغر الرغــم مــن ا ــة أخــرى و ــة, ومــن ج ــذا مــن ج ــ  الفع

ــ  ميــة الثقافــة واللغــة  ــ درايــة تامــة بأ ــم ع ــ اللغــة. فإ لــط املســتعمل  ــذا ا ــة, و القيــم العصر

لــم بلغــة أخــرى ال يرتبــط  ــم. إن التعلــم أو الت ــم وقيم و ــم الثقافيــة و ــ خصوصي افظــة ع ا

ــذه اللغــة جســرا  ــ ثقافــة معينــة, بــل يتخــذ األفــراد مــن  ــة وال يقلــل مــن شــان االنتمــاء إ و بمســالة ال

ــة,  و ــن اللغــة وال ــم مــن بلــوغ اآلخــر والتواصــل معــھ بلغتــھ األصليــة. فــال يمكــن نفــي العالقــة ب يمك

تــھ, انتمــاءه وثقافــة مجتمعــھ.     و ــن  نــھ و ة ب ــ ــوة كب والفــرد الــذي ال يتقــن لغتــھ فانــھ ســيخلق 

ا األفراد  املطالعة تم   جدول رقم 3: الثقافة ال 

موع ا ج مز ية الثقافة الغر ة زائر الثقافة ا ية الثقافة العر

1 1 ي ابتدا

5 1 2 2 متوسط
29 8 1 4 16 ثانوي
48 11 9 6 22 جام

2 1 1 مدرسة قرآنية

85 21 12 10 42 موع ا

% 24.70 % .11١٤ % 11.76 % 49.41 ة سبة املئو ال

ــ عصــر العوملــة والتطــور  ا  شــ ع ــ  ــ معرفــة املواضيــع املتعــددة ال ســاعد الفــرد ع ــ  ــ ال و اللغــة 

 . ــ ــ والتق ــ مــع التطــور العل يــة لغيــاب مفــردات تتما ل اللغــة العر نــا يكمــن مشــ , و ــ التق

تمــع  ــة ا و ــا  , ا ــ ــن لغــة الفــرد وكيانــھ الفــردي واالجتما ــن اللغــة والثقافــة أو ب إن االرتبــاط وثيــق ب

لغــة العلــم والتقنيــة  مــع  ــ  ــا أصبحــت ال تتما أ ــ  ــم ع لغ ــ  إ تمــع  وثقافتــھ. ونظــرة األفــراد وا

ــا  ــ لغ تمعــات املتطــورة اعتمــدت ع ل ا ــش حالــة مــن التخلــف والتبعيــة. فــ ع تمــع  يجعــل ا

ــة والــذات  و ــ عــن اللغــة األصــل نــوع مــن فقــدان ال ــا, فالتخ افظــة عل ــا وا و ــ إبــراز وتحقيــق 

ميــة  انــة وأ ــ مل تــھ األفــراد مــن و زائــري بالرغــم ممــا أث تمــع ا ــ ا ــو مــا يحــدث  وتأصيــل التبعيــة و

ست مجرد وسيلة للتخاطب  ة عميقة, ذلك الن اللغة ل و ن اللغة و الثقافة و ال اللغة... فالعالقة ب

ــذه الثقافــة مــن عــادات وقيــم وطــرق  شــملھ  ميــع مــا  ــ أداة لنقــل الثقافــة ووعــاء  والتواصــل, بــل 

ــ  ــذا التأث ــا, يمتــد  لم ــ يت تــھ, ذلــك أن الفــرد يتأثــر باللغــة ال و .ومــن فقــد لغتــھ فقــد ثقافتــھ و تفك
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زائــري. تمــع ا ــ ا ــال  ــو ا اتھ كمــا  ه و ســلو ــ ــ تصوراتــھ ونمــط تفك إ

2- الدين

ــو املرجــع  يــة واإلســالمية. ف زائــري بحكــم ثقافتــھ العر ــ حيــاة الفــرد ا يلعــب الديــن دورا أساســيا 

ــو الوحــدة  ــو معنــوي, و ــو مــادي ومــا  ــن مــا  يــاة ب قــة ل ــ كطر ــ الو ــو مع ــ للثقافــة. و  األسا

ــ بنــاء  ــدف إ ــو  ــرة اجتماعيــة ف ــ انــھ ظا امــة كعامــل مــن عوامــل ترابــط الشــعوب.”و باإلضافــة إ ال

ضــري”1 و مختلــف األوســاط و  ــ الوســط ا ات االجتماعيــة التقليديــة  يــات والعالقــات و الســلو الب

ديــدة اخــذ  ســبة لألجيــال ا ــ خاصــة بال ا ــ الوقــت ا يــاة االجتماعيــة للفــرد. فالديــن  مياديــن ا

ــ أن عامــل  ــد عــزي الــذي توصــل إ ــو مــا تأكــد مــع األســتاذ فر ــ مغايــر عــن النظــام التقليــدي و من

ـ  ـ ــ برمتــھ  الدي قــل  شــكيل ا األجيــال بــل تجــاوز ذلــك ليعيــد  ــ  ه فقــط ع ــ تأث التعليــم لــم يكــن 

ــم  ــة مك يــة املكتو ــ املصــادر الدي زائــر. فتمكــن الشــباب بفعــل التعليــم مــن االطــالع املباشــر ع ا

متعــددة,  اإلســالمي  قــل  ا داخــل  يــة  الدي االختيــارات  وأن  ومتنــوع  واســع  ــ  دي حقــل  شــاف  اك مــن 

ــ قطيعــة معــھ. ومــن  عــض األحيــان  ــ  ــم و ــم بممارســة إســالم يختلــف عــن إســالم آبا ــذا ســمح ل و

اإلعــالم  وســائل  تلعبــھ  الــذي  الــدور  ــ  إ باإلضافــة  ــن2.  يل ــن ا ب ــذا االختــالف صراعــا  ــ  يك نــا 

ســبة 30.5 %  ايــدا ب ــا م تمــام عل ــ أصبــح اال يــة ال خاصــة الفضائيــات مــن خــالل القنــوات الدي

ــ  ســاعده  ــ  ــت الدراســة) وال زائري(كمــا أثب تمــع ا ــ ا ــا الفــرد  تــم  ــ  ــ ال ــ القنــوات األو و

ــو مــا حاولنــا  ســاب القيــم األخالقية.و يــة وأســاس املعامــالت واك ــ التعاليــم الدي معرفــة واالطــالع ع

يــة:  إجبــاري,  ــل تــرى أن تطبيــق الشــعائر الدي ــ األفــراد:  معرفتــھ مــن خــالل طــرح الســؤال رقــم 67 ع

ضــروري. اختيــاري, 
زائر  انة الدين  ا جدول رقم 4: م

ة سبة املئو ال موع ا ضروري إجباري اختياري السن:

%19,5 39 19 14 6 26- -17

%25,5 51 29 19 3 35- -26

%38,0 76 34 35 7 65- -35

%17,0 34 4 30 65 فما فوق

%100,0 200 86 98 16 موع ا

%100,0 %43,0 %49,0 %8,0 ة سبة املئو ال

ســبة 49 % تــرى أن تطبيــق مبــادئ وشــعائر  ــ  انــت النتائــج متوقعــة إذ نجــد أع ــدول  ســبة ل بال

1  Mustafa Boutefnouchet, Système social et changement social en Algérie, OPU, p 81.

2 فريد عزي, األجيال والقيم, مرجع سابق, ص .196
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انــة  عكــس م ــذا  ســبة 43 % تقــول انــھ ضــروري و ــي  ــا ثا ــة ثــم تل ــ عمليــة إجبار الديــن اإلســالمي 

لمــة  تبقــى  لكــن  متوقعــة,  ــ  غ يجــة  ن ــ  و اختيــاري   % 8 ســبة  أمــا  ــة.  زائر ا الثقافــة  ــ  الديــن 

اث  ــ عــدم االك ن  ســبة للمســتجو ان األمــر يتعلــق بال مــا  ــ و ر ــ وا ــوم ناقــص و غ اختيــاري مف

ــ 35 ســنة  ــن: فئــة الشــباب مــن 17 إ ــ فئت لبعــض القيــم األخالقيــة. أمــا إذا قمنــا بتقســيم العينــة إ

نجــد: 

     - اختياري  = 9 من 90 = 10 %

     - إجباري   = 33 من 90 = 36,66 % 

     - ضروري = 48 من 90 = 53,33 %

أما الفئة الثانية و  األك سنا من 35 إ 65 سنة فما فوق فنجد:

     - اختياري  = 7 من 110 = 6,36 % 

     - إجباري   = 65 من 110 = 59,09 % 

     - ضروري = 38 من 110 = 34,54 % 

ــة الديــن. إذ   ــن فيمــا يتعلــق بضــرورة أو إجبار ــن الفئت ــ ب بــا عــدم وجــود فــرق وا ــو تقر فاملالحــظ 

ــ األفــراد  ــو و ســب تؤكــد ذلــك.  و األكيــد  ــ ال ن فــان أع ــو متوقــع وحســب رأي املســتجو و كمــا 

رة اجتماعية ولكن  س فقط ظا ا.”فالدين ل قيقية, وأن وحدة األمة من وحدة دي انة الدين ا بم

ــ  ــا الديــن  ــ يحتل امــة ال انــة ال عكــس امل ــو مــا  امــة...”1 و صية  ــ ل للنــاس أيضــا مســالة  شــ

يــة مــن  ــة الوطنيــة ملــا تلعبــھ القيــم الدي و صية وال ــ زائــري باعتبــاره مــن مقومــات ال حيــاة الفــرد ا

ل  شــ ــا  ــذه القيــم وحضور ــ نقــل  ــن مــع التأكيــد ع زائر ــن ا ــ ب ــ تحديــد الرابــط االجتما دور 

ــ مجــال  ــ  ــ السياســة بــل ح ــ التعليــم إ يــاة اليوميــة مــن األســرة إ ــ مختلــف مجــاالت ا أو بآخــر 

نــاك مــن ينظــر إليــھ  ا جــدا. ف ــ يــة كب ــرة الدي تمــام بالظا ــ نفســھ2. إذ أصبــح مؤخــرا اال البحــث العل

ــة  و ــ عــن مطالــب ثقافيــة ترتبــط بال ع ى حركــة  ــ ,أما االتجــاه اآلخــر ف ــ مــن خــالل البعــد السيا

ـ  ـ ــ والثقا تمــع مــع ماضيــھ التار ــط األمــة وا زائــري, ”مــن اجــل ر تمــع ا االجتماعيــة وثقافــة ا

ــ  ــة وم و ھ ال شــو ـ  ـ إ ــ  الفر وحيــث عمــد االســتعمار  ة  ة االســتعمار ــ الــذي انقطــع طيلــة الف

ــرع االنʳوبولوجيا,جامعــة  ــل شــهادة املاجيســت̺ , قســم الثقافــة الشــعبية, ف ــرة لني ــدر, مفعــوالت املثاقفــة, مذك ــ̼ احمــد قوي  1 ب

C,G,Joung, Psychologie en religion, P 17. تلمســان,2001, ص 129, عــن

ــاس  ــة فرحــات عب ــري, جامع ــي االول حــول التغــ̺ القيمــي يف املجتمــع الجزائ ــة, امللتقــى الوطن ــوم االجت̲عي ــة اآلداب والعل  2 مجل

 Mohamed Brahim Sahli, L’anthropologie et les sciences sociales en Algérie,ســطيف, الجزائــر, مــاي 2009., ص 406, عــن

 Elément pour un débat, In Nouria Benghabrit-Remaoun et Mustafa Haddad (dirs), Alger 50 ans après, Etat des

,savoirs en sciences sociales et humaines 1954- 2004, Actes de Symbosium 2004, Ed CRASC, Oran, 2008, PP 85- 89
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انــة اللغــة والديــن اإلســالمي  ــ األفــراد بم زائــري”1, وعليــھ يتأكــد لنــا و ا للمجتمــع  ــ  الثقا اث  ــ ال

ــ  ــة الوطنيــة بالرغــم مــن التناقضــات ال و صوصيــة الثقافيــة وال ــ تحديــد ا ن  ــن أساســي كمعلم

ــ  ــذا مــا يت ــ األفــراد يرتفــع بارتفــاع معــدل العمــر و زائــري. كمــا أن و تمــع ا ــ ا ا الثقافــة  شــ ع

ــدول. مــن خــالل ا

ة حسب متغ السن سب املئو جدول الدين بال

ة65 فما فوق35- -2665- -1735- -26س 67 سبة املئو ال

8,0%0,0%3,5%1,5%3,0%اختياري

49,0%15,0%17,5%9,5%7,0%إجباري

43,0%2,0%17,0%14,5%9,5%ضروري

موع 100,0%17,0%38,0%25,5%19,5%ا

ــن قيــم الثقافــة التقليديــة  شــھ ب ع ــ مــن خــالل التناقــض الــذي  ــر ح زائــري تظ ــة الفــرد ا و إن 

زائــري 43.5  %.  ســبة تمســك األفــراد بالقيــم التقليديــة للمجتمــع ا ــو مــا تؤكــده  ــة و والعصر

خاتمة
ــ إال أن ذلــك  ــ و القي ــذا االزدواج الثقا الرغــم مــن  ــن لنــا بوضــوح انــھ و ب ــذه النتائــج ي ل  ومــن 
ــم. لكــن  و ــون حســا عاليــا عــن  ــون يمل زائر زائــري بــل إن ا تمــع ا ــ ا ــة  و ــ أزمــة  لــم يــؤدي إ
ــ تحــدث  ل بالتقليــد واالســتالب والتبعيــة ال شــ ــة الثقافيــة ال ت و ــ أن ال رغــم ذلــك يبقــى التأكيــد ع
ــا  ــ اعتبار لــق ع ل مــن العطــاء والتجديــد وا شــ العوملــة  بــل ت ــر  مــن جــراء مجموعــة مــن الظوا
ــا,  ــ ذا ماعــات االجتماعيــة ع غــالق ا ســت عامــل تجزئــة أو ا ــة ل و جــزء مــن فكــرة الثقافــة. فال
ــق  ــم مــع اآلخــر عــن طر ــم مــن خــالل عالقا ــ ذوا وإنمــا يقــوم الفاعلــون االجتماعيــون بالتعــرف ع
ــ تــؤدي  تلفــة وال تمــع ا ــ ا يطــة  ــ تتطابــق مــع العناصــر ا الديناميكيــة املســتمرة والدائمــة وال
العزلــة واالنطــواء  تمــع نحــو  ا ذا معنــاه انــھ ال يجــب أن يتجــھ  املســتمر2.و ــ والتجديــد  التغي ــ  إ
مــول  ا ــ  إ حتمــا  ســيؤدي  ــذا  ف ــا,  عل افظــة  وا ــة  و بال التمســك  باســم  الــذات  ــ  ع واالنكفــاء 
يد مــن حــدة التصــدع  ــذا مــا ســ لــق والتجديــد و يــة واالمتنــاع عــن ا شــار التعص ــ وان وعبــادة املا
ــ آخــر  ــ مــن الداخــل, بمع ــون التغي ــن أن ي ــ املصــدر وإنمــا يتع ــون خار ــ ال ي والصــراع الن التغي

ــزا لتلقيــھ”3.  ان الوســط املســتقبل لــھ جا يــھ إال إذا  ”أن تجديــدا معينــا ال يمكــن تب

ية:    املراجع باللغة العر

 1 محمد فريد عزي, األجيال والقيم, مرجع سابق, ص .170

2 Geneviève Vinsonneau, Culture et comportement, Op cit, p 141.

 3 ر̻ــون بــودون, ف- بوريكــو, املعجــم النقــدي لعلــم االجتــ̲ع, ترجمــة ســليم حــداد, مجــد املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش 

والتوزيــع, بــ̺وت, ط 2, 2007, ص .77 
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ــي,  -1 العر املســتقبل  مجلــة  أطروحــات,  عشــر  الثقافيــة,  ــة  و وال العوملــة  ابــري,  ا عابــد  محمــد 

 .1998 فيفــري,   ,228 رقــم  عــدد  وت,  ــ ب

س, 1988.                                            -2 جمة قديما وحديثا, دار املعارف, سوسة, تو وري, ال اذة ا

ــم النقــدي لعلــم االجتمــاع ترجمــة ســليم حــداد, مجــد املؤسســة  -3 ــو, امل مــون بــودون, ف- بور ر

وت, ط 2, 2007.  ــ ــع, ب شــر والتوز امعيــة للدراســات وال ا

4-  , ــ يــة نموذجــا), فعاليــات امللتقــى الدو ــة العر و ــة (ال و الية ال ــرة, العوملــة و إشــ  نــور الديــن بوم

ســانية و االجتماعية,قســم علــم االجتمــاع,  ليــة العلــوم اال زائــر والعوملــة, جامعــة قســنطينة,  ا

ــ 1999.                                                      نوفم

زائــر ,أطروحــة  -5 ــ ا ــ  ــ والسيا ــ االجتما ــة للتغ ــد عــزي , األجيــال والقيــم , مقار محمــد فر

ليــة العلــوم االجتماعيــة, قســم علــم االجتمــاع,  ران, ــ علــم االجتمــاع,  جامعــة و دكتــوراه دولــة 

 .2008
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تمثالت المجتمع الجزائري لمرض السرطان

مقاربة أنثروبولوجية طّبية
-دراسة حالة-

جـمـال حـمـودي 
طالب دكتوراه - جامعة تلمسان 

ص: 
ّ

م

الــدالالت  ــم  وف الكشــف  نحــاول  بالســرطان،  ــن  املصاب يــاة  والتحليــل  باالســتماع 

 ،
ً
ومســتقبال حاضــرا  العامــة  ــم  حيا ومســار  اصــة  ا ــم  حيا ــ  ع الســرطان  ا  ســ أل ــ  ال اصــة  ا

ــ مصاغــة ومعاشــة  كمــا نحــاول حصــر أثــار التمثــالت االجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للمــرض كمــا 

العــالج  خاصــة  التقليــدي  العــالج  ـ  ـ إ ــوء 
ّ
ل العميقــة  الدوافــع  ــم  ف الوقــت  نفــس  ــ  و ومرافقــة، 

ة. ــ كب ضــة  ديــث  ا الطــب  فيــھ  د  شــ ــذي 
ّ
ال الوقــت  ــ  باألعشــاب 

الثقافــة،  التمثــالت،  تمــع،  ا ــة،  ّ ال املــرض،  الســرطان،  املفتاحيــة:  لمــات  ال

باألعشــاب. العــالج  التقليــدي،  الطــب  ديــث،  ا ــب 
ّ
الط الطبيــة،  ولوجيــا  و األن االعتقــادات، 

Résume: 

Par l’écoute et l’analyse des récits de vie des sujets atteints par cette maladie 

cancéreuse nous tenterons de comprendre quelles significations intimes le cancer 

a revêtu pour eux au sein de leur histoire globale. Nous tenterons de capter les 

répercussions des représentations culturelles et psychiques de la maladie et de 

son avenir dont elles sont formulées, vécues et accompagnées et au même temps 

comprendre les motivations profondes du recours au traitement traditionnel du 

moment où la médecine moderne est en plein progrès.

Mots clés : Cancer, maladie, santé, société, représentations, culture, croyances, 

anthropologie médicale, médecine moderne, médecine traditionnelle, phytothérapie.

Abstract :

By listening and analysing the people’s life who have cancer, we endeavor to find out and 

understand the connotations as far as the upshots of cancer on their present and future 
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life. In addition to this, we attempt to determine its cultural, social and psychological 

representations as perceived and lived by the target people. Besides, we try to provide a 

reason behind that so that to choose me traditional cure and more precisely the herbal 

treatment while modern medicine has witnessed nowadays a big step-in our global âge.                                                  

Key-words :

Cancer, illness, health, society, représentations, culture, beliefs, médical anthropology, 

modern medicine, traditional medicine, herbal treatment

مقـدمـة: 

زائــري جــدال واســعا، بــل ترتبــط  تمــع ا ــ ا تلفــة  ــا ا عاد ــ املســألة الثقافيــة بأ ث
ُ
ت

ــ ثقافتــھ ومــا  زائــري شــديد االرتبــاط بثقافتــھ، مجتمــع يتطــور ع تمــع ا ى، ا ــ ل القضايــا الك ــا 

ســان مــن  ــب جســم اإل ــة ملــا ُيص تحملــھ مــن اعتقــادات وتمثــالت وممارســات عالجيــة نفســية وعضو

أمــراض.

 (M. Benoune 1998)(1)االندمــاج مشــروع  مــع  الزمــن  أعمــاق  ــ  املمتــد  ـ  ـ الثقا اث  ــ ال

ي حيــث الديالكتيكيــة القائمــة  ديــث اإلســتطا ــوم الطــب ا امــل ملف ــ ا أوجــد فضــاًء سوســيو ثقا

زائــري املرتبــط بتمثالتــھ االجتماعيــة  ســان ا ــ لإل ــ إدراج البعــد النف ــادة ع ــن العقلــة والتقليــد ز ب

ــة واملــرض. والثقافيــة لل

الســرطان،  مــرض  لتمثــالت   (Voir Site Web)(2)طبيــة ولوجيــة  و أن دراســة  أجــل  ومــن 

عــة التحــوالت  ــا مــع متا ل تناقض زائــري ومــا يحملــھ مــن تراكمــات ثقافيــة بــ تمــع ا ــم ا البــّد مــن ف

ــ ومــن  زائــر، قبــل االحتــالل الفر ــ ا ــخ الطــب  ــا تار ــ عرف ــة، ال ّ االجتماعيــة والثقافيــة لل

ــذا. ـ يومنــا  ـ خاللــھ ووصــوال إ

ولوجيــة الطبية  و ــة األن ــذا املوضــوع مــن زاو ــ  نا الطبيــة وإرادة الولــوج  بحكــم ممارســ

ــھ مــرض الســرطان أو الــورم 
ّ
ة إن ــ ط ي األمــراض ا ــ ــ مــن ك عت ُ ــ دراســة مــرض  ة  ــ غمرتنــا رغبــة كب

ــ عــاش النــاس  ــذه املعانــاة ال لــة  ســانية، أجيــاال طو ــع اإل ــذي أقــض م
ّ
ــذا الّرعــب ال ــث،  ب ا

ــا  بــون م ــا القار ل ا أو أ يــة نفســ ــن ســاعات املــوت ســواء ال شــبھ املــوت قبــل أن تح ــا فيمــا  م

الية الدراســة التاليــة:  ــ أســاس مــا ســبق ُصغنــا إشــ وع

املعلومــات  مجــال  ــ  ــادة  وز ا  ــ كب تقدمــا  الرســ  ــب 
ّ
الط فيــھ  د  شــ ــذي 

ّ
ال الوقــت  ــ 
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ســان  اإل ــة  ّ فــظ  ــذا  و العــالج  وســائل  وتنــوع  يص  ــ ال مجــال  ــ  متطــورة  تقنيــات  ــور  بظ

ــو الطــب الشــع  امــن طــب مــوازي(*1)  ة مثــل: الســرطان، نالحــظ بال ــ ط ي األمــراض ا ــ ــة ك ومحار

ــذا املــرض، يأخــذ الطــب  ِ ــاص  ــ األســاط واالعتقــادات والعــادات والتقاليــد والتصــور ا املؤســس ع

ــا  عطــى وصفــات عالجيــة تقليديــة متنوعــة مــن بي ُ ــي  ــ ل ــ الص ــ امليــدان االجتما الشــع مجــاال 

مســة (05) التاليــة:  الية املطروحــة مــن خــالل املراحــل ا ــ اإلشــ ن ع التــداوي باألعشــاب، وســن

ة واملرض:  ّ ظرة االجتماعية والثقافية لل
ّ
1- الن

ـ  ـ ع ســيقف  ــا،  ار أف وضــروب  ا  ســلوك وأنمــاط  ة  شــر ال تمعــات  ا شــأة  ل الــدارس 

ــم املــرض وعالجــھ. ــ ف ة  ــ بــة والتقاليــد املث ار الغر ائلــة مــن األفــ حصيلــة 

 ، ــب الشــع
ّ
ــوم الط ــا مف ســانية مــع اختــالف درجــة تقدم تمعــات اإل ل ا ــ  شــر  تن

ــ تفســ اإلصابــة بمــرض مــا أو إيجــاد العــالج املناســب  ديــث(*2) قــد يفشــل أحيانــا  ذلــك ألن الطــب ا

لــھ.

ــا األســاليب الشــعبية للعــالج  ي شــر ي ــ ت ــعوب ال
ّ

ســتطيع القــول أن الش ــ العمــوم  وع

ــا العوامــل فــوق الطبيعــة”Supranaturelle”(3)(م. عّبــاس  ــ عــّدة عوامــل مــن بي رجــع أســباب املــرض إ
ُ
ت

. ســد...ا ر، ا ــ رمــات، األرواح، ال اق قواعــد ا ــ ــ اخ يــم 2003) واملتمثلــة  إبرا

ــروج عــن قواعــد  ــ الســلوك، حيــث نجــد ا ــ الديــن ع ــر تأث تمعــات يظ ــ مــن ا ــ كث

ــات مثــل: العقــم، املــرض،  ث ألوانــا مــن العقو ســ ــة والشــّر واأللــم للعصــاة و ّرمــات يجلــب العقو ا

تمعــات  ــ ا تمعــات البدائيــة بــل ُيوجــد أيضــا  ــ ا ــس قاصــرا ع ــذا األمــر ل . و ــ ومــوت األوالد...ا

املتقدمــة.

ــا تفســ املــرض،  ق ــ يتــم عــن طر ــن األســباب ال مــن ب ــ  عت
ُ
ــ األخــرى  أّمــا األرواح ف

يــا أن غضــب أرواح األماكــن  ــ نج يــم 2003)  ان قبائــل ”Irigwe”(4)(م. عّبــاس إبرا عتقــد ســ حيــث 

ــ  ــم  اما ب اإلخــالل بال ســ ــم األمــراض  ا يجلــب ل اص الديــن يقومــون بحراســ ــ ــ األ املقّدســة ع

ــذه األماكــن املقّدســة. مجــال حراســة 

ـ  ـ ــو اعتقــاد  ســد و ر وا ــ ــ تفســ اإلصابــة باملــرض ال ــن األســباب األخــرى  ومــن ب

عــض األفــراد. ــا لتحقيــق رغبــات  القــوي فــوق الطبيعيــة ُيمكــن التحكــم ف

مــون فــرت”(5)(م.  ر املدمــر حســب ”ر ــ ــ ال ــز ع
ّ

 أننــا نرك
ّ
ر عــّدة تقســيمات، إال ــ ولل

ــ  ــو غ وة واإلصابــة باملــرض و ــ ـ ال ـ ســتعمل لتدم ُ ر  ــ ــذا النــوع مــن ال يــم 2003) و عّبــاس إبرا

 1
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مقبــول اجتماعيــا.

ــ أو العــارف بــا (أحّيــا  ــ الشــيخ أو الو ــأون إ ان الّنــاس وال يزالــون ي يــة  تنــا العر ــ بي

ــو ُيتمتــم بذكــر هللا والرســول  ســاب مــن يــده و اتــھ ت افــا ب ــ كرامتــھ واع ــم  ان أو مّيًتــا) العتقاد

ــ تلــك  ــدوء، و نــة وال مأن
ّ
شــيع حولــھ جــّوا مــن الط ســتعمل البخــور ف م، وقــد 

ّ
ــ هللا عليــھ وســل ص

. ــ ــب الّنف
ّ
ــذا ال ينكــره الط ــة و ــض املعنو ــ حالــة املر نكــر ع

ُ
األقــوال واألفعــال ردود فعــل ال ت

ــ 
ّ
ال مجتمعاتنــا  ــ  إ عدنــا  ولــو  ئــة،  بالب خــاص  ارتبــاط  التفســ  وطــرق  املــرض  شــأة  ول

ســان بــداء  ــب إ ــم، فمثــال إذا أص صي
ُ
ات الّنــاس ألمــراض خاصــة ت عــض تفســ لنــا 

ّ
ــا وحل ــش ف ع

ـ حــّق الّنــاس،  ـ فــت يــداه مــن ذنــوب  ــ مــا اق يــب عقابــا لــھ ع عضــال لقيــل أن هللا ابتــاله بمــرض ر

ــم  ّ ـ فإ ـ ــم صا ــ نظر ــھ 
ّ
انــة مرموقــة أو أن ــم م ان لــھ بي ســان آخــر بمــرض نفســھ و وإذا مــرض إ

ــم الصابــر  ــن ليعلــم م ــ عبــاده الصا ت لــون مرضــھ بنغمــة أخــرى متناقضــة فيقولــون أن هللا ي
ّ
عل

ــھ 
ّ
ــ مضمــون كالمــھ أن ــ محمــد وآخــرون 1989)  تون”(6)(محمــد ع ــم القانــط وحســب ”رالــف لي وم

الــة املرضيــة. ــذه ا ــا  ــ تّتخذ ل معقــول بالصــورة ال شــ ّبــؤ  إذا عرفنــا مضمــون الثقافــة أمكننــا الت

امــل  ت ــ للمجتمــع و ــ باملضمــون الثقا ــ حــّد كب ــر إ
ّ
ــ للمــرض يتأث ــري االجتما إّن ا

ــ تلــك الثقافــة. يــاة القائمــة  مــع نمــاذج ا

قة بمحور الدراسة 
ّ
ا من خالل الدراسة امليدانية(*1) املتعل  توّصلنا إل

ّ
يجة األو ال الّن

ار  األفــ ســق  ب ابــط  ال شــديدة  واملــرض  ــة  لل والثقافيــة  االجتماعيــة  الّنظــرة  أّن  ــو  ــي(*2)،  الثا

ــاص بفئــة  ــذا التوّجــھ ا ــد 
ّ

ســبة 67,5% تؤك يــة حيــث  ــ االعتقــادات الدي االجتماعيــة املؤسســة ع

ــن %23,33  ســبة تقــّدر 13,33% واملمرض ــذا التوّجــھ يخــّص أيضــا فئــة األطّبــاء ب ــ الســرطان و مر

ــ كيفيــة  اص  ــ ــ األ  أن االختــالف يكمــن 
ّ
ــ فئــة الثقافــة العاملــة، إال تميــان إ مــا ي الرغــم مــن أ و

عاداتــھ وتقاليــده وتمثالتــھ  ــ  ّ ــ مجتمــع واحــد يتم شــان  ع ــن  ــم للمــرض، وكال الفئت ــم وتصور تمثل

ــر البعــض مــن األســرة الطّبيــة ببعــض 
ّ
ــر تأث تمعــات األخــرى، كمــا يظ ه عــن ا ــ ّ ــ تم ومعتقداتــھ ال

ــ  ّ ــاالت املرضيــة املســتعصية، فغيــاب التفســ الط ــا عالقــة ببعــض ا ــون ل ــ قــد ت االعتقــادات ال

ــذا  ــ  ــادة ع ية، ز ات االعتقاديــة واألســاط ــذه التفســ عــض  ــال ولــو جزئيــا ملــرور  ــ يفتــح ا العل

ــم يتقاســمون نفــس  ّ ســاطة إ ل  ــم العاملــة بــ ــ عــن ثقاف ــ االجتما ســق التفك ســتطيع فصــل  ال 

ــم. اصــة بمجتمع ــة ا ســق التمثــالت االجتماعيــة للمــرض وال

ــرة الطبّيــة(7)(P. Cathebras 1989) يمكــن أن  تج بــأّن الظا ســت يمكــن أن  ــ  األخ ـ  ـ و

ـ  ـ ــ  ــ واالجتما ــرة االجتماعيــة والثقافيــة، كمــا أن العامــل الثقا ــم الظا ــون عامــال مســاعدا لف ت
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ــ العــالج. ــ تحديــد األســاليب الشــعبّية  ة  ــ ميــة كب حــدوث املــرض لــھ أ

تمع:  2- السرطان وا

ــھ 
ّ
ا غايــة، ذلــك أن ســان منــذ القديــم وأشــرف ا اإل ــ مارســ ــب مــن أرفــع العلــوم ال

ّ
إّن الط

ــر األرض، وقبــل أن  ــ ظ م ع ــم منــذ أن بــدأت ســ شــر مــن أســقام وأمــراض الزم ي ال ــ ع نــاول مــا  ي

شــھ. ســان وتتعّقــد ســبل ع تتقــّدم حضــارات اإل

شــأة(8)(ص. ســرور 2002)، فقــد  ــ بقــدم ال ّ ــب واملــداواة يتم
ّ
ـ الط ـ ســان  إّن حاجــة اإل

ــ لعلــم الطــّب. ــور املالمــح األو ــ ظ اجــة بــل  ــذه ا ــور  ــ ظ امــا  لعــب اإلحســاس باأللــم دوًرا 

ــب 
ّ
ــعوب، ألّن الط

ّ
ــم مــن الش ان عنــد غ ليــة تمامــا كمــا  ا ــب عنــد عــرب ا

ّ
ان الط لقــد 

ــ  ــ كيفيــة العــالج ال  ــو  ــب 
ّ
ــ أمــور الط شــر واالختــالف  ــا ال ســتغ ع ــ ال  يــة ال مــن العلــوم البد

ــي والّتــداوي  اســتعمال ال ــة،  ليــة تــداووا بأســاليب مختلفــة ومجر ا ميتــھ، ولذلــك نجــد عــرب ا أ

ــعوذة.
ّ

ر والش ــ ــ االســتعانة بال باألعشــاب ووصــوال إ

ان  م تقديــره للطــّب، و
ّ
ــ هللا عليــھ وســل ّ محّمــد ص ــ ومــع بــزوغ فجــر اإلســالم أبــدي الن

ــ  ــ البــالد ال ــم باملقارنــة إ ــ ثقاف ــم الطبيعيــة شــعروا بالّنقــص  ــم مــن حدود العــرب عنــد خروج

ــا. افتتحو

يــة، وحســب القــرآن  ــ القــدرة اإلل ــا ع ــوا دالل ــ زمــن البعثــة آيــات أدر لقــد تلقــوا العــرب 

انــت  ــا  ـ أ ـ ئا ممــا جــاء فيــھ دليــال ع ديثــة لــم تنقــص شــ ــات العلميــة ا ــاًزا أن النظر ــم إ الكر

ــد. ديــث املؤ ــ ا ــا ســبقت العلــم التجر ــا وأ ــ زما ــزة تنـــزل  م

وجــوب  ــ  قائــل  مــن  وجــّل  عــّز  هللا  يقــول  لألمــراض  املبعــدة  الّنظافــة  مجــال  ــ  فمثــال 

َراِفــِق 
َ ْ
امل ــ 

َ
ِإ ــْم 

ُ
ْيِدَيك

َ
َوأ ــْم 

ُ
ك َ ُوُجو وا 

ُ
ِســل

ْ
اغ

َ
ف ــالِة  الصَّ ــ 

َ
ِإ ــْم 

ُ
ْمت

ُ
ق ا 

َ
ِإذ ــوا 

ُ
آَمن ِذيــَن 

َّ
ال ــا  َ ُّ أَ الوضــوء: ﴿َيــا 

ُروا﴾(9)(ســورة املائــدة)، فللّصــالة  َّ َّ
اط

َ
ًبــا ف

ُ
ــْم ُجن

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ــِن َوِإْن ك ْ ْعَب

َ
ك

ْ
ــ ال

َ
ــْم ِإ

ُ
ك

َ
ْرُجل

َ
ْم َوأ

ُ
وا ِبُرُءوِســك ُ ــ َ َواْم

ـ  ـ علــم أثــر الفحشــاء  نــا 
ّ
ل ، و ــ ــ عــن الفحشــاء واملنكــر والب ـ تن ـ ن و ــ حيــاة املســلم أثــر عظيــم 

يفــة. ا ــة  العصر األمــراض  ــ  ب  ّ ســ ال

والتــداوي  ــة  ال حفــض  مجــال  ــ  ــ  اإلل ع  شــر ال بــھ  جــاء  مــا  ــد  ــة تؤ النبو فالســّنة 

داء  ّل  م: ”لــ
ّ
وســل عليــھ  هللا  ـ  ـ ص الّرســول  يقــول  ــذا  ــ  و يحــة،  ال والعلميــة  الشــرعية  بالطــرق 

ــ املــداواة  م ع
ّ
ــ هللا عليــھ وســل  الرســول ص

ّ
دواء فــإذا أصــاب الــداء الــدواء بــرئ بــإذن هللا”، كمــا حــث

وانتقــاء أحــدق األطبــاء.

إصــدار  خــالل  األطبــاء  ــا  يقــوم  ــ  ال العقليــة  العمليــات  مجمــوع  ــو  ـ  ـ ّ الط ــ  التفك
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 ّ ــ ــ الط ــ التفك ّ ــم، كمــا يتم ن ــ م ا  املعلومــات الطّبيــة(10)(J. Baptiste et autres 2001) واســتعمال

ســان. ــة اإل ّ ــ  ـ آخــر املطــاف ع ـ بحساســية عاليــة ألّنــھ ينصــب 

األمــراض  ــن  ومــن ب الوفــاة،  ــ  إ بــھ  تــؤّدي  ة  ــ خط ألمــراض  ســان  اإل ــة  تتعــّرض  قــد 

عود إ زمن قديم ولقد أشــ إليھ  النصوص  ذي 
ّ
ث ال ب ذا الورم ا ة، مرض الســرطان  ط ا

ــ نصــوص  قــة دقيقــة  نــد، كمــا ُوصــف بطر ــ ال روغليفــي، وكذلــك قبائــل  ــط ال ــ ُوجــدت با ال

ــذا  لھ مــع  شــابھ شــ ــذا املــرض بالســرطان ل أبقــراط(11)(A. Donartet et autres 1981)، وقــد ســ 

ــ الســام ذو القبضــة املميتــة. ط ــق رقــم 01) ا ــ امل يــوان (انظــر الصــورة  ا

ســمعة  ــر لنــا أّن الســرطان يتمتــع  تاج العــام املتعلــق بمحــور الدراســة الثالــث أظ االســت

ــ واالقتصــادي،  ــ واالجتما ــ ثقــل التكفــل النف ــادة ع ــذا ناتــج عــن خطورتــھ ز ئة، و اجتماعيــة ســ

ــي بالقضــاء  ظنــا أّن االعتقــاد اإليما اعة حيــث  ــ ــرت  إّن عينــة الدراســة املصابــة بالســرطان أظ

ـ  ـ امــا  دورا  ــھ يلعــب 
ّ
أن كمــا  ــ %87،  إ ســبة  ــ تقبــل املــرض حيــث وصلــت ال ــا  ان وا والقــدر 

الرغــم مــن  يــة للفــرد املصــاب و شــئة االجتماعيــة والدي ــ طبيعــة الت التخفيــف مــن املعانــاة بالّنظــر إ

ــا ”ذلــك املــرض”  ــو ُينعــت بصفــات عديــدة م لمــة الســرطان ف ــ اســتعمال  تمــع ال يجــرأ ع أن ا

ــ مجــال عــالج  ــ الطــب الرســ  ــذي حصــل 
ّ
ــ ال ــذا بالرغــم مــن التطــّور الكب ّبــة”، و ــم” ”ا ”ذلــك ال

ديــث والرقيــة  ــن الطــّب ا عــارض ب الســرطان(12)(J. Baptiste et autres 2001)، كمــا أنــھ ال يوجــد 

عــدة  تلفــة ترتبــط  جــب اإلشــارة بــأن اإلصابــة بالســرطان وأنواعــھ ا الشــرعية(13)(Voir site web)، و

ــا  ــا والكشــف ع ميــة إذ أن التعــرف عل عــد ذات أ عــاد ديمغرافيــة(14)(م. مدحــت وآحــرون 1998)  أ

ــ أســلوب فعــال ملقاومتــھ. ــم أفضــل التجــاه املــرض ومــن ثــم يــؤّدي ذلــك إ ــ ف م  ســ ُ يمكــن أن 

3- العالج املزدوج ملرض السرطان: 

ــ طــرق عالجــھ مــن  ــز ع
ّ

ــ ظــل غيــاب إحصائيــات ملــرض الســرطان منــذ القديــم إال أّننــا نرك

ذا. ــ يومنــا  زائــر منــذ القديــم إ ــ ا ــ  ّ ــم الوضــع الص خيــة لف خــالل قــراءة تار

زائــر أي قبــل  ــخ القديــم ل ــ التار ــة واملــرض يرجــع بنــا إ ّ ــوم ال ال املتعلــق بمف اإلشــ

ــ اســتمرار  ــذا  الرغــم مــن بــروز أطبــاء لــم يخفــي  ــي و الروما ــد  ــ مرحلــة الع ــي ثــم  ــد الروما الع

قيقــة األمــور الطبّيــة. ــل  التصــورات والتمثــالت لألمــراض وا

ــي املؤّســس  قــة بالطــب الوقا
ّ
يــم متعل شــار اإلســالم مفا ــي منــذ ان لقــد عــرف املغــرب العر

ــا  ـ عرف ـ ــة ال ــروب األخو اعــات وا
ّ
ــة، ورغــم ال ــم والســنة النبوّ ى للقــرآن الكر ــ ــ املبــادئ الك ع

ئــة حيــث أشــار العالمــة ابــن  شــار األو زائــر خاصــة فقــد عرفــت ان شــعوب املنطقــة بصفــة عامــة وا
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ــ ســنة 1440م(15) ــرت ســنة 1220م و ــ ظ اعــات ال شــار ا ــ وجــود مــرض الطاعــون وان خلــدون إ

اق ابــن  ــ ــم: إ ــم مــن الرجــال مــن بي ان أغلبي ــن  (M. Khiat 2000) عرفــت تلمســان أطبــاء معروف

ــي، محمــد ابــن يوســف  ــ ابــن تابــت العقبا ي، ع ــس التلمســا ســليمان أبــو عبــد هللا الندرومــي ابــن خم

. ...ا ــ السنو

 ،(M.Khiat 2000)(16)ــ 1830م ت مــن 1500م وت تبــدأ  التـــي  ــي  ال ــد  الع مرحــل  وفـــي 

ــ مــن  ســنة 1700م العــدد الكب ــب خاصــة إال أنــھ لوحــظ 
ّ
دتھ العلــوم والط ــذي شــ

ّ
ورغــم التطــور ال

ــا. ــ أورو ــ الصيادلــة املوجوديــن  ــذا بالّنظــر إ الطبيــة و األعشــاب  ــ  با

ــب 
ّ
الط وكتــب  نا  ســ ابــن  رشــد،  ابــن  كتــب  مثــل  واملصــادر  الكتــب  عــض  وجــدت  كمــا 

لألعشــاب. العالجيــة  والوظائــف  املــرض  عالمــات  متعلــق  ملــف  وجــود  ـ  ـ ع ــادة  ز  ، ــ ألبقراط...إ

قــال  مملــوء بأحــداث مؤملــة وكمــا  زائــر خــالل مرحلــة االســتعمار  ا ــ  الطــّب  ــخ  إّن تار

دايــة  ــ و ّ  أننــا يمكــن أن نم
ّ
ــذا إال الرغــم مــن  قيقــة” و ــ ا ــرب و ــ ا ــ  يــة األو Kippling: ”ال

ــب الرســ مــن طــرف املســتعمر ألغــراض سياســية ”العــالج مــن أجــل 
ّ
مــن القــرن 19م اســتعمال الط

إيجابيــات  وقبــول  املعلومــات  ب  ســر و للدعايــة  وســيلة  انــت  حيــث   (Y. Turin 1983)(17)”االجتيــاح

يــة. الغر ضــارة  ا

ت  ــ تم 1962م، حيــث  غايــة االســتقالل  ــ  إ 20م  القــرن  مــن  دايــة  و ثانيــة  مرحلــة  ـ  ـ و

ــد الطّبيــة  عــض املعا ــ  ن  عــض املســلم ــن بالرغــم مــن وجــود  لي ان ا ــش الســ م ــذه املرحلــة ب

ــأ  ــب الشــع أمــام طــّب املســتعمر حيــث ي
ّ
اجــع الط ــذه الوضعيــة الصعبــة لــم ي ســية وأمــام  الفر

ــ جميــع األحــوال. ان 
ّ
إليــھ الســ

ة  ــ ميــة كب ديــث أ ــ العصــر ا ــة  ــ عبــد القــادر مؤســس أول دولــة جزائر ــ األم لقــد أو

ــ  عت ُ ــ  ّ الط ــن  و الت مملكتــھ  ـ  ـ ال يوفــر  الــذي  قالــھ: ”الســلطان  مــا  مــن خــالل  ــذا  ــر  ظ ــب و
ّ
للط

ــرام أمــام خالقــھ”. مرتكبــا 

ة مــن القــرن  ــ ان للطــّب التقليــدي مجــاال واســعا مــن املمارســة خــالل القــرن 19م وف لقــد 

ــذي شــاع اســتعمالھ.
ّ
ــ تلــك املرحلــة ال ــب الوحيــد 

ّ
ــذا النــوع مــن الط 20م ألن 

ــذا لعــالج جميــع عالمــات  ــ األعشــاب و ــن صيدليــة مختصــة  زائر ان لألطبــاء ا كمــا 

. ــ ــ وأوجــاع البطن...ا املــرض مثــل ا

 Le املــداوي   Le Tebib ــْب”  ِب
ْ
”الط املســ  املدينــة  ــب  طب نــاك  ف أنــواع  األطبــاء  ومــن 

كيــم. ا ــم  قم ــ  و  Rebouteur
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واملــرض  ــة  ّ لل الشــعبية  واالعتقــادات  بثقافتــھ  زائــري  ا تمــع  ا ارتبــاط  شــّدة  إن 

أن  جليــا  بــدي  أّنــھ   
ّ
إال ان  للســ االســتعمار  إدارة  طــرف  مــن  املقّدمــة  يــة  ال دمــة  ا مــن  الرغــم  و

صا  ــ ــ خمســون 
ّ
يــم” أيــن تو ــذا عنــد قبيلــة ”أوال إبرا ــر  ــ وظ ــ إطــار تصــور دي املــرض متجــدر 

ــ بــن  ــ ”ل صــول الزرا ــم ا ل ــو أ ب ذلــك  ّ ــم وســ ــم بــأن هللا عاق ــ ملوتا ان التفســ االجتما و

ا ســنة 1849م. ــ ول ــاء ال شــار و ــو ان ــ األمــر  ل مــا  ف”(18)(Y. Turin 1983) و شــر

ية  ضارة الغر ة ل ديدة الناتجة من أحد عناصر الثقافة الكب إّن النماذج الطّبية ا

ـ  ـ ــ الّدخــول  التا ــ و زائــري املتغ ــ للمجتمــع ا ــ مســت البنــاء االجتما ــ االســتعارة ال واملتمثلــة 

ــق  ــ امل كتابــة ”شــعائر املــرور” (انظــر  ـ  ـ  ”Van Gennep” ــذا مــا أشــار إليــھ ــ جديــد و وضــع ثقا

البيــان رقــم 02).

