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لفقه ". بستمولوجيا  لفقه ما يسمى بـ: "  تجاها في فلسفة   سا 
. لدين معيو . جلا  لعالي.                                                  ير عبد  . شو . 

ية.     ية .                                                           جامعة غر  جامعة غر
 

 لبحث: ملخص 
لفقه  لخاصة بالفقه " سوسيولوجيا  لاجتماعية  لعلو  ليو هو بمثابة  لفقه   علم فلسفة 
عتبر فلسفة  لباحثين ممن  لفقه "، خلافا لما ير بعض  بستمولوجيا  لفقهية "  لمعرفة  ية  نظر  ،"

ل لذ ما فر بين فلسفة  لآخر  لبعض  لفقه،   صو  مقاصد لفقه شعبة من شعب  فقه 
سا في تحديد معالمه، لشريعة؛  لد لاتجاها  لتي تنوعت  لصاعد  لعلو  ليو من  هو 

لعلو  علاقته بشتى   ، في  مجا يحتا ظيفته،  ما هي   ، تشكيل حد بيا مضمونه، 
لى ما سبق فإننا ن بالإضافة  لك؛  غير  مقاصد  فقه  صو  لأخر من  لفقه لأساسية  جد  

لقر  علو  لتفسير،  لأصو  لإسلامية، مثل  لمعا  لعلو  خل، كذلك مع مختلف  متد
لإنسانية  لمعا  جلي مع  ضح  يتقاطع بشكل  خل  عها؛ بل يتد لحديث بأنو علو  للغة، 

بولوجيا لأنتر لدينية، مثل  لعلو  لأخير ليست من صميم  لتي هي في  يخ، لاجتماعية  لتا  ،
لأساسية لكل  لمميز  خل من  لتد هذ  لنفس.  علم  لاجتماع،  علم   ، لقانو  ، للسانيا

لإسلامية.  لعلو 
لمفتاحية: لفقه.   لكلما  لفقه؛ فلسفة؛  سوسيولوجيا   بستمولوجيا؛ 

Abstract: 
The philosophy of jurisprudence today is the social science of 

jurisprudence, today he is a rising scientist whose trends and studies have 

diversified, In addition to the above, we find that jurisprudence is 

intertwined with various Islamic sciences and knowledge, such as the 

fundamentals and interpretation, the sciences of Quran and language, and the 
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sciences of modernity. Anthropology, History, Linguistics, Law, and 

Sociology. 

Key word: The philosophy of jurisprudence, Fiqh, Epistemology  . 
 مقدمة:

لإنسانية  لعلو  مقاصد من تنا بسبب تطو  فلسفته  لفقه  ليو  َ ما يشهد 
تساع  ليو من  إ ما يظهر  جب تشجيعه،  لو لطيب  لأمر  لشرعية لها، لهو من  لعلو  كبة  مو

ل عتبا  لمقاصد  ية عبر   لعصر لنو  لمستجد  لتعاطي مع مختلف  مآلا تكامل في 
همية، ليُد  تها حقيقة لا  ئها مصالح معقولة لذ لتي تكو من  لعامة،  لعبا  عا لمصالح  مر

لخالص ني  لقر لمعنى  لقر لتشقى :قوله تعالى على  نزلنا عليك  َ لآية   ما   [.    02سو طه ] 
يف بالموضوع:  -أ   لتعر

ليو م  لفقه هو  سا في فلسفة  لد لاتجاها  لتي تنوعت  لصاعد  لعلو  ن 
علاقته   ، في  مجا يحتا ظيفته،  ما هي   ، تشكيل حد بيا مضمونه،  تحديد معالمه، 
لجبا  لدكتو عبد  لك، لهذ يقو  غير  مقاصد  فقه  صو  لأخر من  لأساسية  لعلو  بشتى 

بالرغم من تباين م1لرفاعي نهم متفقو : "  لقضايا، غير  لفقه  هذ  سين لفلسفة  لد قف  و
نبثا  لعصر، على غر ما شاع من  لفقه في هذ  سة فلسفة  نشا علم يعنى بد جميعا على ضر 
يوضح  فهمها فهما يغو في خلفياتها،  لعلم،  لك  فلسفة بجو كل علم، تتنا تحليل ماهية 

يشر  لتي تتحكم في مناهجها،  مل  لعو مجموعة  فها،  هد ئرتها،  لمناهج،  لأمثل لتلك  لتنظيم 
ته"  مرتكز لعلم  لك  سس   .2تقنين 

                                                           

لدين - 1 لتفكير  مناهج  لإصلا  ية فلسفية حو  له  لإسلامية  لفلسفة  قي، متخصص في  كاتب عر ي. مدير مركز مفكر 
. ينظر  سلامية معاصر ، ير تحرير مجلة قضايا  يا متعد ير لمجلا  مستشا تحر  ، لدين في بغد سا فلسفة 

، موقع:  لرفاعي، مؤسسة مؤمنو بلا حد لجبا  لرفاعي، مقالا عبد  لجبا   ]عبد 
minoun.com/auteur/168www.mo : لسحب يو  .[02/01/2018، تَم 

لرفاعي،  - 2 لجبا  لفقهعبد  لى فلسفة  لفقه  صو  لاجتها من  : تجديد مناهج  :مقا ليو لحو   ، موقع 

www.alhiwartoday.net/node/6285  :يخ : 03/12/2013، نشر بتا لسحب يو  .02/01/2018، تَم 
 

http://www.mominoun.com/auteur/168
http://www.mominoun.com/auteur/168
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لل ه  مر فطر جبله  لحيا هو  لإنسا في هذ  ية بما يحتاجه  لبشر لـكينونة   ظمأ 
غم  ن نضج  لحيا هو في حالة تكامل  لذ لا ينفك عنه تعالى عليه، فالمر في هذ  قصه 

لأ  ستخلا  هو  لل ه تعالى منه،  جو ليحقق مر  ئمة لإثبا  هو في معركة   ، بد
نز   لل ه تعالى   َ نها، لأ لَسلا  –عمر لقر  –عليه  تخا  لجَنة لما  فيه قد على  من 

بتد بل لية تبعاته،  لم يخلقه للجنة  لت  تحمل مسؤ هذ ما  ختبا  لاستخلا بلا  لتحقيق 
لصريحة. نية  لقر لُنصو   عليه 

لَسلا  –فآ   لاستخلا للإثبا  –عليه  لية  ، لتحمل تبعة مسؤ يته من بعد
لصحيح، فقا تعالى:  بك  لوجو  لَأ خليفة  ِإ قا  ني جاعل في  سو   للملائكة ِ

لآية  [ لابتلا فقوله: 30لبقر لاختبا  ما   ،]  لذ بيد هو على كل شي قدير.  تبا  لملك 
لغفو  لعزيز  هو  حسن عملا  َ يكم  َ لحيا ليبلوكم  لمو  لآ لذ خلق  لملك]  -01ية سو 

02.] 
لبحث:    -ب ختيا   سبا 

لفقه تدفع بالناظرين  بستمولوجيا  لبحث   فعت لكتابة هذ  لتي  فع  لد هم   من 
لمجتهد  لفقهي، مما يجعل  لاستنباط  ئر  لمستجد خا  لقضايا  لبحث في  لى  لمجتهدين 

لفقهية لعملية  نه يتوغل في  ثا   لفقهي،  كأنه باحث باحث  لخلا  خر عن  لينجز ظاهر 
لمسائل. لمعتا في  لخلا   بعيد عن 

عو شاملة  نطلا  لعلم  لجبا ضر لهذ  لدكتو عبد  ثبتها  لذ  عث  لبو إ من 
لفقه هي ما يلي:   لبنا علم يعنى بفلسفة 

لمؤسسا  -1 سعيها لأسلمة  لمعاصر  لإسلامية  لتجربة  نفتا  ية   لاقتصا لسياسية 
لعقل  ، مما لم يألفها  لجديد لفقهية  لاستفهاما  فير من  لثقافية طر عد  لاجتماعية 
لخاصة بالاجتماع  لشرعية  لأحكا  لتعر على  لاستفهاما  تجا  لفقهي من قبل، 

 ، لمو لفقه  قيمة   ، حد لفقه  لسؤ عن: مجا  لى  لمكا في لإسلامي  لزما  ثر 
لـكونية  يته  لفقيه  ثر خلفية  مكاسبها،  لبشرية  لفقهي بالعلو  لاستنباط  علاقة   ، لاجتها
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قف  مو عد تعرضها لتحيز  لاستنباط  ضمانا موضوعية عملية  لنص،  قتنا مدلو  في 
لك… قبلية   .غير 

لانسانية، خاصة ما يتصل منها بو -2 لعلو  لألسنية تطو  لفقه، مثل:  لاصو  ية بعلم  شيجة عضو
لاجتماع،  لنفس،  علم  لعلم،  فلسفة   ، لقانو لحقو  هنة،  لر لنصوصية  لاتجاها 

بولوجيا  .غيرها… لانثر

طن قصو  سة مو لدينية،  لمد  لتعليمي في  لنظا  صلا  لشعو بضر 
فة عن  لمتعا لـكتب  ليولعلو  لإسلامي  لثقافية للاجتماع  لمعرفية   .1لوفا بالمتطلبا 

لبحث  -  سة:  : هد  لد هد هذ  هم   من 

لفقهية  .1 لمعرفية  ية  لنظر تمعق في معرفة علم  لخفية للنصو  ية للأنسا  ليه من  ما يرمي 
لفقهية. لاستدلالا  توجيه عملية   ، لاستنباطا  ما  

لملـكة، فمثله توسيع ثق .2 لفقهية فيربي فيها  لمسائل  لإمعا في كثر  لفقيه، فمثل ما يفعله  افة 
لمتقدمين  لأئمة  جتها   َ لفقه، لأ لل ه  –كذلك تفعله فلسفة  فق ظر  –حمهم  كانت 

لفق لسياسية  فعا في تجميد  َنه كا للحيا  لا نغفل  مانهم، كما لا ننسى  ه مثل ما عر 
غيرها. لعباسية  ية  لأمو لة  لد  فعل في 

فية  .3 لجغر لبيئة  لمحيطة  لظر  لتقاليد  لأعر  لزمكا  لفقه مع  تفاعلا  معرفة تأثير 
ته مثل ما فعل مع  جتها على  تها عليه  تأثير لفقيه  لسياسية لبلد  لثقافية  لاجتماعية  لحالة 

لشافعي  لل ه  –لإما  لرسالة –حمه  حتى كتابه  لجديد،  لفقه  لى  لقديم  لفقه  َنه 2من  ، كما علم 
لقديم لجديد      .فيه 

 

                                                           

لمر - 1 لسابق.نفس   جع 

عا تصنيف  - 2 لى مصر  جع  لما   ، لرسالة ببغد لل ه عنه صنف كتا  ضى  لشافعي  علم    " : لر لفخر  كر  هذ ما 
لرسالة  لا  لا  لنا  يد  ليس في  لقديمة،  لرسالة  هبت  ياما كا فقد  حد منهما علم كثير "،  في كل  لرسالة،  كتا 

. ينظر ،  لجديد لر لدين  لشافعي] فخر  ية، طمناقب  هر لأ لكليا  لسقا، مكتبة  حمد حجا  ، مصـر، سنة 01، تحقيق: 
1986 ،157 .] 
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لبحث -  :   شكالية 

لبحث للإحاطة بها كلها  لتي لا يسع  شكاليا  من خلا ما سبق تتولد لدينا عَد 
: لإشكاليا هم هذ  من  لأساسي منها؛   لـكن سنركز على 

هل هو ضر  لا ؟ . -1 لفقه؟   ما هو علم فلسفة 

لاجتماع  -2 لمعمو من علو  ثة على ظهر  لحا لـكبر  لتحولا  لفقه عن  هل يمكن عز 
لتجربيبة ؟ . لعلو  بية  لتر  لنفس 

لإسلامية   -3 لحضا  مسا  لفقه  لتفكير في فلسفة  لاجتها   ثا  هل هنا علاقة بين 
 .؟

ملتها ظر هل   -4 لاجتها  ، لـكو تلك  لأمة بالقبو جتها تلقتها  يمكن تجا 
لفقهية ؟ . لفلسفة  لـكن بر  قد تخالفها تماما  فقها  جتها قد تو لى   ،  محد

لبحث:  -هـ  خطة  

سة هي كالآتي: لد حة، كانت خطة هذ  لمطر لا  لتسا  للإجابة على هاته 
 .مقدمة 
 :لفقه.تعر  لا بستمولوجيا   يف 
 لفقه   :اثاني لحضاضر فلسفة   .في معالم 
 قع. فلسفةثر   :اثالث لو  لفقه على 
 :لعامة للبحث. خاتمة لخلاصة  لنتائج   تتضمن 

منه  لل ه  فيق  صبنا فيه فمن  ، فإ  لقو لعمل  لسد لما فيه خير  لتوفيق  لل ه نسأ 
إ عطفه،  لخطأ فما نحن بمعصمومين عنه. جو   كنا 
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لفقه. بستمولوجيا  يف   لا: تعر
لتفكيك  لى  لمصطلح مركب من كلمتين لكل منها مدلولوها في علومها، فسنلجأ   هذ 

لكامل له. يف  لتعر لتا لنعر  لجمع  بعدها يكو   لمركب 
لابستمولوجيا.  يف  : تعر لأ  لفرع 

لإبستمو لاشتقا تعني  لعلم ” لوجيا بضر  بتكا جديد كفرع من ” سة  هي   ،
لعلم لكل  لمبحث؛ ففي عصرنا يتم تقديم  يبد  لا ضر لهذ  لفلسفية،  سا  لد ع  فر
إ  تها علينا كحقائق،  لتي تفر  لنتائج  منسجمة من  ضحة، منظمة  حد منا باعتبا مجموعة 

لعلم موضوعا قبلنا بد فحص، ت عتبا  يفا كهذ للعلم، فإننا لن نستطيع  نفهم لما يتحتم  عر
سة،  لإسلامية للد لفلسفتين  ليونانية  لفلسفة  يخ  لتي ضمها تا لمعرفيا  تشمل صو من 
لعلمي يو ؛لمسيحية لتطو  خل  هي معرفيا عكست بحد ما مرحلة  ، كما ضمت في 
لـك لمنطقية بنيتها  لنما  جا يقينية  إستثمر  لعلمية  لتصو  لمفاهيم  لـكثير من  ثير 

شملت  ها  ملكاتها   قو لنفس  ية  لفلسفية لها كانت من  لمعالجة  لا   ياضية ؛  لر
صوفية  . 1 معرفيا غنوصية 

سمين لأبستمولوجيا هي كلمة مركبة من مقطعين    :  
بست لمعرفة.لأ :  يعني   مي 

ية :  بالإنكليز لعلم.Logyلثاني : لوكو باليونانية ) تعني   ) 
لمعرفة  . 2  فالأبستمولوجيا هي : علم 

                                                           

1 -  ، يد يينمحمو  لمعاصر لغر  فلاسفة  لإسلا  لمعرفة عند مفكر  ية  لمتنبي، طنظر ية، سنة  1، مكتبة  لسعو  ،
2012  ،13 .  ما بعدها، بتصر

2 -   ، مدمحمد جلو فرحا يخ  لأبستمولوجيا : تا : مقدمة في  ، نقلا مقا لأ لفلسفة  بن خلد للعلو  ، ملتقى 
  ,Without an edition, year 1967, Vol03Encyclopedia of PhilosophyMacmillan ,عن: 
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لأشد  ية،  لأكثر حيو لفلسفية  لموضوعا  مها  ليو من  لأبستمولوجيا  تعد 
لذ يعكس لفلسفي  لمشهد  إنها  تشابكا في نسيجه.  لبنا  تباطا بالعلم،  لعلمية في  لتبدلا 

لعصر لى   لفلسفي  لبنا  نتما  لذ يكشف عن  لمقيا  هي فو كل هذ ،    ،لمعرفي. 
لمعرفي. لثقافي  يخ  لتا جه في خانة من خانا  ند  بالعكس يعلن عن 

لفقه. يف  لثاني: تعر  لفرع 
ختلا م لمسلمين على  لعلما  لمتفق عليه بين  لإنسا من  هبهم  كل ما يصد عن  ذ

لشخصية،   لأحو  ئم   لجر لمعاملا     ، لعبا كا من  فعا سو  قو  من 
لأحكا بعضها  هذ  لإسلامية حكم،  لشريعة  لتصرفا له في  لعقو   ع  نو من  نوع من 

بعضها لم ينتبه لسنة،  لقر   لـكن بينتها نصو  في  لسنة،  لقر  ا نصو في 
لدلائل  سطة تلك  لمجتهد بو ما لها بحيث يستطيع  نصبت  لائل عليها  يعة  لشر قامت 

يتبينها. ليها   لأما  يصل 
لمستفا   ، فعا قو  لإنسا من  لمتعلقة بما يصد عن  لشرعية  لأحكا  من مجموعة 

لنصو فيما  فيه نصو لأخر فيما لم تر فيه  من  لشرعية  لدلائل  لمستنبطة من 
لفقه  .1نصو تكو 

حمد بن فا لفقه فيقو  حد صحيح يد على  2ما  صل  لها  لقا  لفا  : " فقه 
لا  كل علم بشي فهو فقه، يقولو لا يفقه  فقهه،  لحديث  لعلم به، تقو فقهت  لشي   

ختص بذ لشي  بينته ينقه، ثم  فقهتك  لحر فقيه،  لشريعة فقيل لكل عالم بالحلا  لك علم 

                                                           

1 -  ، لوها خلا لتشريععبد  يخ  خلاصة تا لفقه  صو  ، مصر، ، مطبعة علم  .ط.  .13لمدني، 
لمعر بالبديع  - 2 لحسين  حمد بن  خذ عنه  للغة،  ئمة  كابر  ، فإنه كا من  لر يا  كر حمد بن فا بن  لحسين  بو 

لحمية لهذ خلتني   : لك فقا ، فسئل عن  مر خر  لى مذهب مالك في  نتقل  قا، ثم  كا فقيها شافعيا حا  ، غير ني   لهمذ
لبلد  لألسنة،  يخلو مثل هذ  لمقبو على جميع  لر  -لإما  لدين 395عن مذهبه، توفي سنة  -يعني  هـ. ينظر ]كما 

 ، بالأنبا لأ لألبا في طبقا  ، طنزهة  لمنا ئي، مكتبة  لسامر هيم  بر ، سنة 03، تحقيق:  لأ  ،1985  ،235- 
236 .]  ، بتصر
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...  1"لك  لتفصيلية بالاستدلا لته  لشرعية، عن  لعلم بالأحكا   " :) لفحو شا  في ) ؛ 
ما عليها عملا " لنفس مالها   .2قيل: معرفة 
لفقه.  بستمولوجيا  يف  لثالث: تعر  لفرع 

لإسلامية لا شك في  لعلو  لقا بأحد  هن  لفقه قد يختلط في   مصطلح فلسفة 
ستهَل كتابه لمؤلف محمد مصطفو قد  لفقه؛ لذلك نجد  صو  هو علم  لا  )          لأصيلة، 

لفقه  لإسلامي (  –فلسفة  لمنهجية للفقه  لأسس  ، سة في  لأصو علم  لفقه  بالتمييز بين فلسفة 
تطو مؤكد  تصحح منهجه،  لعلم،  جهة  ستثنا له  فلسفة تقو  لعلو بلا   كل علم من 

ليها" لتي يجنح  لأهد  لى  لبلو  تسعفه حين يخبو في  بحاثه،  تنظم  يعر  ؛منطقه، 
لفقه موضوعا له، فيبحث حو  لذ يتخذ من  لمعرفي  لحقل  لفقه بأنها: "  مصطفو فلسفة 

لمختلفة في عملية مبا مل  لعو لعلو  يبين   تحليليا،  يا  لفقهية بحثا نظر لقضايا  سس   
يخية " لفقهي بنظر تا  . 3لاستنباط 

لي  لغز بو حامد  لل ه  –لذ ير  لمعاملا بما فى  -حمه  لعبا  لفقه يتنا   
لدنيا. فالفق كل ما يتعلق بمصالح  لسياسة  عن لك  لحج  لزكا  لصيا  لصلا  ه يتحد عن 

لي حملة على بعض  لغز لقد شَن   ، لخصوما فصل  ما  لغر لحد  حا  لجر حكا 
: ". 4لفقها ليس يلتفت  فقا طه  في شر فيما يفسد  لفقيه فيما يصح منه  لإسلا فيتكلم  ما 

                                                           

، حمد بن فا  - 1 لر يني  لقز يا  كر للغةبن  ، سنة معجم مقاييس  لفكر، بير   ، لسلا محمد ها ، عبد 
1979،04 ،442. 

لشوكاني،  - 2 لأصومحمد بن علي  لحق من علم  لي تحقيق  لفحو  لعربي، شا  لكتا  حمد عز عناية،   ، تحقيق: 
، سنة 01ط  .18 -17، 01، 1999، بير
لفقهمحمد مصطفو ،  - 3 ، فلسفة  لى، بير لأ لطبعة  لإسلامي،  لفكر  لحضا لتنمية   .13، 2008، مركز 
لي،  - 4 لغز لمعرفة عند  ية  : نظر ، مقا لل ه حسن  لدكتو عبد  لباحث   لى  لباحثين، بل يرجع  هذ تعبير ليس من قو 

 : لعد لمعاصر،  لمسلم  ، س48مجلة   ،  1987نة ، لبنا
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لاي لقلب فخا عن  ما  للسا  لى  لا  با فيه  سلم  لل ه عليه  لل ه صلى  سو  لفقيه لعز  ة 
لسلطنة عنه حيث قا هلا شققت عن قلبه  .2"  1لسيو 

لفقه. صو  لفقه  لفر بين فلسفة  بع:  لر  لفرع 
. فمن  عتبا عد لفقه، من  صو  علم  لفقه،  لاختلا بين فلسفة  جه  يتجلى 

لأصو موضوعه: " لغر علم  لتفصيلية بالاستدلا " حيث  لتها  لشرعية عن   لعلم بالأحكا 
كرنا سالفا لتحقيق؛   علم هو ،  كما  جه  لفقه على  لى  لتي يتوصل بها  عد  لعلم بالقو

لتقعيد.  لاستنباط، فالفقه ثمر هذ   لأصو يقعد لعملية 
لاستنب لفقه، فالغر منها تفسير ظاهر  لتنظير لها.كما  ما فلسفة  لتقعيد،   اط لا 

ساسي؛  لوثيق بالفقه كموضوع  تباطه  لفقه موضوعا لها، من حيث  صو  لفقه قد تتخذ علم  فلسفة 
لفقه، كمضامين تسعى فلسفة  لتي قد يكو لها تأثير على  لمعرفية،  لحقو  بل قد تشتمل على سائر 

 .3لفقه لتفسير مسالك تشكلها
لفقه. لفرع   لخامس: موضوع فلسفة 

لك  لى علم هو  لفقه نفسه؛ لأ موضوع كل فلسفة مضافة  لعلم هو   موضوع هذ 
ية  في قضايا تكو من  لبحث فيه  لأمر  جهة  ليه، غاية  ضيفت  لذ  لعلم نفسه 

لعلو هو  موضوعها  لفقه من  لفقه عن غير  جية، فما يميز فلسفة  ليس كذلك خا لفقه 
لفقه نفسه فهو  علم  لفقه عن علم  ما ما يميز فلسفة  يخ،  لتأ لطب   يا   لفيز موضوع علم 
ية  قضايا من  لفقه بنفسه  لفقه تد علم  خلية فيما فلسفة  ية  لفقه يد قضايا من 

جية  .خا
                                                           

يد   - 1 سامة بن  لمشهو عن  لحديث  لحرقا من جهينة، هو  ية، فصبحنا  سلم في سر لل ه عليه  لل ه صلى  سو  : بعثنا  قا
لل ه صلى  سو  سلم، فقا  لل ه عليه  لك، فذكرته للنبي صلى  لل ه، فطعنته فوقع في نفسي من  لا  له  : لا  جلا فقا كت  فأ

سلم: قتلته؟» لل ه عليه  لل ه  لا  له  : « قا لا  ، قا لسلا نما قالها خوفا من  لل ه،  سو  : قلت: يا  فلا شققت عن قلبه »قا
قالها  لا؟ لل ه(، 96 مسلم )«. حتى تعلم  لا  له  : لا  لكافر بعد  قا لباقي،  با تحريم قتل  ، تحقيق: محمد فؤ عبد 

، بير .ط.  ، لتر  .01/95، حيا 
2 -  ، ، بير .ط. لمعرفة،  لدين،   حيا علو  لي،  لغز  .18، 01بو حامد 
3 -  ، كر ، مرجع سبق   ما بعدها. 15محمد مصطفو
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لذ يقع مو لفقه  لضر  نعر هنا   لفقه هولـكن من   :ضوعا لعلم فلسفة 
يعة   . أ لشر لفقه  يعة نفسها، فنحن لا ند في فلسفة  لشر ليس  لشريعة،  لذ يبحث في  لعلم 

 ، لفقه  غير سها هو علم  لذ يد إنما  سلم،  لل ه عليه  لل ه صلى  سو  لتي جا بها  لإسلامية 
خفاياها ها  سر صد  كتشافها   لا   .محا

لمعاصرينهب بعض  . ب لاستدلالي،  1لباحثين  لفقه غير  لفقه لا تتنا  لقو بأ فلسفة  لى 
لك   لباحث على  بنى هذ  لفقه نفسه،  ليس  لفقه  لعملية؛ لأنه نتيجة  لرسائل  مثل فقه 

لاستنباط لفقه تسا فلسفة   .  فلسفة 
مثالها  ت  . ت لطبيعية  لعلو  سا فلسفة  لا يغلب على  لحاضر،  ضعه  لعلم في  عالج هذ 

لعلم  يطبق في  سة فلسفة  لنمط في مما يد لهذ  إ  ته،  تطو يخية  لتا ته  تد كثير مسا
ننظر فقط في  لعلم،  يخية لهذ  لتا لصير  لسير  لك  نتجا  لإسلامي عنى  لفقه  مجا 

منها هن، لنرصد خلفياته  لر خفاياقعه   . 2جياته 
لفقهضر ثانيا:  لحضا فلسفة   .في معالم 

نغما  لفقه تتعمق كلما   لمستو ـ لفلسفة  لتوجه  لإ ـ بهذ  شكالية   
لإسلامي بالنص سين للفقه  لذةلفقهي ولد لقضايا ،  لمعاصر منه  في كثير من  لجهد  لا 
يخي لتا لمنو  ئما  لىفضلا ع ،ينسج على  لفقاهة مرتبطة  لأصالة في  لوثاقة   صفة 

صيلا،  لبحث  كا  كثر قدما،  لموضوع  لفقهي قديما،  لنص  لقديمة. فكلما كا  بالموضوعا 
لاجتماعية في  لفعاليا  عَبر عن  لنص،  من  قتر من  لذ  لفقهي  لإنتا  ملتصقا بعصر 

لمرحلة، فهو   .لمرغوتلك 
لفقهي ليس بحثا  لبحث  لفقه، من جهة كو  لبحث بجدية في فلسفة  لذلك لابد من 

لإفتا»في  يخ  سة ناتجة عن تحليل « تا لاستنباط مما ليس  لإفتائية فحسب،  بق  لسو فقه 
مع لفقيه  من عقل  قع تحليلا،  لو له للإفا من  إنما هو محا يخي،  لتا لمشهد  رفياته مكونا 

                                                           

لفقهحمد مبلغي،  - 1 : فلسفة  : مقا لعد لفقه،  ، سنة 59، مجلة  ير  ،2015  ،60. 
لل ه، - 2 لإسلا حيد حب  لفقه  لمعاصرسا في  ، مي  ير لإسلامي،  لفقه    ، بتصر200،  05،  
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لمنهج تحديد  من  لقانوني،  لنص تحديد للمضمو  من  لنص،  ستكشافا من  ضبطا للموضوع 
لحكم لى  لوصو   .1لمسلك 

لعلمية  لمكونا  لفقه » بما يدخل في تحليل  لفقه؛ لاعتبا « لأصو  في فلسفة 
، مثل  لمكونا ية » خاصة بمضامين تلك  للغو لتي «لمباحث  لنص، ،  ية فلسفية في علم  تشكل 

لدلالة،   لكلامية » تجاها في علم  لعقليين، باعتبا «لمباحث  لتقبيح  لتحسين  ية  ، مثل: نظر
لفقهية،  صو منتجة للمعرفة  قر  فرضياتها  تجاهاتها  ية يترتب على بعض  لنظر  هذ 

لأعر حاكمية  لمرسلة،  لمصالح   ،  .2كالاستحسا
لإنسانية لا بد  لحضا  ية  كل  لحضا لمعنيين بالمسألة  لمتفق عليه بين  لئن كا من 
لـكو  ها خالق  لتي  لتد  فع  لتد نطلاقا من سنة  لأفو  لميلا  تي  لها من  تمر بد

لإسلامية لا ت لأمة  لتي لا يما فيها  حضا  لحقيقة  ئه، فإ  فو با ليو حالة  ز تعيش 
ها  ستعا  لحضا للأمة،  تعجز عن  لغيا  لة  يطو  لمسؤ لخشية   ، منذ قر
فلت منذ  لأمة قد  مت حضا  خر، ما بتعبير  مة،  لقا ية  لحضا لد  لحضا عند 

لحضا  تها من جديد،    لممكن  تشر حضا ، فإنه من  ، فإنها عقو فلت في مكا  
لمكا على  لك  فر  لآخر يتوقف على مد تو لمكا  لك  ها في  خر، غير  ظهو تظهر في مكا 
هذ لا  ية  لحضا لعمل بالمبا  تفعيلها  ية  لحضا مها بالقيم  لتز لمتمثلة في  ية  لحضا لمؤهلا 

لمجهو  لا عبر تظافر مجموعة من  لتعامل يتأَتى  لنظر في كيفية  عا  ليو ضر  همها  من 
فهمها لعميق في فلسفتها  لنظر  لفقهية  لنصو  ية لبعث 3مع  لضر لُسبل  حد  هي   ،

لحضا  .4لإسلا 
                                                           

هد،  - 1 لأمير  لتكوينعبد  لإ  شكالية  سة:  ، بحث  لمعاصر لبحو  ، نشر   www.nosos.net،  مركز  ، بير
 : : 22/05/2015يو لسحب يو لساعة: 02/01/2018، تَم   ،22:50. 

2 -  ، لمقا شد، فصل  لعربيةمبن  لوحد  سا  ، سنة 01، طركز  .  59، 1997، بير  ما بعدها، بتصر

يةعمر عبيد حسنة،  - 3 لحضا ثة  لإسلامي، ط لو لمكتب  مشق، سنة 01،    ،2003،53. 
ية" معين - 4 ها تنبع "تعد لتي في حد لمجر  لشاملة  لقيم  لعامة  لمبا  لحضا هو تلك  سلامية، لإسلا  كلها  ة، 

ختلا  لإسلامية، كل على   " لأحز لتي تقو بها " حد  لو لر  سلطة  ية،  لأحا لشمولية،  لتناقض تلك  مناقضة كل 
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سة علمية، لمتحصل بفكر  لفقه، من حيث هو مما لصحيح   لاعتبا  من هنا فإ 
لمع لاجتماعية  هر  خر هو ناتج منظم بالظو هو قانو  بمصطلح  لاجتماعي » رفية،  ، «لحر 

يلز في  يعا فهو متغير،  لمتغير تغُير سر عثه  بو لمتقلبة  فه  لمجتمعي يعيش ظر لحر  طالما  
لماضي من  عة، فإطلالته على  لمتسا ية  لحضا لتغيير  لفقه بمستو  ضا  يكو  لافتر قل 

لح توقعاته خلا  لمتقدمين « لمفترضة » اضر،  لتي كانت تسمى عند  لافتر » للمستقبل  فقه 
لعميق، « لفهم  لذ يجب  يكو في متنا  لذ يعيشه،  قع  لو ، يلز  تكو من خلا 

لجهد  لفقهي، بل   لتفكير  بد  ينأ عن جوهر  لعقل  لفهم فإنه لاير من  طبقا لهذ 
لعقل؛ لبنا ل لعلم  لآخر لا يترَفع عن  يتوسل  فقهي، من حيث كونه ظاهر نصية، هو 

لحكم. كتشا   لموضوع، 
لفقه ناتج حضا نص. نعم، هو يلتز بالعو   لفقهي لمجر   لعقل بالقر  فلا ينفر 

لحضا بإشعاعاتها  هو مرجعية هذ   ، لحضا لمؤسس لهذ  لنص  شموليتها؛ ليستطلع لى 
كا  لعقل، « ستطلاعا مباشر »لموقف، سو  لـكن بالاستعانة بد  ستنطاقا للنص،   

لفقه  لكلا لابد  نجد ضمن بحثنا عن فلسفة  محَصل   . لأحكا نتا  ثر في  علاقته بالنص، 
لنص  ش لعقلانية مدخلا لفهم  ئمة بين كو  تساقية متو ئما علاقة  لتي تتفق معه  لنص،  ريكة 
لمخرجا مسا تحقيق   ، لمنطلقا فترقت في  إ  لنتائج،   .1في 

لعلم بالدين،  لحضا هو  جب  تقا لتتأسس عليها  لو لعلو  مما سبق فإ من  
ستخ لدينية،  هي حضا  لمرجعية  لإسلامية هي حضا قائمة على  لحضا  لافية كما فبما  

ليقين،  جه من  لذ هو مرجعها معلوما على  لدين  لك يقتضي  يكو هذ  مر بيانه، فإ 
صوله  ئعه،  من حيث  شر ساسا،  من حيث عقائد  لك سو من حيث مصا 

لاجتها فيهفلسفتها مقاصد مناهج  تجديدها  لز  ،  من حيث طر  تطويرها  تفعيلها 
                                                                                                                                                                 

لحمد،  ختلا هدفه. ينظر ]تركي  كه،  ختلا  لحرمشربه،  لحلا  لساقي، طلسياسة بين  ، سنة 04،   ، بير
 ، بتصر [.41، 2006

1 - . ، بتصر كر هد، مرجع سبق  لأمير   عبد 
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هو ما قر قوله: أمرل لعلم به،  سا من  لا على  سلامية  لك لا تتأسس حضا   ، فكل 
لمؤمنو لينفر كافة  لينذ  كل فرقة  من  فلولا نفر  ما كا  لدين  منهم طائفة ليتفقهو في 

جع  ليهم لعلهم يحذ قومهم ِ  ِ لآية  و  لتوبة ]   [.122سو 
لحَق   لدين  لجديد للُأمة هو  لحضا  لبنا  لصحيح  -فالُأسا في هذ   - 

لا تنُد عنه  بت،  لَثو عي  لذ ير لك  ؛  لمر يله  تأ حه،  شر لمعتدلة،  لوسطية  بمقولاته 
لا لمتغير   ، لمنقولا يط، لا جمو على  لا تفر ط  فر لا   ، نحلا لا  لك بلا غلو  ، كل 

لمن لا يحُق، هذ هو  يل  لتأ ما لا يصُح، لمن يحٌق له  يل فيما يصُح  لتأ تساهل في فتح با 
لرس لأنبيا  ين  لأصل  لذ هو في  لعا  لسلا لإسلا بمفهومه  لصلا  قبل  -ل عليهم 

لطا  يف  لمعا ؛ ثم هو كذلك بعد   -لتحر  ، لُنبو نية،  لوحد ؛  لثلا لـكبر  بقضايا 
لجديد   ُ لحضا لبنا  لئن كا  لأ  لسما  لباقي ما بقيت  لناسخ  لعالمُي  لمحمد  لدين 

كا ؛   ُ لا على  لسما لا يقو  لأصل  لحُق   لدين  هو  عد،  لقو  ُ لأ فذلـكم هو 
لأعلى لإلهي   . 1لوحي 

قع. لو لفقه على  ثر فلسفة   ثالثا:  

سين عند  لد صبحت علما يستخدمه قطاع من  لفقه (  بالرغم من  تسمية ) فلسفة 
خر يحلو لب لعلم، غير  هنا تسميا  لقضية  يطلقها، لحديث عن هذ  لمهتمين بهذ  عض 

 : لمثا لفقه » منها على سبيل  لفقه » ، «ما  علم  لفقه» ، «علم كلا  علم معرفة » ، «علم علم 
لفقه » ، «لفقه  ية معرفة  لفقه » ، «نظر لفقه » ، «بستمولوجيا  جتماع  سوسيولوجيا » ، «علم 
لتسميا ينطلق«لفقه  يبد  هذ  بحسب  ،  لفقه،  لتي يعاينها لفلسفة  ية  لز كل منها من 

 ، لمعا قع  تباطها بالو سمائها على  ظيفته حولها، فإنها تد من خلا  لعلم تتمحو   هذ 
كبتها له لمر لـكو   ما يعتمد عليه  ؛2مو لأمر سيكو صعبا في كثير من   َ غم 

                                                           

1 -  ، لفرفو للطيف صالح  لإسلامحمد عبد  فقهه في  لحضا  لفكر  لفقه بحث: مناهج  لى مجمع  ، بحث علميٌ موَثق مقَد 
يا، سنة  لثامنة عشر  في ماليز لمجمعية  ته  لي بجد في  لَد .09،  2007لإسلامي   ، بتصر

2 - . ، بتصر كر لرفاعي، مرجع سبق  لجبا   عبد 
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لق لـكريم،  لقر  ية، عن كل لفقه هو  لمصد ته بهذ  هو متميز بذ لمعرفة  ر هو مصد 
لخطأ  ية يعتريها  لأخر بشر لمناهج  خر،  كو كل  جه لقا مع  منهج  لا  منهج، 

باني ني فهو سما  لقر لمنهج  ما   ،  .   1لنقصا
كرنا سالفا لأ مهمته لا تنصب على تنقي خر كما  فلسفته شأ  عد إ للفقه  ح قو

لى  لعلم  إنما يذهب هذ  لفقه،  صو  ظيفة  حجيتها، مثلما هي  ليليتها  لتنقيب عن  لاستنباط، 
لاصولية، لأنه قد يعتر  عد  لقو بعد مد مما تتحر في حد  يعالج قضايا  عد  لقو ما تلك 

معلو هذ حاصل  لاضطر  لأصولي نوع من  لعمل  لمر   .لـكثير من 
لأصولية لد بعض  با  لاضطر لمزيني عن مثا في  خالد  لدكتو فمثلا يتكلم 
نهم متناقضو في  لمعاصرين...  لعجيب في حا بعض  لقضايا: "  لنو  لمعاصرين في معلجة 
تا يحتجو  لصحيحين،  لو كانت مخرجة في  لآحا  يث  حا ، فتا ينكر  لبا هذ 

يث ضعيفة ب لك بأحا فق  لإجماع، بينما يحتجو بالإجماع عندما يو مر ينفو  موضوعة،  ل 
خر مشابهة" هكذ في تناقضا  ليه،  ئن في تطبيق بعض 2قولا يميل  لقر هما  مثله كذلك   ،

لفقهية  لتكييفا  لتخريجا  لتكلف مر في   ، لمتغير لأصولية، كذلك تثبيت  عد  لقو
.  للنو

يا في بطو لا ين حفر يا،  ثا نظر بغي لكل  للفقه  يتعامل معه بوصفه تر
لا منهجية  ننا نجر محا سة  موضوع فقهي هو  لذ ينبغي  ننطلق منه في  لمعرفة، بل 
. فهو  معرفة  لسلوكيا لأفكا  لأشيا  لمسلم من  لعلمي للإنسا  لموقف  علمية لاكتشا 

لد مؤسسة ) لمدني  سياسا  لسلو  ،  مجموع  لفر بالـكسر( لقيم سلوكية على صعيد 
لي  لمجتمعا على تو قع  ثر في  عياتومن هنا يتجلى  تد ثا  لجماعا مع ما يترتب عليها من 
جماعية،  ية  قته مستجد فر تظهر في  لمكا ،  لزما  لعصو مع تناسب طر لمتغير 

                                                           

1 -  ، لـكر لـكريم  لفلسفةجح عبد  لقر  لمعرفة بين  ية  لمؤيد، طنظر ، سنة 01، مكتبة  يا لر  ،1992 ،427 ،
.  بتصر

لمزيني،  - 2 لمعاصرخالد  ، طلفتيا  لجو بن  ، سنة 01،   يا لر  ،2008 ،420. 
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مستشرفا لهذ مست لفقهي  يكو سباقا  لتفكير  على  عاتها،  لية تجب مر جد 
كرنا سالفا ضي ، كما  لافتر لفقه  هو  لفقها جذ تأصيليا لذلك،  لعل في تر   ،      .1لمستجد

لزمن يستطيع  ينظم  سة في هذ  لتخُصصا  جد  لفقه  لتمعق في    
لإ يعا كاملة من لسلو  قته كونه تشر يجب  يظهر في  لطوعي،  يما  لإ نساني على خلفية 

َ في  لمتفق عليه  من  تي،  لذ لانضباط  لثو  لالتز به بترتب  ثر  يظهر  لمولى تعالى،  عند 
هي تنمو يوما بعد يو ساعة بعد س لمجالا  لمعاصر يشهد علوما صاعد في مختلف  اعة، فلا قعنا 

تتطو   تلابسها يحد نمو يمسيمكن   لإنسانية  لاجتماعية تطو في لعلو   ،لحركة 
لعلو مرتبطة لتفكير مرتبط بها بشكل  بآخر بـ هذ  لك  لفقهي(،    لتفكير  يقة   ) بطر

لاستعانة  لعلما يطلقو عليه ما يسمى  لـكثير من  هو ما يجعله  لفقهي بأخر  لتكييف  بالخبير في 
لسياسية ، 2للنو لاجتماعية  لثقافية  لعلمية  لتغيير  لفقه مع  بحيث يجعلها ملائمة 

بد  يظل في  خلي، فليس صحيحا  لد ها لمنطقه  ثا يخضع  ته،  لـكي ينمو بقد  ، تحديا جديد
لقطيعة معها مثلة كثير ت ،ظر  يخ  لتا لمجتمع يؤثر بقد معقو في نوع لقد قد لنا  ثبت  

لفقهية على موضوعاتها لمخرجا  بد مع حاكمية  هذ لا يتنافى  لفقهي.   .3لتفكير 
  خاتمة:

لنتائج:  .أ  لاستخلاصا 
لمرحلة بالذ ليس علما كفيلا بإحد منعطف في  لفقه في هذ  بستمولوجيا   

لك   لفقهي،  لاجتها  لآ تما لتفكير  ، فلم تتضح حتى  لولا لعلم لما يز في طو  هذ 
ليس ممكنا    ، حد تستبين كافة معالمه  ته،  تصا جميع   ، عد تقنن سائر قو ته،  مرتكز
ية بعض  لذ يكتنف  لالتبا  لمرحلة، لا سيما  ما لا حظنا  نقطف ثمر علم في مثل هذ 

لمهتمين ببيا لفقهلباحثين  سس فلسفة   . معالم 
                                                           

1 - . ، بتصر كر هد، مرجع سبق  لأمير   عبد 

لضويحي،  - 2 لل ه  لفقهيةحمد بن عبد  لنو  لخبير في  ظيفة  .ط، بحث:   ، لمعاصر لقضايا  لبحثي في فقه  لتميز  ، مركز 
ية، سنة  . 414، 2010لسعو  ما بعدها، بتصر

3 -  ، كر لل ه، مرجع سبق  .   ما ب 90،  05حيد حب   عدها، بتصر
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 مما سبق نستخلص ما يلي: 
لخاصة  .1 بيئته  محيطه  ثقافته  خلفياته  لمسبقة  قفه  مو لفقيه  سة قبليا  لفقه هو  فلسفة 

لاستنباط. لك في عملية  ثركل  لـكونية   يته 

نه منذ .2 لك  لمناهج،  لعلو  لصلة بين  يجا  لفقه هو قضية  لعصو  سة فلسفة   عر 
لر  لقبو  مناهج  لحديثية،  لمتو  لوثيق بالمنهج، كمناهج نقد  تباطه  ين  لتد لإسلامية 
لر  سم نقطة تو بين فقه  لذ  لأصو  لأصولية، حتى بعد ظهو علم  لقضايا  لـكثير من 

لاستنبا : مصا  ساسيا ثلا فق  لك يظهر   ، لنصو فقه  هي لاجتها  ط 
مضامين  كتشا فحو  لتبعية، كذلك  لأصلية   لمصا  لفقه سو كانت  مرجعيا 
فق  تغليب طر على طر  نا  لمو لدلالا "،  لشرعي  ما يسمي بـ "  لخطا 

. لتعا عد مضبوطة عند حد   قو

فية،  لانسا محاط بالمحد .3 لجغر لنفسية  لاجتماعية  لإصر على جعل كالظر 
هنا  مغلوط تماما،  مر خاطئ  بت هو  لثو لمحد من  طا  فق  لتي كانت  لتفسير 
يها  لإنسانية يعتر ته  ، لـكن تفسير ني نص معصو لقر لفقه فالنص  بستمولوجيا  تظهر فائد 

لإجماع  لا  يصح كتابه، كذلك مثله  بى  لل ه تعالى  ، لأ  فهل هو لخطأ ككل عمل بشر
لاستنباط  لفكر  هل يكو بأيد ملـكة   لعلما على فتو  على فهم نص،  تفا 

؟ لعصو لأصولية،  يشترط كونهم علما فحسب في عصر من  لفقهية  لصنعة   !. 
لمجتهد للخبير  .4 ، لأ حاجة  لعلو مع تكييف فقهي عميق ضر لوثيق بين كافة  بط  لتر

لفقهيةلمختص من  لمجامع  يا حتى في  لو لأ خر باتت من  لنو علو  كثر   ،  لـكبر
لوثيق هو  بط  لتر هذ   ، لمجالا لجديد على مختلف  لمعا  لعلو  لتي تتعلق بالفنو 

ني ظاهر في قو  لذكر ِ كنتم لا تعل   :  -عَز من قائل  –منهج قر هل  َ                     مو فاسَألو 
لآية  لنحل ]      [43سو 

لاحتر من  .5 لمجتهد،  تضمن له  لى للاجتها  لأ لمقدما  نه يمثل  لفقه  همية فلسفة  تظهر 
ية لاجتها لعملية  سة  ثنا مما لأخطا  لأخير تصد من لوقوع في  لعملية في  ،   هذ 
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قد تكو من بشر غير معصو  خلفيا ك لـكنها خفية   ، ثير تحكمه لا تظهر للعيا
لأهمية   هنا تظهر  لمحيط به،  ضاع  تها عليه  فر ملتها  قف  تأثير فكر ما عليه  مو

ية. لاجتها لعملية  ثرها على  ضاع  لأ لخفايا  لد عن تلك  يفتش   ينقب 

لتجر من خلفياته، .6 لخلفيا  لا يمكن لأ باحث مهما كا  عو لسلب تلك  لفكر  ليس 
بهذ  ما يحيط بها،  ها  بعا ية  لاجتها لعملية  لا تحليلية  لفهم  إنما هي محا بتها،  محا

لفقهي.  لنشاط  يقة تفهم خلفيا   لطر

:   .ب  لتوصيا

لتي نوصي عليها  لزمن  لأساسية في هذ  يا  لضر لعلم من  من هنا يظهر  هذ 
لمهتمين بما يلي :نقتر لبحو  كز  مر لجامعا    على 

لحجة بالحجة للخر بنتيجة  .1 لدليل بالدليل  مجابهة  لفقه  بستمولوجيا  قامة مؤتمر بخصو 
يستدعي  يكو علما يبحث فيه  لا ؟ . لأمر  لأطر تقريبا في كو هذ   ترضي جميع 

لمق .2 لفقه   نة جدية بين فلسفة  يا لتظهر معالم كل علم عمل مقا اصد في كتب 
لمشتركة بينهما. ئر  لد تظهر   على حد 

كز بحث فقهية علمية .3 لمركز قامة مر تجمع فيها   لجا ضمن  لتجريبية،  لعلو  تتما مع 
تتحد فيه  لر  لمستجد بشكل صحيح، تتكامل فيه  لنو  لتخصصا لتكييف  مختلف 

 .لمجهو
لأعما ه يهدينا لخير  لسد  يوفقنا  لتوفيق  لل ه نسأ  جتهدنا فيه  لأخير ما  ذ في 

لأكملا على سيد  لتاَما  لسلا  لصلا  لا هو،  قومها  لأقو فإنه لا يهد لأحسنها 
ل على  سلم تسليمـا كثير  لل ه عليه  حمد صلى  لبر سيدنا  لأساتذ  من لسا  صحبه  ه 

لدين. لى يو   تبعهم بإحسا 
    لا بالله نيب  ما توفيقي ِ ُ ِإليه  لآية  عليه توكلت   [.88سو هو ] 
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لمتوسطة . لمرحلة  سي لد تلاميذ  لد علاقته بالتحصيل  سي  لمد لاجتماعي  فق   لتو

نية ببعض  سة ميد لمسيلة" ية بولاية   بو لتر  "لمؤسسا 
يم.       لـكر  ملياني عبد 

ط           لأغو  جامعة 

 
 لملخص:

لى      تتفاقم من فتر  يد  سية...تتز جتماعية،  ئر مشاكل جمة نفسية ، لجز لطفل في  يعاني 
سية لمد لحيا  صبح  يلعـب   خر خاصة في  سية  لمد لبيئة  هاما في تشكيل  فالتكيف مع 

لآخرين ،  فالطفل  ئق تفاعله مع  ساليب  طر نماط سلوكه   لفر  تحديد   تكوين شخصية 
لذ يعيش فيه ،  يستطيع   لمجتمع  مع  لتكيف( مع نفسه  فق ) لتو لقا على  لسو هو 

جد من ي لنفسية   ما  لأ يبتعد عن  يخفف من حدتها  رشد يتغلب على مشكلاته 
لتي  لخبر  يقد له مجموعة من  لمناسب   لاجتماعي  لجو  يهيئ له  يوجهه توجيها سليما 
ية  بو لتر مل  لعو هم  حد  سي  لد لتحصيل  يعتبر  ته ،  تنمية قد ستغلا نشاطاته  تساعد على 

لجديد . جتماعي مع بيئته    لتي تضمن للطفل تكيف نفسي 
لـكثير من     لذكر يمكن  يعتبر  لمشكلا سالفة  غلب  ئر   لجز بية في  لتر لمتتبعين للشؤ 

لك  لحسنة في  لنية  ية ،  لبشر ية  لما لإمكانا  مل  لعو لظر  فر  حلها  ما تو
لتكيف  لأخصائيين  هي مشكلة   سو  لت تؤ  لا  لتي كانت  لإشكالية  لا   لاتجا  ، 

لاجت سي، لذلك لنفسي  لد سية مما ينعكس سلبا على تحصيله  لمد لبيئة  ماعي للطفل مع 
لضو على  لة لتسليط  سة محا لد سي بالتحصيل جا هذ  لمد لاجتماعي  لتكيف  علاقة 

لى متوسط لأ لسنة  لتلاميذ  سي لد  لنفسية لد لصحة   .كأحد مؤشر 
لمفتاحية: ل –لتكيف  لكلما  فق  سي لتو لمد سي –اجتماعي  لد لتعليم  -لتحصيل  مرحلة 

 -لمتوسط
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Abstract : 

The child in Algeria suffers from psychological, social, and scholastic 

problems ... Increasing and worsening from time to time, especially in school life. 