ــن  األصلي ان 
ّ
الســ حاجــات  ــ  ّ ُيل ان  ة  االســتعمار املرحلــة  خــالل  التقليــدي  ــب 

ّ
الط إن 

زائــر ســنة 1962م خلــق أزمــة مــن حيــث  ســا مــن ا ّمــش وُمِنــع مــن املمارســة، إّن خــروج فر ُ حيــث 

ان. الســ ــة  ّ ب التكّفــل 

شاره والتكفل الصعب  عد االستقالل لم يختفي من حيث تمثالنھ وان مرض السرطان 

ــ خــارج الوطــن  ــض إ ــل املر ب األول لتحو زائــر والّســ ــ ا ــي للوفيــات  ب الثا ـ الّســ ـ بــھ، لقــد اعت

.(M. Khiat 1990)(19)(1986 ــارج ســنة للعــالج (3090 حالــة تكفــل للعــالج با

الوطنيــة  الســرطان  الت  ــ وجــود  عــدم  ب  ســ معــروف  ــ  غ قيقــي  ا شــاره  ان إن 

ــ  الت خاصــة بأنــواع الســرطانات وقــد اعتمــد ع ــ نــات، وكذلــك عــدم وجــود  خــالل ســنوات الثمان

عطــي 12000 حالــة خــالل ســنة  ــذا مــا  ية حيــث 50 حالــة إصابــة لـــ100.000 ســاكن  ســ تقديــرات 

ــب املــوازي 
ّ
ــ الط ــ دواء خــاص بالســرطان ممــا تــرك األمــر مفتوحــا ع ــذا العــدد ال يتوفــر ع ــع مــن  والر

.(M. Khiat 1990)(20) التقليــدي ــب 
ّ
الط خاصــة 

ــاص بالعــالج املــزدوج ملــرض  ــع وا نتائــج الدراســة امليدانيــة املتعقلــة بمحــور الدراســة الرا

ــأ  تمــع ي ــن أن ا ّ ــّز كيــان العائلــة، التحقيــق ب ــذي 
ّ
ــ الزلــزال ال عت ُ ــح بالســرطان  الســرطان فالتصر

ـ%80  ســبة عاليــة تقــّدر بــ ــذا املــرض ب ــ نفــس الوقــت اســتعمال األعشــاب لعــالج  ــب الرســ و
ّ
ــ الط إ

ن الثقافة الشــعبية والثقافة  اصل ب ذا التداخل ا مكن تفســ  ا عّينة مر الســرطان، و أكد

ــذي 
ّ
ــ الوقــت ال ًئــا  ــ م ــذا األخ ــ اعتبــار  ــب التقليــدي ع

ّ
ــ الط ــوء إ

ّ
ــ وال ّ ــال الط ــ ا العاملــة 

 ، ــب الرســ
ّ
ــ إطــار منظومــة الط ــي ملــرض الســرطان  ا ــ إيجــاد عــالج  ــب الرســ ع

ّ
ــز فيــھ الط

ــ  املر ســلوكيات  ــ  ع ــا  بثقل تحــط  متجليــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  النفســية  اآلثــار  ــ  التا و

ــم. وأقار
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ــذا  ــ  ي األمــراض املســتعصية  ــ ــ مــن ك عت ُ ــ التــداوي باألعشــاب ملــرض  ــوء إ إّن ال

ـ  ـ إ ــ عــودة  التــداوي باألعشــاب  خاصــة  التقليــدي  ــب 
ّ
ــ الط ــل العــودة إ ســاءل  ونحــن ن العصــر، 

؟ ــ الطــب الرســ الطبيعــة أم ردة ع

فسية: 
ّ
رات الن

ّ
4- السرطان واملؤث

فاملــوت  ســان،  اإل ــا  ُيجا ــ  ال ــاالت  ا أصعــب  مــن  حالــة  ــ  املــوت  انتظــار  حالــة 

ــ عالــم الفنــاء، ومــن  يــاة إ الــة، ألّنــھ كفيــل بنقلنــا مــن عالــم ا ــذه ا اطــف ال يدعنــا نفلســف  ا

 ! ــ ــھ مز شــية ونفرنــاه وعــدم التطــرق إليــھ. إّن موضــوع املــوت كر ســان ا ان مــن طبيعــة اإل نــا 

ــؤس  يــاة الدنيــا مــن ألــم ومعانــاة و ــذه ا ــ  وى ممــا  و مــّر الشــ شــ فأنــت وأنــا نجــد مــن النــاس مــن 

. وشــقاء...ا

لمــة  ــم 
ُ
أذ إذا طرقــت  ســتعيدون بــا  ــم  ــ إ ح ــا بقــوة  ثون  شــ ٌل ي ورغــم ذلــك 

لمــة املــوت. ســمع  ــ فــراش املــوت يكــره أن  ــو ع تضــر و ــ ا املــوت! بــل ح

يــاة، ألّن  ســان موقفــا فلســفيا حيــال اندثــاره مــن عالــم ا ــ اإل قضّيــة املــوت تطــرح ع

.(V. Brugen Harry 1977)(21)ســان اإل ــو  مــا 
ّ
وإن ســقط  ــ  ال ــ  ســت  األجســام ل

ســانية، أجيــاال  ــع اإل ــ م ّ ــذي أق
ّ
ــذا الرعــب ال ــث  ب مــرض الســرطان أو الــورم ا

ــن ســاعات املــوت. شــبھ املــوت بــل أن تح ــا فيمــا  ــ عــاش النــاس م
ّ
ــذه املعانــاة ال لــة  طو

ــ مثــل  نــت بحالــة احتضــار ناتجــة عــن مــرض كب إّن حالــة انتظــار املــوت خاصــة إذا اق

ــذا املــرض مــرادف للمــوت  ســان باعتبــار أّن  بقى الشــغل الشــاغل لإل ــذه املســألة ســ الســرطان فــإّن 

ــ  تــج بــدوره حالــة جديــدة  ــذا مــا ُي ــ املتعــارف عليــھ اجتماعيــا و ــس باملــوت النموذ ــو ل شــع، ف ال

ــا حالــة انتظــار املــوت ممزوجــة بتمثــالت مــرض الســرطان وتبقــى الفكــرة الســائدة  ّ ســان، إ حيــاة اإل

ــ لنــا تطــّور مــرض الســرطان  ّ ــذي يو
ّ
ــ ال ــ انتظــار املــوت، وإليكــم املنح ن  ــ ــو  ــ أّن الســرطان 

ــق البيــان رقــم 03). ــ امل تصاعديــا بصفــة عامــة (انظــر 

ء ذو حساســة بواســطة صــورة أو  ــ ــو فعــل إرجــاع   (S. Moscovici 1976)(22)التمثــل

ــ مســتوى  ــ موجــودة ع يــم مــن الرعــب والقلــق و رمــز أو عالمــة، تمثــالت الســرطان مملــوءة بمفا

قاعــدة املعتقــدات الشــعبية.

ــوف أمكــن لنــا  ــذا ا ــ تــرأس  ســية ال ــذه العتقــادات الرئ ــ  إذا حاولنــا تحديــد مــا 

ــھ متعــددة. القبــول باملقولــة الشــعبية القائلــة بــأّن املــرض واحــد لكــن أوج

ــ موجــودة  رة غ ــذا اإلجمــاع لــھ داللــة شــر ان،  ــ أي مــ مــرض يمــس جميــع األعضــاء و
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اليــا  اثــر ا شــأ مــن ت ــھ ي
ّ
ــذا خاصيــة متناقضــة بمــا أن ــ ذلــك يملــك  عــض األمــراض، إضافــة إ ــ 

ــر  ، تظ يــل الشــع ــ ا ــذه االعتقــادات املوجــودة  ــ مختلــف  ــادة ع ــم، ز
ّ
ــ نفــس الوقــت تتحط و

ة مــن الّرعــب. ــ ــذه الّنظــرة الكب ــ تدعــم  ة ال ــ يــة والنفســية واآلالم الكب ّ ل ال املشــا

بالســرطان  املصــاب  تالحــق  ــ  ال العــار  وصمــة  مــن  ناتجــة  ــا  ّ أ تبــدو  ــ  األو التخمينــات 

ــ  ــب شــكال مــن التفك ــ ي انــب اإلحسا ــاالت ا ــ العديــد مــن ا ــ القلــق بــدل العقــل و ــادة ع ز

ــرج الوحيــد املتصــور. ــا ا ــوف مــن املــوت بإدراك دعــم ا
ُ
والالمبــاالة ت

كشــفت  امــس  ا الّدراســة امليدانيــة للمحــور  مــن خــالل  النفســية  الســرطان واملؤثــرات 

ــ حيــث  يــار العص ــ اال ــ الســرطان وقــد تتطــّور األمــور إ ـ مر ـ ــر جلّيــة ع ــذه املؤثــرات تظ بــأّن 

ــ  ال ــ درجــة القبــول  ن،كمــا ُيالحــظ  واملمرض اصــة باألطبــاء  ا الّدراســة  ــ  ــا فئ أكد ســبة %90 

 Voir site)(23)”Kubler Ross” ــا الباحثــة ن ّ ــ ب ــة ال ــ آخــر، رغــم املراحــل املعيار ــض إ تختلــف مــن مر

ــ يلعبــان  شــئة االجتماعيــة والعامــل الّدي ــ املــوت، طبيعــة الت ــح باملــرض ح web) بدايــة مــن التصر

الن القبول بالســرطان بالّرغم من االعتقادات الشــعبية  ّ ســ اما  التخفيف من ثقل املرض و دورا 

ــول. ــ ا ــ واملص ــوف الكب املصطحبــة با

زائر ومرض السرطان:  ية  ا ّ 5- السياسة ال

عــد أن أصبحــت   ،“Diffusion Disease” شــار املــرض ــ ان ــر من ة الســبعينات ظ ــ ــ ف

. ــ غرا ــ التحليــل ا امــة  عة و شــار شــا دراســة االن

ــ  ان والزمــان واملــرض ومــن الدراســات ال ــ املــ ــ عناصــر ثالثــة  ــذا املن لقــد تضّمــن 

ــر  ــ ال غرافيــا الطّبيــة دراســة الباحــث ”Hunter” ســنة 1966 عــن مــرض ع ــ ا ــ  طبقــت ذلــك املن

ــ شــمال غانــا(24)(م. مدحــت وآخــرون 1998).

ان والزمــان والتكفــل بــھ مــن قبــل  شــار مــرض الســرطان مــن حيــث املــ ــ ان عــة  إن املتا

ــ طــرق علميــة. يــة مؤسســة ع ــ بنــاء سياســة  امــة  اتيجيات ال ــن االســ
َ

يئــات مختصــة مل

البحــث   (M. Khiat 1990)(25)ضعيــف عليــھ  نقــول  مــا  أقــل  زائــر  ا ـ  ـ ــ  الط البحــث 

ــ  ابــر العامليــة ال ــ ا ــ أك ــس بالضــرورة البحــث املوجــود  ــة ل ــ املطبــق لل ــ أو البحــث الط الط

قــة 
ّ
تــم بجميــع املياديــن املتعل ــذي 

ّ
ــ األمــر البحــث ال ل مــا  ــة  ــ الســيدا أو البيولوجيــات النوو تبحــث 

الباحثــة  إليــھ  أشــارت  مــا  ــذا  و يــاة  ا نوعيــة  ن  تحســ ــ  إ ــ  األخ ــ  والوصــول  ومحيطــھ  ســان  باإل

ســيو اقتصاديــة  عوامــل سو ان ترتبــط  يــة للســ الــة ال ســية ”Claudine herzliche”: ”ا الفر

.(Voir site web)(26)” ــ ّ ــ التطــور الط ــو حاصــل  ــ ممــا  أك
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ـ أيــة  ـ ــ العمــود الفقــري  عت ــ  ــة الســرطان الوقايــة ال ــ محار ومــن الوســائل الفعالــة 

ـ  ـ ــذه املقولــة  ــ أي مــدي ُيمكــن تطبيــق  ــ مــن العــالج” وإ يــة وكمــا يقــال: ”الوقايــة خ سياســة 

ــذا املــرض أو إرســال  ــ الوقــت املناســب  ســمح بالتكفــل  ظــل عوائــق ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

ــ أرض الواقــع. إشــارة إنــذار بتفعيــل الوقايــة ع

زائــر ومــرض الســرطان،  ــ ا يــة  ــ مــن الدراســة املتعلــق بالسياســة ال ــور األخ ا

مــن  ســتلزم  الوقايــة ومــا  غيــاب  مــن  ــال منعــدم بدايــة  ــذا ا ــ  الدراســة أن البحــث  ــرت  لقــد أظ

ــ عــدم وجــود سياســة وقائيــة  ــن ع اصــة باألطبــاء واملمّرض وســائل، حيــث أجمعــت عينــة الدراســة ا

ســبة %46,66  اصــة باألطبــاء و ســبة تقــدر بـــ56,55% ا يحــة وفعالــة  ــ أســس علميــة  يــة ع مب

ال آخــر  ــ إشــ التا ة و ــ ــا األخ ــ مراحل ــ ذلــك وصــول حــاالت ســرطانية  ــن والدليــل ع خاصــة باملمرض

ــ نوعيــة حيــاة املصــاب بالســرطان وأي تكفــل؟ ــر متمثــال  يظ

ــ  مر ــا عينــة  أكد  %87,5 ســبة  صعــب حيــث  جــد  ــو  ف الســرطان  بمــرض  التكفــل 

ســبة 73,33% ع تأكيد الوضع  ن ب ســبة 86,66% واملمرض ذا األطباء ب الســرطان ولم يختلف  

ــ ملدينــة تلمســان  ام شــفى ا ــة عــالج الســرطان باملس ، مص ّ ــ ــم الط ــ وطاقم الصعــب للمر

ــن مــن  ـ آخر ـ ــ وصــول مر ــادة ع ــم ز اف للتكفــل  ــ  ــذا غ را و ــ 13 ســر زائــر) تحتــوي ع (ا

ان لســنة 1998/898611 ســاكن لواليــة تلمســان). عيــدة عــن مدينــة تلمســان (إحصــاء الســ مناطــق 

األطبــاء  عــض  مــع  الســرطان  عــالج  ــ  مختّصــة  بــة  طب طــرف  مــن  ــة  املص ــذه  ســ 
ُ

ــو  ــم  ــ الســرطان وعائل ثقــل مر
ُ
ضــاف وت

ُ
ــ ت ــات ال ــن الصعو مــن اختصاصــات مختلفــة، ومــن ب

ــ مواعيــد العــالج. ة مــن الزمــن ممــا ينعكــس حتمــا ســلبيا ع ــ ــة لف فقــدان األدو

نية واالجتماعية  عالج املر فاألوضاع امل ّ الذي يتكفل  أما فيما يخص الطاقم الط

ــذا مــا  ــ نفســھ و ّ ــم والطاقــم الط ــ الســرطان وعائل ــ مر ــ ع ــا الكب ــا وقع ــا ل الصعبــة جميع

ــر  ــذه األوضــاع يظ ــ ظــل  شــفى (L’humanisation de l’Hôpital)، و ســنة املس أ الية  إشــ ز  ــ ي

ــ الســرطان. ــأ لبعــض مر الطــب التقليــدي خاصــة التــداوي باألعشــاب كم



تمثالت المجتمع الجزائري لمرض السرطان مقاربة أنثروبولوجية طّبية - دراسة حالة -                                     جـمـال حـمـودي 

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1462013

ـاتمـة:  ا

ــة  املقار و زائــر  ا ـ  ـ الســرطان  ملــرض  االجتماعيــة  التمثــالت  حــول  موضوعنــا 

ــا، ولكــن يبقــى  منــا 
ُ
ــ ق ــ بدايتــھ رغــم التحاليــل والكشــوف ال ــو موضــوع  ولوجيــا الطّبيــة،  و األن

ــة بحــث  ــة لكــن مــن زاو ــا ضرور ــر لنــا أ ســتحق دراســة جديــدة، وتظ عتقــد  ــ مــا  ــذا املوضــوع ع

اتــف عــدة اختصاصــات علميــة لإلحاطــة بــھ  ــ الدراســة الســابقة، كمــا نــرى ضــرورة ت مختلفــة بالّنظــر إ

ــ معرفــة شــاملة  ــذا مــن أجــل الوصــول إ ، و ــ ــ الط اث الثقا ــ ــ املعرفــة العميقــة لل ــادة ع جّيــدا، ز

الســرطان. ملــرض 

ــا الباحثــة  ــ أشــارت إل ــر جلّيــة مــن خــالل املراحــل ال ــذا املــرض تظ املؤثــرات النفســية ل

ا  ــ  كب
ً
ــ مشــكال عت ُ ــذي 

ّ
ــذا املــرض ال يــة ل يــح السياســة ال ســتد ت ــذا مــا   ،”Kubler Ross”

معيــات. ــة العموميــة دون إغفــال دور ا ّ لل

ون  يوم من األيام”(*1). ما سي
ّ
تصر عليھ  يوم واحد، وإن ”مرض السرطان ال ُي

ق رقم 01 امل

السرطان

ق رقم 02 امل

زائري ديدة املتمثلة  االستعارة ال مست البناء االجتما للمجتمع ا النماذج الطّبية ا

  

      

ذا البيان من صنعنا مالحظة: 

̺اك) 1 *الرئيس الفر نىس األسبق(جاك ش
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ق رقم 03 امل

 :( N . C / an ) ديدة ملر السرطان  السنة االت ا - عدد ا

ديدة   السنةالسنة االت ا عدد ا

199810

199974

200096

200195

2002147

2003197
2004327

سم 20052005 396 ح 14 د

ديدة  العمل بداية من سنة 1998. ة أمراض السرطان ا مالحظة: بدأت مص

تطور عدد حاالت السرطان بالسنوات

شفي تلمسان 2005 ة أمراض السرطان مس املصدر : مص

ن بالسرطان ذا البيان األطفال املصاب مالحظة : ال يدخل  
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حول قضايا التعليم العالي و التغيير اإلجتماعي في المجتمع العربي

إشارة إلى الجزائر

نقيب فاروق
جامعة تلمسان

        

ص: م

ــا  غال ــ  وال القضايــا  عــض  طــرح  ــن  الرا الواقــع  ظــل  ــ  يحــاول  أيدينــا  ــن  ب الــذي  املقــال  ــذا  إن 

ل قــراءة  ــ شــ ــذا  ،جــاء  ســيط أك ــ دراســة مســتقلة ،و ت شــعبة، و تحتــاج إ شــابكة ،و م ــون م ت

ــ و دور التعليــم  ســق اإلجتما ــن إســتقرار ال ــ العالقــة ب نــا ينطبــق ع ديــث  سوســيولوجية، و ا

تمــع  ا ــ  ــ ع ك األمــر يخــص بال ي،لكــن  العر العالــم  ــ  ــة  تحرر ات  حــر ــ  عت ــ  ال ات  ــر ،و ا

ــ عالــم  ة  ــ يوسياســية كب ليــة، و اإلقليميــة ،و ا اناتــھ اإلجتماعيــة ا زائــري، الــذي أصبحــت ر ا

،واألســرة،  املدرســة  ،و  ــ  العل البحــث  و  ــ  العا التعليــم  قطــاع  ون  شــامال، سياســيا  ا  حــرا عــرف 

تمــع  ا دور  و  تمــع  ا وميــة  مف ووضــوح  الديمقراطيــة،  ماعيــة  ا الثقافــة  و   ، ــ اإلجتما ــ  والو

ــذه  ل  زائــر اليــوم  ــ املطلــوب ل ــ اإلجتما تمــع ،و طبيعــة التغي شــطة ا ل أ ــ تفعيــل  ــي  املد

ــا املقــال بالتحليــل. ــ ركــز عل النقــاط ال

Resumé :

Cet article est dans nos mains qui tentent à la lumière de la situation actuelle a soulevé 

certaines questions qui sont principalement liés entre eux, et complexe, etnécessite une 

étude indépendante, et de simplifier davantage, a pris la forme de la lecture sociologique, 

et de parler s›applique ici à la relation entre la stabilité dumodèle de social et le rôle de 

l›éducation, et les mouvements qui sont considérés comme des mouvements libéraux 

dans le monde arabe, mais la question est une préoccupation de se concentrer sur la 

société algérienne, qui est devenu un parisociaux locaux, et régionaux géopolitiques 

et grande dans un monde connu sous le nom d›une mobilité politique globale, le fait 

que le secteur de l›enseignement supérieur et la recherche scientifique, et à l›école , 

culture de sensibilisation à la famille, et social, et la masse de la démocratie, la clarté 
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conceptuelle de la communauté et le rôle de la société civile dans l›activation de toutes 

les activitésde la communauté, et la nature du changement social nécessaire pour 

l›Algérie d›aujourd›hui, tous ces points soulignés dans l›analyse article.

: وم التعليم العا 1ـ مف

ــرم املراحــل  ــ قمــة  عت ــة ،و  ــ املرحلــة الثانو ــ بأنــھ مرحلــة مــن مراحــل التعليــم ت عــرف التعليــم العا   

عــض  الــدول  مــن  ــ  الكث ط  شــ حيــث  الثانــوي  التعليــم  مرحلــة  مــن  ــاء  إن عــد  تبــدأ  ،و  التعليميــة 

ـ  ـ ط جامعــات أخــرى  شــ ــن ال  ــ ح ــذا النــوع مــن التعليــم  الشــروط العلميــة مــن أجــل اإللتحــاق 

ــ ”(1) ــوم التعليــم العا ــس مــن مف ــذه الشــروط مــن التعليمــات و ل ــي  العالــم ” و تأ

ــ كمــا يمنــح  ــد العليــا ضمــن مؤسســات التعليــم العا تمــع ،و املعا ليــات ا امعــات و  ــ ا عت   كمــا 

ادة علميــة حســب  ــ شــ صــول ع عليميــة محــددة ل امــج  ة زمنيــة ب ــ للطلبــة الذيــن تقيــدوا خــالل ف

طبيعــة التخصــص، و مــدة الدراســة ،و التقديــر الــذي تحصــل عليــھ الطالــب.

: داف التعليم العا 2ـ أ

ل نقطــة البدايــة للعمــل املتقــن  شــ ــ تحديــد الوســائل، و األســاليب، و الطرائــق التعليميــة كمــا    

ــ تحديــد  ــداف  م األ ســ ــ مســتوى السياســة التعليميــة  البعيــد عــن العشــوائية، و اإلرتجاليــة، فع

ــ ،ومراحلــھ، و أنواعــھ كمــا تحــدد وســائل وأســاليب برامــج التعليــم كمــا يتــم وضــع  يــة النظــام التعلي ب

ل  تمــع  امــج العلميــة، و مــن أجــل خدمــة ا ــره وفــق ال نــھ و تطو و ســان املــراد ت صــورة معينــة لإل

ــا ســابقا. ــ عرف خيــة ال ــ و عواملــھ التار غرا انياتــھ وموقعــھ ا حســب طبيعــة ثقافتــھ، و إم

موحــد  ــ وضــع تصــور  ع ــداف  األ ســاعد  ســية، ف التدر اإلطــارات ،و الكفــاءات  مســتوى  ــ    أمــا ع

ــ أحســن الســبل ،و الطــرق مــن أجــل بنــاء معرفــة جيــدة للطالــب كمــا  ســية إ يئــة التدر ــ ال كمــا تر

ــداف كذلــك  م األ ســا طــوات املوصلــة للنتائــج املتوقعــة ،و  ــ إختيــار الوســائل ،و إتخــاد ا ســاعد 

شــري وفــق حاجــات  ــ عمليــة إعــداد رأس املــال ال ــات الطالــب ،و األســتاذ باإلضافــة إ ــ تحديــد إتجا

ــا (2): م ــ أ ــداف التعليــم العا نــاك أســس عــدة تحكــم أ تمــع وفلســفتھ ،و ا

أـ الشمول:

ا. س التعليم العا إ تحقيق االت ال  ل ا داف ب بمع إحاطة األ

امل: ب ـ الت

ون متعارضة أو متناقضة. ا بحيث ال ت داف ببعض بمع ترابط األ

ج ـ الواقعية:
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داف من الواقع. اب األ ع ضرورة إق و 

و آت. بأ بما  داف مرنة تتوقع للمستقبل و تت ون األ د ـ املستقبلية: أي أن ت

ه ـ القابلية للتطبيق:

ة مثالية. داف عملية قابلة للتطبيق ع أرض الواقع ال شعارات نظر ون األ بمع أن ت

: داف العامة للتعليم العا   1ـأ األ

ــ للتعليــم  ــدف العــام األسا عــد ال ــ مختلــف التخصصــات  ة الالزمــة  شــر  1ـ إعــداد اإلطــارات ال

ــ  التغي عمليــة  ــ  م  ســا كفئــة  ة  شــر قيــادات  ــ  ـ  ـ العا التعليــم  إفــرازات  ــ  عت حيــث   ، ــ العا

ــ  امعــة ،و  ــ عاتــق ا ــذا بــدوره مســؤولية تلقــى ع ــاالت، كمــا يتطلــب  ــ مختلــف ا ــ  اإلجتما

تمــع. ــودة وتحقيــق حاجيــات ا ا ــ عامــل  ــ توف ــ ع ــرص ع ا

شــاطات ،و  ال ــ  عــا  ــذا يتطلــب تنو ــا ،و  ــ جميــع جوان العلميــة للطالــب  صية  ــ ــن ال و ـ ت  2

تھ  ص ــ عــاد  ـ جميــع أ ـ ــي ينمــو الطالــب، و يتطــور  تلفــة ل التعليميــة ا الفعاليــات، واملواقــف 

واإلنفعاليــة. ســمية،  ا ،و  ــة  اللغو و  ،واملعرفيــة،  القيميــة  و  الروحيــة، 

ــر كفــاءة  ــ وتطو ــ العل ــي ،و إســتعمال العقــل ،وذلــك باألخــد باملن ــ العقال ــ جــو التفك ـ توف  3

قائــق. ا شــاف  إك ،و  ــ املعرفــة  ع صــول  ا ــ  ـ  ـ املن ــذا  إســتعمال  ــ  الطالــب 

يــم،  ــر املعــارف، و املفا ــره ،و مــن ناحيــة اخــرى تطو ل جيــل و تطو ــ  ــ التعليــم  ــ ر ــرص ع 4 ـ ا

ســارعة. ســ بخطــوات م ــ الــذي  ــات، و مواكبــة التقــدم العل والعــادات ،و القيــم، و اإلتجا

: اصة للتعليم العا داف ا 1ـ ب األ

ا: داف العامة و من بي اصة يؤدي إ تحقيق األ داف ا إن تحقيق األ

والوســائل  ــارات  امل إتقــان  و  ســر،  و  ولة  ســ املعرفــة  ــ  ع صــول  ل كمجــال  امعــة  ا ــ  1ـ 

ــا. عل صــول  ل الالزمــة 

. 2ـ إستخدام املنطق و املناخ العل  التفك

ار. ر، و اإلبداع ،و التجديد ،و اإلبت 3ـ خلق عامل التطو

بــروح  ــ  يتم الــذي  تمــع  ا ــ  املدبــر  العقــل  ــن  و ت ،و  تمــع  ا داخــل  التعامــل  ســبل  ــر  تطو 4ـ 

تمــع. ا ،وخدمــة  املســؤولية 

ــل الطالــب إليجــاد وظيفــة أوالتفاخــر  ادات تؤ ــ اليــوم مؤسســات تمنــح شــ عــد التعليــم العا 5 ـ لــم 

ــ ومســتجدات الثــورة املعلوماتيــة  ــو اليــوم مــع التطــور العل انــھ أنــھ متعلــم، بــل  أمــام زمالئــھ، وج

تمعــات. ضــة ا مــا عمــاد  أصبــح جــزء مــن األمــن القومــي للشــعوب، و التعليــم واملعرفــة العلميــة 
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2ـ البحث العلمي  العالم الثالث:

ار  إبتــ ،و  ــر  تطو ،و  لتوليــد  ســية  الرئ الطــرق  و  الســبل  ــن  ب مــن  ــ  عت ــ  العل البحــث  إن    

بواســطة  الغــرب  ــ  ثقــت  إن ــ  ال الصناعيــة  الثــورة  عــن  العالــم  ـ  ـ ع  الشــا التكنولوجيا،فاملثــال 

تمع(مــن  ــ ا ســان  لت مــن حيــاة اإل ــ ســ ــ أوجــدت مختلــف الوســائل ال ــب ال البحــث، و التجر

.( طائرة،ســيارة،مصباح،...ا

ــن  الفــرق ب مالحظــة   ســتد  مســتمر لذلــك  يجــة بحــث جــدي، و  شــافات جــاءت ن اإلك ــذه  إن    

ــ حــد  ــدف  ــو  ــ الغــرب  ـ  ـ ــ دول الغــرب ،و دول العالــم الثالــث ” فالبحــث العل ــ  البحــث العل

ة بــال حــدود ”...(3) ــ داتــھ و ينفــق عليــھ أمــوال كث

ــ  ــ و تتمثــل  ــ مجــال البحــث العل ــا الغــرب  ــ  مــة يتم ــ نقطــة م توقف ع ــ ذلــك ســ   باإلضافــة إ

تمامــا ،و إشــارة،  يلــة الفائــدة تتلقــى إ ــ محكمــة، و ض انــت غ مــا  ل األعمــال العلميــة ،م يع  ــ

إســتفادة  أفضــل  ــ  إ للوصــول  و  ــا  لتنمي ،ودراســات  مناقشــات  و  مؤتمــرات،  ــا  ل عقــد  و  دراســة  و 

ــة املســتمرة، و  ــ العديــد مــن اإلســتخدامات، و بالتجر ا  ســيطة يمكــن إســتخدام ا،فالفكــرة ال م

ارات  ــ أحســن إســتفادة ممكنــة مــن اإلبتــ ل األحــوال إ ــ يمكــن الوصــول بــ طــأ ،و الصــواب، و بالتا ا

ــ دول العالــم الثالــث  ـ إ ـ ــ األخ ة، و يصبــح بذلــك جــزءا مــن تكنولوجيــا متطــورة قــد تبــاع  ــ الصغ

ـ  ـ قلنــا  إن  املفاراقــات  عــض  ــ  تو ســيطة  ال اإلطاللــة   ــذه  ،إن  الــدوالرات  املليــارات  و  ــن  باملالي

ــ  ع يفــرض  ــ  العال الواقــع  اليــوم  أصبــح  إن  و  ــي  العر و  ــي،  الغر تمــع  ا السياسات،فلســفات 

ســتلزم بالضــرورة  ك  ــ فلســفة موحــدة” فالعمــل املشــ امعــة اإلنضمــام إ زائــري ،و ا تمــع ا ا

ــ  و  ــة”...(4)  شــاطات الفر بال ــض  ت ــ  ال ار  األفــ ،و خاصــة جميــع  املعطيــات  ســيق  تنظيــم ،و ن

ار، و  فلســفة املعامــالت املعرفيــة ،و توظيــف تكنولوجيــا اإلعــالم و اإلتصــال ،و إدارة املعرفــة ،  واإلبتــ

ــا  ار ا ،و أف ــج ســلع ــا ، وترو ان انيــة الدفــاع عــن حقوقنــا ،و فــرض م التجديــد و ذلــك مــن أجــل   إم

. ــ ، والسيا ــ غرا ــا ا ــ حمايــة إقليم ــ دول العالــم الثالــث ،وح إ

ــ  ــن وجــود البحــث العل ــ األنــاس العادي زائــري، و ح تمــع ا ــ ا ســان  ل إ ــ    لذلــك ال يخفــى ع

ــ ألن الوظيفــة األساســية للتعليــم  عــض املعوقــات ملــاذا البحــث العل ــ صــراع مــع  ــ العالــم الثالــث 

ــا: ــ م ــ تواجــھ البحــث العل ــن املعوقــات ال ــ أحســن الظــروف فمــن ب ــ الواقــع إ غي ، و مــن تــم  ــ العا

ـ  ـ ـ الباحــث  ـ ــ مثــال عــن رغبــة الطالــب، وح ــ الــدول الناميــة، و  ــ واقــع  1 ـ أصبــح البحــث العل

ــو  ــذا  ــة ،و  ــق اإلجــراءات اإلدار ــ درجــة علميــة معينــة عــن طر ــ الوصــول إ ــ بمع التفــوق العل

ــ  ــ حــد داتــھ ” فالباحــث العل ــ  ــ تحقيــق البحــث العل ــرص ع ــدف ا ــس ال ــدف ،ول ــ ال منت
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مركــز  ــ  أن يظــل باحــث  يمكــن  معينــة  نــة  م أو  امعــة،  با األســتاذ  أو  املــدرس  ــو  ــس بالضــرورة  ل

ســانية  ــ جــراء العمــل الــذي يقدمــھ خدمــة لإل ــن ”...(5) مقابــل اإلنفــاق املــادي الكث ــن أو مجــال مع مع

اعــات ،و إنجــازات ماديــة وثقافيــة. ارات ،و إخ ة مــن إبتــ شــر ،و ال

ــد  امعــات ،و املعا ــ ا ــال  ــذا ا ــي بــأي جــدوى ذات قيمــة منــد بــدأ  ونــھ لــم يأ ــ  2 ـ البحــث العل

ـ  ـ اســات ع ع ــ لــھ إ ــ مجــدي أودون مــردود عل ــ غ ــ التعب ــا حيــث أصبــح إن  العلميــة ،و غ

ون التعليــم  ــ عت ــال ،عكــس الغــرب   ــذا ا ــ  ــم اإلعانــات املاليــة  ــ نقصــت  تمــع، و بالتا ا

مــج و خطــط لــھ، و مختــار لــھ  ــي باملليــارات ألنــھ بحــث جــاد، و م عيــد املــدى كمــا قــد يأ ثمار  ــ إســ العا

ــ ذلــك. ية، و الوســاطة  اع، و ال دخــل للمحســو ــ ار، واإلخ ــا اإلبتــ ــغ املتوقــع م النوا

، و  ــ ــ التعليــم العا ــ اإلنفــاق ع ــ العلــم الثالــث، و يتمثــل  ــ  ــ للبحــث العل نــاك معــوق أسا  3 ـ 

طــط العلميــة ،و  ــ ا ــ قــد تتغ ــ الوزارة،بمع اص  ــ ــة نظــر أ ، و الــذي يرتبــط بوج ــ البحــث العل

ــن نقــط ضعــف دول العالــم  ــ مــن ب عت ــ الــوزارة لذلــك  اص  ــ ــ األ غي البيانــات التعلميــة مجــرد 

 ” ــ ــ مجــاالت السياســة، و اإلقتصــاد البحــث العل اتجية والتخطيــط العــام  ــ غيــاب إســ الثالــث 

ء  ــ ل  ــو إرتبــاط  ــ العالــم الثالــث  ــاالت  ل ا ــ بــل و  ــا البحــث العل ــي م عا ى  ــ ــ نكبــة ك ...و 

اتجية ”...(6). ــس سياســات إســ اص و ل ــ باأل

بغــوا داخــل  ــ العالــم الثالــث الذيــن نبغــوا لــم ي ــن املعوقــات األساســية أن علمــاء و باح 4 ـ كذلــك مــن ب

ئــة  الب توفــر  ــ  إ ذلــك  يرجــع  ــا  غ و  ســا  فر ا،أملانيــا،و  كأمر يــة  غر دول  داخــل  مــن  ولكــن  ــم  دول

ــ العالــم  تمــع  ــذا التحــدي يواجــھ ا ــغ العالــم الثالــث علميــا  و صبــة إلحتضــان نوا املناســبة، و ا

ــم دول  ســتفاد م ف أدمغتنــا مــن أجــل أن  ــ انيــة  وضــع حــد ل ــ إم ــ القــرار  الثالــث، و يواجــھ صا

ــ منطقــي، و ال يخــدم  ــذا غ ــم ف ــ بلد ــي  ــن قاعــدي مجا و ــ ت ــم ع عــد تــم حصول الغــرب ،و ذلــك 

ــ العــام للــدول الناميــة. الصا

ل األطــراف ،و  ــا تالحــم  ــ تحقيق عمــل ع   إن رســم معالــم فلســفة إجتماعيــة ،و ثقافيــة محكمــة 

ــ  ــ بتغ ــا ح غي جــب عــدم  ــي أمــر ضــروري و تمــع املد ــ ا امعــة إ تمــع ،و خاصــة ا يئــات ا

اص. ــ األ

ــ مجــاالت  ــ التنميــة  ــ ع ــا أثــر كب ان ل ــخ  ــ التار امعــات ع ــا ا ــ قامــت    لذلــك إن األبحــاث ال

ــ الرغــم مــن  ســانية، و ع ــ جوانــب أخــرى مــن املتطلبــات اإل الزراعة،الصناعــة،و الطب،باإلضافــة إ

ــ نطــاق  امعيــة ع ء بصفــة مســتقلة عــن املؤسســة ا ــ ة مــن مراكــز األبحــاث قــد أ ــ أن أعــداد كب

ــ  ــا، و  ــ دقــة مــن غ ميــة، و أك ــ أ عيــد أك ــ حــد  امعــة ال تــزال إ بــا فــإن األبحــاث ا ــ تقر عال
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ــا. ــا وتقدم تواصــل نمو

ا  شــأ مــن  اليــوم  العالــم  غــزوا  ــ  ال ديــدة  ا ــات  التوج و  اإلقتصــاد،  ــا  ــ يمــر  ال التحــوالت  إن    

ــس بمعــزل عــن  ـ ل ـ ـ التعليــم العا ـ عت ــ شــكال، و مضمونــا لذلــك  ــ نظــام التعليــم العا أن تؤثــر ع

ائلــة ،و متنوعــة  يــم جديــدة و معــارف  ة مــن مفا ــ ــذه األخ ــة ،ومــا تحملــھ  تحديــات العوملــة مــن ج

ــ  األسا العامــل  ــم  ال ـ  ـ املعر املــدى  ــذا  وأصبــح  اإلتصــاالت  و  املعلومــات،  ــ  ة  ــ كب ثــورة  و 

ــ  انــة  ــ الــذي ترتكــز عليــھ الــدول مــن أجــل إحتــالل م للمنافســة اإلقتصاديــة العامليــة والعمــود الرئ

ــادة. ــاق بركــب التقــدم و الر ــي ل و غمــار الســباق ال

ـ يظــل عامــل  ـ ــوف مــن التغي ــا تكنولوجيــا اإلعــالم و اإلتصــال، إال أن ا ــ جلب  رغــم اإليجابيــات ال