Adapting to the school environment plays an important role in shaping and shaping 

the personality of the individual and determining his patterns of behavior, methods 

and methods of interaction with others. Adaptation with himself and with the 

society in which he lives, and he can overcome his weaknesses and reduce the 

severity and avoid psychological crises if he found who guides and directs a proper 

direction and create the appropriate social atmosphere and provide him with a 

range of experiences that help him to exploit his activities and development 

capabilities, Collection One of my head the most important educational factors that 

ensure the child's psychological and social adjustment with the new environment. 
It is considered by many observers that educational affairs in Algeria that most of 

the above problems can be solved if the conditions and factors and the potential of 

material and human, and goodwill in that direction, but the problem that was and 

still bothers specialists is the problem of poor psychological and social adjustment 

of the child with the school environment This study is an attempt to shed light on 

the relationship between school social adjustment and scholastic achievement 

among students of the first year of average as one of the indicators of mental 

health. 
Keywords: Adaptation - School Social Compliance - School Achievement - Middle 

School Stage 

 مقدمة :
بين      لا تكوين علاقا بينه  لتي يعيش فيها، محا لبيئة  مستمر مع  ئم  لإنسا في تفاعل 

لك " لى  شا  لة كما  لعلاقا عا تكو  متبا  Hall and كل ما يحيط به ، فهذ 

Lindsay1 لتلميذ لاهتما على  ها ضر تركيز  لحديثة بمبد جديد فحو بية  لتر جا  على .
                                                           

لقاهر ,  1 لجنسين ,مؤسسة مختا , ية بين  لفر لفر  يز :سيكولوجية  لعز  . 341شا علي عبد 
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لتفاعل  ينتج عن هذ  لأفر يتفاعلو في علاقا مستمر  سية حيث  لمد لاجتماعية  لبيئة 
حد سي  لمد لسلو قد تكو خاصة بالمجتمع   .1نماط معينة من 

لتعليمية ، بما فيها من  سية  لمد لبيئة  فق مع  لمتعلم يمكن  يتو لفر  مما لاشك فيه  
سي مو  ساسا مع ميوله مناهج  لتعليمية تتفق  لبيئة  إ  كانت  ملا  ساتذ  ة مختلفة 

لعطا  لأخذ  لاستقر من خلا  لتقبل  تيا  لا خلها بالرضا  يشعر بد تجاهاته  غباته 
لم سة  لد لتعبير عنها في مجالا  مها  حتر لذ  تقدير  لاجتماعي  لتفاعل  ها  فر ختلفة بين 

لنفسي في حالة عد تكيفه مع  لاضطر  لقلق  هق يشعر بالتوتر  لمر نه كثير ما نجد  ,حيث 
مع  لأساتذ  ملا  مع  لمختلفة  سية  لد لمو  مع  ليه ،  لجديد بالنسبة  لتعليمية  قف  لمو

جه سية قد يو لمد لاجتماعية  لمشكلا  لجديد ،كل هذ  لإ  تؤثر فيه لطاقم  لتلميذ  ها 
توجيه  عاية  هتما  لنفسي ، ما لم تكن موضع  تبا  لا لحير  تسبب له  بصو  بأخر 

لإمكا . لتغلب عليها بقد  جهتها  لآبا لمساعدته على مو لمعلمين   لمربين 
لاجتماع   لتعليمية حاجة للتفاعل  حل  لمر شد  لمتوسط  لتعليم  لمجتمع لعل مرحلة  فر  ي بين 

ما  هقة  لمر من مع مرحلة  كثر حساسية ، كونها تتز سي ، كونها تجمع عد خصائص تجعلها  لمد
سي ككل  لمد لمجتمع  بالتالي على  لتلميذ   عقلية على  ثا نفسية   ..2لها ، من 

لتي تع      قيل  لعر لمشاكل  لت تسعى جاهد لحل بعض  سة كمؤسسة لا لحسن فالمد يق سيرها 
لتي تؤ  سي  لد لتحصيل  كثرها خطو مشكلة ضعف  ية  بو لتر مل  لعو هم  لعل من بين 

سية. لمد لبيئة  جتماعيا في  لتلميذ نفسيا   لى سو تكيف 
 : لإشكاليـة .1

هتم      لتي لاقت  ضيع  لمو لتي يعيش فيها من بين  لبيئا  لإنسا مع  فق  ا صبح موضوع تو
يا ، لمستو لعلما على مختلف  لباحثين  لحيا ،  لـكثير من  لى تعقد  لك  صعوبة  يرجع 

ية  لتعليم ية  لعمل حو  هو م يذ  لتلم لى   ية ع ب ثة للتر لحدي ها  لاتجا فق   يت ها،  فق مع لتو
ص ما حتى ن لمعلو من  كم  لم  ق قة  جر  له م نوفر  عا   جد نف عد ي لم ي نه  لى ،حيث  به  ل 

                                                           

لوطنية للكتا ,ط 1 لمؤسسة  لتعليم , بية  لتر صو  بح :  . 165, 1989. 2تركي 
بح : مرجع سابق ,  2  . 50تركي 
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خل  ية   لاجتماع سية  لنف يذ  لتلم لى حيا  ظا  لأن غي توجيه  بل ينب صيلي جيد ،  مستو تح
ليها. نتقل  لتي  سة( لمد لجديد )  لبيئة 

شا      (k.GARSON)  خر فا لى  نتقاله من مرحلة  عند  لتلميذ  لى   لصد  في هذ 
ب فا خاصا,  تكي قا  ف له من لك يتطلب منه تو نتقا تة في كل مرحلة خاصة عند  جا متفا د

لمبكر ، تمثل فتر  هقة  لمر فق مرحلة  لتي تو لمتوسط ،  لتعليم  لى مرحلة  ئي  لابتد لتعليم  مرحلة 
لتغير  يتعر لمجموعة من  لتلميذ   لعقل لد  سم  لج لنفس  حي  يعة في نو سر نمو شاملة 

لتي تطر على ن لانفعالي لتحولا  لاجتماعي  لعقلي  لجسمي   .1مو 
لفر سلوكه  Schafer Lawrenceير     لتي يعد فيها  لتكيف  لحيا سلسلة من عمليا   

 ، لحاجا شباع هذ  ته على  قد لذ ينتج عن حاجاته ،  لمركب  لاستجابة للموقف  في سبل 
فقه  يا ينبغي  يكو تو نسانا سو لقد لـكي يكو  ينبغي  تكو له  تكييفه قابلا للتعديل ، 

فعه ينجح في تحقيق  لمختلفة  قف  لمو ستجابا متنوعة تلا   . 2على 
فق( ليس حالة بل هو عملية من خلالها يحد  Lewis Kaplanما       لتو لتكيف) فير  

جية(   لخا ية  خل لد لنفسية  قو  ل قو ) ل في  ير  لاستقر لتغي لى  تؤ  فة  فعا متكي
يذكر  لسلو  لبيئة تتضمن  ((Benjlman&Wollmanفي  لتكيف هو علاقة منسجمة مع  بأ 

لى  قا ع لمل ية  لاجتماع ية  لما لب  لمطا جهة معظم  مو ته , ظم حاجا شباع مع لى  فر ع ل قد 
 عاتقه .

لباحثة     سة  كد  لمو بن سبا صليحةقد  لمعلم على   ها  تي يتصف ب ل يد  لج صفا 
لى مستو تحصيلي مرتفع لتلاميذ مما يؤ   .  3لزملا من 

لباحثة :     سة  ية شركما جا  لتلاميذ   نا لتكيف  جو علاقة مهمة بين  لتبين 
متطلب سية  لمد يا  لح حسن مع  يد, حيث  هؤلا يتكيفو نوعا ما  لج لعقلي  اتها, بينما لسير 

                                                           

هق،مجلة  1 : في بيتنا مر خر تيب  ،عدما  لإسلامي،هولند ،73لأسر لوقف  صد مؤسسة  ،1999. 
2 ، لقاهر لعربي ، لفكر  لمرضي،  لنفس  نس: علم   . 361, 1966شافر لو
لمسيلة  3 نة بولايتي  سة مقا لثالث،  لطو  لأساسية  سة  لمد سي لتلاميذ  لد لتحصيل  لمعلم  .بن سبا صليحة: 

سالة ماجستير غ ئر،سطيف، لجز ، قسنطينة ، ،جامعة منتو  .27، 2001/2002ير منشو
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لذكو  حصائيا بين  لة  نه لا توجد فر  تحققت  لهش"تكيفهم كا سلبيا,  لعقلي " لسير   
لفرعية حد فرضياتها  هذ في  لعقلي  لسير   .1لإنا فيما يخص 

صيل       لتح تائج  لى ن ساته ع نعكا سي  لمد ماعي  لاجت يف  لتك ية  هم ضح  نا يت من ه
لد لى طر لتحصيل  لتي تدعو  لنفسية  لاجتماعية  لتلميذ  لمختلفة لحيا  نب  لجو سي في تنمية 

لتاليي :  لتسا 
لسنة  سي لد تلاميذ  لد لتحصيل  سي  لمد لاجتماعي  فق  لتو تباطية بين  هل هنا علاقة 

لى متوسط؟  لأ
لتالية: لجزئية  لا  لتسا  يتفرع عنه 

لسنة هل هنا علاقة  - لد تلاميذ  سية  لد صيله  تح ملائه  يذ مع  لتلم فق  بين تو تباطية 
لى متوسط؟.  لأ

لسنة  - سية لد تلاميذ  لد تحصيله  ساتذته  لتلميذ مع  فق  تباطية بين تو هل هنا علاقة 
لى متوسط؟  لأ

لد - تحصيله  لإ  لطاقم  لتلميذ مع  فق  تباطية بين تو سية لد تلاميذ هل هنا علاقة 
لى متوسط؟ لأ  لسنة 

سي ؟ - لمد لاجتماعي  فق  لتو لجنسين في  حصائيا بين  لة   هل هنا فر 
 لفرضيا : .2

لآتية:     لبحث  لاته, تمت صياغة فرضيا  تسا لبحث   نطلاقا من مشكلة 
لعامة   لفرضية 

لم - لاجتماعي  فق  لتو بين  ية  يجاب تباطيه  لد تلاميذ هنا علاقة  سي  لد لتحصيل  سي  د
لى متوسط . لأ  لسنة 
لفرعية :  لفرضيا 

لى متوسط. - لأ لسنة  سية لد تلاميذ  لد تحصيله  ملائه  لتلميذ مع  فق   هنا علاقة بين تو

                                                           

لإنا عن  1 لذكو  نة بين  سة مقا لى ثانو , لأ لسنة  سي عند تلاميذ  لمد لتكيف  لعقلي  لتنظيم  ية شر :  نا
بية  لتر علو  لنفس  سالة ماجستير غير منشو معهد علم  لإسقاطي , لإنتا  لأحلا  يق  ئر ,طر لجز  . 1997-1996بجامعة 
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لسنة  - سي لد تلاميذ  لد تحصيله  ساتذته  لتلميذ مع  فق  يجابية بين تو تباطية  هنا علاقة 
لى  متوسط. لأ

لد  - سي  لد صيله  تح لإ  طاقم  ل مع  يذ  لتلم فق  بين تو ية  يجاب ية  تباط قة  نا علا ه
لى متوسط. لأ لسنة   تلاميذ 

لجنسين. - سي لد  لمد لاجتماعي  لتكيف  حصائيا بين  لة   هنا فر 

سة : .3 لد  هد 
ه     ، ف عا لمجتم في حيا  ير  ية كب هم مي  لتعلي ظا  لوجي  للن تكنو مي  قد عل سا كل ت و 

لمجتمع.  لموجو في  لأخر  لأنظمة  يتناقض مع  حد ، بل يتكامل  لنظا لا يعمل   هذ 
  لد سي  لد لتحصيل  سي  لمد ماعي  لاجت فق  لتو بين  قة  لعلا جو  من  لتحقق 

لى متوسط . لأ لسنة   تلاميذ 
 سي ك لمد لاجتماعي  فق  لتو همية  لنفسية.بر  لصحة   أحد مؤشر 

سة : .4 لد  همية 
ضى     لفو سيا  فق  لتو عد  سي,  لمد ماعي  لاجت فق  لتو سو  ظاهر  فاقم   ت

يذ  لتلم قة  في علا ما  يد  لى تول يذ   لتلام من  ضخم  عد  صو ب لف حا  سلط..... لت
ف قتل حو سي  لمد لتحصيل  لى ضعف  لك   سة كل  لتلميذ, كما  عد بالمد لتعلم لد  ز 

خيمة  عا ما تتمخض عنه  لخا بدله نتائج  سي  لد لاجتماعي  لمحيط  لتلميذ مع  فقه  تو
ير للمجتمع كما  هذ في خسا كب سة,  لد في  تا  ل لم نقل فشله  لتحصيلي,   ستو  لم تدهو 

جتماعية للت لظاهر من مشاكل نفسية  لمتكيفتسببه هذ   . 1لميذ غير 
سي      لد لتحصيل  سي  لمد لاجتماعي  فق  لتو لموجو بين  لعلاقة  لـكشف عن  لذلك فإ 

سي يعتبر  لمد لاجتماعي  فق  لتو إلى عد  سي,  لمد لاجتماعي  لتكيف  لمؤثر في سو  مل  لعو
لمد عا  قة بذلك طب لمتعل لمشاكل  سا ضية صالحة للانطلا في حل  يق  ها عن طر سية من

 .  خر
سي من خلا ما يلاحظ     لمد لاجتماعي  فق  لتو همية  سة تأكيد على  لد كذلك تعتبر هذ 

  لايز يلاحظ من 

                                                           

ية ، 1 ئر لجز لجامعة  سة  ية للمد لحضا لمها  لد خليفة:  لعربي   .86محمد 
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في هذ  يستند  يا ...  لمتسربين سنو فاع عد  ت سية  لمد تائج  لن ضعف  ير لسو  مؤشر كث
لجو  لقاضي "  قو يوسف مصطفى  فر ل ل يتيح  لذ يتسم بالتقبل  سي  لمد لاجتماعي 

ما  لح فيهم  يوقظ  سهم  قة بأنف يدهم ث جا يز لن بالتفو  هم  شعا إ جاتهم  شباع حا يذ لإ للتلام
في  سلبا  يؤثر  لك  فا  يذ  تلام سين  من مد لآخرين  لب با لطا قة  ضطربت علا ما   مل  لأ

لطالب  خر فا عجز  بمعنى  لطالب,  سي يؤثر في تحصيله تحصيل  لمد لمجا  فق مع عناصر  لتو عن 
 "1. 
سة : .5 لد  تحديد مفاهيم  مصطلحا 

لتكيف(  -  فق )  :لتو
غة:     لى  ل صا ع مة, تكيف  ية معلو له كيف : جعل  شي ل لا كيف  لأع غة   لل جد  في من جا 

يا لـكيف من  ية  ص2كيف شي  ل يف  سي : تك لأسا بي  لعر جم  لمع في  ما   ية , ك لى كيف ا ع
, تكيف  ظر ل مع  لتكيف  تكيف  سهل  جل  لب"  لقا صا حسب  لر صة"يكيف  خا

جي لخا لجو  ته لتلا  جة حر  . 3لهو : تغير 
لتي توضح  صطلاحا :    لمصطلحا  نجد بعض  ين علمية, هذ  فق في عد ميا لتو ستخد  يكثر 

مة بأ كل سوقي  لد ما  شا ك يق  لك , حيث  ستهد تحق لذ ي شا للتكيف  بر  ك فق  تو
ير لتغي بالتغير   ما  جا  لحا شباع  إ غر  مي  4ل صطلح عل فق( كم لتو شأته )  فا ن نه  م  ,

لعديد  فا في  لذ يعتبر مر لتكيف  لنفس تحت تسمية مثل  ستعا علما  لأحيا  لى علم  تعو 
لنفس . جع في علم  مر  من كتب 

قو        ية  Azrous ي في نظر ية  لز جر  كا ح يا  لأح لم  من ع ثق  نب يف  لتك هو  :" مف
فق " سمو بالتو لنفس  عد من قبل علما  ستعير  قد  تقا  لا  .5ين للنشو 

                                                           

1 ، بو لتر لتوجيه  لنفسي  شا  لإ  : خر لقاضي  لمريخ، يوسف مصطفى  ية،   لسعو لعربية   .2002،315لمملـكة 
لإعل2 للغة  لمنجد في   : خر لبستاني  ،كر  ، ا ،بير لمشر  1991،705., 
3 ، ، بير لأساسي ،لا لعربي  لمعجم  خر :   .1989،1063حمد مختا 
سوقي : مرجع سابق،  4  .32كما 
5 ، لأبنا لد بتكيف  لو لرفض  لتقبل/ سلو  لدين جابر: علاقة  علو  سالة ماجستير لم تنشر، نصر  لنفس  معهد علم 

بية جامع ئر،لتر لجز ،قسنطينة،  .46ة منتو
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عر    هري مد  مع  حا لمجت يا  لالتز بأخلاق لآخرين  مع  سعا  ل نه :"  لى  لتكيف ع
عايير لم ساير  ماعي  م لاجت ير  لتغي بل  تق ماعي  لاجت ضبط  ل عد  ثا لقو لامت ية  لاجتماع

لنفسية" لصحة  جية مما يؤ لتحقيق  لز لسعا  لجماعة  لعمل لخير  لاجتماعي   .1لتفاعل 
عر     قلي عه  فاخر عا ف ضى  حين تر لك  طه  محي فر  ل بين  حد  تي ت ل قة  لعلا نه :"  بأ

" ئز  .2غر
سي : لتو -  لمد لاجتماعي  لتكيف(   فق )
مر     لتلميذ في  ط  نخر لتقليدية هو  سة  لمد سي في نظر  لمد لاجتماعي  فق  لمقصو بالتو  

سة  لمد هذ  ظر  في ن يذ  يد "فالتلم لج يذ  لتلم سمية "  يه ت صطلح عل لذ  مو  فق للن صل  لف
يقة  بأخر مع   مفر عليه  يتلا بطر

ض غيرها. لأ طر  ئح  لو نين  سة من قو لمد لقائمة في   اع 
ندما     هو  سي  لمد ماعي  لاجت فق  لتو قو   تي ت ل ثة  لحدي سة  ية فهي للمد لثان ظر  لن ما 

تيته  عضو فاعلا في جماعة تساعد على تحقيق  سية لـكي يصبح عنصر حيا  لمد لجماعة  لتلميذ في 
جتم يا  عقلان يتمكن جسميا  , حتى  لأسر عضا هذ  نة مع بقية  عاطفيا, لـكي يأخذ مكا اعيا 

بعد حد ممكن, فالتلميذ  لى  ها شخصيته  قصى حد مستطاع,  لى  ته  قد ته  ستعد من تنمية 
كله ثقة في نفسه  لحيا  لى  سة يخر  لمد لبيت  في  لتي يعيش فيها سو في  لبيئة  لمتكيف مع 

لآ عو ، خرينفي  لذ ي عا  ل ير  لخ تي من قو في  لمساهمة بكل ما  عا  ستعد للت  على 
على غير  . 3عليه 

ئي : لإجر يف   لتعر
من     فر  كن لل ية مستمر يم نه عمل هو " ها  ت مع متغير شى  يتما سة  لد لذ يناسب  يف  لتعر

ته  لتحكم في توتر إشباع حاجاته  ته  لانفعالية ".خلالها تحقيق  لاجتماعية  لنفسية  عاته   صر
 
 

                                                           

لنفسي،1 لعلا  لنفسية  لصحة   : هر لسلا  ، حامد عبد  لقاهر لـكتب ،  .1974،150عالم 
لعلم للملايين ,ط 2 لنفس,  , 3فاخر عاقل: معجم علم   .1979،14,بير
 

لقاهر , 3 لمعا , لتعليم ,   بية  لتر تجاها في   . 1965،83محمد جما صقر: 
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سي : -  لد  لتحصيل 
لعلم حصل عليه لغة    لشي   : ثبت، حصل  لشي لإعلا : تحصل  للغة   لمنجد في  :  في 

مع جت  : شي ل صل  تح ستخلص  سألة كذ ،  لم من  صل  تح عه،  لدين: جم صل  ها  1ح يعرف
نجا  لأساسي: بمعنى  سيلمعجم  لد لمجا  خاصة في   . 2في ميد معين، 

 صطلاحا :   
فه فاعي يعر لر عيم  قر ن سية م ما  في  بر  من خ مو  ما تعل بة ل لطل ستيعا  مد  هو  " :

سي " لد لعا  خر  لاختبا في  لطالب في  لتي تحصل عليها  جة   .3تقا بالد
لل هيعرفه      ل لسيد خير  لتحصيل  لتعليمية من تعليم مبرمج :"  لمؤسسة  سي هو ما تقدمه  د

لطالب  جا  لعا لد هو ما يعر بالمجموع  ختبا فصلية،  يق  لسنة عن طر خر  يقا في  
سية" لد  .4في كل مو 
ئي:  لإجر يف  صة لتعر لخا ها  لم عا  لم يذ  لتلام سا  كت ستيعا  مد  نه  لقصد م
هذ لمجا تخصصه،   ية  لشفو لكتابية   لموضوعية،  لاختيا  يتم قياسه من خلا مجمعة من 

لتحصيل. حجم  لذ يعبر عن قيمة   لتقويم هو 
هقة: -   لمر
للغة لغة:     بذلك يؤكد فقها  لحلم  لدنو من  لاقتر   لسيد بأنها "تفيد معنى  يعرفها فؤ بهي 

هق بمعنى غش لمعنى في قولهم  هق بهذهذ  نى فالمر لذ يدنو من  ي  لحق   لفر  لمعنى هو 
لنضج " كتما   .5لحلم 

نة صطلاحا:    لنفسي  خصائص معي قا  ت لا لى مرحلة محد من  شير  هقة ت تد  لمر تم
لرشد " لى سن  لطفولة   .6من نهاية 

                                                           

: مرجع سابق،1 خر لبستاني   . 790كر 

: مرجع سابق، 2 خر  .1077حمد مختا 
لنفسية, 3 لصحة  لرفاعي :  مشق, نعيم  , لجديد  .1976،458لمطبعة 
لنهضة ،بير ، 4 ية ،  بو تر لل ه: بحو نفسية   .1976،81لسيد خير 
لطفولة  5 لنمو من  سس  لسيد:  لشيخوخة ,فؤ بهي  لى  هقة  لمر لعربي،مصر، لى  لفكر   1997،272. 
6 : هيم مدكو لعامة للكتا , مصر,  بر ية  لمصر لهيئة  لاجتماعية,  لعلو   .531،  1975معجم 
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لتحو    نها :"فتر  يضا  هقة  لمر لسيا تعر  ية  مرحلة  في نفس  بد لنضج  يقي نحو  لفيز
لاتجاها  تختلف  لثالثة عش،  ية عشر  لثان لنفس عا في سن  ما  ها بعض عل يحد لبلو 

لثقافا " هقة باختلا  لمر  .1نحو 
ئي: لإجر يف  سيا لتعر ضج نف ير نا هو غ لة  لطفو من  فر  ل ها  مر ب تي ي ل لة  لمرح يا  هي  عقل
نفعالي لتي لا يمكن تحديدها بالتدقيق  جتماعيا  لفتر  هي  حي  لنو لنضج في كل هذ  ا نحو 

لتنشئة . لجنس  لثقافة  جية كالبيئة   نها تخضع لمتغير خا
لمتوسط: -  لتعليم   مرحلة 
لمتوسط،      لتعليم  بعة من  لر لثالثة،  لثانية،  لى،  لأ بع ، لأ لسنو  هي مرحلة تشتمل على 
لثانو تعد لتعليم  لتوجيهية نحو مرحلة  لنهائية  لمرحلة   . 2هذ 

ئي : لإجر يف  لتي شرع في  لتعر لجديد  ية  بو لتر لمنظومة  صلاحا  لمرحلة في ظل  تشمل هذ 
سية  لد لسنة  بعة متوسط، 2016/2017تطبيقها في  لر لثالثة  لثانية  لى  لأ بع  لأ لسنو 

لتع فق هذ تتو بشها  تو ثانو ،  ل لتعليم  لى مرحلة  قا  لتي تؤهل صاحبها للانت لمتوسط  ليم 
 . لمبكر هقة  لمر  لمرحلة نفسيا مرحلة 

سة : .6 لد  منهج 
حمد      ما تعرفه سامية  سته لموضوع  في  لباحث  تي يتبعها  ل قة  ي لطر لـكيفية   منهج  ل بر  يعت

لتي ي يقة  لطر نه  خر :"  لقضايا فهمي  لى  لعلو للوصو  سة  علم من  لعقل في  سلـكها 
لى حقائقه " يصل  عد  لعلم قو لتي يبني لها  يقة  لطر لعلمية  هي  نين  لقو  .3لكلية  

في مرحلة     سي  لد ته بالتحصيل  علاق سي  لمد لاجتماعي  فق  لتو سة  في  لمعتمد  منهج  ل
من ل هو  لمتوسط  ليم  لى لتع هد  لذ ي منهج  ل نه  سى :" عت عي مد طل فه مح لذ يعر لوصفي  هج 

يد  في تحد ته  ل في محا لباحث  ستخدمه  قة ي صد  عين ب ما م هت جا  عين  م صف موقف م
لدقيق للتحقق من صدقها " لعلمي  إخضاعها للبحث  همية بوضع فر  لأكثر  لم   .4لعو

                                                           

يخ(، 1 لجامعية ,مصر)بد تا لمعرفة  لاجتماع ,   19محمد عاطف غيث: قامو علم 

 .بن سبا صليحة: مرجع سابق. 2
مي:3 مد فه ية، سامية مح لجامع فة  لمعر ية (،  لاجتماع مة  لخد ية  لرعا في  سة  لمما ظو  ية )من لاجتماع شكلا   لم

ية ،مصر،  .1997لاسكند
لحديثة, مصر, 4 لقاهر  لاجتماعية ,مكتبة  لبحو  تنفيذ   . 1971محمد طلعت عيسى تصميم 
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لو   جر  ني م لا يع لوصفي  منهج  يغ ل يق تفر عن طر لتفسير  يل  لتحل كذلك  بل , سب  صف فح
قع     لو صفا حقيقيا كما هي في  لظاهر  صف  بذلك يتم  ضحة  نا بعد جمعها في جد  لبيا
لتكيف  لعلاقة بين  لتعر على  لة  لمنصبة على محا سة  لد طبيعة  لمنهج لتماشه  ستخد هذ  قد 

لتحصيل  سي  لمد ماعي  يا لاجت يق مق بر تطب لك ع لمتوسط ،  ليم  لتع في مرحلة  سي  لد
تباط  لك بحسا مد  لى متوسط  لأ لسنة   سي على عينة تلاميذ  لمد لاجتماعي  لتكيف 

لمتغيرين . لعلاقة بين  لخر بتحديد  لأ  لفصل  لمقيا بمعد   علامة 
سة: .7 لد  مجالا 
 :لمكاني  لمجا 

ختيا  همم 05تم  لبالغ عد لمسيلة  ئيا من بين متوسطا بلدية   .متوسطة 18توسطا عشو
  : لبشر  لمجا 

سي  لد سم  سطا للمو لمتو هذ  سجلين ب لم سط ،  لى متو لأ سنة  ل يذ  عد تلام لغ  يب
بية للولاية. 840:  2016/2017 لتر ية  سية بمدير لمد يطة  لخر  تلميذ ، حسب 

 : لزماني  لمجا 
ي    نية كانت  يو بد لميد سة  لد ستطلاعية بغر معاينة  2016/ 12/03ة  سة  لقيا بد ، ثم 

يو  يا  لمق يع  تم تو عدها  ب ني ،  يد لم نب  لجا جر  كا  ها 16/04/2017م تم جمع  ،
 تصحيحها .

لاستطلاعية. .8 سة   لد
صلاحيتها تم  -  ) لاستبيا سة ) لد لتأكد من كفا   جل  ختيا عينة تتكو من من 

سة(  05 لمعنية بالد لمتوسطا  ئيا )  :متوسطا عشو
لاجتماعي للتلاميذ. - لوضع  لتلاميذ مع   نظا تمد 

سيا. - لمتسربين  لتلاميذ   عد 

ظبة بالمؤسسة. - لمو  تقييم 

لتلاميذ. - لأساتذ   غيابا 

لإ بالمؤسسة. - بو  لتر لاستقر للطاقم   عامل 

ياضية بالمؤسسة.مد ت - لر لثقافية  لنو   فعيل 

سية. - لمد لحيا  لتلاميذ في  ليا   مد مساهمة جمعية 
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لتنظيمي للمؤسسة. - لجانب   تقييم 

سية. - لمد لتغذية  لصحة   لتلاميذ من  ستفا   مد 

لمختلفة. - سية  لمد لأنشطة   تقييم 

لم - لتلاميذ لرصد  ليا  هم.عقد جلسا  مقابلا مع  بنا لتي يعاني منها   شاكل 

لبحث: .9 عينة   مجتمع 
جتماعية جديد على     لمتوسطة  بيئة  لى متوسط ، باعتبا  لأ لسنة  سة على تلاميذ  لد طبقت 

نعكاساتها على  لمرحلة لها  هذ  لتلاميذ ،  لمبكر لجل  هقة  لمر لمرحلة في سن  كو هذ  لتلميذ 
لتلميذ  في تعامل لمحيطين به.سلو   ه مع 

لك بنسبة    لى متوسط  لأ لسنة  ئيا من تلاميذ  لعينة عشو ختيا  لمتوسطا 20قد تم  %من 
لعينة  لعينة: 180لمختا  فبلغ حجم  فر  يع  لآتي يبين تو لجد  تلميذ   تلميذ 

قم ) لمتوسطا :1لجد  لعينة حسب  فر  يع   (يوضح تو
ية  لتلاميذعد  لمتوسطة لمئو  %لنسبة 
 23.88 43 حمد شوقي

لهيثم  19.44 35 بن 

 20.55 37 54فاتح نوفمبر 

لذيب بلقاسم  27.77 50 بن 

لصالح  ير –عيسو   8.33 15 -مز

 100 180 لمجموع

 
قم ) لجنس :2لجد  لعينة حسب  فر  يع   (يوضح تو

ية لتلاميذ لجنس لمئو  لنسبة 
 %49.44 89 نثى
 %50.56 91 كر

 %100 180 لمجموع
لجد ) نه هنا تقا 02من خلا  لجنسين حيث نلاحظ  لعينة بين  فر  يع  ( نجد  تو

لذكو  لنسب  نجد  نسبة  لإنا 50.56في  نسبة   %49.44. % 
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سة : .10 لد   
سي : -  لمد لاجتماعي  فق  لتو  مقيا 

ل  هد  يا مقنن ي ية هو مق لثانو لمرحلة  لتلاميذ  لد  سي  لمد ماعي  لاجت فق  لتو يا  ى ق
. لإ لطاقم  مع  ملائه  مع  ساتذته  لتلميذ مع  فق  يق مؤشر هي : تو  عن طر

لل ه عا     لباحث عبد  لمؤلف من 1998قا  لمقيا  ما كل فقر ثلاثة  71بإعد هذ  فقر 
 ,) ئل هي )نعم , لا, لا  لتالية:بد لخطو  لمقيا على  لباحث في بنا هذ  تبع   قد 

سا  - لد كذلك  ستطلاعي  لا ستبيا  حث بالا لبا ستعا  قد  يا  لمق قر  عد ف
لسابقة   لبحو 

لم  - ع ية  ب لتر في  صين  لمخت من  عة  لى مجمو ستبيا ع لا قر  عر ف لك ب صد  ل ستخر 
 لنفس .

لمقيا - لوقت .عد تعليما  لفقر  لتعليما  ضو  لى لمعرفة  إجر تطبيق    

لتلاميذ . - جابة  لموضوعية في  لباحث بتكر خمس فقر للتعر على   قيا 

لثبا ) - لنصفية حيث بلغ معامل  لتجزئة  يقة  لثبا بطر  1( 0.86ستخر 

سي : -  لد لتحصيل   ختبا 
عتما معدلا     يق  لحسابي لك عن طر لمتوسط  لأ للتلاميذ حيث يتم حسا  لفصل 

سية  لد لمو   لمعدلا 
لمستعملة: .11 لإحصائية   لأساليب 

ستخد    من ثم تصحيحها، فقد تم  لتي تم جمعها  نا  لبيا تحليل  لبحث  هد  لتحقيق 
لإحصائية للعلو  لحز  لمناسبة باستخد  لإحصائية  لأساليب  ( SPSSلاجتماعية  )لعديد من 

مها: لباحث باستخد لتي قا  لإحصائية  لأساليب  فيما يلي مجموعة  ، 
  تحديد سة  لد لشخصية لمفر  لصفا  ية للتعر على  لمئو لنسب  لتكر 

سة. لد لتي تتضمنها   لرئيسية  لأبعا  ها تجا عبا  فر  ستجابا 

 لانح لحسابية  سة.لمتوسطا  لد لعينة  ية لوصف  لمعيا فا   ر

                                                           

1 : خر لـكبيسي  بو هيب محمد  لتر لتطبيق ,منشو  لتوجيه  ية  لنظر لنفسي بين  شا   2002,فاليتا,مالطا, ELGAلإ
. 
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 :تباط لا يقة مباشر من معامل  لطر لبحث حيث تستعمل هذ  لعلاقة بين متغير  يجا 
لنسب لفئا   على مستو  لخا  جا   . 1لد

12: لفرضيا لنتائج على ضو  تفسير   .عر 
قم ) .03جد  لزملا لتلميذ مع  فق   (يوضح تو

ئل                     لبد
 لمجموع لا  لا نعم لجنس 
 %100 13.87 18.38 67.74 لذكو
 %100 16.34 16.14 67.36 لإنا

 
لجد ) مرتفعة 03من خلا  يجابية  لزملا كانت  لتلاميذ في تكيفهم مع  (نلاحظ  نسبة 

سبة  سبة 67.74بن ن لذكو  سبة ل لن67.36%بالن نت  حين كا في   ، نا في %للإ ضة  سب منخف
لجيد للتلميذ مع  لتكيف  هذ يد على مد  لزملا ، لتكيف مع  لى سو  لتي تشير  لإجابا 
مل  مة  معا ضيح لقي تالي تو ل جد  ل في  يد ، لج صيلية  لتح جه  سه نتائ ما تعك هذ  ئه  ملا

لإحصائية .   لالته  تحصيله  ملائه  لتلميذ  مع  تباط لتكيف   لإ
قم) مستو 04جد  سي  لد تحصيله  ملائه  لتلميذ مع  تباط بين تكيف  لا ( يمثل معامل 

 لدلالة .
لنتائج تباط لبنو                     لإ لدلالة عند معامل   0.05مستو 

سي لد تحصيله  ملائه  لتلميذ مع  فق    0.78 تو
جد ) ل لا  من خ بين  بين04يت ية  قة طر جد علا نه تو سي  (  لمد ماعي  لاجت فق  لتو

تباط قد  سي بمعامل  لد لدلالة  0.78لتحصيل  لتلميذ 0.05عن مستو  ،  كلما كا 
ضح للزملا على  لو لتأثير  لك على مد  يد  لمتوسطة كا تحصيله جيد , فقائه في  فقا مع  متو

لج ضية  لفر قق  تائج تؤكد تح لن هذ  لبعض ,  ضهم  صيل بع قة تح نا علا لى  ه لى ع لأ ية   زئ
سي . لد تحصيله  ملائه  لتلميذ مع  فق  يجابية بين تو  تباطيه 

 
                                                           

ئر, 1 لجز بو , لتر لنفسي  لقيا  لإحصا  لحفيظ : ئر, .مقد عبد  لجز لجامعية , لمطبوعا   . 1993يو 
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قم ) لأساتذ05لجد  لتلاميذ مع  فق   .(يوضح تو
ئل         لبد
 لمجموع لا  لا نعم لجنس

 %100 08.82 20.58 70.50 لذكو
 %100 23.52 17.64 58.82 لإنا

قم )ن      جد  ل لا  من خ سبة 05لاحظ  ساتذ بن لأ مع  يذ  لتلام فق  جة تو فاع  ت )
سبة 70.50 ن لذكو  سبة ل في 58.82%بالن ضة  جا منخف لد جد  حين ن في  لذكو ، سبة ل %بالن

لاجتماعي  فق  لتو جة عالية من  جو  هذ يد على مد  فق . لتو لتي تظهر سو  لإجابا 
ج سين ،حيث ن لجن ند  سو ع هر  ظ لذين  ئهم  ظر من ن حسن  سي  لد صيلهم  عدلا تح د م

سي  لد تحصيله  لأساتذ  لتلميذ مع  فق  تباط لتو لإ لتالي  يوضح قيمة معامل  لجد  فق ، لتو
لإحصائية .  لالتها 
قم )  سي  06لجد  لد تحصيله  ساتذته  لتلميذ مع  فق  تباط بين تو لإ (يمثل معامل 

لدلالة .م  ستو 
 لنتائج                          

تباط لبنو  لإ لدلالة عند معامل   0.05مستو 
ساتذته لتلميذ مع  فق  سي تو لد   0.73 تحصيله 

لجد )     بين من خلا  صيله 06يت تح ساتذته  يذ مع  لتلم فق  بين تو ية  جو علاقة طر   )
فق سي  كلما كا تو ضحة  لد لالة  هذ يد  سي جيد  لد حسن كا تحصيلهم  لتلميذ 

لتي قامت  سة  لد هذ يتفق مع نتائج  لتلاميذ بأساتذتهم  تأثر  لتلاميذ  لأساتذ في  على قو تأثير 
تائج تؤكد على  لن لتلاميذ .هذ  صيل  لأساتذ على تح تأثير  بين مد  لم بن سبا صليحة  لباحثة 

لفر لتلميذ مع تحقق  فق  يجابية بين تو تباطيه  لتي تنص على  هنا علاقة  لثانية  لجزئية  ضية 
سي . لد تحصيله   ساتذته 
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قم ) .07لجد  لإ لطاقم  لتلاميذ مع  فق   (يوضح تو
ئل          لبد
 لمجموع لا  لا نعم لجنس 
 %100 %09.85 %17.88 %72.26 لذكو
 %100 %16.87 %19.83 %63.29 لإنا
جد )     ل لا  من 07من خ لدليل  لإ  طاقم  ل مع  سين  فق للجن لتو جة  لاحظ  ( ن

سبة  جد ن يث ن عة ح لمرتف جا  سبة 72.26لد ن لذكو  لى 63.29%ل بالرجوع  نا ، %للإ
لتحصيلية نجد  لتلمي 12.52لمعدلا  لإ على تحصيل  لتالي هذ يد على تأثير  لجد  ذ ،

ته  لال سي  لد صيله  تح لإ  طاقم  ل مع  يذ  لتلم فق  باط لتو ت لإ مل  مة معا بين قي ي
 لإحصائية.

قم ) سي 08لجد  لد تحصيله  لإ  لطاقم  لتلميذ مع  فق  تباط بين تو لإ ( يمثل معامل 
لدلالة  . مستو 

                    لبنو                                   
تباط لنتائج لإ لدلالة عند معامل   0.05مستو 

صيله - تح لإ  طاقم  ل مع  يذ  لتلم فق  تو
سي  غير  0.37 لد

قم)    لجد  بين من خلا  مع 08يت يذ  لتلم فق  بين تو باط  ت لإ مل  لإحصائية لمعا لة  لدلا )
ج لك  في  سي ، لد صيله  تح طاقم   طاقم ل ل مع  يذ  لتلم فق  بين تو تباطيه  قة  و علا

تباط قيمته  سي بمعامل  لمد لتحصيل  لدلالة  0.37لإ  نه كلما  0.05عند مستو   
ية  لجزئ ضية  سي . فالفر لد صيله  لى تح ثر ع لذلك  كا  لإ  طاقم  ل مع  يذ  لتلم فق  كا تو

ضعيف  باط  ت مل  كن بمعا لـ قت  ثة تحق لإ ، لثال مع  يذ  لتلم مل  لة تعا لى ق لك  جع  ير
غبة  .  لسلطة فهو يتحاشاها خوفا لا  نها تمثل  ليها على   لنظر 
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قم) سي للجنسين.09جد  لمد لاجتماعي  فق  لتو  (يوضح  
 لمعد                           

لمقيا لجنس      سي معد نقطة   لد لتحصيل   معد 
 12.23 178.34 و لذك
 12.82 178.45 لإنا
قم)    لجد  ، 09من خلا  لذكو لاجتماعي للإنا  فق  لتو لتقا بين معد  (نلاحظ 

لى  يل  لم في  نا  لإ عة  لى طبي لك  جع  ير  ، نا لإ صالح  هذ ل فو  ل عض  جو ب غم 
لذكو سي على عكس  لمد لمحيط  فق مع  لتو تالي يوضح قيمة معامل لهد  قابلية  ل لجد  . 

لدلالة. مستو  لذكو  تباط للإنا   لإ
قم) لذكو10جد  سي للإنا  لمد لاجتماعي  فق  لتو تباط بين  لإ  . (يمثل معامل 
تباط                   لإ  معامل 

تباط لبنو لإ لدلالة عند  معامل   0.05مستو 
س لمد لاجتماعي  فق  لإنالتو   0.69 ي لد 

لذكو سي لد  لمد لاجتماعي  فق   غير  0.47 لتو
قم )   جد  ل لا  من خ بين  خص 10يت ما ي نا في لإ لذكو  من  كل  باط ل ت لإ مل  (معا

لة  قا  نا فر لاحظ  ه يث ن سي ح لد صيل  ته بالتح علاق سي  لمد ماعي  لاجت فق  لتو
نا ) لإ سي 0.69حصائيا لصالح  لمد حيط  لم حسن مع  فقو  نا يتو لإ هذ يد على    )

قل ) فقهم  لذين كا تو لذكو  لدلالة 0.47على عكس  لنتائج تؤكد 0.05( عند مستو  .هذ 
ماعي  لاجت فق  لتو في  حصائيا  لة  فر  جو  ها  تي مفا ل عة  ب لر ية  لجزئ ضية  لفر قق  تح

لجنسين . سي لد   لمد
سي 11قم )جد  لد تحصيله  سي للتلميذ  لمد لاجتماعي  فق  لتو تباط بين  لإ  (يمثل معامل 

 لنتائج         
تباط لبنو                           لإ لدلالة عند  معامل  مستو 

0.05 
علاقته  سي  لمد لاجتماعي  فق  لتو

سي لد   0.76 بالتحصيل 
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ل    تباط )من جلا قيمة معامل  لجد )0.76ا لمبينة في  لاجتماعي 11( فق  لتو ( لعلاقة 
لى متوسط"نجد  هنا  لأ لسنة  لمتوسط " لتعليم  سي في مرحلة  لد علاقته بالتحصيل  سي  لمد
لد  سي  لد صيل  لتح سي  لمد ماعي  لاجت فق  لتو بين  ية  ية قو ية طر يجاب يه  تباط قة  علا

لى مت لسنة  سية  تحصيله تلاميذ  لمد لاجتماعية  لبيئة  لتلميذ مع  فق  وسط ، كلما  تو
لأ . لفصل  لمتمثل بمعد  سي   لد

سي     لمد لمجتمع  مع  تأقلم  ل يذ  تيح لتلام سي بالاستقر ي لمد لجو  سا  ت تائج   لن تؤكد هذ 
لد في  لإ  طاقم  ل لأساتذ  لزملا  يوقظ لمتكو من  قة بأنفسهم  لث يد للتلاميذ  سة يز

عن  جابي  ي هو  كوين مف سبل لت ل سن  ح طيهم  يع يتهم  فع يد  يز مل  لأ ثابر  لم فيهم  
لعلاقة بالآخرين  ختلا هذ  سي  في حالة  لد ينعكس هذ بالإيجا على تحصيلهم  تهم، 

با بع صيله،  لى تح سلبيا ع تأثير سيكو  ل فإ  له  مع  من حو فق  لتو عن  يذ  لتلم جز  فإ ع خر 
لعامة  لفرضية  تؤكد تحقق  لنتائج تدعم  هذ  سي بقو  لد سي يؤثر في تحصيله  لمد لمجتمع  فر 
صيل  لتح سي   لمد ماعي  لاجت فق  لتو بين  ية  يجاب يه  تباط قة  نا علا لى  ه تنص ع تي  ل

لى متوسط. لأ لسنة  سي لد تلاميذ   لد
لفرضيا :.13 لنتائج على ضو   تحليل 
لى  -  لأ لجزئية  لفرضية   تحليل نتائج 
لذ قيمته )    لى  لأ ية  لجزئ باط للفرضية  ت لا مل  ( عند مستو 0.78من خلا قيمة معا

سي 0.05لدلالة ) لد تحصيله  ملائه  لتلميذ  فق  ية بين تو ية قو جو علاقة طر لذ يؤكد   )
كا ما  نه كل يذ   لتلم صيل  كا تح لمتوسطة ،  في  لا  لزم مع  سي  ماعي مد جت فق  نا تو  ه

ثبو فرضية  لك تحقق  يعني  جو تأثير للزملا على تحصيل بعضهم . لك على  يد  جيد ,
لى . لأ  لفرعية 

لثانية : -  لجزئية  لفرضية   تحليل نتائج 
ية    لجزئ ضية  باط للفر ت لا مل  مة معا لى قي ته ) بالنظر  لذ قيم ية  ستو 0.73لثان ند م ( ع

لة) صيله 0.05لدلا تح ساتذته  مع  يذ  لتلم فق  بين تو ية  ية قو قة طر نا علا نا  ه ضح ل (يت
عا  لقسم علاقة مستقر متسمة بالت سو  تي ت ل لاجتماعية  لعلاقة  نت  نه كلما كا سي ,  لد

نعكاسا  لتفاعل كا لذلك  صل  لتو لك لتفاهم  يظهر  سي للتلميذ,  لد لتحصيل  يجابيا على 
لتلميذ  لعكس في حا ما طبعت علاقة  لنتائج على  لفصلية ,بينما تكو  لمعدلا  جليا من خلا 
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لفرعية  لفرضية  فا  منه  مر ,  لت عد  ل سحا  لان لى  يل  لم لتشنجا  بالأستا بجو من 
 لثانية قد تحققت .

لثالثة:تحليل نتائج  -  لجزئية   لفرضية 
ته )    لذ قيم ثة  لثال ية  لجزئ ضية  باط للفر ت لا مل  مة معا لا قي ستو 0.37من خ ند م ( ع

لة ) لإ 0.01لدلا طاقم  ل مع  يذ  لتلم فق  بين تو ضعيفة  ية  قة طر نا علا بين  ه ( يت
ل لطاقم  لتلميذ مع  فق  نه كلما كا تو لك  يعني  سي,  لد يا كا تحصيله  يجاب فقا  إ تو

لتلميذ  لى سبب هو كو  جع  تباط  لا ضعف معامل  سي,  لد يجابيا على تحصيله  ثر  لذلك 
لطاقم  لى   ضافة   , لإ لطاقم  صله مع  ما تو لإ مما يجعل حاجز  لتعامل مع  قليل 

غل لذين يكو  لتلاميذ  لممثل للسلطة في نظر  لتي تتميز لإ هو  لمبكر  هقة  لمر بهم في مرحلة 
لثالثة قد تحققت لـكن  لجزئية  لفرضية  بهذ تكو  لتسلط.  نبذ  لاستقلالية  لاكتسا  بحب 

لالة غير  مستو  تباط ضعيف   . بمعامل 
بعة : -  لر لجزئية   تحليل نتائج 
لاج    فقهم  لإنا في تو تباط عند  لا لى معامل  لمقد  بـ)بالرجوع  سي  لمد ( 0.69تماعي 

تباط عندهم ) لا لذين كا معامل  لذكو  حسن من  فقو  نهم يتو هذ يعكس 0.47نجد   )
جاعه  هذ يمكن  سي,  لمد لاجتماعي  فق  لتو لجنسين فيما يخص  لفر بين  ضح في  لو لتباين 

لذك لهد على عكس  لى  تي يملن  للو لإنا  غير لى طبيعة  غلبهم بنشاط مفرط  لذين يتسم  و 
هقة. لمر لك طبيعة مرحلة  يرجع  غير متز   ها 

لنتائج :14  .خلاصة 
ماعي     لاجت فق  لتو بين  ية  قة قو نا علا لى  ه لص  حث نخ لب تائج  عر ن لا  من خ

لفرض هذ يرجح ثبو  لى متوسط,  لأ لسنة  سي لد تلاميذ  لد لتحصيل  سي  لعامة لمد ية 
سخ  سية, ير لمد ية    لاجتماع ئة  لبي مع  سليم  ل يد  لج فق  لتو لى   لك  جع  ير ير  حد كب لى 
طاقم  ل لا  لزم ساتذ  لأ لك  في  ما  سي ب لمد حيط  لم يذ  لتلم بين  صل  لتو يا  يدعم عمل

س لمد لمحيط  فق مع  لتو سي جيد , بينما عد  يدفعه نحو تحصيل  ما لإ  لطر  ي يسد 
لى نتائج سلبية،  لك  قد يؤ  سي,  لد بين تحصيله  خل محيطه مما يحو بينه  يعزله  لتلميذ 

سية. جتماعية ،  مد لسبب في عد مشكلا صحية  نفسية ،    قد تكو غالبا 
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 .خاتمـة:15

لعلاقة بين ت        لنتائج بما لا يدع مجالا للشك  لاجتماعية لقد بينت  لتلميذ مع بيئته  فق  و
هذ ما يستدعي  ناقو  لأ ،  لفصل  لممثل في معدلا  سي   لد تحصيله  سية  لمد
لاجتماعي  لاهتما بالجانب  سي  حيث لا يز  لمد هنة للمجتمع  لر لحالة  لخطر بضر تغيير 

لاهت هما ناهيك عن  سية ككل محل  لمد ته .لنفسي للحيا  لاجتماعي في حد  فق   ما بالتو
لحقيقية ،     لاجتماعية  لحيا  لتلميذ  لى مجتمع حقيقي يما فيه  سة يجب  تتحو  لمد  

لتلميذ كما  كر  تكديسها في  يمية  لأكا لمعلوما  بالتالي يجب  لا تكو مجر مكا لتلقين 
لى مجتمعا ت لآ ،  تتحو  لسيطر هي عليه  لقهر  مل  سي من عو لمد لجو  ية تخلص  بو ر

لهيئة  لأساتذ  لتلاميذ  لمعاملة بين  ستو  بنا عليه لا بد   يكو  لإمكا ، لتسلط بقد 
لذ  يجابي عن  تجا  إعطا  لتمتع بالثقة بالنفس  يا عاما حتى يتسنى للتلاميذ  خو ية  لإ

قولذ بد يبعث في نفوسه فعية  سة بد لد لإقبا على   م 
جع16 لمر  .قائمة 
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لدنحو  لحر ضمن تكاليف  لمهن  كا    قيمة 
لحر لمهن  صحا  سة تحليلية لعينة من  "" 

ينوبة                               . مصطفى نعامة                                     . لخضر 
لحضا            لاسلامية  لعلو  لبحث في  ئر                                                  جامعة             مركز  لجز ط/  لأغو

ئر   لجز ط/   لأغو

  لملخص
لى تحليل فكر       قة  لو لزكا كعبئ محاسبي يتم تسجيله  نهد من خلا هذ  عتبا قيمة   

لنظا  نة حسابا  يق تخصيص حسا خا بالزكا في مد لمكلف بالزكا عن طر ضمن محاسبة 
ها(  لتي يخرجها) يسد لزكا  ، من منطلق  قيمة  لأخر لأعبا  لمالي مثلها مثل  لمحاسبي 

، من خلا لمكلف سو كا شخص طبيعي  معنو هي تكلفة  لاستغلا لد ضمن  تتحملها 
موثقين  محامين، محاسبين، مهندسين  طبا  لحر من  لمهن  صحا  سة تحليلية لآ عينة من 
لمحققة  لإير  لمهن ملزمو بمسك محاسبة مبسطة تعر مختلف  صحا هذ  باعتبا  

لتي تحملوه لتكاليف  لمالية من جهة،  لسنة  ، كما خلا  خر لسنة من جهة  ا خلا نفس 
طها  هميتها، شر  ، لزكا لحر بمعنى  لمهن  صحا  عي  سة تحديد مد معرفة  لد تضمنت هذ 

 كذ كيفية حسابها.
لمفتاحية .  لكلما  لد ، تكاليف  لحسابا نة  ، مد لحر لمهن  ، محاسبة  لحر لمهن  كا   : 

Abstract 

    As we progressed through this paper we came to analyze  the idea of 

considering the value of Zakat as a burden or a charge that is imposed on 

those entitled to give zakat through the allocation of a special account in the 

Code of Zakat  like other burdens, those who give zakat whether a normal 

person or else, it is a cost assumed by the session ; through an analytical 

study of the opinions of self-employed doctors ,  
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lawyers  accountants,  engineers and notaries, as the owners of these 

professions are under obligation to keep a simplified accounting displays on 

various revenues during the fiscal year on one hand, and the costs they have 

endured during the same year, on the other hand, is also included in this 

study to determine the extent of knowledge and awareness of self-employed 

in regard the sense of Zakat: its importance, its conditions and as well as 

how to calculate it. 

Key words : Zakat obtained from liberal profession, accounting liberal 

professions, blog of accounts, session costs. 

I. :تمهيد 
لمهن      صحا يمثل قطاع  ئب  لضر لمكلفين بالضريبة، لذ تلز مصلحة  لحر جز ها في هيكل 

فاتر محاسبية تلخص  محاميين بمسك  محاسبين  طبا  نشطتهم من  ختلا  لمهن على  هذ 
ية، تنشأ في نهاية  لاقتصا لمؤسسا  لسنة، مثلهم مثل  لتي قامو بها خلا  لأنشطة  لعمليا 

لدف لمهن تعبر عن لسنة عن هذ  صحا هذ  لمالية لنشاط  لوضعية  ئم مالية مختصر تبين  اتر قو
لتي تحسب بطر   ، لد لمعبر عنه محاسبيا بنتيجة  لمحقق  لإجمالي  لدخل  لمالية   ضعيتهم 
لمحصل خلا نفس  لأعما  قم  ئب( من  لضر لمقبولة لد مصلحة  لأعبا  ( لأعبا مجموعة من 

 .  لد
، من بينها ما هو معتر به من قبل   لأعبا لتكاليف  لحر مجموعة من  لمهن  صحا  يتحمل 
للو  يا من  لمالي كالمشتر لمحاسبي  لنظا  نة حسابا  خصصت لها حسابا في مد لمالية 

يف مالية. لإيجا  مصا يف  ، مصا لإهتلاكا مخصصا   لمستهلـكة 
لزكا عبا طها سو  تعتبر  جبت عليه متى توفر فيهم شر ها كل من   طابع مالي، يسد

لأعبا  هي تمثل بالنسبة لهم تكلفة مرتبطة بنشاطهم مثلها مثل   ، كا شخص طبيعي  معنو
لإشكالية  عليه يمكن طر   ، لحر لمهن  صحا  لأشخا هم  ، من بين هذ  لأخر للد
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لمتعلق هل يمكن  قيلتالية:  لأعبا  لحر ضمن  لمهن  صحا  جبة على  لو لزكا  مة 
؟  لحسابا نة  تخصيص للزكا حسابا ضمن مد  بنشاطهم 

ساسا في معرفة مد     لمتمثلة  سة  لد هد  بغية تحقيق  لإشكالية  جل تحليل هذ  من 
ئ ط  شر لزكا من حيث معناها  يضة  لحر بفر لمهن  صحا  كيفية حسابها، معرفة  ها 
لسنة،  تم بنا فرضيتين هما: يهم حو  قيمتها ضمن تكاليف   ستقصا 

كيفية حسابها. - جوبها  ط  شر لزكا  لحر بمعنى  لمهن  صحا  معرفة من قبل   هنا  
لحر عبئ محاسبي يسجل ضمن - لمهن  صحا  جبة على نشاط  لو لزكا  عتبا قيمة  تكاليف  يمكن 

ية.  لسنو يظهر في كشوفها   لد 
سة      لشرعي، فنجد مثلا  لجانب  لزكا من  لت موضوع  لتي تنا سا  لد لعديد من  هنا 

لحر عبا عن مقا نشر بمجلة جامعة  لمهن  إير  لأجو  تب  لر كا  مساعد بلة بعنو 
لمجلد2014لملك سعو بجد  لناحية ، تنا ص14،  لحر من  لمهن  خو  كا  لمقا  احب 

لشرعية  لمبا  فق  تقويمها  تباعها  لتي يتم  لمحاسبية  لمعالجة  لى  لم يتطر فيها  لشرعية فقط 
.  للزكا

كا     لى  سا تعرضك  لد لموضوع يلاحظ  معظم  لمحاسبي للزكا فالمتتبع لهذ  لجانب  ما 
ل لتجا من  لتي قا محمد عر  سة  لد لحصر  لمثا لا  لمحاسبية فنجد على سبيل  ناحية 
ية،  2009لأخضر قريشي سنة  لتجا لشركا  لمحاسبي للزكا  لإطا  سالة ماجستير بعنو 

لمالية  يرها  نطلاقا من تقا ية  لتجا لشركا  جبة على  لو لزكا  مكانية قيا  لى  تعر فيها 
لمعد ية  لزكا لسنو نه يمكن حسا  لى  لباحث  خلص  لمعاصر،  لمحاسبي  لفكر  فقا لما جا به   

ية  لسنو لمالية  ير  لتقا لمالية عامة بالإعتما على  لمؤسسا  ية خاصة  لتجا لبنو  جبة عن  لو
لمعاصر. لمحاسبي  لفكر  فق ما جا به   لمعد 

لحر من     لمهن  لخالق في ما يتعلق بزكا  لدين عبد  قة بحثية قدمها بها  لمحاسبية نجد  لناحية 
لمنعقد بجامعة فلسطين سنة  لحر  لمهن  لموظفين  خو  كا  لموسومة بـزكا  2011في مؤتمر 

لمبا  سة: هل  لر شكالية هذ  لشرعية، كانت  لمحاسبية  لمبا  لحر بين  لمهن  خو 
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لمتعا عليه لخاضع لزكا لمحاسبية  لدخل  لمحاسبي يمكن تطبيقها في حسا  لدخل  ا في قيا 
لتقليدية  لمحاسبية  لمبا  فق  لمعد  لمحاسبي  لدخل  لى   سة  لد خلصت   ، لحر لمهن 
لتقليدية في  لمحاسبية  لمبا   ، لحر لمهن  لخاضع لزكا  لدخل  فق مع  لمتعا عليها لا يتو

لدخل ت لى حجم قيا  جع  هذ  لحر  لمهن  خو  لشرعية لزكا  لمبا  فق جزئيا مع  تو
لمحاسبية. لمبا  تباط بين   لإ

إبر     ، لحر لمهن  صحا  جبة على  لو لزكا  سة لتوضيح كيفية حسا  لد جا هذ 
لمالية لنش لـكشو  جها ضمن  إ لزكا كتكلفة  لإعتر بقيمة هذ  لمهن  ضر  اط هذ 

لمالي. لمحاسبي  لنظا  نة   تخصيص حسا للزكا في مد
لى   لو بشكل مختصر  لتعر  تحليلها كا لابد من  لنتائج  عر  لعينة  سة  لتعر لد قبل 

سة : لد لتي تتطلبها  لتي  لمفاهيم   بعض 
لما كا   لا :  

ماليا : -1  لزكا محاسبيا 
يض    لمكلف نقد  عينالزكا هي فر ، تمثل جها  محاسبي منظم يختص 1ة مالية يدفعها 

مبا  لى نصو  ستنا  لشرعية  فها  يعها في مصا تو لشرعية  ها  لزكا من مصا بجمع 
لمالية للاقتصا  لمصا  هم  لإسلامي   لمالي  لنظا  حد مكونا  هي  لإسلامية،  لشريعة 

 لإسلامي.
لزكا :شر -2  ط  

ط يجب توفرها في  جبة، شر لزكا  ط يجب توفرها لـكي تكو  لشر ع نوعين من  لشا ضع 
لزكا سو نوجزها كالتالي: لذ تجب فيه  ط تتعلق بالما  شر  لمزكي 

 
 

                                                           

زائر   1 شورات دار الكتاب، ا اية، الزكاة والضريبة)دراسة مقارنة(، م  .25ص ، 2002غازي ع
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لزكا : -2-1 ط تتعلق بمؤ   شر

لإسلا تجب ع - لمسلم لأنها فرع من  لزكا على غير  ، لإسلا : لا تجب  لمسلم  غير لى 
لزكا بوصفها ضريبة. خذ  لمسلم فلا مانع من   1 ما في ما يخص غير 

ستقر   - قد   ، لزكا لمجنو في ما يخص  لصبي  لعلما في تكليف  ختلف  لتكليف : 
لمجنو لصبي  لزكا في ما  جو  نها عبا هي في نفس 2لجمهو في  ، بالرغم من 

. لوقت حق للغير لأحو  لا يسقط بأ حا من 

لما  - لمزكي بقلبه  هذ  ئها نية  لأخر يشترط لصحة  لعبا  لزكا مثلها مثل  لنية : 
ضة عليه. لمفر لزكا   3لمعطى لمستحقيه هو 

لمزكى : -2-2 لما  ط   4شر

لمملو نصابا يختلف باختلا  - لما  لشرعي: يشترط  يبلغ  لنصا  لمزكى، بلو  لما 
هو ما يعا  ينا  لذهب عشر  لفضة  85فنصا  نصا  لخالص  لذهب  غر من 

تسا  هم  لخالصة 595مائتا  لفضة   5.غر من 

لانتفاع بالما مع خلو من  حقو للغير. - لتصر  ية  لتا :هو حر  لملك 

لنص - لا  ملك  لزكا  لحو : معنا  لا تجب  هو حولا  مضى عليه حولا كاملا  ا 
ية(. ية( لا شمسية )ميلا ية )هجر لمقصو هنا بالحو هو مر سنة قمر  مالـكه، 

لنما حقيقي  - ، سو كا هذ  فائد بحا  لمملو يد  لما  هو  يكو  يا :  لز لنما 
لتقدير كالما لنما    ، لتجا لما  يد   لانعا  تز لد  ستثمر  كتو لمكتنز لو لو 

.  لد على صاحبه فائد

                                                           

ة(، ج  1 ، 2، مؤسسة الرسالة، ط1يوسف القرضاوي، فق الزكاة)دراسة مقارنة أحكامها وفلسفتها ي ضوء القرآن والس
 .95، ص 1973

درية، 1مروك حمد نصر، دليل حاسبة الزكاة لأفراد والشركات، ط 2  امعية، ااسك  .20، ص2014،الدار ا
  صارف الشرعية للزكاة ارجع إى  سورة التوبة. 60 اأية ا
رة،   3 ة، القا ليجي و أمد علي حسن، حاسبة الزكاة، مكتبة ومطبعة ااشعاع الفت  .69، ص 1997فؤاد السيد ا
يل شهادة دكتورا علوم ي   4 فوزي حريق، دور الزكاة ي حقيق التوازن وااستقرار ااقتصادي الكلي، اطروحة مقدمة ل

زائرااقتصاد، جامعة    - .7.6، ص ص:2013/2014، 03ا
ة   5 الص. 85دج ما يساوي  395250.00و  1436نصاب الزكاة لس ب ا  غرام من الذ
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لإنسا تحقيقا: كالنفقة   - لهلا عن  لأصلية : هي ما تدفع  ئج  لحو لفضل عن 
لمنز  ثا  : كالدين  ،  تقدير لبر لحر  ليها لدفع  لمحتا  لثيا  لحر  لا  لسكن، 

لخ. لعلم...  كتب 

لدين : يشترط لصح - لنصا فلا لسلامة من  ين ينقص  لدين، فمن كا عليه  لزكا فر  ة 
. لزكا  تجب عليه 

لما مرتين،  - لزكا : لا يزكى  لما ثم تحو  لاثني في  لى صو  لما ثم تحو  كي   
، كالمحصو لأ لما  خر مغاير لأصل  لتي  لى صو  لماشية  كى ثم بيع بثمن،    

.كيت ثم بيعت  لزكا عا   فإ ثمن بيعها لا يدخل في 

لزكا : -3 لتي تجب فيها   لأمو 
ها  شر من   بع مجموعا بسر لى  لزكا  لتي تجب فيها  لأمو  ختصا يمكن تصنيف 

لتالي : لجد   خلا 
قم) ية01لجد  لزكو لأمو   ( : يوضح هيكل 

لأمو لمجموعة ع   نو
لأ  لى :لمجموعة 

لة لمتد لثر   كا 
لنقدية - لثر   كا 

لتجا -  كا عر 

نية - لحيو لثر   كا 
لثانية :  لمجموعة 
لثابتة لثر   كا 

نية - لحيو لثر   كا 

لمستغلا -  كا 
لثالثة :  لمجموعة 

لطبيعية لثر   كا 
ية - لبحر لمعدنية  لثر   كا 

بعة : لر  لمجموعة 
لعمل   كا كسب 

لمرتبا -  كا 

لحر - لمهن   كا 
لجامعية،  لمصد : لد   ، لزكا ، محاسبة  لقا هيبت محمد عبد  لمليجي  لسيد  فؤ 

ية،  .2010لإسكند  ، بتصر
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لحر :  -4 لمهن   كا 
لمهني بأنه قيا فر بأ خدمة للغير بمقابل معتمد على تأهيله      لعلمي يقصد بالنشاط 

لمختصة بكل مهنة، يرتبط  لجها  لذ يحصل عليه من  لاعتما  خيص  لتر لعملي 
لمهنة بتقديم خدمة مقابل حصوله على  لغير بعقد يلتز به صاحب  لحر مع  لمهن  صحا 
لموثق  لطبيب،   ، لمحاما  ، لحسابا محافظ  لمحاسب  لشائعة عندنا : مهنة  لمهن  من   ، تعا

لذهنية.مه ية  لفكر لملكا  لمهن على  صحا كل هذ  ين يعتمد   ، لخبر لاستشا   نة 
لمهن، لـكن سو      صحا هذ  لتي يخضع لها هذ  لزكا  لفقها حو نوع  ختلف  لقد 

لعالمية للزكا  لشرعية  لهيئة  ته  قر لمعاصرين  لفقها  هب به معظم  لذ  نأخذ بالر 
 1تهم هي:كانت مبر

لمدفوعة  - لديو  لأصلية  لحاجا  لـكسب، كذلك نفقا  لحصو على  خصم نفقا 
لأصلية( ؛ ئج  لحو لفضل عن  لصافي)  لإير  لزكا على   طبقا لمبد 

حد نقدية ؛ - لحولية لكل  لحو لأنه يصعب قيا   يأخذ بالنصا طرفي 

كبر كلما قلة نس - لـكسب  لمجهو في  لزكا حيث تكو نسبتها كلما كا   .%2.5بة 
5 -  : لحر لمهن  كا  حسا   حكا 
لتالية :  لخطو  لحر نتبع  لمهن  خو  كا    2لحسا 

كا في عمله كالعقا  - لمهني  لتي يستخدمها  لأ  لمعد  لأجهز  نستثني 
لمع ية  لما لتثبيتا  لتركيبا  كل  لأثا  لزكا عليها ؛لسيا  ية لأنها تجب   نو

لحو بعد طر  - لتي حصل عليها خلا  لأتعا (  لإير )  لزكا في قيمة  تجب 
لمعيشية ؛ لحاجا  يا  نفقا  لمشتر لمسد  لديو  لمهنة  لمرتبطة بمباشر   لنفقا 

                                                           

، ص 1995أبو غدة عبد الستار وحسن شحاتة، فق وحاسبة الزكاة لأفراد والشركات، مطبوعات دلة الركة، جدة،  1
149. 

الق بكر، زكاة دخول 2 بادئ احاسبية والشرعية، الورقة التاسعة ي مؤمر زكاة دخول  هاء الدين عبد ا رة بن ا هن ا ا
ية، فلسطن،  جاح الوط رة، كلية الشريعة، جامعة ال هن ا وظفن وا    .2011ا
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ية مخصوما منه  - لسنو لإير  لزكا  عا  : يمثل  لزكا عا  فا تحديد  لمصر لتكاليف  ا 
لة  لمعا لى  لزكا  عا  ، يمكن ترجمة  لمرتبطة بالحو لمعيشية  لحاجا  لمتعلقة بالمهنة 

 لتالية:

ية  لزكو لموجو  لزكا =  ية –عا  لزكو ما   لالتز
لمتفق - لحر  لمهن  لمستفا من  لما  : يقد نصا  لوعا نته مع  مقا لزكا   تحديد نصا 

،  85بما يعا  عليه لتجا عر  لنقديين  لخالص مثله مثل نصا  لذهب  غر من 
لزكا ؛ لحو تحسب  حا عليه  لنصا  لوعا   فإ بلغ 

لعشر  - بع  لذ يمثل  لزكا  عا  ية( يؤخذ من  لمئو لنسبة  لذ ) لقد    %2.5تحديد 
ما  لشمسية،  لأشهر  سا  لحو على  سا حسب  لزكا على  نا تحديد نسبة   

ئم  ين نقو بإعد قو ئر  لجز ية( كما هو معمو به محاسبيا في  لميلا لسنة  لشمسية ) لأشهر 
لتالية : لة  لمعا يق  لزكا عن طر ية، نقو بتعديل معد  لميلا فقا للسنة  يا   1مالية سنو

لـ 2.585%=  2.5%*366/354       كبيسة() بالنسبة للسنة 
ية( 2.578%=  2.5%*365/354      لعا  ) بالنسبة للسنة 

( ؛ - لزكا لزكا * سعر)نسبة  عا  لزكا =  : مقد  لزكا  حسا مقد 

لإير  لمهني تسبيقا للزكا عندما يحصل على  كما هو معمو به في  -يجو  يدفع 
لإجمالي لدخل  لدفع -لضريبة على  لحو مع ما هو على  يسا قيمة  ا خلا 

جبة عليه تعتبر  لو لزكا  كبر من قيمة  لمدفوع  لمبلغ  جب عليه في نهايته، فإ كا 
لزكا يسد  قل من قيمة  لتسبيقا  إ كا مجموع  لمقبل،  صدقة  يرحل للحو 

.  2لفر

                                                            .ارجع إى فق الزكاة ليوسف القرضاوي 
ع1حمد كمال عطية، حاات تطبيقية ي حاسبة الزكاة، ط 1 شأة ا درية، ، م  .25، ص 1988ارف، اإسك
عاصر للزكاة،ط  2 رة، 3حسن شحاتة، التطبيق ا امعية، القا  174، ص 2011، دار ا
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لاستعان لحر  لمهن  لسابقة يمكن لأصحا  لخطو  جل حسا هنا نمو يختصر  ة به من 
  كا مالهم.

لحر لمهن   ثانيا : محاسبة 
هم ملزمو        ، لتجا لقانو  حكا  لى  لمؤسسا  لحر مثلهم مثل  لمهن  صحا  يخضع 

ئم مالية تلخص كل  لاستغلا في قو بضر مسك محاسبة موثو منها تتبر في نهاية  
ثنا لتي قامو بها في  لمالية تخص نشاطهم.لعمليا  لسنة    

لحر :  -1 لمالية للمهن  ئم   لقو
ها كيانا صغير بضر مسك محاسبة مالية،      لحر باعتبا لمهن  صحا  ئر  لجز لمشرع  لز 

لقانو  لخامسة من  لما  لمالي )  07/11حسب نص  لمحاسبي  لنظا  نشا  ( :     SCFلمتضمن 
لكيانا لمعين  " يمكن  لحد  نشاطها  عد مستخدميها  عمالها  قم  لتي لا يتعد  لصغير   

لضريبي سمي  1تمسك محاسبة مالية مبسطة"، لمهن نظا للتصريح  لمالية لأصحا  كما حد قانو 
يا تتمثل في : لمهن بكشو مالية تعد سنو صحا هذ  لز  لمبسط حيث   بالنظا 

لمختصر ؛ - نية   لميز

لتكاليف )ك -  ؛ (G 13شف حسا مبسط للإير 
لإهتلاكا ؛ -  جد 

لإجمالي ) -  ( ؛G 1لتصريح بالدخل 

لأجو ) - تب  لر  (.G29كشف 
لـكشو هو       ، في شكل جد يحتو على جزئين، جز علو يشمل كل G13هم هذ 

لمع لحر  لتي تخص لمهن  لسنة(  لد ) لمحصلة خلا  نة حسابا لإير  بر عنها في مد
لمالي بالحسا  لمحاسبي  حسا  705لنظا  سا  لد  خدما  706لمبيعا من 

                                                              لحق رقم  .01انظر ا
زائرية العدد   1 ريدة الرمية للجمهورية ا ة  74ا  .3، ص2007لس
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لمعتر بها من قبل  لمتعلقة مباشر بنشاطه  لمهني  لتي تحملها  لأعبا  جز يشمل كل   ، خر
ئب. لضر  مصلحة 

لزكا -2 لحسابا  نة   : مد
نة حسابا       لسا تتشكل مد لصنف  ، خصص  صنا لمالي على سبعة  لمحاسبي  لنظا   

ئيسية هي : لأعبا يضم عشر حسابا   1لحسابا 
لمستهلـكة، حـ 60حـ يا  جية، حـ 61لمشتر لخا ،  62لخدما  لأخر جية  لخا لخدما 
لمستخدمين، حـ 63حـ لمماثلة، حـ 64عبا  لمدفوعا  لرسو  ئب  لعملياتية لأع 65لضر با 

، حـ لمالية، حـ 66لأخر ية، حـ 67لأعبا  لعا لمخصصا للاهتلاكا  68لعناصر غير 
لقيمة، حـ خسائر  نا  ما يماثلها. 69لمؤ لنتائج  ئب على   لضر

نه  ما يمكن  تشمله من تكاليف نجد  لفرعية  تحليل حساباته  ئيسي  سة كل حسا  عند 
لحسابا يكو حسا فرعي من يمكن  نخصص ل نة  لزكا كعبئ حسابا خا بها في مد

لأخر هو حـ 65حسا  لعملياتية  لمالية. X65لأعبا  لسنة  كا  سم   تحت 
II. :يقة  لطر

     : بعة فئا لعينة  ط، شملت  لأغو لحر بولاية  لمهن  صحا  سة على عينة من  لد تمت 
مهند ، محامو  ، محاسبو طبا يق ) ، عن طر لحر لمهن  صحا  هم  سة  لد ( ممثلة لمجتمع  سو

ئهم  تقصي  كيفية حسابها  لزكا  يضة  لعينة بفر فر  عي  ستبيا لمعرفة مد  ستخد 
ها عبئ يتحمله نشاطهم. عتبا  حو 

يع      لإبقا عل 50تم تو لبيانا تقر  ننا بعد جمع  لا  لعينة  فر  ستما  32ى ستبيا على 
لإجابة،  لجدية في  لآخر لعد  لبعض  ستبعا  لاستما  لحصو على بعض  فقط نظر لعد 

لمحامو  لعينة فمثل  فر  يع  لمهندسو بتكر 12بتكر  % 37.5ما في ما يخص تو   10، ثم 
لأطبا  %31.5بنسبة  مثل  لمحاسبو 6تكر  18.5%،  ما يسا نسبة  4 في حين كا تكر 
12.5%. 

                                                           

زائرية العدد   1 ريدة الرمية للجمهورية ا ة  19ا  .45، ص2009لس
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لأسئلة      ساسيتين من  ستبيا متكو من مجموعتين  لفرضيا تم بنا  ختبا صحة  بهد 
لزكا  لى تحت عنو  لأ لفرضية  لى تخص  لأ لمجموعة -لمجموعة  كيفية حسابها،  طها  شر

لمهن  لزكا كعبئ ضمن محاسبة  لثانية )  ستخد مقيا لثانية تهتم بالفرضية  قد تم   ،) لحر
فق(.  فق، محايد، مو ) غير مو جا  لايكر  ثلا 

III. : مناقشتها  لنتائج 

ستخد برنامج  لاستبيا تم  لنتائج :SPSS 21لاستخر نتائج   ، كانت 
لاستبيا : -1 ثبا  لبيانا قمنا  صد  لمستعملة في جمع  لأ  لتأكد من ثبا  بغر 

خلي باستعما  لد لاتسا  مبا لقيا ثبا  لفا كر حصلنا علىمعامل  لاستبيا   :بين عبا 
قم ) مبا بالنسبة للعينة02لجد  لف كر  (: يوضح معامل 

مبا لعبا  لفا كر
19 0.864 

لباحثين بالإعتما على مخرجا                     عد  : من   .SPSS21لمصد
لجد من   مبا يسا خلا  لفا كر لقو بأ   0.864 نلاحظ  معامل  منه يمكن 

سة،  يمكننا تعميم  لد لاستبيا في قيا متغير  لاعتما على  بالتالي  سة تمتا بالثبا  لد
سة. لد  لنتائج على مجتمع 

طها  كيفية حسابها :  -2 لزكا شر لى  لأ لزكا عبالمجموعة  كن ينا     طابع مالي 
ط في  لشر ئها،  توفر جملة من  لى من خلا  لفر  سلا  لإسلا لا يكمل  كا  من 
لزكا  عى عند حسا قيمة  لزكا كما ير خر عنه  لمر  ط متعلقة بالما  شر لزكا  مؤ 

سئل لمحاسبية، لذ تم بنا تسعة  لشرعية   لأحكا  جبة بعض  لى لو لأ لمجموعة  ة تصب كلها في 
لزكا   لحر هم على  بمكانة  لمهن  نأصحا  ها  لتي مفا لى  لأ لفرضية  ختبا صحة  لغر 
لجد   ، لحر لمهن  كا  لزكا مع ما  في محاسبة  نة حسابهم لقيمة  مقا جوبها،  ط  شر

لمجموع لعبا في ما يخص هذ  تجا   ة.نا يبين 
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قم ) لى03لجد  لأ لمجموعة  تجا   ( :  يوضح 
لانحر  لعبا لرقم

 لمعيا
لمتوسط 
 لحسابي

 لاتجا

لتطوع ؛ 01 لعبد شأنها شأ صدقة  لما هي منة من  فق 1.50 0.842 كا   غير مو
لأ يهتم بالمزكي في  02 لما في نوعين  كا  خر  ط  تتمثل شر

ته كشرط لمزكى  حد  لثاني يتعلق بالما  لنوع  ما   ، لإسلا
لنصا ؛    بلو  لحو   مثل حولا 

فق 2.53 0.761  مو

فق للسنة  03 لزكا  عا  لا  لزكا نحد  عند حسا مقد 
لمر  لما  ثنا عشر شهر ميلا على  هو مر  ية  لميلا

ساسه لزكا على   ؛ خر 

 محايد 1.91 0.928

كا يمثل  04 لهيئة  85نصا  ته  لذ حد لذهب  غر من 
لسنة ؛  395250,00لمختصة بـ  لهذ 

فق 2.44 0.619  مو

لتي  05 لحر  لمهن  كا  لزكا من بينها  ع من  نو هنا عد 
) لحر لمهن   ؛  تخص مهنكم)

 محايد 1.81 0.859

06  ) لممتلكا لأمو   ( لموجو لمتعلقة تقو بحصر كل 
لحو  بلغت  لزكا  حا عليها  عا  بمهنتك لتحديد 

؛  لنصا

 محايد 1.94 0.914

لزكا   07 عا  لعشر من  بع  لحر  لمهن  لزكا  تمثل نسبة 
 ؛ 2.5%

فق 2.56 0.716  مو

لزكا على  08 من ثم حسا قيمة  لزكا  عا  فق 2.34 0.937تعتمد في تحديد   مو
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ص على  لشخصية  تك  لحسابي ؛جتها لفقهي   يد 
لأفضل  يكو هنا شخص مختص بحسا كل ما  09 من 

لزكا يسمى بالمحاسب  ليه مهمة حسا  لما توكل  يتعلق بزكا 
. لمحاسبي للزكا لشرعي    لزكو يكو ملم بالجانب 

فق 2.34 0.827  مو

لمجموعة // لعا لعبا   محايد 2.152 0.338 لاتجا 
لباحثين بالاعتما على برنامج  عد  : من   .SPSS 21لمصد

قم )      لجد  لما 03لاحظنا من خلا  كا  سة بأ  لد عي من قبل عينة  (  هنا 
جابا  لما تبين  من خلا  كا  ط  فيما يخص شر ليست منة،  هي فر على كل مسلم 

لإجابا ك لعينة  كل  ، فر  لما كا  جو  ط  نهم على علم بشر فق مما يعني  انت بمو
لمحايد، هذ ما يد على  ية نحو  لميلا لسنة  سا  لزكا على  جاباتهم بالنسبة لحسا  تجا  كا 
لسنة  ية   لميلا لسنة  فق  لزكا  سة لا يفرقو بين معد  لد لحر محل  لمهن  صحا   

ية.  لهجر
يقة كما يم     نه لا يوجد طر لما  كا  يقة حسا  علا في طر لجد  كننا  نستنتج من 

لذ كا نحو  لإجابا  تجا  كا مالهم هذ ما بينه  نها لحسا  لمهنيين يعتمد موحد بين 
لعينة على  1.94لمحايد بمتوسط  فر  لما فأكد  كا  لذ يقو بحسا  لشخص  ما   ،
لكلي  هم  صيد فقهي، كما عتما ما يملـكونه من  لشخصي  هم  جتها كا مالهم على  في حسا 

حسا قيمتها. لزكا  عا  لزكو في تحديد  لمحاسب  لإعتما على خدما   فقو 
لى كا محايد مما يد      لأ لمجموعة  لعا مجموع عبا  لاتجا  لجد نلاحظ   بنا على نتائج 

ختبا صحة  على مستو معرفة بهد  يقة حسابها، لذ  لزكا  طر ط  لحر بشر لمهن  صحا 
لبسيط نت  ختبا ستو حصائي هو  ختبا  لاعتما  لى تم  لأ لنتائج   (t test)لفرضية  كانت 

 كالتالي:
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 2.039( في حين تحصلنا على قيمة spss)مخرجا برنامج 2.55لمحسوبة كانت  tبالنسبة لقيمة     
ية=  tثل تم لية)مستو معنو ية =5%لجد لحر جة   ،31،)   بماtt<tc  لفرضية نقو  

لعينة من  فر  معرفة من قبل  لبديلة  هنا   لفرضية  منه نقبل  ية مرفوضة  لصفر
كيفية حسابها.       جوبها  ط  شر لزكا  لحر بمعنى  لمهن     صحا 

ل -3 لثانية :  : لمجموعة  لحر لمهن  سة  زكا كعبئ ضمن محاسبة  لد لحر محل  لمهن  صحا  كد 
لمجموعة  لزكا مرتبطة مباشر بنشاطهم لذ جا  ، كما بينو   لزكا خر  ضر  همية  على 
تسجيلها ضمن  محاسبتهم،  لزكا كتكلفة،  عتبا قيمة  ئهم فيما يخص  سة لمعرفة  لد لثانية من 

قم )فتح لجد  لموضحة في  لنتائج   (.04صلنا على 
قم) لثانية04لجد  لمجموعة  تجا   ( : يوضح 

لانحر  لعبا لرقم
 لمعيا

لمتوسط 
 لحسابي

 لاتجا

لحر بضر  10 لمهن  صحا  ئب  لضر تلز مصلحة 
ئم مالية ؛ لسنة بقو  مسك محاسبة تتلخص في نهاية 

ف 2.25 0.842  قمو

لمبسط لذ يلجأ  11 لنظا  لى  لحر  لمهن  صحا  يخضع 
مبسطة ؛  لمكلفين بمسك محاسبة مختصر 

فق 2.47 0.842  مو

ئم مالية  12 يق قو لمحاسبي عن طر لربح  تقو بحسا 
( لأعبا لإير  همها قائمة  يا   ( G13مختصر سنو

فق 2.22 0.832  مو

ل 13 لإير  لسنة يسجل محاسبكم  ثنا  تي تحصلتم عليها 
لأعبا ؛  لإير  ( في قائمة  لد ( 

فق 2.56 0.716  مو

لمحقق في  14 لأعما  قم  لإير من مجموع  فق 2.84 0.448تتكو   مو
                                                              2010باستخدام برنامج ااكسل. 
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ستكم لمهنتكم ؛    لمحقق نتيجة لمما  ) لد  لسنة )
لتي تحملها 15 لتكاليف  لأعبا فيحتو على   ما جانب 

لد ؛ ستكم لنشاطكم خلا  ثنا مما  مكتبكم 
فق 2.84 0.448  مو

لقانو  16 لتي يسمح  لتكاليف   ) لأعبا هنا بعض )
لوثيقة  ،  G13بتسجيلها ضمن  لإيجا مثل تكاليف 

لخ، مخصصا  ... لأقلا لمستهلكا كالأ 
لخاصة بالتثبيتا ؛  لإهتلاكا 

فق 2.66 0.602  مو

ليك  قيمة 17 جها تعتبر بالنسبة  لتي تقو بإخر لزكا 
لد ؛ ثنا   تكلفة تتحملها 

 محايد 2.16 0.847

لد ؛ 18 عبا  ها من بين  عتبا لمفر  فق 2.22 0.832 من   مو
لإير  19 لمتعلقة بمهنتكم في قائمة  لزكا   قيمة 

لأعبا هو ضر بالنسبة  (G13)لأعبا لـكم ضمن 
ئب.  لضر لاعتر بها من قبل مصلحة   لذ يجب 

فق 2.22 0.870  مو

لمجموعة // لعا لعبا  فق 2.443 0.326 لاتجا   مو
لباحثين بالاعتما على برنامج  عد   SPSS 21لمصد : من 

لثانية ل        لفرضية  ختبا صحة  لى  لمتكونة من عشر عبا  لمجموعة  سة، ترمي هذ  لد
لإيجابي  لاتجا  لعبا كانت في  لسابق نلاحظ  جل  لجد  لموضحة في  لنتائج  لى  فبرجوع 
لى  فق، هذ ما يؤ بنا  لإجابة بمو لى  لمجموعة نجد تتجه  لعا لعبا  بالرجوع للاتجا  فق،  بمو

لخاص كا مالهم  لعينة على قناعة بأ قيمة  فر  بهد لإستنتا   ة بنشاطهم هو تكلفة، 
حصائيا تم حسا  لفرضية  لأكسل حصلنا على   tc=7.695ختبا صحة   tt=2.039من برنامج 

ية، هذ  لصفر لفرضية  فض  نت تقع في منطقة  ختبا ستو لمحسوبة بإستخد  لقيمة  ، بما    
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نه يمكن  سة  نستنتج  لثانية للد لفرضية  لى قبو  جبة على ما يؤ  لو لزكا  عتبا قيمة 
ية.   لسنو يظهر في كشوفها  لد  لحر عبئ محاسبي يسجل ضمن تكاليف  لمهن  صحا   نشاط 

IV. : لخلاصة 
لتالية :  لنقاط  لسابقة في  لاستبيا   يمكن تلخيص ما لاحظنا من نتائج 

جع  - ، هذ  لحر لمهن  صحا  لزكا من قبل  يضة  هتما بفر لعينة محل هنا  لى  
يني ؛ صيد  سة  مستو علمي جامعي  تمتلك   لد

لمهن مما يؤ  - صحا هذ  جبة على  لو لزكا  يقة موحد لحسا  جو نمو  طر عد 
لزكا  في كيفية حسابها ؛ ط  ما جهل بشر هذ  لزكا عند كل مهني   لى تباين قيمة 

لمهنيو لا يفرقو بين  - لزكا ؛معظم  لحو عند حسا  ية في تحديد  لهجر ية  لميلا  لسنة 

لزكا  - عا  ية لتحديد  لزكو لموجو  تهم في حصر  جتها لحر على  لمهن  صحا  عتما 
ختلا  لى  لشرعية يؤ  ئها  مبا كا  عد معرفتهم بمحاسبة  جل حسا قيمتها،   من 

 في قيمتها.   
س   لد لسابقة:كخلاصة لهذ  ستنا على نتائج  لتوصيا  ينا  ضر  بعض   ة 

لاعتما عليه  -1 قتر نمو يمكن  لحر تم  لمهن  كا  بهد توحيد كيفية حسا 
 لحسابها؛

( تسند لهم مهمة  -2 كو )محاسب  لزكا شخا مختصو في محاسبة  ضر تكوين 
ل لحر  لمهن  ، حتى يتسنى لأصحا  لزكا  استفا من خدماتهم؛حسا 

لمؤسسا يعز من  -3 لحر  لمهن  كا كتكلفة بالنسبة لأصحا  قبو قيمة  لاعتر   
لزكا   ئب، بحكم   لمكلفين بالضر ئب على  لضر لتي تقو بها مصلحة  لرقابة   

لاهية ؛ يضة  لتهر منها  تأخيرها لأنها فر  عبا مالية لا يمكن للمكلفين 

لمؤسسا  -4 تعميمها على  لحر  لمهن  لد لأصحا  لزكا ضمن تكاليف   قيمة 
نة حسابا  لمالية،  بتخصيص حسا للزكا في مد ئم  لقو ية، تعز من ثقة  لاقتصا
لبيانا  موثوقية  لمحاسبية من حيث موضوعية  لمبا  لمالي يدعم  لمحاسبي  لنظا 

كثر صدق تكو  ية.لمالية  ئر لجز لمحاسبية  لبيئة  قعية مما يجعلها تتماشى   ا 
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 لملاحق : -
قم) لحر01لملحق  لمهن  كا   ( : نمو لحسا 

 حسا كلي حسا جزئي لبيا
   لإير -1

لمهنة -    ير 
خر -    ير 
   لخصوما -2

لمهنة -    تكاليف مباشر 
عبا معيشية -    نفقا 
   و مهنية  شخصيةي -
لدخل) -3    (2-1صافي 
 لنصا -4

غر من  85)ما يعا قيمة 
 لذهب(

  

لزكا -5  مقد 
لزكا  عا  (X ) لزكا  نسبة 
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لمعتمد  : جع   لمر
لة  -1 ، مطبوعا  لشركا لزكا للأفر  محاسبة  حسين شحاتة، فقه  لستا  بو غد عبد 

 ،  .1995لبركة، جد
،ط -2 لمعاصر للزكا لتطبيق  ، 3حسين شحاتة،  لقاهر لجامعية،    ،2011. 
ئر  -3 لجز  ، لكتا نة(، منشو   سة مقا لضريبة) لزكا   . 2002غا عناية، 
4-  ، لقاهر لفتنة،  لاشعاع  مطبعة  ، مكتبة  لزكا حمد علي حسين، محاسبة  لمليجي   لسيد  فؤ 

1997. 
، ط -5 لشركا لزكا للأفر  ليل محاسبة  ية، 1مبر محمد نصير،  لاسكند لجامعية،  لد  ،

2014. 
، ط -6 لزكا ية، 1محمد كما عطية، حالا تطبيقية في محاسبة  لإسكند  ، لمعا ، منشأ 

1988. 
لقر  -7 فلسفتها في ضو  نة لأحكامها  سة مقا لزكا ) ، فقه  لقرضا لسنة(، يوسف 

لرسالة، ط1  .1973، 2، مؤسسة 
قة  -8 لو لشرعية،  لمحاسبية  لمبا  لحر بين  لمهن  خو  كا  لخالق بكر،  لدين عبد  بها 

لوطنية،  لنجا  لشريعة، جامعة  ، كلية  لحر لمهن  لموظفين  خو  كا  لتاسعة في مؤتمر 
   .2011فلسطين، 

لزكا -9 يق،   حة مقدمة  فو محير طر لكلي،  لاقتصا  لاستقر  لتو  في تحقيق 
ئر لجز ، جامعة  لاقتصا كتو علو في   .2013/2014، 03لنيل شها 

لعد  -10 ية  ئر لجز ية  لرسمية للجمهو  2007لسنة  74لجريد 
لعد  -11 ية  ئر لجز ية  لرسمية للجمهو  2009لسنة  19لجريد 
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لتس ية  لثقافاهو لقائم بالمؤسسا متعد   يير 
نية بمؤسسة "سيا لعاصمة SEAALسة ميد ئر   " بالجز

 . صالح خاضر                                                               . فاطنة صديقي 
لجلفة                                                                 لجلفة          جامعة   جامعة 

 
  ملخص: 

لقائم بمؤسسة "       لتسيير  ية  لمقا معرفة هو " كونها SEAALسيانحا من خلا هذ 
لنمط من  لتي يقو عليها هذ  لمبا  لأسس  يضا سنحا معرفة  لثقافا  مؤسسة متعد 

لمؤس لثقافي بهذ  لتعد  كيفية  هذ  لك من خلا عد مؤشر سيتم لتسيير،  سا 
لتي كانت تد حو  لدكتو  سالة  سة جز من  لد تعتبر هذ  لبحث،  معرفتها في تفاصيل 

لتسييرموضوع  علاقته بفعالية  ية  ئر لجز لمؤسسة  خل  لثقافا  لجز من " تعد  يعتبر هذ   ،"
لتعد لتسيير  لتي تد حو موضوع  لأجز  عطا فكر هم  لنا  لثقافي بالمؤسسا لذ حا  

. لعلمي للمؤسسا علاقته بالتسيير  لثقافي  لتعد   عامة عن 
Abstract: 
      In this article, we attempt to know the identity of the management of SEAAL 

as a multicultural institution and we will try to know the basics and principles of 

this type of management and how to manage this multiculturalism in these 

institutions through several indicators that will be learned in the details of the 

research. The study is part of the doctoral thesis on the subject of "Multiculturalism 

within the Algerian institution and its relation to the effectiveness of governance". 

This section is considered one of the most important parts that revolves around the 

subject of management and multiculturalism in institutions. Therefore we tried to 

give an overview of cultural diversity and its relation to for the conduct of 

scientific institutions. 
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 لإشكالية -1
، فإننا نتكلم عن نوع ثقافة         لمؤسسة بالمؤسسا متعد ثقافا ية  عندما نتكلم عن هو

لمؤسسة فإ عندما نتكلم عن ثقافة   ، لمؤسسا لقائم لمؤسسة بهذ  لتسيير  ية  يضا نتكلم عن هو ننا 
لمؤسسة ثقافة  ية  لثلا )هو لمفاهيم  ، حيث  هذ  لثقافا لمتعد  لمؤسسا   بهذ 
لمفاهيم فإنه لا بد  عندما نتكلم عن  مفهو من هذ  لتسيير( هي كل متكامل،  ية  لمؤسسة، هو

لإشا لتطر  لآخر  من  لمفهومين  لإشالى  عضائها لأنه  ين، كما لا بد من  لتعد بين  لى 
لأفر فإنه من لمؤسسا من قبل  لمحافظة عندما تبنى  على نظر مستقلة لكل من  لضر 

لأعضا على حد حيث  لى  مفتا خلق ميز  هؤلا  ليو يشير  لمؤسسا  لحالي في  قع  لو
لسما لكل منهم بأ يستخد قابلياته تنافسية للمؤسسة يستند مباشر  ها  عضا حتر تنوع  لى 

. لحد قصى  لى  ته   مها
حد من      لو لمنظمة  لأفر في  لموجو بين  لاختلافا  لى  لثقافي  لتعد  يشير مفهو 

ل لجسمية  توجها  لقد  لدين   لأقلية   لعر   لجنس   لعمر   فر حيث 
لاجتماعية  غيرها.  لسياسية 

لعاملين يرغبو بأ يكونو      لأفر  لمؤسسة خاصة   هو مصطلح يرتبط بشكل مباشر بثقافة 
لأمر  إقصا فإ هذ  إ ما كا هنا تمييز  لمؤسسة بد تمييز،  لعمل  مندمجين في  محترمين 

نه  يرتبط بثقافة مؤسساتية غير سليمة، لذ فإ لأعما خاصة  ساسي لنجا  لثقافي مصد  لتعد 
بالتالي  قابلياتهم،  تهم  لمتمايزين في قد لنا  لمعا لعد كبير من  لمها  يمز  يؤطر 

لتعقيد. لتعامل مع  لقد في  لمؤسسة  لمزيج   1يعطي هذ 
لتعد هو تنوع عرقي  يرتبط ب    لأجنبية بالخصو  كا هذ  لثقافا  مزيج من 

يا عديد  لا  له مز لتعد  لمؤسسة من جر هذ  لتي قد تتلقاها  با  لصعو ، فرغم  لأخر
خاصة  ما  لربحية  لفائد  لمؤسسة في تحقيق  فكا تساعد  إطا تمتلك  كوجو كفا 

لت  ية  لتعد يرتبط بالتسيير، فقد تكو هو ية كا هذ  كثر من هو لأجنبي  فائد  سيير 
خولهم  لـكن بمجر  لأجانب  لتحا  لخاصة بها قبل  لمحلي، كما قد تكو للمؤسسة هويتها  لتسيير 

                                                           

، طاهر -1 لعامر لغالبي،  صالح مهد محسن  لأعمامحسن منصو  ئل للنشر، لإ    :  .129،  2007، عما
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لتي تسهم في بنا ثقافتها  ية  لهو جنبي، هذ  ية تسيير  ، هو خر ية  تمتز بهو ية  لهو تتغير تلك 
لثقافة لخاصة، ليست  إنما مزيج بينهما  ثقافة  لمؤسساتية  لأجنبية،  ليست بالثقافة  لسابقة 
لثقافي. لتعد   مؤسساتية في ظل 

لمقا معالجة  لمنطلق نحا من خلا هذ   لتالي: لإشكامن هذ 
لتي يقو       لمبا  لأسس  هم  ما هي   ، لثقافا لقائم بالمؤسسا متعد  لتسيير  ية  ما هو
لتسيير؟ عليها لنمط من   هذ 
لفرعية: -2 لا   لتسا

لثقافي؟  - لتعد   ما مفهو 

لتسيير؟ - ية   ما نقصد بهو
لمعتمد بمؤسسة " - لتسيير   "؟SEAALسياما نوع 
لمعتمد بمؤسسة  - لتسيير  "هل  يضا  في هذ  "سيا يين  ئر جنبي بحت   للجز هو تسيير 

ية،  بمعنى  لتسيير لتسيير بمؤسسة لعملية  ية   ؟" SEAAL"سياخر ما هو
لأجانب بمؤسسة  - - جد  لأساسي من تو لهد   ؟" SEAAL"سيافيما يتمثل 
؟ - لثقافا لتسيير متعد  لتي يقو عليها  لأسس  لمبا  هم   فيما تتمثل 
خر؟ - ية تسيير  هو ية مؤسسة معينة  لتأقلم بين هو حد   كيف يمكن 
لتسيي - ثر  لمؤسسة؟ما  هد  لثقافا على   ر متعد 

سة:  -3 لد سة فيما يلي:هد  لد هد   تكمن 
لأجانب بمؤسسة " - جد   ". SEAALسيامعرفة سبب تو

لأجانب. - لتسيير مثل  يين  في عملية  ئر  معرفة ما  كا للجز

لقائم بمؤسسة  - لتسيير  ية   ". SEAAL"سيامعرفة هو

.معرفة كيفية  - لثقافا لثقافي بالمؤسسا متعد  لتعد    
سة: -4 لمكانية للد لزمانية   لحد 
لمكاني: - سة مؤسسة " سيا لمجا  لد جر هذ  لعاصمة.SEAALتم  ئر   " بالجز
لزماني: - نية من شهر فيفر  لمجا  لميد سة  لد جر   .2014لى شهر نوفمبر  2013تم 
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سة: -5 لد  منهج 
ليه      شا  لإنسانية كما  لعلو  ع في  نو هي ثلا  ضيع  لمو ع  نو لمناهج بتعد  ع  نو تتعد 
نجر" يس  لعلمي مو لبحث  يخي، منهج  لتا لمنهج  لتجريبي،  لمنهج  لمناهج في  تتمثل هذ   "1 ،

هر موجو سة ظو نه يعنى بد ستنا حيث  كثر ملائمة لد لأخير  هن، يعتبر هذ  لر لوقت   في 
لباحث  يأخذ منها بالتقريب كل ما يريد   ، يستطيع  لسكا يطبق غالبا على مجموعة كبير من 
، لمجموعا لإحسا لد هذ  لتفكير  لعمل  سة طر  نه يسمح بد  2يكشف عنه، كما 

لثقا"هذ ما يلائم موضوع  لقائم بالمؤسسا متعد  لتسيير  ية  "هو ، كما نستطيع من خلاله فا
سة. لد تناسب  لتي تليق  لعينة   خذ 

هما:     ساسين  لى منهجين  لعلمي(  لبحث  لمنهج )منهج  لكمي عا ينقسم هذ  لمنهج لمنهج 
 .لـكيفي

لكمي: - لقياسا من لمنهج  قد تكو هذ  سة،  لد لظاهر موضوع  لى قيا   حيث يهد 

لتر لحسا (Ordinales) تيبيلطر  لك باستعما  ية  قل من"  عد كثر من  ، مثل "
ستعما  لكمي، كذلك حينما يتم  لقيا  لإنسانية تستعمل  لعلو  لبحو في  غلبية  لذ فإ 
لكمي  لمنهج  عتما  ستنا فقد تم  لحا في موضوع  لمتوسطا كما هو  لنسب،   ، لمؤشر

لكمي.لك نظر  لمنهج  لاعتما على  لتي تتطلب  لبحث  حجم عينة  لموضوع   لطبيعة 
لكمي: - لمناهج لمنهج  عليه  لـكيفية تهد  سة  لد لظاهر موضوع  لى فهم  لأسا  في 

لتي تمت  لسلوكا  لتي تم جمعها   لأقو  كثر على حصر معنى  لاهتما هنا  ينصب 
عت 3ملاحظتها لملاحظة كذ بيانا مقا قد تم  لـكيفي في تحليل بيانا  لمنهج  ما هذ 

لرسمية.  "SEAALسياصحفي لمدير مؤسسة " لوثائق   يضا بعض 
سة: -6 لد  تقنيا 

لمناهج        قع، فإ كانت  لو لمعطيا من  سائل تسمح بجمع  لبحث بأنها  تعر تقنيا 
جية تتضمن توجيها عامة فيما ي لتقنيا لنمو سي معين، فإ  خص طر معالجة موضوع 

                                                           

1-  ، نجر يس  يبا علمية(، مو لإنسانية )تد لعلو  لعلمي في  لبحث  ، سعيد منهجية  ، كما بوشر يد صحر ترجمة: بو
، ط لقصبة للنشر، 2سبعو ئر   لجز ،2008  ،.102. 

لمرجع،   -2  .106نفس 
لمرجع ،   -3  .100نفس 
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لتقنيا  تمثل هذ  لموضوع  يقدمها.  لتي بإمكا هذ  لمعلوما  لحصو على  لى كيفية  تشير 
لاجتماعي. قع  لو لأساسية لتقصي  لاجتماع نذكر  لوسائل  لعلمي في علم  لبحث  تتعد تقنيا 

لم لاستما  لملاحظة،  سة، من بينها  لد جر  ثنا  لملاحظة  لاعتما على تقنية  قد تم  قابلة... 
ثيقة  لتي تمثلت في تحليل  لرسمية للمؤسسة  لوثائق  قمنا بتحليل بعض   ، لاستما يضا تقنية 

خلي لمؤسسة  لد "،خاصة بالقانو  لعا للشركة  "سيا لى تحليل مقا صحفي للمدير  "جو ضافة 
  ". Jean-Marc-Johnما جو

سة:   -7 لد  عينة 

لعما      لاستما مع  خترنا تقنية  ننا  سة  بما  لد نا لعينة  ختيا لأجانب فإ  يين كذ  ئر لجز
يقة قصدية عمدية بل  لبحث   تكو طر حتياجا  ئية بسيطة تلبي  يقة عشو كانت بطر

لذين تو لعما  ئية لعد من  نية. كانت عينة عشو لميد سة  لد   جد بالمؤسسة في فتر 
ستنا حو     لثقافافي  لقائم بالمؤسسا متعد  لتسيير  ية  لأخذ بعين  موضوع هو فقد تم 

لوضعيا في:  تتمثل هذ  لبحث  هد  مختلفة للمبحوثين تخد  ساسية  ضعيا  لاعتبا 
لمستو  لسن ،  لجنس، متغير  لمهنية.متغير  لمكانة  لمهنية، متغير  لأقدمية   لتعليمي للعامل، 

ئية بنسبة     ختيا عينة عشو يين  56.81لذ فقد تم  ئر لجز لعما  عامل  300% من 
صل  ئر من  يع  528جز سترجاع  350عامل حيث تم تو لـكن تم  ستما  328ستما 

ختيا نسبة ستما لعد تكملتها، ب 28ستبعد  لأجانب فقد تم  لعما   20%  71.42ينما 
صل  جنب 28عاملا من     ي.عامل 

8- :" يف مؤسسة "سيا  " تعر
ية،  ئر لجز لة  ية مملوكة للد ئر لعاصمة"، هي مؤسسة عمومية جز ئر  لصحي للجز لصر  لميا  مؤسسة 

( ية للميا ئر لجز ع  لوطني  للصر  (ADEفرع من فر   .   (ONA)لصحي لديو 

لمائية  لمو  لية مشهو في تسيير  نصف، لمؤسسة  لمؤسسة لخمس سنو  كلت   قد 
لصحي  كثر من  للبيئة. (SUEZ)لصر  لميا  4500تشغل  متخصص في جميع تخصصا 

سهم  هي مؤسسة   لصحي،   (:(SPAلصر 

-  :   1741000.000.00 ما قد
 0680973312: سجل تجا -
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لصر SEAALسياتطمح مؤسسة " لمائية   لمو  لى  تصبح علامة مرجعية في مجا   "
ئر لجز مل نجاحها، لصحي  في  هم عو  :من 

ع. - لمشر على مستو طموحا  لعمومية،  لسلطة  لمتاحة من طر   لوسائل 

لتكنولوجي - لتنظيمي  لتسيير  على مستو  تي  لتكو عامل مرجعي للخدمة في  عم خبر
ئر.  لجز

- . لتحد نشيطة تؤمن بالنجا في هذ   يد عاملة مؤهلة 

 : SEAALمؤسسةمها  -9

بائن. - لز لخدمة لفائد   تحديث مجموع مقوما 

لمؤسسة لفائد موظفيها.  - لبشر في  لمر   تطوير 

ئمة  - لد لميا   سا. 24/24تأمين خدمة 

نوعي - بائن تقديم خدمة  جو  لأشغا  –ة عالية )تسيير فعا للز نوعية  –سرعة في 
.)...  لميا

لمحافظة عليه. - لمائي بشكل فعا  لتر    

لتكوين...( - لتسيير،  جر  ملائمة )  توفير منظومة حديثة 

ئر.   - لجز لتطهير في  لميا    حتى تصبح علامة مرجعية لمصالح 

لميا كافية  تم  - تنظيم:مصا   تدعيم 

-  . لما لسكا من  لميا بما يلبي حاجا   نظا نقل 

نشيطة. -  عمالة مؤهلة 

- . لميا لتكنولوجيا في مجا  لتجا   عملية تبا للخبر 

لرقي. - مش   هو

- . لمؤسسا بائن  كذ  لز  توقعا كبير من طر 
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سة:ثانيا :  ني للد لميد  لجانب 

لتسيير با -1 ية  لثقافاهو  لمؤسسا متعد 
قد نبه      ، لسبعينيا لاجتماعية منذ  لعلو  ية نجاحا مطر في حقل  لهو عر مفهو 
"Cuche Denys  ية ل" على لهو تتحد  يل،  لتأ إعا  يفا  لتعر مفهو عر عد من 

لتي تسمح لشخص  يتعر  لثقافة  للغة  لسلو  ئم  لى جماعة بصفتها مجموع قو نتمائه  على 
لتماثل معها ية 1جتماعية  لهو لدينية،  ية  لهو لمجتمع فهنا  ية بتعد مجالا  لهو ع  نو تتعد   ،

ية  ستنا سنركز على هو لموضوع  في  لمهنية...  ية  لهو لتنظيمية،  ية  لهو لوطنية،  ية  لهو لثقافية، 
لحديث عن همية  لتي ترتبط  ، فالمؤسسة لمؤسسة  لتنظيما خل  لإنساني  لاهتما بالبعد  ها بأهمية 

لذ  لأمر   ، لمؤسسة غالبا ما يتم بالانسجا لنشاط في  ين بها، ثم   لموجو لأفر  تتكو من 
لزمن فتعطي  ها بالاعتما على عامل  جو تؤكد  لسمة تتشكل  ، فهذ  لمؤسسا يميزها عن باقي 

يتها ستمر في حالا للمؤسسة  لتي تميزها،  لمؤسسة  تسمح لأ فر بتحديد خصوصية هذ   ،
ية. هذ ما يسمى بالهو لتمييز بها   2خر 

نه في كثير     لذين يعملو فيها،  لمؤسسة بالنسبة لكل  لجماعية لما تمثله  لصو  لمؤسسة هي  ية  فهو
ل جية  لخا لصو  ية  لهو لخلط بين  لأحيا يتم  لمؤسسة من  طر من خا  مدكة لد 

معقد للغاية،  لك فهي صو جد مركبة  بعد من  ية هي  لهو ين مثلا(،   لمو بائن   لز (
جية. لخا لصو  بد مع تلك   3لتي لا يمكن  تخلط 

                                                           

نيي، -1 طية جا بيير قا لديمقر سئلة  لثقافة  للبنانية،  ، ترجمة:عولمة  ية  لمصر لد   ، لقاهر  ، لأ لجليل  ، 2003عبد 
14                  . 

2- Strategor, Stratégie, Structure, Décision, identité, Paris : inter Edition, 1988, P401. 

3- Ibid, P532. 
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لتي     لمؤسسة  لمؤسسة بأنها: "مجموعة مميز  ية  تجعلها من خلا كل ما سبق يمكننا  نعر هو
بالتالي تميزها"، متناسقة  مستقر  لمتناسقة ضمنيا  1 خصوصية  لقيم  كما نقصد بها: "مجموع 

 2لمعبر عنها بسلوكا متماثلة".
لتنظيمي     لذ يمو بالاسمنت  لأساسي  لمفهو  لك  ية: "عبا عن  لهو لبعض   يعتبر 

لأخير بالاتصا يربط هذ  خلي  لد نسجامهما"للاتصا  يؤسس بذلك  جي  لخا ، فالرمز 3 
يخ  لتا لـكي يكو له معنى، يجب  يكو صا  لمؤسسة يعبر عن هويتها،  لذ تحمله  لشعا 
لخيط  يخ مؤسسة مثل نص  يجد فيه  حد يمكن  يقر تا قا، لأ كل  حد يجعله صا

لمستقبل يستشف صو  لحاضر  لى  لذ يقو   لممكنة. لناقل 
لشعا " SONY مؤسسة مثل "    علنت جز من هويتها من خلا  نه Le slogan"عندما  " "

نه صوني Cجديد،  est Nouveau, C est Sony  نتجته لم يكن له معنى لو لذ  لرمز  " فإ هذ 
ع، على هيك لإبد تيجية مهمة، على نجاحا في  ستر يخ، على قر  لة تسمح بهذ لم يرتكز على تا

ع.  4لإبد
هي:     لمؤسسة من ثلا عناصر  ية   تتكو هو

لماهية بالفعل لأهد - تباط  لك لا ية للمؤسسة  لهو لمهمة" لتكوين  لاعتما على " : ضر 
؟( جل ما  )  من 

لاعتقالقيم - لمبا  هي عبا عن  ئها،  شكل  لمؤسسة  فع عمل  لتي تحد   : هي 
كيف؟(  لتصو )  لما 

لمشخصة لسلوكا - لتقاليد  لعا  لعر   ية في شكل  لعملي للهو لبعد  لتي تشكل  هي   :
 لإ كينونتها. 

                                                           

1-Pascal lurent, Pascal Laurent et  François Bouard, Economie d entreprise, 3 Editions, Paris: BTS 

Tome,  d organisation, 1997 , P245. 
2- Georges Nizard la métamorphose de l entreprise, Paris: économie, 1991, P90. 

3- Schwebing Philippe, les communications de l entreprise Au-delà de l image, Paris  MC Graw-Hill, 

1994, P29. 