إقتصــاد  بنــاء  ــ  يكمــن  ــ  العا بالتعليــم  عالقتــھ  ــ  ــي  اإليجا انــب  فا املؤسســات  لبعــض  ديــد 

ل بفضــل مــا  ا  و أســ ــ ــ تأث تمــع باملدينــة، والديمقراطيــة أصبحــت أك ــر ا ــ تنو ــ  املعرفــة، و التأث

ــ إحــداث نقلــة نوعيــة  مت  ــ مــن وســائل و تكنولوجيــا حديثــة أســ ــ مؤسســات التعليــم العا توافــر 

. ــ ــ دور التعليــم العا

ــ ظــل عصــر املعلومــات يتمثــل  ــا  م  ســا ــ قــد  ــن األدوار األساســية ال ــ مــن ب  إن الــدور التعليــم العا

ــارات ،و املعــارف  ــر امل ــ تطو ا  ــ ”إنتــاج املعرفــة و إســتخدام

ياة”...(7) سب من خالل املمارسات و التعلم مدي ا الفردية ال تك

ر التعليم العا : أـ دور صندوق النقد الدو  تطو

ــ عــدد مــن  ــ  ــر التعليــم العا ن، و تطو ــ تحســ إ ــود الداعيــة  ــ دعــم ا ــ ع   عمــل البنــك الدو

مطالــب  ــ  ــ  ا ل  شــ تتجــاوب  لــم  ــ  الدو النقــد  صنــدوق  ــودات  مج أن  املالحــظ  مــن  لكــن  الــدول 

مــع  ناســب  ــ ت ال افيــة  ال ــ لــم يحظــى بالعنايــة  قطــاع التعليــم العا أن  ــ آخــر  ة .بمع ــ الفق الــدول 

ــو معــروف عــن صنــدوق النقــد  ، واإلقتصــادي حيــث عــادة مــا  ــ ــ حركــة التطــور اإلجتما ميتــھ  أ

ــ حســاب اإلنفــاق املوجــھ للتعليــم العا  ــون ع ، و الــذي غالبــا مــا ي ــ ــ أنــھ يدعــم التعليــم األسا الدو

ــ  ــ التعليــم األسا ــادة اإلنفــاق ع ــ دعوتــھ ”لز ــة للبنــك و تتمثــل  عــض املالحظــات موج نــاك  كمــا 

ــ التعليــم، و تراجعــھ عــن دعــم الــدول ذات الدخــل املنخفــض”... ــاص  ــ دور القطــاع ا و التوســع 

ــر الصــادر  ات العليــا. إن التقر ــ املســتو ة  شــر ــ تنميــة املــوارد ال ثمار  ــ مجــال اإلســ (8)  و خاصــة 

ــ  ــ املشــاركة  م  ســ ــ  ــ بنــاء القــدرات ،و ال ــ  ــ دور التعليــم العا شــ إ ــ  عــن صنــدوق النقــد الدو

ــ  ــ النمــو اإلقتصــادي، و تقليــل الفقــر بمع ــ  ــ املعرفــة.و دور التعليــم العا ــ ع ــ مب إقتصــاد عال

يع  ــ شــري املتجــدد ،و  ــر رأس املــال ال ــأ نحــو إقتصــاد ال مــادي، و تطو ــ ي ــان التعلي اليــوم الر
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ــ  إن البنــك  نيــة العلميــة الكالمية...ا ــا اإلتصاليــة امل ــ مختلــف جوان ــر الكفــاءات  اإلبــداع وتطو

ــا  عــرف بمحدوديــة مداخيل ــ عــادة مــا  ــر ،و مســاعدة دول العالــم الثالــث، و ال ــ تطو ــ لــھ دور  الدو

يئــات  ــودات  ــا مــن خــالل مج ــ وغ ــ مجــال العل شــري  ــا ال ــا ،ومحدوديــة عنصر ،و إقتصادا

ـ  ـ ــادة مشــاركتھ  ــ ،و ز التعليــم العا ــا أن تكيــف نظــام  عامليــة، و داخليــة للبلــدان الناميــة يمكــن ل

ــر بمــا يتالئــم مــع مقتضيــات  ، و التطو ــ ــ دفــع حركــة التغي امھ بفاعليــة  مواجــة التحديــات، و إســ

ليــة و العامليــة. املرحلــة ومتطلبــات قــوى الســوق ا

عــض  ـ  ـ ع ركــز  ــ  العا التعليــم  حــول  ــ  الدو البنــك  عــن  الصــادر  ،و  الذكــر  ســالف  ــر  التقر إن    

ن دور التعليم العا  ة، و تحســ األساســيات ،وال قد تقيد دول العالم الثالث  رســم معالم وا

ــا:(9) ــن األدوار نذكــر م تمــع ،و مــن ب ــ ا

ور دور املعرفة كمحرك أسا للتنمية اإلقتصادية. 1ـ ظ

دود. ور مزودين جدد للتعليم العا العابر عن ا 2ـظ

يجة لثورة املعلومات ،و اإلتصاالت. غي أنماط ،و أساليب تقديم التعليم العا ن 3ـ 

ة  شــر ــ مــن خــالل وجــود ســوق عامليــة منافســة للقــوى ال ــ التعليــم العا ــ قــوى الســوق  4ـ بــروز تأث

يــال عاليــا. لــة تأ املؤ

. ر التعليم العا صول ع الدعم املا لتطو ادة الطلب من الدول ع البنك الدو ل 5ـ ز

ــ  ــ مــن خــالل النظــر للتعليــم العا ــ وجــود تــوازن و نظــرة واســعة نحــو التعليــم العا اجــة إ 6ـ إدراك ا

تمعــات  ــ با ــ الر ــ   ي واإلجتما ســا ة مــن جانــب، و دوره اإل شــر ــ بنــاء القــدرات ال ،ومشــاركتھ 

ــاالت. ــ مختلــف ا

ي: تمع العر ة الشعبية  ا ات الثور ر ـ التعليم العا و ا

ــ وجــود  ــر إ ــن املعرفــة، و التنميــة، و التطو   أكــدت عــدة دراســات و بحــوث فيمــا يخــص العالقــة ب

تمعــات حيــث  ــ نحــو األفضــل ألي مجتمــع مــن ا ــ إحــداث التغي م  ســا عــة عوامــل أساســية قــد  أر

املنظومــة الوطنيــة  يــة التحتيــة للتكنولوجيــا واإلتصــاالت،  الب ثمار  وافــز املقدمــة لإلســ شــملت ا

تلفة  ذه األدوار ا م التعليم العا بقسط كب  تفعيل  س ة ،كما  شر ار جودة املوارد ال لإلبت

ــا  ة دعم ومــات إســتمرار ــط ا يــال عاليــا ”لذلــك تر لــة تأ ة املؤ شــر ار، و إعــداد املــوارد ال مــن إبتــ

ارجية،قضيــا املســاواة،و الــدور الداعــم للنظــام  : املشــاركة ا ــ مــة  ــ ثالثــة أمــور م ــ  للتعليــم العا

ــ  ي ك الــذي يخضــع ملبــدأ مفا نــاك عنصــر العمــل املشــ ــ مــا ســبق  ”...(10) ،باإلضافــة إ ــ التعلي

تمــع نفســة أمــام محنــة  تمعــات” فعندمــا يجــد ا ــ ا ــ تحــدث  ــ مرحلــة األزمــات ال موحــد خاصــة 
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ــ  ــا بواســطة العمــل الــذي يتــم تصــوره  ضمــن املعاي ســتطيع التفــوق عل خــھ ال  حاســمة مــن محــن تار

ــا ”...(11)  فــا ثور عر ــ إعطــاء العمــل  ــ و ع ــذه املعاي ــ قلــب  ــون مرغمــا آنئــد ع املعتمــدة ،فإنــھ ي

ــذا اإلقتبــاس الصــادر عــن محاضــرة  ــ ،و املالحــظ أن  ار ملــك بــن ن ناد بأفــ فضــل الباحــث اإلســ

زائــري  ا تمــع  ا ــ  وميــة  املف لة  مشــ حــول  قســنطينة  و  زائــر،  ا ـ  ـ  1964 ــ ســنة  ــا  إلقا تــم 

عرفــھ البنــاء  ســنة 2012، و مــا  ــ  ــي  العر و  زائــري،  ا الواقــع  كذلــك  تجســد  اره  أفــ أن  واملالحــظ 

ـ  ـ ــ ، و املتمثلــة  ا مالــك بــن ن ــم أســبا لــم عــن أ ـ مــن حراك،(ثــوراة شــعبية)،و الــذي ت ـ اإلجتما

).كمــا إســتوقف الباحــث  ي تمع(الفــراغ املفا وميــة داخــل ا ماعيــة و املف اتجية ا غيــاب اإلســ

 jack” ــ ــ جــاك ناطا اتــب الفر ــذا الســياق، و ذلــك مــن خــالل قــراءة كتــاب لل ــ  مــة  قضيــة م

”brève histoire de l’avenir”عنــوان  *...”natalli

ــ أســاس  يــة ع ئيــة مب اتــب عــن مســتقبل العالــم،و ذلــك مــن خــالل نظــرة تن و الــذي يتحــدث فيــھ ال

ــاور التاليــة: ــ الكتــاب عــن ا لــم  تــھ العلميــة ،والسياســية،حيث ت خ

دري للعالم. ـ التغي الديمغرا ا

. غي طبيعة العمل املستقب ـ 

تمعات. ادة وزن و قيمة الدين  ا ـ ز

ـ اإلستفادة العادلة من إيجابيات التكنولوجيا...ا

ا أن  ــ ماعيــة ،معت ــات الفرديــة و ا ر ام ا ــ ــ إح اتــب، و تتمثــل  ــا ال ــ أشــار إل ــم نقطــة ال و أ

قــد  ــذا  ــات الفرديــة، و  ر ا ــ حســاب  ع واة  ــ املاديــة، و ال العالــم أوأغلــب الــدول تفضــل املــوارد 

يــة  العر الــدول  وضــع  إســتوقف  النقــاط  ــذه  قــراءة  .إن عنــد  ــ اإلجتما التــوازن  إختــالل  ــ  إ يــؤدي 

ــ مالــك  ــة،إذن نمود ر و ــن املطالــب ا ــات الفرديــة مــن ب ر اف با ــ ــ تطالــب باإلع اليــة ،و ال ا

زائــر قــد  يــة.إن ا ــ حــد مــا بالوضــع املســتقب للشــعوب العر ئــا إ ،قــد تن ،و األســتاذ ناطا ــ بــن ن

ــأ للبحــث  ، ومتخــد القــرار،و بــدأ املســ ي ســلمت مــن فكــرة العقــل األحــادي الــذي يلعــب دور املســ

ة،و إعادة  شر ثمار  املوارد ال تمع ،و ذلك من خالل اإلس ع دور مختلف حقول ،و قطاعات ا

ــة السياســية  ــة يتطلــب إرادة نفــس ا ــ حســب ،رأي الباحــث مــن ج ــ اإلجتما ــا،ألن التغي يل تأ

طاب  ا با م سلميا لبلوغ افة الشعب وتجنيد اتجية جديدة و إقناع  اكمة ،و ذلك برسم إس ا

ــ عامــل  ــ برنامــج موحد،باإلضافــة إ ـ  ـ ام وحضــور قــوى التغي ــ ،و ذلــك بتواجــد، و إ ــ السيا

ــو روح العمــل  ل، و األصعــب  ــس بالســ ى،فاألمــر ل ســتغرق 15 ســنة كحــد أد الوقــت ،و الــذي قــد 

ــوم  زائر ــ ا ــ حــرب () ــي ع ــت مــع املفكــر العر ــ مقابلــة أجر نــا أقــف ع ــ الديمقراطــي،  ما ا
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التكنولوجيــا،و  و  ضــارة،  وا الثقافــة  و  الفكــر،  قضايــا  و  ــي،  العر ــ  املص ــا  محتوا  25.05.2012

ــا مســألة محتــوم  ــا املفكــر أ اث ،والــذي يــرى ف ــ ــ نقطــة ال الثــوراة الشــعبية،حيث تــم الوقــوف ع

اث ،والثقافــة بالوســائل املتطــورة ،و إضافــة أشــياء  ــ ــذا ال ــال بــل تتطلــب منــا تفعيــل  ــ وقتنــا ا ــا  ف

،أمــا عــن  ، و التفاعــل املفتــوح مــع الغ ــ شــابك املصا ــ مرحلــة  ،و أشــياء أخــرى للمجتمــع، وذلــك 

اتجية  مســألة التطور فاملفكر ع حرب يرى أنھ البد من دراســة نمادج ،و إتخاد القرار  رســم إســ

ــا  زائــر ل ــي ،وا ــ الغــرب ألن العالــم العر ال ع ــد مــن اإلتــ تمــع مــع ضــرورة ا جماعيــة داخــل ا

ـ  ـ املعرفــة  إنتــاج  ســؤال  يخــص  تلمســان فيمــا  ،و  مســتغانم  بجامعــة  مثــاال  جبارة،معطيــا  انيــات  إم

، و  ــ ــ الصعيــد املــادي، و التأط زائــر ع ــ ا ــ تتوفــر للطالــب  ــش لإلمتيــازات ال زائــر، حيــث إند ا

.و حســن إســتعمال و  ــ ــ فأك شــغيل العقــول أك ــ مقابــل  يــرى املفكرضــرورة   ، ــ الصعيــد البيداغو

ــ تفعيــل دور البحــث  ــا أصبحــت أقــرب مــن اللغــة العاميــة، و العمــل ع ديثــة أل ســائل التكنولوجيــا ا

ــذا الــرأي ألن الثــورات  ار،أنــا أوافــق  يع روح املبــادرة، و اإلبت ــ ل القطاعــات و  ، و تفعيــل  ــ العل

ــس الصــوت  ــا صــوت الشــعب بإســتعمال الوســائل التكنولوجيــا و ل ــي صنع ــ العالــم العر الشــعبية 

. ــ ــ األصو اإلديولو

: يحة للتغي اإلجتما دورالتعليم العا  ترسيخ املبادىء ال

ة  ــ ــ تحقيــق فوائــد إجتماعيــة، و ثقافيــة، و ماديــة كب ــ  ــ التعليــم العا ثمار  ســاعد اإلســ    قــد 

امعــات  ــ املعرفــة  حيــث بلغــت ا ـ ع ـ اإلقتصــاد املب ــات  أولو ــ مــن  عت ــا  ــذه العناصــر بدور و 

إحــدى  اصة،بإعتبــاره  وا العامــة  دافــھ  أ ــ  إ اإلشــارة  تــم  كمــا  ــ  العل البحــث  ــ  ــ  الرئ الــدور 

تلفــة مثــل الزراعــة  ــ القطاعــات ا ــا  تمعــات تقدم ــا حيــث تحقــق الــدول، وا األدوار املنوطــة 

ــة  ــ اإلرتقــاء بالقطاعــات التنمو م  ســ ـ مــا تطبقــھ مــن  نتائــج بحتيــة  ـ ئــة بنــاءا ع ــة ،و الب ،و ال

ـ  ـ ع ــة  املدر و  لــة،  املؤ ،والعمالــة  الكفــاءات  ــ  توف ــ  امعــات  ا م  ســا جانــب  مــن  ،و  املتعــددة 

ــون  ــ ت ــ يقــدم املعرفــة، و ال ــ أن التعليــم العا ع الــكالم  ديثــة .خالصــة  التقنيــات ا إســتخدام 

ــن املــوارد  و يجــة البحــوث ،و الدراســات . إن مســألة النخــب وت ار علميــة ن ارات ،و أفــ ل إبتــ ــ شــ

يــد للطــالب ممــن  زائــر تطبيــق مبــدأ التصفيــة ،و اإلنتقــاء ا ــ ا ســتد مثــال  لــة  ة املؤ شــر ال

م ،و أعداد  الطلبة مدة زمنية محدودة ح  الت علمية ،و التحكم   م إستعدادات،و مؤ لد

ــب  ــ بنــاء الشــعوب، و تقر ــ لــھ دور  تمــع العلميــة ،و خاصــة أن التعليــم العا اتجية ا بلــور إســ ت

ــ شــؤون الديمقراطيــة  ــ  تمــع كمــا قــد يبعــث بالو ــ مؤسســات ا ، و رفــع الثقــة  ــ ابــط اإلجتما ال

ــ ســيطرت  يــة ال تمعــات العر ــ ا ــوار الــذي أصبــح حديــث الســاعة ،و خاصــة  ــال ل ،و فتــح ا
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ــ إســتطاع  التو وامــش)” ...الشــارع  ال أحيــاء  الشــارع(غالبا  ــات  ،و توج ،و آراء  إحتجاجــات  ــا  عل

كيمــة،  ــ النظــرة ا ــ غالبــا تفتقــد إ ارزميــة”... (12)، و ال يمولوجيا أن يمتلــك ســلطة  ســ بلغــة اإل

ــا املاديــة ،و البيولوجيــة  ــا ومطال بتلبيــة إحتياجا ــ العــام ،و تؤمــن  ــ شــأن الصا و املوضوعيــة 

مــع  متالئمــة  ــ  غ ــ  فو مقابــل  إال  مطلقــة  ــون  ت أن  يمكــن  ال  ســان  اإل ــة  الثمن.”...حر ان  مــا  م

تمعيــة  اتجية ا لمــة إســ و بذكــر  العــام ”...(13)  والنظــام  ــ  اإلجتما التنظيــم  ــات  ضرور جميــع 

مــن  وذلــك  ك  املشــ ــ  ما ا ضــاري  ا ،و  ــ  الثقا ــ  الو شــكيل  عــن  ديــث  ا بنــا  يجــدر  أن  البــد 

ن ومتخــدي  امــج مــن قبــل السياســي ــذه ال ــن ،و تدعيــم  خــالل رســم معالــم خطــط مــن قبــل مختص

ضانة،روضــة  تمع(ا ســان داخــل ا ــ املراحــل األساســية لنمــو اإل ــود ع ــ ا ك القــرار، و ذلــك ب

ــ ســنوات مقبلــة مــن ســلوك  ــا  تمــع ثمار ــ ا ــ حتمــا ســوف يج األطفال،املدرســة اإلبتدائيــة) ،و ال

ــد  ع مــع   1828 ســنة  عقــب  إال  الواقــع  ــ  تبــدأ  لــم  اليابانيــة  ضــة  ال ”إن  ــ  مواطنة..ا و  حضــاري، 

ــ مرحلــة  ديــث  ــ العصــر ا ــد القــرون الوســطى إ ة ...فقــد إنتقلــت اليابــان مــن ع ن ومــة املســ ا

ــن أخــالق معينــة خاصــة  ــن لنــا العالقــة القائمــة ب با،...فالواقــع أنــھ ب ن عامــا تقر إســتغرقت خمســ

،واإلقتصادي،فقــد توصلــت  ـ  ـ اإلجتما ــن شــروط نمــوه  و ب معلــوم،  مجتمــع  ــ  سياســة التقشــف 

ــ قواعــد أخالقيــة  ــن للمجتمــع ع ل التخلــف بفضــل تنظيــم مع ــ إنقــاص مــن جميــع مشــا اليابــان إ

ــ وجــھ  منقوصــة ع عــد  أعبــاءه بواســطة وســائل  جميــع  ــة  ــ مواج القــدرة ع مســتوى  يجعلــھ يبلــغ 

ــ حــوزة بلــدان أخــرى ناميــة”...(14). ــ تقــع  ــا رقميــا بالوســائل ال اإلجمــال إذا قارنا

ضــة ،و املولــد  ــ أســاس ال عت ، و الــذي  ــ ما ــ ا ، و القي ــ ــذا التوجــھ الثقا شــاطر   إن الباحــث 

ــ رعايــة، و عمــل، و  ــ يحتــاج إ ما ا ــ  ــذا التوجــھ الثقا انيــات املاديــة ، تــم اإلشــارة  أعــاله  لإلم

ــ املرحلــة القاعديــة للمجتمــع. مخطــط 

يــا ،مصــر،  ــس لي زائــر مثــل تو ــ ا ــاورة لنــا نحــن  ــ تجــارب الــدول ا ــي و بنــاء ع   فالعالــم العر

ة، و ترســيخ قيــم  شــر يــل املــوارد ال ــ بضــرورة  وضــع برنامــج مــن أجــل تأ ــ تو ــن، العراق...ا البحر

ــ  ــ  السيا نيــة، و تحقيــق الو ماعيــة العلميــة، و امل تمــع ، و تنميــة الــروح ا ــ ا ــة معينــة  رمز

ات إيجابيــة ،و  ــ غ ، و إحــداث  ــ ــ عمــر الشــباب مــن أجــل مواكبــة التطــور العل مــن املراحــل املبكــرة 

ــ  غي ــس  اتجيات و ل ــ التصــورات، والفلســفات اإلجتماعيــة ،و املبــادىء ،و اإلســ علميــة عميقــة 

ــة، و صــراع اإليديولوجيــات  ــ وا ــ الغ ــ التعب ــ العنــف، و النظــرة الشــعبية إن  عتمــد  ع

الشــقيقة  البلــدان  ــ  الشــعبية  الثــورات  ــ نتائــج  ع بنــاء  القــول  ــذا  ،و  كــم  ا أجــل  مــن  تلفــة  ا

فاجــأ  اإلصــرار الــذي  ــا مــن  ســتمد قو ــة  قو شــعبية  يــة  العر ،” الثــورة  ــ مصر...ا و  ــس  خاصــة تو
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ديــث  ــ ا ــ تحــاول إيجــاد عصــر جديــد مــن خــالل دور الشــباب...و الــذي قــد يــؤدي بنــا إ ميــع،و ال ا

ــ  ــي ،و  ــ العالــم العر ديــث  تمــع ا يــة ”(15) فا العر تمعــات  ا ـ  ـ الســلطة  زوال  بــوادر  عــن 

اكمــة ،و  ــ النخبــة ا ــ شــروطھ ع ســبة شــباب عاليــة مقارنــة بالفئــات األخــرى يم ــا  ــ ل البلــدان ال

ــذه  ــة ل ر ــ األشــياء النافعــة مــع إعطــاء الفرصــة، و ا الــذي تتمثــل إمــا إســتغالل طاقــات الشــباب 

ــ  ــذه الطاقــات  نيــة،أو قــد تنقلــب  ــاالت الثقافيــة، و امل ــ مجاالتــھ، وخاصــة ا ل  الفئــة لتبــدع 

. ــ ..ا ،األم ــ ،واإلقتصــادي ،والعل ــ السيا ــ ،و بالتا أعمــال منافيــة ملبــادىء اإلســتقرار اإلجتما

يــة  ــذه الــدول العر ــ ل ــ البنــاء اإلجتما ــذا ســوف يحــدث شــلل أســوء مــن األســبق  ـ  ـ   و بنــاءا ع

ــ حســاب األمــور العميقــة، و العامــة  اصــة ع ــ مناقشــة األمــور الســطحية، و ا ــأ إ ــا ســوف ت أل

ــ محاكمــة قنــاة  تمــع التو فئــة مــن ا مطالبــة  ــ ذلــك  ع تمــع مثــال  ـ تطــور ا ـ إ ــ تــؤدي  ،و ال

يــة  ــم خلفيــة دي حــات مــن فئــة مــن الشــباب الذيــن ل ــا بتصر ســمة) و قطــع رأس مدير ونيــة ( تلفز

قة ســنمائية  ية بطر عض القضيا الدي عا  ي  نما يجة عرض مضمون فلم ســ إســالمية ،و ذلك ن

تمــع،  ــ ا ــم  ــو أ ــ ما ــة ع ــب الرؤ ــذا الصــراع قــد ي يــة) ،إن الباحــث يــرى أن  عب ة، (تجار

التخصــص،و  ل حســب  تمــع  يل خدمــة ا ـ ســ ـ و العمــل  مــن مواكبــة للتطــور،  ـ العــام  ـ الصا و 

ــروج  ــ فمشــقت ا التا نــھ و أبجدياتــھ . و ــذا مقارنــة بحكــم ”قطــع الــرأس” رغــم أن اإلعــالم لــھ قوان

ــ  ــة تتطلــب وقــت كب ات اإلحتجاجيــة الثور ــر عــد ا ــي  ــ العالــم العر مــن صــراع اإليديولوجيــات 

أن  إبــن خلــدون  الســياق يقــول  ــذا  ــ  ،و ــا  مجار ــ  إ امليــاه  إعــادة  أجــل  مــن  أكفــاء  و قــادة  ،وفطنــة 

م مــن قبــل  ــ بد، أو ديــن مح ئان إمــا نظــام مســ ا شــ ســي ــ  ــ  ــ وقتــھ قــد تف يــة  تمعــات العر ا

و  العمــل  فرصــة  إتاحــة  ،و  العمــل  مــن  البــد  ــ  بالتا و  بفشــلھ،  ــى  أ عصرنــا  ــ  ل.فــاألول  ك ماعــة  ا

ــ مــن املبــاىء األساســية لإلســالم. اإلبــداع، و 

ــ دول العالــم  ــن الطبقــات اإلجتماعيــة  ــ ب شــر الو ــ  ــ  ز دور التعليــم العا ــ ــذا األســاس ي ــ    و ع

ــ  مشــة ،ع ــا املناطــق امل ــون منطلق ــ عادتــا ي عــض أعمــال العنــف ،و ال ــ مــدى خطــورة  الثالــث ع

ــ نفســھ)، و ثانيا دور التعليم  ام ســيط(ال ال والشــعب ال ية األول  تمع ألن ال مســتقبل ا

ل  ــ أن النخــب توحــد  ــ الســل بمع ــ العل ــ التغي م  ســا تمــع بنخــب قــد  ــد ا ــ تزو ــ  العا

التطــور  تيــار  ــو  و  ــم،  إعتقادا و  ــم،  إديولوجيا إختلفــت  مــا  م واحــد  تيــار  ـ  ـ تمــع  ا ــات  إتجا

ــ  غي تمــع و  ــ ا ــ ،تيــار تقليــل األمــراض اإلجتماعيــة، و النفســية،  والتقــدم، تيــار التــوازن اإلجتما

ــ ســلم القيــم اإلجتماعيــة ،تحقيــق العدالــة اإلجتماعيــة، و التــوازن  ــ العــادات، و الثقافــات الســلبية 

ــ أي مجتمــع  ــم العامــة  ــ  عــض القضايــا ال ــذه  ــ و ية...ا ــ أي دولــة عر ــ  ولو ــ ،و اإلي اإلجتما
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ــم . ــم، و إنتماءا ــم وإعتقادا ا مــا إختلفــت توج م

ــ القتــل  ــ إســتعمال الســالح  ــا  القابليــة  يــة ل تمعــات العر ــو مالحــظ اليــوم أن جميــع ا   ممــا 

عــودت  ــا  ،كمــا أ م ...ا ســ م أو ج ان ســ مــا  ــ مواقــف محرجــة  م ايــا  ، و ال ــ دة القت ،مشــا

تمــع، و عــدم  ــ ا ــ  ــ ضعــف الو ــن املؤشــرات ع ــذه مــن ب ــذه األمــور،  و  ــ  ــا و ســمعيا ع بصر

كم  تمع،فإذا غاب ا ة  ا التماسك ،وعدم وجود مبادىء وثقافات وإعتقادات جماعية م

عيــق،  ــ  عــض اإليديولوجيــات ال ــا   ســود محل ــة العلميــة، و املنطقيــة قــد  ــي، و الطــرق اإلدار العقال

ــل مــن أجــل توحيــد الــرؤى واإلســتقرار مــن  ، و قــد تأخــد وقــت طو ــ ــ البنــاء اإلجتما وتحــدث خلــل 

جديــد.

ــ العــام،  ــ خدمــة الصا ــ أســس علميــة ،و عقالنيــة، و ســلمية  ــ ال يرتكــز ع ــ إجتما غي   إن أي 

يــم الثقافيــة العامــة قــد ال  عــض املفا ــ  غي ــ عــن العــادات، و األعــراف الســلبية و  ــ نــزع، و التخ و 

ــ  ــ ،و اإلقتصــادي، و ح ، و النف ــوم السوســيولو ، باملف ــ ــ نا غي ــ ثــورة إجتماعيــة، و  عت

ضــاري. ، و ا ــ البي

: ار إ أفعال إلصالح التعليم العا ل األف 4ـ تحو

ــ وقــت  ان  ــن  ــ ح ــ أنــھ وســيلة فعالــة لتحقيــق التوجيــھ  ــ ع ــ أن التعليــم العا ا ــ الوقــت ا  يــرى 

عطــي  ــ الــذي لــم  عــض املؤسســات نجــد مثــال البنــك الدو ــ الــدول الناميــة، و  ــ كذلــك  عت ــ ال  م

ــن  ــ التعلم ثمار  ا مــن عائــدات اإلســ ــ انــة عاليــة إعتقــادا منــھ أن عائداتــھ أقــل كث ــ م للتعليــم العا

ــي، و الثانــوي. اإلبتدا

ــ أنــھ ضــرورة ” و أن نــوع  ــذا الوضــع بحيــث تنظــر للتعليــم ع   أمــا اآلن أصبحــت العوملــة تتعــرض ل

مــل ”...(16) . م الناميــة  الــدول  ــ  التعليــم 

ــذا القطــاع  مــال  ، و أن إ ــ ميــة مــن أي وقــت م ــ أ ــ أك   إن العوملــة تجعــل مــن التعليــم العا

ــ ...ا ،واإلقتصاديــة  اإلجتماعيــة  أي  ــ  األو بالدرجــة  التنميــة  ـ  ـ ع يأثــر  ســوف  ســاس  ا

ار إصــالح  ل أن أفــ ــ لكــن املشــ ــا العا عليم ــ الــدول الناميــة إصــالح منظومــة    إن العوملــة تفــرض ع

كة ال  اتجية مجتمعيــة مشــ ــ وضــع إســ ــة أخــرى إ ــة، و تحتــاج مــن ج افيــة مــن ج ــ  ــذا التعليــم غ

ــ الــدول الناميــة. لــة حيــث األمــر ينطبــق ع ن طو ــ ســن اص ع ــ ــ األ ــ بتغ تتغ

ة لكنــھ ال يطــور التطبيــق  ــ كث تكــر إصالحــات  ــ العالــم الثالــث ي   إن مجتمــع السياســة التعليميــة 

ــات التنميــة. اصــة بأولو ــاالت ا ل ا ــ  ــذا ع الفعــال حيــث ينطبــق 

ار إ أفعال، و عالقتھ بالتعليم العا ال يمكن التطرق إليھ دون  ل األف ديث عن مجال تحو   إن ا
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ار، و إديولوجيــات، و  يمنــة أفــ ــ ظــل العوملــة و شــھ اليــوم  ع ــ الــذي  يــط العال ذكــر خصائــص ا

نــا يخــص جانــب  ل املأثــر، و املتأثــر. إن ذكــر العوملــة  شــ ــا  ــ العالــم ،و تفاعل ــا ع ثقافــات، وتداخل

ــ أعمــال حيــث  ديــة إ ار ا ــل األفــ ــ تحو تكنولوجيــات املعلومــات، واإلتصــال وعمليــات التقــدم بمع

ــا مثيــل مــن قبــل، و املعرفــة صــارت محــددا  ســرعة لــم يحــدث ل ديــدة  أن تطــور التكنولوجيــات ا

ســيا للتنافــس ”...(17). ــ املعرفــة صــار مصــدرا رئ مــا لثــورة األمــم ” و الوصــول إ م

زائــر بصفــة  ــون أداة لتحقيــق تقــدم الــدول الناميــة بصفــة عامــة وا ــ يمكــن أن ي   إن التعليــم العا

ــ املائــة مــن  ــا تملــك 90  ان العالم،لك ــ املائــة مــن مجمــوع ســ خاصــة إن الــدول الغنيــة تضــم 15 

ــاق بالــدول املتقدمــة . ــ ال ة إذا أرادت الــدول الناميــة التطلــع إ شــر ثــروة ال

ار،  ــ األفــ علــم كيفيــة الوصــول إ ــو  نــا  ــ  ــ يمكــن أن يفــي بالغــرض، و املؤشــر الرئ   التعليــم العا

ـ  ـ ع الناميــة  الــدول  ســاعد  أن  ،يمكــن  العم التطبيــق  موضــع  ــا  ووضع املتطــورة  والتكنولوجيــات 

ة  ــ ــ املباشــر، و سياســة مرافقــة املؤسســات الصغ ثمار األجن ــ دور اإلســ ــ فوائــد العوملــة...ال ن ج

ــال. ” مــن  ــذا ا ـ  ـ ا  ــ يــل املؤسســات اإلقتصاديــة التعليميــة قــد يلعــب دورا مم و التوســطة ،وتأ

ــ بــال  ون مــن مؤسســات التعليــم العا ــ ــي أنــھ يخــرج شــباب كث ــا العالــم العر ــي م عا ــ  املشــكالت ال

ترتــب  العامليــة  التجــارة  إلتفاقيــات  اإلنضمــام  ــ  ،والفشــل  املغلقــة  العمــل  م،فأســواق  نظر ي عمــل 

عدمــا  التعليــم  لديمقراطيــة  الســل  الــدور  عكــس  أصبــح  نھ  شــ مــن  ــذا  عزاليــة ”...(18)، ــا اإل عل

ــ قــد  ــز البوا اتــب عبــد العز زائــر مكســب وذات إيجابيــة ،إن ال ــ ا ــ ســنوات مضــت  انــت 

، و الدولــة  ــ ــ نقطــة حساســة أصبحــت اليــوم تقــف كعائــق أمــام الشــباب ،و التعليــم العا إ أشــار 

ــ  ة ،و خاصــة و أن فئــة حام ــ عــاد إجتماعيــة ،و نفســية خط ــا أ ــرة مؤخــرا ل أيضــا ،و أصبحــت الظا

تظــر  ان ي ــن  ــ ح يــة 2011  ــن ثــوراة اإلحتجاجــات العر ــن مفجر م مــن ب ادات قــد إرتبــط إســم الشــ

ــ ثــورة علميــة و معرفيــة و ثقافيــة. ــم تفج م

ــ عــام  و والبنــك الدو ســ عقــاد مؤتمــرات عامليــة نجــد مثــال مؤتمــر إليون اجــة إلصــالح فرضــت إ  إن ا

ن جودتــھ  ، و تحســ ــ كــم التعليــم العا ــادة  املؤتمــر ز ح  ــ كمــا إق ــر عــام 2000  1998، وصــدر التقر

ـ  ـ ع الواقــع اليــوم بنــاء  ــا،و لكــن  ف ــات التنميــة  أولو مــن  ذلــك  ــون  أن ي جــب  ،و الناميــة  الــدول  ــ 

ــ ووضــع  العا معــدالت اإللتحــاق بالتعليــم  خفــض  ــ  زائــر إ ا ــ  شــ مثــال  معطيــات ســنة 2000 

ــة  زائر ا العمــل  ســوق  إحتياجــات  و  رجــات  ا ســب  ــن  ب التــوازن  خلــق  ،و  املــدى  عيــد  مخطــط 

إلقتصــاد املعرفــة. ضــروري  أصبــح  اليــوم  ــ  العا فالتعليــم 

لإلقتصــاد  ضــروري  ــي  القانو التعليــم  و   ، ــ الزرا لإلقتصــاد  ضــروري  ــي  اإلبتدا التعليــم  فمثلمــا   
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يــة  ب نــاول  ي الــرؤى،أي  متعــدد  نظــام  إســتخدام  ـ  ـ العا التعليــم  ن  تحســ يتطلــب  حيــث   . ــ الصنا

و يتضمــن  ــس بالصــورة فرديــة فحســب،  ،و ل ــ ــا الك إطار ــ  ــ  العا التعليــم  وعمليــات مؤسســات 

اصــة،و يحتــاج نظــام متعــدد  نيــة ا ــ املــدارس امل امعــات العامــة ح ء مــن ا ــ ل  ــ  التعليــم  العا

ــا ببقيــة  ط ــا البعــض، و خاصــة ر عض ــ  ــ بالقيــاس إ ان مؤسســات التعليــم العا ــ تنــاول مــ الــرؤى إ

ــ للتعليــم  و متم ــي،  عقال نظــام  ــر  تطو ــ  إ يــؤدي  ــذا املنظــور  و   ، ــ األك تمــع  وا نظــام التعليــم  

نيــة ،و التعــاون مــع مؤسســات  ليــات امل ــ ال ــ ذات مؤسســات متنوعة،مــن جامعــات بحثيــة ح العا

اتجيات  إســ و  ار،  واألفــ املعــارف  و  ات،  ــ ا تبــادل  ــ  للغايــة  ــم  م أخــرى  دول  ــ  ـ  ـ العا التعليــم 

. ــ ...ا امل و  اإلرشــاد الفكــري  و  التوجيــھ،  ،و  التخطيــط  امــج، و  و ال  ، ســي ال

ــ إن باكســتان  ــ التعليــم العا ــ إصــالح، و تفعيــل بــوادر التطبيــق ع نــا نمــودج دولــة باكســتان   نأخــد 

عليــم،  لمــة  مــا املقصــودان ب ــي ،و الثانــوي  ــن اإلبتدا ــ التعلمي عت مثــل بقيــة بلــدان العالــم الثالث،

ي ال من الناحية الكم، و ال الكيف،و  تمع الباكســتا و التعليم العا لم يكن مناســبا إلحتياجات ا

ــ للبلــد الــذي يجمــع  ــ املوقــف السيا تمــام بالبحــوث باإلضافــة إ ــل و عــدم اإل عــدم كفايــة التمو

ن لتــدارس  ــن الباكســتاني ــن جــاء إجتمــاع مجموعــة مــن املفكر وقراطيــة  ــة والب ــن الديكتاتور ب

ادميــة العلميــة،  ــن مــن األ ــم ممثل وا مع ا التعليــم و أشــر ــ رأســ ي، و ع تمــع الباكســتا شــؤون ا

وانــب السياســية، و  ــة، و مجموعــة بوســطن و تدارســوا ا ــي ،و املؤسســات التجار تمــع املد و ا

ــوس،  الر ة البا ــ ــا ،و أصــدروا توصيــات حــول األمــور الفنيــة مثــل طــول ف الفنيــة لإلصــالح، و تطبيق

قــد  النمــودج  ــذا  ــودة  ا لضمــان  معــات  ل امعيــة  ا املراجعــة  و  ديــدة،  ا ــل  التمو و مصــادر 

ــ  ســ إ تمع.الــذي  ــ ا ــ  ــ مبــدأ املمارســة ،أو املبــادرة مــن أجــل تفعيــل دور التعليــم العا إعتمــد ع

اتجية  للدخول  ن الذين يبحثون عن نقاط إســ ن اإلجتماعي ن ،أو املمارســ يع املبادر ــ ر، و تطو

ــ اإلصــالح. شــارك  ل فــرد  ــ عمليــة اإلصــالح أي جعــل 

تمــع ،ألن  ــ ا ــ  ــ اإلرتقــاء بــدور التعليــم العا ــ إ ــا األو ــ محاول ســ    رغــم أن دولــة باكســتان 

ــ  الر و  ــوض،  ال ــ  اليــوم  ــ نحــن  التفك منــا  ســتحق  ة  ــ إيجابيــة كث لــھ جوانــب عمليــة  ــا  نمودج

داثــة ، و مرحلــة اإلقتصــاد الالمادي. عــد ا تمــع مــا  ــ عصــب ا عت ــ  ، وال ــ بمؤسســة التعليــم العا

ي و األسرة   تفعيل السياسة التعليمية: تمع املد دور ا

مثــل مســألة  العامليــة  ســية  القضايــا الرئ قــد أصبــح مســرحا يواجــھ العديــد مــن    إن العالــم  اليــوم 

يــاة  العالــم الثالــث : حيــث أصبحــت ا ــ دول  ســان نــزع الســالح ،و الســالم  اإل التنميــة، و حقــوق 

ســيات ”...(19)،إ  ات متعددة ا ا الشــر ل دولة تتأثر باملؤسســات الدولية بما ف اإلقتصادية  
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و  اإلجتماعيــة،  قــوق  ل ســبة  بال الشــباب  مؤسســات  قبــل  مــن  اليــوم  الضغــوط  تطــور  ــذا  جانــب 

ــن املتطلبــات  عــد مــن ب ــ  ــة الثقافيــة، و  و ــة، و ال ــ العمــل، و التعليــم ،وال ــق  الثقافيــة مثــل ا

ــ إن اليــوم  ــ املباشــر، و تكنولوجيــا اإلعــالم ،و اإلتصــال ...ا ثمار األجن التنميــة ،و كــذا قضيــة اإلســ

ــن،  ــ متعلم ــن، و الغ اص املتعلم ــ ــف، و املدينــة ،و األ ــب الر ــ تص ة ال ــ ط ــر   ا ــن الظوا مــن ب

ــ عمــل يتــم  صــول ع ســتطيعون ا نمــا نجــد الكبــار ال  ــ جانــب عمالــة األطفــال فبي ــ البطالــة إ و

يــدة. إســتغالل األطفــال مقابــل أجــور ز

ل ،و  الشــ مــن حيــث  ــ  يتغ التنميــة اإلجتماعيــة  ــوم  بــأن أن مف ــ  تو اليــوم  املعطيــات  ــذه   أمــا   

وانــب اإلقتصاديــة  ــ ا تمعــات، و خاصــة الــدول الناميــة فالتنميــة اليــوم ال تركــز ع ــ ا املضمــون 

الظــروف  ،و  التعليــم  و  ــة،  ال و  الطعــام  مثــل  اإلجتماعيــة  اإلعتبــارات  ــ  ترا أن  يجــب  بــل  فقــط 

يع  ــ ضــرورة  مــع  مجتمــع  ل  بــ ــ  الرو و  ــ  الثقا اث  ــ ال ام  ــ إح يجــب  كمــا  العمــل  و  شــية،  املع

ــن. يــة، و جــو نظيف ــ خلــق ب اإلبــداع إضافــة إ

ــ بصفــة خاصــة يتطلــب منــھ أن  التعليــم العا مــن التعليــم بصفــة عامــة، و  ل   لذلــك اليــوم نجــد 

ــ الواقــع  تمــع كمــا يقت ــ ا ،و عضــو فعــال  شــري  ائــن  ك ل فــرد مــن أن يطــور قدراتــھ  يمكــن 

غــض النظــر عــن العوامــل اإلقتصاديــة، و  ــ األقــل  ــ التعليــم الثانــوي ع ل النــاس ح عليــم  اليــوم 

النفســية. ســمية ،و  الطبقيــة، و ا

تمع،  ن األفراد ا ياة اإلجتماعية ،و يتمثل  قضية خلق التالحم ب م جدا  ا   إن للتعليم دور م