4- Maurice Thévent, , la culture d entreprise, Paris : PUF, 1993, P193. 
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نطلا لسياسة     يمكنها من تشكيل نقطة  لذ يعطيها قوتها  لعناصر هو   تكامل هذ 
ية تشك لناتج هو قابلة مؤسساتية فعالة، فتكو  لمؤسسة، صو خاصة  ل صو منسجمة عن 

تكوين كل سا يختلف  لمؤسسة،  نسجا  لعمل على توفير  ية تعني  لهو هكذ فإ  للتشخيص، 
هيكل  لمؤسسة، نمط هندستها  لانسجا يجب  يعكسه فضا  ،  هذ  لأجز عن مجموع 

نه يجب ، كما  لشفو لكتابي  تصالها  طر  همية  تنظيمها  من هنا تأتي   ، يعر  ير 
لتي ترمز للمؤسسة. لإشا  مختلف   ، لشعا  1لاسم، 

    ، لمؤسسا لتي تميزها عن باقي  لمؤسسة  لسائد بتلك  لمؤسسة  لتي تشكل كلها نمط ثقافة 
لمؤسس لمؤسسة  لنقل  ثقافة  ية  ثيقا بهو تباطا  لمؤسسة ترتبط  للب هكذ فإ ثقافة  ة هي 

لتنظيمية، فكما عرفه  ية  يو"لأساسي للهو ، "بتيغر لطقو للغة،  لتالية:  لرمو  تتجلى في  نها تظهر  " :
لمرتبطة  لسلو  معايير  لتنظيمية  سا  لمما ية، كما تظهر من خلا  لمعما لهندسة  لأساطير 

كدها كل من  هي فكر  في"بها"  يز"  " ستخلص"شو لمؤسسة من خلا للذ  ا مبا ثقافة 
لتنظيمية،  لأهد  فز، نسق  لحو لتكوين  نظا  لتوظيف،  لتنظيمية،  سا  لمما سة 

لمنافسين بائن  لز لمؤسسة لذ فكلاهما 2لعلاقا بين  ية  مو تشكل هو لوقت  هي في نفس   .
لم لتي تميزها عن غيرها من  لعامة للمؤسسة  لصو  .يشكلا   نظما

لأهد     لى تحقيق  يعتبر عملية تهد  لقائم بالمؤسسة  لتسيير  لتسيير تعني نمط  ية  بينما هو
لمتاحة ها  لمؤسسة باستخد مو يف للتسيير 3لموضوعة من قبل  لتعر هكذ من خلا هذ   ،

لمتميز في عملية  لأسلو  لتي نقصد بها  لتسيير  ية  لمتاحة لأ يتبين لنا مفهو هو لمو  تسيير 
لمؤسسة. نشاط  تختلف باختلا نوع   ، خر لى  لتسيير من مؤسسة  ية  هكذ تتميز هو  مؤسسة، 

                                                           

ليو،  -1 شهافضيل  لمؤسسة )  لصحافة(تصا  يع، ، علاقا عامة، علاقا مع  لتو لفجر للنشر  ئر:   لجز  ،2003 ،
  55، 56 . 

2-  ، لحفيظ مقد لتسيير"، عبد  لثقافة  ئر" لمنعقد بالجز لي  لد لملتقى  لجامعية، عما  لمطبوعا  يو  ئر:  لجز  ،28-
30/11/1992   ،.273 ،274. 

3- Gaston Guendet Dynamique De La Gestion, Suisse : presse polytechnique romandes 1982., P12. 
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من خلا تكلمنا عن     لمؤسسةمن هنا  لتسيير  ثقافة  ية  لتسيير هو ية  بشكل طفيف لأ هو
شكلا جها  نهما  لقو  لمؤسسة، يمكننا  ية  لمؤسسة من تند ضمن هو ية  لعامة  هو لصو 

لكلي. لمجتمع  تميزها عن باقي مؤسسا  لمجتمع  خل  لتي تظهر بها   لها، 
لتالية:  لنقاط   من خلا ما سيأتي من عناصر سنحا معرفة 

 " لقائم بمؤسسة لتسيير  ية  جنبي ) فرنسي(  تسيير محلي  SEAALسياهو " بمعنى هل هو تسيير 
ئ محلي(.)جز جنبي  لثقافا ) (  تسيير متعد   ر

 .لمؤسسة لسائد بهذ  لتسيير  لنمط من  جو هذ  لأساسي من  لهد   معرفة 

 )؟ ختيا جبا   لتسيير)هل هو تسيير   معرفة نوع 

 .لعمل ين  لعما بميا لتز  لمؤسسة  لرقابة بهذ  جو  جو  عد   معرفة 

 لك معرفة ما  كا ية (  لا  ئر لجز لمحلية ) لأجانب يسلـكو سلوكا منافية للثقافة   
لذ يتعلق  لعما بالمؤسسة،  جز منها فقط  بهد معرفة فر نظا قيمهم كلها على 

لعمل.  بجانب 
لتسيير:  -1-1 جو هذ  لأساسي من   لهد 
لشركتين     لمبرمة مابين  كة  لشر لأساسي من  لهد  لصحي   لوطني للصر   لديو 
(ONA)  ية للميا ئر تعليمهم ( ADE)لجز تهم  يين من خلا تنمية قد ئر لمعرفة للجز هو نقل 

سنحا  لشريكين،  لمبر بين  لعقد  هذ ما جا في   ، لميا يع  تو لتسيير في مجا تصفية  كيفية 
قم  لجد  لأهد (01)من خلا  لغايا  كة من خلا معرفة  لشر لفعلية من هذ   

. لعما لمعبر عنها من قبل   لنسب 
قم ) لتسيير بمؤسسة "سيا -( 01لجد  لنمط من  جو هذ  لأساسي من   -"SEAALلهد 

 

لعامل.ةملاحظ لإجابة عند نفس  جع لتعد  لعينة  يا عد    : 

 لنسبة لتكر لهد
لعصر  %58.94 201 لتسيير 

لمهني لعمل   %41.05 140 خلاقيا 
 %100 341 لمجموع
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لنمط من % 58.94 نسبة       جو هذ  لأساسي من  لهد  جابو بأ  لذين  لعما  من 
لعمل بمؤسسة " تسيير  يين هو كيفية   ئر لجز لتسيير SEAALسيالتسيير عند  "  تعليمهم 

نة بالذين ، هذ مقا لمهني  لعصر لعمل  خلاقيا  لأسا منه هو تعليمهم  لهد  جابو بأ 
 %.41.05حيث نجد نسبة  

  لأجانب بمؤسسة جد  لأساسي من تو لهد  لد  لإجابا  يتضح لنا جليا من هذ 
( هو ما جعل منها تستند SEAALسيا" لميا لقطاع )قطاع  ئر عن تسيير هذ  لجز " حيث  عجز 

لـكفا بشكل قانون جل تكوين  لذ جا خصيصا من  لأجنبي  لتسيير  لى هذ  ي 
لقطاع  هذ  لمؤسسة بصفة خاصة  لمستقبلي لهذ  لتسيير  ية بهد تمكينهم من  ئر لجز لإطا 

لميا ( بصفة عامة.  )قطاع 

لأجنبي: -1-2 لتسيير  تباع  ية   جبا

له    خصيصا بعدما كنا قد تكلمنا في نقطة سابقة عن  ئر  لأجانب بالجز جد  لأساسي من تو د 
لتسيير SEAALسيابمؤسسة " تباع هذ  لى معرفة ما  كا  لعنصر  "  نسعى من خلا هذ 

. لعما ختيا عند  تباع  جبا   تباع   لأجنبي هو 
ية      جبا لمعبر عن  لنسب  لك من خلا  لتالي سنكتشف  لجد  لتسيير من خلا  تباع 

تباعه. ية  جبا   عد 
قم ) لأجنبي -( 02لجد  لتسيير  تباع  ية   -جبا

ية لتسيير جبا  لنسبة لتكر تباع 
 %69.66 209 جبا
 %30.33 91 ختيا

 %100 300 لمجموع
لت % 69.66 نسبة      لنمط من  تباع هذ  جابو بأ  لذين  لعما  ليس من  جبا  سيير هو 

ختيا حيث نجد نسبة  جابو بأنه  نة بالذين  ، هذ مقا  فقط.% 30.33ختيا
 لتسيير لنمط من  تباع هذ  مية  لز لنسب  لتسيير ، ما يمكننا  نتبينه من خلا هذ  حيث  

لم لتسيير  لفرنسي(  لأجنبي ) لتسيير  لمؤسسة هو تسيير مشتر بين  ( حيث بهذ  ئر لجز حلي )
لأخير يتم  في  لبعض  لأفكا مع بعضهم  ، يتم مناقشة  ئر جنبي مسير جز يعمل مع كل مسير 
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كثر خبر في  هم  لفرنسيين باعتبا لأخذ بأفكا   لغالب يتم  نه في  لا  تفق عليه،  تطبيق ما 
لنمط من  هكذ فإ هذ   ) لميا لميد )ميد تسيير  لثقافية في عملية هذ  لتسيير يفر قيمه 

لسائد بمؤسسة  ية  لتسيير لثقافة  ليل على قو  تباعه  ية  لأغلبية بإجبا لمؤسسة، فإجابة  تسيير 
تفاقية SEAALسيا" لسير بما تنص عليه  لأجنبي فهو يفر  لتسيير  مة  يضا على صر ليل   "

لمؤسس لمبرمة ما بين  خلية  لد لحقو لعمل  لتي تنص على مجموعة من  لعما  ما بين  ة 
لسير بما تمليه هذ  ية  إجبا مية  لز لعما  لتسيير يفر على  جبا لكليهما، لذ فإ هذ  لو

 لاتفاقية.
1-3- : لثقافا  لرقابة بالمؤسسا متعد 
نتهى "    لرقابة بقوله: " هنر فايونبد بالقو من حيث  لتحقق فيما " عن  لرقابة تكمن في 

لمعمو بها،  لمبا   ، لمعطا مر  لأ  ، لمحد لبرنامج  فق   كا كل شي يسير  يجر 
ثها مجد  تجنب حد جل تصحيحها،  فا من  لانحر لأخطا  كتشا  لى  لرقابة  تهد 

غير  شيا  شخا  لمؤسسة من  لرقابة على كل ما هو في  جهة نظر فيما تطبق  لك فمثلا من 
لصيانة عمل  نتائجها، عد تكافؤها، حالة   ، لعمليا لتقني يجب ملاحظة سير  لجانب  يخص 
لمناسب  تكو  لوقت  لرقابة فعالة يجب  تنفذ في  حتى تكو  لخ،  لآلا ...  لأشخا 

."  1متبوعة بالعقا
لعنصر نظر     هتمامنا بهذ  لثقافا بهد من هنا جا  خاصة بالمؤسسا متعد  لأهميته 

لعنصر   ما  كا لهذ  لرقابة بصفة عامة  لا  معرفة ما  كا هنا نظا فعا في مجا 
لتنظيمية  لا. لفعالية   في عملية تحقيق 

قم ) لثقافا -( 03جد  لرقابة بالمؤسسا متعد   -نظا 
 بةلنس لتكر لرقابة
 %72 216 نعم
 %28 84 لا

 %100 300 لمجموع

                                                           

1- Henri Fayol, Administration industrielle et générale, Alger : ENAG, 1990, PP174, 175. 
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لنسبة      لتسيير بمؤسسة  72%  سها هذ  لتي يما جابو بأ هنا نظا للرقابة  لذين  لعما  من 
جو  نظا للرقابة حيث نجد نسبة  SEAALسيا" جابو بعد  نة بالذين    %28" هذ مقا

نة بالنسب لى.هي نسبة قليلة جد مقا لأ  ة 
 " لسائد بمؤسسة ية  لتسيير لثقافة  " حيث  فر نظا SEAALسيايتضح لنا جليا قو 

ية بأ مؤسسة. لتسيير لثقافة  لتي تد على قو  لمؤشر   لرقابة من 
لتسيير بهذ SEAALسيابما  مؤسسة "     لك يد على قو  ، فإ  لنظا " تفر هذ 

ية  لمؤسسة، فلنظا هذ ما جا في نظر لأهد  مكانية تحقيق  لعما  في   (X) لرقابة على 
لرقابة جلا ماكريجو: "ـل ساسا بفر  لمؤسسة مرتبط  هد  لتي تنص على  تحقيق   "

لترهيب معهم. سلو  يضا باستعما  لعما   على 
لمحلية با  -1-4 لأجانب سلوكا منافية للثقافة   لمؤسسة:سلو 

لفرنسي، لذ نحا من خلا      لمجتمع  ئر عن  لجز يننا بالمجتمع  تقاليدنا  تنا  تختلف عا
يننا،   تنا  منافية لعا لأجانب يسلـكو سلوكا غير سلوكاتنا  لنقطة معرفة ما  كا  هذ 

هذ بهد معرفة فر جميع قيمهم علينا حتر من قبلهم لذلك،   فر جانب   هنا 
لتالي: لجد  هذ ما سيتم معرفته من خلا  لقيم فقط ،   من 

 
قم ) لمحلية بالمؤسسة -( 04لجد  لأجانب سلوكا منافية للثقافة   -سلو 

لأجانب  لنسبة لتكر سلوكا 
 %40.66 122 نعم
 %59.33 178 لا

 %100 300 لمجموع
لذين %59.33 نسبة     لعما  لأجانب لأ سلوكا منافية لقيم  من  جابو بعد سلو 

لك حيث نجد نسبة  جابو بعكس  نة بالذين  ، هذ مقا ئر لجز لمجتمع  تقاليد  عا 
40.66.% 
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  عد فرضهم لكل قيمهم  ، ئر لجز لمجتمع  لأجانب لقيم  حتر  يتبين لنا من خلا ما سبق 
لغير  حتر  يين، فمبد  ئر لجز لأجانب، فبالرغم من تعا على  لعما  لتي يتحلى بها  لقيم  من 

يين،  ئر لجز لأجانب  حتر  متبا ما بين  نب هنا  لجو نهم في جانب من  لا  تقاليدنا  تنا  عا
لأجانب بمؤسسة " جد  لأساسي من تو لهد  لك يؤكد لنا  لذ يتمثل SEAAL سياكما    ''

ل لـكفا  .في تكوين   إطا

2- : لثقافا لقائم بالمؤسسا متعد  لتسيير  مبا   سس 
لقائم بمؤسسة     لتسيير  ية  كزنا على هو لمؤسسة،  كنا قد تكلمنا في نقطة سابقة عن ثقافة 
لى معرفة SEAALسيا" لعنصر  نسعى من خلا هذ  لتسيير،  ية  لى هو شا طفيفة  شرنا  " كما 

لمبا  لثقافة هم  لتي تند كلها ضمن  لثقافا  لتسيير متعد  لتي يقو عليها  لأسس 
كنا قد  محلي(،  جنبي  لذ هو تسيير مختلط مابين )تسيير  لتسيير  ننا عرفنا نوع  ية، فبما  لتسيير

لرقابة  لتسيير،  جو هذ  لأساسي من  لتي تتعلق بالهد  لأمو  يضا بعض  لموجو عرفنا 
لتي يقو عليها هذ  لمبا  لأسس  هم  لآ معرفة  لثقافا نحا  لمؤسسة متعد  بهذ 

لتالية: لنقاط  لى  لتطر   لتسيير، لذ سيتم 
لمؤسسة.  - خل هذ  لعما للمشاكل   معرفة تعر  عد تعر 

لمستو  - لسن،  لجنس،  تباط مابين متغير ) لا لمهنية معرفة مد  لأقدمية  لتعليمي، 
لعما للمشاكل. لمهنية( بمتغير تعر  جة   لد

نها  -   ، لعما لأجنبي في حل مشاكل  لمباشر للتسيير  لتدخل  معرفة تدخل  عد 
يين. ئر لجز لمسئولين   تعالج من قبل 

لعما للظلم. -  معرفة تعر  عد تعر 

لمتسببة في مما - لجها  لتسيير، معرفة  عد  قو ، هل هي تتعلق بقيم  لعما لظلم على  سة 
  تتعلق بأشخا عاملين بالمؤسسة؟

لأقدمية  - لتعليمي،  لمستو  لسن،  لجنس،  تباط ما بين متغير ) لا معرفة مد 
. لعما لظلم على  سة  لمهنية( بمتغير مما جة  لد  لمهنية 

 

 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

89 

لعما للمشاكل: -2-1  تعر 

تختلف     لعمل،  خل مكا  لمشاكل  لجميع  كل عامل يتعر للعديد من  لا يخفى لد 
يضا للعامل نفسه  لقائم بها،  لتسيير  لمشاكل باختلا نوع نشاط كل مؤسسة  سبا هذ 
لعمل، عد  مة في  لصر لقائم بالمؤسسة مثل:  لنظا  جعة لطبيعة  لمشاكل  فقد تكو هذ 

نها تشكل نقاط قو  لتسامح غيرها، فبالرغم من  .... لعما لشديد على  لرقابة  لخطأ،  في حالة 
لمقابل تشكل مصد مشاكل بالنسبة للعما خاصة  نها في  لا  لسائد بالمؤسسة،  ية  لتسيير للثقافة 

جعة للعامل في حد  لمشاكل  يضا قد تكو هذ  لمقابل  في  لجديد،  ته كعد بالنسبة للعامل 
لمشاكل مع  فتعا   ، لتما لتغيب،  لتأخر،  يضا لأسبا   ، عد فهمه له جيد تقانه للعمل 
لعنصر  من خلا هذ  كلها تعتبر عناصر مشاكل بالنسبة للعامل، لذ   ... سا لر ملائه  

لعما للمشاكل بمؤسسة   ".SEAAL"سيانحا معرفة تعر  عد تعر 
لعما للمشاكل -(05قم )لجد   -تعر 
 لنسبة لتكر لمشاكل
 %50 150 نعم
 %50 150 لا
 %100 300 مجموعل

لعما للمشاكل حيث     لاحتمالين في تعر  لنسب بين  لجد تعا  نلاحظ من خلا هذ 
يضا نسبة % 50نجد نسبة  جابو بعد تعرض% 50منهم ممن تعرضو للمشاكل  هم لأ ممن 
 مشاكل.

  جنبي، محلي لنسب  كل مؤسسة مهما كا نوع تسييرها  ما يمكن  نفسر من تعا 
لـكبير   لحجم  إ لم تكن مشاكل من  جو مشاكل حتى  ( فلا بد من  لثقافا مختلط )متعد 
قد  لعمل،  لمشاكل بنوع  لمشاكل حتمية موجو بأ مؤسسة، فقد تتعلق هذ  جو  لا  
لمقابل نجد  ننا في  لا  لعما فيما بينهم ...  لمسيرين،  قد تكو مشاكل مع  تتعلق بمشاكل مع 
لتسيير مهما كا نوعه  بأ  لقو   يضا ممن لم يتعرضو لأ مشاكل لذ يمكننا  نسبة كبير 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

90 

نه يمكنه  يحد من تفاقمها، كم لا  لمشاكل  جو  ا هو موجو مؤسسة لا يمكنه  يمنع من 
 ".SEAALسيابمؤسسة "

2-2- : لعما لأجنبي في حل مشاكل  لمباشر للتسيير   لتدخل 

لك بشتى      لحد من تفاقمها  لمشاكل،  لنقل  جو  لحد من  لى  لمسيرين بأ مؤسسة  يسعى 
لترهيب لذ نحا من خلا هذ  لترغيب  بأسلو  لوسائل سو كانت بأسلو  لطر 

لقائم بمؤسسة  لتسيير  لمباشر في SEAAL"سيالعنصر معرفة ما  كا هذ  لتدخل  لى  " يسعى 
يين فقط. ئر لجز نه بيد  لمشكلا    حل 

قم ) لعما -( 06لجد  لأجنبي في حل مشاكل  لمباشر للتسيير   -لتدخل 
لمباشر للتسيير  لنسبة لتكر لتدخل 

 %53.33 160 نعم
 %46.66 140 لا

 %100 300 لمجموع
لمشاكل % 53.33 نسبة      لأجنبي في حل  لمباشر للتسيير  لذين صرحو بالتدخل  لعما  من 

لك حيث  لك  عد تدخلهم في  نة بالذين صرحو عكس  لعمل، هذ مقا خل  لتي تكو 
 %.46.66نجد نسبة 

  لعما لأجنبي في حل مشاكل  لتسيير  لثقافة  تدخل  خر على قو  ليل  تدخلا مباشر 
ية بمؤسسة " لى SEAALسيالتسيير لمشاكل لذ فهو يسعى مباشر  نه لا يسمح بوجو  " حيث 

لعمل. تأثيرها على سير   تها  يا ها للحد من  جو  حلها في حالة 
إ    يضا ممن صرحو بعد تدخلهم تدخلا مباشر  لين كما  هنا نسبة كبير  لمسؤ نما يسعى 

جابا  غلب  هذ كانت  لأجانب  لى  صولها  لمشاكل   لبحث عن حل لهذ  لى  يين  ئر لجز
. لمفتوحة بالاستبيا لأسئلة  حد   لمبحوثين في 

لعما للظلم: -2-3  تعر 

لظ     يختلف نوع  لعمل،  خل مكا  لظلم  ع  نو لى شتى  لعما باستمر  لم بنوع يتعر 
لا  كل مؤسسة تحا جاهد  لقائم بالمؤسسة،  لتسيير  طبيعة  لعامل،  يضا شخصية  لعمل 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

91 

حة للعما سو  لر سائل  لك بالسعي نحو توفير كل  لظلم،  لعما هذ  لمستطاع تجنيب  قد 
. لمعنو لجانب  لما   لجانب   كا 

لظلم قد يكو من فعل    سلوكاته لا  هذ  ته،  يرجع لطبيعة شخصيته  لعامل في حد 
لظلم  سة  لظلم( معرفة مما لعنصر )عنصر  لعمل، لذ نحا من خلا هذ  خل مكا  فعاله 

لعامل بمؤسسة " لملائم للعامل  "SEAALسياعلى  لجو  لى توفير  لتسيير يسعى  ما  كا هذ 
يضه للظلم بشت عه. من خلا عد تعر نو  ى 

لعما للظلم -( 07لجد )  -تعر 
لعما للظلم  لنسبة لتكر تعر 

 %45 135 نعم
 %55 165 لا

 %100 300 لمجموع
لذين صرحو بعد تعرضهم للظلم بمؤسسة " %55 نسبة      لعما  " هذ SEAALسيامن 

نة بالذين تعرضو لذلك حيث نجد نسبة   %.45مقا
 لعما للظلم، ما يم لتي تعبر عن تعر  عد تعر  لنسب  كن  نتبينه من خلا هذ 

خل مؤسسة " لعما صرحو بعد تعرضهم لأ ظلم  غلب  " مما يبين لنا سعي SEAALسيا 
لوقوع في  ظلم من قبلهم. لعما  لتسيير نحو تجنيب   هذ 

لمنا لعمل  فعلا يضا سعيهم نحو توفير منا  لظلم  ع  نو نى  سب للعما حتى لا يشعر بأ
لمسئولين.  ضا  لعما نحو  يضا سعي  لنسب  لك، كما تبين هذ  لتسيير تحقيق  ستطاع هذ 
لظلم  جابو بتعرضهم للظلم، لـكن هذ  يضا ممن  لمقابل لا يمكننا  ننفي  هنا نسبة كبير  في 

لك.لا يمكننا  نعر من ط لمتسببة في  لجهة  لذ يبين  لتالي  لجد  لا من خلا   ر من 
 :لعما للظلم لمتسببة في تعر   لجها 

خل مؤسسة     لتي تعرضت للظلم  لنسب  جدنا  SEAAL"سياكنا قد تكلمنا سابقا عن   "
لمقابل نس في  لعما ممن لم يتعرضو للظلم،  يضا ممن تعرضو للظلم، هنا نسبة كبير من  بة كبير 

قم  لجد  لك بالنسبة للعما  (08)من خلا هذ  لظلم  لمتسببة في  لجهة  سنحا معرفة 
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لمتعرضين فقط  لعما  لإجمالية للعما قليلة  تمثل  لنسبة  لذين تعرضو فقط للظلم لذ ستكو 
 للظلم.

لمتسببة في -( 08لجد ) لعما للظلم لجها   -تعر 
لظلم  لنسبة لتكر سبا 

لتسيير نين  قو عد   %28.14 38 قو
 %71.85 97 شخص معين بالمؤسسة

 %100 135 لمجموع
لذين تعرضو فقط للظلم. ملاحظة: لعما  نا  جع لاتخا لعما   نقص عد 

لذين صرحو بتعرضهم للظل% 71.85 نسبة     لعما  شخا عاملين معهم من  م من قبل 
لمؤسساتي  لتسيير  نين  قو عد  نة بالذين كا سبب تعرضهم للظلم من قبل قو بالمؤسسة، هذ مقا

لى. %28.14حيث نجد نسبة  نة بالأ  هي نسبة قليلة جد مقا
 " نين مؤسسة قو عد  مة قو نها SEAALسياغم صر لا  لسابقة  لجد  جدناها في  " كما 
جع ل لعما بأ سبب تعرضهم للظلم  غلبية  جابة  ، حيث   يست ظالمة بالنسبة للعما

عد  كافي على  قو ليل كبير  لمؤسسة  نين  قو عد  ليس لقو لأشخا عاملين معهم بالمؤسسة 
لت  يضا على سعي هذ  ليل  لعامل،  لظالمة لحق  عد  لأجنبي ليست بالقو لتسيير  نين هذ  سيير قو

مر بديهي  لأشخا فهو  لقائم بين  بالنسبة للظلم  لمناسب للعامل،  لعمل  لعمل على توفير جو  نحو 
لحد من  لتسيير نحو  لعاملين فيما بينهم فرغم سعي  لظلم بين  لمشاكل  لجميع بوجو  معر عند 

ها نهائي. جو نه لا يمكنه نفي  لى  لظلم  هذ  لمشاكل   هذ 

2-4- :" خلي لمؤسسة "سيا لد لقانو  لعما حسب  جبا    حقو 
لعما على     لعمل  لتي تخص مجا  نين  لقو لعديد من  خلي للمؤسسة  لد لقانو  يتضمن هذ 

لتي  لعما  جبا  لموضوع من بينها حقو  لتي تخص  لنقاط  كزنا على بعض  قد   ، حد سو
خلي لمؤ لد لقانو  ها  "سسة حد لبعض منها فقط من خلا ما يلي: "سيا  لتي سنقو بتحليل 
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":  -لا خلي لمؤسسة "سيا لد لقانو  لعما حسب   حقو 
لتالية::  31لما  حسب  لعامل يتمتع بالحقو  لأساسية،   لعما   عن حقو 
لنقابي: - لحق  سة  جدنا بالمؤسسة،  مما ثنا تو لنقابية هو ما تم ملاحظته  لجماعا  حيث  

لذ كا يتابع موضوع  لمصلحة  ئيس  ، خصوصا   لعما ئما لمناقشة مشاكل  كانت تجتمع 
لاجتماعا في هذ  ئم  لنقابية، فكا  لهيئة  نجا ينخرط في هذ  لذ ساعدنا في  ستنا 

لتي كانت  لنقابية  كثر للجماعا  لتي تتمثل لهيئة، هذ ما جعلنا ننتبه  تحقق مطالبها  يها  تفر 
. لعما  في مطالب 

لجماعي: - جدنا بها،   لتفا  ثنا تو لموظفين بالمؤسسة  لمقابلا مع بعض  حسب بعض 
لمسيرين  لجماعي لـكن   يأخذ بر  لثقافا يسمح بالتفا  لتسيير متعد  هذ 

لأخير يكو لقر  إنما  يين،  ئر . لجز لميا ية بمجا تسيير  كثر خبر  لأجانب لأنهم   بيد 
لتقاعد: - لاجتماعي  ية لذ فإ  لضما  ئر لجز لعما بالمؤسسا  "هو حق يتمتع به كل   "سيا

لك. لحق في  لعما   تعطي 
لعمل: - طب  لأمن  لصحية  يين بأ مؤسس لوقاية  ئر لجز لعما  يضا حق يتمتع به كل  ة هو 

"مؤسسة  لطبية. "سيا لوقاية   يضا توفر لعمالها 
لعطلة: - لقانونية  حة  لر لأسبوعية  حة  "تحتر مؤسسة  لر يين  "سيا ئر لدينية للجز لمناسبا 

لوطنية،  لدينية  لمناسبا  نهم يحترمو جد  لا  لأجانب  لمسيرين  نها مؤسسة تضم  فبالرغم من 
لأسبوعي حة  لر ئر بأ مؤسسة.ما  لعطل فهي حق يتمتع به كل عامل جز  ة 

يقها: - تسو لعمل  عا  لوقاية من نز لمباشر  لمشاكة في  لتدخل  كنا قد تكلمنا في نقطة سابقة عن 
لمشاكل في  عا  لنز لحد من  لعما فهي تسعى جاهد نحو  مشاكل  عا  لنز للتسيير في حل 

ها. جو  حالة 
لى  - :للجو  ننا تفاجأنا  لإضر لا  لي،  لأ لاستبيا  لا يتعلق بذلك في  ضعنا سؤ كنا قد 

لك  " هذ مما يجعلنا نفسر  با لإضر جو  جابو بقولهم "يمنع منعا باتا  لذين  لمبحوثين  بإجابا 
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لر لعما يستسلمو لهذ  عاقة للعمل،  لتي تر فيها  با  لأجنبي للإضر لتسيير  فض برفض 
فهم.    هد لتي تحقق لهم  لنقابا  هم على   لـكن لاعتما

ستحققاهم:  - هليتهم  لقائم على  لعنصر سيتم لحماية من  تمييز لشغل منصب عمل  بالنسبة لهذ 
لتسيير  لعما عن  لمتعلق برضا  لثامن  لفصل  "لتحقق منه في  لثقافا  ."متعد 

لترقية في - لمهني  لمؤسسة: لتكوين  طا تطو  لسابق  لعمل في  لشئ بالنسبة للعنصر  نفس 
هما حق قانوني لا بد  يتم   لعما باعتبا ترقية  لمهني  لتكوين  حيث سيتم مناقشة كل من 

 تمييز.
لمستحقة:  - لمنتظم للأجر  لشهر  لذين كنا لدفع  لعما  لنقطة لبعض  بنا لهذ  ستجو تم 

جد بمكت .نتو لقانو لمؤسسة بهذ  جابو بالتز  نية،  لميد سة  لد ثنا   بهم 
لاجتماعية: - لاجتماعية بمؤسسة  لخدما  لخدما  "تنقص كثير  هذ ما تم  "سيا

لثامن.  لفصل  يضا في  لك  سيتم مناقشة   ملاحظته، 
": -ثانيا خلي لمؤسسة "سيا لد لقانو  لعما حسب   جبا 

لعما ما يلي:  :32ا لمحسب  ، يتوجب على  لأساسية للعما جبا  لو  عن 
يعملو بعناية  - لمرتبطة بمنصب عملهم  جبا  لو  ، قصى ما لديهم من قد  يبذلو 

لمؤسسة:  لذ تضعه  لعمل  طا تنظيم  ظبة في  جدنا مو ثنا تو لعما  حسب ملاحظتنا لبعض 
ف مة  لأجانب فيما يتعلق بالمؤسسة تبين لنا صر لأجنبي حيث يتخوفو كثير من  لتسيير  عالية 

سة عندهم بعدما كنا  لد لبشرية لنا لإجر  لمو  ئيسة  فض  لدليل على هذ  لعمل،  بمجا 
لذ تعمل كشريكة معه لإجر هذ  لأجنبي  لمسير  لك نظر لرفض  لك.  قد باشرنا في 

سة بمؤسسة  ".لد  "سيا
ية  - لعا ستها  ثنا مما لمستخد  لتي يعينها  لسلمية  لسلطة  لصا عن  لتعليما   ينفذ 

ية: لتسيير لا  لنظا  لسلطاتها  ها  جو لفكر كما لا يمكننا  ننفي  لا يمكن  نؤكد هذ 
لصا عن  لعما للتعليما  لذ قد تعتمد  مؤسسة من شأنه تنفيذ  با  لسلطة لعقو
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مؤسسة  "لسلمية،  لعما يتخوفو من تعليما  "سيا نينها لذ فإ  قو عدها  مة جد في قو صا
لأجانب.  لمسيرين 

لتنظيم: - يع  لمؤسسة طبقا للتشر لتي تعدها  لأمن  لصحية  لوقاية  بير  عو تد بما  مؤسسة   ير
" ، فإ لها "سيا لميا يع  تو لتي تلزمها على  تعمل بنشاط تصفية  لوقائية  بير  لتد لعديد من 

عما مؤسسة   ، " لعما هذ ما تم ملاحظته."سيا لك   يحترمو 
لمؤسسة:  - لتي تباشرها  لتكوين  إعا  لمستو  تحسين  لتكوين  كو في نشاطا  في  يشا

لأمن  لصحية  لوقاية  جل تحسين  لفعالية  من  لأ  هد طا تحسين  هم  فإ من 
عما مؤسسة  لعما تكوينا صحيحا يمكنهم من  فعا   لأجنبي هو تكوين  "لتسيير   "سيا

لمسيرين. لز  لمهني   لتكوين  يحرصو على عملية  لك   يحترمو كثير 
 خـلاصـة 

لتسيي        ية  لمتعلقة بهو لعناصر  لقائم بالمؤسسا متعد بنا على ما سبق من تحليلنا لبعض  ر 
لقو بأ  لتسيير، يمكننا  لنمط من  لتي يقو عليها هذ  لأسس  لمبا  يضا لأهم   ، لثقافا
لة  لد لميا جعل من  لتي يمكنها  تسير هذ قطاع  ية  ئر لجز لإطا  لـكفا  نقص 

جنبي يسهر على حل لاستنا بمسير  لى  ية تلجأ  ئر لمشكل  لجز لميا –هذ  من حيث  -مشكل 
، قسنطينة. هر لعاصمة،  ئر  لجز لتالية:  خصوصا بالولايا  يعه،  تو  تصفيته 

لتسيير         ية  لتي تتعلق بهو لنقاط  لعديد من  ستكشا  لمقا  لنا من خلا هذ  لذ حا
لمؤسسة "مؤسسة  جنبي )SEAALسيالقائم بهذ  فرنسي(  تسيير محلي " فهل هو تسيير 

لتسيير هو تسيير متعد  ية هذ  ها  هو (،  تسيير مشتر بينهما؟ فتوصلنا لنتيجة مفا ئر )جز
لأفكا  نه يتم مناقشة  ، حيث  ئر لجز لتسيير  لفرنسي  لتسيير  لثقافا  تسيير مشتر ما بين 

لأخير يرج لأ  لقر  لا   لبعض  لأكثر مع بعضهم  نه  لفرنسي بحكم  لتسيير  لى  ئما  ع 
لتسيير  لى  هذ  يضا  ننا توصلنا  لمبحوثين. كما  هذ حسب تصريحا   ، لميد خبر في هذ 
ية، كما يفر  لتسيير لثقافة  تباع ما تنص عليه  عد خاصة به فهو يفر  قو يفر نظا قيم 

ل لك بالنسبة لجميع  لرقابة  مبا خاصة تتمثل نظا  سس  لى كل هذ فإنه يتبنى  ضافة  عما 
نه لا  ها، كما  جو لى حلها في حالة  نه يسعى جاهد  لمشاكل من حيث  لعامل  في تجنيب 
ما من حيث  لبعض،  شخا عاملين مع بعضهم  لا ما صد من  لظلم  ع  نو يما  نوع من 

لت  لتي يتبناها  لقيم  عد  لقو لتسيير لا يتبنى ظلم  لى  هذ  لعما فتوصلنا  لتي يفرضها على  سيير 
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 . خر لعما من جهة  لطرفين بالمؤسسة من جهة  عد تخد كلا  قو إنما قيم  عد ظالمة  قو قيم 
لأجانب يسلـكو سلوكا منافية للثقافة  يضا معرفة ما  كا  لنا  خر فقد حا من جهة 

ل لتعاليم  لدين مما لمحلية  هذ  لثقافة  لمؤسسة فوجدنا بأنهم يحترمو هذ  خل  لإسلامي  دين 
إنما ما تعلق بجانب  لعما بالمؤسسة  ثقافته كلها على  لتسيير لا يفر قيمه  يبين لنا  هذ 
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لعمالي لوسط  لتسيير في  جا  -لثقافة  نمو ية  ئر لجز ية  لاقتصا  -لمؤسسة 
 
لطالب مبا .  علي 

  جامعة تلمسا     
 لملخص:

لمجتمع  تحديث  ية,  قتصا حد تنمية  ية  لاقتصا لمؤسسة  لملقى على عاتق  لد   
نقله  يق خلق فر جديد في مجتمع جديد,  , عن طر ئر ثي, لجز لى مجتمع حد من مجتمع تقليد 

سطة  لجديد للعامل, بو سا  لمما لقيم  لقد على تلقين  لتي لها  ية  لاقتصا لمؤسسة  عبر 
صدها من خلا  لتي يمكن  قة  لمفا لتقليدية.   لثقافة  لقيم  لمؤسساتية لتحل محل  لتنشئة 

خل  لعمالية  سا  نية للمما لميد لتقليد لملاحظة  لعمالي  لسلو  جو تعا بين  لمؤسسة 
لتالي:  لتسا  لإجابة عن  لى  سة  لد لعصرية. حيث تهد  لمؤسسة    ثقافة 

لمؤسسة ؟   ثقافته  خل  ئر  يكتسب سلو تنظيمي عصر  لجز لعامل  ستطاع  هل 
لمهنية؟ ساته  لت تتحكم في مما  لتقليدية ما 

ئر لم يكتسب بعد ثقافة تنظيمية جديد مغاير لثقافته خير تخ  لجز لعامل  لى   سة  لد لص 
هذ ما يؤثر سلباعلى  لتي تنعكس على سلوكه,  لمحلية  لثقافة  نتا  عا  لتقليدية, من خلا 

لجديد. لصناعي  لوسط  لتأقلم مع   مشكلة 
لمفتاحية: لس لكلما  لمؤسساتية,  لمحلية, لتنشئة  لثقافة   , لإنتا عا  لتحديث,  لتنظيمي,  لو 

لسلوكية.   لمشكلا 
Summary: 

The role of the economic institution is to create economic development and 

modernize Algerian society by creating a new individual in a new society and 

transferring it from a traditional society to a modern society through an economic 

institution that has the capacity to impart new values and practices to the worker 

through institutionalization to replace values and culture. Traditional, the paradox 

that can be observed through the field observation of labor practices within the 
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institution is a conflict between the labor behavior and the culture of the modern 

institution. Therefore, the study aims to answer the following question: 

Has the Algerian worker been able to acquire modern organizational behavior 

within the institution? Or does his traditional culture still control his professional 

practices? 

Finally, the study concludes that the Algerian worker has not yet acquired a new 

organizational culture that differs from his traditional culture by reproducing the 

local culture that reflects his behavior, which negatively affects the problem of 

adapting to the new industrial milieu. 

Key words: institutionalization, organizational behavior, modernization, 

reproduction, local culture, behavioral problems. 

 
: -لا  مدخل نظر

لا  هذ   لاستقلا  يفا حتى سنو  بية تر لمغا لمجتمعا  كثر  ئر  لجز لمجتمع   
ئر برمته.   لجز لمجتمع  ثر على  ية  قتصا لوضعية لم تبق على حالها بل ظهر تحولا 

ل لسياسة  ية تتمثل في  لاقتصا لحا فالتحولا  بطبيعة  ية.  لتنمو لمخططا  لمتبعة خلا  صناعية 
لتركيبة  ثر على  قعية  مج  ع, فهو قد تجسد في بر لتصنيع لم يبق مجر نظر  مجر مشر فإ 
ثر  لمدينة  لتعمير في  فع حركة  لصناعية   لمؤسسا  , فتشيد  ئر لجز لاجتماعية للمجتمع 

، ئر لجز يف  لر يفي. بالسلب على  لر لنز  تير  سرعت في   حيث 
لتصنيع يلهم    تحو يين  ئر لجز جل تثقيف  ع مجتمعي  من  لى تحقيق مشر ئر كا يرمي  لجز في 

لاهتما  لنظر فإ  طا هذ  في  مستهلـكين عقلانيين.  لى منتجين  يين   طنين عصر لى مو
لم تركز على لعامل  لمسير  لإطا  ثنين:  لمجموعتا تشكل جهين  لتي تبذلها هاتا  نتج. فالمجهو 

لكلي. فالتصنيع   يكو  لمجتمع  يل  شرطا لا بد منه لتحو لصناعي  ع  لمشر سا نجا 
جل  على ضو فلسفة جديد من  عد جديد  لمجتمع على قو عا تأسيس  حركة  تمدينية تتمثل في 

, فالتصنيع  خر هد  لى  .لوصو  لنطا سع  يليا  ئر  تحو لجز  قد لعب  في 
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لمؤسسة  قع  هل يمكن  تفسر  ية  لثقافو لتحديث  ختبا نظريتا  سة يتمثل في  لد  هد 
سلو  ئر ثقافة تنظيمية  لجز لأخير  تلقن للعامل  ستطاعت هذ  ية. هل  ئر لجز لصناعية 

لتقليدية  لمؤسسة؟جديدين؟,   ثقافته  خل  لمهني  تحديد سلوكه  لت تستمر في توجيه   ما
لمؤسسة: -1 يف  نو سانسوليو تعر ليست » لمؤسسة عند  عد قانونية,  قو ليست مجر نصو 

صلية,  جتماعية معقد  بط  نها تتشكل كذلك من  سمية, بل  هياكل  كذلك نما 
لذ يصنعه لخا بها  يخها  , كر فعل منهم على  فالمؤسسة لها تا لاجتماعيو لفاعلو 
حة عليها لمطر جية  لخا خلية  لد  .1«لإشكالا 

لقانونية   عد  لقو بط  لضو لاجتماعي يتجا  لفعل  إطا للتفاعل  لمعنى هي مجا  فالمؤسسة بهذ 
لسوسيو لخصوصية  سمية نابعة من  خر غير  مرجعية  طر  لثقافية لرسمية, بل تتحكم فيه  لوجية 

لمؤسسة،  لباحثين يعتر على مفهو ثقافة  يقا من  لقائم. غير  هنا فر لاجتماعي  للتشكل 
يفت لوكا ) جية Yvette Lucasمن بينهم  لخا لعناصر  لذ ير  هنا عد كبير من   )

يمكن  لتأثير عليها،  لاجتماعية للعما  لحيا  لعناصر كأ لتي تعمل على هيكلة  عتبا تلك 
لعمالي. لنضا  لطبقي،  لانتما  يعا  لتشر لمؤسسة، مثل  خل   مولد لثقافة خاصة 

لاعتبا  لأخذ بعين  لصناعيين، مع  لعما  سا  مما فائد تحليل تمثلا  همية  من هنا تبر 
نعني بهما محيط   ، لتمثلا ثنين سيكو لهما تأثير على  لتنشئة عاملين  تأثير  لاجتماعية  لحيا 

لتعو  لية،   لأ جو عا Habitus) لهابتيس لاجتماعية  لمفهو  يعني هذ   .)
لأفر في  لاجتماعي تعمل على توجيه خيا  لوجد  عما  جتماعيا متجذ في  مكتسبة 

بصفة عامة تعمل على تشكيل تمثلاتهم، معاملاتهم،  خصوصية  قهم  هنية  لـكن حسب 
شخصية، يستعين بها   كر  من هنا فإ لكل عامل خصوصية،   . لخاصة بكل فر لمسا 

جها. لصناعية  خا لمؤسسة  خل  جد  ثنا تو ليله    تكو 
لسوسيو ثقافية  ما يسمى لمؤسسة فإنه ينقل معه ممتلكاته  لفر ليعمل في   بالتالي عندما ينتقل 

(Habitus.) 

                                                           

1-Renaud, SainSaulieu. L'entreprise c'est une affaire de societé, paris, ed Fondation nationale des 

sciences politiques, 1990, p121. 
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لمؤسسة 1-1 ية بين  -La culture d'entreprise – ثقافة  لعضو لعلاقة  لمؤسسة في  تند ثقافة 
بيا في هذ  لأ لتي طبعت  لمنهجية  ية  لنظر لوجهة  لتنظيم من  خل  لفاعلين  ثقافة جميع 

لثقافة ف بر بعض عناصر هذ  لة  لبحث هو محا .  ما يهمنا في  لوطنية. فلا لميد لمؤسسة  ي 
لانسجا في عملية عناصر  لى  ساسا  ليو يرجع  لمصنعة  لمجتمعا  سا تطو  نبدع  قلنا  
لتأكيد على  كل تنظيم  مطبوع بالخصائص  لمنسجمة, هكذ يمكن  يقة  تلقينها بالطر ثقافتهم 

لجوهر للمك لتأثير  .لسوسيوثقافية لمجتمعه, من هنا يظهر  لتصو   لزما في صقل هذ   ا 
لثقافة في  : فتستعمل تا  لمفهو لأقل لهذ  للغو هنا ثلا تسميا على  لمستو  على 

لمؤسسة)La Culture dans L'entrepriseلمؤسسة) خر ثقافة  تا   ,)Le culture 

d'entreprise(لمؤسسة خر بثقافا  مر   ,)Les cultures d'entreprise.) 
لأ ضمنيا  ليس هنا ما يمكن تسميته بثقافة تنظيمية محضة,   ثقافة  لمصطلح  يعني 

لمجتمع  متد لعناصر ثقافية من  لتنظيم هي  خل  نها مستوحا  -لمحيط –لفاعلين  لثاني  يعني 
لأخير تنظيم مؤسساتي) عتبا هذ  لتنظيم   خل  لذ (, Institutionnelمن  لوقت  في 

. لموحي بوجو ثقافا متعد لجماعا متعد لثالث  لاسم  لجمع في  ستعما صيغة   نلاحظ فيه 
ليو   . لمفهو  ستعمل  كد كيش 1951سنة Elliot Jacques لعل  من  إ  . حتى 

نه لم ين  , لسبعينيا لأمريكية في  لمتحد  لولايا  نه ظهر لأ مر في  لى فرنسا نيس  تقل 
لمسيرين  لا في سنة. Managersعلى يد  ئر  لجز لم يوظف في   , لثمانينا ية   لا في بد

سا قديمة نسبيا  خلها  لأساسيين بد لفاعلين  لصناعية,   لمؤسسة  سا حو  لد  
( . تيلو لعلمي للعمل.Taylor. Fخاصة مع ما قدمه  لتنظيم  صطلح عليه   ( فيما 

لعمالية,  لثقافة  جو تطابق مع  لمؤسسة(  لمفهو )ثقافة  ظفت  لتي  لحديثة  سا  لد من بين 
لمهنية  لتجربة  لتنظيما عبر  لمكتسبة في  لمعر  لتأهيلا متمثلة في  حيث  هنا عد من 

لنقابية لجماعية  لمكاسب  لى جانب  لمعاشر  سا  يضا بمما  .1لمرتبطة 
لمتكونة  منهم لكلية  لثقافة  ستقلاليتها  لخصوصية لجماعا تبحث عن تأكيد  لثقافة  من يفر بين 

ليا  سطتها تتز  لتي بو يقة  لطر ية   لقيا لمناصب  لى, من ثقافة منهم في  لأ لى  بالإضافة 
لمستقلة  قبة Régularisatios autonomesلتنظيما  لمر  .1تنظيما 

                                                           

 

1-Djamel,Guerid. La culture d'entreprise en Algérie:S/D, éditions CRASC, 1997,  p77.  
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لمؤسسة على هنا يمكن  لى ثقافة  لأ لمنهجية: تعر  ساسيتين من حيث خلفيتهما  بتين  صد مقا
لأخير بالمحيط,  علاقة هذ  لتنظيم  خل  لفاعلين  لتصو بين مختلف  لمعايير  لقيم  نها تقاسم 

لتي لمشتركة  لأهد  سم  عضائه, فبمجر  لثقافي على كافة  لتنظيم يفر نظامه  يصبو    
لطر مركز على  ثقافة  لثانية هذ  بة  لمقا ترفض  لية.  لتوتر بصفة شبه  لتنظيم تختفي  ليها 
تكاملي, بعبا  نسجامي  ختلافا بدلا من تقاسم تصو بشكل  بط بين  لمؤسسة هي بمثابة 

لمسيرين هد مشتركة من طر  إ حد  ها في علاقة حتى  جو لا يعني  خر  
,  قطبا  لمؤسسة هما بعد ثقافة  لمحلية  لثقافا  لقو   . لذ يمكن  لتوتر طلاقا تعد 
لمؤسسة  ما قطب  لاجتماعي,  لتعايش  ية  لهو لجماعة هو قطب  لتنظيم: فقطب  لثقافي في  للإنتا 

لعلاقة بالمحيط.  ثقافة لى جانب  لفاعلين  خل بين  لتد لمعنى هي مختلف  فهو قطب  لمؤسسة بهذ 
لمجموع  لتي يكونها هذ  لـكيفيا  لا  هذ  لمؤسسة  تعمل  سطتها تحس  لتي بو لطر 

( لاهما في Jousselm.Gلمتجانس نسبيا يجعلها تنشط في تصو جوسلا ين يتمثل  ( حسب مبد
ية بالنسبة للآخرين. لهو ثانيهما في  لمؤسسة  لاستقلالية بالنسبة للبعض  يف ثقافة  عليه يمكن تعر

لعمل. ضعية  لأجر في  لمشتركة لكل  قف  لمتجانس للمو لمجموع  نها   على 
لتنظيمي:  -2  لسلو 

ستجابة  ليومية,  لحي في حياته  لكائن  فعا حركية يقو بها  لسلو بصفة عامة هو    
ستجا ية,  ية  غير فطر خلية فطر لد تتمظهر هذ لمتطلباته  لمحيطة به.  جية  لخا بة للظر 

 , نشاطا ملموسة كالكلا لخ,  ... لإ لتأمل  لاستجابا في نشاطا غير ملموسة كالتفكير 
سا تمظهرها بل على  لاستجابا ليس على  نه هنا من يصنف هذ  لخ, كما  للعب... لعمل, 

ئز,   لغر ليد  ية  نها فطر لثقافيسا كو  لاجتماعي  لتأهيل  لتعلم  ليد   .2مكتسبة 
لبشر لا تكمن  ستهم للسلو  لباحثين في  لمختصين  ما  حة  لمطر لأساسية  لإشكالية   
لوقو على  يا في  ساسها, بل تكمن جوهر لسلو على  لتي يتم تصنيف هذ  لعناصر  في طبيعة 
                                                                                                                                                                 

1 - LUCAS, Yvette. Le sociologue et L'entreprise: rencontres issues d'un expérience in IIeme journée 

de sociologie du travail, organisées par PIRTTEM: L'entreprise,= =catégorie pertinente de la 

sociologie, mas1987, C.N.R.S, université des sciences et technique de Lille, Flandres- Artois, P149 .    
لتنظيم,   2 لجماعة في  لفر  سس سلو  لتنظيمي: مفاهيمه  لسلو  لمغريبي,  لأ02لفكر, طكامل محمد   ,1994 ,

23 . 
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تتح لتي تحركه  فع  لد ساسية لمسببا  لمجا ينطلق من مسلمة  كم فيه, لأ  باحث في هذ 
ساسيين  ين  لأقل لمبد إنما هو خاضع على  ئية,  لعشو لصد  لإنساني لا تحركه  لسلو  هي  

فع. لد لسببية   هما 
نين كامنة في طبيعة  - قو علاقا  سبا  لبشر تحكمه  لسلو  لسببية: يعني   مبد 

لبحث  لتصرفا لباحث تتمثل في  مهمة   , لفر لصا عن  خلية  لد جية  لخا لتعبير 
لنتيجة  لسلو كنتيجة له, فإ كانت  لسب  لموجو بين  لعلاقة  لأسبا  لـكشف عن هذ 
متنوعة حسب  لمسببا عديد  نوعيته فإ  لنظر عن طبيعته  لسلو بغض  لمتمثلة في  حد 

لت .تعد  لموجو ية  لنظر  وجها 
لتحقيق غاية معينة.  - لسلو في ظر معينة  خلية تثير  فع هو حالة  لد ما  فع:  لد مبد 

لسلو  لمبدئين يصبح  . فانطلاقا من هذين  يقو فع يقف   كذلك فإ لكل سلو 
لترشيد با لتوجيه  سة بالنسبة للباحث,  لد لا  لبشر قابل للبحث  لموجه.  لنسبة للمسير 

ختلا كبير  لهد مع  لقصد  لمبدئين مبد ثالث يتمثل في  لمؤلفين يضيفو لهذين  هنا بعض 
. لمد  بين 

لصناعية: -3 لمؤسسة  طا  لاجتماعي في   لفعل 
لفر بصفته كائ لناتجة عن  لية  لأ لاجتماعية  لعلاقة  طا  لاجتماعي في  لفعل  جتماعي,   ن 

خلها هي تعبير عن تضامن  لتي تحكمه بد لتفاعلا  لية, فوجو فيها  جتماعية   عضو في بنية 
لحضا لهذ  لثقافي   لمنتو  يؤطرها  بية يهيكلها  جتماعية قر , منبعهما علاقة  لي  عضو

لذ هو تشكل لمنظم,  لها  لاجتماعي  لفعل  ليد  لعلاقة. على خلا  جتماعي ثقافي 
لإشكالا  مجابهة  عية, نابعة من تصو جماعي  مشتر لـكيفية معالجة   ختيا 

لمشتر لجماعي  لفعل  لمعنيين بهذ  لفاعلين  ما  حة  لمطر ئق   .1لعو
لمنظمة: 3-1 لبشر في  لسلو  لاجتماعي   لفعل   محد 

لا لفعل  لبشر   لسلو  هي:  ئيسية  با  بع مقا لمنظمة كا موضوع لأ خل   جتماعي 
- . لثقافية للأفر لنفسية  لاستعد  لبشر تحكمه  لسلو    

- . لأفر عية يقدمها  جابة لوضعية خاصة  لمنظمة هو  خل  لبشر  لسلو    
لفاعل. - تيجي من طر  ستر لاجتماعي هو موقف  لفعل    

                                                           

ئر,  1 لجز , جامعة  لاجتماع غير منشو كتو في علم  سالة  لمؤسسة,  , ثقافة  لمهد  .143, 2004بن عيسى محمد 
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ية. - لمنظمة هو نتا لنسق ثقافي  تفاعل ثقافي  قد ثقافية حضا خل  لبشر   لسلو 
لتنظيمية:  -4 يه )لثقافة  لتنظيمية عند مشا كر لثقافة   M, crozier تكمن في قد )

ية تكو علاقا غير متسا قيا  ية بما تحمله من علاقا تبعية  نتا مجموعة بشر  لمنظمة على 
نتا  إعا  لمشتر من جهة,  لهد  عضائها بحيث يستطيعو تحقيق  مقبولة من طر جميع 

لمجموعة من جهة ثانية.  هذ 
لك  لمجموعة  تتشكل  تتكو بصفتها كذلك,  يق   لمعنى تسمح للفر لثقافة بهذ    

لمجموعة,   لانتما لهذ  لدمج  طر  نتا   سطة  لتي تمكنهم من تعبئة بو لحلو  نتا 
بقائها لمجموعة  ستمر هذ  جل  بة منها, من  لمتضا توحيد مصالحهم  فهم  معا تهم   .1قد

لمؤسسة: -5 ية حو  با نظر  مقا
لتحديث: 5-1 ية   نظر

لفر ) ثة  ية باسم حد لنظر قد عرفت هذ   : لفر ثة  لتي Individual Modernityحد  ،)
لحديثة قامت  لتمثلا  لجديد  لقيم  لقد على تلقين  لصناعية لها  لمؤسسة  لاعتقا بأ  على 

يين.  فر عصر لاجتماعية لتصنع منهم  لثقافية لبيئتهم  لقيم  لصناعيين لتحل محل   للعما 
نكلس ) لـكس  ية كل من  لنظر فيد سميث )Alex Inkelessلقد طو هذ   )David 

Smithها في ستة  من  ( في جر لتي  نية  لميد لبحو  لأمريكية على ضو  لمتحد  لولايا 
لتأثير على حيا  لباحثا يعتقد  للتصنيع نفس  كا هذ  لنمو.  يق  لسائر في طر لد 
لقدي لثقافية، تعمل على تدمير خصوصياتهم  لاجتماعية  فية  لجغر مة لعما مهما كانت بيئتهم 

ليها  لمؤسسة منظو  ياتهما حو  لبحو في تطوير نظر با هذ  لتقليدية. لقد ساهمت مقا
جبا  لمؤسسة ستعمل على  لنمو، باعتبا  هذ  يق  لسائر في طر لبلد  سة للتحديث في  كمد

لعامل نفسه مضطر  لصناعي، مما يجعل  لعمل  عد  قو حتر عد من معايير  للتكيف  لعما على 
 .2معها
 
 

                                                           

1 -  M, Crozier et E, Friedberg. L'acteur et le système, paris, ed du seuil, 1977, pp184-186. 

لان 2 شكالية  لاجتماع غير بشير محمد,  كتو في علم  حة  طر ئر,  لجز لصناعي في  لمجتمع  لى  عي  لز لمجتمع  لثقافي من  تقا 
, جامعة تلمسا  .03, 1999منشو
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ية 5-2 لثقافو بة   (: (Culturalisteلمقا
يق  حدهما تقليد مهيمن عليه في طر لى مجتمعين,  لمجتمع  ية في شبه تقسيم  لمحو تتمثل فكرتها 
لتي عبر عنها جما غريد حين  لفكر  نها  لكلية.  لهيمنة  يق  لآخر عصر في طر لانحلا 

لثقافتين ليستا»قا ما     لهيمنة  لصعو  يق  لصناعية هي في طر لأهمية فالثقافة  يتين في  متسا
لـكنز,  كر كل من علي  لسيا يمكن  في هذ  لانحلا  لتبعية  يق  لتقليدية فهي في طر لثقافة 
ستين حو  بر سعيد شيخي في  لقد   . لمشتر جما غريد, سعيد شيخي من خلا بحثهم 

لعاملة في لمجتمعا  لطبقة  لذ هو مجسد في  لشكل  طية على  لمعاصر للديمقر ئر بخاصة  لجز
ئر سؤ »لغربية,  لاحظ قائلا  لجز لمجتمع  يخ  من ثم تا لعاملة  لطبقة  يخ  ليو على تا يهيمن 

لى يومنا هذ  لاجتماعية  ظهر كل فئاته  ية لمجتمع  : كيف يمكن تحقيق عصر جوهر مفا
خر هنا سائل  من جهة  محاصرتها كل فكر نقد  لة  لد ضة؟ فمن جهة هنا شعبوبة  معا

من ثم  لعصرنة  لعنصرين عمله للحد من  قد عمل كلا   . لعما لشعبنة لد  تية  لمسا فكر 
لر لاختلا في  ية  لحر  .1«تأسيس مجتمع مبني على 
ية غ ما شبكة نظر لطر بأننا  سياسية. عليه يوحي هذ  سطتها كل عصرنة ثقافية  ربية تقا بو

لثقافي، كما تصو ) لتعلم  خر سيؤثر على تمثلا Sainsaulieuغير   ، يمثل عاملا  لمر ( هذ 
لصناعي. عد جديد للعمل  قو طقو  يوجهها بفعل عملية تلقين معايير  ساتهم  مما  لعما 

لتغير تحتا منا  لى عناية خاصة، لما تحمله من نشر قيم جديد لم تكن في تقديرنا  هذ 
لاجتماعية على  لوظيفة  لتي كانت تهيمن فيها  لعمومية  لمؤسسا  با فتر  لمجتمع  موجو في 
لمعيشة ستشكل  تدني مستو  لعمل  ند مناصب  ية. فالبطالة  لاقتصا لوظيفة  حسا 

لنظر في نظر  عا  لأساسية في  مل  لعاملة، لعو لطبقة  بالأخص مفهو  كسية  لما يا 
للصيقة  لاجتماعي  لاقتصا  لطابع  لثقافة   تعميم نوع معين من  ستعمل على نشر 
ما تحمله  لجماعية  ية  لهو لتي صنعت  لجماعة  لمرتبطة بمفهو  لقيم  . فكل  لعما ية لد  لفر بالنزعة 

، في ظل سيا لتضامن صا من هنا من معاني  مفككة.  ، مشبوهة  لسو قتصا   منطق 
لعما  لتحولا على  بولوجية لتعميق فهمنا لآثا  نثر لقيا ببحو سوسيولوجية   جب 

                                                           

1 - GUERID(D), Les  ouvriers in industrie et société: le cas de laS. N. S, Alger contrat de recherche 

avec S. N. S, en collaboratio avec ALI ELKENZ et SAIDCHIKHI, SNS, 1982, P179. 
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لمفيد  نه من  لعمومية.  لذلك نر  لصناعية  لمؤسسا  ساسيين في منظومة  لصناعيين كفاعلين 
لثقافي في ظل لتعلم  جعة فرضية  .  ئما مر ية جديد لصناعي بر  لعمل 

ها سا سوليو ) لتي طو بة  لاستعانة بالمقا لى  نا  حة يقو لأطر لى هذ  لعو   R. 

Sainsaulieu.لمؤسسة سته لثقافة   ( في 
لمؤسسة في تصو سا سوليو خلق  .((Sainsaulieuتعتبر  ية  لفر يا  لهو فضا لتغيير 

ها نتما ية جماعية يتأسس  لتي  هو لتمثلا  لقيم  عد  لقو ية مهنية حيث تكتسب فيها  على هو
  . لعمل على حد سو علاقاتهم في  لمؤسسة  عضا  لتضامن بين  شكا  ستعمل على هيكلة 
لتي شرحها  ية،  تلك  لفر ثة  لحد ية  لتي قدمتها نظر لخلاصة لا تختلف في شي عن تلك  هذ 

با ) لاجتماعية.C. Dubarتوسع فيها كلو  لتنشئة  لصناعية في  لمؤسسة   ( حو  
ية: 5-3 لثقافو لتحديث   منطلقا نظريتا 

لاجتماعية  نه كمؤسسة للتنشئة  يعتبر لفعالية  لعقلانية  لمصنع كعالم  لى  فكلاهما ينظر 
لتص نتجه  لذ  لعمالي  لنمو  كلاهما يقبلا كمسلمة عمومية  لكلاسيكي للتثقيف.  نيع 

.  كلاهما لتقد لعقلانية  قيم  لمجتمع معايير  لصناعي كعنصر ينشر في  لعامل  لى  ينظر 
لتحد ية  لمصنع كمؤسسة لإعا  (modernisation) فنظر همية  لحت على  قد 

لتنظير فق لتنشئة لى  كثر  لتي تنزع  كسية  لما ما  لثالث.  لعالم  ضعت لاجتماعية في بلد  د 
تهد هذ  تسميا  , لبلد ية في بعض  لجا لتحديث  لتصنيع  مختلفة لوصف عمليا 

لوطنية  طية  لديمقر لمرحلة  لحتمية  -لتسميا )مثلا:  لتركيز على  لى  سمالية(  للا  لتنمية  يق  طر
لتقدمي. على طابعها  سمالية  لر يخية للمرحلة   لتا

لتحديث، بالنسبة ية  لاجتماعية, ففي  لنظر لعما  لمصنع يشكل فيها مجالا لإعا تنشئة  فإ 
لثقافيين. لاكتسا  لتعلم  فيه تتم عملية  لأكبر من نها  لقسم  لعامل   لمصنع يقضي 

 , لمكا علاقة جديد بالزما  لاجتماعية بتلقين لغة جديد  لتنشئة  عا  تبد عملية 
لمصنع هو  لى  لى عالم لغو جديد. فالعامل يتعلم هنا كيف فالدخو  خو  قبل كل شئ  لا 

لإ كذ مجمل  -بالفرنسية  -يسمى لتقني  لسلم  صعد  مختلف  لعمل،  مكنة   
. فزمن  لمكا كتسا علاقة جديد بالزما  هو كذلك  لعمل,  لتي يتألف منها محيط  لعناصر 

من لمصنع لذ يخضع للوتير قطع كل صلة  هو  عي  لز لزمن  : مع  لأخر منة  لأ مع 
عه ند  لذ تو لديني  لزمن  مع  لذ يتحكم فيه صاحبه  لتاجر  لحرفي   من  لطبيعية مع 
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لمصنع يتميز من    . لموجو عند مدخله بالدقة  على غر -لمؤ للصلا لوقت  ساعة ضبط 
لمجتمعا منة  لرتابة فهو  في  لأ منا كباقي  لسريع  ليس  لتصنيع  يق  لسائر في طر لمصنعة  

منة  لأ لخا  تتحد كل  يخضعها لمنطقة  ته  منة فهو يفر عليها سيا لأ لذ تقا به كل 
لصناعي هو كذلك  لعمل  مهيمنا.   يا  منا مركز صبح  لصناعي قد  لزمن  لأخر تبعا له.  

شك لمسا شكل من  كتسا   حتر معالمه  لتعامل معه مع  لمكا  لتحر في  ا 
لعمل عند فقا  كبر  قتسامه مع  لاستفا منه  جل تسيير بصفة عقلانية بغية  لسعي من 

 .1ستفا ممكنة
لأشيا بالزما كتسا علاقة جديد بالكلما  لاجتماعية لا تقتصر على  لتنشئة  عا    

لتي تتعا  للا شخصية  لوظيفية  طية تتميز بعلاقاتها  قر ما في بنيا بير يضا  , فهي  لمكا
لتقليدية.  لثقافا  لتي تتميز بها  لإنسانية  لعلاقا  سخا   ساسا مع حر 

لمصانع  خل  قعا  نها تهتم بما يجر حقيقة  لتحديث  ية  يجابيا نظر  كا من 
لشائعة فهي لا تشك فه كسية  لما لتي سلطنا على  لانتقا  نة بنفس  لك مد غم  ي تبقى  

. فهي تعتقد  كل  لتقد لعقلنة  لذ ير عندها  لغربي  لنمو  حد  في تفو  لحظة 
لب لا على بعض  إما عامل لا يتوفر  ما عامل بكر من كل ثقافة  لمصنعي هو  قايا عامل يترشح للعمل 

لتصنيع. فهي تنسى  لتي يحملها  ية  لعصر لجا للثقافة  لمد  ما  لا قو  لتي لا حو لها  لثقافية 
قع عملية لو لمصنع مسرحا لها  في  لتي يكو  لتثقيف  شمل يتوفر   عملية  سع  سط  تتم في 

على لخاصة  نماطه  ل على  لأبحا  لك فإ  كثر من   . معايير نية تبينقيمه  بصفة لا تدع  ميد
ليس  لتقليدية  لأنماط  جتماعيا تبعا لهذ  ته يتحد  لمصنع  خل  لعما  مجالا للشك بأ 
عا  لحقيقة فإ مؤسسة  في  لمصنع جاهد لتلقينها لهم  لتي يعمل  ية  لعصر لأنماط  نطلاقا من 

تها تجد نفسها عرضة لتأثير لاجتماعية  لتقليديةلتنشئة  لثقافة  تت لمحوها    .2لتي 
ية  5-4 لتطو ية  لعالم évolutionniste)لنظر لى  لمجتمعي على نظر  ع  لمشر يرتكز هذ   :)

لتالية: لثلا  لنقاط  لتي يمكن  نلخصها في  لية  لتفا ية  لتطو  ساسها نوع من 
                                                           

بولوجيا 1 لأنثر كتو في  سالة   , ئر لجز هنة للمجتمع  لر لمرحلة  لعمل في  ية في  لهو  , , جامعة  لطيبي غما غير منشو
 ,  .  40, 2005تلمسا

كتو 2 حة  طر لصناعي,  يفية للعامل  لر لأصو   , لحا هرمر مولا  , جامعة  لاجتماع غير منشو , 2005 في علم 
45. 
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لتط - تة على سلم  ية بصفة متفا لبشر لمجتمعا  ع  لصناعية تتو لمجتمعا  علا  لذ تحتل  و 
 لمتقدمة.

لتطو -  حل هذ  حد لاجتيا مختلف مر يق  لا       لا يوجد سو طر بي  لأ يق  لطر  :
لك توجد حد لتحقيق  لتصنيع. سو   : 
ل - لمجتمعا  يخ  عا تا لعقلاني  لمجتمع  لى  لتقليد  لمجتمع  يكفي للانتقا من  غربية يجب 

عينه تحقيق  ضع نصب  لذ  لنظر  لإطا  يقصد بها  حل(.  لمر لـكن بصفة سريعة)حر 
لنظر  لمستو  لمختزلة. فلقد تأكد على  يقة  لـكن بالطر لغربية  لمتطو  لتنمو للبلد  لنمو 

لمصن  لمعر بالصناعا  لنمو  نبنت على على  ية  ئر لجز لتجربة  عة حسب مقولة لتطبيقي  
نيس) با ئر بمساهمة Destane debernisستا  لجز طية في  لتقنوقر لنخبة  لذ جسدته   ,)

لمجتمع كيا ثابت لا يلحقه  تغيير،  لخلاصة لا تعني   كية. غير  هذ  لاشتر لطليعة  حز 
بعض عن تحولا مست خصائصه  نه عا تغير  لك تماما،  اصر مكوناته بل بالعكس من 

لصناعية عرفت  لمؤسسة  ية. كما   لهو فقد  با  لذ لى حد  لـكن ليس   ، لقد   بهذ 
نبها. ثر على بعض جو لأخر تغير   هي 

ية: 5-5 لتطو ية  لنظر  مسلما 
لنظر  لمستو  لنقد فهي على  غم معقوليتها  ليست في من عن  حة  لأطر  هذ 

لإيدي لعيني فإ تسقط في  لتحليل  على مستو  بي,  لأ لمجتمع  ية في تقد بنية  لتطو ولوجية 
لنتائج  لى نفس  لأسبا تؤ  لاعتقا بأ نفس  لكلاسيكي  ئر بالتصنيع  لجز لتصنيع  تشبيه 

لة من لعمليتين يشكلا محا لخلا بين  جه    .1كثير لصعب قبولها, فأ
لى  يكفي  نشير لتحديث)لا  لتصنيعية Occidentalisation عملية  لحركة  لتي تشكل   )

من جهة ثانية فإ  لمجتمع نفسه,  لم تتمخض عن  لخا  ضة من  متد لها كانت عملية مفر
لتصنيع قد  خير  فإ  لمجتمع صهر خاصا.  لاقتصا  يع طاقو ها ساهم في صهر  جو 

ث جتماعي  سط  لصريح فقد كا يتصف على تطو في  سياسي  لم يكن يتسم بالعد  قافي 
لا  لأخر  لقطاعا  لا على تعا  لشعبي  لتأييد  لتصنيع لا على  , فلم يحصل  لأقل باللامبالا
لمحلية.  لثقافا  متانة  لمساعد قو  لعناصر غير  لى كل هذ  ضف  جتماعي.  عم سياسي  على 

                                                           

1- ELLIOT, (J) CITÉ par MEZOUAR, (B). Culture d'entreprise en Algérie, IN revue de culture 

populaire n-5.  
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لنه جاهكذ نصل في  لصناعية منتشر في كل  لوحد  قة:  لمفا لى فهم هذ  ئر  اية  لجز
حد منها. ية  لصناعية لم تهب في  لر   لـكن 

 : خاتمة
لمستقلة  ئر  لجز لصناعية في  لمؤسسة  سة هذ   لد ما يمكن  نسجله من خلا  

ع لمشر نها لم تستطع  تحقق  مة تسيير, كما  جله:  تعاني من  لذ جا من   لتنمو 
لعما «, خلق فر جديد في مجتمع جديد»  لا  ستطاعت  تنقل ثقافة تنظيمية,  لمؤسسة  فلا 

لمؤسسة  لتي تمر بها  مة  لأ لعصرية.   لمؤسسة  متطلبا  كتسبو سلو تنظيمي يتماشى 
لسلو  لعامل  لانسجا بين ثقافة  لى عد  ية يرجع  ئر لمهني. في لجز لوسط  خل  لتنظيمي 

لى نتائج مخالفة  ية توصلنا  ئر لجز لصناعية  لمؤسسة  ية في  لثقافو لتحديث  ية  لتنا لاختبا نظر محا
لجديد  لتمثلا  لقيم  لقد على تلقين  لمؤسسة لها  لاعتقا بأ  لتي تقو على  ية  لنظر بة  للمقا

لثقافة  لقيم  لانتقا للعامل, لتحل محل  ية.  فمن بين  ئر لجز لمؤسسة  قع  لتقليدية, في تفسير 
لوسط  لصناعية،   لمؤسسة  لمحيطة بوجو  لبيئة  غفالها لظر  يا هو  لنظر لى  لتي توجه 
لاتجا  لمؤسسة في  لحيا سيؤثر على  سلو  لعيش  نمط  يخ  تا لاجتماعي بما يحمله من ثقافة 

نه  خر بديلة. لمعاكس،  ثقافة  خر  لية عن مكانه ليحل محله منطق  غير مستعد للتخلي بصو 
ما عما صناعيين يشغلو مناصب عمل  ننا  لبحث  لتي يمكن  نسجلها في هذ  قة  لمفا  
لمجتمع  لفلاحين في  ملائهم  قفهم عن   تكنولوجيا عالية، لا يختلفو في سلوكهم  مو

يفي. فعمال نسا هجين : » نا هم نتا لعالمين كما جا على لسا سعيد شيخيلر ئر هو  لجز لعامل 
لمؤسسة » جسم عامل   فلا لاجتماعية خا  لحيا  غفا تأثير  . من هنا لا يمكن 

جتماعيين، عكس ما  فر  لا  قبل كل شي  لتي تتكو من عما  لأخير  لصناعية, هذ 
تهم تؤكد   لعما يغا  لمؤسسة, فحسب طرحها  يا ثقافة  فع عنه بعض نظر تد

ئر لم  لجز لعامل  لى   سة  لد خير تخلص  لصناعية.  لمؤسسة  خولهم  لاجتماعية عند 
لمحلية  لثقافة  نتا  عا  لتقليدية, من خلا  مغاير لثقافته  يكتسب بعد ثقافة تنظيمية جديد 

لصناعي, فعندما يتنقل لتي ت لوسط  لتأقلم مع  هذ ما يؤثر على مشكلة  لمهني,  نعكس على سلوكه 
لإنتا  لسوسيو ثقافية  ما يسمى بإعا  لمؤسسة فإنه ينقل معه ممتلكاته  لفر ليعمل في 

(Habitus.يو بو  (, على حد تعبير بيا
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جع: لمر   قائمة 
لانتقا  - شكالية  حة بشير محمد,  طر ئر,  لجز لصناعي في  لمجتمع  لى  عي  لز لمجتمع  لثقافي من 

لاجتماع, جامعة تلمسا  . 03, 1999كتو في علم 
ئر,  - لجز لاجتماع, جامعة  كتو في علم  سالة  لمؤسسة,  , ثقافة  لمهد , 2004بن عيسى محمد 

143.  
ل - لمرحلة  لعمل في  ية في  لهو  , كتو في لطيبي غما سالة   , ئر لجز هنة للمجتمع  ر

 , بولوجيا, جامعة تلمسا  .  40, 2005لأنثر
لتنظيم,    - لجماعة في  لفر  سس سلو  لتنظيمي: مفاهيمه  لسلو  لمغريبي,  كامل محمد 

لأ02لفكر, ط  ,1994 ,23 . 
ط - لصناعي,  يفية للعامل  لر لأصو   , لحا لاجتماع,  مر مولا  كتو في علم  حة  ر

هر  .45, 2005جامعة 
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ئر لجز لقانو  لز في  لخطبة   لقانوني لكل من   لإطا 
 

 مجد نو.      
لج ئر -امعي مغنيةلمركز   لجز

 
 لملخص :

لتعر  لتي بموجبها يمكن للخطيب  لفتر  لز  هي  لتي تسبق  لمرحلة  لخطبة تلك  تمثل 
لتي يمنحها  يا  لهد لأمر بتلك  ثا متى تعلق  لخطبة قد تنجر عنها  كثر على خطيبته ،  لأ 

لخطيبة من من لغد لها صفة لخطيب لخطيبته ،  تفويت فر عمل على  نها ستكو في  طلق 
لخطبة لما له من مضا  لأسر بأحكا خاصة للعد عن  ئر في ما  لجز لمشرع  جة ، جا  لز

لذ تمت مباغتته بالعد .  للطر 
لا بموجب  جية لا يكو  لز مر تحت غطا  جل   قتر بين  لأصل  كل   لأ 

لأ  ختا بعض  يق عقد شرعي،  لإسلامية عن طر لشريعة  لمستمد من مبا  لشرعية 
ثبا هذ  لمدني فإنه  لز  لعرفي ،  لأنه نقيض  لز بالفاتحة  هو ما يصطلح عليه بالز 
لمولو بموجب عقد  عرفي ،   لأمر بإثبا نسب  لز صعبا نوعا ما ،  لاسيما متى تعلق 

لإشكا عندما ي مكانية هو   ئر نص على  لجز لمشرع  لأمر بالتعد  يلاحظ   تعلق 
لحكم في  لعد ،  تحديد  جة  نية  لز لمسبقة من  فقة  لمو لتعد في  ط  لتعد  حصر شر
لقانو لا  غم   لعد ،  لاكتفا بالنص على نية  لتعد ، مع  جة على قبو  لز غا  حالة 

يا  من  لنية في يعتد بالنو لمعد سيطبق هذ  لز  خر ليس هنا ضمانا   جهة،  من جهة 
شكالا  لأسر في  لموضوع في ما  خا قاضي  شكالا من شأنها  قع ،  هي كلها  لو

لز . لخطبة   لمنوط بها تنظيم كل من  لقانونية  لمنظومة  ضو   عملية ، مما يتطلب معه 
لمفتاحية    :لكلما 
لأسر  –ثبا  –لز  –لخطبة  -  لإشكالا . –قانو 
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Abstract 

The Engagement represents the pre-marriage stage during which the fiancé 

is able to know his fiancée more, and because Engagement may have consequences 

when it comes to the gifts that the fiancé gives to his fiancée, or having her miss 

work opportunities- on the premise that she is the wife-to-be, the Algerian 

legislator, in the family code, introduced special provisions concerning engagement 

cancelation due to its harm to the party surprised by the cancelation. 

Because it is the norm that every union between a man and a woman, under 

the cover of marriage, is only made under a legitimate contract, some couples 

chose the legitimacy derived from the principles of Islamic law through El-Fatiha- 

what is called customary marriage, and because it is contrary to civil marriage, It is 

rather difficult to verify its legitimacy, especially when it comes to proving the 

offspring’s kinship under a traditional (customary) marriage contract, which is the 

same issue when it comes to polygamy; noting that the Algerian legislator states 

the possibility for men to have multiple wives, however the legislator limits the 

conditions of polygamy by compelling the husband to acquire the wife’s consent 

prior to marrying another, and by acknowledging the intention of justice amongst 

the wives. In the case of forcing the wife to accept polygamy, there is no 

adjudication and the law only considers the intention of justice, even though the 

law does not count on intentions on one hand, and on the other, there is no 

guarantee that the polygamous will in fact apply this intention.All are problematic 

and would put the subject judge in the family matter in practical problems. This 

requires clarity of the legal system to regulate both engagement and marriage. 

 

Key words: 

Engagement, marriage, evidence, family code,problems 
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 مقدمـة :

مر  جلا   لذ بموجبه يجتمع  لغليظ  لميثا  لك  بطة مقدسة ، فهو  لز  يعد 
لذ بموجبه لسبيل  لك  سر شرعية ، فهو   جل بنا  يمكن لكل من  على نحو شرعي من 

لأنسا . لمحافظة على  جة  لز  لز  
لما  لز طبقا لنص  لوجه  04 يعر عقد  مر على  جل   ضائي يتم بين  نه" عقد  على 

."... لأنسا لمحافظة على   ، لتعا لرحمة ،  لمو ،  ساسها  سر  فه تكوين  هد  لشرعي من 
لز هنا  جين في  كمرحلة سابقة على  لز لتي تترجم نية كل من  لخطبة   مرحلة 

ما  لتز لمرحلة  يعية خاصة ، تتولد في هذ  عاية تشر لمشرع  لاها  لتي  لمرحلة  ، هذ  لز
ما   مشرع  لإلتز لوقو على هذ  لمخطوبة مما يتطلب معه  لخطيب   على عاتق كل من 

لخاطب جة ،  تتوقف  لأسر في صيانة حقو كل من  جا   لمخطوبة قبل  يصبحا   
لز . لعز على  بطة في مرحلة  لر  هذ 

لحا  جته  يتولد عنه  لز بز لز هو عقد مدنيا بموجبه يقتر    كا عقد 
بطة شرعية بموج يعية، هنا  لتشر لقانونية   بطة  لر لا للز فإنه بعيد عن هذ  لأ بها نسب 

لفاتحة . يق  لز عن طر بطة في  لر جته  تتجلى هذ  لدخو بز  يجو للز 
لقانوني هو عبا عن عقد مدنيا  لز   من خلا ما سبق يتضح لنا جليا  عقد 
لشرعي هو عبا عن   لز  لطرفين، في حين   مكتوبا، بموجبه تحفظ حقو كل من 

ثا ضي خطر  .عرفي من  لأنسا  اع 
لتالي : سة يتمحو في  لد لذ تد حوله هذ  لإشكا  لأسا فإ    على هذ 

حكا كل من  ئر ؟  فيما تتجلى  لجز لأسر  لز على ضو قانو  لقانوني لعقد  لإطا  ما هو 
لفاتحة ؟ .  لخطبة  

لز  لباحثة لتبيا ماهية عقد  نطلاقا مما سبق، ستسعى  كا عقد   من خلا تبيا 
لمشرع  (، مع تحديد موقف  لأ لمحو  لمتعلقة به )  لأحكا  لوقو على كل  لز ، مع 
لمحو  لخطبة ) لمتعلقة بالفاتحة   لأحكا  لى  لإشا  لثاني(   لمحو  لتعد )  ئر من  لجز

 لثالث ( .
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لز كا عقد  لأ :   .لمحو  

ل لأمر  09ما حد  لمعدلة بموجب  لأسر   كا عقد  05/02مكر من قانو 
لشرعية للز  نع  لمو نعد  ) ثالثا(، مع  لصد لولي) ثانيا(،  لا(،  لأهلية )  هي  لز 

لما  لطبية  لشها  بعا( مع تقديم  (07 .  مكر
. لز هلية   لا : 

لأهلية فر  لما يجعل م 1 عد تو قد نصت  لز باطل بطلا مطلق،  ن عقد 
لمر بتما 07 لأهلية للرجل   نه تكتمل  لأسر على  عا  للقاضي  يرخص  19من قانو 

لز لطرفا على  لك لضر  مصلحة،متى تأكد من قد  لز  2بالز قبل  يكتسب  ،
لتقاضي فيما يتعلق بآثا عقد  هلية  .لقاصر  ما لتز  لز من حقو  

لمدني   لرشد  لز مع سن  لأهلية،  طابق بين سن  لز   هلية  لمشرع بين   قد طابق 
لمطلق. لبطلا  جع لتفا   هذ 
لما  لحكمة من تعديل  لفتا  07لـكن ما  لعلم   ، مع  لز لأسر فيما يتعلق بسن  من قانو 

ي لذكر   .تبلغ قبل  لز يق  لآفا عن طر لمفاسد    ن  
ئيس  جعل  صل،  لاستثنا  ستثنا  لأصل  لأخير  لتعديل  لك لقد جعل  لى  ضف 

لترخيص  يا طلب  لترخيص، بالتالي بز يق   لمحكمة  كأنه هو من يأ بالز عن  طر
لقاضي لـكثرتها فض   .3يز 

لما  نه " يك 10هذ  قد نصت  قبو على  لطرفين،  حد  لرضا بإيجا من  و 
لنكا شرعا. لآخر  بكل لفظ يفيد معنى   لطر 

." لنكا لغة  عرفا  كتابة  بالإشا لعاجز بكل ما يفيد معنى  لقبو من  لإيجا    يصح 
 

                                                           

لحقو -1 لشخص لوجو  لوجو صلاحية  نعني بأهلية  لوجو  هلية  لأ  هلية  لأهلية نوعا  عة     تبد لمشر
لأهلية  لز  بالتالي يتطلب عقد  لشخص لإعما حقوقه ، لأ هي صلاحية  هلية  ، في حين   لميلا  تنتهي بالوفا من 

. لأ هلية    لكاملة  
لطبعة . - 2 لقضا ، لفقه   لأسر على ضو  لج01لغوثي بن ملحة ، قانو  لجامعية،   لمطبوعا  يو  ئر ، ،  ، 2009ز

  .27لصفحة .
لكتا ، لبنا ، -3 لمقا ،   لإسلامي  لفقه  لطلا في  لز   حكا  لزلمي ،  هيم  بر  .15لصفحة . مصطفى 
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لولـي   ثالثا : 
لما  لر 11تنص  لمر  نه " تعقد  ئر على  لجز لأسر  جها بحضو من قانو  شد 

لما  بها   شخص تختا "، في حين تنص  قا حد  بوها   لقانو  13ليها  هو  من  
لز ،     لا  لايته على  لتي هي في  لقاصر  با كا  غير ،  يجبر  نه " لا يجو للولي  على 

فقتها ". جها بد مو  يجو له  يز
لصد  ثالثا : 

لما عرفت جة من نقو  غيرها من كل ما هو  14ه  لصد هو ما يدفع للز كالتالي" 
هو ملك لها تتصر فيه كما تشا ".  مبا شرعا 

لما  لصد فقد نصت  لعقد سو كا  15ما عن تحديد  لصد في  نه "يحد  على 
جة صد لز لصد تستحق   لمثل". معجلا  مؤجلا  في حالة تحديد قيمة 

لما  جة  16في حين نصت  لز نه تستحق  لصد حيث نصت على  ستحقا  على 
. لدخو لطلا قبل  لز  تستحق نصفه عند   لصد كاملا بالدخو  بوفا 

لصد  ته بالعقد عليها1 بالتالي فإ  لرجل لإمر لذ يجب على  لمالي  لحق  لمهر هو   2 
لدخو بها يفة . كرمز 3  ئمة  شر لإقتر بها في حيا   لرغبته في 

لنسا صدقاتهن نحلة  تو  لصد من قوله تعالى "   جو  "، قوله تعالى " فما 4 لا  على 
يضة  هن فر جو  ".5ستمتعتم به منهن فآتوهن 

س ، لا يجو للز  جة تتصر فيه كيفما شا لصد حقا شرعيا للز تر ،  بالتالي فإ 
جية ، فهو مقابل مالي  لز لإقتنا موجها لبيت  قتنا غرضا معينا حتى  لو كا  لى  لا توجيهه 
جية بإعتبا هدية تتهيأ  لز يمها حتى تتهيأ للولو للحيا  لمر  تكر لحكمة منه في تعزيز مكانة  تتجلى 

م لز جزئيا بما يلز من مستحقا للز ، فهو   لنية  بموجبه بها  ز للتعاطف  حسن 
لز بخطر  لز   شعا لكل من  سر ، كما يعتبر  لجدية في تكوين  غبته  لز عن  يعبر 

لقر . ئية   لز  عد عشو
                                                           

يضة ..... - 1 لفر لأجر ،  لنحلة ،  لـكريم منها :  لقر  سما  في   للصد عد 
لأسر 15مكر   09لما   - 2 ئر من قانو   .لجز
ئر . 33/02لما  - 3 لجز لأسر   من قانو 
لآية . -4 لنسا ،     .04سو 
لآية . - 5 لنسا ،   .24سو 
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لإسلامي من  لتشريع  قد في  لمر بالصد  لمقا   ليه في هذ  لإشا  لـكن ، ما  تجد 
هب  يكو مجر ثمنا   جية كما  لز لتمتع بإمر تحت غطا  جل  لرجل من  مقابلا يدفعه 

لاستعما في  لقضا  لتي كر  لسلبية  لوجهة  لغربيين ، هذ  لفقها  لمستشرقين   بعض 
لإسلامية  لصد ثمنا للمر خرقا للنظم  عتبر   ين  ئر معالمها   .1لجز

لمالـك عتبا  جهة نجمت عن  لبيع من  لعلها  لبيع من منطلق  عقد  لصد كالثمن في عقد  ية 
لغربيو  ين فهم  لمر  لز هو  لحنفية  محل عقد  عتبا  همها ،  نجمت عن  لعقو   شهر 

لاستمتاع بها ما شا . لحصو عليها   يا  لمر لا تعد كونها سلعة تعر للبيع  للقا ما   
جها غي لاستمتاع  تبقى  لطرفين  بطة مقدسة  لكل من  لز  ر مؤسسة شرعا باعتبا  

لما  لمشرع بموجب  ليه  هب  فقا لما  ئر .  04بالآخر ،  لجز لأسر   من قانو 
لز نع  نعد مو  .بعا : 

لما  جبت  نع  23كما  لمو جين خالي من  لز لأسر  يكو كل من  من قانو 
لما لشرع لمؤقتة  جا بعدها  لمؤبد   لمؤبد في حين  24ية  لنكا  نع  بيا مو لتحديد 

لما  . 30تطرقت  لنسا لمحرما مؤقتا من   لى 
. ) خر مؤقتة )   ) نع مؤبد )  لز بين مو نع    تد مو

لمؤبد - لنكا  نع   .مو
بة، لقر  ، . هي ثلا لمصاهر  لرضاع ، 

بة-1 مهاتكم ،  بناتكم  لمحرما بالقر قا لقوله تعالى " حرمت عليكم  بة مصد لمحرما بالقر  
لأخت ،  بنا  لأ تكم ،  عماتكم،  خالاتكم،  بنا  خو  ،2 ." 

لما  لأمها ،   25في حين نصت  بة هي :  لمحرما بالقر ئر على  "  لجز لأسر  من قانو 
لأخت ".   لبنا ،  لأ ،  بنا  لخالا ،  بنا  لعما ،    لأخو ،  

لنسا  ع من  نو بعة  بة  لرجل بالقر نه يحر على  لما ،  يمة  من نص  لـكر لآية   يتضح من 
لتالي :  نلخصها في 

لرجل   علو - . صو  لأ لجد من جهة  لأ ،  لجد من جهة  لأ ،  لك   :  من 

                                                           

1-  . لسابق ،  لمرجع  لعربي ،   .348بلحا 
لنسا . 23لآية . -2  ، سو 
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عه - ع فر لرجل  فر ع  نه يحر  فر لإشا  لبنت ، مع  لبنت  بنت  لك  :   نزلن  من 
( ، كما  نية لا تنكح حتى تتو لز نى بها ) باعتبا   لتي  لمر  لشخص  يتز من  على 

لزنا بنته من   .1يحر عليه  يتز من 
لإنا - عهم  ع فر لأبوين  فر ع   نزلن كالأخو  بناتهن .:    فر
لجد - لأجد   ع  لى من فر لأ لنظر عن  لطبقة  لخالا ، بغض  لعما   :  هن 

ما . با   لعمة شقيقة للأ   كو 
لخا    لعمة  بنا  لعم   لك بنا  لرجل  من  لثانية لا تحر على  لطبقة  في حين  

 لخالة .
لحكمة من تحريم لرحم  تنشر   تبقى  لى قطع  لتي قد تؤ  لمفاسد  لأصنا هي   هذ 

ما  لنقا  لطمع  فتح با  لى سد با  لأخلاقي ، بالإضافة  لانحلا  لاجتماعي   لفسا 
لعم  لك بنا  لاقتر بهن  من  لمسمو  لمقربا حتى  لز من  لأفر ،ناهيك عن مخاطر 

نه قد ينجم  هنيا ........باعتبا  طفا غير طبيعيين ،  معاقين  بط ميلا  لر  عن هذ 
 هن:لمحرما بالمصاهر -2
لنظر عن كونه من  - لجد بغض  جة  لأ   جة  لك  لرجل   علا  من  صل  جة 

، لأ لأ   بنتها عليه  جهة  لرجل فإنه لا تحر  لأ على  جة   .2  كانت تحر 
لبنا صو- لدخو بها  لم يتم، فالعقد على  لعقد عليها، سو تم  جة   علو بمجر  لز  

. لبنا لأمها يحر  لعقد على    ، لأمها  يحر 
لنظر عن  - لبنت ، بغض  بن  جة  لابن ،   جة  لك  لرجل   نزلو ،  من  ع  جة فر

قا لقوله تعال صلابكملدخو بها من عدمه ، مصد لذين من  بنائكم  حلائل  ، 3ى "  "،  يلاحظ 

لتحريم  لأصلا من  لأبنا غير  ستثنا  لأصلا مما يفيد  لأبنا  لى  شا   .4لآية 

                                                           

ئر ،  -1 لجز لأسر  ها في قانو  ثا جية   لز حكا  لعربي ،  ئر ،  بلحا  لجز   .292لصفحة .  ، 2013هومة ، 
نه كا فاحشة  مقتا  سا -2 لا ما قد سلف  لنسا  كم من  با لا تنكحو ما نكح  قا لقوله تعالى "  لآية  مصد سبيلا " ، 
يمة مصطل 22. لـكر لآية  نه  في  لدخو من عدمه باعتبا  نه يستو  يتم  لإشا  لنسا ، مع  لنكا  ، سو  ح 

 لعقد...
لنسا . 23لآية . -3  ، سو 
نها لا تحر على من تبنا .  -4 لمتبنى ، باعتبا  لابن  جة  سقاط تحريم   مما يفيد 
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لدخو  - نه لا مجا للتحريم متى لم يتم  لدخو بها ، باعتبا  ،  حصل  جة   نزلو لز ع  فر
با قا لقوله تعالى "  خلتم بهن ، فإ لم تكونو بها ، مصد للاتي  للاتي في حجوكم من نسائكم  ئبكم 
 . 1خلتم بهن فلا جنا عليكم " 

-. لز  علو صو   مل  مطلقا 
-. لز   نزلو ع   مل  مطلقا فر

بة ،  لقر بطة  لمصاهر كر بطة  لمحرما بالمصاهر هي   لحكمة من تحريم   تبقى 
لذ با لد  لى  فر عائلتها ، بالإضافة  مر فإنه تلقائيا صا من  لشخص من  نه بز  عتبا 

لأبنا .  لآبا   لبغضا بين  لعد   قف  لتحريم بالمصاهر في   يلعبه 
لرضاع. -3  لمحرما من 

ل مهاتكم  قا لقوله تعالى "   لسنة مصد لتحريم بالرضاع بالكتا   ضعنكم     ثبت  لاتي 
لرضاع ما يحر من  لل ه عليه  سلم " يحر من  لمصطفى صلى  لرضاعة " ،  قو  تكم من  خو

لما  لمشرع حرفيا من خلا نص  . 27لنسب "،  هو ما نقله  ئر لجز لأسر   من قانو 
لرضاع  نه يحر من  لإشا  لما 2مع  لنسب، كما نصت  لأسر على من ق 28ما يحر من  انو 

ها ،  لا جها   لجميع  لد للمرضعة   ته   خو خوته   حد   لرضيع  لطفل  نه يعد 
عه. لتحريم عليه  على فر   يسر 

لرضاع نه يثبت  لإشا  لمطلو  3مع  لعقد  بر  لك عند  فشين  لنسا   بشها 
لمح عتما  لك  لرضاع ،  من  ئجة على شها  فسخه لأجل  لر تها  حد قر لعليا في  كمة 

بنها ،  عمرها  لطاعنة مع  ضعت  كد بأنها  لتي  ضاعة كاملة  مشبعة ،   03لطاعن  شهر 

                                                           

لنسا . 23لآية . -1  ، سو 
لرضاع مر  - 2 قع  مية سو كا كثير  قليلا ،  لو  نثى  للبن من ثد  لرضيع  من محد  حدلرضاع هو مص  في 

نظر ، قر  لتفاصيل  تها ، لمزيد من  حد قر لعليا في  لمحكمة  لرضاعة  حولين كاملين ،  هو ما سا عليه   هو مد 
يخ  لصا بتا لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  قم  1991/ 23/04لمحكمة  لعد . 71727، ملف  لقضا ،  ،  02، مجلة 

لصفحة . 1993لصا سنة  لصفحة . 47،  لسابق ،  لمرجع  لعربي ،  لفقيه بلحا  لقر  لى  شا   ،295. 
لإحصائيا  ما يقا  -3 شا  ضاعة 94 قد  بنائها  ضاع  ئر تحجمن عن  لأمها بالجز طبيعية ، بهد  % من 

لإحصائي لى هذ  شا  هن ، لـكونهن عاملا .....،  لصفحة ضفا جما صد لسابق ،  لمرجع  لعربي ،  ا ، بلحا 
.296.  
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لفاتحة   نها حضر مجلس  لشاهد  كد  لطاعن ، كما  ها  ضعت بد لطاعنة    
ل خو من  لطاعنة هما  لطاعن    . 1رضاعة"خبرتهم  

لأ  لمرضعة   لأ  لموجو بين  لشبه  لز بالرضاع هي  لحكمة من تحريم   تبقى 
لرضيع ، مما يقتضي معه  حد  هو جسم  كهما في تغذية جسما  لأصلية ، نظر لاشتر لبيولوجية 

لذ معه  لبعض للحد  لذ يتجا  لتحريم  لتحريم ، هذ  لتقدير   قد يجد نفسه ضفا نوع من 
لمسألة لا  لرضاع ،   كانت  لذين شهد  لشهو  لمحاكم فقط لـكونه تجا شها  في قاعا 
بعد  لى  هبو  لغربيين  لباحثين  لمسلمين ، فإ  لإحجا عليه بالنسبة للعر  تعد كونها تحريم يجب 

لل ه لو في كتا  لتحريم  ير هذ  لك من خلا سعيهم لتبر بحا  من  كد  لعزيز ، فقد 
لين من ميلا يتكو  لأ لعامين  لطفل في  لذ يرضعه  للبن  نه بفضل  علمية حديثة باليابا 
لطفل من ثد  لذ يرضع  للبن  لى   لباحثو  لرضيع  لحمه  عظمه ،  توصل هؤلا  جسم 

لتي لها  فعالا تينا  لبر ع  نو خر يحتو على بعض  ثية مع    لو لصفا  في بنا 
ثية في حالة  لو لأمر  لطفل ،  بذلك يصبح عرضة لنفس  لى   تينا  لبر نتقا هذ 
لمحرما بالرضاعة فقد  لرجل من  نه بز  لرضاعة ....،  بالتالي يتضح  خته من  لز من 

ل لك  لأمر  من  لأنسا ،  تفشي  ختلاط  لـكبد ،  مر ساهم في شيوع  تها 
لأمر ......      لإيد ،  غيرها من 

لمؤقتة - لنكا  نع   مو
لمؤقتة في مايلي : لنكا  نع   يمكن تلخيص مو

 لمحصنة:  -1
خر ،   جل  لتي لا تز في عصمة  لمر  لمحصنة  تلك  لز بالمر  لرجل  يحر على 

لأ بها ما جها  لا ما باعتبا  حق  لنسا  لمحصنا من  قا لقوله تعالى "    عالقا ، مصد
يمانكم " لز 2ملـكت  جا غير صحيحا  يترتب عليه فسخ  لمحصنة  لز بالمر  ،  من ثم فإ 

                                                           

يخ  - 1 لصا بتا لشخصية ، لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم.2000/ 08/01قر  لعد 232324، ملف  لقضا ،  ، مجلة 
لصفحة . 01  ،262. 
لآية . - 2 لنسا ،   .24سو 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

120 

لمر  لرجل   طفا بين  لنسب في حالة ميلا  لا  هذ لا ينفي ثبو  لدخو  بعد ،  قبل 
 .   1لمحصنة

 لمطلقة ثلاثا : -2
جعة  جته ثلا طلقا حرمت عليه حرمة لا يحلها عقد  لا مر لز  متى طلق 

لطلا مرتا فإمسا بمعر  تسريح بإحسا  قا لقوله تعالى "  لما 2مصد "، في حين نصت 
لرجل من ط 30 جع  نه " لا يمكن  ير لثالثة على  ئر في فقرتها  لجز لأسر  لقها من قانو 

لبنا ". لا بعد  تتز غير  تطلق منه  يمو عنها بعد   ثلا مر متتالية 
صبحت مبانة بينونة كبر     جته ثلا طلقا متتالية  لرجل   بالتالي فإنه متى طلق 
ما  طلقها  لدخو بها فعليا،  خر  تم  جل  لى  تنكح من طر  صبحت محرمة عليه 

جعتها   تنكح من  لز طلقة حد تلفظ فيها بالثلا فإنها لا تحر عليه  يمكنه مر
خر  جل   . 3طر 

3-  . فا لطلا    لمعتد من 
لطلا لز بالمعتد في من  لوفا 4يحر  قا لقوله  5  لشرعية مصد لعد  حتى تنتهي 

نها لكتا "  قوله تعا6تعالى " فما لـكم عليهن من عد تعتد لنكا حتى يبلغ  لى "  لا تعزمو عقد 
 .7جله " 

                                                           

تين  - 1 ئر . 34  30لما لجز لأسر    من قانو 
لآية . -2 لبقر ،    .229سو 
لتفكير في - 3 لتأمل   لطلا  تر هذ للفظة كآخر حل ، بعد  لتريث عن لفظ  لز على  لك بهد حث  قب     عو

لخلا مع  لشقا   لك ،  بالتالي تقلع عن خلق  جة حتى تكو على يقين بخطو  لأمر بالنسبة للز تصرفاته ، هو  
 جها .

لآية  - 4 لمطلقا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر " ،  قا لقوله تعالى "   لمطلقة هي ثلاثة قر ، مصد ، من سو  227عد 
لانتظا . لمر بثلا قر ثلا حيضا ، في حين يقصد بالتربص   لبقر ،  

قا لقوله - 5 يا مصد شهر  عشر  بع  جها هي  لمتوفى عنها  للذين يتوفو منكم  يد  تعالى عد  جا يتربصن  " 
شهر  عشر ". بعة    بأنفسهن 

لأحز . 49لآية . -6   ، سو 
لبقر . 235لآية . - 7   ، سو 
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لدخو بها لتي طلقت بعد  لمر  لمقصو بها عد تلك  نما  لمطلقة  لإشا  عد   1مع 
لطلا من  عو  لنهائي في  لفصل  لمر بالفاتحة من  ثاني قبل  جت  نه متى تز ، في حين 

لأ فإنها تعتبر في حال نا. جها   ة 
لنسب  لبنا  بعد  لا يمنع من ثبو  لعد باطلا، يفسخ قبل   .2 بالتالي فالز في 

لمحا : -4  لجمع بين 
قا  ضاع  من نسب مصد ختها ، سو من  لز بالمر   لجمع   لرجل  يحر على 

لا ما قد سلف  لأختين  لل ه عليه  سلم  " لا تنكح  "،  قوله3لقوله تعالى "   تجمعو بين  صلى 
لك  نكم  فعلتم  ختها   بنة  خيها ،  لا على  بنة  لمر على عمتها ،  لا على خالتها ،  لا على 

حامكم ".  قطعتم 
جته  غيرها من  لمانع  كا للز  يتز بأخت  لى ،   لأ جة  لز  متى توفيت 

كرهن . لسابق   لمحا 
يا بالأجانب لأحكا تنظيمية. مع ئر لجز يين   ئر لجز نه يخضع    لإشا 

لما  جين فإنه بالرجوع لنص  لز ئر فإنه يجب على  36ما عن حقو  لجز لأسر  من قانو 
جين:  لز

لمشتركة.- لحيا  جبا  جية   لز بط  لر  لمحافظة على 
لاحتر- ،  تبا  لرحمة .لمعاشر بالمعر لمو      
-. لولا لأسر  تباعد   لتشا في تسيير شؤ 
-. لأقربين بالمعر لدين   لو لتعامل مع  بة   لقر بط   لمحافظة على 
-. ستضافتهم بالمعر به   قا يه   يا كل منهما لأبو
ته- يا مهم   حتر به   قا لآخر    م.حسن معاملة كل منهما لأبو 

لمالية من  لذمة  ستقلا  ية  ئر نظر لجز لمشرع  لمالية فقد تبنى   في ما يتعلق بالذمة 
لما  لك في نص  لإسلامية   ، 37لشريعة  ئر لجز لأسر  ها  لكل  من قانو   مفا

                                                           

يخ  -1 لصا بتا لشخصية ، لأحو  لعليا، غرفة  لمحكمة  قم .06/1996/ 08قر  لعد  ،مجلة  137571، ملف  لقضا ، 
لصفحة . 1997لصا سنة ،  02.  ،93. 
ئر . 37لما  -2 لجز لأسر    من قانو 
لنسا . 23لآية . -3  ، سو 
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لاتفا في عقد  جين  نه  يجو للز لآخر ،غير  مة  مة مالية مستقلة عن  جين  لز حد من 
لحيا ل لتي يكتسبانها  خلا  لمشتركة بينهما   لأمو  سمي  لاحق حو  ز  في عقد 

لى كل منهما. لتي تؤ  لنسبة  جية    تحديد   لز
ئر لجز لتشريع  لتعد في  لثاني :   .لمحو 

ستثنا لتعد بإعتبا حالة  ئر على  لجز لمشرع  لإسلامي نص  لتشريع  ئية عملا بأحكا 
جاته  لإنفا على  لز قا على  جد مبر شرعي  كا  لضر متى  يسمح بها للرجل عند 

لما  فقا لنص  لك  لعد ،   جا ، مع تحقق نية  لز لمسا بين  لى  من  08، بالإضافة 
لشريعة حد في حد  جة  كثر من  نه" يسمح بالز  لتي تنص على  لأسر    قانو 

." لعد نية  ط  فر شر لشرعي  تو لمبر  جد   لإسلامية متى 
لتعد مايلي : لمشرع في تنظيمه لمسألة    يأخذ على 

جته ، هي نقطة  - لذ يجيز للز  يعد على  لشرعي  لمقصو بالمبر  من جهة عد تحديد 
لقاضي في مت خو  ئر لتفا  لجز لمشرع  كها من طر  لبحث عن ما يعتبر يجب تد اها 

لمبر في نظرنا حو عقم  لأحيا قد تد هذ  لك ، في غالبا  مبر شرعيا  ما يعتبر  
ما ،   لتز جبا   لز  ما ينجر عليه من  لهد من  صابتها بمر يحو   لمر  

عاقة صابتها بعاهة مستديمة   لك   ... 1من 
لأ لا(   على هذ  ئر ) لجز لأسر  لتعد على ضو قانو  ط  سا سيتم تحديد شر

لإخلا ) ثانيا( . لجز في حالة  لتعد   لسابقة في حالة  جة  لمخولة للز  لضمانا 
لتعد  ط   .لا:شر

لز   لتوحيد في  لى ضر  لبعض  هب  لتعد فقد  لجد حو  حتد  لقد 
لتع لى  نه للجو  جا ،بإعتبا  لز لخليلا   هم  تخا لأ   نحر  لى  د ، مما يؤ 

لاكتفا  لجنسية  ندفاع حاجاتهم  لشهو مع  للذين تغلب عليهم  لأ  يصعب على بعض 
                                                           

هية -1 "  كر ئر لجز لأسر  ها في قانو  ثا جية   لز حكا  لعربي في مؤلفه "  لفقيه بلحا  جته تجيز له  عتبر  لرجل لز
مة لتعد بإعتبا مبر شرعيا ،  هو  لطلا فيه صيانة لـكر لز لكل تبعا  جية  تحمل  لز بطة  لر ما لا نؤيد   فك 

جته   خر غير  لرجل لإمر   يضا حب  لك  لإسلامي ،  من  لتشريع  لتي لا طالما نا بها  لمرموقة  لمر  مكانتها 
لنز لشهو   نه متى كانت  يضا ما لا نؤيد بإعتبا  لتعد هو  جل  جا مبر من  غم كونه متز لرجل  لتي قد يعيشها   

ته  علاقاته  نه لا يمكن حصر نز بع بإعتبا  لز بأ لتعد   يعا  لرجا  يرخص له شرعا  تشر ، فإنه قد لا يكفي بعض 
لذ يجيز للز لشرعي  لبنا للمبر  لموضوعي  لتحديد  ئية بالنسا ،مما يحتم  ئر .لعشو لجز لأسر  لتعد بموجب قانو    
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لتعد  جل  لمجا للز من  لضر فتح  نه من  لآخر  لبعض  عتبر  ، في حين  حد لو جة  بالز
لعد ، مع حصر  ليس في  فر نية  نه يجب تو لسابقة من منطلق  جة  ضر جسيما بالز لك 

بع مر . لتعد في  لتي يجو فيها  لمر   عد 
لقانونية )  ط  لشر لى  ( بالإضافة  لشرعية للتعد )  ط  لشر لأسا سيتم تحديد   على هذ 

. ) 
لشرعية - ط   لشر

لشرعية بين  ط  لشر لعد .تد  فر نية  ، مع ضر تو لإنفا لقد على  لعد    كل من 
. 4: لا يتجا لعد -1  جا
لإنفا -2 لإسلامية   لقد على  لرجوع للشريعة  لشرط لـكن يتم  لمشرع عن تفصيل  :سكت 

لما  لصد بحكم نص  . 222ما جا به في هذ  لأسر  من قانو 
لعد -3 لعد: بهذ نية  شترطت  لتي  لإسلامية  لشريعة  لمشرع   . 1خالف 

لعد  نه لا يهم  لعقد ، في حين  بر  لعد قبل  لز  لعد  ينو  لمشرع بنية  فهل قصد 
لز ؟.  بعد 

لقاضي في متاها  لعبا تجعل  لنية لأ تلك  ط  شتر لعد   لاكتفا بعبا  لمشرع  على 
.في غنى عنها،   با لنية من صعو لبحث عن   لك لما يصاحب 

لقانونية - ط   لشر
لإشا  جو مبر شرعي لذلك -1 لشرعي ،مع  لمقصو بالمبر  لتشريع  لا  لشريعة  :لم تحد 

لعضا كمبر  عذ شرعي.  لمر  لعقم   لطبية في حالة  لأخذ بالشها   نه يمكن 
للا -2 لسابقة   جة  لز لكحقةعلم  غبت في  لتطليق متى  لك لتمكينها من طلب  لا  2: ،

لقضائي؟. لمحضر  لز   لمكلف به هل هو  لأعلا  من  ع لم يحد كيف يتم   لشا
لإخلا لجز في حالة  لتعد   لسابقة في حالة  جة  لمخولة للز لضمانا   ثانيا: 

لقانو للز لتي خولها  لضمانا  هم  لتعد في ما تتجلى  ط  لو بشر خلا  لسابقة في حالة  جة 
 يلي :

                                                           

ئر ، 1 - لجز نية ،  لخلد  ، لطلا لز   حكا  لخلاصة في  لل ه ،  لقا بن حر  .2007عبد   ،184 

لل ه ،  -2 لقا بن حر  لسابق ،عبد   .184. لمرجع 
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لما -1 لثالثة من نص  لمخالفة للفقر  فض  8بمفهو  لمحكمة  لأسر يمكن لرئيس  من قانو 
لشرعي. لمبر  فقة  غيا  لمو لإعلا    لترخيص في حالة عد 

لز للمطالبة -2 عو قضائية ضد  فع  لحق في  جة  لتدليس.للز  بالتطليق في حالة 
فق -3 لقاضي  لز ترخيص من  لدخو  لم يستصد  لجديد قبل  لز  يمكن فسخ 

لما  لمنصو عليها في  ط  . 8لشر لأسر  من قانو 
لخطبة  لثالث:   لمحو 

لز   لنية بين طالبي  نها عقد  لبعض  لنكا  عرفها  نها طلب  لخطبة لغة  تعر 
لآخر تمهيد  ، فيختبر كل منهما  لز لخاطبين على  يجتا معا تجربة شخصية خلا فتر تسبق 

لتجهيز خلالها لتأمين عائلة. لإعد    للز مع 
غبته في  لمتعاقدين مد  ها يتبين عند كل من  ثنا  بالتالي فالخطبة هي مقدمة للز ،  

لعقد لعقد   تم  لز  تحقيق مطالبه في  حد منهما على  قد كل  لرغبا ،  ، فإ تلاقت 
لقبو  لإيجا   لرجل 1لعقد بإصد  لمر نفسها على  لفقه عر  جا  نه  لإشا  ،مع 

 لصالح للز بها.
لك للاجتها  لخطبة بل تر  ئر  لجز لمشرع  لخطبة لم يعر   بخصو تحديد مفهو 

جا ،فالخطبة لا لفقهي  كذ قر لا تعد  نها مقدمة للز  لتي قضت  لعليا   لمحكمة   
لاختيا جب بل هي مستحبة لحسن  لا   .2تعد فر 

لا( ،   لخطبة )  فرها في  جب تو لو ط  لشر لخطبة  تستوجب تحديد  حكا  سة  فد
ل ثا  لوقو على  لقانوني للخطبة ) ثانيا( ،مع  لخطبة ) ثالثا( ،  طر لتكييف  عد عن 

لخطبة   لفاتحة بكل من  لوقو على علاقة  بعا( ، مع  لخطبة )  لعد عن  يض في حالة  لتعو
 لز ) خامسا( .  