ــم  خيــة، و معتقادا ــم الثقافيــة، و التار و ــم حســب طبيعــة  ــ حيا ــ تؤثــر  و حمايــة القــرارات ال

ــ  ل مجتمــع أن يقــرر مــا  ــ  انزمــات الــدول الصناعيــة ” ع تــوى مــع مي ــ ا ط أن تتطابــق  شــ ال 

ــ يمكــن أن تتوافــق مــع تقاليــده ”...(20)،إن مرحلــة األلفيــة الثالثــة تطلــب  ال التنميــة األفضــل ال أشــ

ــا و  ض ــم  عمــاد  ــ مجتمعــات الــدول الناميــة خاصــة تفضيــل دور الشــباب إن شــباب أي أمــة  ع

ــذه حقيقــة  تمعــات  ل الــدول، و ا ا، و قــد أدركــت  ــا ، و آفــاق مســتقبل ــا و مــرآة تقدم بنــاء حضار

ــ أداة اإلنطــالق  ة  شــر ة،فالثورة ال شــر ــ الشــباب بإعتبــاره عمــاد التنميــة ال و أصبحــت تنظــر إ

ــي   تمــع املد ــ ا مــة  إلســتغالل املــوارد املتاحــة ،و بنــاء التقــدم ،و التنميــة وللشــباب كأحــد األجــزاء امل

ء. ــ ء لل ــ ، و الب ــ ، والثقا ــ ومــات لإلرتقــاء باملســتوى العل تمــام ا خصائــص أصبحــت محــل إ

ــ دور الشــباب، و  ــ ع ك ــ ال ــي للسياســة التعليميــة تقودنــا إ تمــع املد ــ تفعيــل ا ديــث ع  إن ا

يــم  ــن مفا نــا تتأكــد العالقــة ب دافــھ، و مــن  ــ خدمــة أ ــة أخــرى أي العمــل ع رعايــة الشــباب مــن ج

ــ قيــادة  ــ ســوف يتو بيــة السياســية” ألن الشــباب بحكــم التطــور الطبي يــم ال رعايــة الشــباب، ومفا
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ــ تحمــل املســؤولية ”...(21) . ــو األمــر الــذي يتطلــب إعــداده قــادرا ع ، و  ــ ة العمــل الوط مســ

ــ تظــل  ــ م ــو إ ــ إطــار مــا ســبق، و  ــ  زائــر يحتــم علينــا طــرح الســؤال التا ــ ا   إن  الواقــع مثــال 

ــون  ــي خاصة،قــد ي تمــع املد وميــة ؟ و منظمــات ا ــ ح ــ املؤسســات الغ قضيــة التعليــم غائبــة 

تمــع. ــ ا ساســة  ــ الشــؤون اليوميــة ا ــ  ــ التعليــم فقــط ،و ح ــس  ــذا الغيــاب ل

ــ ضــوء سياســة  ــھ  تــھ، و منا بي ــر التعليــم ،و  ا بتطو ــ تمامــا كب د إ شــ اليــة    إن املرحلــة ا

بيــة و التعليــم،إن  معيــات املدنيــة ووزارة ال ــن ا ــة بالتعــاون ب ــ عقــد مؤتمــرات قو عتمــد ع جديــدة 

ــا األحــزاب السياســية لكــن مــن خــالل اإلعتمــاد  نا ــة تت ر ــا حركــة جما ركيــة البــد أن تواك ــذه ا

مجموعــة  لوضــع  البحــث  و  بالــرأي،  للمشــاركة  وميــة  ح ـ  ـ الغ الروابــط  ،و  معيــات  ا ات  حــر ــ  ع

انــات  ــداف املرحلــة ،و اإلم ــا مــا يــراه مناســبا أل يــح ملتخــد القــرار أن يختــار مــن بي ــ ت مــن البدائــل ال

وميــة، و جمعيــة األحيــاء ،و النخبــة  ــ ح معيــات والروابــط العلميــة ،و املؤسســات الغ املتاحة،فا

شــاور،  احــات وال عــض اإلق ــ إيصــال  ــذا الــدور اليــوم  ــ منوطــة  ــن  ــن العادي املثقفــة ،واملواطن

ــات للتعليــم، و التعلــم كمــا  ــذاف جديــدة، و محتو ــ خلــق أ ــ التعليــم إ ســبة إ ــ يــؤدي مثــال بال و ال

ــ صنــع القــرار مــن خــالل مؤسســات  أن املشــاركة تحقــق مبــدأ الديمقراطــي الــذي يؤكــد دور املواطــن 

. ــ ــد التطو ــ ا عتمــد ع ديمقراطيــة 

ئــة  إليجــاد ب البدائــل  إثــراء  ـ  ـ عامــال حاســما  ون  ســي بيــة  وزارة ال ــا  بانا ــ ت ال إن تنــوع املداخــل    

عــاد األساســية  ــ األ ســان، و املواطنــة الواعيــة  ام حقــوق اإل ــ ــا املعرفــة ، و إح ــون ف عليميــة ت

يــاة. ل

ــ الــدول الناميــة ،و املتطــورة نجــد مثــال  يــاة أصبــح محــل نقــاش اليــوم    إن مســألة التعليــم مــدى ا

ــ ميــدان التعليــم الطفولــة  حــت ،و رأت أن التطــورات اإليجابيــة  ــو جمعيــة مدنيــة إق نــادي رومــا، و

ــن  شــرف عليــھ أخصائي ــذا التعليــم أن  ــ  املبكــرة ســوف تدشــن، وتفجــر ثــورة علميــة لكــن البــد ع

ون  ن قد ي و ذا الت صية الفرد ،و  ــ ن  و ذه املرحلة حاســمة تبدأ بت ل التخصصات ألن  من 

ن،  ــن نفســاني ــ البــد مــن حضــور إشــراف أخصائي ة بمع شــر ــ املــوارد ال ــ املســتقبل  ثمار جيــد  إســ

ــة  ــ عــن الــرأي، و حر التعب ــ  الطفــل مــا مع ــا  ــذه املرحلــة يتعلــم ف ــ  ــن  ــن، و مدني و إجتماعي

. ــ ، حــب الطبيعــة حــب الوطــن املقومــات الوطنيــة  إتقــان العمل...ا ــ ما اإلختيــار، النظــام العمــل ا

ــة النفســية،  ــون مفتــاح ال ــم الذيــن يمل ــم  ــن أل ــ املعلم ة ع ــ ــذا العائــق يقــع بصفــة كب   إذا 

ل. لقيــة للمجتمــع ك و ا

ــن املدرســة  ــ عالقــة املعلــم، و املتعلــم ب يــدة  زائــر مــن املراجعــة ا ــ ا   لذلــك اليــوم يتوجــب مثــال 



حول قضايا التعليم العالي و التغيير اإلجتماعي في المجتمع العربي إشارة إلى الجزائر                                       نقيب فاروق

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1672013

ة  ــ ــرة إنتحــار خط عــرف ظا ــن، و أوليــاء األمــر ألن مدارســنا اليــوم أصبحــت    ــن املعلم ،و األســرة ،و ب

تمــع  ا ثقافــة  ـ  ـ ينا ــا،و  املنوطــة  املدرســة  دور  ــ  ينا ــذا  ســانية،و  اإل الــذات  حــرق  ــ  تتمثــل 

؟ أم خلــل  ــ ــو خلــل إتصا ــل  لــل يــا تــرى؟  ســانية فأيــن ا ــ القيــم اإل زائــري ،و إعتقاداتــھ، و ينا ا

؟ تبقــى أســئلة مفتوحــة تحتــاج دراســة، و رعايــة ،و  ــ ــ الــدور اإلجتما ــة؟ أم خلــل  بو امــج ال ــ ال

ــذا الوضــع  اح حلــول ميدانيــة و تخطــي  ــ ــ املؤسســات مــن أجــل إق ــن  ــن إجتماعي ــ أخصائي

ــ ســنة  م  ــ عــام 2011،و11 طفــل حــرق و شــنق أنفســ نــاك 31 حالــة إنتحــار  تمــع،”  ــ ا املؤلــم 

تمــع ”...(22) ــ ا ــم لإلنتقــام  2012،كمحاولــة م

ــ  وميــة إ عــض مؤسســات ا ــا  ــ تؤول ب اإلنتحــار و ال ــل ســ   تبقــى القضيــة تطــرح عــدة ســنوات 

ــا ناتجــة  ــة أ زائر ومــات ا ــر الصــادرة عــن ا ــر التقار ــة أخــرى تظ ــوف مــن الرســوب ،و مــن ج ا

ــ البنــات. ســبة إ ســية خاصــة بال ــا عالقــات ج تــج ع ــ ت عــن العالقــات العاطفيــة، و ال

ـ  ـ تلفــة إ شــغاالت ا ــ نقــل اإل ــ تفعيــل ،و املشــاركة  تمــع  ل أفــراد ا ــ    إذن الــدور امللقــى ع

ــ  ــدث (تأث ــش ا عا عمــق إال مــن  ــا  ــات السياســية املســؤولة عــن حقيقــة الواقــع الــذي ال يرا ا

.( ــ ...ا في و ال ــ  ، والثقا ــ التعلي التعليميــة التوجيــھ  امــج  وســائل اإلعالم،محتــوى ال

ــ املــدارس و تفعيــل دور  ــ الطفولــة أصبــح مــن الضــروري    إذن مراجعــة السياســة التعليميــة و منا

ــ  يع األســرة ع ــ ــن جمعيــة أوالد التالميــذ أواملــدارس، و  ســيق ب األســرة مــن خــالل التوعيــة، و الت

ــات املســؤولة. ــا ول ــم، و اإلبــالغ ع شــاف أســرار أوالد محاولــة إك

ســتخدم  تطر منھ اإلســتجابة إ متطلبات املســتقبل فإن النظام التعلي قد    إذن التعليم اليوم ي

ــز فيــھ  ــم الــذي يج ــم ،وقيم ا صية ،و إتجا ــ ن ال ات املدرســي ــ ــ جانــب خ املدرســون و الكتــب إ

ــو تقديــم الطــالب  مــة.  إن دور املــدرس اليــوم  ا ا ل ــا ،و مشــا عقيدا ل  يــاة بــ ــة ا الشــباب ملواج

ا يمكــن  ــ ــذه املشــكالت.  و أخ ــل  ميــة إيجــاد طــرق مرضيــة  ــم أ ــن ل ــذه املشــكالت ،و يب ــ مثــل  إ

ــ اإلحســاس  ــم  ــو إدماج ــس الطــالب حــول مشــكالت العالــم و ــ تدر ــم  ــدف م نــاك  القــول أنــھ 

ــم فيــھ إنجــاز  ــ عل ب ــق الــذي ي ــ الطر ــم  تمــع وأ ــ ا ــم مســؤوليات  ــم ل ــ بأ باملســؤولية، والو

ــ أكمــل  الواجــب ع آداء  الحــق بــدون  ألن  شــري  ال ــ تدعيــم التقــدم  العمــل ع ،و  ــم املدنيــة  واجبا

وجــھ.

اتمة: ا

ــل  ــ علــوم العصــر دون تجا ــا منفتحــا ع عليمــا عصر ــون  ــ يــؤدي التعليــم رســالتھ فيجــب أن ي   ح

عليمــا  ــس و أدواتــھ،   ــ تــدرس و أســاليب التدر ــھ و املــواد ال ــ منا ــون  ــة الثقافيــة، و أن ي و ال

شــبعة بــروح اإلبــداع،  ــن ذوي العقــول املتفتحــة، واألخــالق الرفيعــة أجيــاال م يخــرج أجيــاال مــن املتعلم
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م  م، و يطل ادات يحتاج اديمية،يخرج حملة الش ار، و النقد البناء، واألخالق، و القيم األ و اإلبت

تمــع.   ا متطلبــات  و  العمــل،  ســوق  ــا  ل عالقــة  ال  تخصصــات  ــ  ادات  شــ حملــة  ال  العمــل  ســوق 

ــ ولــوج ســلك الوظيفــة بــل  ــا ع ســاعد حامل ادات  عــد اليــوم مجــرد مؤسســات تمنــح شــ التعليــم لــم 

ــا القومــي ألنــھ بالتعليــم  ه جــزءا مــن أم ــ عت ضــة ،و تقــدم األمــم، و األمــم املتقدمــة  ــو اليــوم أســاس 

ــ ترفــع مــن  ــ ال ــ مســتقبل األمــة  صــة ع ر يتــم خلــق رجــاالت املســتقبل، و قــادة األمــة و الدولــة ا

ا عــن التدخــل  م التخصصــات وتنــأى بنفســ ــ ــ تح ــ ال امعات.و ــ ا مســتوى التعليــم، و خصوصــا 

ــة البحــث للطالــب و األســتاذ.  ــ حر ــ مســتوى توف ادميــة إال ع ــ شــؤون األ

املراجع

(1): هشام يعقوب مريزيق،قضايا معارصة يف التعليم العايل،الراية للنرش ة التوزيع ط1 2008 ص21.

(2): هشام يعقوب مريزيق،مرجع السابق ص26.

ة و آثارها يف البطالة و الفقر التكنولوجي يف العالم الثالث مؤسسة شباب الجامعة للنرش اإلسكندرية  (3): صالح عباس العو

1996ص111.

(4): مالك بن نبي آفاق جزائرية للحضارة للثقافة للمفهومية ،ترجمة الطيب الرشيف ،مكتبة النهضة الجزائرية دون طبعة و 

سنة ص 166.

رجع السابق ص112. ة و آثارها يف البطالة و الفقر التكنولوجي يف العالم الثالث ا (5): صالح عباس العو

رجع السابق ص114. ة و آثارها يف البطالة و الفقر التكنولوجي يف العالم الثالث ا (6): صالح عباس العو

ستقبل دراسات حالة عالم الكتب للنرش ص  ة و التعليم الجامعي مضام ا (7): عبد العزيز البواهيش عبد الله بن عيل العو

. 56

رجع السابق ص 57 . (8): عبد العزيز البواهيش عبد الله ا

رجع السابق ص 58 . (9): عبد العزيز البواهيش عبد الله ا

رجع السابق ص 60. (10): عبد العزيز البواهيش عبد الله ا

(11):  مالك بن نبي آفاق جزائرية للحضارة للثقافة للمفهومية ،مرجع سبق ذكره ص 175.

بإسم  سابق  واهب،ناطق  ا متعددة  مدرسة  اإلقتصادية،من  العلوم  يف  دوكرتاه  شهادة  ،حامل  األصل  فرنيس  ناطايل،  *:جاك 

.PlaNet Finance. وا،له ثالث مؤلف،و رئيس مجمع تكنولوجي،مؤسس جمعية الحكومة الفرنسية قبل الرئيس فرنسوا ميت

تمدن،أوهام  ا عريف،الحوار  ا و ناقد.له إصدارات يف الحقل  الساعة محلل  ():عيل حرب مفكر وفيلسوف لبناني،مهتم بقضايا 

النخبة،و آخر إصدار له القوة الناعمة يف الربيع العربي.  

التونسية  الثورة  حول  للدراسات  األهرامات  السيايس،مركز  التغي  قوة  و  التونيس  الشارع  كارزما  قوي  بوحنيه   :  (12)

www.issam1982.:اإللكرتوني وقع  ا أنظر   11:45 الساعة  05.22 .2011 عىل  بتارخ  األنرتنيت  مقال منشور عىل صفحة 



حول قضايا التعليم العالي و التغيير اإلجتماعي في المجتمع العربي إشارة إلى الجزائر                                       نقيب فاروق

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1692013

maktoublog.com

(13): مالك بن نبي آفاق جزائرية للحضارة للثقافة للمفهومية ،مرجع سبق ذكره ص 67-66.

رجع ص 186. (14):  نفس ا

(15):  التحوالت و الثورات الشعبية يف العالم العربي،سلسلة الرشق األوسط رقم 15 ندوة عقدت بالعاصمة األردنية عمان يوم 

www.veecos.net وقع اإللكرتوني 05-03-2011 أنظر ا

رجع السابق ص 145. (16): عبد العزيز البواهيش عبد الله ا

رجع السابق ص 146. (17): ا

رجع السابق ص 147. (18): ا

دني مركز الجوزيت الثقايف للدراسات و البحوث اإلسكندرية  جتمع ا (19): محمود أبوزيد إبراهيم،التعليم العايل و مستقبل ا

ط1 سنة 2001 ص 257.

رجع السابق ص 258. دني ا جتمع ا (20): محمود أبوزيد إبراهيم،التعليم العايل و مستقبل ا

رجع السابق ص 259. دني ا جتمع ا (21): محمود أبوزيد إبراهيم،التعليم العايل و مستقبل ا

htpp/www.:التايل وقع  ا أنظر  األنرتنيت  صفحة  عىل  كمشور   23.04.2012 بتاريخ:  الرشوق  يف  منشور  مقال   :(22)

echoroukline.com



.



المدينــة و المســألة الحضريــة  فــي الجزائــر                                                                                           بــن تــا مــي رضــا

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1712013

المدينة و المسألة الحضرية  في الجزائر

بن تا مي رضا
جامعة تلمسان

بالعديــد مــن ألــوان التقــدم  اضــر، فعصرنــا يتم ــن العصــر القديــم و عصرنــا ا نــاك فــرق بــارز ب

ســوى  آخــر  ــدف  بــأي  دون تقيــده  تمــع و  ا دمــة  ــھ  توج يلھ  دون  ســ ــ  ــ  الــدي تم ـ  ـ التق

ــذا  ، و  ــ ضــاري و التكنلو ــ عالــم التطــور ا ــش  ع ــ الواقــع  تقــدم للعلــم و التكنولوجيــا،  فنحــن 

ــ جميــع االرجــاء  ــا املعقــدة  ــا و منظما ت أعضاء ــ ــ املدينــة فقــد انفجرتــو ن ــ أحــدث انفجــارا ع األخ

ا.لقــد حــدث نقيــض ذلــك تمامــا إبــان التوســع العظيــم االول للمدينــة، فانــھ بــدال مــن وقــوع  يطــة  ا

ت عناصــر القــوة خــارج املدينة،حــدث تجمــع لــم شــمل العناصــر1  . شــ انفجــار 

ان  ففــي كنفاملدينــة اســتطاع  ــ حياتــھ،  ا  ــ كب تحــوال  ذلــك  ان  ســاناملدينة       فمنــذ ان عــرف اال

ــ املدينــة عــرف  ثمر قدراتــھ البدنيــة و العقليــة و ســ ــا، و عــرف كيــف  ضــارات وارقا ــ اعظــم ا يب

عــن  فضــال  العامــة،  ــي  املبا واقامــة  الزراعيــة  ــ  غ االعمــال  وممارســة  الدائــم،  يطان  االســ ســان  اال

ــ ذلــك2.    الكتابــة وغ اع  ــ كــم واخ ا تطــور نظــم 

ا لــم يــأت بصــورة  شــوؤ ــا و      وقــد عرفــت املدينــة تطوراواســعا خاصــة مــع الثــورة الصناعيــة وتطور

ــن أملتــھ القواعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية  املوجــودة،  ان نتــاج نمــط مع تلقائيــة، بــل 

ــا.  ــ اوجــدت ف ــة ال ضر ــر ا كمــا ارتبطتاملدينةارتباطــا وثيقــا مــع الظوا

ة اســتقرارا  شــر ال التجمعــات ال ــ اشــ ــ أك ــة، و ضر ــ للتجمعــات ا ــون االسا عداملــدن امل     و

ضــارة.   ــ بدايــة ا ــ املؤشــر ع ــخ  ــ التار انتاملــدن ع وتوطنــا، و

ف املدينة : -1 عر

عرف ماكس سورsorre maxاملدينة  كتابھ  fondement de la géographie humaineع 

عتمــد  ــم العــدد. كمــا أن كثافتــھ مرتفعــة وال  ــون  ــش فيــھ مجتمــع مســتقر غالبــا  مــا ي ع ــا محــل  ا

ــ درجــة عاليــة مــن التنظيــم3. شــاط دائــم  وع ــ  ــو  ــ الزراعــة و ــم ع ــ رزق ــم  ل أفــراده أو معظم

ــ  ســمة، أو  ا عــن 5000 ا ــل الــذي ال يقــل عــدد ســ ــا ا ــ أ عــرف املدينــة كذلــك ع كمــا 

ــا  ا خارج ا عمــل أغلــب ســ ــ  ــاف والقــرى ال ــ عكــس االر ــا .(ع ــ داخل ا  ا عمــل ســ ــل الــذي  ا
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ــ مــزارع او مناجــم.)4

ــ القامــوس  ــف املدينــة  عر ــوم املدينــة .فســنجد  ــ املدلــول اللغــوي االشــتقا ملف إذا ماعدنــا ا

شــ نفــس  ــ نفــس الوقــت  ــ مــن لفــظ مدن،اقــام، و  ــي املع أ ــ االســتقرار، و شــ ا ــ  يــط بمع ا

ــ واحــد5.    ــة واملدينــة بمع ــ االســتقرار، اذن فاألســاس اللغــوي قــد جمــع القر ــة بمع ــ القر القامــوس ا

شــدة مــع  انــت فكــرة املدينــة تتعــارض  ــ  ــف املدينــة، ففــي املا عر ــ  لــة األو يصعــب مــن الو

ــ  ال الــدول  أي  قيــا،  إفر وشــمال  والشــرقية،  يــة  نو ا آســيا  لــدان  و ــا،  بأورو خاصــة  ــف  الر فكــرة 

ــم فنجــد  ــ أيديولوجيا التا ــم و ــ اختــالف العلمــاء مــن انتما ــروب، باإلضافــة إ انــت مســرحا ل

ــا إســقاط للمجتمــع  ــ أ ــا فيقــول: يمكــن اعتبــار املدينــة ع عرف  ”M.CASTELLS1973يل اســ  ”

ــ آن واحــد. ــ  ــو منطلــق ضــروري وتأكيــد أو ــال بحيــث  ــ ا ع

ــ  تمــع  ا اس  عــ ا ــا  بأ النظــر املاركســية  ــة  H.LEFEBVREمــن وج لوفيفــر”  ــا ”  كمــا عرف

ــا االجتماعيــة،  ــا االقتصاديــة وعالق ــا الفوقيــة Superstructuresوقاعد ي ــ مــع ب ع األرض، 

ــ  ميــع إ ــ مفتــوح ل يــع الواســعة، تحولــت املدينــة مــن وســط اجتما يجــة لعمليــات التص فكن

يــح لــم تصمــد أمــام املــد  ــ ال ــم يــرون أن املدينــة باملع ميــدان يتمايــز فيــھ الطبقــات اقتصاديا،و

ــ آخــر  ــف املدينــة مــن بلــد إ عر ــس  ــم واالمتــداد، حيــث تختلــف مقاي الرأســما ســواء مــن حيــث ا

ــو مقيــاس للمدينــة لكــن يوجــد اختــالف  ان  ــ عــدد الســ عت عــض الــدول  ا، حيــث أن  ــ اختالفــا كب

ســت أقــل  ــ لإلحصائيــات والدراســة االقتصاديــة أن املدينــة ل ــد الوط ــ املع عت مــھ فمثــال  حــول 

ســمة،  ــ اليابــان بـــ 5000  ص، و ــ ــ الدانمــارك حــدد بـــ 200  نمــا  ســاكن ب ــا 2000  مــن بلديــة 

ــ النظــام  ــا إ يــة، ترجــع تحديــد املدينــة مــن عدم نو قيــا ا ا و دول إفر ــ ــ دول أخــرى مثــل إنجل نمــا  ب

ن معــا  ــ املقياســ عتمــد ع عــض الــدول  ــذا املقيــاس6، وتوجــد  ــل لتحديــد  ــو الوحيــد املؤ اإلداري، ف

ــج. و كيــة وكنــدا وال الواليــات املتحــدة األمر

ــ تمــارس فيــھ الوظيفــة االجتماعيــة (الثقافــة،  ــا ال ــف وتحديــدات أخــرى مــن بي عار كمــا توجــد 

فيــھ  تمــارس  الــذي  واإلطــار  االقتصــادي  للنظــام  الوظيفــي  العنصــر  ــ  و  ( الفــرد  حمايــة  القيمــة، 

ذا  ا من املمارســة اليومية لســوق العمل7. و  ســتمد وحد ا، و كيان  مة ســلط ــ ة امل جواز ال

عرفــون املدينــة انطالقــا مــن اقتصاديــات التجمعــات الســكنية  مــا نجــده عنــد علمــاء االقتصــاد بحيــث 

.(1976DESCOSTER ديكوســت) ــن ــن املتعامل أنــواع التقــارب ب و

مجموعــة  ــ  وال  فقــط  ســانيا  إ تجمعــا  ســت  ل ــا  بأ  (R.LEDRUTلــودري.ر  ) ــا  عرف كمــا 

جيئــون باســتمرار داخــل املدينــة  يــاة مكثفــة، فاألفــراد يروحــون و ان  بنــاءات، املدينــة عبــارة عــن مــ
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ــ  ات تؤثــر أك ــذه التصرفــات والســلو ل  ســتلمون،  عملــون و ون، وحيــث  ل ســ تجــون و حيــث ي

ــ املدينــة. أو اقــل ع

الوقــت  نفــس  ــ  ــ  املدينــة   ”P.H CHOMBART DE LAUWEشــونباردولو  ” ــا  عرف كمــا 

ــ  ســت تراكــم لعناصــر متجــاورة غ قــول أيضــا ”املدينــة ل إطــار مــادي وتركيبــة اجتماعيــة وثقافيــة، و

ــة.” ضر ــ الوحــدات ا ل املنظــم الــذي بواســطتھ يمكننــا تمي ــ ذلــك الــ مرتبطــة، ف

ــو أن دور املدينــة قــد  مــا  ن أول ــن أساســي ــف يمكننــا اســتخالص عنصر ــذه التعار فمــن خــالل 

ــام  ــا دور  ــا وال يــزال ل ان ل ــا أن املدينــة  ا، وثان ــا، وســلطا ــا، وثورا ا ــا، وتج م ــ وفقــا  يتغ

ــذا8. ــ يومنــا  تمعــات ح ــا بتطــور ا ر بــدل ظا ــذا الــدور ي ســانية، و تمعــات اإل ــ ا تلعبــھ دائمــا 

مألــوف  ــي  عمرا ــر  كمظ املدينــة  انــت  وان  للمدينــة  محــدد  ــف  عر ــ  ع الباحثــون  يتفــق  لــم 

ــا  ــ نمو ــا أو ح ــ وظائف ــ أو ار ــ ا ا املورفولو ل ــ شــ ــة بوضــوح ســواء  ــا عــن القر يمكــن تمي

انــت  ــف املدينــة وإن  عر ا  نــاك قاعــدة محــددة يمكــن بواســط ــس  ــ ومــع ذلــك فل ــا التار وتطور

ــر وقواعــد مختلفــة ونحــاول  ــ ظوا ــ ذلــك ع ــذا الصــدد، وقــد أعتمــد  ــ  ة قــد قيلــت  ــ نــاك آراء كث

: ــ ــا مــا ي ــف اعتمــدت ف ضبــط مجموعــة مــن التعار

رة اإلحصائية: ف العددي أو الظا -التعر

ــة،  ــو قر ان مــا أصبــح مدينــة وإذا لــم يتوفــر ف ــ مــ ان إذا توفــر   اعتمــد االحصائيــون رقــم معينــا لســ

ان املدينــة ال يقــل  كيــون مثــال أخــذوا ســ ــ آخــر فاألمر ان إ ــ املقيــاس مــن مــ نــاك اختــالف  إال أنــھ 

ــف  التعر تركيــا  ــ  إ باإلضافــة  يــة  األور الــدول  معظــم  أخــذت  ــن  ح ــ  ســمة،   2500 عــن  ــم  عدد

مقتضــاه  ــ عــام 1987 و ــ لإلحصــاء  فاملكتــب الدو ــ عــام 1846 واع ســا  العــددي الــذي وضعتــھ فر

ســب صفــة العامليــة  ــذه األرقــام لــم تك ــ أن  ســمة غ ــى ألي مركــز حضــري ب2000  ــد األد وضــع ا

ان والزمــان ــ حســب املــ ــف ألنــھ معيــار متغ ــ التعر كمــا انــھ مــن الصعــب أخــذ أرقــام كمعيــار أسا

ف اإلداري:  -التعر

ــ تمنــح مــن  لــة العمرانيــة ال ــ أن ا فــا قانونيــا بمع عر ــا  ــ دول غــرب أور عــرف املدينــة  ا مــا  ــ كث

عــرف  كمــا  مدينــة،  تصبــح  ــ  ال ـ  ـ حضــري  مركــز  ــا  أ ــا  ف علــن  مرســوما  اكمــة  ا الســلطة  قبــل 

ــا وأن  كــز اإلدارة ف ــ أن تنفــرد ب ــف املــدن ع عر ــ  نــا  عتمــد  ــا مركــز البلديــة، أي  املدينــة أيضــا بأ

كــم.  ــون مركــز ل ت

عض املدن الشــرقية لم تمنح  أي من األوقات أي  ف اإلداري يتغا عن حقيقة أن  فالتعر

ا  ا ســلط ســية ل ة فر ل قر .ألن  ســا اختالف إداري ذو مع ا كما أنھ ال يوجد  فر شــا مرســوم إل
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ــ املدينــة. ميــة الســلطة املوجــودة  شــبھ تمامــا مــن حيــث األ ــ  ال

: ف التار -التعر

بداد األرقــام،  اســ ــي يخلصنــا مــن  ــخ ل ـ التار ـ إ خيــة لذلــك يجــب أن نرجــع  ــرة تار املدينــة ظا

الوقــت  ــ  ــا  رقع وانكمــاش  ــا  م صغــر  مــن  الرغــم  ــ  ع مدنــا  ــخ  التار ــا  اعت املــدن  مــن  ــ  فكث

مصــر.  ــ  رشــيد  ومدينــة  ا،  ــ إنجل ــ  شســ  ما كمدينــة  اضــر  ا

نــا  ومــن  ــا،  ف ــش  ع ــ  ال ئــة  والب ســان  ــن اإل ب ــة  القو العالقــات  ــ  ع ــف  التعر ــذا  يركــز 

انيــة منضمــة  عبــارة أخــرى فاملدينــة تمثــل وحــدة م ان و ســان، وإدخــال املــ ئــة مــن صنــع اإل فــان الب

ى إذ يمكــن املــرء  ــ ميــة ك ــف املدينــة مضمــون لــھ أ عر ــ  ان  اصــة وإدخــال عامــل املــ ــا ا بقواني

ان القديمــة ومناطــق صناعيــة  ــ مناطــق اإلســ ــ املدينــة، فيم ــ األقســام الوظيفيــة  مــن التعــرف ع

األقســام   ــذه  ــون  ل ونظــرا  املدينــة  ــ تركيــب  تدخــل  ــ  ال الوظيفيــة  األقســام  مــن  ــا  وغ ــة  وتجار

يــة  الغر املدينــة  أن  (بورجــس)  رأي  ففــي  للمدينــة،  خاصــا  نظامــا  ــا  جميع ــون  فت ــا  ببعض متصلــة 

ــن  شــاف العالقــات ب ــ اك تمامــھ ع ــ ا لو بــھ األي ــون مــن نطاقــات مركــزة ومــن ثــم فيجــب أن يص تت

ــذه األنمــاط. ـ  ـ ــ تتحكــم  ــن ال ــذه األقســام واألنمــاط وأن يحــاول إيجــاد القوان

: ما ف ا -التعر

ــم  ســانية وا ــ قمــة التطــور ملــا وصلــة إليــھ العقليــة اإل عت ي إذ  ســا ــر إ املدينــة عبــارة عــن مظ

ســان  ــ اإل ــ للمدينــة ع ار ــر ا ــ املظ ــذا فــان تأث ــ مجــال توجيــھ األرض ول ســان  مــا حققــھ اإل

ــا  ر ــ مظ ــا  ــة، فاملدينــة يمكــن التعــرف عل ضر ــف املراكــز ا عر ــ االعتبــار عنــد  البــد إن يأخــذ 

ــ  ــا دائمــا ع ك أثر ــ ــذا مــع مالحظــة أن وضيفــة املدينــة ت ــي العامــة و ــ واملبا ند ا ال ل العــام وشــ

ــا  آثار خــالل  مــن  ــا  عل التعــرف  يمكــن  خيــة  التار فاملدينــة  ثــم  ومــن  ــا  خط وجوانبــھ  املدينــة  ل  شــ

صــون.  القــالع وا ــة الباقيــة  ار التذ

ــة  ــن تتصــف املدينــة التجار ــ ح ــا  ــا ومداخ ع ــا مــن مصا واملدينــة الصناعيــة يمكــن تم

ــا الزجاجيــة األنيقــة بصفــة  ــات محال مــة وواج ا ال ة ومســتودعا ــ ــة الكب ا9 التجار بمؤسســا

ــف املدينــة. عر ــ  ــام  ضــري معيــار  ــر ا غرافيــا فــان املظ ــة نظــر ا عامــة، وذلــك مــن وج

ف االجتما : -التعر

النظــر  ــات  وج مختلفــة تمامــا عــن  نظــر  ــة  وج مــن  للمدينــة  فــا  عر االجتمــاع  رجــال  يلتمــس 

ــ  تمــام ع نــا ينصــب اال ــا (عقــل وجســم وعــادات وتقاليــد) و ــ أ ــ املدينــة ع الســابقة إذ ينظــرون إ
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ــا عــن  قــة حيا ــ تختلــف مــن حيــث طر ــ املدينــة وال ة  شــر موعــات ال ــ ا ــ تم يــاة ال قــة ا طر

ــا.  ــش خــارج نطــاق حدود ع ــ  موعــات ال ا

كيــة لالجتمــاع  لــة األمر ــ ا ــث)  ــس ر شــره (لو ــ املقــال الــذي  ــا  ــذا االتجــاه وا بــدوا  و

م وكثافة  ذا املقال قد أدخل  اعتبار  ش) و  قة للع ة كطر ضر سنة1938 تحت عنوان(ا

يا  ســ ــم  ة ا ــ املدينــة حيــث وصــف املدينــة بمحلــة عمرانيــة دائمــة مــن أفــراد مختلفــة اجتماعيــا، كب

ــ أســاس  ســتطيع أن نقــول ان االختالفــات االجتماعيــة  ــف  ــذا التعر وإذا مــا حاولنــا أن نختصــر 

ــن  ــ وجــود االختــالف ب ــ ع ـ وا ـ ــا تأث انية ل ــ نظــر رجــال االجتمــاع اذ أن الكثافــة الســ املدينــة 

ار تكنولوجيــة جديــدة فمــع النظــام  ــور أفــ يع وظ ــ ــ  ــ نفــس الوقــت ع ان  قــة حيــاة الســ طر

ة  ــا نظمــا جديــدة،إذ تقــل الرابطــة األســر ضــري تتحطــم النظــم االجتماعيــة القديمــة لتحــل محل ا

ــن أفــراد املدينــة.  ب

ة للمدينة: -2 ضر املقومات ا

ــا  ــ تنمــو ف ــة ال ضر ئــة ا ضــاري للمدينــة مــن خــالل الب اث ا ــ بلــور ال ـ ان ي ـ  مــن الطبي

ن:  ــ قســم ا ــة  ضر ئــة ا وتنقســم الب

ئة الثقافية: و ال تتغ ع العصور  الب

اد ال تختلف.  ئة الطبيعة: و ال تتغ  ع مر العصور وت والب

ون ثابت. اد ي ما  متغ واالخر ي ن احد ن مؤثر كذا تتطور املدينة ب  و

ئة الثقافية للمدينة: الب

املة التالية: ا املدينة تضم العناصر املت ئة الثقافية لل تتطور ف الب

خية للمدينة: لفية التار ا

ــذا الشــعب  ا  ــ عاشــ ــة ال ضار خيــة للشــعب يمكــن ادراك الظــروف ا لفيــة التار مــن ا

ومــا تركتــھ  الــواردة عليــھ  ضــارات  اوا ليــة  ا ضــارات  با ــل ومــدى تأثــره  الطو خــھ  تار مراحــل  ــ 

ــو تقديــر مــدى ارتبــاط الشــعوب  نــا  طــط  ــم ا صية الشــعب. ومــا  ــ ــ  غلغلــت  مــن رواســب 

اس  عــ قيــة والرومانيــة القديمــة امثلــة ناطقــة عــن مــدى ا ــم عاطفيــا وطبيعيــا، ففــي املــدن االغر بمد

رتفــي  ظ واملســاواة  كــم  ا فديموقراطيــة  املــدن،  ــذه  :ل الطبي ــن  و الت ــ  ع ا  ا ســ صية  ــ

الوحــدات  ــ  ــر  ظ والقانــون  للنظــام  الشــعب  ــس  قية.وتقد االغر املــدن  ــ  ة  املســاو التقســيمات 

ــة عــن مــدى  ــا امثلــة وا ــ مــدن العصــور الوســطى باورو لت املــدن الرومانية.و ــ شــ القياســية ال
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ــذه  ــ  ــرت  ان اظ ــن الســ ــة ب ســانية القو ــن الشــعب واملدينــة، فالعالقــات اال االرتبــاط العاطفــي ب

العلميــة  ــ  النوا املدينةتتطــور  ــا  م ــون  تت ــ  ال والفراغــات  ــي  املبا ــن  ب للعالقــة  حيــة  امثلــة  املــدن 

االماكــن  ــ  اك ــ  املدينــة  ان  القــول  مكــن  و ســان  لال املاديــة  اجــات  ا ــ  تل ــ  ال والتكنولوجيــة 

ا فمثــال  ــ تمارســ عــدد الوظائــف ال يــة او  ان او املســاحة املب العمرانيــة ســواء مــن حيــث عــدد الســ

تــھ  ــ مدي ــ او حاكــم يب ل وا ان  ــن،  ــرة الفاطمي ــ قا ــرة منــذ الفتــح االســالمي ح ــ مدينــة القا

ـ  ـ ع التعــرف  يمكــن  للمــدن  خيــة  التار لفيــة  ا خــالل  ومــن  الدفاعيــة ثــم،  االســوار  داخــل  اصــة  ا

ــ  ا، وح ا ــ مقومــات املدينــة وحيــاة ســ ــة  ــا القو ــ غرســت  جذور امــة ال ــة ال ضار ات ا ــ الف

ضــاري  اث ا ــ ــط ال ــا ر ــ يمكــن  ــذه املقومــات واســتخالص النتائــج ال ــ تحليــل  ــوء ا يمكــن ال

ديثــة10.  ا ــا  املــدن بتخطيــط عمارا ــذه  ل

: التطور العلمي و التكنولو

ســان بمعــدالت فائقــة ال  ــ توفــر االحتياجــات املاديــة لال ــ العلميــة والتكنولوجيــة ال       تتطــور النوا

ضارة  ــذه مــن ابــرز مقومات ا ــة والعاطفيــة، و ــا باحتياجاتــھ املعنو ســان فرصــة ملوازن اد تــدع لال تــ

ــ العلميــة والتكنولوجيــة  ــة االخــرى11، و النوا ضار ــا التيــارات ا اد تجــرف امام ــ التــ يــة ، ال الغر

ــ  و ســان داخــل مســكنھ او مقــر عملــھ  يحيــاه اال الــذي  الوقــت  ة مــن  ــ ســبة كب ــ  ع كذلــك تؤثــر 

ســكنھ ومقــر عملــھ  ــن  ــ حركتــھ وتنقلــھ ب وســلوكھ،  ســان  ارجيــة لال يــاة ا ا ــ  الوقــت نفســھ ع

ســان. ــ لال ــ يرتبــط مــن ناحيــة اخــرى باملســتوى املع تلفــة والتطــور التكنولو ومراكــز خدماتــھ ا

ئــة الثقافيــة. ــن عناصرالب امــل ب ــ الت اي بمســتوى ثقافتــھ ومســتوى دخلــھ، االمــر الــذي يؤكــد مع

سان : املستوى املع لال

القومــي  الدخــل  مســتوى  مــن  كجــزء  دخلــھ  ناحيــة  مــن  يتاثــر  ســان  لال ـ  ـ املع واملســتوى 

 . ــ الثقا بمســتواه  اخــرى  ناحيــة  مــن  يتاثــر  كمــا  فيــھ،  ــش  ع الــذي  للمجتمــع 

تمعــات املتقدمــة، الــذي يصبــح  ــ ا ســان تتفــاوت  ات الثقافيــة لال انــت املســتو  واذا 

ختلــف الدخــل القومــي او  ســان. و ـ لال ـ ــو اســاس املقارنــة  للمســتوى املع ــا  مســتوى الدخــل ف

مــن  ــا  تطور معــدل  يختلــف  كمــا  االقتصاديــة،  تــھ  ان الم تبعــا  الخــر،  مجتمــع  مــن  القوميــة  وة  ــ ال

العناصــر  امــل  ت يؤكــد  ــذا  و  . ــ والتكنولو ــ  العل مــا  تطور معــدل  الختــالف  تبعــا  الخــر  مجتمــع 

للمجتمــع. الثقافيــة  ئــة  للب تلفــة  ا
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سانية: العالقات اإل

ــ مــدى ارتبــاط  تمــع الواحــد  ــ ا ــن األفــراد  ماعــات و ــن ا ســانية ب ــر العالقــات اإل وتظ

ــا: تلفــة م ــا ا ــ مبان ــا املدينــة  ــ تضم ماعيــة ال شــطة ا ان باأل الســ

لية تمع وأحزانھ أو  حفالتھ ولقاءاتھ ا ر  أفراح ا : الذي يظ ما شاط االجتما ا *-ال

مقومــات  ــم  أ مــن  انــت  ــ  ال ــة  التجار املعامــالت  ــ  أو  األســواق  ــ   : ـ ـ ما ا التجــاري  شــاط  *-ال

قيــة. اإلغر املدينــة  وســط 

كــم  ا بديمقراطيــة  تمــع  ا ارتبــاط  مــدى  ــ  ــر  يظ والــذي   : ــ ما ا ــ  السيا شــاط  *-ال

انــت مــن  ــ  ــ اللقــاءات السياســية وال ــ  ــة التعب ماعــة، حر ام12بالقانــون والنظــام ورأي ا واالل

الرومانيــة. املدينــة  وســط  مقومــات  ــم  أ

ســانية ترتبــط مــن ناحيــة باملقومــات االقتصاديــة للمجتمــع كمــا ترتبــط مــن  والعالقــات اإل

وة القوميــة للمجتمــع   ــ ـ مــوارد ال ـ ــ بتغ مــا يتغ ناحيــة أخــرى باملقومــات الثقافيــة  والتعليميــة وكال

يؤكــد  ــذا  و ــخ  التار مــر  ــ  ع تمــع  ا ــا  ل يتعــرض  ــ  ال ــة  ضار ا باملوجــات  يتأثــر  مــا  كال أن  كمــا 