لخطبة لا: فرها في  جب تو لو ط   لشر
ط يمكن تلخيصها كالتالي : لشر لخاطب جملة من   يشترط في 

لمر مسلمة ل-1 لل ه عليه   تكو  لدين..". رفأظف»سلم قوله صلى   بذ 
                                                           

لسابق ، . -1 لمرجع   .19لغوثي بن ملحة ، 
لأ -2 ية ، حمد شامي ، قانو  لإسكند لجديد ،  لجامعة  لتعديلا ،   ئر طبقا لأحد  لجز لصفحة  ،2010سر 
.31. 
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2-." لولو لو  جو  لل ه عليه  سلم" تز لو لقوله صلى    تكو 
تلاعبها".-3 سلم "فهلا بكر تلاعبك  لل ه عليه    تكو بكر لقوله صلى 
لرح-4 لطلا قطع  لخاطب  غير قريبة حتى لا ينتج عن  لغريبا عن  م لقوله  تكو من 

لل ه عليه  سلم يا"  نحيف... صلى  لولد يخلق ضا لقريبة فا  بة  لقر  "لا تنكحو 
5-. لمحرما مؤقتا  مؤبد لمر من    لا تكو 
سلم-6 لل ه عليه  لخطيبة لقوله صلى  لى  لخطيب  ستطاع    ينظر  مر فا  حدكم  " خطب 

لى نكاحها ف  .1ليفعل"ينظر منها ما يدعو 
لما  ضافته من منطلق  نص  لأخير لـكن يمكن  لشرط  لى  لمشرع لم يشر  لعلم    222مع 

لإسلامية. لشريعة  لى مبا  حا  لأسر   من قانو 
لقانوني للخطبة لتكييف   .ثانيا. 

لما  لى نص  ئر بخصو  05بالرجوع  لجز لمشرع  لأسر يتضح موقف  من قانو 
لك.تكييف  لما صريح في  لعد كو نص  عد بالز  يجو للطرفين  عتبرها   لخطبة فقد 

لعقو  عد بالز لاحق ، فهو من  جر تمهيد  يجا  قبو فهي  لخطبة عبا عن   
. لز لى نتيجة  هي عقد   لخاصة مناطه بذ عناية للوصو 

ثا لخطبة   لعد عن   .ثالثا :
لما  فقد لت  ثر  5تنا لخطبة لا تعد عقد فلا  مت  ما لعد  لأسر  من قانو 

؟. لعد  هل تعو لأمو في حا  يا، مهر، فما مصير تلك  لخاطب هد  ،لـكن قد يدفع 
ئر من -1 لجز لمشرع  ليه  هب  فق ما  لز  كا  كن من  لذ يعد  فيما يتعلق بالصد 

لما  لخطوبة   09خلا نص  ثنا فتر  قت لدفعه فقد يدفع  لأسر ،   لم يحد  من قانو 
لإبر ثنا  لعقد  مؤجل   بر   .2 قبل 

جة تستحق ، لصد كاملا لز ، بوفا  بالدخو  قبل لطلا عند نصفه تستحق لز

 .لدخو
                                                           

ئر ، -1 لجز لبصائر ،  ئر ،   لجز لأسر  لإسلامي  قانو  لفقه  لأسر بين  حكا  لقا  ،  ،  2010عبد 
.32. 

لإسلا -   2 لفقه  لأسر  حمايتها في  ئربلخير سديد ،  لجز لقانو  نة  –مي   لطبعة .-سة مقا نية .  لخلد   ،01  ،
ئر ،   .  17. 2001لجز
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لمهر؟. ستهلا  لذ يطر ما حكم  لتسا    
ستهلا .في حا  لعد يا كا سبب  لمهر يرجع بقيمته  كا قيمي  بمثله  كا مثليا    

لخطيبة كأ  لمهر من طر  ستهلا  ئر سكت عن حالة  لجز لمشرع  لإشا   مع 
ما فيم يخص  يا،  لهد ستهلا  ، حلي،  تطر فقط لحالة  لأمر بفر ، مجوهر يتعلق 

لف لمجوهر فبعض  لبعض ستهلا  ما  لصد ،  نها تمثل  قه قا بوجو  تر من منطلق 
لخطيبة بالمهر شتر   .1لآخر فقا بوجو تسليم ما 

لمهر  لخطيب من عد فيفقد  لمهر لمن عد فإ  كا  لمنطق يقضي بتحميل تبعة   غير  
خذته  بالعكس ترجعه كما  لخطيبة فيه ، لخطبة لما تصرفت  لز  لأنه لولا  عدلت  لا يرغم 

لمالـكي قا بوجو   لمذهب  نصا  لإشا   لفر حتى لا يتضر ،مع  لحلي ، على قبو 
. لعد لم  لم ما لم ير   لمين  لمعد عنه  ستهلك  حتى لا يجمع   حتى ما 

لمعد عنها متى لعد حتى يضمن للمعد عنه   لتحر عن سبب  لقاضي  توقفت   على 
لدخو بها . لمطلقة متى تم  لخطبة   بطة في   لر

لعد يض في حالة  لتعو  بعا :
تين يمكن تلخيصهما كالتالي : لخطبة صو لتعويض عن   يشمل 

لخطبة- جنبية عن  لأضر لأسبا   لتعويض عن 
لطر يض  سر ،  يجب تعو ، قذ  يفشي  شاعا لطرفين للآخر  حد   كأ ينسب 

 لمتضر .
لخطبة- جنبية عن  لأضر لأسبا غير   لتعويض عن 

 ، ، فر يا لخاطب لفند ، شر حلو مثلتها تأجير  لصو جد فقهي  من  ثا هذ   قد 
لا  لخطيب  لأسبا لا يتحملها  بالتالي هذ  لخاطب ، سة تلبية لرغبة  لد جة للعمل   لز تر 

ستعما حقه.في حا قا من عد بال  تعسف في 
لمألو  لسلو  لخطبة عن  لخطيب  هو يفسخ  نحر  نه   لفقه  لصد ير بعض  في هذ 
لية  لمسؤ حاطت بالخطيب كا فسخ يوجب  لتي  جية  لخا لظر  لعا في مثل  للشخص 

لأمر  لأسا عندما يتعلق  لضر  على هذ  لخطأ   سا فكر  ية على  بالأسبا لتقصير

                                                           

1- . لسابق ،  لمرجع   .23لغوثي بن ملحة ، 
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لا متى كا  لأجنبية لا يعو  لأمر بالأسبا غير  ،  عندما يتعلق  لمتضر لأجنبية  يعو 
لحق ستعما   .1هنا تجا  تعسف في 
لز  لفاتحة بالخطبة    خامسا : علاقة 

لما  جا. 6تنص  لفاتحة بالخطبة لا يعد  قتر  نه"  لأسر على   من قانو 
ط غير   لرضا  شر كن  فر  جا متى تو لعقد يعتبر  لفاتحة بالخطبة بمجلس  قتر 

لما  لمنصو عليها في  ". 9لز  لقانو  مكر من هذ 
لتنظيم للما  لفاتحة من حيث  لسابقة تحيل  لما  لأسر  5في حين كانت  من قانو 

لتعديل ما هو سا بالتالي قد ساير  لذكر  لمشرع لسالفة  نيا  حسنا فعل  لعمل ميد  عليه 
جا تفرقتهما  لفاتحة   لخطبة   ئر عندما لم يسو بين  تحد  لا يمكن  يرقيا 2لجز ، حتى لو 

لعقد على كل  لاتفا في مجلس  لا متى تم  لأحكا  لآثا   لز من حيث  جة عقد  لد
لما  لمنصو عليها في  ط   .3مكر 9لشر

صبح عقد  ،  ط  لشر لفاتحة على جميع  ستوفى مجلس  لأسا متى  على هذ 
لمير  جة مع ثبو  لعد بالنسبة للز جو  لآخر مع  جا بعدها يرثه  لز حد  بالتالي متى توفي 

لا بعد  تطلق. لا تتز   لها ،

 خاتمة :
سة من نتائج يمكن  لد لخر من خلا هذ  فع صانعي  ما يمكن  جل  لإسهما بها من 

لأسر هي كالتالي : لى ترقية شؤ   لقر 
لز : -(1 حكا   فيما يخص 

ئر  لجز لأسر  لز على ضو قانو  حكا  ليها بعد تحليل  لتوصل  لتي تم  لنتائج  هم  تتجلى 
 فيما يأتي :

لأهلية  - ئر بين  لجز لمشرع  لى ،لقد طابق  لز في ظل من جهة  لمشترطة لإبر عقد 
لمجد  نه  كا من  لا  لمدني ،  لقانو  لمقر في  لأسر مع تلك  لأخير لقانو  لتعديل 

                                                           

ئر،  -1 لجز لى ، لأ لطبعة  نية ،  لخلد لمعد ،   ئر  لجز لأسر  لرشيد ، شر قانو    .20. 2008بن شويخ 
لوه -2 ،جما عبد  لغفا لإسلامية  ا عبد  لشريعة  لجديد ، –لخلع في  لجامعة  نة ،   ية، سة مقا  .2006 لإسكند
ية ،  -3 لإسكند لجديد ،  لجامعة  لتعديلا ،   ئر طبقا لأحد  لجز لأسر  لصفحة  ،2010حمد شامى ، قانو 
.33. 
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لمدنية  لمعاملا  لرشد في  لز باعتبا  19جعل سن  سنة ، فإنه في نظرنا غير مجد في عقد 
خر لذكر من جهة ،  من جهة  لفتا تبلغ قبل  لقضائية .  خيص  لتر لطلب على    سيز 

لي  - ختيا  لمر  لجديد خو  لتعديل  لأمر بالولي يلاحظ    من جهة ثانية عندما يتعلق 
لمر  فتح لها  لمشرع قد مد يد  بها ،  بهذ يكو  قا حد  لدها   لا يشترط  يكو  مرها 

جانب يتولو شأ ختيا  جل  يعة لمجا من  لشر لز ،  هو مالا يتماشى مع خطى  نها في عقد 
لمر لأ شخص تر مناسب كأصل  ختيا  ئر من  لجز لمشرع  لسمحا ،  جعل  لإسلامية 
لمشرع  لأقا ،  هي نقطة سلبية تحسب على  لد   لو ستثنا في حالة غيا   لم يجعله 

ئر في نظرنا .  لجز
لاقتر بامر قصد  من جهة ثالث - لجدية في  مز صا  معنى ثا للرغبة  لصد  ة يعد 

لنقطة ، قصد  لتركيز على هذ  لى  لأسر  لباحثين في ما  سر ،  هو ما يدفعنا لدعو  تكوين 
لصد يمثل مقابل  عتبر   ين  لغربيين ،  لباحثين  ليها  هب  لتي  لسلبية  لوجهة  تقا تلك 

لذ   لهد  جية ،  هو ما يتنافى مع  لز لاستمتاع بامر تحت غطا  جل  ثمن يدفع من 
لز .  لصد في عقد  لإسلامي من  فر  لتشريع  ليه   يصبو 

لخطبة :   -(2 حكا   فيما يخص 
لخطبة ما يلي :    ئر عند تنظيمه لأحكا  لجز لمشرع   يأخذ على 

لى لم يت - لمعنو بالتفصيل من جهة  لما   لضر  لتعويض عن  ئر لحالة  لجز لمشرع  طر 
لخطبة . لخطيبة مع خطيبها لأماكن عامة ثم يعد عن  لمعنو  تخر  لضر    مثا 

فقه  - ليس كل عد ير ستثنا  جائز  يض  لتعو ئر  لجز لمشرع   من جهة ثانية جعل 
لى ما سبق لم يض بالإضافة  . تعو لضر لقاضي في تقدير  لمشرع حد سلطة   يحد 

لآخر  - لطر  لمشرع لحالة عد طر لتفا ضر  هل يعو   من جهة ثالثة لم يتطر 
لمشرع بنص صريح . لحالة ؟ ،  ما يحبذ  يجب عنه   في هذ 

لتعد   -(3 حكا   فيما يخص 
ينا مسألة حساسة مع ما ت لتعد في  شكالا ، فهي  مسألة  حمله في طياتها من 

غم   لإعلا ،   سائل  لفقها  بمختلف  مسألة لاطالما كانت محل نقا  جد لد 
لتشريع  شترطه  لذ  لعد  نه لا يمكن تناسي شرط  لا  لتعد هو مصد شرعي محض،  مصد 

لإس يعة  لشر عاية في  جة محل  لز لمر نفسها لإسلامي ، لأنه  كانت حقو  لامية ، قد تجد 
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لى  لأ لتي تجد نفسها  جة  لز بنا ، ما بالك تلك  عاية  عايتها   لوحيد لز لا يحسن  جة  لز
جا بعدها  قبلها. تخذ ثلا   لز 

جاته بصو فعلية فلا شك   لإنفا على  لعد   لز قا على   بالتالي  كا 
لفكر ستت لمجتمعا هذ  لتعد في  ية  بصو سلسة، لو  مسألة  لبشر ها  لأ قبلها كل 

لأعما  في  لتعد حكر لرجا  ين صا  لأخير ،  لحقبة  جع في  لتر ية تعر نوعا من  ئر لجز
لحا  لاستمتاع فقد لـكونه ميسو  سيلة للتسلية   لتعد  لنائية ،فكم من سفيه جعل من  لقر 

لعنوسة ؟،  مة  لهر من  لز برجل متز فقد لـكو هدفها هو  مر قبلت  كم من 
لسابقا ؟. جاته  جته   لنظر عن مصير   بغض 

لتالية : لملاحظا  لتعد  لمشرع عند تنظيم مسالة  لأسا يأخذ على    على هذ 
لما  - خر تنص  لإشا  08من جهة  لأسر سابق  لز من قانو  نه "يجب على  ليها على 

ئيس  لى  لترخيص بالز  يقد طلب  لز بها،  لتي يقبل  لمر  لسابقة   جة  لز خبا 
جين، لز  لمحكمة لمكا مسكن 

لز  ثبت  فقتهما   لجديد،  تأكد من مو لمحكمة  يرخص بالز  يمكن لرئيس 
ل ته على توفير  لشرعي  قد جية".لمبر  لز ية للحيا  لضر ط  لشر  عد  

لتعديد كتابيا  يكفي شفهيا  جته برغبته في  لز  لمطر كيف يخبر  لتسا  لـكن 
جته حتى  لضغوطا على  ستعمل نوعا من  لز  لثاني متى تبين   لز  ،  ما هو مصير 

لتعد  قا جة  لز فضت  لحكم متى  لتعد ،  ما  لمجا تقبل  جل فتح  جها بتطليقها من   
خا  لحالة تعسفا صا لتطليق في هذ  نا لاقتر  يعتبر  شكالا تقو جه بامر ثانية ، فهي  لز

ستعما حقه . لمتعسف في  لز  عا كافيا لـكبح جما  لمر يستوجب   في حق 
 لتوصيا :   

لأ - لز في  لمر في عقد  لي  لأقا . يتوجب حصر  حد    
جا لعد  - لز ط  شتر مكانية  لتعد  تطبيقها بصو فعلية ، مع  ط  حتر شر يتوجب 

 . لتعد لمر مخير على قبو  لز كإجر تمهيد باعتبا    لتعد في عقد 
لتخلي عن مصطلح نية - لعد   بة قانونا مع  لمطلو لشرط  لتعد على  لأ  يتوجب  يبنى 

جي  لخا لعالم  لنية في  لعد  تحقق هذ  لعد ،  لا تكفي نيته في  لز هو  لمطلو من 
يا  لنو لقضا لا يبحث في  لقانو   هة   لمعلو بد خر من  لملمو من جهة ،  جهة 
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لما  لو في  لعد  قانو من  08لإنسانية ، مما يتوجب معه  بإلحا حذ مصطلح نية 
لما  لعد ، على  ير نص  لها بعبا  ستبد لتالي :  "يسمح بالز  08لأسر   لنحو  على 

ط  لشرعي  توفر شر لمبر  جد  لإسلامية متى  لشريعة  حد في حد  جة  بأكثر من 
 لعد ".

ضح - لشرعي تحديد  لمقصو بالمبر  ئر تحديد  لجز لمشرع  لتوسيع يتوجب على  ا، حتى لا يتم 
لتضييق في تفسير .   

جع : لمر  قائمة 

لجديد ،  -1 لجامعة  لتعديلا ،   ئر طبقا لأحد  لجز لأسر  حمد شامى ، قانو 
ية ،   .2010لإسكند

لطبعة . -2 لقضا ، لفقه   لأسر على ضو  لمطبوعا 01لغوثي بن ملحة ، قانو  يو   ،
ئر ،   لجامعية،  .2009لجز

ئر ،  -3 لجز ئر ،  هومة ،  لجز لأسر  ها في قانو  ثا جية   لز حكا  لعربي ،  بلحا 
2013. 

ئر - 4 لجز لقانو  لإسلامي   لفقه  لأسر  حمايتها في  نة  –بلخير سديد ،  ،  -سة مقا
لطبعة . نية ،  ئر ،  01لخلد لجز  ،2001 

لى  بن شويخ - 5 لأ لطبعة  نية ،  لخلد لمعد ،   ئر  لجز لأسر  لرشيد ، شر قانو 
ئر،  لجز ،2008 . 

لإسلامية  -6 لشريعة  لخلع في  ، لغفا لوها عبد  لجامعة  –جما عبد  نة ،   سة مقا
ية، لإسكند  .2006لجديد ،

لطلا في  -7 لز   حكا  لزلمي ،  هيم  بر لكتا ، مصطفى  لمقا ،   لإسلامي  لفقه 
 لبنا ،

ئر ،  -8 لجز نية ،  لخلد  ، لطلا لز   حكا  لخلاصة في  لل ه ،  لقا بن حر  عبد 
2007. 

ئر ،   -9 لجز لأسر  لإسلامي  قانو  لفقه  لأسر بين  حكا  لقا  ،  عبد 
ئر ، لجز  . 2010لبصائر ، 
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لقضا ،  137571. لصا سنة  02لعد .،مجلة   ،1997 . 
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لايجابية لسلبية  لأسر بين  لإعاقة على   ثر 
لمعاقين عقليا(  سر  نية على  سة ميد ( 

 
 . حبيش بشير                                                           ا. عايش صب       

ئر                                         – جامعة سعيد ئر –جامعة سعيدلجز  لجز

 
سة: لد  ملخص 

نطلاقا م         لك   ، لأسر لعقلية على  لإعاقة  ثر  لى معرفة  لحالية  سة  لد ن هدفت 
لتالي:  لتسا 

لدين؟ لو جهة نظر  لأسر من  فر  لعقلية على  لإعاقة  لتي تتركها  لآثا   ما طبيعة 
سة على       لد جر  لمعاقين  من سر 84 من متكونة عينة تم  غوجي للأطفا  لبيد لمركز 

تيا تم لشلف  لايتي  هم عقليا على مستو  يقة عرضية، ختيا سة لتحق بطر لد هد  يق 
لوصفي لمنهج  ستخد  لمتمثلة في  تم  لقيا  لإعاقة على بالاعتما على   ثر  مقيا 

(" عد "تر " Family Impact of Childhood Disability scale (FICDلأسر من 
" " فا لباحثة.  Trute & Hiebert-Murphy( "2002،)هيبر مو   ترجمة 

سة بيانا جةمعال تمت       لاجتماعية باستخد لإحصائية لحزمة باستخد لد : للعلو 
حد لتائي لعينة  لاختبا   ، لنظر لمتوسط   ، لمعيا لانحر  لحسابي،   oneلمتوسط 

sample t.test ،. تباط بيرسو لا  معامل 
لأسر ثا سلبية منخفضة للإعاقة على  جو  لى  سة  لد لتوصل قد توصلت  ، فيما تم 

سة كذ  لد لنتائج على ضو خصائص عينة  قد تم مناقشة هذ  يجابية مرتفعة،  ثا  جو  لى 
لسابقة. سا   لد

Abstract : 

positive and negative appraisals of the family impact of childhood disability 

are tested in households with children with intellectual and developmental 

disabilities.  A Accidental Sample of 84 families was assessed while children 

with developmental disabilities were in the Al-Amal Association (pedagogical 
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center for children with mental disabilities) at the level of Chlef Province.We 

used descriptive approach, depending on the Family Impact of Childhood 

Disability scale (FICD" prepared "by "Trute & Hiebert-Murphy" (2002), and 

the translation of the researcher. 

The study found a low negative impact of disability on the family, as has 

been reached to  the existence of positive effects. We discuss these results in 

light of the characteristics of the study sample, as well as previous studies. 

  :مقدمة
ل      لحيا  عبا  كو في  يشا لذين يعيشو معا  لنا  حد  لى  لأسر  حد  أساسية تشير 

ن لأسر كوحد هو خلق محيط  منا لنمو  هد   ، لذين يعملو بأقصى ضج يوما بيو لأفر 
ته.  لا لاجتماعية للطفل مند  لأساسية للتنشئة   طاقاتهم، فالأسر تقو بالوظيفة 

جتماعية ،  لأسر كوحد  لإعاقة بشكل  لا  مولد طفل معا عا ما يغير  تؤثر 
لمفقو في كبير ع ، باعتبا حلمهما  لأسر فر  كثر من غيرهما من  لعلاقة بينهما  لدين  لو لى 

   . لأطفا  نجا طفل سو كغير من 
لطفل  لمحاكة حو  لـكما  حلا  نهيا في  لأسر  لى  صو طفل معا  يسبب 

شهر، لمستقبلية، لأ هذ  خلا  لأسر  يع  لطفل يعطل كثير من مشا بد  لطفل لن يكو 
لألم لقلق  لطفل بأحاسيس  لا  فق  لمفتر  تر لتي من  لفر  حاسيس   لحلم، فتستبد 

.  
ية لم لأسر لحيا  يغير مسا  لأسر  لإعاقة يهز عالم  لإعلا عن تشخيص  ينجر عنه من  اكما  

ل خل  لعلائقية  لشبكا  ضطر في  بطة  لنفسي  فعل متر لتو  ، مما يؤثر على  أسر
لأسر لاجتماعي في  لنفسي  لتنظيم  إحد خلل في  لنظر  ،  ها ، بغض  لاقتصا لأفر

لا يقتصر ؛  لمعا لأسر للطفل  جة تقبل هذ  لأ  عن  لمعا عقليا على  لطفل  جو  تأثير 
لذين يت لأخو  لإخو  لى  ها  ية للنضج. ملأ فحسب، بل يتعد عتيا يدهم بفر غير   1تز

                                                           

سر  - 1 لنفسية لد  لضغوط  ثر  " . سالة عايش  صبا لإعاقة"،  نوع  لأسرية من حيث متغير سن  لعلاقا  لمعاقين على 
هر  ، جامعة  لأسر لنفس  ، تخصص علم   .1 2012ماجستير غير منشو
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لتوتر   يؤثر هذ  جين،  لز مزمنا في حيا  جو طفل معا يسبب توتر مستمر  كما  
لأحيا ، مما يسبب  لتحديا في كثير من  لتكيف مع  تهما على  قد لعاطفي  نهما  تز سلبا على 

لشعو يز إ هذ  لمزمن؛  لأسى  فة مثل مرحلة لهما شعو بالكآبة  لمعر لنمو   في فتر 
جين ليست لز لعلاقة بين  إ كانت  سة،  لمد خو  في بد مرحلة   ، لكلا مرحلة   لمشي، 

في  كثر،  لعلاقة  ضعا هذ  لى  لضغط قد يؤ  جو هذ  لـكفاية فإ  ية بما فيه  قو
لى تقويتها.  1حالا قليلة يؤ 

لعيش مع  نبتؤثر على  فريد من نوعها، يعتبر تجربة لمعالطفل  لك    جميع جو
. لأسر ، توسيعمن  حيث يمكن   لأسر ها بقوتهم عي يا فا  خلية فر  تعزيز، لد
لأسر ما تماسك  لايجابي؛  لجانب  لسلبي على  لجانب  لمافإ تكاليف  على  لمطالب ، لوقت 

ية بيةب لمرتبطة للوجستية قيدلتع، لعاطفية لما لمعا تر ثا  يمكن  يكو لها لطفل 
تعتمد  . لمد  للأسرلمالية لعاطفية لحالة  فضلا عن شدتها، لإعاقة على نوع لآثا بعيد 

. لمو   2لمتوفر

لمعا  لآثا ، يعاني منها  لأسر ينتج مجموعة من  جو طفل معا في  نفسه هكذ فا 
لإعاقة،  لأسر تعاني من  لأسر يعني  جميع  ، فوجو طفل معا في  لأسر فر  جميع 
لمعا مما  لطفل  توجيه  يب  لكافية للأسر في تد ية  لد جو  يكو عبئا عليها بسبب عد 

ي لطر بالتالي  ها  فر سلو  لطفل  لدين  تر ملحو في سلو  لو حباط  لتي يترتب عليه  قة 
جتماعية. لأسر كوحد  فر   يتفاعل بها 

لتي  لايجابية  لآثا  لـكثير من  لآثا ليست بالضر كلها سلبية، فهنا  لا  هذ 
. لسلبية على حد سو لإيجابية  لآثا  صد هد  سة  لد لاعاقة، سنحا في هذ   تتركها 

 

 
 

                                                           

مة   - 1 سر متلا لدية في  لو لضغوط  يد مشا خالد." لخبيز  لرحيم ،  لسيد عبد  ، فتحي  لشير مريم عيسى 
لعد تأثرها بالتدخل  لعربية،  لخليج  لتعا لد  "، مجلة  لأبنا عاية  لخليج 70لمبكر في  لتعا لد  لعامة لمجلس  لأمانة   ،

 .92  2010لعربية 
2-Reichman, Nancy E., Hope Corman, and Kelly Noonan. "Impact of child disability on the family." 

Maternal and child health journal 12.6 (2008)  p 679. 
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سة: -1 لد   مشكلة 
جو طفل م       ية   تصبح بد ية،  لأسر لضغوط  لى حد كبير  لأسر يضاعف  عا في 

معافى   ، لدين بصفة خاصة يتطلعا لميلا طفل عا لو لسلسلة همو نفسية لا تحتمل باعتبا  
لذ يستثمر فيه  لمستقبل  ع  نه مشر نفسيا لهما فيما ير متد بيولوجيا  جسميا، يمثل  صحيا 

لنفسي  هما  . عطا لحيا  لما في 
عاقته يمثل صدمة شديد لأعضا  كتشا  لأسر   لهذ فإ ميلا طفل معا في 
ختلا   ، لاتهاما تصبح فرصة لتبا   ، لطموحا لآما  ، حيث تتحطم  لأسر لنسق 

قد يمتد   ،... لإ تعطيل   ، لذ لثقة في  تحطيم  لآخرين، بل  لذ  لو   ، لى لآ
لحيا لرضا عن   1.عد 

لطفل مزيد من  كما تفر        لماليةعاقة  ية لضغوط  لما ، حيث  لاجتماعية  لأسر على 
لد" ما   ،  ، سا كل من "هاسا " Hassall, Rose, McDonald" ظهر 

لمعاقين يعانو ضغوطا ( 2005) لأطفا  يي كبر من سر  لعا لأطفا  ن نتيجة للرعاية سر 
" "، 2لخاصة خر جد "بكر  لسيا  مها  Baker et al" (2003)في نفس   با 

لصغا لخاصة لأطفا  لحاجا  لأطفا  كبر منضغوط تعرضو ل من   مها  با 
يين لرغم من  ،3 لعا مل عد من على  سر لد  لتوتر يا مستو يمكن  تسهم في لعو

لمعاقين لسلوكية شد، فإ لأطفا   لإجها قو مؤشر غالبا ما تكو للطفل لمشكلا 
لدين.  4لو

عند       لإعاقة،  لشذ   فهم  لحلم  لطفل  لتكيف مع فقد  لمعاقين هو  سر  جه   ما يو
ية، فالآبا لأسر لعلاقا  لتوتر في  لتقطع  لذين طالما حلمو مجي طفل معا يكو هنا بعض   

                                                           

يا  -1 لر لخاصة، بية  لتر يمية  كا صد  لسمعية"، سلسلة  لإعاقة  لى  لنبى محمد حنفى."مدخل   .12  2003على عبد 
2 -Hassall, Richard, J. Rose, and J. McDonald. "Parenting stress in mothers of children with an 

intellectual disability: The effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family 

support." Journal of intellectual disability research 49.6 (2005) p 405. 

3- Baker, Bruce L., et al. "Pre‐school children with and without developmental delay: behaviour 
problems and parenting stress over time." Journal of Intellectual Disability Research 47.4‐5 )2003( 
p 217. 

4 - Lopez, Vicki, et al. "Parental stress and coping in families of children with and without 

developmental delays." Journal on Developmental Disabilities 14.2 (2008) p 99. 
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  ، جهو بطفل على كرسي متحر يين قد يو لعا لأطفا  إطعامه كغير من  بحمل طفلهم 
حسب" لديه في كل شي مما يشعرهما بالإحباط  فإ  Blacher( "1984)1بلاشر" " يعتمد على 

ل عملية   ، لحد لاكتئا  لى فتر من  لآبا  لإعاقة يؤ بمعظم  حد هذ مرتبطة تشخيص 
لتي ماتت. لتي حلمو بها هي  لطفل  لـكن صو  لطفل لم يمت   بأ 

سا      بر"هذ ما تؤكد  لآبا farber( "1968 ،1963 ،1960 )2" "فا لعلاقة بين  حو 
جد طفل معا  جد  تو ، حيث  ية بوجه عا لأسر لعلاقا  لإعاقة على  ثر  لمعاقين  طفالهم 

.بالأسر لأسر فر  عتما على  ية ، لطو مد  لأسر لحيا  ضطر في     يسبب 

لأسر سنحا من       لإعاقة على  ثر  لمتباينة حو  لآ  سا  لد من خلا ما سبق من 
ل كتشا طبيعة  سة  لد لإعاقةخلا هذ  لأسر جر  قعة على  لو  .آثا 

ل لتالي: على ضو ما سبق نطر   تسا 
لدين؟ - لو جهة نظر  لأسر من  فر  لعقلية على  لإعاقة  لتي تتركها  لآثا   ما طبيعة 
سة: -2 لد  هد 

لتعر  لدين،  لو جهة نظر  لأسر من  لإعاقة على  ثر  لى معرفة  سة  لد هدفت هذ 
يجابية.  لآثا سو كانت سلبية    على طبيعة هذ 

سة:همية  -3  لد
سة همية تأتي       لد  لنظا مكونا من مكو هم تمثل لتي لأسر مع تتعامل كونها هذ 

لية عليها تقع لتي هي فالأسر لاجتماعي،  تنشئتهم نموهم متطلبا توفير لأطفا عاية مسؤ

 . لسليمة لاجتماعية لتنشئة
على على يؤثر قد لك فإ لأسر خل معاقا هنا طفلا  بما لدين  ها بقية لو  فر

، نو من ، لوظائفها لأسر  كإعاقة عد جية لعلاقة على لتأثير لمعتا  يتعر ما نتيجة لز

لد له  .نفسي توتر قلق من لو

                                                           

1- Blacher, Jan. Severely handicapped young children and their families: Research in review. 

Academic Pr, 1984. 
2 - Farber, Bernard. "Mental Retardation; Its Social Context and Social Consequences." (1968). 
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حد تغير ف       ثر كبير في  لها   ، كثر تعقيد سرية  علاقا  لإعاقة تجر مشاكل  ي كما  
همية هذ  من هنا تنبع  ها ،  لاجتماعي لأفر لنفسي  لتنظيم  إيجا خلل في  لأسر  تكيف 
ماجه في  إ لمعا  لأمثل بطفلها  لتكفل  لأسر في  لاستفا من نتائجها لمساعد  سة في  لد

لمجتمع.  لأسر 
لبحث: -4  حد 

لموضوعية: ثر  لحد  سة على معرفة  لد لأسر من خلا مقيا  قتصر  لإعاقة على 
لايجابية للإعاقة على  لآثا  لسلبية  لآثا  لذ يتكو من بعد ين هما:  لأسر  لإعاقة على  ثر 

.  لأسر
لمكانية: لايتي  لحد  لمعاقين عقليا على مستو  لأطفا  كز  سة بمر لد جر  تم 

   . تيا  لشلف 

لبحث  -5 ئيا:تحديد مفاهيم   جر
     : لأسر لإعاقة على  لإعاقة على ثر  ثر  لأسر في مقيا  فر  لتي يتحصل عليها  جا  لد هي 

لذ   ، جاته من لأسر : 4-1تتر  :)  جا جة كبير (، 4 بد جة) جا  بد
(، 3متوسطة: جة 2) جا : لا 1) جتين(، خفيفة: بد لإطلا ( بحيث  على  حد جة 

، ي لنظر لمتوسط  كبر من  جا  لد لحسابي لمجموع  لمتوسط  لمقيا  لككو  على بعد 
 . لأسر لايجابي للإعاقة على  لأثر  لسلبي  لأثر  هما   لأساسيين 

لمعاقين -      لمعاقين.سر  كز  بن معا  بنت معاقة بمر لتي بها  لأسر   : هي 
سا لا :  لد لنظر   لسابقة:لإطا 

لطفل،  تحد له في  لعقلي، يولد بها  لنمو  كتما  لعقلية هي حالة من عد  لإعاقة 
لإعاقة في عد  ثا  تتضح  يولوجية،  ثية  جينية  بيئية  فيز مل  سن مبكر نتيجة لعو

لتعلم. لنضج   لطفل في مجالا  لعقلي في مستو   لنمو   كتما 

لـكثير من تشكل هذ  لأسر ، مما قد يفقدها  لخو لد  لإعاقة مصد للقلق 
لذ قد  لأمر  لمعا عقليا،  لطفل  تنشئة هذ  تطبيقها لرعاية  تباعها  جب  لو لأساسيا 

لطفل . لأسر لهذ  لتقبل من قبل  لى عد   يؤ 
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لأسر  لإعاقة في  لمتمثلة في لى بعض تؤ  ية، مجموعة  لآثا  لاقتصا لمشاكل  من 
لنفسية لمعاقين لتي تعاني منها لاجتماعية،   جو يتركها لتي لآثا هم نلخص يلي فيما ،سر 

 :لأسر على معا طفل
لمالية: -1   لأعبا 

عبا مالية  لأخر  عبائها  لى  لأسر يضيف  لا طفل معا في  لاشك  
غالبا ما تكو هذ  ية،  لد قتصا ، حيث   لفر ئمة،  تستمر طيلة حيا  لأعبا 

لطبية  لعناية  لخاصة،  لأ  لى  لحاجة  ية كبير نتيجة  با ما جها صعو لمعا يو لطفل 
لمتخصصة.  لاجتماعية  لمؤسسا  لتي يصعب توفيرها للطفل  مساعد من   لمكلفة، 

لمالي هو  لـمن لجانب  لآثا  لمباشربين  لتكاليف  لمهمة، سو من جانب  لمتمثلة  كبير 
لصحية ،في  لرعاية  لتعليمية، لإنفا على  لسلوكية  لعلاجية  لتكاليف  لخدما  ما  لنقل؛ 

لمباشر لأطفا فإنها  غير  عاية  لعمل  لتوفيق بين  لدين على  لو ساسا في عد قد  تتمثل 
تف لمعالمعاقين، كذ  لطفل  عاية  "  ، 1اع تكاليف  خر سو  سة تحليلية "لاند في 

"Anderson et al" (2007 )بيا لأ  ست لتي (2005-1989ما بين ) لمنشو حو 
لاقتصا لأسر لعب  لتي ،طفل معا لرعاية نتيجة لذ تتكبد  لأعبا  لى    شا 

لعائلا تتحملها لأسر خاصة، كبير هذ  لإعاقة طفل لذين لديهم بين   2.لشديد من  
لنفسية -2  :لضغوط 

لتكيف، ته على  قوع حد على فر يتجا قد لضغط عند  مر لا مفر  لضغط يحد 
ية  تغيير مهمة من  نوع كانت سر  منه في بد ضوحا في  كثر  لضغوط تكو   ،

لمعاقين منها عن تلك  .لأطفا  لتي ليس بها طفل معا  3لأسر 

                                                           

1 - Stabile, Mark, and Sara Allin. "The economic costs of childhood disability." The Future of 

Children 22.1 (2012)p 69. 

2 - Anderson, Donna, et al. "The personal costs of caring for a child with a disability: a review of the 

literature." Public Health Reports 122.1 (2007) p 3. 

3 - Marini, Irmo, Noreen M. Glover-Graf, and Michael Jay Millington. Psychosocial aspects of 

disability: Insider perspectives and strategies for counselors. Springer Publishing Company, 2011 p 

512. 
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لمعاقين  لأطفا  عاية  لى   يد تشير  لة متز يظهر هي هنا  لنفسي،  مصد للضغط 
مها  با  لمعاقين،  لأطفا  مها  با  نة بسيطة بين  جر مقا لنا  هذ جليا  ما حا

لمعاقين بوجو مستو  ليا  لمعاقين، حيث يقر  لضغوطلأطفا غير  على من  كثير ما  ،يا 
. لآبا ضة على  لمفر لعاطفية  ية  لما لمطالب  لعديد من  لرعاية مع  لنفسي بتقديم  لضغط   يرتبط 

ما   لتز  ، لمعا لخا للطفل  لغذ   ، لعلا لتو بين نظا  كما  تحقيق 
ي قتا طو ، قد يستغر  لأخر ية  لأسر لحيا  نب  جو لحيا في بعض لعمل،  لا عبر  

، لدين من عد  لحالا لو لضغط لد  ينتج  لدين.  لو كمي على صحة  لى تأثير تر مما يؤ 
لأمل،  خيبة  تية،  لذ لـكفا  لثقة  لى  لافتقا  طفهم،  عو ضعهم  لسيطر على  لقد على 

لصحية للطفل لحالة  لضغوط  من.1لذ يرتبط مع  لعائلية  تأتي هذ  لتحديا  عد من 
، لمتكر لعاطفية  ما  لأ لك  لمالية، لصعبة ، بما في  لصعبة،  لمصاعب  لزمنية  لجد 

ضافة  جي،  لز لخلا  لابن،  بية  صعوبة تر لاجتماعية،  لعزلة   ، لأهد لأنشطة  تعديل 
تشم لدين  لتوتر للو لتي تزيد من  لأخر  مل  لعو صعوبة لى  لأطفا  كبر من  جو عد  ل 

 عايتهم.
سة     ليومية لل لإلقا نظر على في   مر مزمنةمن  يعانو طفا لتي لديهاعائلا لحيا 

با" " ، كوتر تن، بر لأسر  قر Martin, Brady, & Kotarba( "1992)لكل من "ما
ليومية، بوجو مجموعة من لك  لضغوط  ئم انشغالبما في  لقر لد  ،لصحية للطفل باتخا 
لاجتماعية ، لحيا  لل لمقيد ية  لعجز، كما   ، منخفضةحيو لطبي للإعاقة  لعلا  تكاليف 

لى لوقت، لحاجة  لطفل طو  سة  لتقليل  يمكن  يتسبب حر لأسر في  فر   لأحد 
لعمل لضغوط بسبب ،لتخلي عن  يد  لمالي بالتالي تز لأسر لأثر   2.للإعاقة على 

خر"كما توصل  لذين 28لى    Park et al"(2003)" "با  لمعاقين  ٪ من 
هم ما بين  عما هذ ما يؤثر لفقر تحت مستويعيشو  سنة 21-3تتر  بيئتهم على صحتهم،   ،

                                                           

1 - Kroll, Thilo. Focus on disability: Trends in research and application. Vol. 2. Nova Publishers, 

2007 p 127. 

2 -- Martin, Sylvia S., Michael P. Brady, and Joseph A. Kotarba. "Families with chronically ill young 

children: The unsinkable family." Remedial and Special Education 13.2 (1992) p 6. 
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لتفاعلا لمعيشية لعاطف،  ية  جد ية،لأسر لأسر  قد   خيا يزيد من لعالي خل 
لدين لتكيف لو تهم على  لوقت، قد  .1  طفالهم عاية عمفي  قضا بعض 

   " " سليجما سة "هوسر   لم يجد   Houser and Seligman" (1991)في 
لضغط ختلا في يا  هقين مستو لمر ليا  لمر لمعاقين بين  يين هقينليا   2.لعا

لى هذ لمعا لدقيقة لل لخصائص لأسئلة لتحديد سلسلة من لنتائج   لتي طفل 
سرته لنفسي  بالضغط ترتبط   .لد 

كر مينز" " حيث  لأطفا  Nachshen and Minnes "((2005"ناشن  سر   
لم لضغط بشد  يرتبط مستو  لتوتر،  لإعاقة يشهد مزيد من  لسلوكية للطفل   i.شكلا 

سا كزكما   لد لأطفا بعض  لإعاقا لتحديد ما  على  كانت  من مختلف 
ما يدالضغط ب مرتبطة معينة متلا تباط بين  .لمتز لا لبحو بقيا  حيث قامت مجموعة من 

لنفسي لد  لضغط  مستو   ) لاتصا مشاكل  لسلوكية  لمشاكل )كالمشاكل  مجموعة من 
.  لآبا

لمثا  جد "على سبيل   با  Ricci and Hodapp" (2003)" "هو يسي، 
لذين يعانو من مة لأطفا  قل من  متلا لذين  با يعانو من مستو ضغط  لأطفا 

خر يعانو من ع  لإعاقا نو  3.من 

" خر جد "لويس  لأطفا مه  lewis et al" ((2006" كما  يعانو من لذين ا 
مة  قل يعانين متلا عا  مها  صر لذين يعانو مما تعانيه  مة لأطفا  من متلا

"syndromeXلعقلية لإعاقة  لمتسببة في   " لمكسو كس  موسو   4." "كر

                                                           

1 - Park, Jiyeon, et al. "Toward assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family 

quality of life survey." Journal of Intellectual Disability Research 47.4‐5 )2003( p 367. 
2 - Houser, Rick, and Milton Seligman. "A comparison of stress and coping by fathers of adolescents 

with mental retardation and fathers of adolescents without mental retardation." Research in 

developmental disabilities 12.3 (1991) p 251. 

3 - Nachshen, J. S., and P. Minnes. "Empowerment in parents of school‐aged children with and 
without developmental disabilities." Journal of Intellectual Disability Research 49.12 (2005) p 889. 

4 - Ricci, L. A., and Robert M. Hodapp. "Fathers of children with Down's syndrome versus other 

types of intellectual disability: perceptions, stress and involvement." Journal of Intellectual Disability 

Research 47.4‐5 )2003( p 273. 
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سة بايسيلا" " كما توصلت  سكي  بر "Dabrowski& Pisula" (2010)  لتي فحصت
لضغط لد لأطفابا  مستو  لتوحد  مها  ضطر  مة  لذين يعانو من  لى متلا

لأطفا لد لتوتر على من مستوهنا   تفاع في  لا يوجد في حين، لمصابين بالتوحد با 
لأطفا لد لتوتر مها  مة با   1. لذين يعانو من متلا

لأسر ها بالرغم من   فر حد  لإعاقة لديها قضايا معينة لتي يعاني  جهها من    -تو
جه غالبا ما ية  تو لاقتصا لحقيقية لقيو   ضافية ضغوط لى لتي يمكن  تؤلاجتماعية 

تؤثر على صحتهم توضع على لعقلية كاهلهم،  عتقا خاطئ لا   -لبدنية  لأسر  بأ جميع هنا 
نه يتعرضو لضغوط نفسية كبير قع .معا مع شخص يعيشو ملمجر  لو لى ، في  لة تشير  هنا 

لأسر  لضغوط تعامل بشكل جيدت لعديد من  ضة.  لإضافية مع   لمفر
لمسلم به لتي  كمية فمن  لأسر كل يشعر بها لضغط  فر  سو  فربشكل  فر من 

لوقت،  لأسر قد ي  مما لا شك فيهتتغير مع مر  فر  يتعر بعض  كو حزينا جد 
، لأحيا لضغوط  في بعض  يا عالية من  لآخر يتعامل بشكل جيد مع هذ  لمستو لبعض  لـكن 

يا  لذ يستطيع  يحد  مستو لأفر هو  نماط تفكير  لأسر   لضغوط ، حيث  مو 
لأسر فر   . لإجها لد 

كثر عرضة للإجها - لعائلا  لذ يجعل بعض    من غيرها؟ما 
لمتعلقة بالطفل من حيث لضعف  مل  لإعاقة، قد تكو متعلقة بعو يا شد    مستو

لنشاط، يا متطرفة من  لسلوكية، مستو لمشكلا  جو  جو   ، لاتصالا با في  صعو
لى  مشاكل صحية جسدية؛ لاجتماعية،  لعزلة  لأسر من  لدين  مل مرتبطة بالو قد تكو عو

لحيا لصعوب حد   ، لأسر فر  لتقا بين  عد  جية،  لز لمشاكل  ية،  لاقتصا ا 
لتمني كثر سلبية مثل  جهة  تيجيا مو ستر ستخد  لولد مختلفا(  )لضاغطة   تمني  يكو 

. لأسر نخفا توتر  يا   لى  ما  يؤ  لمهنيين   لتجنب، كما  موقف 
لعو      جو من  لمعاقين:  سر  لضغط لد  لتكيف مع  لقد على  لى تعزيز  لتي تؤ  مل 

عمة ، جتماعية  لإعاقة،  شبكة  لتي تعاني نفس  لأسر  صل مع  جي،للتو لز لمالية  رضا  لمو 
، ، لجيد لأسر فر  لجيد بين  صل  يجابية لإعاقة لتو قعية  لحفا على نظر   لقد على 

                                                           

1 - Lewis, Pamela, et al. "Cognitive, language and social‐cognitive skills of individuals with fragile X 
syndrome with and without autism." Journal of Intellectual Disability Research 50.7 (2006) p 532. 
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كثر نشاطا ، مثل  لطفل، جهة  لمو تيجيا  ستر لضغط  ستخد تقنيا جيد للتعامل مع 
ليها. لحاجة  لدعم عند  لمساعد    1طلب 

لاجتماعية :  -3  لآثا 
لتي توجد لاجتماعية  لمشكلا  همها تلك  لـكثير من  لعل  لمعاقين،  سر  تعاني منها 

لمحيطة ب لاجتماعية  تحيط به لوصمة  لنبذ ،  لمجتمع بالرفض  جهه  لذ يو لمعا  الإعاقة 
لمعا يشكل  لمجا   بيا في هذ  لأ تؤكد   ، لإشفا لخو  لاحتقا   لا  نظر 

ها لأسر  يؤثر على علاقا  لأسر   .مصد تهديد لوحد 
لأسر -4 لايجابية للإعاقة على   :لآثا 

لباحثين هتماكا هنا  لمعا كبير من قبل  لطفل  لد   قد كز، حو معانا 
سا لأحيا لد لـكثير من  نب في  لجو لإعاقة بدلا من على  لمترتبة على  نب  لسلبية  لجو

لتي يمكن  تقدمها هذ  لرغم مما تنطو عليه من لتجربةلايجابية  . على  با صعو   تحديا 
نه        لأخير قد تملا  نة  لآ لاهتما في  لدين  يلا مزيد من  لو قعة على  لو لايجابية  للآثا 

لتي  ، لباحثو، حيث لإعاقة في حالا تتحقق يمكن  لأسر لإيجابية   باعتبا  لآثا 
لمعاقين لهم حيا مؤقتة  . 

لإيجابية ية لأطفال لإسهاما  لأسر لحيا  هتماما كبير تماشيا مع  لمعاقين في  لاقت 
لمفاهيم لتفكير لإيجابية، لنفسية ظهو  خصائص طر  لنا، لشخصية،  على  مساعد 

با لتأقلم مع  لتكيف . لمتغير فيلأحد لصعو   2لحيا
موسكوفيتش" "     شا "فوكما  لتقييم Folkman and Moskowitz( "2000حيث  لى    )

يةل يلإيجاب لأسر لرعاية  همية خاصة مطالب تقديم  لتأقلم  له  صلة جهو  لنا على مو في مساعد 
لزمن يلة من   3على مد فتر طو

                                                           

1 -Dabrowska, A., and E. Pisula. "Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre‐
school children with autism and Down syndrome." Journal of Intellectual Disability Research 54.3 

(2010) p 266. 

2 - Folkman, Susan, and Judith Tedlie Moskowitz. "Positive affect and the other side of coping." 

American psychologist 55.6 (2000) p 647/ 

3 - King, Gillian, et al. "Predictors of change over time in the activity participation of children and 

youth with physical disabilities." Children's Health Care 38.4 (2009) p 321. 
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خر سة نوعية هذ يتفق مع     لنظم  حو King .et al"(2009)" "قا بها "كينغ 
ضطر  سر لديها 16 لعينة متكونة من لعقائدية مة  في طفا من   متلا لتوحد 

سة لمد عتمد سن  لأسر  لى   لتوصل  ئية، تم  ، لقبو بالتفا تقييما تتعلق لابتد
لبيئة،لسعي ، لتقدير طفالهم تلبية لتغيير  لك  ممكنا حتياجا  لنتائج ، كما كلما كا  شا 

نة لقو  لى جهة لأسر لدلمر  ii.لحيا محن في مو
لأسر حقيقة لا جد فيه لطفل على  لسلبي لإعاقة  لتأثير  لرغم من   ، تفرضها اعلى 

جسمية . ضغوط نفسية  ما ينجر عنها من معانا  لمعا  لابن  عاية   متطلبا 
لنفس  لإعاقة قد بد تتغير شيئا فشيئا مع ظهو علم  لسلبية لأثر  لنظر  لا  

لذ يركز على م ثر لايجابي  سا بتفحص  لد لعديد من  تنميتها، حيث قامت  لقو  طن  و
ين  يجابية،  لى  لوقت  لسلبية تتحو مع مر  لآثا  جد   لأسر  لايجابي على  لإعاقة 

لبعض. با من بعضهم  كثر قر لأسر  فر  يجعل  لأسر  لمعا من تماسك  لطفل   يزيد 
ني:ثانيا :  لميد  لجانب 

لاستطلاعية: -1 سة   لد
مكانية   معرفة  لقيا  لتأكد من صلاحية   لى  لاستطلاعية  سة  لد تهد 

لاستطلاعية من  سة  لد قد تكونت عينة  لحالية،  سة  لد سر  20تطبيقها على عينة  سر من 
 لمعاقين عقليا.

سة: -2 لد  صف  
-(" لأسر لإعاقة على  ثر   Family Impact of Childhood Disability scaleمقيا 

(FICD:" 
" " فا هيبر مو لمقيا من قبل "تر  عد هذ  -Trute & Hiebertتم 

Murphy( "2002 ،) لأسر لإعاقة على  لسلبي لتأثير  لايجابي  لدين  لو لى معرفة تقييم  يهد 
لطفولة  .في مرحلة 

لمقيا على  بعة بد 15يحتو  جة قليلة، بند بأ لإطلا ، بد ئل للإجابة )لا على 
( جا لد تأخذ   ) جة كبير جة متوسطة، بد لتقييم 1، 2، 4،3بد لعليا تعني  جا  لد  ،)

لإعاقة.  لايجابي لأثر   لسلبي  
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في -هيبرقا تر  لمقيا  (Trute & Hiebert-Murphy"2002 "مو ( بتطبيق 
خلي للمقيا ، عقليا ل معاطف لديها سر  88على عينة من لد لاتسا  لى  تقدير  توصل 

لسلبي  لأثر  خلي لبعد  لد لاتسا  لايجابي0.88ملائم، حيث بلغ  لأثر   71.، فيما بلغ تقدير بعد 

0. 
لترجمة على  لباحثة، ثم عرضت  لعربية من طر  لى  ية  لانجليز لمقيا من  ترجم 

ية لإجر لإنجليز مة  (Back Translation)  ترجمة عكسيةمختصين باللغة  للتأكد من مد ملا
لمقيا على  لمفر تم عر  مناسبة  لفقر  ضو  للتأكد من   ، لمقيا لترجمة لفقر 
لمتعلقة بإعا صياغة بعض  لتعديلا  جريت بعض  قد  لعربية ،  ستا متخصص بالغة 

يا بنا على ملاحظاته.  لفقر لغو
سة:لخص - لد ية لأ  لسيكومتر  ائص 

لعينة  فر  سة تم تطبيقها على  لد ية لأ  لسيكومتر لخصائص  لتأكد من  جل  من 
خلي في حين  لد لاتسا  يقة  عتما على طر لصد  لنتائج تم حسا  يغ  بعد تفر لاستطلاعية، 

. لثبا لنصفية لحسا  لتجزئة  مبا  لفا كر  ستخد معامل 
خلي: حس -  لد لاتسا  يق  لمقيا عن طر لى حسا ا صد  يقة  لطر تهد هذ 

. لمقيا بعا   جاتهم على  لأفر على كل فقر  جا  تباط بين  لا  معامل 
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قم)  (:01جد 
لإعاقة  ثر  بعا مقيا  جاتهم على  لأفر على كل فقر  جا  تباط بين  لا معامل 

لأسر  على 
تباط بيرسو لبند لبند لا لدلالة معامل   مستو 

 
 
 

لسلبي  لأثر 

01 0,845 0.01 
02 ,7410 0.01 
04 ,8430 0.01 
06 ,4690 0.05 
08 ,7140 0.0 
09 ,7710 0.01 
10 ,7460 0.01 
12 ,4950 0.05 
13 0.31 0.17 
14 ,8540 0.01 

 
 

لايجابي  لأثر 

03 ,7070 0.01 
05 ,6980 0.01 
07 ,7050 0.01 
11 ,8290 0.01 
15 ,8750 0.01 

يا  حت مستو قد تر حصائيا ،  لة  لعبا  لجد  كل  نلاحظ من خلا 
لعبا  0.05 0.01لدلالة بين  لالتها  13لا  لذ تم حذفها ليصبح  0.05لتي فا مستو 

لنهائي للفقر   .14لعد 
 
 
 
 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

147 

ت - لمجموع ككل:لا لرئيسية  لأبعا   باط بين 
قم)  (:2جد 

. لأسر لإعاقة على  ثر  جاتهم على مقيا  لأفر على كل بعد  جا  تباط بين  لا  معامل 
لمقيا                           

 لأبعا
لإعاقة على  ثر  مقيا 

 لأسر
لسلبي لأثر   **0,830 بعد 
لايجابي لأثر   0.67** بعد 

قم لجد  جاتهم 2) يبين  لأفر على كل بعد  جا  تباط بين  لا ( معاملا 
حصائيا عند مستو  تباط مرتفع    لا لى  معامل  لنتائج  تشير  لمقيا ككل،  على 

.0.01لدلالة) لصد لمقيا بتقدير جيد من  هو ما يد على تمتع   ) 
)-  : لمقيا   ثبا 

لقيا عد مر يعطي نتائج يهد ق لتأكد من  تطبيق   لى  لثبا  يا 
لفا  لاعتما على معامل  لأسر تم  لإعاقة على  ثر  جل قيا ثبا مقيا  من  متسقة، 

. لاختبا تباط بين نصفي  لا معامل   ، مبا  كر
 : مبا لفا كر مبا باستخد  معامل  لفا كر لثبا  تم حسا معامل 

لثبا تقد قيمته بـ SPSS.20رنامج)ب لنتائج  معامل  هو معامل ثبا  0.82(، فأظهر 
.  مقبو

لنصفية:   جية لتجزئة  لز لبنو  لأ يضم  لنصف  لى نصفين،  لاختبا  تم تقسيم 
لثبا  قد معامل  ية،  لفر لبنو  لثاني يضم  لتجزئة 0.79لنصف  ثر  بعد تصحيحه من   ،

.  0.88ت قيمته تقد بـصبح  هو معامل ثبا مقبو
لثبا  خلي ،  لد لاتسا  يق كل من صد  لثبا عن طر لصد  لتأكد من تقدير  بعد 
صبحت  لتي  لأ  لى صلاحية  طمأنننا  لنصفية، نكو قد  لتجزئة  مبا  لفا كر يقة  بطر

لأساسية. سة  لد مها على عينة   صالحة لاستخد
 
 
 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

148 

 
لأساسية: -3 سة   لد
سة: 3-1 لد   عينة 

ثباتها، تم تطبيقها على عينة متكونة من  لتأكد من صدقها  لبحث  سر من  84بعد تجريب  
غوجي للمعاقين  لبيد لمركز  لأمل ) يقة عرضية من جمعية  هم بطر ختيا لمعاقين عقليا ، تم  سر 

لشلف.  عقليا( بولاية 
3-2 : لمستخد   لمنهج 

سة. لد لمناسب لمثل هذ  لمنهج  لوصفي باعتبا  لمنهج  لاعتما على   تم 
مناقشتها: 3-3 سة  لد   عر نتائج 

لإحصائية للبيانا  لمعالجة  بعد  لمعاقين،  سر  لأساسية على عينة  سة  لد جر  بعد 
لاجتماعية، سيتم  لإحصائية للعلو  لحزمة  يق برنامج  لنتائج كما سيأتي:لنتائج عن طر  عر 

لذ ينص على ما يلي: لتسا   عر نتائج 
لدين؟ - لو جهة نظر  لأسر من  فر  لعقلية على  لإعاقة  لتي تتركها  لآثا   ما طبيعة 

لتسا       لمتوسط  ستخد تم للإجابة على هد  لمعيا  لانحر  لحسابي  لمتوسط 
خت ستخد  ، ثم  لجدلنظر  ، لأبعا لالة  حد لمعرفة  ( لعينة   يوضح نتائج لتالي با )

: هذ  لإجر
قم )  (:03لجد 

لأسر لإعاقة على  ثر  لمعيا لأبعا مقيا  لانحر  لحسابي   لمتوسط 

=84 
 

مستو 
 لدلالة

 ) قيمة   )
 لمحسوبة

حد  لمجموعة 

لقيمة 
لمتوسط  لمحكية)

)  لنظر

لانحر 
 لمعيا

لمتوسط 
 لحسابي

لمقيا  بعا 

0.01 -17,85 25 
5,13233 

14,1268 
لسلبية للإعاقة  لآثا 

لأسر  على 

لايجابية للإعاقة  22,5301 2,15462 12,5 42,411 0.01 لآثا 
لأسر  على 
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لحسابي  لمتوسط  لجد   لأسرنلاحظ من خلا  لسلبية للإعاقة على   قد بلغ للآثا 
لذ بلغ  14,1268 لنظر  لمتوسط  قل من  عند  17,85-، فيما بلغت قمة   25هو 

لالة   .0.01مستو 
لأسر فقد بلغ  لايجابية للإعاقة على  لحسابي للآثا  لمتوسط  كبر من  22,5301ما  هو 

لذ بلغ  لنظر  قد بلغت قيمة  12.5لمتوسط  لالة  42,411،   .0.01عند مستو 
لعديد  فق مع  هذ ما يتو لايجابية،  لآثا  يا  لسلبية  لآثا  نخفا  لنتائج  يتضح من خلا 

لتي منها نذكر " سا  لد " "من  خر نت"      " ،King et al" ( (2009كينغ  تا هاستينغ 
"Hastings & Taunt("2002 خر et al Hastings( "2002(،)2005 ،)"" ( ، "هاستنغ 

يفن" " جر بسر"Kearney & Griffin" (2001"كيرني   & Stainton " (، "ستايتو 

Besser("1998" " خر  Turnbull et al( "1998، 1985 1986،1988.)(، "ترنبو 
لأسر هذ لإعاقة على  سة كيفية تأثير  سا قامت بد جو ،  لد لى  شا 

لأسر لد يجابية تصو لآ هذ  لإعاقة.حو  لتي تتركها   ثا 
" " سبسا جي  لاستجابة Scorgie and Sobsey( "2000قد عر "سكو  )

لدين . لو لتحولية" في خبر  لدين باسم '' لو  لايجابية للإعاقة من قبل 
إحد تغيير  لآخرين،  لعلاقا مع  تحسن  لشخصية،  لتحولا نمو  تشمل هذ 

لفلسفي لقيم  حيةيجابية في  لر  .ة 
لمد  لأمو في  ليا  ليها من قبل  لوصو  يلية قد لا يتم  لتحو لى  نتائج  شا  كما 

لإبن. لاستجابة بإيجابية لإعاقة  لى  طو للوصو  قتا  بما تتطلب   لقصير، 
قت  لأسر قد مضى  سة، حيث  هذ  لد جريت عليها  لتي  لأسر  هذ ما ينطبق على 

كت لتعايش معها.على  لإعاقة  لزمن مما سمح بتقبل  قد مر مد من  بنها،  عاقة   شا 
ميرفي" " جد "بهر  لطفل له علاقة Behr and Murphy( "1993كما  (  سن 

لعائلية،  تقييمهم   لطفولة على حياتهم  لإعاقة في مرحلة  لإيجابي لتأثير  لدين  لو يا تقييم  بمستو
يجاب كثر  لأكبر سنا.يكو  لأطفا   ية مع 

كبر مع مر  لابن يظهر بقو  لايجابي لإعاقة  لدين بالتأثير  لو قر  لى   هذ يشير 
 .لوقت
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في هذ   لشعو بالايجابية ،  لإعاقة  لديني يلعب  كبير في تقبل  لعامل  كما  
كر " كرنك" " لت طاقة للدين Crnic ( " (1993لصد  لديها  لتي لأسر لحيا لايجابي أثيرفي 

 كثر، تظهر تقبلا  ينية معتقد تعتنق لتي فالأسر لخاصة، لاحتياجا  من شخا

نة لبيت في لمعا بالطفل لعناية نحو ميلا  كثر ضغطا  قل يجابية، كثر تكيفا   لأسر مع بالمقا

"   1.لأخر
لمجتمع للإ ساليب كما  تغير نظر  في  لمفاهيم  ليه من تقد في  لتوصل  عاقة نتيجة ما تم 

سر موصومة،  لمعا بأنها  سر  لى  لإعاقة، حيث كا ينظر  لايجابية في تقبل  لى  لتفكير  
تقبلا مما  بالأسر  نفتاحا  كثر  لمعا بنظر  صبح ينظر للطفل  لمجتمع تغير  لـكن نظر 

لى صطحابهم  . لى  لنا لمختلفة   شعو بالإحر من  لمناسبا  لعمومية   لأماكن 
سة: لد  خلاصة 

نخفا في  لى  ين توصلنا   ، لأسر لإعاقة على  ثر  لى  سة  لد لتطر في هذ  لقد تم 
لايجابية.  لآثا  تفاعا في  لسلبية للإعاقة   لآثا 
لأط لماضية تم تصوير  لعقو  لسلبية، على مد  هم مصا للتوتر  لمعاقين باعتبا فا 

، لـكن هذ  لإعاقة مأسا للأسر عتبر  لمعا نظر مرضية باثولوجيه،  سر  لى  كا ينظر 
لايجابية  لآثا  لمعاقين يمكن  يكو لهم بعض  لأطفا  سة  كشفت    .لد

لا  نتائجها  سة  لد ية عينة هذ  لباحثين بالرغم من محد لمستخلصة يمكن  تفيد 
لإعاقة  لايجابية لآثا  نب  لجو لتركيز مستقبلا على  لمعا في  سر  لذين يتعاملو مع  لمهنيين 
لايجابية  لتوقعا  تطوير  لتأقلم ،  لتكيف  لى  لمعا  لوصو بأسر  جل  لعمل عليها من 

. لمعا  لابنهم 
 
 
 
 
 

                                                           

لإنسانية، 1- قة للخدما  لشا لمعاقين"،: مدينة  لأشخا  خو  لاجتماعية للإعاقة على  لنفسية  لآثا  " . حي مر عبد
قة   .18  2007لشا
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لمتوسط  با عبر  لى  لشرعية  لهجر غير  لعامة لتدفقا   لخطوط 

 2011بعد 
 ختو فايز .                                                                

لشلف  ئر –جامعة   لجز
 لملخص:

ملا لشبا     يتها  سط في بد لأ لشر  يقيا  فر لعربي في  شما  بيع  لر نتفاضا  عطت 
لذ قلل من نسبة ه لأمر  نهم،  فضل في بلد قع  لد في  يقة غير شرعية على تلك  جرتهم بطر

لأحد لى من تلك  لأ لسنو  لـكن  لأقل في  لمزيد ،  لانتفاضة باتجا  نحرفت هذ  عندما 
لأهلية تم  لحر  لعنف  جنو  من  سط  لأ لشر  ستحد هجر غير شرعية جديد من 

لهجر  يطلق عليه ب با مكونين نمط جديد من  يقيا نحو  فر لتي ساهمت غر  لمختلطة ،  الهجر 
منة    نطلا  لأحيا كمنصا  متعد تؤخذ في كثير من  في تطويرها مسا جديد 
لمهاجـر  ضوحا يمتـز فيها  قل  تحمل في طياتها تركيبة معقد  با  نزيت" باتجا  "تر

يـ لمهاجر غيرهـم مـن  للاجئيـن  يـة مـع  قتصا  ن .لأسبا 
 

لمفتاحية لشرعيةلكلما  لهجر غير  لعربي -:   لمتوسطي -لحر  لهجر  -لفضا   –لأمن 
بي لأ لمتوسط.  -لأمن    جنو 

 

Abstract: 

  At its beginning, the Arab Spring uprisings had given a hope for a better 

, which in turn had reduced the life to the youth of the MENA's countries

level of their illegal immigration at least in the early years of these events. 

But later, when this uprising deviate toward more escalation of violent 

le conflict and civil war, a new pattern of illegal migration from the Midd

West Africa to Europe had been created, called "Mixed -East and the South

this "mixed migration" has developed and helped to develop, at   Migration".

the same time, a new and multiple routes that are often taken as safe starting 
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points)springboard(ransit area" towards Europe, usually characterized or "t 

by a complex and less obvious combination between economic migrants, 

 refugees, and other migrants. 

 -Mediterranean space  -Arab uprising -: Illegal immigration Keywords

South Mediterranean countries.-curity European se -Security and migration  
 مقدمة: 

نة       لآ كتسبت في  نها  لمتقدمة، غير  لد  لشرعية ظاهر عالمية متفشية في  لهجر غير  تعد 
جنو  سط خاصة  لأ لشر  لمتوسط نظر لما يشهد  لبحر  همية بالغة في حو  لأخير 

با سياسية، تت ضطر نسانية تتناقلها لمتوسط عامة من  ثة  با لتشكل كا تها نحو  فر مخض 
قاما  ، لتسجل  تبا ليو في حالة  لعالم  مامها  يقف  لآخر،  لحين  لعالمية بين  لإعلا  سائل 
با  لاضطر لقمع  همها  مل  لعو لعديد من  يد شدتها  لتكاليف ساهم في تز متنوعة  قياسية 

لتنم غيا  لشاحب لسياسية  لوجه  يقيا  فر في غر  لعربية  لبلا  لبائس في  قع  لو ية  
في  لذ ينتهي بالبحث عن طر غير قانونية تنتهي بالغر  لتأشير  لمنطقة  منع  طية في  للديمقر

لترحيل .  لإيو ثم  كز  لإيقا بمر  ، لمو لإنقا من  لحالا   حسن 
ه     حد  لمتوسط يعتبر  لشرعية   لهجر غير  هر فيه  لذ تز لعالمي  لمستو  لأقطا على  م 

قبتها  لتحكم فيها  مر ساليب يصعب  مسا جديد تعتمد فيها  شكالا  صبحت تتخذ  لتي 
لأمر  لتقليل من مخاطرها ،  مة لمكافحتها   للا لإمكانا  لتي لاتملك  لد  خاصة من قبل 

لأ فع بالد  لمتوسط( خاصة بعد لذ  لشر  يقيا  فر لمتوسط) شما  بية  جنو 
لعربي  لتهديد  2011لحر  غيرها من  لظاهر  لحد من تبعا هذ  جل  للعمل معا من 

ضع حد لها.   ية عاجز بالكامل عن حلها  لعسكر لميكانيزما  صبحت  لتي   للاتماثلية 
لتالية : نطلاقا من هنا              لإشكالية   نطر 
لعربي ؟     لحر  لمتوسطية بعد  لمنطقة  لشرعية في  لهجر غير  فية   فيما تتمثل جغر
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لمفاهيمي      لتحديد  لظاهر من خلا  لإشكالية تستوجب تشريح  لشرعية هذ  للهجر غير 
فعها ، تها صولا  لبحث في  لفعلي للهجرلمسا قع  لو لشرعية في  جنو من ثم   غير 

. قا لأ لعربي من خلا  لحر   لمتوسط بعد 
لشرعية  لهجر غير  :  مفهو  لأ  لمحو 

لشرعية -1 لهجر غير  يف  فها تعر هد ختلا  نبها   هذ لتعد جو يفها  لهجر تتعد تعا   :
لانتقا للعيش من مكا  لهجر بصفة عامة :"  تعني  ضها،   لبقا في غر خر مع نية  لى 

قد  لعلا  خلافه ،  يا للسياحة   لز لك  يستثنى من  يلة ،  لجديد لفتر طو لمكا 
لى قا فتسمى  لة  من قا  لى  لة  لهجر من  لية›تكو هذ   1‹". هجر 

لوطن  تتج     لمختلفة سو كانت ضمن حد  عها  لهجر بأنو لوطن منها ما يمكن تصنيف  ا 
لية  لأ لهجر  شكا عد منها  يخ  لتا لهجر على مد  تخذ  لقد  جية،  خلية  خا هي 
لإقامة بين  لثانية فهي  لهجر  ما  لتوطن في جها غير مأهولة بالسكا ،  لتي يقصد بها 

لهجر يصطد لنوع من  صبح هذ  قد  لتكيف معهم  لاندما  طنين  بعقبا كثير  لمو
: لهجر عليه نميز نوعين من  حيين  لنا جنسية  لد قيو تحد من عد    2لك لفر 

خلية - لد هذ  لهجر   ، حد لو لة  لسياسية للد فية  لجغر لحد  خل  لتي تحد  هي   :
خر  لى  نا مسبقة للانتقا من منطقة  لهجر لا يتطلب تأشير   خل لنوع من 

حد لو لة  فية للد لجغر  .لحد 
جيةما  - لخا لة  لهجر  لسياسية من  فية  لجغر لحد  لجماعة  لفر   لتي يعبر فيها  فهي 

لمؤقتة.  ئمة   لد لإقامة  خر بهد  لة  لى   3معينة 
يةما      لبشر لتنمية  ير  جز:قاببعنو  2009لسنة  تقر لحو لتغلب على  لبشر " لتنقل  لية 

لذ  لتنمية" لية  لد لحد  لبشـر عبـر  لتحر  لى  نها تشير  لية على "  لد لهجر  فيعر 
                                                           

1   ، لـكريم مبا ، ياسر عو  لجريمةعثما حسن محمد نو عة  لمشر :جامعة نالهجر غير  يا لر بية للعلو ، يف للعر
.2008لأمنية،   ،15. 

جهةمجموعة باحثين،   2 لمو تيجية  ستر لمخاطر  لمتوسط :  لأبيض  لبحر  لشرعية في منطقة  بن 1، طلهجر غير   ، هر ئر:  لجز ،
يع ،  لتو .2014لنديم للنشر   ،22. 

3   ، لـكريم مبا ، ياسر عو  كرعثما حسن محمد نو  .16  ،مرجع سبق 
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لى  لتقرير  يشير   ،" لمعتا لإقامة  لذ غير محل  لمهاجر ينجم عنه تغيير في بلد  لفر  هو " 
لية،  ب لد لحد  ما بالعبو لأحد  لمعتا  خر قامته  لى منطقة  مقاطعة  بلدية  التحر 

فد لو لمهاجر  لنا  لمهاجر  لى  لتقرير كذلك  شا  لقد  ليه"،  لذ ينتمي  لمنشأ  لبلد     :خل 
لنا ما  فالمهاجر  لمنشأ،  لبلد  ليه باعتبا مهاجر من منظو  فدينظر  لو ليه  لمهاجر  فينظر 

لم  1قصد.بوصفه مهاجر في بلد 

لشرعية      لمهاجر من موطنه  فالهجر  نتقا  لتين على  فقة  لتي تتم بمو لهجر  تعر بأنها: "
لمستقبلة لة  لد لى  نين  "لأصلي  لتي لا تضع قيو  قو لبلد  لشرعية بين  لهجر  تحد   ،

، ك لدخو لحصو على تأشير  ليها  لدخو  لا يتطلب  لهجر ،  لتي تمنع  لد  ما تحد في 
لمهاجرين، فتمنح تلك  حاجتها من  تها  إجر فقا لأنظمتها  ليها  نينها للمهاجرين بالقد  تسمح قو

لمهاجرين. ستقبالهم من  خو نظامية لمن ترغب في   2لد تأشير 
تمتع     ساسا بالاندما  لهجر بصفة عامة تطر مشكلا خاصة تتعلق  لمهاجرين فإ كانت 

ثا للقلق تتعلق بالهجر غير  لأكثر  لظاهر  لية، فإ  لد لمحلية  نين  فقا للقو لحقو  بكافة 
لهجر غير  لشرعية ،  لهجر غير  ية ،  لسر لهجر  لالاتها بين  ية، فالهجر تتعد  لسر لشرعية  

لهجر غير  لنظامية، غير  مفهو  لهجر غير  طا شامل لكل هذ لقانونية ،  لشرعية هو 
خر بطر  لى  نتقا فر  جماعة من مكا  لتي تعني " لظاهر  لتي تترتب عنها هذ  لحالا 

لمتد فهو  لمصطلح  ما  ليا "،  لهجر كما هو متعا عليه  ية مخالفة لقانو  لحرڤة"سر معنا  " 
لفر بج لتي تربط  بط  لر لأ  ية جديد في "حر كل  مل  يجد هو بهويته على  ذ 

." لاستقبا  3بلد 

                                                           

ية   1 لبشر لتنمية  ير  لمتحد لتقر لإنمائي للأمم  لتنمية،  2009لبرنامج  لبشر  لتنقل  جز: قابلية  لحو لتغلب على  مل " " ، تر:
سط ، لأ لشر  لقاهر :مركز معلوما قر   ،  . 15،  . 2009لتر

2   ، لـكريم مبا ، ياسر عو  كرعثما حسن محمد نو  .17،  مرجع سبق 
لنو ناجي  3 لعربيعبد  لمغر  لقانونية في  لهجر غير  لمتوسط: ظاهر  ية للأمن في  لعسكر لأبعا غير  خلة مقدمة في " ،،" مد

ل لد لمتوسط"، جامعة منتولملتقى   لأمن في  ئر  لجز لسياسية ، -ي : " لعلو  لحقو  يل 30-29قسنطينة: كلية  ، 2008فر
119. 
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يف خا      لشرعيين هنا تعر ما  بالمهاجرين غير  لذين لا يلتزمو بالالتز لمهاجر  هم   "
إقامة لخاصة بدخو  جدين بها  لمتو لة  لد لموضوعة من قبل  ط   1لأجانب ". لشر

يف      لقانونيةلهجر غير يمكن تعر لتي تتم بطر غير قانونية نظر  لشرعية/ غير  نها "تلك  على 
لشرعية  لهجر  صبحت  لسفر  جر  لشرعية حيث تعقد  لهجر  صعوبة  لسفر  لصعوبة 

: 2شبه مستحيلة" بية بأنها ظاهر متنوعة تشمل على جنسيا  ثلا لأ لمفوضية  تعتبرها   ،
لة لد قليم  لك مناطق  يدخلو  لجو  بما في  لبحر   لبر   يق  يقة غير شرعية عن طر لعضو بطر

لمنظمة من مهربين  لجريمة  لك عا بوثائق مز  بمساعد شبكا  يتم   ، لمطا لعبو في 
بتأشير صالحة لـكنهم يبقو   لذين يدخلو بصو قانونية  لأشخا  هنا عد من   ، تجا

خير هنا مجموعة من طالبي يغير غر لسلطا ، فقة  لحصو على مو يا فيبقو بد  لز  
. لبلا فقة على طلبهم لـكنهم يبقو في  لذين لا يحصلو على مو لسياسي   3للجو 

لسرنظر لوضع     لمهاجرين منهم لمهاجر  صنافا متباينة من   : فإنه يشمل 
 يقة غي لذين يدخلو بطر لقانونيلأشخا  ضعهم  لا يسو  لاستقبا  لى    .ر قانونية 
  لإقامة نقضا مد  يمكثو هنا بعد  لاستقبا بطر قانونية  لذين يدخلو   لأشخا 

قامتهم  نقضا فتر  طانهم بعد  لى  لذين لا يعو  لطلا  لسائحين  لقانونية كبعض 
 .  4لمحد

لذين يشتغلو  • قامة مسمو بهالأشخا  يقة غير قانونية خلا  لذين  بطر لأشخا   ،
لعمل. لمنصو عليه في عقد   1يشغلو منصبا  

                                                           

،"س  1 "مير محمد عيا لسياسا مل  لعو متوسطي:  لأ لمجا  لي، لهجر في  لد لملتقى  خلة في: لأمن في  مد ئر  لجز ":
لسياسية،-لمتوسط"،  جامعة منتو لعلو  لحقو  يل 30-29قسنطينة: كلية  ن221، 2008فر  ظر كذلك:. 

-Moisés Pinedo, « Illegal immigration : A Study of Hispanic Ministries in the United States and the 

Responsibility of Christians to Government”, Apologetics Press, Inc, Landmark Drive Montgomery, 

en.pdf-books_pdf/imm-http://apologeticspress.org/pdfs/e3.  From: -Alabama, Copyright 2009, pp.2 
جهتها"هشا بشير   2 عياتها، سبل مو سبابها ،تد با: لى  لشرعية  لعربية غير  لهجر  لية، ،" لد لسياسة  ، 179، ع مجلة 

.2010جانفي   ،170. 
لنو ناجي،   3 كرعبد  . مرجع سبق   ،119. 
، عثما حسن محمد ن  4 لـكريم مبا ، ياسر عو  كرو .مرجع سبق   ،18. 

http://apologeticspress.org/pdfs/e-books_pdf/imm-en.pdf
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لشرعيةكما تتمثل      يقة   لهجر غير  بطر سمية  ثائق سفر  لبلا بد  لسرية( في مغا   (
لحالة يكو خر  في هذ  لة ،  لد فقة سلطا  هي تتم  مو لجماعة من سرية  لفر  

ثنا  لمختلفة  لنقل  سائل  يقة غير شرعية باستخد  لمستقبلة بطر لة  لد خو  لأصل  لة  لد
لشرعية  لمنافذ  لبلد  غا من غير  خل  يعتبر مهاجر غير شرعيا قانونا كل من   ، لنها لليل 

قبة  لمر نقاط  نئ  لمو لة كالمطا  لد ها  ية.لتي تحد  2 لبر

خر كذلك منها      ساليب  لى  لمهاجرين يلجؤ  لك فإ هؤلا  لى  مع لتعاقد بالإضافة 
لذ يهد لشكلي  لز  لمؤقت   لز  لحد ،  لتسلل من خلا  لتهريب،  لى  شركا 

خر يقو من جهة   ، لبلد لمتبعة في بعض  لهجر  نين  لإقامة حسب قو  لحصو على 
لحصو عليها بطر غير  لتي يتم  ،  تلك  لمز لجو  لوثائق   لآخر باستخد  لبعض 

. لحد لاجتماعي  بطاقا عبو  لضما  لقيا  بطاقا  عة كرخص     3مشر

لنظاميما         لبلد  لمهاجر غير  لعبو   لقانوني في بلد  لوضع  لى  لذ يفتقر  لشخص  فهو 
لدخو  نفا صلاحية تأشيرته، ل ط  لبلد بصو غير نظامية   خر شر خوله  مضيف بسبب 

نهم  لا  لمضيف بشكل قانوني  لبلد  لعبو   خلو بلد  لذين  لمهاجرين  لمصطلح على  يسر هذ 
لته ظيفة لا يحق لهم مز لمسمو بها  حصلو على  لفتر  طو من  ا )   مكثو هنا لفتر 

خر غير  لقبو في بلد ما  شخص  عد  لذين ينتهكو قو لمهاجرين  لمصطلح على  ينطبق هذ 
لقانوني /   ثائق/ غير  لسر / من غير  يضا بالمهاجر  يسمى  لمضيف(  لبلد  مخو بالبقا في 
                                                                                                                                                                 

1  ، بية ) ختو فايز مغا لأ لعلاقا  طا  لشرعية في  لأمني للهجر غير  ، مذكر مقدمة لنيل شها (2010 -1995لبعد 
ئر لجز تيجية ، جامعة  لإستر سا  لد لسياسية، قسم 3لماجستير في تخصص  لعلو  لإعلا  لسياسية، : كلية  ، 2011لعلو 

نظر كذلك:36.  . 
"-what is illegal immigration?", the leading source for pros & cons of controversial issues, Santa 

Monica, United States, 2017,from: 
2   ، لـكريم مبا ، ياسر عو  كرعثما حسن محمد نو .مرجع سبق  نظر كذلك: 16،   . 

- International migration law , "Glossary on Migration", Switzerland : International Organization for 

Migration, 2004, p14 . From 

.لمرجع نفسه  3 نظر كذلك:17،  . 
 -Michael Samers, "An Emerging Geopolitics of Illegal Immigration in the European Union", 

45. From :        –, Printed in the Netherlands,2004, pp.27Journal of Migration and Law 6European 
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ستخد مصطلح " غير نظامي" عوضا عن " غير  يفَضل  ضع غير نظامي،  شرعي"  " مهاجر في 
لإنسانية للمهاجرين. مية تمس بالصفة  جر يحا  لأخير من  لمصطلح  " نظر لما يحمله    1سر

لمتناهي للأجانب تحت          لرفض  لمتوسط في سيا  لظاهر  بين ضفتي  لقد بر هذ 
لى  شا  لك في  في،  يموغر سياسي  قتصا  مني  خل فيها ماهو  عة فع يتد عد مطا

ضبطها، فالمنطقة  لجنو  ليها من  لمقبلة  لهجر  ها لتقنين حركا  تجا بية  لأ لتقييد 
لمفضلة لعبو  لرئيسية  لمحطا  إحد  لعالم،  ية في  لسر لهجر  هم بؤ  لمتوسطية تعد من 

لى صبح ينظر  با، لذلك  لشرعيين نحو  لمهاجرين غير  لمتعلقة بهذ  مزيج متنوع من  لهجر 
خر  ية  لسياسية بوصفها قضية  شأ تو قضايا عالمية جوهر لناحية  لمنطقة من 

لتي 2تتشابك معها لظاهر  لمحركة لهذ  لأساسية  عث  لبو لبحث في  لى ضر  هو ما يدفعنا   ،
ثية . لمابعد حد لتهديد  لـكثير من بين   يعتبرها 

لهجر  -2 لشرعية: فع  لمتوسط في مجموعة  غير  با عبر  لى  لمحفز للهجر  مل  لعو تتجلى 
ئيسية تتمثل في: مل   عو

نهم، حيث تظهر  - لى بلد تهم  لمهاجرين عند عو لتي يظهر عليها بعض  لاجتماعي  لنجا  صو 
لمحلية في  لإعلا  سائل  لطبقي لا سيما   تقا  لا لثر  لمصد للهجر عليهم ملامح  لد 

لعائد. لذهنية للمهاجر  لصو   تدعم هذ 

لمثالية  - لصو  لجنو  طني   ها مو لذ يرسخ في  لغربي  لفضائي  لمرئي  لإعلا  تأثير 
 . لهجر من ثم فهو يدفعهم للتفكير في  بية ،  لأ  3للمجتمعا 

                                                           

لية   1 لد لهجر  ير  "،، 2015تقر لتنمية في منطقة عربية متغير لنز  لهجر  ، لجنة  "  لمتحد لأمم  ، بيت  : بير لبنا
لاجتماعية لغرب ية  لاقتصا لمتحد  ( لأمم  لإسكو سيا)  (، ،ي  لية للهجر لد لمنظمة  لمتحد  لأمم   (2015 ،

نظر كذلك:  176. . 
- Saykham Voladet, Yaowalak Aprichartollop, Masao Imamura, Regional Migration: a feasible 

option for  livelihood diversification for the Mekong s poor?”, Editors: Muanpong  Juntopas and 

Winston Aung Set, The Sustainable Mekong Research Network, April 2009, p. ix  
2   ، كا بي"نبيل  لأ لاقتر  خلفيا  لظاهر  بعا  لمتوسط:  لبحر  ية بحو  لسر لهجر  مجلة ،  "جيوسياسية 

لعدسياسا عربية .2016، ما 19،   ،24. 
لية معاصرقخليل حسن،   3 للبناني، 1، طضايا  لمنهل  .2007، بير :    ،425. 
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لسياسي - با  لاضطر لعبو من خلا  غبين في تهيئة   لر لأمنية مما يشجع  لانفلاتا  ة  
جع  ما تر يد  با تتز لى  لوصو  لإقد عليها، لا سيما  فر نجاحهم في  لهجر على 
لتي  با  لاضطر لية   لد ير  لتقا لسيا تؤكد بعض  في هذ   ، لعبو لأمنية لد  لقبضة 

لسن سط خلا  لأ لشر  بعض  جنو شهدتها منطقة  يا  بخاصة في سو لأخير  و 
لمهاجرين غير  تفاع معد  ئيسيا   لمتوسط على غر مصر، ليبيا  تونس  كانت سببا 
لى  منة للإنطلا  لد منصا  صبحت هذ  لمتوسط ،بعدما  با عبر  لى  لشرعيين 

 با.

عا  - لصر يا "  قتصا لقانونية  با نتاجا لتضييقا  لى  لهجر  خلية"،  يعد حلم  لد
لشرعية( كذ  لنظامية)  لهجر  جه  لأبو في  صبح  فعل لغلق  خر  للممنوع  بمعنى 
ها  نتجت بد لتي  لتسعينا  لمجا منذ منتصف  با في هذ  لتي تتبناها  لسياسا   ستمر 

لرفض ما "  إنه  لقانوني  ثا عكسية ، بل  لرفض  ية"  " لاقتصا لتطلعا  لقانوني 
تكونت شبكا منظمة للمهربين في كافة  لبشر"  قتصا تهريب  نتعش "  " لأما لبحث عن 
في  بية،  لأ طئ  لشو حتى  طنه  لمهاجر من  لتي تتولى نقل  لعبو  لمصد   لد 

حد مصا ت لشبكا  صبحت هذ  يا سيا متصل  يكالية في سو لر لجماعا  يل  مو
لجماعا مقابل تسهيل مر  لأمو لقا هذ  لمهربو بدفع  يقي، حيث يقو  لإفر لشما 

لمهاجرين. فل      1قو

ية        ، خاصة مع بد لأخير لسنو  لانتفاضا في شما  2011ففي  ندلاع  من مع  ين تز
لبح سط كا  لأ لشر  يقيا  لآلا فر لتي لقي خلالها  لمتوسط مسرحا للمآسي  لأبيض  ر 

لقصر  لاتجا بالبشر،  ضحايا   ، للجو طالبي  للاجئين  ية، قتصا لمهاجرين لأسبا  لبشر ) من 
يقة غير قانونية، ففي عا  لإتحا بطر لى  لدخو  لتهم  ثنا محا يهم( حتفهم  لمصحوبين بذ غير 

لمف -مثلا- 2013 بية قد  لأ لبحر  00040, وضية  يق  با عن طر لى  صلو  شخص 
لشرعية في  600بينهم  لهجر غير  كتسبت ظاهر  هنا  هم،  لأقل لقو حتفهم خلا عبو على 

ية سياسية خاصة مع ما حد في  لمتوسط  ين غر قا قبالة  2013كتوبر  3لبحر 
حل  كثر من  لامبيدسو فا مه 500يحمل  لذ تسبب في  شخص، هذ بالإضافة  360اجر 

                                                           

لتحرير(،   1 ئيس  بيع ) لعربي عمر هاشم  تيجي  لاستر ير  لتقر لسياسية 1، ط" 2015" سا  لد : مركز  لقاهر  ،
تيجية،  .2016لاستر  ،118. 
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لهجر عا بقو بعد  لك، فموجة  لتي تلت  لسنو  لمآسي في  لضحايا  يد  تز ستمر  لى 
لعسكر  لانقلا  لسلا  لى  لاحتكا  صل  ثر تو لة في ليبيا  لد لعربي بسبب هشاشة  بيع  لر

ب صعو لفضفاضة  طية  لديمقر لعربي في مصر،  لمغر  تعثر في منطقة  طي  لديمقر لانتقا  ة 
ضعا  لمنطقة تعيش  ين صا بعض شعو  لقديمة  لى معاقلها  لعميقة  لة  لد بعد عو 

 1. 2011كسابق عهدها  قبل
لشرعية لهجر غير  قع  لعربي  بيع  لر لثاني:   لمحو 

ليه     لنز  من ثم  من"  لبحث عن "ملا  لشرعية    لهجر غير  هم محد   –يعتبر من 
لأحيا لجماعي في هذ  لشكل  لتي تندلع فيها  -لتي تأخذ  لد  لمهاجرين من  يد عد  حيث يتز

ير  لسيا تشير تقا في هذ   ، لأمن لأ سبب كا لمسلحة  ينعد فيها  عا  لصر لحر  
ل لسياسية  با  لاضطر لى   يقيا عديد  فر شما  سط  لأ لشر  لتي شهدتها منطقتا  أمنية 
يقي منذ عا  لإفر لقر  لى  يد عد  2017حتى نهاية عا  2001بالإضافة  لى تز ها   بد

لعر  فغانستا  لمتوسط، حيث تصد  مثل  با عبر  لى  لشرعيين  لمهاجرين غير 
ليبيا قا لصوما  يا  يتر إير يا  مرين:سو يلاحظ هنا  لشرعية،  لمصد للهجر غير  لد   ئمة 

با في  -1 لاضطر ندلاع  لد بعد  لة من هذ  حين من كل  لنا لمهاجرين  فع  تبد 
لحر في  ندلاع  يين منذ  لسو لمهاجرين  فع  نهم، فمثلا تبدلت  كذلك بالنسبة  2011بلد

غيرهم.   لليبيين   للمهاجرين 

لتي تتعر  حد  -2 با  لاضطر لإطا تخضع لحد  با في هذ  لى  لمهاجر  لموجا 
لة  لد لتي يقصد بها مد قر  بعد  فيا  لجغر مل  ، بالإضافة لعو لهجر لد مصد  لها 
لانطلا نحو  لى منصا  لمؤ  يق  لطر جة خطو  با فضلا عن  لمصد من 

بية. لأ طئ    2لشو
ضي        لإقامة في  لقانوني، تجا مد  لحد غير  لنظامية : ، عبو  لهجر غير  شكا  من 

لقانوني  لنقل غير  لاتجا بالبشر  لقانونية(،  لإقامة غير  لقانوني)  لبقا  نتها فتر  لبلد بعد 
في مقابل  تفا مبدئي  يكو هذ بنا على  لتهريب(  لحد ) مبلغ معين من لشخص عبر 

                                                           

لاقليمية في مجانطونيو كوستا   1 لمحلية  لسلطا  لمتوسط"،"   لبحر  لهجر بمنطقة  سبانيا:     ، مسو تقرير، 
متوسطية،  لأ لمحلية  لإقليمية  . 2014لجمعية   ،06. 

بيع ، 2 كرعمر هاشم   .118 -117،   مرجع سبق 
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لتي ليس لديهم  لبلد  لى  لحد  لمهاجرين بشكل غير قانوني عبر  لمدفوع لنقل  لجريمة  عصابا 
لقانوني ثائق للدخو  لا  لجريمة  ،فيها جنسية،  لعلاقة بين عصابا  ، تنتهي  لحالا في هذ 

لقان لوضع غير  لك، فإنه بسبب  مع   ، لحد لأجنبي، قد لمهاجرين عند عبو  لبلد  وني في 
لجريمة  في عصابا  لذين هربوهم ،  لأشخا  لمهاجرين يعتمد باستمر على  غالبا يصبح هؤلا 

يض،   ما لعمل   تعو لمهاجرين على  جبا  لوضع حيث يتم  لاستفا من مثل هذ  يتم 
لمهربو لنقلهم . لتي ينفقها  لتكاليف   1بالتالي تغطية 

كثـر مما يظهـر ، حيث تتميز      لهجـر بصفـة عامـة يخفـي   فالتحـد عـن تدفـق 
لإتحا لتـي تؤثـر علـى   ية  لهجـر لحاضـر  لتدفقا  لوقـت  بـي فـي  تماشيا مع  –لأ

سط  لأ لشر  يقيا  فر لطبيعـة –لأحد في شما  هي  ساسية  لهجـر  بسمة  لمختلطـة لهـذ 
يـة قتصا لذيـن يبحثـو عـن فـر  لأشخا  ين  يمتـز  لمتوسط  لبحر  فضـل مـع هـؤلا  عبر 

صبح يطلق عليها  لعنـف، لذ  عا  لصر نهـم هربا مـن  " بالهجر لذيـن يفـر مـن بلد
      2لمختلطة".

لمختل      لهجـر  لطـر تشير "تدفقا  لذين يسـلـكو نفـس  للاجئـين   لمهاجـرين  لى  طـة" 
ساسـية  لمختلطـة سـمة  لتدفقا  تعـد هـذ  لمقصـد،  لـى   لنقـل للوصـو  سائل 
خاصـة عندما يكـو هـؤلا  لمتوسط حاليا  لبحر  لهجـر فـي منطقـة  للعديـد مـن حـركا 

للجـو لأشـخ لى  هو ما يدفعهم  يقـة قانونيـة،  لـد بطر خـو هـذ  يـن علـى  ا غيـر قا
يـة خطيـر تعـر حياتهم للخطـر  يـة  بر حـلا بحر ع فـي  لبشـر للشـر تجا  لمهربيـن  لى 

لمنطقـة لهـ يقيـن فـي  هـم طر خليـج عـد  لمتوسـط  لبحـر  لتدفقايعـد  لنوع من  ، 3ذ 
                                                           

1 "Threats Of Irregular Migration",  State Commission On Migration Issue,  

سط: نظر سيلفيا كولمبو،   2 لأ لشر  يقيا  فر عياتها على منطقة شما  تد جية  لخا لهجر  بي تجا  لأ لاتحا  "سياسة 
يسمبر تحليلية" لدبلوماسية،  لإما  يمية  كا  : لمتحد لعربية  لإما   ،2016  ،2. 

3  ، بية"لبنى عصا عز لعر لمنطقة  لنظامية في  لهجر غير  لمغت، "  لعربيمجلة  لعربية:  ر  لد  لخامس، جامعة  لعد   ،
، يناير ) جانفي(  لهجر بين  لمغتر للاجئين  ها  شؤ  ية تصد نظر 2،  2017نشر غير  لموضوع  . حو 

 كذلك:
- UNHCR, Mediterranean Transit Migration ( MTM) Dialogue Toward A Comprehensive 

Response To Mixed Migration Flows : Arab And Europe Partner States Working Document On The 

Joint Management Of Mixed Migration Flows”, Italy: ICMPD, Europol, FRONTEX,  2007, p16. 

From:    
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، في عمليا  لمنظمة للتحر سر لجريمة  لمهاجر كثير ما يعتمد على شبكا  كما  هؤلا 
لة عبر  لعد لمساعد لالتما  لا يكو بوسعهم طلب  لأنظمة  ع  نو قد تكو مخالفة لأ نوع من 

يعرض هذ يرتب عليهم تكاليف باهضة   ، لمعتا لعاملين في لآليا  لمهربين  هم لمخاطر سلوكيا 
من  لسكا بالفر لمختلطة تنشأ عندما ينشد  لهجر  لعربية فإ  لمنطقة  ما في   ، لإتجا بالأشخا
لانضما  لرغبة في  لجفا  لمجاعة  لعا  لنظا  تعطل  لاضطها  لمتفشي،  لعنف  عا  لنز

ضاف  ، لخا لأسر في  فر  ية سعيا للحصو على سبل لى  لاقتصا لضائقة  لهر من  لى  ة 
. لخا فضل للحيا في  فر    1عيش 

متنامية        لمتوسط فئة متميز  لأبيض  لبحر  با عبر  لى  لشرعية  لهجر غير  عموما تشكل 
لعم بط  لضو يد  لى تز لك جزئيا  يرجع  لقانونية  لهجر غير  لحد على ما يبد من  ليا على 

لـكبر ، ففي  لمتوسط  لبحر  لسياسية في منطقة  عا  إلى حد ما للصر بي،  لأ ية للاتحا  لبر
كتشا  2012عا  لحد 80,6تم  لشرعيين( على  لنظاميين ) غير  لمهاجرين غير  % من 

لمتوسط ، فمنذ عا  لابيض  لبحر  بي في  لأ جية للإتحا  لهجر  ض 2011لخا غط 
لإتحا عن  با حيث كشف  لى  لقانوني للمهاجرين  لشرعي/ غير  لدخو غير   حالا 

نة بعا  2013%في عا 48يا بنسبة  لربيع  2012مقا لوضع خلا  كثر مما كا عليه  حتى 
يقيا 20112لعربي عا  فر لمهاجرين خصوصا من شما  يا كبير جد في عد  هي  ) ليبيا ، 

حتى من   لسنغا  مالي  يا  لصوما ،نيجير يا، يتر يضا( كذلك من  حتى مصر  خصوصا 
يا. خصوصا سو سط  لأ  3لشر 

كثر من  2014عتبا من نهاية شهر نوفمبر      لأبيض   218, 000عبر  لبحر  مهاجر  لاجئ 
كثر من4لمتوسط  يطاليا  لي  2014عا فد في  160, 000، حيث  تلقت  صل حو كما 

                                                           

لية لعا   1 لد لهجر  ير  كر، 2015تقر . مرجع سبق    ،19- 20. 
2 Manuel Manrique Gil (Lead(and others, Mediterranean flows into Europe: Migration and the 
EU's foreign policy”, European Union :Brussels, Directorate General For External Policies Of Union 

Policy Department,  March 2014, P5. 

كرنطونيو كوستا،   3  .06،  مرجع سبق 
4 UNHCR, " Central Mediterranean Sea Initiative (Cmsi) ",  UNHCR : Bureau For Europe ,March 

2015, P1.  From : http://www.unhcr.org/531990199.pdf  

http://www.unhcr.org/531990199.pdf
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يا  40,000 لعا  ما يقر من  ليونا في نفس  لبحر في  يق  نة 300شخص عن طر ٪ مقا
كثر من  2013مع عا  صل  لعا كذلك  في نفس  إيطاليا عن  23,800،  لى مالطا  طفل 

لك ما لا يقل عن  لبحر بما في  يق   1طفل غير مصحوبين. 12,000طر
نتكس لعا حسب تقرير      لمخاطر في عا حو  2016لفر لد  " 2016"تحليل  بلغت  ،

كثر من  يقة غير قانونية على 1 820 000لأعضا عن  حالة كشف لعمليا عبو للحد بطر
جية للإتحا في عا  لخا لحد  ضعا عد 2015طو  كثر من ستة  لرقم  كا هذ   ،
لإبلا عنه لتي تم  لـكشف  عد  2014ا في عا عمليا  لصعب جد تقدير  نه من  ، كما 

قيقة  لاحتفا بأعد  لحد بصو غير قانونية لأنه لا يمكن  لذين عبر  لمهاجرين  لمتوفين من 
لإبلا عن  ين،حيث تم  لمفقو لأشخا  لمتوسط في عا  470من  هذ  2015جثة في بحر 

ها  يا قد نة بعا 112بز كثر من  2014٪ مقا لية للهجر  فقد  لد لمنظمة  فقا لتقدير   ،
لمتوسط في عا    7703 لأبيض  لبحر   2. 2015شخصا  توفو في منطقة 

كثر من     لية للهجر   لد لمنظمة  لبحر في عا  1,011,700قد  يق  صلو عن طر مهاجر 
لي    2015 هو ما ي 34,900حو لبر،  يق  يق  280,000قا مع مهاجر عن طر فد عن طر

لبحر لكامل عا   ما في عا 3 2014لبر  خر 2016،     بي سنة  لأ لاتحا  ، فلقد شهد 
كثر من  لأعضا عن  لد  بلغت  جية حيث  لخا  000من ضغوط مكثفة للهجر على حد 

هو ما يعا قر 511 عة،  فد  382000بة عملية كشف عن عبو للحد بصو غير مشر
نخفا  لى  ساسا  فدين  لو لانخفا في عد  يرجع  سيا،  سط  لأ لشر  يقيا  فر جديد من 

لانخفا نتيجة لبيا  قد جا هذ  ليونا من تركيا،  لى  مين  لقا لمهاجرين  لاتحا عد 
                                                                                                                                                                 

لمتحد ، نظر كذلك:  - لسامية للأمم  لمفوضية  لمفومكتب  لبحر " خطة عمل مبا  سط  لمطلة على  با  ضية لد 
لمتوسط" يسمبر  لأبيض  با ،  للاجئين: مكتب  لمتحد لشؤ  لسامية للأمم  لمفوضية   ،2014  ،1 . 

1 UNHCR )UN High Commissioner for Refugees(, "So Close, Yet So Far From Safety " ,UNHCR: 

Bureau For Europe December 2014, p3. From : http://www.refworld.org/docid/547c31934.html 

2 Frontex  ,  "Risk Analysis For 2016" , Poland : Warsaw, The Frontex Risk Analysis Unit, March 

2016, pp6 – 8(Of 72). 

3 European Commission, " Third Progress Report On The Partnership Framework With Third 

Countries Under The European Agenda On Migration",Report From The Commission to The 

European Parliament The European Council And The Council,  Brussels, 10.3.2017, p 11.  From: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0205R(01) 

http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
http://www.refworld.org/publisher/UNHCR.html
http://www.refworld.org/docid/547c31934.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0205R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0205R(01)
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بي كي"لتركي  -لأ لصا في  / ما EUTurkey "يوتو س2016"  بير ،  تحد تد
. لبلقا يق  غلق فعليا طر ، مما  لبلقا ها في بلد غر  لإ مة في مجا مكافحة    1صا

لمتوسط حسب  2017ما في نهاية عا       لبحر  لمهاجرين بطر غير شرعية عبر  صل عد  فلقد 
لى غاية  ية جانفي  لممتد من بد لفتر  لية للهجر في  لد لى ما  2017 يسمبر 31لمنظمة   ،

نة  171,635مجموعه  با بطر غير شرعية  363,504مهاجر مقا لى  خلو  لاجئا  مهاجر 
لفتر من  عا  لبحر في نفس  لبحر  2016عبر  ين في  لمفقو لوفيا  ما عن عد  ككل، 

هم  لسابقة  من عا  3116لمتوسط فلقد بلغ عد لفتر  نة بما مج 2017في نفس   5143موعه مقا
.  2016في عا  نا لشكل   2هذ كما هو موضح في 

لمتوسط لعا  لبحر  با عبر  لى  فدين  لو لشرعيين  لمهاجرين غير    2017شكل يوضح عد 

                 Source : 

      3.jpg-https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/media/pbn01052018

   

ية عا  لية للهجر بأ 2018ما في بد لد لمنظمة  فا  خلو  11,690 فقد  مهاجر  لاجئا 
لبحر يق  صل نحو  28لبر حتى   با عن طر ير ، حيث  لى    10 330فبر با عبر شخص 

لي  نة   1360لبحر  حو هذ بطر غير شرعية مقا لبر  خلو عبر  شخص  186,768شخص 
                                                           

1 Frontex (European Border And Coast Guard Agency) , "Risk Analysis For 2017 ", Poland : 

Warsaw, The Frontex Risk Analysis Unit, February 2017, P6 (Of 60). 