ــال. ــذا ا ــ  ــا  ئــة الطبيعيــة واملناخيــة دور ان للب ئــة الثقافيــة وان  ــن عناصــر الب امــل ب الت

ــة أخــرى تتأثــر باملقومــات العلميــة والتكنولوجيــة للمجتمــع  ــ مــن ج ســانية        كمــا أن العالقــات اإل

االجتماعيــة  نــات  و الت ــور  ظ ــ  ذلــك  ــ  ت و ــا،  م انفعالــھ  أو  باآللــة  ســان  اإل ارتبــاط  مــدى  و

ــة أو  تمعــات البدو ــ ا ة  ــ نــات االجتماعيــة الكب و تمعــات الصناعيــة وكذلــك الت ــ ا ة  ــ الصغ

ــك  قــة تحر ــ طر ســان  ــ اإل ــ ع ــر اثــر التقــدم التكنولو تلفــة، كمــا يظ تمعــات الزراعيــة ا ــ ا

ــ عنــھ  ع ــو مــا  ــم و ــم وقرا ســي أمــور مد ــ  م   اك تمعــات ومــدى اشــ ــ مختلــف ا ــ  ما ا

كــم. بنظــام ا

العالقــات  فــان  الزمــن  مــع  تتطــور  للمجتمــع  والتكنولوجيــة  العلميــة  املقومــات  انــت  وملــا 

ــذا إيضــاح أخــر  . و ــ ــ معــدل التغ ــذا التطــور وأن تخلفــت عنــھ  ــا  ــق بدور ســانية للمجتمــع ت اإل

ئــة الثقافيــة للمدينــة. للب ونــة  امــل العناصــر امل ت ملــدى 

العادات والتقاليد:

ــا مــن  ب مــا ترســب لد ســ ــا  التقاليــد والعــادات املرتبطــة  ــ  تمعــات  ــر ســلوك ا يظ

ة،  ــ تمعــات خصائــص مم ــذه ا عطــي  ــذا مــا  ــ مــر العصــور، و ــا ع ــ مــرت  ضــارات ال أثــار ا

ختلــف مــدي ارتبــاط  ضــاري، و ــا ا ــا إلبــراز ترا ــ يمكــن االلتجــاء إل ســانية ال ــا جوانــب اإل ــر ف تظ

ليــة أو  ضــارات ا ضــارات املتعاقبــة ســواء مــن ا تمعــات بالتقاليــد والعــادات بمــدى تأثــره با ا
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تمعات  ذه ا تمعات بالتقاليد والعادات بمدى تأثر  ذه ا ارجية، كما يختلف مدى ارتباط  ا

ـ  ـ ســاعدت ع ــ  الثــورة الصناعيــة وال عــد  ســادت العالــم  ــ  ال والتكنولوجيــة  بالتطــورات العلميــة 

ذا االندماج  نون  باكتمال  عض العلماء يتك ان  ضاري  العالم، و إذا  إيجاد نوع من االندماج ا

ســتمر شــعوب األرض  ب أو البعيد إال أن ســنة هللا  خلقھ قد تحول دون ذلك، و  املســتقبل القر

انــت العــادات والتقاليــد ترتبــط بمــا  عاونــت، وإذا  عارفــت و ضــاري وان  ــا ا ــا محتفظــة بكيا وقبائل

ــ املراحــل املتعاقبــة   ــا تنعكــس ع ــ بدور ضــارات املتعاقبــة ف تمعــات مــن أثــار ا ســب لــدى ا ي

ــ  شــأت املدينــة  ــ حالــة مــا إذا  ل مرحلــة باألخــرى ارتباطــا طبيعيــا  ــون ارتبــاط  لنمــو املدينــة، فقــد ي

ــون طبيعيــا  اد ي نــاك ارتبــاط يــ يــة إذ يوجــد  ــ املدينــة الغر ــال  ــو ا ــة محليــة كمــا  ئــات حضار ب

ــ حالــة  ليا  ل مرحلــة باألخــرى ارتباطــا شــ ــون ارتبــاط  ديثــة، وقــد ي ــن املدينــة القديمــة واملدينــة ا ب

ــ مــدن الــدول الناميــة إذ يوجــد  ــال   ــو ا ــة خارجيــة كمــا  ئــات حضار ــ ب شــأت املدينــة  مــا إذا 

ــ مــر  ــا املدينــة ع ــ مــرت  ــن املدينــة القديمــة واملراحــل التاليــة ال امــال ب ــون  اد ي نــاك انفصــال يــ

ــ  الرا القطــاع  تلفــة، ففــي  ــا ا مراحل ــ  املدينــة  ــخ  اســتقراء تار مكــن للمــرء بذلــك  و العصــور،  

منــذ الفتــح  قــة  ــخ املدينــة العر ســتقرء  تار ــا يمكــن للمــرء ان  ــ غر ا ا ــرة مــن شــرق القا للمدينــة 

ــ الكيــان  ــس فقــط  ــي. ل يطا ــ االحتــالل ال ــ ا ــي. ومــن االحتــالل الفر ــ الفتــح العثما االســالمي إ

ــ حيــاة الفــرد وتقاليــده  ــا العامــة ولكــن ايضــا  ــا ومرافق ــ مبان تلفــة او  ــ الحيــاء املدينــة ا الطبي

ــ  نــا يصبــح التحــدي اك ناتــھ االجتماعيــة، و و ســانية وت ــ عالقاتــھ اال بــل و ســھ،  لــھ ومل ــ ما و

ضــاري. ــا ا ا ــط املدينــة ب ســبة للمخطــط او املعمــاري الــذي يحــاول ر قســاوة بال

الدين: 

نقــل  يمثــل  بذلــك  ــو  ف ســان،  لإل ــة  واملعنو الروحيــة  االحتياجــات  منبــع  الديــن  ــ  عت و

عــض األحيــان ينظــم  ــ  ان الديــن  ســان، وان  ــذه االحتياجــات واالحتياجــات املاديــة لإل ــن  التــوازن ب

تمع  امل وا ســان ال يل خلق اإل ا مع االحتياجات الروحية وذلك  ســ واز االحتياجات املادية  و
املــة.13 امــل، ومــن ثــم خلــق املدينــة ال ال

فالعصــور  املدينــة  ــن  و ت ــ  ــ  الطبي الثقــل  مركــز  ــ تمثــل  املا ــ  ســة  الكن انــت   لقــد 

ــ املعنــوي  ــ نفــس الوقــت  مركــز الثقــل أو محــور االلتقــاء الرو انــت  تمثــل  ــا، كمــا  ــ أورو الوســطى 

ــ  ســان الروحيــة واحتياجاتــھ املاديــة ال ــن احتياجــات اإل انــت توفــر التــوازن ب ــ بذلــك  ا. و ا لســ

 ، ــة  حــول الســاحات  العامــة  ــ املراكــز التجار ــر  ــ اتحــادات التجــار والصنــاع وتظ ــي  ــا مبا تضم
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االلتقــاء  مركــز  يمثــل  ان  اإلســالمية  املدينــة   ــ  د  ــ وامل للســلطات،  كمصــدر  املدينــة  دار  ــا  ومع

عــض األحيــان  ــ  ان  ــ نفــس الوقــت مصــدر الســلطات، و ان يمثــل  ان كمــا  ــ للســ ـ والثقا ـ الرو

انــت مقــرا لتجمعــات  د الداخليــة  ــ يــة االجتماعيــة. وســاحة امل دمــات ال عــض ا ــق بــھ   ي

ــات  لتتلقــى توج ــ  ما ل ملتقــى  انــت  كمــا  ماعيــة.  ا االجتماعيــة   م   شــط أ ملمارســة   ان  الســ

امــع  انــت ســاحة ا ــم. وإذا  ســي أمــور مدين ــ  ــ املشــاركة االيجابيــة   ــس  ، ول ــ اكــم أو الوا ا

عد ذلك  تنفصل  الت الثابتة  أخذت   ما إال أن  ا شاط  التجاري ا عض ال د  ش ارجية   ا

ان وأصبح  ة، و نفس االتجاه امتدت تجمعات الس عن الساحة  وتمتد ع طول الشوارع  التجار

عــد ذلــك  تلفــة مــن املدينــة  و ــ لألحيــاء ا شــاط التجــاري واالجتما الشــارع يمثــل العمــود الفقــري لل

عــد ذلــك  د  ــ يــة األخــرى وأصبحــت وظيفــة امل ف ــة ال شــطة اإلدار جــذب إليــھ أقوامــا أخــرى مــن األ

انيــھ مــن ذوي الــورع  شــئھ و ــ مــن األحيــان باســم م ــ كث يــة كمــا ارتبــط  ــ الشــعائر الدي قاصــرة ع
ــ تخطيــط املدينــة .14 عــد ذلــك كيانــھ األول  والتقــوى وفقــد 

ان أو  ــ األماكــن العمرانيــة ســواء مــن حيــث  عــدد الســ ــ أك و يمكــن القــول أن املدينــة  

ــ  وجــد  ــ بالكثافــة و ي يتم ا ا15، فاملدينــة تمركــز ســ ــ تمارســ عــدد الوظائــف ال يــة أو  املســاحة املب

ــ بالتخصــص واالرتبــاط  ــ زراعيــة تتم ــ أعمــال غ ان إ شــاط الســ تجــھ  ة. و ــ منطقــة جغرافيــة كب
الوظيفــي.16

3-مستوى التحضر  املدينة:

ــ اجتماعيــة  ــذه العوامــل  ــ معدلــھ، و ــادة  ــ الز يخضــع التحضــر لعــدة عوامــل تــؤدي إ

تحلــل  حركــة  ــ  اإلقطا النظــام  عــرف  ميــالدي  عشــر  التاســع  القــرن  فخــالل  وتكنولوجيــة،  وثقافيــة 

ــا  نتائج ان مــن  ــة، و ــذه املواج ل املدينــة مســرحا مناســبا  انــت  ــ  يــع وال التص ــة حركــة  ــ مواج

املدينــة  ــن نحــو  القرو ــ مــن  الكث ــا لاللتحــاق  قو ان دافعــا  ــذا  و واملســاواة  ــة  ر ا ار  أفــ شــار  ان

ـ  ـ ــة أدى إ ضر فيــة ا ــرة الر ان وال ــم الســ ــادة  ــ ز ديــدة، باإلضافــة إ ــع ا ــ املصا للعمــل 

ــو الشــأن  ى كمــا  ــ ــ أقطــاب صناعيــة ك ــ مــن املــدن إ ــ حولــت الكث نمــو املشــروعات الصناعيــة ال

ــد عــن معــدالت  معــدالت ال تز الناميــة فــإن  ســبة للــدول  التحضــر بال أمــا درجــة  ســبة ”للنــدن”،  بال

ـ  ـ ” أنــھ برغــم ارتفــاع معــدالت التحضــر  ــ ــ ”كنجزليداف ــ الــدول الصناعيــة، ولقــد أو التحضــر 

ــس  ــذا االرتفــاع ل ــ الــدول الصناعيــة خــالل القــرن التاســع عشــر ميــالدي إال أن  ــا  الــدول الناميــة ع

ــن  ضر ان ا ســبة الســ ــ أن  ــ 400 دول ناميــة ات ا للغايــة، فعنــد تحليــل معــدالت التحضــر  ــ كب
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ـ  ـ إ عشــر فقــد وصلــت  ــ أواخــر القــرن التاســع  العقــد الواحــد، أمــا  %20 خــالل  ــ  ــا قــد وصــل إ ف

ــ إطــار  ل مــن الــدول املتقدمــة والناميــة  ــ  ــن معــدالت التحضــر  ــم التفــاوت ب
َ
ل ف %15، فمــن الســ

معــدل  أن  إذ  خــاص،  بوجــھ  ــة  ضر ا فيــة  الر انية  الســ عــات  والتوز انية،  الســ ــادة  الز معــدالت 

ــن الــدول الصناعيــة  ــام ب ــ أواخــر القــرن التاســع عشــر، كمــا نجــد فــارق  ــ الــدول الصناعيــة  ــادة  الز

ي  ا ئــة عامــال ضاغطــا محــددا النمــو الســ انــت األو ــ  والناميــة خــالل القــرن التاســع عشــر، ففــي األو

ــة العامــة والرعايــة الطبيــة  نمــا الثانيــة نجــد أن تقــدم مســتوى ال ضــر، ب ــف أو ا ــ الر ســواء 

ان  ــا الســ ــ يواج قيقيــة ال انية، واملعضلــة ا ــادة الســ ســبة الز ــ  ــوظ  ــ ارتفــاع م قــد أديــا إ

نمــا  ــدا مــن البطالــة ب ــ مز ع فيــة  ــ املناطــق الر ــ أن اســتمرار اإلقامــة  ــ الــدول الناميــة  فيــون  الر

ــ ذلــك،  تبــة ع امل عــن اآلثــار  البطــال فضــال  مــن مخاطــر  ــة ال يخلــو  ضر ــ املناطــق ا إ االنتقــال 

ــ تخفيــف الضغــط  ا  ــ مت كث ــ الــدول الصناعيــة قــد أســ ــة  ضر فيــة ا ــرة الر واملالحــظ أن ال

نمــا  ــ الــدول الناميــة فب ــ ورفــع اإلنتــاج، أمــا  ثمار الزرا ــ تكثيــف االســ التا فيــة و ــ املناطــق الر ع

ــة حــادة، بحيــث يصبــح  ــي مــن مشــكالت حضر عا ــ  ضــري ف ــ النمــو ا ــ تواجــھ معــدال عاليــا 

ــا. ــ تحقيق ــ ممــا يصبــح عونــا ع ــ التنميــة االقتصاديــة أك التحضــر عــبء ع

ة ضر رة ا وم الظا 4-مف

فــا دقيقــا، إال مــن ناحيــة  عر ــة  ضر ــرة ا ــف فكــرة الظا عر ــ  ا ــ عصرنــا ا مــن الصعــب 

شــدة مــع فكــرة  انــت فكــرة املدينــة تتعــارف  ــ  ــوم ففــي املا ــ وال مــن حيــث املف كيــب املورفولو ال

ـ  ـ قيــا أي  يــة والشــرقية وشــمال أفر نو ــ جميــع بلــدان أســيا ا ــة و ــا القار ــ أورو ــف خاصــة  الر

ــا حكــم مركــزي محكــم التنظيــم  ان  ــ مــا  ــة وال ــروب مخر انــت مســرحا  ــ  جميــع أنحــاء العالــم ال

ــو  ــخ املتالحقــة كمــا  ــ مراحــل التار ــ ضلــت قائمــة ع ــارة ال ا ا ســود وتقاليــد البنــاء ملــواد صلبــة 

ــ والنمــو  ــوم التطــور التق ــر مف ديــد مــا إن ظ ــ العالــم ا نديــة  ــات ال اطور عــض اإلم ــ  ــال  ا

ــ عوامــل ســارت  ة و ــات العســكر ا ـ شــروط ا ـ ــ طــرأت ع ات ال ــ ــ جانــب التغ ــ إ الديموغرا

ــ ذلــك صفــة  ا القديمــة يضــاف إ ــ خــارج أســوار ــ أخــذت املــدن تمتــد إ ــا الفعــال ح تمــارس تأث

ــ  مــع غف ــة و ل املــوارد الغذائيــة الضرور ان واحــد  ــ بمــ مــع  ــ مكنــت مــن ا ديــث ال النقــل ا

ــ تنوعــت  ان املــدن ال ــار الصناعــة فــزاد عــدد ســ تلفــة وازد ان وكذلــك املــوارد األوليــة ا مــن الســ

ضــري  عــد يــوم، فالنمــو ا ــا وســائل نقــل جماعيــة وفرديــة تــزداد تطــورا يومــا  ال مختلفــة ل ــ إشــ

ــن  ــ إن نفــرق ب ب ار املدينــة و ســيطر عليــھ أفــ ســود فيــھ املدينــة و ثــاق لعالــم حديــث  ــو عمليــة ان

: نمــو املدينــة والتحضــر.  ــ ضــري و ن للنمــو ا ت ســ ــن الرئ العمليت
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ميــة املــدن كمناطــق تركــز  ــ تزايــد أ انيــة وديمغرافيــة تــدل ع ــو عمليــة م فنمــو املدينــة 

ـ  ـ ــاف إ ان مــن ســاك القــرى واألر ــع الســ ــ توز حــث ذلــك عندمــا يتغ ــن، و ــ مجتمــع مع ي  ا ســ

ســاك املــدن. 

ـ العالقــات الســلوكية  ـ ـ  ـ ــ التغ ــو عمليــة اجتماعيــة تــدل ع إمــا التحضــر مــن ناحيــة أخــرى ف

ات  ــ التغ ــ  إ بالضــرورة  شــ  العمليــة  ــذه  و املدينــة  داخــل  ــش  ع الــذي  للمجتمــع  واالجتماعيــة 

ــا  ــ تتــم  ــو العمليــة ال ــ ســاك املــدن، فالتحضــر  تــب ع ــ ت يــاة ال شــابكة لنمــط ا املعقــدة وامل

ــق  ــة، أو عــن طر ــ حيــاة حضر فيــة إ ــف مــن حيــاة ر ــ الر يــاة  ــ ا غ ــق  ان املــدن عــن طر ــادة ســ ز

شــة  ــع وعــادات وطــرق مع ــ تحــدث لطبا ات ال ــ ــ ذلــك التغ ــن للمــدن املوجــودة، بمــا  ــرة القرو
ــ املــدن 17 شــة  ــ يتكيفــوا للمع ــف ح ان الر ســ

ضري 5-عوامل النمو ا

ــا  م ــ عــدة عوامــل ولكــن أ ديــث إ ــ العصــر ا ــ العالــم  ــم  ضــري ال يمكــن إرجــاع النمــو ا

: ــ ــ ماي مــا  ــ اإلطــالق عامــالن نذكر ع

الثورة الزراعية و توف الغذاء:

ــ نمــو املــدن القائمــة  ــ  ديــث دور كب ــ العصــر ا ا العالــم  د ــ شــ ان للثــورة الزراعيــة ال

ــ والتجــاري إذ  د االنقــالب الصنا شــ ــا قبــل أن  ـ غــرب أور ـ ــذه الثــورة  ــا، وقــد حدثــت  م وت

مــن  جديــدة  أنــواع  وإدخــال  الزراعيــة  الــدورة  وأتبــاع  الســماد  اســتخدام  ـ  ـ الزراعيــة  الثــورة  تمثلــت 

يــدة  ا ســالالت  بيــة  ب املاشــية  أنــواع  ن  وتحســ تــارة  وا يــدة  ا البــذور  واســتعمال  اصيــل  ا

املســتخدمة. اآلالت  عــض  واســتخدام 

مــن األيــدي  ــد  ــ ازديــاد غلــة األرض دون االســتعانة بمز ــ إ ــ الكب ــذا التطــور الزرا       وقــد أدي 

ــ غــرب  ــ الزراعــة  ــذا التطــور  ــ ازديــاد متواصــل وقــد واكــب  ان  ان عــدد الســ ـ حيــث  ـ العاملــة 

قيــا  لنــدة وجنــوب إفر اليا ونيوز ديــد وأســ ــ العالــم ا ـ الزراعيــة  ـ ســاع مســاحات األرا ــا أ أور

ــ اعتمــدت  ــ التجــارة والتبــادل، ال ا  ــون أساســا ــ بــدأ بــدوره ي ــ وف ــ فائــض زرا ــذا إ وقــد أدى 

يــد،  بالت الطعــام  حفــظ  وســائل  ــ  والتقــدم  ي  ــ وال البحــري  النقــل  وســائل  تقــدم  ــ  ع األخــرى  ــ 

ان العالــم ولقــد أدت  ــ أي مــ يوانيــة إ واســتطاعت الســفن أن تنقــل الغــالل الزراعيــة واملنتجــات ا

ــ  ــ مختلــف املناطــق البعيــدة إ انيــة نقــل الفائــض منــھ إ ــ إنتــاج الغــذاء وإم مــة  ــادة ال ــذه الز

ــام املــدن القائمــة تزايــدا  إ ــ تزايــد  إ أدى  القــرن 19م، ممــا  خــالل  ــن  ي األور ان  الســ عــدد  ــادة  ز

ــون نحــو  ــن يتج ة مــن العمــال الزراعي ــ ــ جعــل أعــداد كب ــ الزراعــة إ ا، حيــث اســتعمال اآللــة  ــ كب

املــدن لتوفــر فــرص العمــل.



المدينــة و المســألة الحضريــة  فــي الجزائــر                                                                                           بــن تــا مــي رضــا

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1822013

الثورة الصناعية:

االنقــالب  أدى  بــل  املــدن،  ان  ســ عــدد  ــادة  ز عــن  مســؤولية  ــا  وحد الزراعيــة  الثــورة  تكــن  لــم   

ــا  ــ ذلــك توطــن الصناعــة ف ــ املــدن وســاعد ع ان  ــ تركــز الســ ــة إ ــور اآللــة البخار ــ وظ الصنا

ــف حيــث األجــور العاليــة وفــرص العمــل املتوفــرة وقــد  ان الر حيــث أصبحــت مراكــز جــذب قــوي لســ

ــذا  ســمات  مــن  ســمة بــارزة  أصبــح ذلــك  ــف بــل  الر حســاب  ـ  ـ ع ان املــدن  ســ تزايــد  ــ  إ أدى ذلــك 

ديديــة  ــف وخاصــة خطــوط الســكك ا ــن املــدن والر ن النقــل ب ــ ذلــك شــراي العصــر وقــد ســاعد ع

ــف  ــ الر ان  ــا ثــم تحســن األحــوال االقتصاديــة وتزايــد عــدد الســ شــر الصناعــة وتقدم ــ  ــ أدت إ ال

ــف ولــم تصبــح املــدن مراكــز  ــ مــن الر دت معــدالت نمــو عاليــة أك انــت املــدن قــد شــ ضــر وان  وا

ا  ا لســ دمــات  ا مــن  ــ  بالكث تقــوم  واجتماعيــة  اقتصاديــة  مراكــز  أصبحــت  بــل  فقــط  صناعيــة 

دمــات التجــارة  ــذه ا ــن باملدينــة ومــن  ان مع ــ مــ دمــات  ــذه ا ــاورة وتركــزت  ــاف ا ان األر وســ

ــا وقــد  يــة والتعليميــة وغ دمــات ال ــن ا اســبة والتام ــ والنقــل ا ــ والزرا ــ اإلنتــاج الصنا

خــالل  نمــت  قــد  ــي  العر العالــم  مــدن  أن  ـ  ـ ح العالــم  ـ  ـ ائــل  حضــري  نمــو  ــ  إ العوامــل  ــذه  أدت 

ــ  ــوظ بدرجــة أك ان ذلــك التوســع م ــ و ــ مــن القــرن 19بمعــدل أســرع مــن أي وقــت م ــع األخ الر

ــ العالــم  ضــر  ان ا ســبة ســ بعنــا  املــدن إذا ت ان  ــ تزايــد ســ مكــن االســتدالل ع ــ الــو.م.أ، و

ــ وقــد  ي العال ا ا معــدالت النمــو الســ ــ ــد بمعــدالت تفــوق كث ان املــدن يز ديــث فقــد أصبــح ســ ا

ــ 700  ســمة فقــط وأرتفــع ذلــك الرقــم إ ــ بدايــة القــرن 19 بنحــو 22 مليــون  ضــر  ان ا قــدر عــدد ســ

ــ مراكــز  شــون  ع ان العالــم  ــع ســ ــ مــن ر ــ آخــر فــان أك ــ منتصــف القــرن20 و بمع ســمة  مليــون 
ــة18 عمرانيــة حضر

ة:  ضر 6-الوظائف ا

عــد  ــا  ــ حــد ذا ــ املدينــة ملمارســة وظائــف محــددة ومعينــة إذ أن الوظيفــة  ان  يتجمــع الســ

ــا املدينــة  ــ تقــوم  تلفــة ال شــطة ا ــ األ ــذه الوظائــف  ا، وتتمثــل  شــأ را لوجــود املدينــة و ــ م

ــ  ــون  ــن مختلــف املــدن األخــرى، كأن ت ــا ب ر  شــ عــرف و ايــة  ــ ال ــا بصبغــة معينــة  ــ تصبغ وال

دج أو مدينــة  ــ ة أو مدينــة جامعيــة مثــل: كم ــت أو مينــاء مثــل: اإلســكندر صناعــة الســيارات مثــل : ترو

ــذه الوظائــف:  ــي ذكــر لبعــض  ــ (مكــة املكرمة)وفيمــا يأ ا

ة و السياسية: الوظيفة اإلدار

الصناعيــة  أو  ــة  التجار الوظيفــة  عــن  للمدينــة  والسياســية  ــة  اإلدار الوظيفــة  تختلــف 

االختيــار  تــم  املتعــددة و ــة  اإلدار دمــات  ــا ا ف ــ  ومــي وتتج ا ــا تخضــع لتيــار  أ ــ  الثقافيــة  أو 
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ــا ولذلــك فــإن العواصــم يضــل  ــ إقليم ــا موقــع متوســط للمدينــة  ة مــن بي ــ ــ عوامــل كث اعتمــادا ع

ليــة والواقــع  ء مثــل: أنقــرة، عمــان، براز ــ نــا فقــد تخلــق مــن ال  ام، ومــن  ــ ئة ا نــا بمشــ ــا ر دور

ــ املســتوى  ــ الدولــة، وع ــا  ســبة ملوقع ــا بال ــد، تحــدد اختيار ديثــة الع ــ مــن العواصــم ا أن الكث

ــ أقطــاره،  ندســيا  شــغل بالضــرورة موقعــا متوســط  ــ قليــل مــن العواصــم ال  ــ فــإن عــددا غ العال

ــ ذلــك. ـ مثــال ع ـ روكســل ولنــدن وفينــا خ ــس و ــ بار ــ قلــب املناطــق املنتجــة و بــل تقــوم 

ية والثقافية الوظيفة الدي

ار  يــة وثقافيــة وذلــك مــن أجــل إقامــة الشــعائر وتبــادل األفــ شــأت ألغــراض دي نــاك مــدن 

لــدى  والعقليــة  الروحيــة  الناحيــة  تمــس  ــا  أ حيــث  ــا  ام واح ا  قداســ يــة  الدي فللمــدن  واملعــارف، 

عيــدة فمثــال مكــة املكرمــة  ــاج مــن بلــدان نائيــة  ــ مــن ا ــذه املــدن الكث ا مــا تجلــب  ــ شــر وكث ال

عــد  ــد عــن مليــون حــاج، وكذلــك  نــد مــا يز ــ ال نــارس  ــ ب ســمة وكذلــك إ ــي  ــ مليو ــا حوا ــ إل ي

ـ الــذي بــارك هللا حولــھ. ـ د األق ــ يــة قديمــة تحــوي امل القــدس مدينــة دي

ــ املــدن  ــ  ل بمع ــ األصــل والــ امعــة  ــا ا ــون ف ــ ت امعــات ال ــو مــدن ا والقســم اآلخــر ف

ــ أمثلــة  د ولكــن مــن أك ســاال بالســو ا وأ ــ دج بانجل ــ امعــة كمدينــة أكســفورد وكم ــا ا ــ تخلق ال

إذ  ارفــارد  و شــغان  آرثــرAnn Arthurبمي وان  مثــل:  كيــة  األمر املتحــدة  بالواليــات  توجــد  النــوع  ــذا 

ا وفصــل  ا ــم أغلــب ســ يــاة االقتصاديــة للمدينــة فالطــالب  ــذه املــدن محــور ا ــ  امعــة  تصبــح ا

ــا. ــ اقتصاد ــو الفصــل امليــت  العطلــة 

ية: ف ية وال الوظيفة ال

ــا مــن عائلــة وظيفيــة  ــ ســمات وخصائــص عمرانيــة مدينــة تجعل اتــان الوظيفتــان  ك  شــ

يــة  ف ــ وال ــا للمر يــة تقــدم خدما مــا فال دمــات، رغــم وجــود تناقــص بي ــ وظيفــة ا واحــدة 

ــ حيــث أصبــح  عــد االنقــالب الصنا ديــث  ــ العصــر ا اتــان الوصيفتــان  ــرت  ــاء، حيــث ظ لأل

يــة  ال املــدن  ك  شــ و يــة  ف ال املــدن  شــأت  ذلــك  و واالســتجمام  الراحــة  شــدون  ي ان  الســ

ــ تواجــھ فصــال ميتــا تحــاول بــان تتغلــب عليــھ  ــا موســمية ومؤقتــة ومــن ثــم ف يــة بــان وظيف ف وال

دايتھ. اية املوسم و عد  اليف األسعار قبل و بإطاعة موسم العمل وذلك بإغراء الرواد بتفحص ت

ــا عــادة مقــر للمؤثــرات السياســية  و وذلــك ل ــا  ــ وظائف إضافــة إ ــا  فيــھ دورا ثانو مــدن ال وتلعــب 

موا. ســانر مثــل: جنيــف، 
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الوظيفة الصناعية:

دت املــدن القديمــة، قيــام صناعــات أوليــة  ا فقــد شــ شــأ ارتبطــت الصناعــة باملــدن منــذ 

ــة للمــدن،  ــب، الفضــة، وتختلــف الوظيفــة الصناعيــة عــن الوظيفــة التجار ــا مثــل: النحــاس، الذ

ل  ــام فــ ــي  ــذا الــدور مد ــا خالقــة للمــدن بصفــة دائمــة، رغــم أن  ــ أصل ســت  ذلــك آلن الصناعــة ل

ة ألن الصناعــة تقــوم  ــ دت تنميــة صناعيــة كب ديــث قــد شــ ــ العصــر ا ا  ــ ــ نمــت نمــوا كب املــدن ال

ــرة  ظا نــاك  أن  ــ  إ باإلضافــة  ــ ذلــك،  وغ املــواد  وتوفــر  املواصــالت  املدينــة ووســائل  ــ  ع معتمــدة 

ــذه  انــت  غــري صناعــات أخــرى خاصــة إذا  ــا  ــ أن نجــاح صناعــة مــا  ــ املــدن الصناعيــة و امــة 

ــ تجــذب صناعــة مختلفــة اآلالت والســيارات  ديــد و الصلــب ال املــة مثــل: صناعــة ا الصناعــات مت

ــ ذلــك  ــا وذلــك لالســتفادة مــن مقومــات الصناعــة األساســية ومع ديديــة وغ ــات الســكك ا وعر

ــا  ــ مرفولوجي ــا وتتغ نــوع صناعا ذلــك تنمــوا املدينــة وتتوســع وت أن الصناعــة تجلــب الصناعــة و

ــا. دمــات  وتــزداد ا

ة: الوظيفة التجار

ــ حيــاة املــدن ومــن الصعــب أن نتصــور مدينــة مــا ال يتــم  ــة أساســية  عــد الوظيفــة التجار

يــف  تص أســاس  ــ  التجــارة  أن  ــن  الباحث عــض  ــ  اعت قــد  ولذلــك  أي نــوع  مــن  تجــاري  شــاط  ــا  ف

ــ حيــاة املــدن مــع تقــدم  ميــة التجــارة  ــا باملــدن ارتباطــا طاغيــا فقــد ازدادت أ املدينــة وذلــك الرتبطــا 

ــا عصــب التجــارة. ــ طــرق النقــل واملواصــالت باعتبار ــ  ضــارة، وواكــب ذلــك تقــدم كب ا

نــا  ا و ــا،  ــا وتطور ـ نم ـ ســية  الرئ غرافيــة  ا مــن العوامــل  ــة  التجار املــدن  موقــع  عــد  و

ــ  ــ أو ثانــوي تقــع عليــھ وع ــق رئ ــة مــن طر ة فــال بــد للمدينــة التجار ــ يفــوق دور املوضــع بدرجــة كب

ــق يتحــدد املوقــع تمامــا. ــذا الطر

عد  ديدية  ية والســكك ا ا الطرق ال ة خدم ولذلك فالغالبية العظ من املدن التجار

ــا اإلقليميــة  مي ا أو أ شــاط ايــة  ــ ال عكــس  ة  ــ امــا كب ــة للمدينــة أ بــع الوظيفــة التجار ذلــك، وت

ــة فحســب بــل  ى تمــارس الوظيفــة التجار ــ ــ الواقــع أن نجــد مدينــة ك أو العامليــة، ولكــن مــن الصعــب 

ــو  ســية  ا الرئ ــة والصناعيــة، ومــن ثــم فمــن ســما الوظيفــة اإلدار ــا الوظائــف األخــرى  تجــذب إل

عــدد الوظائــف.

ة: ضر ياة ا 7-مشكالت ا

ا  ــ ــ ســطح األرض تختلــف عــن املدينــة األخــرى اختالفــا مم ل مدينــة ع ديــر بالذكــر أن  ا

ان واحــد يــؤدي ال محالــة إال مشــكالت  ــ مــ ضــري  ــة وال شــك أن التجمــع ا ضر يــاة ا ــ أنمــاط ا
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ان،  ــة التخلــص مــن مخلفــات الســ شــر املــرض ومشــكالت مــوارد الغــذاء وامليــاه وصعو ــا احتمــاالت  م

ل  ــ مــن املشــا ــي املــدن حاليــا مــن كث عا ــذه املشــكالت، إذ  ــم  ايــد بتأكيــد  ــام املــدن ت ايــد أ و

ــ  فيــھ وغ ــة واألمــن والغــذاء والتعليــم وال ــ وال ان والتــالؤم االجتما ياتيــة املرتبطــة باإلســ ا

ء مــن التفاصيــل: ــ ــذه املشــكالت  ــ نتعــرض ل ذلــك ، وفيمــا ي

غذاء املدينة:

ــ احتياجــات الغذائيــة مــن  ــ حصــول املــدن ع ــ وســائل النقــل إ ديــث  لقــد أدى التطــور ا

ـ الــدول الناميــة فإنــھ  ـ ة  ــ ــ دول كث ان ذلــك يصعــب ع عيــدة مــن العالــم دون مشــقة وإذا  أماكــن 

ــ أو  ب نقــص اإلنتــاج الزرا ســ ات متقطعــة  ــ ــ ف ــ مــدن األقطــار املتقدمــة ع ــر بصــور مختلفــة  يظ

ــا. الفيضانــات والثلــوج وغ يــة  ب عوامــل بي ســ ــ فائــض مــن الــدول األخــرى  صــول ع ــة ا صعو

لة املياه : مش

ــ امليــاه العذبــة  ــي منــھ املــدن بصفــة عامــة وذلــك مرتبطــة بالنقــص  عا ــ  ل رئ عــد مشــ

ــ  ــ املــوارد العامليــة مــن امليــاه والبا ــد عــن %2 فقــط مــن أجما ا ال تز ســب ، إذ  ــ ــ املســتوى العال ع

ـ  ـ الك امليــاه  ــ اســ ايــد  ـ مــن الدراســات أن معــدالت ال ـ يطــات إذ تذكــر كث ــ ميــاه البحــار وا

ســبة  املــدن ب ــ تلــك  ي  ا النمــو الســ معــدالت  أو الصناعــة تفــوق  ان  الســ الك  الســ ســواء  املــدن، 

ــ  ا، أملانيــا، ال ــ ــا مثــل: إنجل ــ غــرب أور ــ مــن املــدن الصناعيــة  ــ الكث بــدوا ذلــك بوضــوح  ة، و ــ كب

شــ  تقديــرات  ــ %63  عــام 2025 و ب مخلفــات الصناعةتصــل إ ســ لة تلــوث امليــاه  تواجــھ مشــ

ايــة  ان املعمــورة مــع  بلغون نحــو نصــف ســ ــا ســ ان شــرق آســيا وجنو ســ أن  ـ  ـ إ األمــم املتحــدة  

ا  ــ وأمر قيــا   إفر ـ  ـ ــة  ضر ا املناطــق  ان  ســ أن   كمــا  ن،  والعشــر ــادي  ا القــرن  مــن  األول  ــع  الر

ــا. ــا بمجموع ان أورو ــم ســ تجاوز عدد يــة  ســ نو ا

ديثة: تنامي املدن ا

م  فحســب،  وأنمــاط ســلوك النــاس  ــ عــادات  ائــل، ال ع ديثــة اثــر  ا املــدن   لنمــو  ان 

ــ  ائــل للمــدن ارتبــط لــدى كث شــار ال ــ والقيــم، ومــن الالفــت للنظــر إن االن ــ أنمــاط  التفك بــل ع

الفقــر واالنحــراف  التفــاوت والالمســاواة االجتماعيــة وشــيوع  ــر  ــن  بمظا ــن  االجتماعي مــن الباحث

ات السوســيولوجية حول املدن  شــا أوائل الدراســات  والنظر مة. ولم يكن من املســتغرب إن ت ر وا

منطقــة  عشــر  التاســع  القــرن  مــن  نــات  الثالث ــ  انــت  ـ  ـ ال كيــة  األمر اغو  شــي مدينــة  ــ  ديثــة   ا

ــورة. م
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ــم يضــم  ــ  ــ مدينــة صناعيــة ومركــز ما ــا وتحولــت بحلــول عــام 1900 إ ال توجــد حيــاة ف

ــ من%90مــن  انية .أك ــ كثافــة ســ ــة  األك زائر ــن  الواليــات ا ــ يب ســمة.19و جــدول التا ــي  مليو

زائــر. ــ مســاحة ا ــ املناطــق الشــمالية و يتقاســمون %10مــن اجما شــون  ع ان  الســ

ة: ضر صائص ا 8-ا

ــ النظــم  ــ  انية أو مــن حيــث التغ ركــة الســ ع ســواء مــن حيــث ا ــ الســر ــة بالتغ ضر ــ ا تتم

ــم  يــاة وأ ــ ا ــ القيــم والعــادات والتقاليــد والنظــرة إ ــ  االجتماعيــة واالقتصاديــة أو مــن حيــث التغ

صائــص: ــذه ا

ان  مدينة ارتفعت لما ازداد عدد الس ان  بحيث  ناسب طرديا مع عدد الس ة ت ضر *-ا

وظا. ة ارتفاعا م ضر سبة ا ا   ف

بــھ  يقومــون  الــذي  العمــل  ونــوع  النــاس  ــن  ب تقــوم  ــ  ال العالقــات  ل  شــ ـ  ـ ــة  حضر ســمة  ــم  *-أ

نطاقــھ. ســاع  ا ومــدى  العمــل  وتقســيم  والتخصــص 

ما.  يع ح انھ يصعب التمي بي ياة االجتماعية املتأثرة بالتص ة با ضر ياة ا *-اختالط ا

ذا سواه. شاركھ   ء حسن أو خطا فال  ل فرد  املدينة مسؤول عن نفسھ فقط إن قام  -*

ــن مــن العمــل  ــ نــوع مع ل فــرد يتخصــص  *-أن املدينــة تحــدد نــوع العمــل الــذي يقــوم بــھ الفــرد، فــ

ة عــدد  ــ ــ ك ــذا راجــع إ ــب الطبقــي، و ت ــ وال نــاك مطابقــة للتقســيم امل ــ يمكــن القــول بــان  ح

ــ املدينــة. ان  الســ

ســتاتيكية، عكــس  ســت ا ــ ديناميكيــة ول لــق واإلبــداع لــذا ف ــا التجديــد و ا ــة  ف ضر يــاة ا *-ا

ــا  ــ تنفيذ ا مــن أنمــاط الســلوك يضطــر إ ــ ص كث ــ ــ ال ــف نجــد الظــروف العائليــة  تفــوض ع الر

ــا. بحذاف

ــ  الــذي يمكنــھ البقــاء  ــو  املتفاعــل  ع فالفــرد املتكيــف  بالتكيــف الســر ــة  ضر يــاة ا ا *-تمتــاز 

ــة. النا ــة  ضر يــاة ا ل ــ  ع شــرط أسا الســر التكيــف  أن  إذ  املدينــة، 

يــاة  ا ــ  بمع مفتوحــة  املدينــة  ــ  الطبقــات  ــ  ــ جامــدة فالطبقــات  غ ــة مرنــة  ضر ا يــاة  ا  -*

بالديناميــة. تمتــاز  ــة  ضر ا

ضري: تمع ا في وا تمع الر ن ا ي  املدينة :مقارنة ب سا 9-السلوك اإل

تمــع  ضــري ا ــ إطــار علــم االجتمــاع ا شــتغلون  ــن خاصــة ممــن  تص ــ مــن ا        تنــاول عــدد كب

ــن، لكــن األغلبيــة يجمعــون  ــن وأحيانــا متباين مــا فضاءيــن متقاطع ضــري باعتبار تمــع ا فــي وا الر

 : ــ بــأن نقــاط التبايــن واالختــالف تكمــن 
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ــ  ــ تباعــد ثقا ــذا االختــالف إ ــؤدي  ة و ــ ــ كث ــ نوا ضــري  تمــع ا فــي عــن ا تمــع الر - يختلــف ا

ن. تمع ــن ا ب

ــس فعــدد  ان والكثافــة والتجا ضــري مــن حيــث عــدد الســ تمــع ا فــي عــن ا تمــع الر - يختلــف ا
ان املدينــة.20 ســبة لســ ــة قليــل بال ان القر ســ

ــ أغلــب األحيــان أمــا  ــة أي ســطحية ونفعيــة  ا ثانو ا ــن ســ ضــري تصبــح العالقــات ب تمــع ا ــ ا  -

ســ عالقــات أوليــة. ــ عالقــات وثيقــة وعميقــة  فــي ف تمــع الر عالقــات ا
عتمد القرى ع التقاليد والعادات والعرف .21 نما  تمع ب ماية ا عتمد املدن ع القانون   -

ــا  ــ تبــدو ف ــة ال ضر عكــس األســرة ا فيــة بالتماســك كبقــاء نظــام العائلــة املركبــة  - تمتــاز األســرة الر

ــر التفكك. مظا

ـ  ـ فــي أيضــا مــن حيــث الدخــل. فمتوســط الدخــل  تمــع الر ضــري عــن ا تمــع ا - كمــا يختلــف ا

ــف  ان الر شــية لســ ــ املع ــ النوا ــ مــن األحيــان ع ــ كث ــذا يؤثــر  ــف و ــ الر املدينــة يختلــف عنــھ 

قــة قضــاء وقــت الفــراغ. ل والعمــل وطر ــ ــ امل ضــر  ان ا وســ

انــت محليــة أو عامليــة. فاملدينــة  ــع الثقافــة ســواء  فــي باتصالــھ بمنا ضــري عــن الر تمــع ا - يمتــاز ا

ــ وملتقــى ثقافــات العالم. شــاط الثقا ــ مركــز ال

ــا يزرع  ــن أحضا ــش ب ع فــي  ضــري، فالر تمــع ا ة ا ــ ــ مــن خ فــي بالطبيعــة أك تمــع الر ة ا ــ - خ

فــي  ة مــن الر ــ ــ خ امــال. إال انــھ أك ــال  ل ذلــك ج ــل  اد يج ضــري فيــ ــي املاشــية، أمــا ا ر قــل و ا

اســبة، الكمبيوتــر ... اتبــة، ا الســيارة، اآللــة ال ســتعمل مختلــف اآلالت  ــو  بحضــارة املدينــة. ف

ل مــن  ــا أثنــاء الطعــام بــاأل ــة تأمــر األم أوالد ــ املدينــة. ففــي القر ــة عنــھ  ــ القر يكيــت  - يختلــف االي

ــ الطبقــات  ــ املدينــة خاصــة  ــن واحــد، أمــا  لــون مــن  ميــع يأ بــة مــن الطبــق الن ا الناحيــة القر

ارجيــة. تمــع بالثقافــة ا ــون جميــع نظــم الطعــام مســتمدة مــن الغــرب لتأثــر ا اد ت املتوســطة فتــ

ــ  ل وأك ــ امل ــ تنظيــم  ــارة  ــ م أك ــة  ضر ا ــف، فاملــرأة  الر ــارات  ــارات املدينــة عــن م - تختلــف م

ــارة والرشــاقة  ــ امل ــة  ضر ــا ا ــ أخ فيــة ع نمــا تتفــوق املــرأة الر ــ مثــال ب ــس الكعــب العا ــ ل اتزانــا 
ــن.22 ــز خفــاض الل ــ و ــ صنــع ا

كمــا  فــي يتمســك بدينــھ  فالر التماســك بالديــن.  حيــث  مــن  ضــري  ا فــي عــن  تمــع الر ا - يختلــف 

يــم جديــدة  ــ الديــن مفا ــرى  ف بذلــك و ــ ع ضــري وخاصــة املثقــف قــد ال شــرحھ لــھ اإلمــام، أمــا ا

ــا.   ونــھ صــالة وصومــا و يــاة بجانــب  ــ ا ــاد  ــ انــھ أيضــا عالقــات وعمــل واج مــھ ع ف و

شــة  قــة املع ــ طر ضــري مــن حيــث ســرعة التطــور. فنظــرة واحــدة إ فــي عــن ا تمــع الر - يختلــف ا
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ــ املدينــة  ــف، أمــا  ــ الر ــ  صــاد تكفينــا إلدراك مــدى بــطء التغ ــف وأدوات الزراعــة والــري وا ــ الر

ل يــوم. ا  ــ غ ســان  اد يــرى اإل فيــ

زائر: ة  ا ضر رة ا 10-الظا

زائر: ضري  ا سيج ا اليا األولية لل ا

زائــري بــل قديمــة قــدم حضــارة  ــ الوســط ا ــرة جديــدة  ســت ظا زائــر ل ــ ا إن التحضــر 

مــا  ــ  إ ــا  خ تار عــود  زائــر  ا ــ  ــة  حضر مســتوطنات  بقايــا  وجــدت  وقــد  املتوســط  األبيــض  البحــر 

ــ آخــر حســب اختــالف  ــة مــن زمــن إ ضر ــذه املســتوطنات ا قبــل امليــالد وقــد اختلفــت خصائــص 

ــ  ــ وســط حضــري مم ــش  ــم للع ــ دفع ــا، واختــالف الدوافــع ال ا وعاشــوا ف األجنــاس الذيــن شــيدو

ــا أن يتحــرروا  ــذه املســتوطنات اســتطاع املقيمــون  ــاورة إال إن املؤكــد أن  فيــة ا عــن األوســاط الر
ــة.23 ــة مختلفــة ومتخصصــة وحرفيــة وتجار شــطة مواز ــ أ ــ إ شــاط الزرا فيــة وال يــاة الر مــن ا

عاشــت  ــ  ال الشــعوب  مــن  ــل  طو ــخ  تار ــ  ع متنوعــة  ــة  حضر حيــاة  زائــر  ا عرفــت  وقــد 

ــن اندثــر البعــض األخــر وانقــرض  ــ ح ــا وتواصــل  ــ خاليــا ملــدن تطــور لبعــض م ــا، متمثلــة  فــوق أرض

يجــة لتعاقــب  ــار تــارة أخــرى ون ــروب واالضطرابــات تــارة واالســتقرار واالزد ــخ مملــوء با يجــة لتار ن

ــ ثم  ــي فاالجتيــاح الوندا ــي بــدا بالغــزو الروما ــزء مــن املغــرب العر ــذا ا ــ  ة ع شــر ــذه األجنــاس ال

ــ  ــا ع ســطت نفوذ ــ  ــالت اإلســالمية ال سلســل الدو يــة اإلســالمية و ــ الفتوحــات العر نطــي إ الب

ــا  ا وثقاف سياســا شــكيالت  ــذه ال ل   ، ــ ــ االســتعمار الفر ــي إ كــم العثما زائــر مــرورا با ا

شــكيل  ل أو بآخر   شــ مت  زائر إذ ســا ي با اث العمرا ة  ال ا وا ا تركت بصما وحضار

ــة . ضر الشــبكة ا

زائر: الية التحضر  ا 11-إش

ــ  ع جنونيــا  2000توســعا  1975ا مــن  ابتــداءا  أي  قــرن  ــع  ر خــالل  ــة  زائر ا املــدن  دت  شــ

ــا واملتوســطة أو ذات  ة م ــ واضــر الكب ــي. إذ عرفــت مســاحة معظــم  مــدن ا ــال العمرا مســتوى ا

ــ  شــرة  ــ أصبحــت من ــرة التحضــر ال ــ معقــول24،إن ظا ل غ شــ ة  تمــددا  ــ ــة الصغ ضر يــة ا الب

 : ــ ــا ماي ل م زائــر، صــارت تواجــھ العديــد مــن املشــا ــ ا ــ مــن املراكــز العمرانيــة  كث

ــام -  ــ مختلــف إ ا  ــن %6-3ســنو اوح مــا ب ــ ــ أصبحــت ت ضــري ال ارتفــاع معــدالت النمــو ا

ــة.  زائر املــدن ا

ب -  ســ ــ  يئةوالتعم ام مخططــات ال ــ ضــري و اح ــ التوســع ا ــ الســيطرة ع عــدم القــدرة ع

وســائل  وقلــة  طــط  ا ــ  والغ املفــرط  ــي  العمرا ســيج  ل نمــوا  ســرعة  ــن  ب التــوازن  ــ  االختــالل 
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عــض األحيــان. ــ  ــا  عدام انيــات املراقبــة أو ا وإم

فقدان السيطرة األمنية ع املدن. - 

ا: م ة أ ة اليوم تحديات كث زائر تواجھ املدن ا

شــر  ــ املن ــ وخاصــة التعم ــي للضوا ــا الوظيفــي. فاالمتــداد العمرا ي وتنوع ا ــا الســ اكتظاظ

ضــري  ا ــال  ا تنظيــم  الية  إشــ تكمــن  نــا  و املنظــم،  ــ  غ أو  الفوضــوي  ــ  25والتعم واملبع

ــي  العمرا ســيج  ال لتوجيــھ  ــي  العقال التدخــل  انيــة  وإم يــة  املب للمســاحات  األمثــل  واالســتعمال 

ضــري للمدينــة ، فالبــد مــن تحديــد النظــرة الشــمولية  ا خدمــة االقتصــاد ا وتحقيــق نتائــج مــن شــا

دمــات و إعــادة  شــطة وا ان، واأل يعاب الســ ــ إطــاره  تنمــو املدينــة الســ وتحديــد الســياق الــذي 

ــب التعطــل الوظيفــي مــع  ضــري، لتجن ــا ا ــن املدينــة ومحيط شــاطات لتحقيــق التــوازن  ب ــع ال توز

مدينــة  أن  الزمــن. ومثــال ذلــك نجــد  مــرور 

ــة حــول  شــاء منطــق ثانو ــا. بإ ســ مــن مركز ــ التخفيــف ال ــق التحــول إ ــ طر الــدار البيضــاء 
ــ للمدينــة.26 املركــز الرئ

شــغل  ان مــن بلديــات املدينــة،  ســتقبل فائــض الســ ــ  فالعديــد مــن بلديــات الضاحيــة وال

شــطة الصناعيــة  ــا أماكــن إقامــة خاليــة مــن األ ـ والعتبار ـ يطــة  باملدينــة لتوفــر األرا ــ ا األرا

– ــ ـ املســتوى االجتما ـ ات والتحــوالت ع ــ ــة التغ ــة أخــرى. كمــا أن ملواج وامللوثــة  للمحيــط مــن ج

ــا الســلطة  ــ وضع ــ املســاحات ال ــ النمــو، وتتجــوز عمليــات التعم ــ خاصــة وأن املدينــة أخــذة  الثقا

ات فيمــا يتعلــق  ــ تمــع وتكييفــھ مــع املتغ ، ممــا يتطلــب إدمــاج ا ــ ــا أدوات التعم العموميــة  وتضمن

ة،عاصمــة  PaulClavel:“ مدينــة كب كالفــال  بــول  يقــول  نــا  ديدة.27و بالشــغل وعالقــات العمــل ا

ــا الوظيفيــة فحســب بــل أن جــزءا مــن  ــ جوان لمــة، ال تختصــر  ــ املعاصــر لل ــول باملع و انــت أم م
28.” ــ ــ البعــد الرمــزي و خاصــة البعــد الثقا عــود إ ا  ر شــ

ـ  ـ مــا  ــو الــذي يلعــب دورا م ي  انــب املمارســا ــ ا ــ املتمثــل أساســا  أي أن البعــد الثقا

جانــب  ــ  إ ضــري  ا االجتمــاع  علــم  ميــدان  ــ  خاصــة  ن  شــغل امل مــن  يــف  التص و  التحليــل  عمليــة 

ودرجــة  مــدى  ــ  كب ل  شــ و تحــدد  املدينــة  ان  ســ وممارســات  ات  فســلو  ، ــ الف و  ــ  ند ال ل  الشــ

التحضــر.

طــأ و العبــث اعتبــار شــيوع الطــب  ــو انــھ مــن ا ــذا املقــام  ــ  ــ ومــا يمكننــا قولــھ  ــ األخ و

ــ  ــ ممارســات ثقافيــة تتما ات التقليديــة أو املتخلفــة وإنمــا  ــ مــن الســلو عت ـ املدينــة  ـ الشــع 

د من درجة التحضر  أي حال من األحوال التأث و ا ا و ة وال يمكن ل زائر ش مع املدينة ا وتتعا

ــة.  زائر للمدينــة ا
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 إشكالية البرلمان في العالم العربي 
وكيف يتحول من برلمان ”شكلي غير فاعل”  إلى برلمان  ” حقيقي فاعل”.

بركة مصطفى
جامعة تلمسان

مقدمة:

ل غ فاعل إ برملان  ي وكيف يتحول من ش ملان  العالم العر الية ال      البداية قبل شرح إش

ــم ونجيــب عــن  ــا نف ــ مــن خالل يــم، وال عــض املفا حقيقــي فاعــل، نــرى أنــھ مــن الضــروري أن نحــّدد 

ــا إال  ــ معامل ملــان باعتبــاره ”مؤسســة انتخابيــة” ال تت ديــث عــن ال نا، فــإذا ســلمنا بــأن ا اليت إشــ

ملــان  ــذا ال ــا يمكــن أن نحــدد طبيعــة  ــ مــن خالل ــا بمجموعــة مــن الشــروط واآلليــات ال طنا إذا ر

ــي، الثقافــة السياســية،  ، النظــام االنتخا ــ ــوم [ الدولــة، الســلطة، النظــام السيا أو ذاك. مثــل مف

ملــان]. ال

ـ  ـ ان ذلــك  ملــان. ســواء  ال الية  اإلطــار النظــري إلشــ ــذا األســاس يمكنــا أن نحــدد  ـ  ـ وع

ــ ومعلــوم  ــ وا ــي فــإن مســاره التار ملــان األورو ــن نتحــدث عــن ال ــي، فح ــ العالــم العر ــا أو  أورو

ــد  ــن نر ــا ح ل ــة  ــن نجــد الصعو ــ ح ــا؟  ســ إل ــ  ال ــ تلــك التوقعــات واملــآالت واآلفــاق  ومــا 

مــن  أخــرى  بمجموعــة  مرتبطــة  ــة  الصعو ــذه  ألن  ــي  العر العالــم  ـ  ـ ان  ــ ال واقــع  عــن  التحــدث 

ســابقا. ــا  ذكرنا ــ  ال ــة  والنظر ميــة  املفا ــات  الصعو

تــھ  ــ تركي ــا  يو ل لــھ انقالبــا ب خيــھ باالســتعمار، الــذي شــ ــ تار ــي ارتبــط  ألن العالــم العر

خيــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة  التار

ل  لــ السياســية  العمليــة  ــ  ــري  جو ــوم  كمف ”الدولــة”  ــوم  مف ونحــدد  عــرف  كنــا  وإذا 

شــفھ  ــذا مــا سنك ــ لنفــس العمليــة. و ملــان كنتــاج تار ــوم ال تحليــل، فإننــا ســنعرف بالضــرورة مف

ــة ثانيــة. ــة وعنــد العــرب مــن ج عنــد الغــرب مــن ج

يــة  تمعــات العر ــ ا ــة قــد أدخلــت  ــي:” (...) إن مؤسســة الدولــة العصر يقــول نصيــف األيو
ا االجتماعية”(1) ة أو أسســ ا الفكر ا نظر ق االســتعمار، دون أن تصاح عن طر

إن  ازا نجيكيــل” ”  ــ  ــي ”ع ال اتــب  ال العالــم الثالــث يقــول  ــ  ــ تحليــل يتعلــق بطبيعــة الدولــة  و

ــا تتطلــب كذلــك  ــ بلــدان العالــم الثالــث ألن عمليــة محاولــة بنــاء الدولــة ف عقيــًدا  ايــد  لة ت املشــ

، سنة 1992 ص5
1
1  - نزيه نصيف األيوʭ العرب ومشكلة الدولة، دار الساقي، ب̺وت، لبنان، ط



 إشكالية البرلمان في العالم العربي وكيف يتحول من برلمان ”شكلي غير فاعل” إلى برلمان ” حقيقي فاعل”                                           بركة مصطفى

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 1942013

ــ الوقــت نفســھ.” (1) ــ  نــاء اقتصــاد وط عمليــة بنــاء ”األمــة ” و

ــن الدولــة  مــا يفرقــان ب ــذه الفكــرة” ف مــا مــن  ــ تحليل ــرغ  ل مــن جاكســون و روز ب  ــ ق و

ــ العالــم الثالــث  مــا أن الدولــة  ــ رأ ــ تطبيقــي، و ــوم اجتما ــ والدولــة كمف ــي فق ــوم قانو كمف

ــا والغــرب عموًمــا.  ــ أورو ــا معاكًســا للنمــط الــذي اتبعتــھ  ً ــا تطور
ً
قيــا قــد إتبعــت نمط ــ أفر خاصــة  و

 ثــم ســعت الــدول عــن 
ً
ـ أوال ـ ــ وعســكري واجتما ة تطــورت حقيقــة الدولــة ككيــان سيا ــ ففــي األخ

ــرت  قيــا فقــد ظ ــ أفر ــا. أمــا  ــي بوجود اف القانو ــ ــ االع صــول ع ــ ا ــرب إ ــق التنافــس وا طر

ــا فيــھ العناصــر  ــ وقــت لــم تكــن قــد توافــرت ل اث اســتعماري)  ــ  (كم
ً
ــي أوال ــا القانو وم الدولــة بمف

ــذه الدولــة حقيقــة واقعيــة” (2) ــة الكفيلــة يجعــل  تمعيــة واإلدار ا

ســتع  ــ  االت ال ــذه اإلشــ ــ  ــة ســنحاول أن نو ــات النظر ــذه الصعو انطالقــا مــن 

يــم بدقــة. ــذه املفا ــا، إذا لــم نضبــط  م ف

ي كنموذج)  زائري (العالم العر تمع ا مان  ثقافة ا واقع ال

ــا  ــ جعلــت م ام القاســية ال ملــان؟ وملــاذا يحكمــون عليــھ بتلــك األحــ ن النــاس دور ال ســت - ملــاذا 

ــ زمــن التعدديــة؟ مرجًعــا ألي حكــم 

ملــان  ــا عالقــة مباشــرة بواقــع ال ــ مــن قضيــة ل ســاؤالت تجعلنــا نقــف عنــد كث ــذه ال ــ  إن اإلجابــة ع

ــذا مــن  ــن خاصــة  ملاني ملــان وال نــاك موقــف النــاس عامــة (الشــعب) مــن ال زائــري، ف تمــع ا ــ ا

ــ فإننــا نضيــف موقفــا  ــة ثانيــة- وإذا أردنــا أن نحلــل أك نــاك موقــف الســلطة منــھ أيضــا مــن ج ــة، و ج

ــو موقــف املعارضــة مــن األحــزاب السياســية إدا ســلمنا بذلــك حقيقــة: ثالثــا 

ثانًيــا،  ملــان  ال ــة  تجر ثــم  أوال  التعدديــة  ــة  تجر املســتقلة  زائــر  ا ــش  ع أن  ل  الســ مــن  يكــن  لــم   -

خًيــا بذلــك  ا تار شــأ ــ  ــا إرتبطــت  ــا نجد ل ــذه التجــارب  ــا، ملــاذا؟- ألن 
ً
ــة الديمقراطيــة ثالث وتجر

تمــع  ا ــخ  تار ــ  ــ  النو االنتقــال  ذلــك  وحــدث  ــا  أورو ـ  ـ ات  املســتو جميــع  ــ  ع الشــامل  التحــول 

يمــن املنظومــة  ) حيــث مــا زالــت  ــ تمــع التقليــدي (املاقبــل سيا ــا مــن مرحلــة ا حيــث انتقلــت أورو

ديــث  تمــع ا ــ مرحلــة ا ــا السوســيو إقتصاديــة والثقافيــة والسياســية إ ونا ل م اإلقطاعيــة بــ

ــ أقيمــت  ل املؤسســات ال ــ بالقطيعــة مــع ســابقھ والــذي تأسســت فيــھ  ) الــذي تم ــ تمــع السيا (ا

ــن  ــي الــذي تحكمــھ املؤسســات والقوان دا تمــع ا ــ منظومــة ا ديــدة أال و ــ املنظومــة ا ــا إ عل

اص والزعمــات. ــ عات ال األ شــر وال

ـ بدايــة بنــاء الدولــة  ـ ــاوالت األوليــة  كــذا نظاًمــا رغــم تلــك ا زائــر املســتقلة  عــرف ا - ولذلــك لــم 

1  - نفس املرجع السابق ص28

2  - نفس املرجع السابق ص29
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ــا  ــد ل ــن مؤ ا، ولــذا أثــارت جــدال حــاًدا ب ــ أسســ ــا ولــم تت ــ لــم تكتمــل معامل ديثــة، ال الوطنيــة ا

ــ اليــوم. ومعــارض إ

ا. زائري بأك من عائق، يمكن أن نحدد تمع ا ملان  ثقافة ا - ترتبط أزمة ال

ي: اآل

ملان بمؤسسة الدولة: 1-  عالقة ال

خًيا، كما  ل طبيعة الدولة  البلدان املتخلفة تار شــ الية قائمة أساًســا   انت اإلشــ  ملا 

انــت  ملــان، فــإذا  ــ ال ا. اال و ــ مؤسســا ميــة ع ــذا لــھ أثــر بالــغ األ ان  ــ البدايــة،  ــ ذلــك  أشــرنا إ

ماعــة أو  ــ دولــة املؤسســة والقانــون. ومــا زالــت خاضعــة ملنطــق الفــرد أو ا عــد إ ل  شــ الدولــة لــم ت

ص) ــ ص- (الدولــة- ال ــ ال

تمــع ومــن ثمــة يصبــح  ــ ا ل برملــان حقيقــي يمكــن أن يــؤدي دوره كفاعــل  شــ ســتحيل أن ي فإنــھ 

. ( برملــان منتخــب ولكــن ضعيــف) ـ ـ ــي وال تار برملــان بــال رصيــد شــر وال قانو

ملان بالنظام السيا 2- عالقة ال

ــا،  ــ أداء دور ــ مــن الغمــوض  ا كث شــو زائــر،  ــ ا ملانيــة  الشــك فيــھ أن املؤسســة ال

زائــر،  ــ ا ــ  ــ الثقافــة السياســية للمجتمــع. وللنظــام السيا ــ الســلطة و ــا  وذلــك مــن خــالل موقع

مــن  مجموعــة  ــ  إ عــود  زائــر،  ا ــ  ــ  السيا النظــام  طبيعــة  أن  ــ  ع إثنــان  يختلــف  ال  ولذلــك 

ــ الصفــة الســائدة  ــ مــا زالــت  ــذه األزمــة ال شــأة ومــآل  ــم  ــ نف ــا ح املواصفــات يمكننــا اإلشــارة إل

ــا. ــا كمشــروع حــل ل ن ــ يتــم ت ألي مؤسســة أو ألي عمليــة عــن العمليــات ال

ان  ــ  يقــوم عليــھ النظــام السيا ــو املرجــع واألســاس الوحيــد الــذي  ــزب الواحــد  ان ا ــن  [” ح

ــش واالقصــاء لقــوى  م ة مثــل ال ــ تــج عنــھ تداعيــات كث ــق مســدود، ممــا ي ــ طر ــ يؤديــان إ البــد وح

ــد  ــ ع ــ  ســتمر ح ــذه الصفــة  ــات سياســية وعقائديــة مغايــرة”]، بــل نجــد  اجتماعيــة ذات توج
قــة فقــط.1 ت الطر ــ غ ــة، حيــث بقيــت السياســة و لية وديمقراطيــة الواج التعدديــة الشــ

تمع: ملان بالثقافة السياسية  ا 3- عالقة ال

ثالثــة  ــ  إ السياســية”  ”الثقافــة  ــ  السيا االجتمــاع  وعلمــاء  السياســة  علمــاء  يصنــف   -

: أنمــاط 

ــدودة)  عــة، ثــم الثقافــة السياســية ا ــ ( الثقافــة السياســية املشــاركة، والثقافــة السياســية التا

شــر,  ــن للطباعــة و ال زائــر , دار األم ــ , سوســيولوجيا الديمقراطيــة و التمــرد با العيا 1 عنصــر 

48 ط1, 1999, ص  ــرة,  القا
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صائــص التاليــة: ــ با ــذا املوضــوع، مادامــت تتم ــ  منــا  ــ  ــ ال ة  ــ ــذه األخ و

ســق  ــن ال نــھ و ــذا النمــط مــن الثقافــة السياســية ال يجــد فيــھ الفــرد أيــة عالقــة ب إذ أن 

ميــة  شــأ- عالقــة عدائيــة أو و نــا ت افيــة عنــھ- و ســت عنــده معلومــات  ــ املتواجــد فيــھ. ول السيا

ــ جــزء مــن الثقافــة  ــذا النحــو  ــ  ــون الثقافــة السياســية ع ذلــك ت ، و ــ ــن النظــام السيا نــھ و ب

ــ تفســ  ــو الــذي يــؤدي إ ــذا  ــا ثقافــة فرعيــة تتأثــر بالثقافــة األشــمل و ليــة للمجتمــع أي باعتبار ال

تمــع  ــ شــعور ا تمــع ( أي حالــة مــن االنطبــاع العــام  األحــداث مــن خــالل املنظــور األشــمل لثقافــة ا

نحــو مــا يحــدث وكيــف يتصرفــون نحــوه)1.

 ] الناميــة.  البلــدان  عــض  و صــوص  با املتخلفــة  تمعــات  ا ــ  نجــده  النمــوذج  ــذا  إن 

ــ مطالبــھ  ــ الشــعب وتب دمــة مصا عــدة نظــرات، ماعــدا أنــھ وجــد  ــ الشــارع  ملــان  ــ ال ينظــر إ

ن  ــن لتحســ ســمعون للفــوز بثقــة الناخب ــم  قولــون أ ون ال يخفــون ذلــك، و ــ ــ املر شــغاالتھ. ح وا

عمــل  ــاب” دعــھ  أ ونــوا مــن  أو لي واملســؤولية،  ســلم الســلطة  ــ  ، او للقفــز  ــ ــم االجتما وضع

دعــھ يمــر”.
ء اسمھ الشعب إال  موعد االنتخابات.”2 وال يفكرون  وجود 

ل  فيــھ مشــا ــ  عا الــذي  صــن  ذلــك ا تمــع  ا ثقافــة  ــ  ملــان  ال اليــوم  عــد  لــم  نــا  ومــن   -

ــا دو االختصــاص  ــب إل عية يذ شــر يئــة  عــد  نــة، ولــم  ــة والرا وقضايــا الشــعب األساســية والفور

ــة. شــغيل بأجــور مغر ــ مجــرد نــاد لل ع والقانــون وإنمــا تحــول إ شــر ــ أمــور ال ن  ــ والكفــاءة والرا

انيــات الدولــة  ــ فيــھ قضايــا الشــعب، وتراقــب فيــھ م عا صــن الــذي  ملــان ذلــك ا عــد ال - لــم 

موطنــا  عــد  ولــم  ع والقانــون،  شــر ال ــ أمــور  ن  ــ الرا ــ  ع عــد حكــرا  لــم  العــام وأيضــا  مــن املــال 

ــ العــام، بقــدر مــا  ــا باإلســتقامة والنظافــة وخدمــة الصا ور ل يــة، املشــ ز للكفــاءات السياســية وا

ملــان]3. ــ ال ا أحــق بتمثيــل الشــعب  ل النــاس تــرى نفســ ــو مــا جعــل  غزتــھ الــرداءة والشــيخوخة، و

ثقافتــھ  أزمــة  مــن  ــ  السيا النظــام  وأزمــة  ــ  السيا النظــام  أزمــة  مــن  اليــوم  ملــان  ال أزمــة  إن 

ــم  م، حيــث نجد ــن أنفســ عطــي لنــا أزمــة برملاني ولذلــك  ــد أن تكرســھ  الــذي تر ــا  السياســية ونوع

أو  ــم  قرا أو  م  مداشــر أحيــاء  مــن  ــ  ــ  شــارع  ـ  ـ ح أو  ــ  تمثيــل  ـ  ـ ع ال يقــدرون  ــم  أ ــن  مقتنع

ــة  شــكيل نخبــة سياســية مواز ــ  ــ ع ــن ح ــ قادر ــذا فحســب بــل غ ــس  ــا، ول ــم الذيــن نزحــوا م مد

1  محمد سويدي , علم االجت̲ع السيايس ميادينه و قضاياه,ديوان املطبوعات الجامعية, الجزائر, ط-1 ,1990 ص 169

2 ج سلي̲ن, موسم الهرولة اىل شارع زيغود يوسف, الخرب,العدد 6650, 10مارس 2012,ص2

3  نفس املرجع السابق. نفس العدد, نقس الصفحة
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ــ تمثيــل الشــعب  ــ تد ــذه الفئــات ال ــ صنــع القــرار، مــا دامــت  ــا  ل عل عــوَّ ــا حســاب وُ يحســب ل

ملــان”. ــ ” ال نــة ” الــكالم”  ــ ” القــراءة”، ألن الــذي يمــارس م ــ ع وقضايــا الشــعب ال تملــك القــدرة ح

ون قارًءا متمرًسا، ذو لسان ناقد وعقل فاحص. يجب أن ي

ــدد (10/ 05/ 2012) مــن  ــن ا ملاني ــد عــن %90 مــن ال ــن أننــا نجــد العكــس حيــث يصــرح مــا يز ــ ح

ــار. خــالل تحقيــق أجرتــھ قنــاة ال

مــون  ــم نحــن ال نقــرأ أو ال يف ان جوا ــن  ملاني ــو آخــر كتــاب قرأتــھ؟” جــل ال ان ”مــا  حــول الســؤال 

الســؤال؟.

ومة التنفيذي؟ از ا تقد ج شرع أو ي م يمكنھ أن  ي ال يقرأ أو ال يف ملا فكيف ل

  قــول . و ــي” ــ حيا ــ الســؤال ” لــم اقــرأ كتابــا واحــدا  ــن عنــد االجابــة ع ملني   يقــول احــد ال

ــم و لــم  ــا لــم يف ــ صاح ــده اجابــة تــدل ع ــ للماليــة و ــو القانــون األسا آخــر ” آخــر كتــاب 

ــ للماليــة ــن الكتــاب و مطبوعــة القانــون األسا يفــرق ب

 :ي ملان و بالنظام االنتخا 4-  عالقة ال

  ل ل ال ش ي  ان النظام االنتخا ما، فإذا  ناك عالقة تأث وتأثر بي 1 مما ال شك فيھ أن 

ــزء، ألنــھ يمثــل العمليــة  ل ا شــ ملــان  والقاعــدة القانونيــة والتنظيميــة للعمليــة االنتخابيــة، فــإن ال

باســتقراره،  ســتمر  لآلخــر.  ــع  تا مــا  أحد نجــد  ــذا  ول ــي.  االنتخا النظــام  تجســد  ــ  ال املمارســاتية 

: ــ ــذه املراحــل  زائــر بثــالث مراحــل مختلفــة،  ــ ا ــي  تقلــب بتقلباتــھ، وعليــھ مــّر النظــام االنتخا و

يــة) ثــم  ز ــ زمــن التعدديــة ا ــة التعدديــة (  ــ زمــن األحاديــة)، ثــم تجر الواحــد (  ــزب  ا ــة  - تجر

ــا). عد ومــا  السياســية  اإلصالحــات  زمــن  ــ   ) اليــة  ا املرحلــة 

الية) ن ( مرحلة التعددية، ثم املرحلة ا و مرحلت ا  ل ذه التجارب  منا   - إن الذي 

عدم االستقرار، و االنقسامية، والتعقد. ت  انت مرحلة التعددية تم إذا 

ورة ســابًقا بالغموض واالســتحواذ ع الشــرعية  ات املذ ت فضال عن املم نة تم فإن املرحلة الرا
دورة.2 امل

ــ تلــك  ا إ عــود أســبا انــت  زائــر الديمقراطيــة”،  ــ ”ا ملــان وأزمــة فاعليتــھ  إن محنــة ال

ل علماء السياسة  ذا ما الحظھ  ن مقاسية ع حساب السلطة القائمة. و العملية  صناعة قوان

ــ اآللــة السياســية يبــدأ مــن  ســداد  ــ ان اإل ــ العلــوم السياســية وعلــم االجتمــاع السيا ــن  تص وا

ــا اإلدارة  د ــا كمــا تر ــ تنظــم فعاليــات العمليــة االنتخابيــة، وتحور اآللــة أو صناعــة اآللــة القانونيــة ال

ʭالربملان يف العا̬ العر   www.wikipedia.org  1

2  مجلة الدمقراطية ,فصلية,العدد 21, سنة 2006 , القاهرة,ص 77-78-79 
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أو ســلطة اإلدارة وإدارة الســلطة.

قــة االنتخابيــة مــن  ــ الــذي تــم فيــھ حبــك الطر ــذا القانــون العضــوي األخ ــ  ــ دليــل ع وخ

ــا  ــ تتــم مــن خالل ــ باملــادة رقــم (87) ال ت ــع مــواد، تبــدأ مــن املــادة (84) وت ــ أر خــالل تلــك املــواد و

قــة شــرعية. ــ العمليــة االنتخابيــة بطر ــر  و صناعــة آليــة ال

ديــدة،  ــ القانــون العضــوي لإلنتخابــات و اإلصالحــات ا ــ وردت  إن قــراءة نقديــة متأنيــة للمــواد ال

زائــر املعاصــرة. عانيــھ ا ــ الــذي  ســداد السيا ــم مصــدر األزمــة واإل تكفــي لف

املــادة  انــت  ، فــإذا  ــ ار ــ وا املســتوى الداخ ــ  نــة ع السياســية الرا التحــوالت  ــ ظــل 

قائمــة  ــ  ع إنمــا يصــوت  الناخــب  الناخــب ألن  ــ  إ ــس  ــ األحــزاب ول إ اختيــار النــواب  [(84) أحالــت 

ــ حــق إرادة الناخــب”]1. ــر  و ال ــن  ــذا ع و عينــھ.  ــ نائــب  ــس ع ول

ل قائمــة  ــا  ــ تحصــل عل ســبة عــدد األصــوات ال ــع املقاعــد حســب  فــإن املــادة (85) [” اعتمــدت توز

مــع تطبيــق قاعــدة البقــاء لالقــوى”(...)

ــ خمســة  ــ لــم تحصــل ع ــع املقاعــد، القوائــم ال ســبان عنــد توز ــ ا وتضيــف الفقــرة:” أنــھ ال يؤخــذ 
ــا”.]2 ــ ع ــ األقــل مــن األصــوات املع ــ املائــة ع

ا”. يبة املادة (86)  الفقرة الثالثة م ذه املادة ال ط الفرس   - [ ومر

عــد إخــراج أصواتــا  ــي الــذي يحســب  ــ مــن املقاعــد حســب املعامــل االنتخا ــزء األك ــ تقســم ا ” ال

ــ القوائــم الفائــزة  اســرة ع عــود لتقســيم غنيمــة القوائــم ا ــ املئــة ثــم  ــ لــم تفــز بخمســة  القوائــم ال

ــا دور” مطــارد الصيــد”. ل ل ــ املشــاركة قــد أو عت ع ــ ــ  ة ال ــ ة الكث ــ ــ وكأن القوائــم الصغ األو

ــ األقــوى من القوائم  ــن لصا ــ ينقــل أصــوات الناخب ــ ناخــب كب ــن” وتحولــت إ ــ كبــار الصيادي لصا
املشــاركة  الغنيمة”]3

نــا يجــدر بنــا  و اإلخــراج تكفلــت بــھ املــادة (87) مــن القانــون العضــوي لالنتخابات.ومــن  - أمــا ســنار

الشــعبية  اإلرادة  يمثلــون  الــذي  ــن  ملاني ال األعضــاء  طــرف  مــن  وقــع تواطــؤ  ــل  ســاءل  ن أن  املوقــف 

ــا وال  ــم عنصــر ف مــون قواعــد اللغــة السياســية الذيــن  ــم ال يف ــ دباجــة القانــون؟ أم أ مــع واض

ــون؟ يدر

ــا منحــة  عتقــد أ انــت  ــ مــا  نــت ع علــم ورا انــت  ن)]-  ــن الســابق ملاني ــذه الفئــة (ال [ إذن إمــا أن 

ــم،  ــا ال تقــرأ، وإن قــرأت ال تف علــم أل ــا لــم تكــن  بــة، أو أ ــا وتلكــم مص شــغل لصا وفرصــة قــد 

1   حبيب راشدين , كمياء التزوير بالقانون لربملان فاقد للصوت , الرشوق اليومي, العدد 3659, 19ماي 2012,ص19

2 11-نفس املرجع السابق , ص 19

3 12نفس املرجع السابق , ص 19
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بــة أعظــم”] 1 وتلكــم عندئــذ مص

ــ العالــم  ــز الروابــط وتفعيــل أفــق التعــاون مــن أجــل التحــول الديمقراطــي  عز ملــان وكيفيــة  - ال

ــي. العر

ا مع الديمقراطية  عامل ي   ن األنظمة السياسية  العالم العر كة ب ناك قواسم مش - الشك أن 

ــ  ه مــن املؤسســات الفاعلــة  ــ ملــان وغ ــي ال ــة، مثــل االنتخــاب، أو النظــام االنتخا ــا الضرور وآليا

: ــ ــا مــا ي ــن بلــد وآخــر. وم ناءات الطفيفــة ب عــض االســت تمــع، مــع  ا

- غياب ثقافة الديمقراطية [ لدى السلطة، الطبقة السياسية، ولدى الشعب عموما]. 

خية). ية، الثقافية، التار صية ( الدي - تف روح الزعامة والقداسات ال

الدين/ اللغة). ا من طرف األحزاب السياسية (  - استعمال ثوابت األمة واالختالف حول

غيبھ وتدجينھ  جمعيات مساندة أثناء االنتخابات. ي أو  تمع املد - غياب ا

ملــان  ال ــم دور  و ــس  الرئ صالحيــات  مــن  الــذي يوســع  ــ  الرئا ــع  الطا ذات  ســيطرة الدســات   -

(الفاعــل).

ص واحد  ظل التعددية. - تداخل السلطات  يد 

ق ( أين الواجب. النموذج  عتمد ع سلطة القانون لتحديد أين ا - غياب ثقافة املواطنة ال 

 .( ملان الفاعل، وغ الفاعل (الشك التخطيطي لل

1  نفس املرجع السابق , ص 19
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خاتمة:

لية الدولة. ملان من ش لية ال ملان من تفعيل الدولة وش - إن تفعيل ال

ــ  ان ذلــك  ــا ســواء  ــ غ ــا ع عيي ــ تفــرض  ــ ال الفاعلــة  ا  ــة بمؤسســا القو - فالدولــة 

خيــة  ا التار ور ــ ســ يــة، فالدولــة قامــت ع ــا الغر ــ ذلــك مــن أورو ــارج. ولنــا مثــال  الداخــل أو ا

املــة مــن  ــا املت ــ ســياق وإطــار نظر ــذا  ان  عــد، و واالجتماعيــة ثــم تكرســت كحقيقــة قانونيــة فيمــا 

 . ــ ــ وتار ــا كنتــاج سيا ــا وتبلور خ الناحيــة الفلســفية واالجتماعيــة، ولــم تكــن منقطعــة عــن تار

اتبــان باكســون روز  ــب ال ــي خاصــة، حيــث يذ ــ العالــم الثالــث عامــة والعالــم العر ــو الشــأن  كمــا 

ــا كحقيقــة اجتماعيــة  انــات تبلور قيــة املبكــرة قــد أعاقــت مــن ام ــ ” أن قانونيــة الدولــة اإلفر بــرغ: إ

ــا مــن  لًيا عــن محــاوالت بنا ضــا شــ عو اذًبــا بوجــود الدولــة ومثلــت  ــا أعطــت إيحــاءا  وتنظيميــة، أل
ــة وثقافيــة” 1 ــ أســس اقتصاديــة وإدار الناحيــة العمليــة ع

ــا، ومرجــع  ــ أزمــة مــع مجتمع يــة واقعــة  ــي وضــاح شــراره” أن الدولــة العر - و يخلــص املفكــر العر

ــ الضيعــة املباشــرة لفئــة محــددة  ــن عنــد املصا ــ األم ــو قيــام الدولــة مــن ناحيــة بالتعب ــذه األزمــة 

ــة عامــة وفكــرة  ــ عــن مص ع ــا  ــ بأ ــم سيا ــا مــن ناحيــة أخــرى بخلــق و تمــع، ومــع قيام مــن ا
جامعــة.”2

ــي و مــن  ــ للعالــم العر ســم السيا ــ وا ســم االجتما ــ ا الية  ــذه اإلشــ ــن يتــم تجــاوز  وح

ــي  ــ حقيقــي وشــر ومجتمــع مد ــ مجتمــع سيا عــول ع تــم يصبــح مــن الضــروري ومــن الواجــب أن 

تمــع. ــ ا ــ مفعــل وفاعــل  ــ تمثي رملــان نو ممثــل وفاعــل و

1  نزيه نصيف األيوʭ , مرجع سبق دكره , ص29

2  نقس املرجع السابق , ص 132
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 الشباب و الويب 2

(CYBERESPACE )رؤية أنثروبولوجية للفضاء اإللكتروني

مواقع الحوار اإللكتروني نموذجا

بشير بن صالح
جامعة تلمسان

                                                                

تقديم

ا التطّور التكنولو  ديثة، سب ذا العصر، عصرا للوسائل، االتصال والتقنيات ا عت 

ــر 
ّ

ســان املفك ال تفــّوق عقــل اإل ل مــن أشــ ــ شــ وتدفــق املعلومــات، فالتكنولوجيــا الرقميــة لالتصــال 

 ” ــ ـ ”أموفاب يــة، والــ ــ األجنــاس ا ان يحــاول التحكــم  والــذات العارفــة، فبعــد الـــ ”أموســابيان”الذي 

ـ  ـ ال االقتصاديــة واملتحكــم  الــذي يتقــن اآلالت املصنعــة، والـــ ”أموإيكونوميكــوس” املمــارس لألشــ

ام مــع األســاليب  ــ ــ ا افلي”الــذي يحيــا  ســان الت ــذا العالــم ”اإل ــن فضــاء  و ا ـيـــرات،  ا

الــذي  يــط  وا العالــم  معطيــات  مــع  وتداخــل   ” تفاعــل  ــ  و ف املتطــّورة،  والتكنولوجيــة  ديثــة  ا

تمــع ”  ســان، اآلالت، شــبكة املعلومات وا ــن اإل عــاون ب د لوحــدة تــداوب و شــ ــش فيــھ. نحــن  ع

(DE ROSNAY, J. 1995: 45)

ــ أي  صــرف النظــر ع ــذا العصــر، و ــ تطبــع  ــر التحــّوالت ال ــ جو ا ل الشــأن االف شــ

ــذه  اضيــة.  واالف ــ ”أنمــوذج” جديــد لالتصــال و ــ ع ا ســان ا ــا حركــة تحــّول اإل حكــم قيمــة ـ إ

ــل    (PAUL VIRILLIO) (يليــو ف ســائل (بــول  ي نــا  والتواصــل،  اإلعالميــات  حقــل  تتجــاوز  ة  ــ األخ

.(VIRILLIO.P , 1988: 65) ان ؟ يــب للزمن/مــ نحــن أمــام ابتــالع ر

رة املكثفة لقطاعات  ت” أداة ومســرحا لل ن ا شــبكة ”األن تمثل وســائل االتصال وع رأســ

فمــع  التقنيــة.  ــذه  ــَك 
َ
َمل

َ
ت الــذي  الشــباب،  مجتمــع  ــ  ع نــا  ونركــز   ، ــ ا االف العالــم  ــ  إ الواقــع 

ــ شــبكة مــن التواصــل والتنقــالت وصــار  شــري وحواســھ دخــوال  ســد ال د ا شــ اســوب  اتــف وا ال

ان، إذ ثمــة مــن يقــول  ــ الزمــان واملــ ســد باعتبــاره وحــدة ماديــة محصــورة  ــذا ا مــن الصعــب تحديــد 

ــ حقــل اإلعالميــات  ديــث  ــ غــرار مــا يتــم ا شــعب” ع ســد امل ”ا عــن  ديــث  ا اليــوم بضــرورة 

ــ  ــا ع ــي، أو مجموعــة مــن العقــد املرتبطــة فيمــا بي
ّ
ــ خط ونــص غ شــّعب” ” الــذي  عــن ”النــص امل

.(GRAS ,A .2002 :35) ” يــح الســفر والتنقــل مــن معلومــة ألخــرى التداعيــات بارتباطــات مرئيــة، ت



 الشــباب و الويب 2 رؤية أنثروبولوجية للفضاء اإللكتروني( CYBERESPACE) مواقع الحوار اإللكتروني نموذجا                    بشــير بن صالح

اإلنسان و اتمع                                                                                   العدد الخامس/ أفريل 2042013

يــال  ا واســع  عالــم  ميــالد  حــول   (MICHEL MAFFESOLI)  ( ســو ماف شــال  (م لــم  يت

جديــدة  ال  أشــ ــور  بظ ــر 
ّ

ش ت والالمــادي،  والرمــزي  أواملتخّيــل  يــال  فا الصــورة،  ســان  اإل ق  ــ ”يخ

اســوب،  ــوار املباشــر بواســطة ا ــق ا ــن األفــراد” ( MICHEL. M. 1993:78)  عــن طر للإلتصــال ب

ــ  ــ ســياقات غ ن  دخــل املمارســ
ُ
ــ ت ار والــرؤى ال شــر مجموعــة مــن األفــ ــت” عامــال ل ن جاعلــة ”األن

. ــ ا االف تمــع  ا لتالحــم  عنصــران أوليــان  فالصــورة والنــص  املعلومــات،  مــن  يــة  متنا

م  ــ األفــراد ممارســا ــ يب ا ــ وعــاء ومحيــط اف ديــدة،  ــرة االجتماعيــة ا ــذه الظا أمــام 

ن  ــ املمارســ ــ و ة، أخــذت تنمــو حيــاة اجتماعيــة  ــ ّ ــ حركــة تفاعليــة متم ــم  دخول االتصاليــة، و

ــ واإلحســاس خارجــة عــن  ال مــن التصــّرف والتفك ــ تأخــذ أشــ ” ال ــ ــوار التفاع ــ فضــاءات ”ا ع

الفــرد.

رة  ا الظا ل العناصر ال تب عل ي، تتقاسم  و وار اإللك ان املشاركة  مجموعات ا

نــت، منتجــة بذلــك  ــا املمــارس لألن ــ  ـ يجــب أن يتح ـ ــ والضوابــط ال االجتماعيــة، بإدخــال املعاي

ــي الــذي  و ن، ذلــك أن النــص اإللك ــ تتحكــم وتوّجــھ املســتعمل ــة ال ــ اجتماعيــة وفضــاءات رمز معاي

شــابكة،  ا املعقــدة وامل ــ مســارا ديــدة والــذي غــدا يتحــرك ع يتوضــع اآلن داخــل وســائل االتصــال ا

ســان  ــ العمليــات العقليــة العليــا لإل عمــق ع ــة تؤثــر  بــال قيــود وال حواجــز، ليجســد اليــوم أداة ثور

ــا. وتجليا

النمــوذج  لة  شــا ــ  ع تمامــا  ــكال 
َ

وُمش الفــرد  عــن  املســتقلة  حياتــھ  وســائل  الفضــاء  يمتلــك 

ــ فكــرة مجــردة حــول  '' كأداة اتصاليــة، ع ــ ــوم ''الواقــع االصطنا عتمــد مف ــي، باإلضافــة  يا الف

ن.  ك املشــ ظــة تحــت تصــرف  ال ــ ذات  املوجــودة  املعلومــة  مــع  ــ  الفضــاء، تتال

ملواقــع  الشــباب  ــك 
ّ
وتمل ــت  ن األن ســؤال  ونــؤول  ونفســر  نحلــل  أن  الدراســة  ــذه  ــ  ــد  نر

ــ املؤسســة  امــل للقيــم واملعاي وا تمــع  ــ متخيــل ا زائــري  ــذا الشــباب ا  ،” ــ وارالتفاع ”ا

 . ــ ــذا األخ ل

زائــري أيــن تجــددت االنتظــارات واملواقــف والطقــوس اليوميــة  ــرة آنيــة للمجتمــع ا ــو ظا فالشــباب 

ــ  ــا الشــباب  ــ يحيا ــن لنــا الطفــرة النوعيــة ال ــ تب ديــدة ال طابــات ا اال مــن ا ــا أشــ املــة مع ا

ونيــة بــدأ الشــباب  ــذه الوســائل اإللك ــق  عد،وعــن طر ــت وتكنولوجيــات اإلتصــال عــن  ن زمــن األن

ديــدة.  ئــة ا ــذه الب ــ ظــل ممارســاتھ املنتظمــة حيــث تموقــع حــول  ــ حياتــھ اليوميــة  زائــري ي ا

ــا الفاعلــون  ــ يقدم ــ التصــورات ال ــة  ؟ ما وار موعــات ا ل ا
ّ
شــ ــ  أي أســاس ت فع

ي؟ و ــوار اإللك ملواقــع ا
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ســق  ــن النــاس داخــل  ار واملعلومــات ب ــا األفــ تقــل  ــ ت ــ العمليــة ال ــوم االتصــال إ شــ مف

ــ أن  ــم ومــن حيــث محتــوى العالقــات املتضمنــة فيــھ، بمع ــن يختلــف مــن حيــث ا ّ ــ مع اجتما

ن أو جماعــة. ص ــ ــن  ــون مجــّرد عالقــة ثنائيــة نمطيــة ب ــ قــد ي ســق االجتما ــذا ال

ال  والــذي يحــّدد العمليــة االجتماعيــة، بــل يحــّدد جميــع األشــ ــن األفــراد  ــي ب فانتقــال املعا

ــ  ــ انتقــال الرمــوز ذات املع ا متوقفــا ع يــاة االجتماعيــة واســتمرار تمعيــة حيــث يصبــح بقــاء ا ا

ا مؤثرة. ار ف ــي واألفــ ــون املعا ــ ت والعمليــة االجتماعيــة األساســية ال نــا فــإن االتصــال  وتبادلــھا، و

تمعــات  ــي فا ا ــا امل ع ــا وتوز م ماعــات ك تتطــّور أســاليب االتصــال وفًقــا لظــروف ا

ــ طبيعــة عالقــات  رجــع ذلــك إ ة، و ــ صغ ـ نطــاق جماعــات  ـ ــا  تــم بمســائل تتخــذ قرارا البدائيــة 

ــال  ا ــ  ســاع  ا حــدث  إال أنــھ قــد  والرمــوز،  ــي  اصــة بنقــل املعا ا اإلشــارات  وأســاليب  ــة،  املواج

نــت. االن وســائل حديثــة لالتصــال  يجــة لتطــّور  ار ن واألفــ شــاري للمعلومـــات  االن

القــرن  رمــوز  ”أبــرز  بأنــھ  االتصــال   (DOMINIQUE WOLTON) ــن)  فول يــك  (دومي عــرف 

عصرنــا،  وســلبيات  مســاوئ  عــن  عــّوض  والثقافــات،  النــاس  ــب  تقر ــو  األمثــل  دفــھ  و ن  العشــر

ســان  اإل وحقــوق  ــة  ر ا أجــل  مــن  املعــارك  تطــّور  رافــق  وقــد  التحــرر  حركــة  محصــالت  أحــد  ــو  و

.(WOLTON. D ,1997:13) ”والديمقراطيــة

اليف، ف تن االتصال  عة واملتفاعلة ومنخفضة الت إن األمر ال يتعلق إال بالتبادالت السر

مــن الصعــب  ــ ذات أصــول ودالالت عديــدة  لمــة ”االتصــال”  شــر، وممــا يصعــب األمــر أن  ــن ال ب

ديــث حيــث االنفتــاح والتبــادل  تمــع ا ــ ا ــي متعــدد خصوصــا  ــ معا ــ تبعــث إ ــا ”ف التحكــم ف

ــة أو الديموقراطيــة أو  ر ــ مــن اإلعــالم أوا ماعيــة أك ــة الفرديــة وا ــ قلــب التجر ــ  املتواصــل و

ا.  ــة الثقافيــة أوغـــ و ال

ام االتصال  تمع يمكن تمي م ن التواصل وا ومن خالل نظرة تحليلية إ العالقات ما ب

ومحدداتھ.

ع  زة  ولوجية” أساســية، فالتواصل بالغر و ة أن ء ”تجر ــ ل  ووقبل  أ-. إن االتصال 

ل  خاصيــة  ومــن  اتصــال  بــدون  وجماعيــة  فرديــة  حيــاة  نــاك  ــس  آخــر ل ــ  بمع اآلخــر.  مــع  التبــادل 

ودائمــا حقيقــة  ل مجتمــع أن يحــدد لنفســھ قواعــد االتصــال فيــھ، فاالتصــال  صية و ــ ــة  تجر

ماعة.“إن فعل االتصال  ع النقل وأيضا التفاعل مع الفرد أو ا ونموذج ثقا معا، ألن االتصال 

.(TEODOR. A,1963:14) “ــ للمجتمــع ــخ الثقا ــ الواقــع التار يختصــر 

ــ أنتجــت خــالل القــرن، فمــن االتصــال املباشــر  وأيضــا مجموعــة التقنيــات ال ب. االتصــال 
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اتــف، الراديــو، والوســائل  ــ الوســائط التقنيــة، كـ(ال عــد، ع ــ االتصــال بالتحكــم عــن  التقليــدي إ

ــ تتقاســم  ظــة ال ــ ال ك لعمليــة االتصــال، و والقاســم املشــ نــا فــإن التفاعــل  الرقميــة) ومــن 

ــت”. ن ــور ”األن ســية والوجوديــة بظ ــا املعطيــات ا ف

ــا  ل مســائل  ــ  التقنيــة  األنظمــة  فــإن  عمليــة،  اجتماعيــة  حاجــة  االتصــال  أصبــح  وعليــھ 

االتصــال  بنمــوذج  ــا  ل ونيــة، ال عالقــة  اإللك ات  والشــب ــواس  ا ــ  متمثلــة  منفتحــة ومتفاعلــة، 

ل جديــد وأنمــوذج آخــر للعمليــة االتصاليــة  وشــ ات الرقميــة  ــ الشــب ــ ع املّوحــد، فاالتصــال العال

ــن األفــراد. ب

قائــق  ل وتلقــي  ”نقــل  بأنــھ  (BROWN LEAND) االتصــال  بــراون)  (ليانــد  عــّرف  نــا  ومــن 

ــ آخــر  ص إ ــ ار بواســطة رمــوز مــن  ــات واإلحســاس، وطــرق األداء واألفــ واآلراء، والشــعور واالتجا

ن.ع  ميــة األداء (محمــد ياســ وإحســاس بأ املقصــود مــع خلــق شــعور  ــوأداء العمــل  االتصــال  وإن 

ــا  ــ يتفاعــل  ال العمليــة  ــا  ”أ لالتصــال  ــ تحليلــھ   (GERBNER) ( ــ ب (ج ــب  ذ 1971:239) و  ,

.(57 :1994  , معينــة” (حيــدر.ف  اجتماعيــة  ســياقات  ــ  واملســتقبلون  املرســلون 

ديــدة  ا اإلعــالم  وســيلة  عــن  مســبقة  صــورة  لتقديــم  اتيجيا  اســ موقعــا  ــت”  ن ”األن تحتــل 

انيــات  ات املعلوماتيــة ومــن تجــاوز إلم ــزة والشــب يحــھ مــن توحيــد لألج ــ تطبــع بدايــة األلفيــة بمات ال

 . ــ ــوار التفاع ــا مواقــع ا دمات،مــن بي وســائل اإلعــالم التقليديــة مــن خــالل تقديــم جملــة مــن ا

قــة مباشــرة مــع مجموعــة أفــراد  يــح للمســتخدم التحــدث بطر ــ مرونــة ت دمــة والتقنيــة أك ــذه ا

النــص  أخــذ  و ونيــة،  الكتابــة اإللك نمــوذج  ــ  ع التقنيــة  ــذه  ترتكــز  مختلفــة.  موضوعــات  حــول 

نــا يكمــن بحثنــا. ــذه التقنيــة و ن ل ــن األفــراد املمارســ ليــة خاصــة مــا ب عــادا ودالالت تأو إ

ديث: ت، أنمـــوذج جديد لالتــصال التفاع ا ن .1 األنـ

شــاطا  ــي واملعلومــات وذلــك باعتبــاره  ار واملعا ـ األفــ ـ واملشــاركة  ــر عمـــلية االتصــال   جو

املعلومــات  انتقــال  ــق  طر عــن  قضيــة  شــأة  أو أوملوضــوع  لفكــرة  وشــيوع  الذيــوع  تحقيــق  ــ  إ ــدف 

ــ  ــ أفــراد أوجماعــات باســتخدام رمــوز ذات مع ص أوجماعــة إ ــ ــات مــن  ار أواآلراء االتجا أواألفــ

ــا  ط نــا الــذي ير ــ  ــداف، إال أن املتغ تنطــوي بداخلــھ العمليــات الفرعيــة وقــد تختلــف مــن حيــث األ

داف.فقــد  ــ تحقيــق األ ســتخدم فنــون االتصــال وتكنولوجياتــھ  ــوان العمليــات اإلتصاليــة  جميعــا 

ــدود  املعلومــات، وأخــذت الوســائل اإلعالميــة تتجــاوز ا وســائل االتصــال وكذلــك تقنيــات  تطــّورت 

ســان. ــ مســتوى قــارة اإل ل تبــادل ع ــ لــ ونيــة املســلك الرئ ات اإللك التقليديــة وأصبحــت الشــب

أيــن  ــ  االجتما ســق  ال ضمــن  انــا  م نــت”  ”األن واحتلــت  ــا،  وانفجار املعلومــات  ــق 
ّ
تدف ثــورة  ــا  إ
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ــ  عــرف بتكنولوجيــا االتصــال التفاع ديدة،فيمــا  ــذه املعطيــات ا ــ تفاعــل مــع  ســان  أصبــح اإل

  .(Multi media) الوســائط  متعــدد  أواالتصــال   (Communication interactive)

ي،  و يد اإللك عرف بأنظمة ال ونية فيما  اسبات اإللك اتف مع ا سان مزج لل د اإل ش

ــ العالم  شــّعب والدخــول  عــرف بأنظمــة النــص امل ونيــة فيمــا  اســبات اإللك ــن الكتابــة وا أومزجــا ب

وار. ماعات ل شاف وا ات إليجاد مناطق لالك حال ع الشب ا وال االف

اضيــة  االف والتبــادالت   (Icônes)  األيقونــات املكتــوب،  الــكالم  ــا  ا وم ــات  ا ــذه  ــ  غ

ــن  ب اضيــة  مــا  اإلف ئــة  الب ــ  العالقــات  وتنظيــم  اإلتصــال  لقواعــد  جديــد  قانــون  عنــھ  تمخــض 

 (HERVEY P.L ,1995: 68).العاطفــي ــ  اإلنفعا أخــذت البعــد  ــ  ماعات،ال ا

واجــز  ــا دمــرت ا ــ أ ونيــة (املعلوماتيــة) ع اســبات اإللك ات ا ى لشــب ــ تكمــن الســمة الك

ــ  ــم غ ماعــات واألفــراد، إ ــذه ا ــن  ام االجتماعيــة مــا ب ــا اقتلعــت األحــ يائيــة املاديــة كمــا أ الف

 (PIERRE (بيــار ليفــي) ــب  ذ ــ و ما أوا الفــردي  يــال  ا ــق  طر عــن  ــن، واالتصــال يحــدث  مرئي

باآلخــر  اإلحســاس  ــق  طر عــن  حــدث  و ـ  ـ الرو البعــد  يأخــذ  بــأن ”...االتصــال  القــول  حــد  ــ  إ  LEVY)

 (LEVY.P ;2000:26) معــھ.  والتفاعــل 

ــ  ــ تب ــو القاعــدة األساســية ال ــ  ــذا االتصال الَتَفاُع ــق  ا فــإن املعلومــة عــن طر ــ    و أخ

مــن يحبــذون الفضــاء  ــم  ــ فضــاء نقــدي وم مــون مــع اآلخــر 
ّ
الذيــن يتعل نــاك مــن  العالقــة، ف ــا  عل

.(Intimité) ــس واأللفــة ــ الصداقــة واأل ــ ع (Intime) مب خــاص 

العالقــات  ــذه   .(Passion) ــَوى  َ وال  (Désir) بــة 
ْ
الَرغ بخاصيــة  ات  الشــب ــ  العالقــة  ـ  ـ تب

ديــدة  ا النوعيــة  ــذه  املباشــر،  ــي  و اإللك ــوار  ول ــت  ن لألن ن  املمارســ ــن  ب مــا  ــا  ل متقاســمة 

ل األفــراد تحــت  اضيــة، فــ ة االف ــ ي ذوامل ب ــا بداخــل الفضــاء الســ ــ تزخــر معامل لالتصــال االجتما

ــم دون  ــوار فيمــا بي ن مجــاال ل ــ ــات متباينــة فا و صية مختــارة و ــ ــن  ــذا الفضــاء مقتنع

اجتماعيــة. وأعــراف  ام  أحــ

: ف قواعد االتصال االجتما عر ت وإعادة  ن 2. األن

ــ مســتوى  ــ تطــرأ ع ات ال ــ ــ التغ ــن األفــراد ومــا  مــات االتصــال مــا ب ان ــم جيــدا مي ــي نف ل

ا (GERGEN) حيث يقول  ، من األجدر أن نحلل قواعد االتصال االجتما كما طرح الفعل االتصا

ــي،  يا : القــرب الف ــ ــ إيجــاد وخلــق عالقــة  امــا  ــ يمكــن أن تلعــب دورا  ”يوجــد خمــس عوامــل ال

.(GERGEN.K ,1984:65) .ــي واإلعــالم اص، االعتبــار اإليجا ــ ــن األ اة مــا ب ــا ــي، ا يا ــور الف الظ

ــذا الســياق  ــن األوليــان ال يدخــالن ضمــن  ات املعلوماتيــة أن العامل موجــب شــب ســوف نــرى و
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ــور أوالقــرب حســب  اص. إن فعــل الظ ــ ــن األ اة مــا ب ــا ــ ا ــ معظــم األحيــان ع وأن العالقــة تبــدأ 

ــم  ل فيمــا بي شــ ــوار،  ســكن با ــ  ماعــة ال نــا فــإن الفــرد أوا ــام جــدا. ومــن  ن، فعــل  النفســاني

ــذا التفاعــل اليومــي أن تخلــق رابــط زمالــة أوصداقــة. ــق  ــم عــن طر مكــن ل روح التعــاون و

 : ان الالمتنا ما للم ك ا
ّ
اضية، نحوالتمل 3.االف

ــون  يت ومختلــق  ــ  أوصن مصطنــع  وعالــم  و ي،  ب الســ الفضــاء  مــرادف  اضيــة  االف

مــن خـــــــــالل إصــدار  التجــول فيــھ  عــاد، يمكــن للمســتخدم  ــي األ ــ فضــاء مركــب ثال عــرض بيانــات 

ـ  ـ و عــض األحيــان الواقــع كمــا  عــّوض  ات منطقيــة و ــ ــذا العالــم متغ فــرض  اســوب، و أوامــر ل

 (Ici et نــا واآلن ال مــن  ــ االنفعــال  و ــ كرحيــل،  عت نــا  اضيــة  فــإن االف اة وعليــھ  برامــج املــــــــــحا

رّحــل  ــا  عناصر ــ  عت بحيــث  اضيــة  االف جماعــة  موقــع  بدقــة  ــ  نو أن  يمكــن  وال   maintenant)

ــ  (MICHELSERRES)   ”س ســ شــال  م   ” ــ  يو  . ــ غرا ا ــم  موقع ــ  ــن  ــن ومتناقض ومتفرق

يــال والذاكــرة واملعرفــة نواقــل   ــ ا عت ان” و اضيــة كـ”خارجــة عــن املــ كتابــھ األطلــس، موضــوع االف

(SERRES.M,1996:26) .ات الرقمية ان قبل اإلعالم اآل وشبـــــ غادر امل ـــــــــــراضية ال جعلتنا  االفتــــ

ــق أنظمــة  كة عــن طر ــ أســاس روابــط مشــ ا ع اضيــة أن تنظــم نفســ فيمكــن مجموعــة اف

ل بحيــث تصبــح  املشــا تمــام ونفــس  أســاس نفــس مراكــز اال ــ  ــا ع االتصــال وقــد يجتمــع أعضاؤ

تنعــش  موعــة  ا ــذه  فــإن  نقطــة االنطــالق،  ل  شــ عــد  ولــم  ــدود،  ا مرســومة  ــ  غ غرافيــة  ا

ــا موجــودة حيــث وجــود  ــ مســتقر، إ ان مرج ــش مــن أي مــ ع ــا  اعــات والصداقــات، إ ــواء وال باأل

ــن. املتنقل ــا  أعضا

ــ يتــم ــار وســط للتفاعــالت االجتماعيــة ال ار وخلــق ثقافــة متنقلــة وإظ اضيــة ابتــ عيــد االف  

ان” ــم ”خــارج املــ ماعــة صفــة اإلقليميــة، فتجعل ع عــن ا ــ اضيــة ت شــكيل العالقــات. إن االف ــا    ف

ومــّرة اليوميــة،  واملذكــرة  الســاعة  زمنيــة  وعــن  ـ  ـ غرا أوا ــ  الطبي الفضــاء  عــن  ــم  يفصل ــي  ا  الفز

ــ ــم أن ينضمــوا دائمــا إ ــم يجــب عل ــ أل ــ املرج ن تمامــا عــن الفضــاء الزم ــ مســتقل ــم غ  أخــرى إ

تخيــل...
ُ
اضيــة والواقــع امل ــ االف ائــز ماديــة تلــك  !ر

ان ل مــ ــ  ــم موجــودون  ي، إ ب ــذا الفضــاء الســ ــ  ــا  انــا ل اضيــة م ماعــة االف  تّتخــذ ا

بليــة”
َ
ــ ”ديناميكيــة ق ــم  ــ تزامــن، إ ونيــة بفضــل النقــل و ات اإللك ــق الشــب شــتغلون عــن طر  

 مــن
ً
ــم رحــال ــي” ممــا يجعــل م و ــوار اإللك ــا ”ا عــد، وخاصــة م ُ ضــور عــن  ـــــباشر وأنظمــة ا  املــــــ

ــ تقلــون مــن شــبكة إ ــم ي ــرة داخــل مســاحة معينــة فإ  نــوع آخــر، بــدال مــن اتبــاع خطــوط اآلثــار وال

ــا ــّون متغايــر، إ
َ َ
ــ ت ــم إ ــم وترغم ــ الفضــاءات وتتحــّول أمام ،  تتغ ــ ــ موا  أخــرى ومــن نظــام مجــاور إ
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اضيــة  ــ زمــن االف ديــدة  ــات ا و ــون!ال ــ تت اضيــة مجموعــة مــن األفــراد ال ماعــات االف   فا

الفعــل ــذا  ل ــم  وح لــھ  ــن  املتملك الرمــزي  الفضــاء  ــذا  يتقاســمون  والذيــن  اضيــة  االف ــق  طر  عــن 

ــم. ــم ومرجعيا والــذي يحــدد حظور

يدخــل عندمــا  ات  الشــب ــ  ــر  تظ سوســيوثقافية''  ”تجمعــات  اضيــة  االف ماعــات   ا

ســانية بداخــل ون عالقــات إ ــ ذلــك ي ــ مســارات متعاقبــة ومتتاليــة و ــ حــوار ع  عــدد مــن األفــراد 

ي  ب ذا”الفضــاء الســ Cyberespace ســتلزم حساســية وإدراك ــر العالقــة مــع اآلخــر    وعليــھ فتطو

ــ تنمــو ــ ال ــذا األخ ــ الشــبكة ل ــج   .بالتدر

ــ وقيــم عــن ســب الفــرد معاي ســقا مــن القيــم، وعليــھ يك ــوار  ا ــذا املنطلــق يمثــل   فمــن 

ــا بداخل انتجــت  ــ  ال ســانية  إ ــة  كتجر ــا  نؤّول أن  يمكــن  ــ  ال املنتجــة،  والرمــوز  التفاعــالت  ــق   طر

ــ فضــاء خــاص شــأ وتتطــّور  ــ ت ية” ال ب ــ ”الثقافــة الســ ــر  ديــد الــذي ظ ــذا ا  معــارف جديــدة، 

ان، األعــراف والثقافــات و غمار ماعــات متحديــة املــ ــذه ا ــش فيــھ  ع ــ  ي ال ب والفضــاء الســ  و

ــ لألفــراد. ا تــج قــوة عمــل جماعيــة وفرديــة داخليــة ال تخــرج عــن نطــاق الواقــع االف التفاعــالت، ت

اب مــن اآلخــر، فاألمــر يتعلــق ــ ــ اللقــاء واالق عــة وإرضــاء الرغبــة  ــ متا ما ــاط ا  يفــرض الر

اجــة شــابھ وا ـ ال ـ ــش ع ــ آن واحــد. التفت  بالتحــوالت العاطفيــة، القلــق، الفــراق، خــوف ورغبــة 

ماعيــة ا، فاملشــاركة ا واســط ماعــة و ــا، وتقيــم الــذات داخــل ا ــون اآلخــر محبو ــب وأن ي ــ ا  إ

ــ ــام  ــون ”نحــن” ســوى لعبــة أو املــة املتبادلــة حيــث ال ت ــ منــاخ ا ــ األصــل طبيعــة نرجســية   

التبــادل أســاس  ــ  ماعــة  ا ــ  يــال  وا الرغبــة  أن  القــول  مكــن  و صية  ــ ال وإثبــات  اس  عــ  لال

والتفاعــل.

ــ ــ  ما ا للتفاعــل  جديــد  أنمــوذج  يــان  ت ــ  ــي وذلــك  اآل العنصــر  ــ  ســوف نتطــّرق إليــھ  مــا  ــذا   

الدردشــة  وموقــع  و خــاص  .(Web chat)فضــاء 

: وار التفاع اضية ـ موقع ا 4. الـفضاء واملناطق االف

ل قائمــة مــن األفــراد ــ شــ ــي موجــود ع و ــوار اإللك ا ـ موقــع  ــة النظــر التطبيقيــة فــإن   مــن وج

امنــة م ــ  لمــات  وال الرســائل  ــذه  الرســائل.  نفــس  يتلقــون  والذيــن  املوقــع  ــذا  ل ن   املســتعمل

ــ جماعــات واملشــاركة  الدخــول  أجــل  مــن  ن أن يمــروا بمراحــل  ـ املســتعمل ـ جــب ع و  وديناميكيــة، 

ف عطي لھ عنوانا من اجل التعر ونيا و تا إلك ل فرد أوجماعة تقت ب ذه التقنية تجعل  وار،   ا
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ــدد” ا حــل  والرُّ ونيــة  اإللك القبائــل  ”زمــن  ــا  إ ــا،  وانتماءا ــا  و MAFFESOLI.M ,1988:25) (

اضيــة االف ــدود  ا ــذه  ل ن  فاملمارســ املتملــك،  للفضــاء  نموذجيــا  مثــاال  الدردشــة  موقــع   يمثــل 

ــ جعــل اللقــاءات حســب الــذوق واملــزاج، حســب طبيعــة املعرفــة م  ســا ســتعملون أدوات  ــا   ومناطق

ــذا الســياق السوســيوتق وعالــم رمــزي ــم ضمــن  ل ماعيــة، فاألفــراد يدخلــون   الذاتيــة واملعرفــة ا

ــات...  و !متداخــل األدوار ومتعــدد ال

ــا قيقيــة ومــع املعطيــات الطبيعيــة للفضــاء ل ات املناطــق الواقعيــة ا ــ اة مــع مم ــا ــذه ا  حقيقــة 

شــئة جديــدة، ل مــن ت ــ شــ شــر  دخــل ال ــون تمثــالت و ــ ي ما يــال الفــردي أوا  حــدود، لكــن ا

عــال وتجــاوز ــ مواقــع الدردشــة ذات  ماعيــة  يــاة ا ــدود ”فالتقنيــة جعلــت ا ســعة ا  مــع روح م

يــاة املعاشــة ــ ا ــدود الواقعيــة  ــذه التبــادالت تحــدث بداخــل  (EDWARD.H , 1969:154)  ل ” 

بفضــل ــذا  نالحــظ  اضيــة”.  االف للثقافــة  يــال  ا بمناطــق  ســ  مــا  ــ  ع ونيــة  اإللك ــات   ا

الذاتيــة، ــم  حيا طــرق  ون  ــ ي تمــع  ا بداخــل  األفــراد  أخــذ  لالتصــال.  التقنيــات  ــذه  ــور   ظ

اصــة، ــم ا ســطون أعراف ــن أن ي ــذا الفضــاء الرمــزي الــذي دخلــوا فيــھ آمل ــ  ــم  ــم ورغبا  ومعارف

ــو ــم  اضيــة ووســيلة التقا ــ طاولــة االف م الفرديــة ع ل ــق ومشــا ــي عــن طر و ــذا النــص اإللك  

ــم اليوميــة ديــدة لعالــم الشــباب الذيــن بنــوه بتجار ــ القواع ــد االتصاليــة ا ــوار املباشــر. تلــك   ا

ــت...  ن م لألن ي.!بممارســ ب ان الــذي يطلــق عليــھ ”الفضــاء الســ ــذا املــ  

5. الشباب واملمارسات اليومية:

األحســاس  ومــن  العزلــة  مــن  ــروج  ل ي  ب الســ الفضــاء  ــذا  ــ  إ يأتــون  ن  املســتجو معظــم 

ظــات  ــ  املنتظمــة  اليوميــة  واملمارســة  العابــرة  لمــات  وال ــة  الفور فالرســائل  وعليــھ  بالوحــدة، 

املتحــدث: ــذا  يقــول  كمــا  لالنتظــارت  يجيــب  متخيــل  آلخــر  واقــع  مــن  والســفر  حــال  وال ــرة  لل

ياة جديدة،أخرجنا من العزلة.نحن  سفر و ترحال                                           ق جديد  ت طر ن ”األن

، 23 سنة). ذا جميل” (  طالب جام دائما 

ــذا  ال  وأشــ ــ  مع تــج  ت ــت  ن األن ــ  النمــاذج   (Diversification) ــع  وتنو عــدد  و نمــو  إن 

ــدود  ــ ا ــت تم ن ـ أماكــن األن ـ ل أو ــ ــ امل واســب  ــي، فاســتعمال ا و ـ اإللك ـ الرابــط االجتما

ــات الظرفيــة  ــظي وتفّجــر (Eclater) تلــك اإلكرا
َ

ش
ُ
انيــة االتصــال  فيــھ وإم ــن زمــن العمــل وال مــا ب

ــر  ــ الفضــاء فــإن تطو ــ الزمــن و ديــدة ع ــذه االتصــاالت ا حســب الشــباب املســتجوب، ”ففــي 

ال  أشــ وتنــوع  ــر  تطو ــ  م  ســا ونيــة  اإللك الدردشــة  كموقــع  االتصــال  لعمليــة  ديــدة  ا آليــات 
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تقانيــة  أنتجــت  وعليــھ  امنــة  امل التبــادالت  ــذه  لُتطعــم  جــاءت  التكنولوجيــا  ــذه  اليوميــة  يــاة  ا

ــي،  و ــ اإللك الفعــل  (Technicisation de l'action) مــن طــرف الشــباب املمــارس للفضــاء االتصا

االجتماعيــة. املمارســة  ــ  ع ــذا 

ــؤالء الشــباب،  يــاة اليوميــة ل ــ ا ــارة وكياســة  ــق نــوع مــن م جمــة عــن طر ــذه األفعــال م  

ات  مســتو مــع  ــ عبــارة عــن تلــك التفاعــالت  الوســائل التقنيــة  مــع  ن  ــط املمارســ ــ تر ال فالعالقــة 

ــت. ن ل ممارســة لألن ــة فاملمارســة تظــل فرديــة وخصوصيــة بــ وار شــطة ا األ

ــم نفــس املمارســات  ســت ل ــ والوجــودي، كذلــك ل ــم نفــس النمــط املع ــس لد الشــباب ل

عنــد  الثقافــة  . إن  ــ ما ا التملــك  وذلــك  ــم  يجمع الــذي  لكــن  والثقافيــة،  ورايــة  وا اإلعالميــة 

بدلت بقــراءة  ــت اســ ن شــة وحساســة، فدرجــة الســمع واســتعمال األن ــ ثقافــة متقلبــة،  الشــباب 

ــون  ــ طــرق القــراءة يمكــن أن ي ــ أدخلــت ع ــذه التحــوالت ال ــف اليوميــة والكتــب الدراســية، ف ال

ال جديــدة مــن  ــت أنتجــت أشــ ن ــة فاألن ــذه الوســائل الســمعية البصر ــا األثــر املباشــر مــن جــّراء  ل

. ــ يا ــن وعالقــات جديــدة مــع املعرفــة وا التم

لكــن   ، ــ غرا ا ــوم  باملف إقليميــا،  ــ  باملع ســت  ل الشــبكة  فــإن  نا،  وتفســ لنــا  لتأو عــا  تتا

ــ ســعة  م ع ســاعد ي  ب ــ أن الفضــاء الســ ل، كمــا يحســون ع ــذا الشــ ــ  الشــباب يتصورونــھ ع

ــم  وا ــ حســب أ ــم الثقا ال ــم يضلــون أوفيــاء  ــم والتقليــل مــن الضغوطــات النفســية، لك خيال

ــم.   ودرجــة املنفعــة املتعلقــة 

ياة '' (طالب، 22 سنة). ة وحب ا ر ذه التقنية اصبحث احس با عرفت ع  '' منذ ان 

ات  ــ
ُّ
اال متمايــزة مــن التمل ــا أشــ ــ طيا ــ االتصــال، حاملــة  ســاعد ع ــ تكنولوجيــا  ــت  ن        األن

ام الشباب  حياتھ اليومية. فاملمارسة االجتماعية أواالستعمال  ل م ماعية ال تؤش الفردية وا

ــم. ــ تصــورات الشــباب وانتظارا عــا املنفعــة العامــة  ــت يأخــذ طا ن ــ لألن االجتما

ال التواصــل والوقــت،  ــن أشــ ــق مــا ب ــ الزمانيــة (Temporalité) تمكــن مــن التفر إن الدخــول 

وممارســة  للوقــت،  وتصميــم  تنظيــم  ــ  إ تــؤدي  ــ  ال اتيجيات  لالســ ــر  تطو مــن  نــوع  لدينــا  يتمثــل 

''كطقــس يومــي''.  ــ حيــاة الشــباب  ــ معاشــة  ونيــة  الدردشــة اإللك

ان مقدس  ان كما لوأنھ م ذا امل ما  عاملنا نحن الشباب، فنحن نزور  س بوك-تو   ”الفا

.( ونقومبأ ملنا”( 24 سنة، طالب جام

يالت الزمانية والفضائية للممارســات الشــبابية تؤكد ع أن ”ثقافة الشاشــة”  ــ ذه ال  

ا  ؤالء الشــباب  معان ياة ل ســاير تطور طرائق ا ذه املعاي تجذب و ترتبط مع ثقافة الشــباب” 
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وفضــاء، أيــن تلعــب  ــت، إذن فــإن مجتمــع الشــباب  ن ــ جــذور العالقــات اليوميــة مــع األن املغروســة 

الشــباب  ل  شــ نــا  و الفــراغ  ووقــت  فيــھ  وال األذواق  تحديــد  ــ  عــدا  وتأخــذ  فعــاال  دورا  ــــماعة  ا

ي  ب الســ الفضــاء  ــذا  ــ  ع جديــدة  وأدوار  ــام  م البحــث عــن  أجــل  مــن  اضيــة  اف جماعــات  ضمــن 

شــعبة. والنصــوص امل

امنــة وعــن  ــ املعلومــة امل ــ بحــث مســتمر ع ومــي،  ــ اتصــال دائــم و ــم  الشــباب املمــارس 

ان  س ومشــاعر االنتمــاء لنفــس املــ عــض األحاســ تــج  ــ وعليــھ ت ا ــ الفضــاء االف معرفــة اآلخــر ع

ــ التبــادل  ــ ح ــي يدخــل  و ــد إلك ــ مــن بر ــم أك ن لد ونفــس مرجعيــة الزمــن.  إن معظــم املمارســ

امعــات واإلدارات، والعائلــة واألقــارب. ــ واالتصــال مــع ا ــ والعل الثقا

عة  فيھ والبحث عن فرص إليجاد الذات الضا وار ع العموم  ممارسة لل إن عملية ا

كذلــك،  والدراســة  الضغــوط،  تمــارس  ــ  ال العائلــة  نــاك  ف اليوميــة،  يــاة  ا ــ  ع املفقــود  والعقــل 

ة الليليــة أيــن  ــ ــ الف ــ آخــر اليــوم، خاصــة  ولو  ــذه املمارســة كحامــل ســي ــ  فالشــباب يجــدون 

جاع قــواه. ــ اســ بــدأ العقــل  ــون الســكينة و ت

ات األسرة، نحن شباب شبھ   نم الصباح، وإكرا روب من ج واملنــبع الوحيـد لل وار  ''ا

ت و الدراسة وال أحد   ل  الب ن، نحن ندرس  حقيقة، لكن ماذا ندرس، مشا ع ضا

.( ، طالب جام
ّ
بوب”. (23 سنة اننا ا رب إ م مك، إذن  يف

ك  نــاك تطــّور مشــ ــذه التفاعــالت، ف ــذا اإلقليــم الــذي تحــدث فيــھ  و ي  ب فالفضــاء الســ

ل مــا أوجــد  ــ  اضيــة ” اضيــة. إن الفكــرة املســتوحاة بــأن االف عــاد االف عــاد الواقعيــة واأل ــن األ مــا ب

ــ  متبــادل مــع الواقــع، ف ام  ــ ــ ا ــ  اضيــة والقــوة واالســتطاعة،  بــدون وجــود لــھ” إذن ”فاالف

عــن  الوجــود  ــا  مع املــة  ا القــوة  ــذه  تــج  ي أن  باســتطاعتھ  وعالــم  بقدرمــا  املتخيــل  ضــد  ســت  ل

ــ  ــواري مــن أجــل الدخــول  ــذا الفضــاء ا ــ تملــك  يائيــة وعليــھ فالشــباب  ــالت الف عــد بــدون املؤ

ــس. ــول واأل ــذا التفاعــل املرّمــز با تفاعــل جديــد، 

اضيــة  الر التقنيــة  مــن رحــم  مولــود  فضــاء  ــو  ــت  ن االن الــذي يمثلــھ  ي  ب الســ الفضــاء  ان 

اء املوحــد كمــا  ــ جغرافيــة الــذ يــب الــذي يحتــوي ع ــ ال ــذا الفضــاء التخي واســب والتقائــھ مــع  ل

غرافيــة  نــاك وجــود  ل ثقافــة،  ــ لــ ما يدكــت'' (BENEDIKT) ”ففــي الالشــعور ا ــا ''بي يرمــز إل

ة،  ماعيــة أو تخيــل بائــن، إقليــم مــن النمــاذج والرســومات األســطور اء واألصنــاف، فالذاكــرة ا الــذ

ــر  الفضــاء ا ــذا  ــا، ناتجــة بذلــك عــن  ابــط فيمــا بي ــذه املســتلزمات ت رمــوز، ضوابــط وحقائــق 

 .(BENEDIKT. K, 1991:35)   ”ــ الشــعوري ــع النف الغالــب عليــھ الطا
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ــ البنــاء  حــد ذاتــھ غاية.مع ــ  و قــا للســكن، لكــن  ــس طر ل ســبة للشــباب  بال ــت  ن  فاألن

تــج  ــق اإلنجــاز والبنــاء ي ــذا الفضــاء، فعــن طر ــو عمليــة تملــك ل ان  ون املــ ان وســ ون املــ ــو ســ

الرمــزي.  ــذا التفاعــل  ــق  ماعــة عــن طر ــ ا إ عــم  ــة الفرديــة و التجر

قنا نحو املستقبل...‘‘ (طالب 27 سنة) نا نب طر نا ومن  ش  ع نا و ’‘نحن نحيا 

نــاك  عــد الســكن  والســكن و ايدغــر” (Martin Heidegger) ”فالبنــاء   وحســب ”مارتــن 

اإلحســاس  وعمليــة  للشــباب  ســبة  بال نــا  ــ  والتفك  ،(120  :1962, ايدغــر.م  )   ” ــ التفك فعــل 

الفضــاء. وتملــك  ان  باملــ

كذلــك  موجــود،  أنــت  موجــود،  أنــا  بفضــل  وجوديــة  وعمليــة  يدغــر”  ” حســب  املســكن 

نــا فالفضــاء  ون، و املســ انــھ  م مــع  متصلــة  ســان  اإل وحيــاة  كينونــة  ســكن، إذن  أنــت  أســكن،  أنــا 

ــون  ــذا الفضــاء والتفاعــل ال ي ــوار  ــ ا عــرف ميــالدا جديــدا، فاملشــاركة  عــٌد جديــد  وُ ي  ب الســ

ــ  ــم  ان الــذي يحســون بأ ندســية جديــدة للمــ ال  ــن األفــراد وحســب بــل، كذلــك مــع خلــق أشــ مــا ب

ندســة معتمــدة  ندســة الماديــة،  ــا  ندســتھ الســائلة، إ ان  ديــد للمــ والتملــك ا ــذا  ــت جديــد  ب

ــن عناصــر مجــّردة. ــا عالقــات متبادلــة مــا ب ال واإلضــاءة، إ ــ األشــ ع

اتمة   ا

فية  ذه املمارسات ا ذه الدراسة  ذلك املستوى ا ملالحظة  ة ملسار  الفكرة املوج

ــ  ــة ع ديــدة للطقــوس الرمز ــذه املعالــم ا ــ تؤســس  ــ االجتماعيــة ال املوجــودة خــارج القيــم واملعاي

ي. و ــوار اإللك مواقــع ا

ــات الفردانيــة  ــذه الرمز ــل والتفســ ل ــ بفعــل التأو ــت كموضــوع للدراســة فإنــھ ُيب ن فاألن

ــي.  ــ تحمــل الــدالالت واملعا ــ املعطيــات املقــروءة ال ــر ع ماعيــة لعمليــة التبــادل والتفاعــل ا وا

ات  و ّ بفعل األسماء وال ذا األخ متم ومرسل ومستقبل،  ل فرد  ي  ب  الفضاء الس

ــ بــل  ــي أواالجتما ــ أوالزما غرا ــ الفضــاء ا ــس وجــودا  ــ والفــردي ل ما املتنقلــة، فالوجــود ا

ــة  وار ــذه التقنيــة ا ــ أواملعرفــة. الشــباب املمــارس ل ـ حــول مراكــز املنفعــة أواملع ـ ــذا الوجــود مب

ــم  ــ تمــارس عل اضيــة ال ئــة اإلف ــ الب حيــاة جديــدة  ــ  ــم  ــ عالقــة متداخلــة، إ ــ تفاعــل و و

ــون مقبولــة  ــ ت قــة للوجــود وال يــأ طر ــ عاطفــي وعليــھ  ورابــط انفعا ــ  ــرا. ان الرابــط االجتما ق

ــا معامــالت أخالقيــة  عت اضيــة، فيمكــن أن  ماعــات االف ــ ل ــق املعاي مــن طــرف اآلخــر عــن طر

وجماليــة للروابــط االتصاليــة. 
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ــ األســاط الواقعيــة  ــش والتصــّرف  ــر وموضــوع للع و وا ي  ب عــدم ماديــة الفضــاء الســ

ــذه املمارســات والقيــام بالطقــوس  ــق اتبــاع  ــذا الفضــاء األســطوري، إال عــن طر ــ  و يمكــن الدخــول 

ونيــة. ــق الدردشــة اإللك االتصاليــة عــن طر

ــا  ــ عل ــ تب ال املرجعيــة ال ســت األشــ ، العــرق، ل ــ غرا ان ا ان الوضعيــة االجتماعيــة، املــ

ــدد  ا ــ القطــب املؤســس، والعنصــر  نة االنفعاليــة  ــ ــا، فال ــ أجوا ل ع شــ ماعــات وت ا

ديــد لالتصــال  ــال ا ــذا ا ــ  ــة  و اضيــة، كمــا أن ال ماعــة االف ــ ا ــ واالنتمــاء إ ما لالختيــار ا

د  شــ بدل وتتقلــب باســتمرار، إذا  ســ مكــن أن  ــ و صية بو ــ يــة و ــ مب ســت مفروضــة، بــل  ل

ماعــة. ان وا ــة نحومنطــق االنتمــاء للمــ و انــزالق منطقــي لل

ــ املقــاس، إنــھ اإلحســاس  ــت ع انيــة لبنــاء الب ن اإلم ــ يقــدم للممارســ ا ان االف إن املــ

ــ تفاعــل  ــم  لقــات، إ ــذه ا ــش الوجــود الرمــزي ضمــن  ع ون، فالشــباب  ان املســ ــذا املــ بالتملــك ل

ــم بمثابــة تلــك القبائــل  ــن أحــرارا ف ك الفاعل ــ ات لالتصــال ت ـ الشــب ـ ــذا التفاعــل ع عيــد،  ب/ قر

ــن  ــب واإلحســاس املتبــادل مــا ب ــت املعمــور با ــن أن يجــدوا ذلــك الب ان آمل ــ الزمــن واملــ الرحالــة ع

صيات،  ــ انيــة بنــاء ال ــن وتقــّدم إم
ّ

امــن، تمك ــ الوقــت امل األعضــاء، فوســائل االتصــال التفاعليــة 

عــض  ســية  ا املعطيــات  ــذه  أمــام  ــن  واضع ــب  الو صفحــات  قّدمــون  و يصنعــون  الفاعلــون 

ان،  ــذا املــ ون  ديــدة وســت ــذه القبائــل ا ــ الدخــول ضمــن  ســاعد املمــارس ع ــ  الصفحــات ال

إنــھ مجــال للتثاقــف والتماثــل.

م  ــذا التطــور ســاعد ــ و ــم ترابــط انفعا افــل، إ ــ ت ــذه التكنولوجيــة  ــش الشــباب مــع  ع

ــ ومنــا  ديثــة جعلــت الزمــن الواق ــذه الوســائل االتصاليــة ا ــم ”صنعــة فنيــة”  ــ جعــل مــن حيا ع

ديد  ذا البعد الزم ا ونية   و زمن أســطوري أوجد الشــباب املمارس للدردشــة اإللك ا  ر ــ

أن  اس يمكــن  عــ ال قابــل  فالوقــت  األســطوري،  والقــوة للزمــن  املصداقيــة  عطــي  ــ  ال الســمات  ل 

عــاد”. ادعــة ذات الثالثــة أ الصــور ا طابــات أو نتحكــم فيــھ با

للعالــم  ة  األســطور ات  ــ وامل للوقــت  تصــّور  ــت  ن األن ــ  ع يالحــظ  أن  اليــوم  للشــباب  يمكــن 

الــذي   ، ــ ما ا ســان  اإل لتطــّور  وميــدان  ــن،  الفاعل ــؤالء  عنــد  ي  ب الســ الفضــاء  إن  املتخيــل. 

ــ  اســوب ال ا ا ــ رأســ ماليــة. وعليــھ فالتكنولوجيــا الرقميــة وع عطــي لوجــوده الصبغــة ا

جدولــة  وإعــادة  العالــم  ــ  غي إعــادة  ــ  ــت  ن األن شــارك  بــل  فقــط،  ســاب  وا للكتابــة  أداة  ــس  ل

ماعــات نحوالعالــم األســطوري األمثــل  ــذه الشــبكة أداة لتقــرب األفــراد وا معاملــھ، فقــد أصبحــت 

. ــ يا وا
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ــذه  انــت  طــات املعرفيــة واملعالــم اململــوء باالنتظــارات واالنفعــاالت،  ــذه ا ــ  كــذا وع و

ــرة اجتماعيــة جديــدة،  ــت ظا ن ن لألن ئــة جديــدة، فاملمارســ ــ ب ال جديــد  الدراســة كفاتحــة إلشــ

ــق  ــا عــن طر ّ ــا وتم ــت تفّرد ماعــة أيــن بن ــن ا ك ب ــت مجــال جديــد ومشــ ن ــم، فاألن معقــدة للف

تــج  ــذه املمارســة ت ـ والداللــة،  ـ ــ تحمــل املع ونيــة، مســتعملة أنواعــا مــن الرمــوز ال الكتابــة اإللك

ونا مــن طــرف مجتمــع  انــا مســ ي أصبــح م ب ــول، فالفضــاء الســ ــع ا ــس والطا رابطــا قوامــھ األ

ــذا الفضــاء األســطوري أصبــح عمليــة  ــن اآلخــر.  يــوط مــا ب ــ ا ــدأ ي الشــباب الــذي التــف حولــھ و

ــب واألليــف  يــال والواقــع الغر ج ا ــ ، أيــن ام ــ ا ــذا الزمــن االف ــ  يــاة االجتماعيــة  منظمــة ل

ســافر  ــن األشــياء و ســان ب ســافر اإل ــي، إنــھ تحــّول وانتقــال وســفر،  ــي والالمر ــارق والعــادي، املر ا

ان  اق للمــ ــ وكذلــك ســفر واخ ــن الصــور، وعليــھ فــإن الوجــود  ــ ب ســافر املع لمــات و ــن ال األشــياء ب

ــن  ب قيقــة  ا عــد  و مــال،  وا قيقــة  وا املعرفــة  ــن  ب الـتفاعـــل  بدايــة  ــ  و ــس.2002:85)  ادون  )

ــي والتصــورات  امــل معــھ املعا ان املقــدس‘‘ ا ــذا ’‘املــ ــ  لمــات وال ُتَحــسُّ إال باالعتقــاد واإليمــان  ال

ــؤالء الشــباب. واالنتظــارات مــن طــرف 

ــ العكــس ديناميكيــة العالــم العــادي الــذي  فــا وخياليــا، وإنمــا ع ســت عاملــا مز اضيــة ل فاالف

ونــص  ي  ب ســان (الشــباب) بفضلــھ ومــن خاللــھ واقعــا معينــا مــع اآلخــر، فالفضــاء الســ يتقاســم اإل

ســانية  صائــص اإل ان ذوا ــت مــ ن ــن النصــوص األخــرى، فاألن ــو نــص مــن ب ســان  وأن وجــود اإل

نــوع وتتداخــل فيــھ التصــورات واإلنتظــارات،  ّونــة مجــاال ت ــ إطــاره م شــكيالت الثقافيــة  والــذي تتــم ال

ســان  ونفســھ جــزء منــھ، ذلــك ألنــھ فصــل اإل صبــح  ــ فضــاء ســيميولو و ســان  غــوص اإل حيــث 

ــ فلــك الســيميولو الــذي  وأمــر مســتحيل القيــام بــھ  مــن فضــاءات اللغــات والعالمــات والرمــوز 

ــ متعارضــة.   ففضــاء  قــة غ ــ بطر ا ــ واقعــھ االف ــ  ســمح لــھ بالتفك والــذي  ـــسان  يحيــط باإل

اســوب فضــاء جديــد  يــح شاشــة ا ا فت ــن املعــدات وتقنيــات اســتخدام الكتابــة يمثــل لعبــة متبادلــة ب

ل 
ّ
شــ وأن  ــا  مضامي ة  ــ كب ســرعة  ــ  ّ غ أن  املمــارس  ســتطيع  إذ  خاصــة  ات  ــ ّ بمم مــزودا  للكتابــة 

ــن الكــــلمات  مــع ب ســتطيع املمــارس ا ــ حســب رغبــة املســتخدم، كمــا  ّ تغ بــدل و فضــاء للكتابــة ي

ــ  ــا تمثــل التـــغ السـوسيوـالثـــقا وتق ــ مجمل ــذه املعــّدات  ــ ولعــّل  ــ ذات الفضــاء الن والصــور 

ســان. ــخ املعاصــر لإل ــ التار

ــذه التقنيــة، حيــث الواقــع  ــ  ســق مــن االعتقــاد واإليمــان  ــو  ديــد  ــ ا إن األنمــوذج االتصا

ـ  ـ واق ســالخ  ا ظــة  ل  شــ ي  ب الســ الفضــاء  ــ  والوجــود  ا،  أســطور واقعــا  أصبــح  ــ  ا االف

ــا  ل داللــة للمتلقــي، إ شــ ــ  ــش والتفاعــل مــع الصــورة والكتابــة والرمــوز ال ظــة التعا ــ  والدخــول 

ان  ــذا املــ ــ  ٍت جديــدٍة بإنتــاج صقــوس 
ّ
ــا و لــة 

ّ
لت فيــھ قبائــل رحا

ّ
شــ ــ فضــاء  انية العالقــات  ســ

ــدي. العمومــي ا
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des couloirs et des parties communes, à proclamer la protection de la peinture et des ascenseurs de la 
saleté et du jeu des enfants. Les initiatives des habitants vont jusqu’à même entretenir les espaces verts 
en irrigants les plantes et les arbres. Mais, après l’avènement des concierges, recrutés par l’Agence, ces 
initiatives sont cédées à ceux-là.
13. Un des premiers habitants nous déclare, avec un ton « sévère “ : « Le social a fait des 
catastrophes dans ce pays… Normalement, ces couches démunies doivent être logées dans les 
campagnes pour travailler la terre ; leurs comportements n’ont rien à avoir avec la citadinité, on a vidé 
les campagnes et on continue à remplir les villes... La ville, ça devient invivable avec eux… “. 
14. Pour Simmel, « Toute société représente globalement l’action réciproque des individus qui 
la composent. Cette action réciproque est toujours le fruit de tendances particulières ou l’objet de 
fins déterminées [qui] font que l’homme s’engage avec d’autres dans une coexistence, en une action à 
la fois pour avec et contre les autres, au sein d’une corrélation de circonstances […] Ces matériaux 
qui remplissent l’existence, ces motivations qui la stimulent ne constituent pas encore en soi ni pour 
soi un être social [une socialisation], ils ne la constituent au contraire qu’en tant qu’ils structurent la 
juxtaposition solitaire des individus par des formes d’existence commune et solidaire, qui relèvent du 
concept général d’action réciproque. La socialisation est donc la forme [qui] fait que les individus se 
soudent en une unité au sein de laquelle ces intérêts se réalisent“. Cf. George Simmel, Sociologie et 
Epistémologie, PUF, Coll Sociologies, 2ème édition, Paris, 1991, p 121.
15. Cf. Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Coll Que sais-je ?, PUF, 8ème édition, Vendôme, 
2001, p 87.
16. Propos recueillis auprès d’un des premiers habitants du quartier, âgé de 50 ans, cadre dans 
une entreprise.
17. « En arrivant dans une maison neuve, il faut l’habiller entièrement à ses goûts, la refaire pour 
soi… C’est à travers le bricolage que l’homme le plus souvent marque son espace en l’aménageant “. 
Nicole Haumont, « Habitat et modèles culturels “, in Revue Française de Sociologie, IX, 1968, p182.
18. Nous l’avons constaté sur terrain, après une semaine de l’installation des familles relogées à 
Hai El Yassemine II, le 12/05/2010, des bâches et les rideaux couvraient déjà les balcons et les fenêtres, 
surtout, au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage. (Note de terrain le 18/05/2010).
19. Une question se pose avec acuité sur la perception des acteurs de ces deux notions.
20. Exemple tiré d’un entretien avec un jeune enquêté, enseignant universitaire, habitant AADL 
depuis quatre ans.
21. Richard Hoggart, la culture du pauvre, Minuit, Paris, 1970.
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Paris,  1994. 
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2001.
5. Cote Marc, L’Algérie ou l’espace retourné, Media-plus, Constantine, 1993.
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2 Référence :
1. Jean Pierre Paulet, Géographie urbaine, Editions Armand Colin, coll U, 2ème édition, Paris, 
2006.
2. Pour la ville d’Oran nous envisageons de consacrer le concept d’obésité urbaine, car il est 
plus significatif, à notre sens, pour rendre compte de l’étalement démesuré de cette ville : son extension 
se fait sur des terres agricoles, elle en contient plus qu’il en faut d’habitants (entassement, crise du 
logement), trop d’ordures à collecter, gaspillage de l’eau, un taux élevé de violence urbaine, un taux 
élevé de chômage…un encombrement routier, problème de parking…
3. Jean Pierre Paulet, op.cit, p 45.
4. Gilles Verpraet, La socialisation urbaine, transitions sociales et transactions culturelles 
dans la cité périphériques, l’Harmattan, Paris, 1994, p 255.
5. Paulet Jean Pierre, Op.cit, p 245.

6. Sur ce point, on a comme référence une contribution de Bouziane Semmoud, portant sur une histoire 
analytique des formes du processus ségrégatif en Algérie de la période précoloniale jusqu’aux années 
1980. L’auteur fait une distinction entre les notions de ségrégation, marginalité et sous-intégration, 
pour donner une définition opératoire à la notion de ségrégation en Algérie : « la ségrégation pourrait 
s’accommoder avec une organisation économique qui intègre l’ensemble des unités urbaines selon une 
certaine division du travail. Elle traduirait la structure sociale qui trouve son origine dans la hiérarchie 
des revenus, aujourd’hui, indépendant des revenus légaux, mais également dans les relations sociales “. 
Il conclut que les difficultés rencontrés par la société dans l’accès au sol et au logement rendront la 
ségrégation sévère et plus difficile à cerner. Les arrangements que se permettent les acteurs dans le 
logement (location, session…) font mélanger des populations différentes ou contrastées dans leurs 
modes de vie et leurs représentations culturelles, contraignant ainsi, les membres des classes (couches) 
sociales à cohabiter, dans l’habitat collectif, tandis que la préférence de la majorité des algériens est, 
souvent, pour la maison individuelle. Les différenciations sociales, qu’il faut distinguer des inégalités 
sociales, se sont transformées en gestations et en véritables contrastes sociaux provoquant des conflits 
et des émeutes…Cf. Bouziane Semmoud,  « Les quartiers de la ségrégation en Algérie : continuité ou 
rupture ?  “ in René Gallissot, Brigitte Moulin (sous Dir), Les quartiers de la ségrégation : Tiers-monde 
ou Quart-monde?, Karthala, Paris, 1995, pp 243-251.

7. Yves Grafmeyer, « La coexistence en milieu urbain : échanges, conflits, transactions “, 
in  Recherches sociologiques, N° XXX, 1999, p 174.
8. Le quartier détient son appellation du nom de l’Emir du Kuweit, Cheikh Ahmed Essoubah, 
qui a contribué au financement du projet de construction des premiers immeubles d’habitat collectif. 
9. Nicole HAUMONT, « Habitat et modèles culturels “, in Revue Française de Sociologie, IX, 
1968, pp 181-182.
10. La porte supplémentaire en grillage permet à l’habitant (une femme dans l’absence de 
l’homme) de voir le visiteur sans que celui là puisse entrer, c’est après sa reconnaissance qu’on décide 
de le laisser entrer. S’il s’agit des services de la SEOR ou  de la SONELGAZ, les factures sont reçues 
sans ouvrir la 2ème porte. Les habitants prennent leurs précautions contre toutes infractions ou violation 
du domicile, du fait de l’insécurité qui a régnait et subsiste encore même dans l’imaginaire des habitants.
11. Certains habitants ont opté pour la fermeture à clé de la porte de l’immeuble, dans l’objectif 
de se protéger des intrusions à l’immeuble de gens étrangers. Dans d’autres cas, les habitants se 
protègent les uns les autres sans fermer la porte de l’immeuble, mais en veillant à repérer toute personne 
étrangère : s’il s’agit d’un voleur ou d’un cambrioleur, tous les habitants se mobilisent pour le chasser, et 
s’il le faut lui donner une bonne leçon. L’insécurité est vécue comme un sentiment subjectif plus qu’un 
fait objectif réel.
12. Dans certains immeubles AADL, les habitants se sont mis à peindre les cages d’escalier 
avec des couleurs différentes de celles faites par les constructeurs, à renforcer et entretenir la lumière 

14



L’habitat collectif à Oran : espace public et sociabilité ou le paradigme de la mixité sociale                      Farid Marhoum

« Autres “21, et par conséquent, combler les sentiments d’inquiétude, d’incertitude 

et d’insécurité qui viennent perturber le bien-être du nouveau arrivant. Sur un autre 

volet, la recherche d’un groupe d’appartenance, c’est vouloir nouer avec l’ancien 

groupe de socialisation, avec une identité « spatiale “ construite avec d’autres 

individus à partir d’un lieu favorisant une proximité spatiale et par la suite une 

proximité sociale ou même psychique. Bref, une proximité symbolique, construite 

avec le temps et intériorisée comme « état naturelle “ du vécu de cet individu. 

Conclusion :

Malgré la ségrégation socio-spatiale qui caractérise le quartier Es-Sabah, 

on peut avancer qu’il existe des relations de sociabilité qui dépasse les limites de 

l’immeuble et même de la cité de résidence. 

A Hai Es-Sabah, les choses ont changé. Après dix ans d’existence, le 

quartier commence à prendre signification dans les représentations de ces 

habitants comme leur propre espace de vie malgré la résistance et la subsistance de 

l’imaginaire de l’ancien quartier sous forme d’une nostalgie d’une belle époque. 

Mais, en profondeur l’image négative continue à pratiquer son influence sur le 

comportement spatial des individus et des groupes, cherchant à fuir le pôle négatif, 

en se positionnant dans l’autre pôle -supposé- positif. 

En réalité, ces deux pôles « fictifs “ sont une construction mentale de la part 

des habitants, qui sont poussés à des degrés élevés de sociabilité de par la forme et 

les fonctionnalités de cet espace, qui représente, pour nous, un quartier fragmenté 

en « petites cités “ en concurrence pour s’imposer comme groupes identitaires à 

part entière. 

13
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3.4 Identité(s) et confirmation de soi :

Pour parler des origines des habitants on est censé interrogé la notion de 

socialisation. « …C’est là où on a grandi qu’on a plus le sentiment d’appartenir, 

c’est-à-dire que ayant des parents oranais et qu’on a grandi à Maghnia, on se sent 

plus « maghnaoui “ que « wahrani “, même si on revient habiter Oran à l’âge de 

30 ans20 “. 

En termes de cycle de vie, c’est les phases « enfance “ et « adolescence “ qui 

priment sur les autres phases de notre vie. Ces deux moments de la vie représentent 

les phases de la socialisation intense où l’enfant est contraint par l’éducation des 

parents et soumis à leurs autorité morale et physique. En adolescence, en plus de 

la famille, la socialisation est prise en charge par l’école dans un premier temps, 

puis par le groupe des pairs (le cercle d’amitié), ainsi que par l’«espace public “ 

ou plutôt par la « rue “. On suppose que dans ces deux phases, l’individu reçoit de 

la société les valeurs liées à la différenciation et la pratique de l’espace, tel que la 

distinction entre l’espace intérieur et extérieur, le privé et le public, le féminin et le 

masculin, le familier et l’étranger, le dangereux et le sécurisé… 

Cela peut-il être dit de la socialisation dans un quartier ? D’après les 

entretiens, il est vrai, dans une large mesure, car l’habitant qui arrive dans un 

nouveau lieu fait la comparaison avec son ancien quartier, et commence dés les 

premiers jours à explorer son espace quitte à le conquérir. C’est le cas des familles 

relogées dans la cité El Yassemine, où la familiarisation avec l’espace commence 

par la recherche des anciens voisins, amis et même simple connaissances, dans 

un souci de fuir le sentiment de l’« être isolé “ dans un lieu étranger. Malgré la 

présence de la famille, le désir de s’approprier l’espace public pousse l’habitant à 

s’assurer l’appartenance à une entité quelconque, à savoir un groupe social, dans 

un processus d’« identification “ par les autres et par rapport aux autres. 

Il s’agit de dessiner des limites, ou des frontières, entre le « Nous “ et les 

12
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transféré ici… “16. Les raisons - subjectives - de  cette violence et ces conflits sont 

dues, en partie, à la non-adaptation avec le nouvel espace, le sentiment d’isolement 

dans un espace « en chantier “, non équipé et dépourvu des moyens de transport et 

des commerces et, par conséquence, un sentiment d’être étranger parmi des gens 

(des voisins) qu’on ne connait pas, et enfin la non satisfaction du type de logement 

(F2, F1), de la façade de celui-ci, ou de l’étage où l’eau n’arrive jamais. 

Cette situation est semblable à un « déracinement “ où l’individu perd ses 

relations avec des gens, voire avec une communauté, avec un espace et ses repères 

matériels, avec un bien-être construit, subjectivement, malgré les conditions 

difficiles de l’ancien habitat, car réussir à avoir un logement était une chance qui 

n’est offerte à tout le monde, et postuler pour venir habiter ce quartier, à l’époque, 

représentait pour l’habitant un choix, peut-être arbitraire mais obligé. 

Mais avec le temps, et dans un processus d’« enracinement “, les habitants 

se sont réadaptés avec leur nouvel espace, en particulier privé, en commençant par 

des réaménagements17 à l’intérieur de l’appartement, ensuite par une réorganisation 

de la vie familiale en fonction des contraintes du nouvel espace. La première chose 

à faire c’est protéger l’intimité de la famille du regard étranger18. Dans un second 

temps, essayer de nouer des relations, de préférence, avec des gens du même 

ancien quartier, des collègues de travail, de même profession…etc. 

La temporalité, le déménagement de certaines familles vers d’autres quartiers 

(retour au bidonville ou déménagement vers la périphérie) et l’édification du 

commissariat de police juste à côté du premier noyau ont participé à la pacification 

de la vie sociale à Hai Es-Sabah. Cependant l’image du quartier, après 10 ans, reste 

négative ; c’est une image « figée “ pour la population n’habitant pas le quartier 

ou éloignée du noyau, de même pour les nouveaux arrivants ; le quartier reste 

« étiqueté “ par la violence, les conflits, la non-conformité des comportements 

avec « la citadinité “ et « l’urbanité “19. 
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croisement du champ de la famille avec le champ du quartier ou avec le groupe 

des amis reste possible dans beaucoup de cas (inviter ou s’inviter en famille chez 

des amis ou des voisins, faire les courses ou le marché avec sa petite famille, ou 

organiser une sortie dans un espace public pour la détente). Chaque champ de 

la vie sociale de l’individu a ses propres caractéristiques ou « contraintes “ qui 

limitent les frontières de la sociabilité ou plutôt des sociabilités (on a, souvent, 

tendance à parler de la sociabilité au singulier). Entre privé et public, intérieur et 

extérieur, l’individu est « divisé “, la sociabilité est plurielle. 

Pour aborder la question, nous avons choisi l’entrée par l’espace, en 

l’occurrence, les lieux de sociabilité. Le logement est le lieu par excellence de 

la sociabilité privé, interne et familiale ; le café, le marché et les commerces 

en général, les moyens de transport ainsi que leurs stations et points d’arrêt, le 

Hammam, l’entreprise ou l’institution de travail, représentent, tous, des lieux de 

sociabilité du genre public, externe et sociale. D’après notre enquête, c’est dans 

ces lieux que les gens se rencontrent avec leurs connaissances, leurs amis et leurs 

voisins.

L’hypothèse que nous nous sommes proposée pour résumer les propos des 

interlocuteurs est que la sociabilité est déterminée, en plus de l’âge, du sexe et de 

la profession, par la position dans le cycle de vie, la situation par rapport au travail 

(occupé ou en chômage), le type de la famille, l’ancienneté dans le quartier et 

l’identité développée à partir de l’ancien lieu d’habitat. 

3.3- Hai Es-Sabah : une image «  figée “ :

Dans ces débuts, cet espace d’habitat collectif fut connu pour ses conflits 

et ses violences au quotidien entre les nouveaux occupants de l’espace. « … En 

l’absence des forces de l’ordre publique (le commissariat de police n’étant pas 

encore installé en 2000), le quartier était invivable et c’est la violence caractérisant 

les anciens quartiers dégradés du centre ville, du Derb et de Sidi El Houari qui était 
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contenus de celle-ci se transforment en formes d’existence sociale, libérées de tout 

contenu social. Le fond de la sociabilité réside dans la réciprocité des relations 

« avec, pour et contre les autres “. 

C’est dire que dans une relation de sociabilité, on est en présence de trois 

partenaires ou moins, le « moi “, « l’autrui “ et « l’autre “, que ces partenaires 

soient des individus ou des groupes, car il n’est plus question de parler de « l’être 

isolé “. Le « moi “ ou l’individu, pour satisfaire son besoin aux autres, peut avoir 

comme autrui sa famille qu’il est censé protéger contre l’autre qui est l’étranger. 

La culture de « l’être pour autrui “ et « l’être par autrui “15, fait que l’autrui 

peut être une communauté ou un groupe défini sur la base de l’âge, du sexe, de 

l’ancien lieu de résidence, de l’espace géographique d’origine ou de la catégorie 

socioprofessionnelle. Bref, une variable où l’individu peut satisfaire son besoin 

d’appartenance à une identité. Il s’agit là de relations de coopération, de symbiose 

et de compétition entre les individus et les groupes. 

Dans le point de vue  de Simmel sur la sociabilité, si intéressant soit-il, et qui 

date de 1917, la sociabilité se situe à l’entrecroisement de différents champs de la 

vie sociale de  l’individu : famille, groupe social, travail et quartier. 

Apparemment, ces champs sont en conflit - si le mot n’est pas trop fort – car 

l’individu est censé rechercher l’équilibre de son existence dans ces champs. Un 

équilibre facile à compromettre entre deux champs (famille et travail par exemple 

ou famille et groupe des amis), mais difficile en présence d’un troisième, voire 

un quatrième ou un cinquième champ. Entre la famille et le travail, le partage est 

simple : temps de travail, temps hors travail ; mais quand on est hors travail, il 

est difficile de rassembler les autres champs avec la famille : être dans l’espace 

public du quartier, ou dans un café avec son groupe d’amis, voire avec des voisins, 

signifie ne pas être avec sa famille, puisque la famille relève de la sphère privé, 

tandis que les autres champs relèvent de la sphère publique. Cependant, un 
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gestion de la politique de logement, distance sociale entre les groupes sociaux, 

hétérogénéité de la population, absence de citadinité, divergence des comportement 

et absence de solidarité autour des intérêts collectifs… Néanmoins, les habitants, 

ou du moins nos interviewés, nous ont confié qu’il y a du changement qui s’est 

produit dans la situation de coexistence et de cohabitation des habitants, mais 

l’image négative reste « figée “. 

Concernant le 2ème axe, la familiarisation avec l’espace commence par les 

réaménagements du logement, en suite par la manifestation du désir d’élargir 

son espace au-delà du logement au palier, à l’immeuble12, voire aux alentours de 

l’immeuble et aux espaces verts. Ces actes ou ces comportements peuvent être 

expliqués par le désir de certains habitants de « s’afficher “, de « se proclamer 

leader “ en l’absence de comité de quartier, ou de « se distinguer “ des autres 

groupes déjà installés. Comme hypothèse, nous pouvons avancer que l’image 

négative, répandue et « vendue “ aux nouveaux arrivants, procure ce désir de 

distinction par rapport aux autres groupes (Ceux logés ou relogés dans le cadre du 

logement social) jugés « incivilisés “, ne méritant pas une place dans ce quartier13! 

3.2 Une sociabilité au pluriel :

Par le 3ème axe, nous avons voulu classifier les cercles de sociabilité que 

l’habitant développe à partir de son logement jusqu’à l’espace public. Il s’agit 

de passer du cercle du voisinage immédiat du palier, au voisinage mitoyen de 

l’immeuble, au voisinage élargi du quartier, c’est-à-dire, du « Nous “ à « Autrui “ 

aux « Autres “.

 Mais d’abord, qu’est  ce que la sociabilité ? Le sociologue allemand 

Georg Simmel lui a consacré tout un chapitre dans son ouvrage « Sociologie et 

Epistémologie “, traduit par L. Gasparini avec une introduction de Julien Freund14. 

Partant de la conception simmelienne de la socialisation, il est à supposer 

que la sociabilité apparait du moment où, dans un processus de socialisation, les 
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social pour rentrer dans le territoire d’un autre groupe social. C’est dire que 

les pratiques habitantes marquent l’espace et précisément les immeubles, par des 

cachets particuliers de modes de vie, d’usage fonctionnel, et de délimitation des 

frontières (privé / public, familier / étranger, du « nous “ et des « autres “). Car 

comme le note Nicole Haummont, citant G.H Radkowski : « Pour s’approprier un 

espace, l’habitant le clôt, même symboliquement, de façon à délimiter un territoire 

sur lequel il pourra inscrire sa marque […] L’habitation implique le partage du 

milieu vital de l’Homme en deux zones : le lieu où « il habite “ et les « autres 

endroits “ […], elle présente un rapport ou une structure à deux termes : dedans 

/ dehors, vie intérieure / vie extérieure ; le premier marqué et défini positivement, 

le second non marqué et défini négativement par rapport au premier “9.

Concernant l’observation de la sociabilité des individus, voire des groupes, 

on peut avancer l’hypothèse que la séparation faites entre le dedans et le dehors 

renvoie au degré de sociabilité de l’habitant (fermé / ouvert), car dans un immeuble 

collectif, contrairement à l’habitat individuel, où la séparation est simple par 

la clôture du jardin ou les murs et la porte d’entrée, l’espace privé du logement 

est nettement marqué (renforcement des portes par l’ajout d’une deuxième en 

grillage10, multiplication des serrures…), tandis que l’espace de l’immeuble ne 

l’est pas ou ne l’est que partiellement, ce qui engendre un sentiment d’incertitude, 

d’inquiétude11. 

3.1 Une image et des discours :

Les axes des entretiens semi-directifs exploratoires sont de quatre : 1) 

discours et image du quartier, 2) processus de familiarisation avec l’espace, 3) 

sociabilité : étendue, frontières et variables de développement, 4) formalisation 

des rapports sociaux entre les groupes coexistant dans le quartier. 

Pour le 1er axe, les discours sont presque unanimes sur une image « négative “ 

du quartier : violence, conflits, insécurité, manque d’équipements, mauvaise 
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d’être et d’agir, elles n’impliquent pas, toujours, des hiérarchies verticales. Elles 

sont de l’ordre de la diversité humaine, de l’altérité, de l’extériorité entre des 

univers culturels et identitaires étrangers les uns aux autres. 

C’est une problématique dualiste, celle d’une culture humaine universelle, 

comportant en son sein, des différences d’ordre culturel. Là encore, il faut faire une 

distinction entre les différences tenant au statut socioéconomique : les inégalités 

sociales, et les différences culturelles proprement dites. Il s’agit, plus précisément, 

de faire la distinction entre les deux plans orthogonaux de la différenciation, 

le vertical pour les premières, et l’horizontal pour les secondes. Et c’est ainsi 

qu’on peut comprendre l’articulation entre les différences, les distances et les 

coexistences7.

3-  Hai Es-Sabah8 : Une enquête pour comprendre :

Pour mieux comprendre et répondre à notre question de départ, nous avons 

procédé par une enquête de terrain, à Hai Es-Sabah, un nouveau quartier d’habitat 

collectif situé à l’est d’Oran, partagé administrativement entre deux  communes : 

de Bir El Djir et Sidi Ech-Chahmi. Le temps record (10 ans seulement) dans 

lequel sont construites plus de 24000 logements et le nombre des habitants (plus 

de 150 000) nous renseigne sur le volontarisme de l’Etat, d’une part, et sur le 

phénomène d’obésité urbaine, d’autre part.

 La méthodologie appliquée pour appréhender le monde social de Hai Es-

Sabah, s’appuyait sur les techniques de l’observation in situ et l’entretien semi-

directif.

Pour l’observation in situ, en sillonnant l’ensemble du quartier  et en 

observant l’espace des immeubles dans les différents secteurs,  le premier 

« sentiment “ qui nous vient, est d’avoir « l’impression “ de sortir d’un monde 

pour entrer dans un autre monde, ou plutôt, de quitter le territoire d’un groupe 
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d’appartenance (Berbères, Arabes, Chaoui, mozabites…)6.

Les processus de ségrégation combinent, en proportions variables, la 

mise à l’écart délibérée de l’autre, la recherche du semblable, et les inégalités 

des ressources dans l’accès au logement. Les préférences en matière d’habitat, 

de voisinage et les possibilités inégales du choix du lieu de résidence, engagent, 

parfois, des perceptions discriminatoires en distinguant les voisins souhaités de 

ceux qui sont seulement tolérés dans certaines limites, et remet en question le 

principe de la mixité sociale accepté, théoriquement, par les individus. 

De ce point de vue, on peut évoquer les processus d’invasion, de 

ghettoïsation, de « gentrification “, de brassage…etc., pour formaliser, plus 

clairement, les configurations ségrégatives de la ville. Mais dans la mesure où la 

ville est désignée comme espace partagé, tout un chacun est impliqué, avec autrui, 

dans une opération de composition de groupes sociaux coopérants, concurrents, ou 

en situations de conflit, selon la nature des enjeux mis en œuvre.

Ce processus induisant des compromis, voire des transactions, définis les 

modalités de cohabiter au quotidien et les manières d’entretenir des rapports 

sociaux entre des populations hétérogènes amenées à partager un même espace de 

vie dans le milieu urbain. La question de l’hétérogénéité des populations soulèvent 

le paradoxe de la structuration des différences socioculturelles et l’organisation des 

coexistences en milieu urbain. On peut mobiliser, pour comprendre l’articulation 

entre la proximité spatiale et la distance sociale, l’analyse des hiérarchies dans les 

différents champs sociaux : le travail, l’éducation, la religion, la culture de référence, 

le groupe ethnique, l’origine sociale…Ces champs nous permettent d’adopter une 

approche en termes de classes sociales, de catégories socioprofessionnelles, de 

niveaux de stratification intellectuelle, etc. Néanmoins, il faut souligner que si ces 

différences engendrent des écarts dans les visions du monde, dans les manières 
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a un désir de fuir la ville « nuisante “, en même temps qu’il veut préserver les 

équipements  et les commodités de la modernité dans la campagne « idéalisée “ 

par le calme, la détente. Bref, un cadre de vie agréable.

La notion de ville durable, très à la mode et souvent critiquée, est très 

importante pour la compréhension. Une ville peut contenir aussi des facteurs de 

non-durabilité. Elle contient une difficulté à associer les trois P du développement 

durable : People (l’équité sociale), Profit (l’efficacité économique), et Planet (la 

préservation de l’environnement). La mondialisation accentue les difficultés à 

harmoniser, à associer, à faire cohabiter les différences et la diversité culturelle 

et identitaire… En définitive, l’homme n’est pas qu’un simple élément des 

écosystèmes5. 

2- De la ségrégation :

Pour lancer une réflexion pluridisciplinaire sur les processus ségrégatif à 

l’œuvre, tant dans les pays développés que dans les pays du Tiers-monde, il faut 

faire une délimitation de la terminologie sur des mots dont le sens est flou ou 

semble dévoyé et dont les contenus varient d’une culture nationale de référence à 

une autre. Il faut montrer l’articulation de l’identitaire et de l’économique dans les 

problèmes d’intégration, de ségrégation, et de marginalisation. Chaque espace a 

son individualité propre tirée de sa morphologie, de la diversité de sa population, 

de ses équipements sociaux, de sa situation géographique…etc. Dans les pays qui 

ne connaissent pas le phénomène de l’immigration, la ségrégation se fait entre des 

nationaux de souche. 

La ségrégation en Algérie pose des interrogations en termes de groupes 

sociaux, d’origines géographiques et historiques diversifiées, et on se demande 

si l’Algérie est à l’abri d’un processus d’« ethnicisation “ des rapports sociaux ? 

Pourtant les qualificatifs ethniques existent bel et bien entre les groupes 
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des revenus. Les processus d’urbanisation correspondent à une logique mondiale 

de concentration spatiale des activités, et donc des hommes : la ville est créatrice 

de richesse, de pauvreté aussi3. 

Ensuite, il existe une opposition - complémentarité -  entre l’espace objectif 

et l’espace subjectif, vécu par les habitants. Il s’agit d’analyser avec des méthodes 

objectives la subjectivité des hommes : cela suppose de voir les manières dont 

l’espace est vu, perçu, représenté et vécu par ses occupants. Chaque habitant se 

forge une certaine image de son environnement, il voit ce monde à travers un 

« filtre “, et sa connaissance de celui-ci est partielle. Donc il est difficile, même 

dangereux, de réduire le comportement humain à des réflexes conditionnés par 

l’environnement et la société ! Il existe bien une image mentale, déformée peut-

être, souvent symbolisée et simplifiée, qu’il faut connaître pour comprendre les 

aspirations ou les frustrations des citadins. Bien entendu, il existe des images 

collectives, des ressemblances et des comportements identiques. Le symbolique 

donne à un lieu, un quartier, ou une ville leurs spécificités d’espaces de vie.

Enfin, le paysage urbain que voit le citadin est donc un « construit “. 

Chacun donne à ce qu’il observe un sens et une image personnelle correspondant 

à sa culture, son époque et son milieu social. Bref, façonnée par sa socialisation 

urbaine4. 

Selon Jean-Pierre Paulet les villes construites par des hommes reflètent, 

à un moment donné, l’image ou l’imaginaire qu’ils se font du monde. La crise 

de certaines villes provient du fait qu’une génération d’habitants vit dans un 

environnement élaboré et conçu par les générations précédentes. C’est à partir 

de l’image qu’on se fait de la ville que se décide le comportement spatial. Il faut 

donc bien mesurer les écarts entre la réalité de l’espace vécu et les perceptions 

réductrices et les déformations provenant d’un  apriori idéologique. Le citadin 
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d’habitat collectif à travers les opérations de relogement ?

1- De la ville et de l’urbain :

 Nous allons nous retenir, pour analyser cet élément, aux idées du géographe  

Jean-Pierre Paulet1 dans l’objectif d’appréhender les difficultés à définir la ville 

et l’urbain, et la multitude des définitions et des usages, qui leur donnent leur 

dynamique, leur diversité, et leur universalité comme phénomènes humains. 

Ce géographe français part du constat du phénomène de l’extension des 

villes2 et, en parallèle l’évolution des nombres de citadins dans des « mégapoles “ 

et des « mégalopoles “. La ville se manifeste partout dans le monde comme 

phénomène social, résultant de la rencontre entre l’homme et l’espace, et d’une 

articulation complexe entre le politique, le religieux, l’économique, le culturel, 

l’historique, le symbolique, le psychique et le spatial. N’a-t-on pas dit que « Les 

pierres font la ville, les hommes font la cité “. 

Pour lui, il y a d’abord le problème de choisir entre les méthodes d’analyse 

pour essayer de comprendre la ville comme objet de recherche et de débat. 

L’analyse systémique de la ville, par exemple, implique la prise en compte de ses 

fonctions et sa structure, c’est-à-dire une organisation structuro-fonctionnelle. Mais 

d’autre part, elle est aussi une perception humaine de l’espace, une culture et des 

représentations. Elle est encore une organisation politique, économique et sociale. 

La ville est aussi un système humain où figurent l’irrationnel et l’imprévisible.

Il faut se rendre compte aussi que la mondialisation est synonyme de la 

croissance des inégalités, et l’urbanisation n’est, dans la majorité des cas qu’une 

projection de ces inégalités sur l’espace. De ces situations là, naissent une nouvelle 

distinction entre agglomération et bidonville, car l’urbanisation et la croissance de 

la population citadine, ne coïncident pas toujours avec les niveaux des salaires et 
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 L’habitat collectif à Oran : espace public et sociabilité ou

le paradigme de la mixité sociale.

Farid Marhoum1*.

Introduction : 

La problématique de la cohabitation et de la sociabilité est étudiée dans 

les sciences sociales de manières et sous des angles différents. Le voisinage, la 

cohabitation, les sociabilités et les interactions sociales des habitants des cités 

d’habitat collectif sont de plus en plus rattachés, ou si l’on peut dire, regroupés 

sous la thématique de « La mixité sociale “, une question d’actualité accrue dans 

les débats politiques des sociétés développées ou postmodernes de l’Europe, du 

Canada, des USA… Celle-ci désigne plus, une intention ou un objectif « noble “ 

à faire admettre socialement, à travers les politiques publiques régissant la ville 

dans ces pays développés. Il s’agit de régler le problème des inégalités sociales et la 

distribution de la pauvreté, du chômage et de la précarité dans l’espace de la ville de 

manières à résoudre les problèmes des « ghettos “ et des banlieues. 

Pour nous, il s’agit de prendre le terme de la « mixité sociale “, dans 

ses significations socio-anthropologiques, avec ses articulations autour des 

« différenciations “ entre des individus et des groupes coexistant dans les grands 

ensembles d’habitat collectif de l’Algérie indépendante, précisément dans la ville 

d’Oran, à « Hai Es-Sabah “ dans la commune de Bir El Djir.

 A priori, en Algérie la « mixité sociale “ ne représente qu’une « situation 

vécue “ de coexistence et de cohabitation entre des groupes sociaux, des 

générations, des familles et des individus différents sur, au moins, deux plans : 

socioéconomique et culturel. 

La question de départ par laquelle nous avons entamé notre sujet consistait 

à voir : Comment se reconstituait la sociabilité et le lien social dans les cités 

1 Enseignant-chercheur au département de sciences sociales, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen.
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