2International Organization For Migration )IOM(, migration flows: Mediterranean Update 1 
January – 31 December 2017”,  see 15/ 02/ 2018, from:  

 https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/media/pbn01052018-3.jpg  

https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/media/pbn01052018-3.jpg
https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/media/pbn01052018-3.jpg
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با في عا  لى  لبر   2017صلو  لبحر  ما عن عد  2016في عا   392,879عبر   ،
لى ما يقا  هم  لمتوسط فلقد بلغ عد لبحر  ين في  لمفقو لفتر  418لوفيا /  شخص في 

نة   2018من عا   نفسها  2016شخص في عا  5,143   2017شخص في عا  3,116مقا
لى  1. لهجر  يضة لتدفقا  لعر لخطوط  لمسا  لإحصائيا نبحث في  نطلاقا من هذ 

لمتوسط.  با عبر 
لمتوسط با عبر  لهجر نحو  لرئيسية لتدفقا  لمسا  لثالث:    لمحو 

حد      لمطا   يق  بي هي عن طر لأ لاتحا  لى  لمهاجرين  خو  كبر طر   من 
خلو من  لأصل  بي بشكل غير قانوني، هم في  لأ لاتحا  لمقيمين حاليا في  لية: معظم  لد
تحد  تجا موعدها،  نتهت فتر صلاحيتها  تأشير ثم  تهم لوثائق سفر صالحة  خلا حيا

نتكس ت ئيسية كالة فر لبر مانية طر  يق  بي عن طر لأ لإتحا  لى  لشرعية  للهجر غير 
لمتوسط لبحر يق غر  يقيا، طر فر يق غر  يق ،كما يلي: طر لمتوسط، طر لبحر  سط  يق  طر

يا،  كالابر ،لبوليا  ليونا لى  لبانيا  ئر من  لد يق  يق  طر لمتوسط، طر يق شر  ، طر لبلقا غر 
ل لحد  يق  لتي تشملها شرقيةطر لمناطق   / لد لطر  لتالي يوضح هذ  لجد   ،.2 

لتي تشملها لمناطق    / لد بي  لأ لإتحا  لى  ية  لبحر ية  لبر لهجر   جد يوضح طر 
يق )  لتي تشملها )  (routeلطر لمناطق   (zone includedلد / 
لأسو ) لبحر  (  Black Seaلبحر  مانيا )لحد  يا    Bulgaria and Romania seaية لبلغا

borders) 
لمتوسط لأبيض  لبحر   سط 

       )Central 
Mediterranean( 

مالطا ) ية لإيطاليا  لبحر  (Italy and Malta sea bordersلحد 

                                                           

1 International Organization For Migration)IOM)," Migration Flows – Europe”, updates as of 28 

February 2018. From:   http://migration.iom.int/Europe/ 

2 Frontex , Migratory routes map : Detections Of Illegal Border-Crossings Statistics”, updates as 04 

January 2018.  

http://migration.iom.int/Europe/
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لى  لبانيا  ئر من  لد يق  لطر
 ليونا
  )Circular route from 

Albania to Greece( 

لسابقة ليوغوسلافية  نيا  ية مقد جمهو لبانيا  ية لليونا مع  لبر  لحد 
)Greece land border with Albania and the former Yugoslav 

Republic of Macedonia( 

لشرقية ية  لبر لحد  يق   طر
)Eastern Land  

Borders( 

نيا، لاتيفيا، ، لتو يا، سلوفاكيا، بولند لحد  مانيا، هنغا ستونيا، فنلند 
ية. لإتحا سيا  سيا   نيا، بيلا كر يجية مع مالديفيا،  لنر ية   لبر

)Romania, Hungary, Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, 

Estonia, Finland and Norway land borders with Moldova, 

Ukraine, Belarus and Russian Federation (. 
يق شر لمتوسططر   

)Eastern 

Mediterranean( 

يا مع تركيا. بلغا ية لليونا  لبر لحد   ، ية لليونا لبحر لحد   ،  قبر
)Cyprus, Greece sea border, Greece and Bulgaria land 

borders with Turkey(.  

يقيا  فر يق غر  طر
Western African 

لكنا )   (Canary Islandsجز 

يق غر   لبلقاطر
Western Balkans 

ية مع بلد من  لبر لحد  تيا على  كر يا  مانيا، هنغا يا، ، بلغا ليونا
لغربية.  لبلقا   Greece, Bulgaria, Romania, Hungary andمنطقة 

Croatia at the land borders with countries from the Western  

Balkan region 
لمتوسط يق غر   طر

rn MediterraneanWeste 
. لكنا ية لإسبانيا  جز  لبحر ية  لبر  لحد 

 Spain land and sea borders without the Canary Islands 
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خر  يق  لشما Otherطر لبلطيق، بحر  : بحر  لأخر مثا لطر  جة في  لمد  لمناطق غير 
ings Statistics.Cross-Source:  FRONTEX, Detections of Illegal Border 

نتكس في جانفي   حصائيا فر لتي تكشف عن  2018حسب  يق بياناته  ، فإ لكل طر
لطر كما يلي: يق من  لقانونية في كل طر لعبو غير    1عمليا 

لرئيسية للهجر غير  لطر 
با  لى  بر  –لشرعية 

 بحر

يقة غير   لعبو بطر عد عمليا 
 2017قانونية/شرعية

لشرعيينعل  ى ثلا جنسيا للمهاجرين غير 

لشرقية لحد  يق   طر
Eastern Borders route 

حالة عبو غير شرعي 751
 نوفمبر( -)جانفي

نيا:  -،  249فيتنا :  - - سيا 105كر  ،
ية:   .68لإتحا

لمتوسط  يق شر  طر
Eastern 

Mediterranean route 

حالة عبو غير قانوني  41720
 سمبر(ي -)جانفي

يا:  - - : 16129سو لعر  ،7125 ،
:  .4005فغانستا

لبانيا  ئر من  لد يق  لطر
ليونا  لى 

 عبو غير قانوني 6173
 نوفمبر( –)جانفي 

: 6007لبانيا:  - - فغانستا يا: 18،  ، سو
18. 

لغربي للبلقا يق   لطر
Western Balkan route 

حالة عبو غير قانونية  11857
 بر(يسم -)جانفي

- - : : 4243باكستا فغانستا  ،3349 ،
 :  .932لعر

                                                           

1 Ibid.  

لبي -  ، لأ تشير  لأشخا عة بدلا من عد  لحد بصو غير مشر لـكشف عن عبو  لى  يطة  لخر قتباسا من  لمقدمة  انا 
بي قا على تتبع  لأ لك، لا يوجد حاليا  نظا للاتحا  مع   ، جية عد مر لخا لحد  لشخص نفسه قد يعبر 

لذلك لحد بشكل غير قانوني  لحد حركا كل شخص بعد عبو  لذين عبر  لدقيق للأشخا  لعد  ، لا يمكن تحديد 
ية. حصائيا تقدير عة بل هي  جية بصو غير مشر  لخا
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لمتوسط  سط  يق   طر
Central 

Mediterranean route 

حالة عبو غير شرعي  119046
 يسمبر(-)جانفي

با:  - - ، كو 9713، غينيا: 18163نيجير
 :  .9506يفو

لمتوسط يق غر   طر
Western 

Mediterranean route 

وني حالة عبو غير قان 21390
 يسمبر( -)جانفي

- -  : ئر: 4813لمغر لجز ، كو 4208، 
 :  .3163يفو

يقيا فر يق غر   طر
Western African route 

حالة عبو غير شرعي   399
 نوفمبر ( -)جانفي

يا:  - - : 189نيجير لمغر ، جنسيا غير 87، 
فة:  / معر  .51محد

: لصا لمصد لبيانا  لى  ستنا  لباحثة  جية عد  لخا لحد  قبة  بية لمر لأ لوكالة   عن 
ية عا  نتكس" لبد  2018" فر

بية لإ      لأ لوكالة  لمتوسط فقط ، فإ  با عبر  لى  لشرعية  لهجر غير  ما عن طر 
لى ثلاثة طر  لحالا  في بعض  ئيسيين  يقين  لى طر نتكس" تقسمها  جية "فر لخا لحد 

يق  شر ئيسية نتكس" بطر كالة " فر تهما  لرئيسيين فلقد حد يقين  ، فأما ما يتعلق بالطر
لرئيسية  لثلاثة  لطر  ما فيما يخص  لمتوسط(،  لمركز )  جنو  لمتوسط  يق  لمتوسط  طر
لمتوسط )عا  لأبيض  لبحر  يق غر  با فتمثل في : طر لى  ين  لمهاجر للاجئين  لتي تجلب 

يق شر عبر  طر يطاليا(  لى  لمتوسط )عا عبر ليبيا  لبحر  سط  يق  طر سبانيا(،  لى  لمغر 
.) ليونا نحو   1لمتوسط )عا عبر تركيا 

لمتوسط:  .1 يق شر  لرئيسي طر لمنفذ  يعتبر هو  يا،  سو لتي عبو هما تركيا  يتكو من 
فغانستا لعربي مثل  لمشر  سيا  لعر للمهاجرين من   ير  لهند ،  ، ، باكستا

ما  لإنطلا حتى يصلو  لة من   هم من كل  لمهاجر مسا هنا يبد  يا كذلك،  سو
                                                           

1 Marie-Cecile Darme, Tahar Benattia , "Mixed migration trends in Libya: Changing dynamics and 

protection challenges”, Altai Consulting final report, United Nations Refugee Agency (UNHCR) in 

Libya: Altai Consulting in partnership with IMPACT Initiatives, February 2017, p  
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هما  با،  يقين للعبو نحو  لطر حد  مامهم  لى تركيا يكو  صولهم  في حا  يا  لتركيا  لسو
لبحرما  يق  ليونا  قبر   طر يق لإتجا نحو  هنا تعبر نسبة  لبرطر يا  لى بلغا لعبو 

يا بتشييد  لحد بينهما، حيث قامت بلغا لبلدين في ضبط  لمهاجرين نتيجة نجا  ضئيلة من 
بيع  لأسلا في  لذين يدخلو 33يمتد على مسافة  2014سيا من  جع عد  كلم سمح بتر

ج يا فإ  لى سو صولهم  ما في حا  يا عبر تركيا ،  لبحر بلغا يق  ما قبر عن طر هتهم تكو 
لذكر. لسالفة  لطر  حد من  با بو لى  منها  لبر  يق   1 تركيا عن طر

لى       لذين يعبر من تركيا  لمهاجرين  لمتخذ من طر  لمسا  لمتوسط يوضح   يق شر  فطر
قبر كد عبو يا  ، بلغا ليونا هذ باستعما  بي  لأ عتبر 2008،  فمنذ عا  لإتحا   ،

بطة على  لر لرئيسية  لنقطة  ين نجد   لهجر  يطة ظاهر  كبر نقطة عبو في خر يق ثاني  لطر هذ 
بي مع تركيا، لأ جية للاتحا  لخا لحد  يق هي  لطر لذين  هذ  لمهاجرين  فبعدما بلغ عد 

يق  لطر بعد  % 40ما نسبته   2009 -2008شخص في عا  40000يستخدمو هذ 
تفاع لهجر عا للإ لي في ضغط  تفع  55700)  2010فجأ في عا  نخفا  مهاجر(، كما 

خر في عا  عبو غير شرعي للحد على طو  57000، مع ما مجموعه 2011لعد مر 
لتركية، بينما في   لسلطا 2012لحد  تخذتها  لتي  بير  لتد ليونانية بما  بسبب مجموعة من 

قامة سيا  لك  لمهاجرين فجأ )  12في  نخفض تدفق   " يستيا مهاجر  37200كم في "
نة بعا  ما عا 2011فقط( مقا لجز  2013،  لى  صلو  لذين  لمهاجرين  يا عد  فلقد تميز با

صلو لذين  يين  لسو للاجئين  يا من تركيا  ليونانية عبر  تركيا فضلا عن عد كبير من  لى بلغا
هم  لأبيض 2014شخص ، لذلك ففي عا  24800كذلك حيث بلغ عد لبحر  يق  ، كا طر

بي  لأ لإتحا  لى  لقانونيين  لمهاجرين غير  يق من حيث عد  كبر طر لشرقي ثاني  لمتوسط 
لي ) (   50830بحو قل لـكن لا يز   -2013تقريبا ضعف ما كا عليه في عا -مهاجر

نة بعا   2011.2مقا

                                                           

بيع،   1 كرعمر هاشم  نظر كذلك: 119،  مرجع سبق   .  

- Bulgaria 2015 Annual Border Monitoring Report : Access to Territory and International 

Protection”, Sofia, 30 July 2016, p 9-10.  

2 Iulian Chifu,Simona Tutuianu, Torn Between East and West: Europe's Border States,  1st 

published, London and new York: Routledge,  2017, p 106  
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لذ 2015ما في عا        لعا  على من  يق  لطر لذين عبر هذ  لمهاجرين  ، فقد كا عد 
لي  (2014 )سبقه هم حو ليونانية في  885 386حيث بلغ عد لجز  مهاجر معظمهم بين تركيا 

لشرقي،  يجة  يا عاملا بحر  مدها في سو لتي طا  مة  لأ يا في عد  قد كانت  لز ئيسيا  
فدين ) لو كبر نسبة من  يو  لسو مين من تركيا حيث شكل  لرغم  496 340لقا شخصا(، على 

لعا   تفاعا كبير في نهاية  تفعت  لأفغا قد  لمهاجرين  ما  213635من  حصة   ، مهاجر
لعر  لأخر فهي  لتي توضح هذ كما هو موضح ف شخص 92 721لجنسية  نا  يطة  لخر ي 

بي في عا  لأ لإتحا  لى  خلو  لذين  لقانونيين  لمهاجرين غير   1 . 2015عد 

 
: FRONTEX Source .Risk Analysis for 2016  

 
لـكبير فلقد  2016ما في سنة      لتدفقا  لمتوسطنخفضت  يق شر  بشكل ملحو  عبر طر

بيمهاجر غير ش 182277حيث بلغ  لأ لاتحا  لى بيا  ساسا  لانخفا  يعو هذ   -رعي، 
لتنفيذ في  خل حيز  لذ  فقت فيه تركيا على تأمين  2016 / ما  20لتركي  لذ 

لى حد  لبيا  ، كما   ليونا لنظاميين من  لمهاجرين غير  قبولها عو  ية  لبر ية  لبحر ها  حد
لمهاجرين ع عما كبير حافز  لى تقويض  ليونا   لى  لنظامية  لهجر غير  لى نقل طر 

                                                           

1 FRONTEX, Risk Analysis for 2016”, Op. Cit, pp 6-16. Look also: 

-European Court Of Auditors, EU Response To The Refugee Crisis: The Hotspot  Approach 
)Pursuant To Article 287)4(, Second Subparagraph, TFEU(”, Special Reports , N°6, Luxembourg: 

Publications Office Of The European Union, 2017, pp 8-13.  
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لحد في بلد  قبة  مة لمر بير صا خا تد لك فقد تم  لى  ، بالإضافة  لأشخا شبكا تهريب 
لى تركيا.  لمهاجرين  خو  لذ سمح بإعا  لأمر  لغربي ، لبلقا  يق  إغلا طر لبلقا   1غر 

لذ يوضح عمليا هذ كما هو    لتالي  لجد  لحد بشكل غير  موضح في  لـكشف عن عبو 
يق : لطر على ثلا جنسيا عبر هذ  بر   2قانوني مع 

لسنة       يق       2016 2015 2014 2013 2012 لطر
يق شر  طر

 لمتوسط
37 224 24 799 50 834 885 386 182 277 

لبحر يق   605 174 179 873 057 44 831 11 370 4 عن طر
يا  570 81 011 489 025 27 361 5 906 سو
 775 41 286 212 582 11 080 4 593 1 فغانستا
 573 26 130 90 382 57 47 لعر

خر   1 824 2 333 5 068 81 752 24 687 
لبر يق   672 7 207 12 777 6 968 12 854 32 عن طر
يا  015 3 329 7 648 4 366 7 216 6 سو
 405 1 591 2 483 372 987 لعر

 345 1 349 1 893 049 2 973 7 فغانستا
خر   17 678 3 181 753 938 1 907 

                                                           

1 FRONTEX, Risk Analysis for 2017”, Op. Cit, pp 17-18.  
2 Ibid , p19.  Look also:  FRONTEX pressroom, Frontex Publishes Risk Analysis For 2017”, 
15/02/2017. 
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Source: FRONTEX, Risk Analysis for 2017, p19. 

لشرقي في سنة       لمتوسط  يق  لشرعي عبر طر لعبو غير  لمهاجرين  حالا  ما عن عد 
حصائيا هذ حس 2017 لقانوني  ب  لعبو غير  نتكس حو حالا  لفر كالة  بيانا 

خر تحديث في  ير  07للحد حسب  هم  2018فبر حالة عبو غير  42 319، فلقد بلغ عد
لى غاية شهر  لممتد من شهر جانفي  لفتر  على ثلا 2017يسمبر 31شرعي من  ين سجلت   ،

لممر  ساسية عبر هذ  ياجنسيا  :  16 395: كما يلي : سو لعر شخص،  7202شخص ، 
 : .  3985فغانستا  1مهاجر

2 /:) لمركز لوسط)  لغربي  لمتوسط  يق    طر
لمتوسط:  لبحر  سط  يق  يق   / طر لطر لأكبر يعتبر هذ  لعد  هو يشكل  لأكثر نشاطا  حاليا 

تعد لي با،  لى  لبحر  لذين يعبر  لمهاجرين  لرئيسية من  لانطلا  لى حد بعيد نقطة  بيا 
نها تبقى نقطة عبو غير  لا  با  لى  لوصو  مل  يقيا على  فر لمهاجرين من  لمفضلة للاجئين 
لسو )بالنسبة للذين  لى ليبيا عبر  لمهاجرين بشكل غير نظامي  للاجئين  يصل معظم  منة ، 

لني يقيا (  عبر  فر قل ينطلقو من شر  لى حد  يقيا (،   فر سط  لمهاجر من غر  جر) 
لطر عبر  ، كما تمر  لتشا حيانا من  لسو  لطر عبر  تمر  يقيا (،  فر ئر) يأتو من غر  لجز

ئر. لجز لحالا عبر   2لنيجر في بعض 
لشرقية فإنها تبقى   لمتوسط من جهته  لمتعلقة بعبو  قا  لأ همية  همية عبو  بالرغم من    

بية  لأ لحد  كالة حماية  لصا عن " لرسمية  قا  لأ تسمح  لوسطى،  لغربية  من جهته 
لأ من عا  لنصف  لجهتين، فخلا  لتفا بين  نتكس" بأخذ فكر عن  جية " فر لخا

مالط 2013 يطاليا  لى  لليبية  ية  لمصر حل  لسو نطلقو من  لذين  لي بلغ عد  لف  31ا حو

                                                           

1 FRONTEX , Migratory Routes Map : Data Refer To Detections Of Illegal Border-Crossings 

Statistics”, 07 February 2018. 

2 Marie-Cecile Darme and Tahar Benattia , "Mixed migration trends in Libya: Changing dynamics 

and protection challenges”, Op. Cit, p14.see more :  

-European Commission, Questions and Answers: Smuggling of Migrants in Europe and the EU 
response”, Brussels, 13 January 2015, p 1. 
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لي  إيطاليا حو سبانيا  لى  لتونسية  ية  ئر لجز لمغربية  حل  لسو من  لا 4مهاجر غير شرعي، 
لي  يا حو بلغا ليونا  لى  لتركية  حل  لسو من    1لف مهاجر غير شرعي. 15مهاجر غير شرعي، 

لعموما      لهجر غير  لى حركا  لمتوسط  لبحر  سط  يق  لى يشير طر يقيا  فر نظامية من شما 
قل جة  إلى مالطة بد لذين  180٪ من  90حيث غا ما يقر من  ،يطاليا  لف شخص 

يق في عا  لطر كتشافهم على هذ  لسنو ، 2من ليبيا  2016تم  نتيكس في تقريرها  فقا لفر
لمخاطر لعا حو  لشرعيي "2017"تحليل  لمهاجرين غير  يقن عبر ، فلقد بلغ عد  لطر في عا  هذ 
لي  2016 يا  181459حو ها  مهاجر ،  بز لسابق   ) 18قد لعا  نة مع  ،  (2015٪ مقا

لى ليبيا  ين  لمهاجر صو  ستمر  جه ضغطا مستمر نتيجة  يق يو لطر لى   يا  لز تشير هذ 
لقد كا با ،  لذ يغا منه نحو  لرئيسي  لبلد  يق لتي تعد  لطر لمهاجرين في هذ   معظم 

قة يقيا.91) فا فر لـكشف( معظمهم من غر    3٪ من عمليا 
با     لى  يين  لسو بعض  قة  لأفا لرئيسي للمهاجرين  لمنفذ  لمركز  يعتبر  لمتوسط  يق  فطر

لى  صولا  تهم بر  لصحر في مسا يقيا جنو  فر لمهاجر من    ، حيث يتحر 
با  لى  حلاتهم  لتي تسبق  ية  لبر لمسا  ما  لبحر،  يق  با عن طر لى  منها  لعبو 
لصوما  يقي مثل  لإفر لقر  يقيا  فر ين نجد مهاجر  شر  في  لجغر لبعد  فيتحكم فيها 

لى مصر  شر ليب منها  إثيوبيا يتحركو في مسا يمر بالسو  يا  يتر إ لك جيبوتي  يا 
" في مصر  شر ليبيا  لوسطا لى ما يطلق عليه "  لتي تتولى توصيلهم  لتهريب  بمساعد عصابا 

با لى  لتي توضح ، 4منه  لتالية  يطة  لخر لرئيسية للهجر غير هذ كما هو موضح في  لمنشأ  بلد 
سيا في عا  يقيا  فر سط 2016لنظامية من  يق  لتركيز على طر  5لمتوسط: مع 

                                                           

كمير،   1 حد  لو لمتوسط"عبد  لأبيض  لبحر  لقانونية في  لهجر غير  لعربي  بيع  لر لعربي، "  لمستقبل  ، ما 433، ع مجلة 
2015   ،28- 29. 

2 European Commission, Third Progress Report on the Partnership Framework with third 

countries under the European Agenda on Migration”, Report From The Commission To The 

European Parliament, The European Council And The Council, Brussels, 10.3.2017, p 11  
3 FRONTEX, Risk Analysis for 2017”, Op. Cit, p20. 

بيع،  4 كعمر هاشم   .119،  رمرجع سبق 
5 European Commission, Third Progress Report on the Partnership Framework with third 
countries under the European Agenda on Migration”, Op. Cit, p11. 
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Source  : European Border and Coast Guard Agency.  

لي )  لتو لثالث على  لنظامية عبر ليبيا تعتمد كليا على شبكا 2016 للعا  لهجر غير  (، كانت 
يطاليا من ليبيا على متن قو  لى  لمتوجهين  لمهاجرين  لأشخا حيث غا معظم  تهريب 

غير لآلا من  مطاطية مكتظة  صلة، فقد  لمتو لإنقا  لرغم من جهو  على  صالحة للإبحا ، 
لمنظمة  ، تشير بيانا  لصد في هذ  با ،  لى  لعبو  لتهم  ثنا محا لبحر  لمهاجرين حياتهم في 

ين  لمفقو لأشخا  لتقدير للوفيا  لعد  لى   لية للهجر  هو تقدير تقريبي نسبي  -لد
تها بالفعل بسب ستعا لتي تم  لجثث  عد قليل من  لركا  ئم  جو قو تفع من  -ب عد 

كثر من  2015شخص في عا  1753 نشا  2016شخص في عا  4500لى  لرغم من   على   ،
لساخنةنظا  لى حد  لنقاط  لمهاجرين  لذ ساعد على تحسين عملية تسجيل  يطاليا  في جنو 

نه ل لا  لذ كبير،  لأمر  لساخنة  لمناطق  لمهاجرين يصلو خا هذ  لعديد من  ا يز 
لتسجيل. عد  لموحد لقو لتطبيق  ئد   1يقو من فو

لأكبر بنسبة ) 2016، سجل عا     با عبر 56لجز  لى  صلو  لذين  لمهاجرين  ٪( من 
لدخو يطاليا نقطة  كانت  لمتوسط ) لأبيض  لبحر  سط  يق  يق ( ، طر لطر لرئيسية على هذ   

فدين منذ عا  2017ما  في عا  لو قل عد من  يطاليا  لي 2014فلقد شهد   119,310 بحو
                                                           

1 FRONTEX, Risk Analysis for 2017”,Op. Cit, p20. See more : - Organization for Economic 

Cooperation and Development )OECD(, Is this humanitarian migration crisis different?”, Migration 

Policy Debates, N°7, September 2015, p 3. 
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نخفاضا بنسبة  هو ما  نة مع 34مهاجر غير شرعي  مهاجر غير شرعي في نهاية عا  181,436٪ مقا
نة بعا 22  2016 (   153,842)  2015٪ مقا نخفا30مهاجر نة  ٪   170,100 مقا

نتكس في تقريرها لعا  20141فد في عا  كالة فر ضحته  هذ ما  لجد  2017،  فق 
 :  2نا

 
با )  لمتوسط نحو  لبحر  سط  يق  لشرعيين عبر طر لمهاجرين غير  : يوضح عد   -2012جد

2016 ) 
يق             لطر

 لسنة      
2012 2013 2014 2015 2016 

سط  يق  طر
 لمتوسط

15,151  45,829 170,664 153 946 181 459 

يا  570 81 011 489 025 27 361 5 906 نيجير
يا  775 41 286 212 582 11 080 4 593 1 يتر
 573 26 130 90 382 57 47 غينيا
خر   1 824 2 333 5 068 81 752 24 687 

Source : FRONTEX: Risk Analysis  For 2017, P 19. 
لمتوسط:    لأبيض  لبحر  يق غر   / طر
لمهاجرين خصوصا في عا     للاجئين  ستخد كذلك من قبل  يق ثالث  يمر هذ  2016طر

ئر   لجز لمغر  سبانيا من  لى  لبحر  يق عبو  ما عن طر سبانيا ،  لى  يقيا  فر يق من شما  لطر
                                                           

1 International Organization For Migration (IOM) Report, Mixed Migration Flows in The 
Mediterranean Compilation Of Available Data and Information December 2017”, 
IOM:Displacement Tracking Matrix (DTM) , January 2018, p1. 

2 FRONTEX, Risk Analysis for 2017”, Op. Cit, p19. 
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لإسبانية مليلية  لجيو  خو  يق غر  سبتة من خلا  يق معر باسم طر لطر هذ 
لمتوسط  لأبيض  لمتوسط، لم يسبق  عرفت كم ،1لبحر  لأبيض  لبحر  سط  لحا في  ا هو 

يق  لـكشف على طر لمتوسطعمليا  لأبيض  لبحر   10 000تفاعا كبير حيث تجا  غر 
يا بنسبة 2016عملية كشف في عا  لرقم  يمثل هذ  نة بعا  في 46،   2015لمائة مقا

بنسبة  7164)  ) نة بعا  21مهاجر لمائة مقا لقد كا معظم  8450)  2011في  مهاجر (، 
لشرعية من  لهجر غير  يد ضغط  لى تز يقيا ، مما يشير  فر يق كذلك من  لطر لمهاجرين عبر هذ 

خ لوضع يختلف  لك ، فإ  مع  بي،  لأ لاتحا  لقا نحو  لحد هذ  تلافا كبير ما بين 
ية  لبر لحد  ية، فعلى  لبحر ية  مليلةلبر ية بالقر من  لسبتة  لسنو لـكشف  سجلت عمليا 

نخفاضا قياسيا بلغ نحو لسيا   / لك، لم تكن عمليا 1000لأسو لنقيض من  على  شخص، 
كثر من  ية عالية جد حيث بلغت  لبحر لحد  لمهاجر شخص،  8000لـكشف على  ين غا 

لجنوبية لإسبانيا. حل  لسو ية باتجا  ئر لجز لمغربية  حل  لسو  2لمكتشفو 
سبانيا  2017ما في عا      شا  يق غر -فلقد  لأساسية عبر طر لوصو  ها نقطة  باعتبا

لية للهجر )-لمتوسط  لد لمنظمة  هذ حسب تقرير  فدين فيه  لو يا عد  ، حيث (IOMلى 
لى  لإجمالي  لعد  لضعف ليصل  كثر من  هم  لعا  28,707بلغ عد مهاجر غير شرعي في نهاية 

صل 2016مسجلا في عا  14,558مقابل  سبانيا  22، حيث  لى  لمهاجرين  لمائة من  في 
يقيا  ) فر مليلية في شما  لإسبانية سبتة  لجيو  لى  لمختلفة  ية  لبر لطر  شخصا  6,293باستخد 

لغالبية ) لبحر 22,414(  يق  صلت عن طر قة من  ، 3شخص (  فا لمهاجرين  كا معظم 
يقيا  فر لمهاجر من غر  يصل هؤلا  لمنطقة  عا في  لصر لـكبر نتيجة  لصحر  جنو 
يق يعبر  قصر طر يقيا  فر حدهما يتبع ساحل غر  يين:   يقين بر ئر عبر طر لجز لمغر   لى 

لساحلي بشكل طبيعي، لصح يق  لطر يتانيا  مو لسنغا  لذين يغا  لمهاجر  يفضل   ، ر

                                                           

1 UNHCR , Refugees and Migrants Face Heightened Risks While Trying To Reach Europe”, 
UNHCR Report, The UN Refugee Agency, 27 February 2017. 

2 FRONTEX ,  Risk Analysis for 2017” , Op. Cit, p20.   See more : - FRONTEX, "Trends and 

Routes -Western Mediterranean Route", European Border and Coast Guard Agency, 2018. 

3 International Organization For Migration (IOM) Report, Mixed Migration Flows in The 
Mediterranean Compilation Of Available Data and Information December 2017”,Op.Cit, p1. 
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لك  بعد من  لمهاجر من  بلد  يفو  بينين  -كذلك  يا  كو  لأ معبر  –مثل نيجير
 .  1لصحر يعتبر خطر جد

ما     جهتهم  يقيا، غالبا ما تكو  فر غر  سط  لليبي  تونس فيما يخص مهاجر  لغر  لى 
لسنغا  لكامير  غانا  يا  مو من نيجير لقا لمهاجر  ، حيث يتحر  لمغر ئر  شر  لجز  
لحد  لنيجر  مالي ،  تعد  لمتوسط عبر تشا   لعا نحو  جنو  ساحل  غامبيا 

ية  ية -لتشا لنيجير لحد  ية مع ليبيا  قة لمالية –لنيجير لأفا بر نقاط تجمع  ئر   لجز ) مالي( مع 
لعربي  ما يطلق  لمغر  حل  من   لى سو نطلاقهم  با قبل  لى  لهجر  غبين في  لر
لإنطلا ) فرنسا  لتي تتحد بنا على نقاط  لوصو  لى نقاط  منها  لإنطلا  عليها منصا 

لتابعة له لجز  بعض  يطاليا  قبر (سبانيا،  ليونا  نتكس لعا ،  2ا  يوضح تقرير فر
يق   2017 طر لمتوسط  يق غر  با عبر طر لى  صلو  لذين  لشرعيين  لمهاجرين غير  عد 

لفتر ما بين عا  يقيا في  فر  3:كما يلي 2016 2012غر 
 لسنة           

يق            لطر
2012 2013 2014 2015 2016 

يق غر  طر
 توسطلم

6 397 6 838 7 243 7 004 10 231 

 184 2 946 1 715 142 261 غينيا
ئر  760 1 193 1 752 436 1 015 2 لجز

يفو  646 1 609 338 46 101 كو 
خر   4 020 5 214 5 438 3 256 4 641 

يق غر   671 874 276 283 174طر

                                                           

1 FRONTEX, "Trends and Routes -Western Mediterranean Route", Op. Cit.   

بيع ،   2 لعربي عمر هاشم  تيجي  لاستر ير  لتقر "2015 ،" ، كر  .119 مرجع سبق 
3 FRONTEX, Risk Analysis for 2017”, Op. Cit, p19. 
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يقيا  فر
يفو   194 136 16 05 00 كو 

 174 365 50 12 02 غينيا
 94  42 52 104 104 لمغر

خر   68 162 158 331 209 
p19, Op. Cit,  Risk Analysis for 2017”FRONTEX, Source:     

 خاتمة: 

تفاعلاتها      لمتوسط في سيا تشابكاتها  لأبيض  لبحر  لشرعية عبر  لهجر غير  قع  تفضي قر لو
لحر صبحت قضية حساسة  2011لعربي  لمختلفة خصوصا بعد  لمتنوعة  نها بتدفقاتها  لى   ،

لتغير  لتي تميز بها  لمختلطة  عملية معقد جد تفر تحديا كبير نظر للطبيعة  للغاية 
با  بالنسبة  نزيت" نحو  لتر يقيا " فر لإنطلا لها لتكو  شما  منصا  تها  مسا

لذين  قة  لأفا لجديد في للمهاجرين  ضاع  لأ هذ باستغلا  لـكبر  لصحر  يأتو من جنو 
حد  عيا  سط خاصة بعد تد لأ لشر  يقيا  فر لجنسية  2011شما    ننسى "

لتي تتم   لهجر  لحد  ، تعتبر هذ  بط  بسبب ضو نه  لتي تأخذ طابعا خاصا، كما  ية "  لسو
تيجية معتمد ب ستر حل  لأهمية في عبر مر يد  لعابر  متز لهجر  شكل كبير تلعب فيها 

نتها نهجا مغاير للذ سلـكه في  بي  لأ لإتحا  لصد حا  في هذ  لمهاجرين،  مسا 
لقضية قبلا بوضعه  لخا بالهجر معالجته لهذ  لجديد  لعالمي  بي  لأ لإتحا  قتر   "

لهجر مثلما GAMM)  2012في عا  لتنقل" لأمني فقط مع  لتعامل  لذ لا يركز على   )
لتدفقا  لمصد للحد من هذ  لد  كا حقيقية مع  إنما يهد للدخو في شر كا سابقا ، 

لأمني. لطابع  جع غلبة  لك لا يعني تر إ كا  لإنساني  لبعد   لتركيز على 
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لاجتماعية لحماية  لطفل  تفعيل ميكانيزما  لأسر ضد   لعنف 
 -سة تحليلية   -

 

يز /            شهر بوتي                                                         /  ما كز
قلة                                                    قلة                جامعة   جامعة 

 

 لملخص
لتي تلقي بتبعاتها   لسلبية  لإفر  حد  لأطفا  لموجه ضد  لأسر  لعنف  تعد ظاهر 

نت لظاهر  معدلا  لمجتمع معا هذ  لأسر   لتي على  لخاطئة  ها نتيجة للسلوكيا  شا
لذ يتخطى حد  طفالنا للعنف   لعنف كحل للمشكلا ففي كل يو يتعر  تعتمد على 
لى  لجسد بل  يصل  لعنف  لطفل على  لمما على  لعنف  لتعليم فلا يقتصر  لثقافة  

لى  لأسر من مؤسسة حاضنة حامية للطفل  لمعنو فتتحو   مؤسسة معتدية .لإيذ 
عايته  تأمين  حماية  جب  لمجتمع  صانع للمستقبل  عمد  حد  نه  لطفل    نظر لأهمية 
جب توضيح   مر قانونيا  قد  نساني قبل  يكو  جب  لطفل  حقوقه خصوصا  حماية 

شا لإ لتوعية   لأسر خصوصا مع تعد  سبل  لعنف  لطفل من  سبل حماية    ليا 
لظاهر  . لنظر بجدية للحد من تفشي هذ  لتفكير   ما   صبح لز

لمفتاحية لعنف لكلما  لأسر -لأسر  -:   لطفل . -لعنف 
Abstract 

       Social violence agaist children is one of the negative consequences that 

impacts the family and society . This phenomenon has increased because of the 

wrong behavior which find violence as a solution to problems . 

Every day children exposed to violence ; physical and psychological ones , so the 

family role changed from a protector to a threater . 

   The child has a big importance and plays a big role in society ; so we must 

protect him and fight to get his rights because it's illegal to ignore his rights. As a 

result , we should find solutions to limit this phenomenon. 
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Keywords: violence - family - family violence - child. 

 مقدمة

بط   فق ضو لطفل  تنشئته  لتي تعنى برعاية  لى  لأ لاجتماعية  لمؤسسة  لأسر  تعتبر 
لأساسي في  لعامل  لإنساني   لمجتمع  لى في تكوين  لأ لخلية  جتماعية محد فهي  ية   سر

لسلبية للطفل  تعنيفه لمعاملة  لنفسي للطفل ،  تنعكس  لاجتماعي   لسلو  لبنا  تشكيل  على 
لتقليل من خطو  ليو  جتماعيا،   لا يمكن  لطفل  لذ بد يؤثر على تكوين  لنفسي له  
قيقة حو حجم  حصائية  ير  جو تقا لموجه للطفل خصوصا في ظل عد  لأسر  لعنف 

لـكتما . ية   لسر لتعامل معها كظاهر يشوبها  صدها خصوصا    لظاهر  
ليا لحماية  نظر لت ستحد  لتفكير بجدية في  جب  لمرضية   لظاهر  نامي هذ 

لعنف يحد في بيئة مغلقة كالأسر  نقصد  لأسر خصوصا  هذ  لعنف  لطفل من 
لدخو في  خلية  ترفض  لد نها  لتدخل في شؤ لأسر في مجتمعاتنا لا تحبذ  بالانغلا هنا  

ها فر لعلاقة بين  ية  معالجة  نطا  سر لأسر يستلز توعية  لتعنيف  لطفل من  ،  فحماية 
 سلوكية .

ساسية  مفاهيم 
 لعنف :  -1

حا منها تؤكد  لشر لمعاني   لـكثير من  لتي تستقطب  لمصطلحا    Jolieلعنف من 
لتي يكو لتي تكو عنيفة  تنطبق على ظاهر   لمشاعر هي  لحالا فإ  لها  نه  في بعض 

 .حد معينة
للاتينية violence  حسب سامية محمد فإ كلمة عنف لكلمة     Violareمشتقة من 
 لتي تعني ينتهك  يؤ  يغتصب جتماعية.

عين يهد كل منها   ني بين طرفين متصا نه عبا عن سلو عد لعنف على   يعر 
جتماعي معين  ضع  لقانو  لى تحقيق مكاسب معينة  تغيير  سيلة لا يقرها  لعنف هو    ،
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خر يملك  جهه طر  لذ يو لأضعف  لطر  لعنف يكو غالبا  ضح  من يستخد  كما هو 
 .   1لسلطة

لآخرين  يذ  لصالح بأنه كل ما يصد  من سلو  فعل يتضمن  لعريني محمد   عرفه 
تلا ممتل لسب   لاعتد بالضر   لفعل مصحو  يتمثل في  كا عامة  خاصة ،  هذ 

ية   خر لابد   يكو له هد يتمثل في تحقيق مصلحة معنو لتوتر،  كأ فعل  بانفعالا 
ية لتي تصد عن فر  جماعة  مؤسسة 2ما لتصرفا  لعد بأنه كل  حمد  .  قد عرفه  محمد 

فعا لآخر لإثبا  لطر  لتأثير على   هد بهد  خر حسب  لتوقف عن   معينه  
لك بصو حالية  مستقبلية لآخر   لقائم بالعنف  ضد    .3لطر 

لكلمة  عملية  للسا ، بالفعل   يذ باليد   يد بأنه  حمد بن   قد عرفه فو 
للسا بشك ليد   ية حيث يقو شخص باستعما  ل عنيف تجا لإيذ هذ تا تكو فر

لعنف   لجماعي  تقو مجموعة بشرية  خصائص مشتركة باستخد  لعنف  خر  تا  شخص 
لخاصة سائل تحقيق تطلعاتها  سيلة من   .4لقو بوصفه 

لعد         هما:  فين للعنف  ستخد مفهومين مر لحديثة  سا  لد لملاحظ في بعض 
، حيث يعرفا على  خر  جماعة لإسا فر  جماعا نحو فر  نهما " سلو يصد عن 

لغضب   قف  ، بسبب مو يجابيا كا  سلبيا، مباشر كا  غير مباشر يا،  لفظيا كا  ما
لحصو على مكاسب    ، لانتقا لرغبة في    ، لممتلكا لذ  لدفاع عن  لإحباط  

                                                           

حمد بيومي،  -1 لإجتماعية،محمد  ية،  مشكلا  لإسكند لمعرفة،   255. 
لطيا ،  -2 يز  لعز يةفهد بن علي عبد  لثانو لمرحلة  ية للعنف لد طلا  لمؤ لاجتماعية  مل  سالة ماجستير ، جا لعو معة ، 

لبحو ،  سا   لد لأمنية ، مركز   .28، 2005نايف للعلو 
3 - ، لعد حمد  لمستجد للأمن، محمد  لمفاهيم  طا  ته في  ئيا  محد لعشو لعنف في  بعا نماط  لإ بع،  لر لسنو  لمؤتمر 

لقوم لمركز   ، لأ لمجلد   ، لمصر لمجتمع  لجنائية للعنف في  ، لاجتماعية   لقاهر لجنائية،  لاجتماعية   ، 2002ي للبحو 
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4  -  ، يد حمد بن  يةفو  ئر لجز ية  لثانو لمد  لتلاميذ في  لأمنية ، مركز  لعنف لد  بية للعلو  لعر ، جامعة نايف 
، لبحو سا    2007،03لد
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لحا  يترتب عليه   ، لآخر  محد  بدني  ما  نفسي بصو متعمد بالطر 
لأخر  .1لأطر 

2- :  لأسر
 معناها تطو ثم برباط، لتقيد هو لأسر فأصل لتقيد، لأسر تعني للغو بمعناها لأسر

لتقيد يا مر لتقيد يكو قد باط، بد  برباط ليشمل   قد منه، للخلا مجا لا قسر

يا يكو لإنسا ختيا  . 2ليه يسعى ينشد 
، بإنجا تقو لمجتمع مؤسسا حد هي لأسر مل حد تعتبر لأفر  لعو

لكيا في لأساسية بو بنا   لتي لعا إكسابهم للأفر لاجتماعي لتطبيع عملية إيجا لتر

مة تبقى  .3لشخصية بنا لفر مولن تكوين في ثر من لها حياتهم بما طو لهم ملا
لى لإنسانية لجماعة بأنها لأسر تعر لذلك  لإنسانية، علاقاته لى لطفل فيها يما لتي لأ
لة فهي فق مظاهر من كثير لاجتماعي لسلو نماط كتسا عن مسؤ فق سو  لتو   لتو
لى لتي  لعلاقا ترجع   4لأسر في لإنسانية نوع 
3-  : لأسر  لعنف 

لنوع من  قد حظي هذ  خطرها،  همها  لعنف  ع  نو حد  لأسر هو  لعنف  يعتبر 
لمجتمع لي لبنا  لأ للبنة  لأسر فهي  سة نتيجة تعظيم   لد لعنف    لعنف بالاهتما 
قوته على لقو سلطته  لذ يظهر فيه  ني  لعد لسلو  نماط  لضعيف  لأسر هو نمط من 

لعنف، سو كا  سائل  لخاصة مستخدما بذلك كل  ضه  غر فه  هد لتسخير في تحقيق 
يا.  جسديا  لفظيا  معنو

                                                           

لأطفا  سنا محمد سليما ، -- 1 لعد لد  لعنف   لشبامشكلة  لقاهر ،   لـكتب ،   .28، 2008، عالم 
ميحمد محمد خليفة ،  - 2 لإجر لسلو  سة  ، مصر ، مقدمة في  لمعا ، مكتبة   لأ لجز   ،1962 ،11.  
بةمأمو طربية،  - 3 لقر لعائلة   لأسر   لعربية ، بير ،  مفاهيم  لنعمة    ،2012 ،13. 
سا - 4 لاجتماعنخبة من  لاجتماعية،تذ علم  لعلو  لقاهر ،  ، مصطلحا  لجامعية ،  لمعرفة   1985 ،176. 
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لصا من قبل  لجنسي  لجسد   للفظي   لاعتد  ع  نو حد  لأسر هو  لعنف 
لأضعف،  لفئة  هم يمثلو  لآخرين  لأفر  لأسر ضد فر   ضر لأقو في  مما يترتب عليه 

جتماعية  .بدنية  نفسية  
لأسر  خل  جو علاقا غير متكافئة  لذ ينتج عن  ني  لعد لسلو  نماط  حد  هو 

لأضعف لطر  لأسر ينتهك بدنيا  لفظيا حق  لأقو في  لطر   .1مما يجعل 
لأسر تجا فر  لذ يصد فر من  لسلو  لأسر هو  خر ، سو كا هذ فالعنف 

جتة بشكل متعمد نتيجة  يا ما كانت  عتد بدني  لفظي  قهر نفسي  لسلو يحتو على 
لقيا بأفعا معينة  لذ  لإجبا على  لدفاع عن  لانتقا   حباط  لرغبة في  لغضب  

شيا بعينها عه  منعه من فعل  لضر بأنو لك بالتحديد :  يعني  لحرما  ،  ية ،  لحر حبس   ،
لشتم  لسب  لطر  لفر ،  غبة  لقيا بفعل ضد  غا علي  لإ ساسية ،  من حاجا 

لتسبب في كسو  جر جسدية  نفسية. لجنسية  لاعتد   لاعتد 
لحيا     حي  جتماعية تؤثر في جميع نو لأسر مشكلة  لعنف  مما سبق يتضح  مشكلة 

لاعتما عليها  لعمل علي فهمها لوضع حلو عملية يمكن  لتصد لها  جب  لاجتماعية لذلك 
مة للمجتمع لها لظاهر   .للقضا تلك 

 لطفل: -4
 كلمة ، لنعومة  لطفولة من للفظ صل ، شي كل في لصغير هو للغة في لطفل

لذكر تطلق طفل  . 2لأنثى على 
 -: هي جه ثلاثة في يعر اجتماعل علما عند لطفل

لى  .لبلو طو حتى لميلا من تبد لشخصية نمو لتكوين مرحلة من هي :لأ

                                                           

لقرني بن مسفر،  -. 1 لمكرمةمحمد  لمتوسطة بمكة  لمرحلة  في لطالبا  لانحر لسلو  لاسر على  لعنف  ، مجلة  مد تأثير 
لمجلد لانسانية ،  لاجتماعية   ية   بو لتر لعد 17لعلو   ،3 ، يا لر لقر ،   .22، جامعة  

2 -  ، لعر ، لسا  لصبا لرمختا  بو بكر  لفكر للطباعة ، محمد    ،1973 ،124. 
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 عشر لثانية سن حتى لميلا لحظة من طفلا  يسمى حيث لسن حسب تتحد لطفولة :  لثانية

 .عمر من

 عند تنتهي قد خر لى ثقافة من تختلف ، لرشد لى لميلا من لحيا مد هي لطفولة :لثالثة

 1.لز  عند لبلو

لنفس عند لطفل  مه بطن في لجنين جو لحظة من تبد لطفولة  لنفس علما يعد :علما 

هذ حل خطر هم من تعتبر لفتر ،   يبد لطفولة تطو هذ على ، لإطلا على عمر مر

ينت بالمرحلة  2.لجنسي بالبلو هيلجينية 
لأطفا لموجه ضد  لأسر   لعنف 

لأسر  لحالا تكو  لعظمى من  لغالبية  في  لصحي  لأسر بمثابة نو للمجتمع  تعد 
لحظ فإ هذ ليست قاعد عامة؛ فبعض  لـكن لسو   ، منا للأطفا لأكثر  لأنسب  لمكا  هي 

لاستغ يصبح لأطفا يمكن  يكونو معرضين لخطر  لأسر نفسها،  خل  لإهما  لا  
لأسر ،  فر  جو معتد جنسي معر  شخص عنيف ضمن  شد خطو في حالة  لوضع 
لاكتئا   لتنمر   لأسر   لديهم في ظر تتسم بالعنف  لذين يعيشو مع  لأطفا 

يحتاجو لتدخلا  لنفسية يكونو معرضين للأ  حمايتهملمشكلا   .كثر لتأمين سلامتهم 
لديه،   لجسد بالطفل من قبل  لضر  لأ  لحا  لأطفا حسب بأنه  لعنف ضد  يعر 

. لمبر لضر  لك من خلا  عايته   من يقو على 
لمتكر من جانب  لنفسية  لبدنية   لقو  ستخد  لأطفا بأنه  لعنف ضد  يعني 

حدهما لل لدين   لعقا لو لمقصو   لضر  يق  لك عن طر كا  لقصر، سو  أطفا 
عد توفير  عايته  هما  لمستمر للطفل،   لإهانة  ية   لسخر لمنظم   غير  لمبر  لبدني 

                                                           

لقشقشي، - 1 هيم  بر لمتعلقة بالإسا للطفل، هبة  لشخصية  لمتغير  لاجتماعية،  بعض  لعلو  نة ، مؤتمر كلية  سة مقا
 499، 1993لـكويت ،

لسيد،  - 2 سة نفسيةصالح حزين   ، لاطفا لـكويت ،سا معاملة   ،1993 ،08. 
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لأطفا  ستغلا  لأساسية،  من خلا  لاجتماعية  لنفسية  لجسمية  لصحية  حتياجاته 
ع لقائمين على  تكليفهم بأعما فو طاقتهم. من جانب   ايتهم 

لنفسي  لجسمي  لمهد للتو  لسلوكا  لأطفا مجمل  لموجه ضد  عليه نقصد بالعنف 
حد  لصا عن  لبدني  للفظي  لنفسي  لأ  لاجتماعي للطفل؛ حيث تتمثل في سلوكا 

لطفل.  عاية  لقائم على  لدين    لو
لأسر ضد لعنف   لأطفا شكا 

ير  لشرعي في تقا لطب  ليه  نطلاقا من مما توصل  لأطفا  لاهتما بالعنف ضد  بر 
لجسد عليهم، كما حد مع  ثا للعنف  جو  لى  ، حيث خلصو  لأطفا فيا بعض  حو 

لأطفا (  Ambroise Tradieuطبيب شرعي فرنسي يدعى )  لذ قا بفحص مجموعة من 
حرقو حت . ضربو  إهما ضر  نها عنف  ية لوفاتهم على  لمؤ لأعر  صف   ، لمو ى 

مسبباته. شكاله  لأطفا كذ  لعنف ضد  لمهتمة بموضوع  لمؤلفا  سا  لد لت   من هنا تو
لعنف لذ لموجه لمؤ لجسد لسلو به يقصد: (  لجسد )ني دلب *   لآخرين  نحو 

لضر مثلة من بالخو لشعو خلق لى  لإيذ1 لى يهد  شد، لركل، لدفع، لك 
فقه لعنف من لشكل هذ ،  لشعر لغالب ير با في   يكو لغالب في لشديد لغضب نو
 ما يؤ كل نه يتضح سبق ما على بنا لجسد فالعنف 2.لعد لعنف مصد ضد موجه
لجانب هذ لخو لى لأمر  يصل لآخرين نحو  لذ نحو بدنيا لإنسا  عن لناتج هو 
سة لتهديد عن ناتج ، لفعلي لبدني لإيذ لعنف مما لة   لجسد لعنف باستخد محا
 لعنف يسبق ما عا لعنف باستخد بالتهديد قد يكو(  لجسد) لبدني لعنف فا كذلك
لذ لموجه لعنف  لفعلي  لتهديد هذ لبدني لإيذ باستخد تهديد لآخرين لى  لى 
مها يشترط لا لـكن لآخرين لغالب مع في يكو . كل في تلا  لظر

                                                           

لانفعالية ،حمد يحيى  - 1 لسلوكية   با  لاضطر يع ، عما ، ،  لتو لنشر   لفكر للطباعة    2000 ،186. 
لمغربي، - 2 لعد سعد  لعنف   لنفسيةفي سيكولوجية  سا  لد لقاهر ،    ، مجلة   ، لعامة للكتا ية  لمصر لهيئة   ،
 ،23. 
 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

194 

ع قد يمثل لبدني لعد لعنف  لا شك كثرها لبشر لعد لعنف نو  تشان  
 جد متميز بفكر حي ككائن وجوب حس منذ لأ جه على لإنسا نشأ  منذ
  .1نافذ إ

سة لها على ) خر في  طالبة يمثلو طلا 2017 تر هد يوسف  ( طالب 
لمتوسط في ) لأساسي  لتعليم  لفئة 18مد  ية في  لإسكند سة حكومية بمحافظة  ( مد

جد   لى عشرين سنة, حيث  نصف  ية من عشر سنو  ل74لعمر طلا يتعرضو % من 
لأهل,   لبدني من  لى عقا لفظي فقط ، حيث يتبين من 26للعقا  % منهم يتعرضو 

لتعليمي للإبا  لمستو  لتي يقل فيها  لأسر  نتشا في  لأكثر  لبدني هو  لعقا  علا   لبيانا 
لمنخف لاجتماعي  لاقتصا  لمستو  لأسر   لعد  لـكبير   ض.لأسر 

لقضائية شا لشرطة  لمسجلة من طر  بعة في لإحصائيا  لى لأ لأ  من لأشهر 

يل-جانفي ( 2013 سنة ئم ضحية طفل 2073 سجلت فقد  )فر  لضر بينهم ضحايا من لعنف جر

 متبوعة بفئة لإجمالي، لعد من  54.17 % نسبة تمثل ، طفل 1123  لعمد لجر

 208 تقد لمعاملة سو ضحايا لأطفا ، ضحية 626  لجنسية دلاعت ضحايا لأطفا

لمفضي لجر لضر ضحايا لأطفا طفل، 109  تقد لاختطا ضحايا ، حد  لعمد 

  0.29 % بنسبة  ضحايا، 06  لعمد لقتل ضحايا لأطفا خير ، ضحية 01  للوفا

 لإجمالي. لعد من
لاعتد لقطع يشمل  لخد  لجر  لـكسو  لرضو  لطفل  لبدني على   

لطفل   لد  حد  سه  عتد كذلك كل عنف يما يعتبر   . خر صابة بدنية  ية  لعض 
لحر  للطم  ليد  لك ضربة بأ  بقبضة  يشمل  يه  تسبب فيه  جسد بالطفل 

                                                           

1 -  : خر إهمالهم هد يوسف  لأطفا  لاعتد على  لعدحو  بع,  لر لمجلد  لمتوسط,  لصحية للشر  لمجلة   ,3 ,
1998 ,55. 
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سا  لمما لرفس فكل هذ  لـكنها تعتبر لصفع  إ لم تسفر عن جر  كسو بدنية ظاهر 
تها  . 1عتد بحد 

لجسد في  لعنف  يستخدمن  للفظي،  هن بالعد  بنا لى معاملة  لأمها   تلجأ 
لضر باليد،  لجسد نجد:  لعنف  شكا هذ  من   . هن حين يخطئو لا تعاملهن مع 

، بالعصا، بالحذ لما .بخرطو  لإحر بالنا حتى  لركل، بل  لرفس  لتقييد،  لربط   ، 
با  لعقو مة  لصر تعني  مة،  لصر طفالهم معاملة قاسية شديد  لآبا يعاملو   هنا بعض 
لعقوبا توجه  لعا كانت هذ  في  لطفل لأقل هفو تبد منه،  لى  لتي توجه  لشديد  لجسدية 

لأ لإخو   ، لآبا .من قبل  لأمها  كبر،  
لعنف لإيذ يهد، عنف نه لمفهو من ضح هو كما: (  لشفو )للفظي *   من لى 
يق عن لآخرين لعنف ليس لتحقير، لنبذ، لألفا لكلا طر  لعنف ،لفعلي ستخد 
ع من غيرها  لجسد لبدني لعنف باستخد تهديد هو للفظي  لضر يلحق لتي لأنو

 لعنف يسبق ما عا لعنف من لنوع هذ  نجد لفعلي لعنف ستخد  لك بالآخرين
لة في يعد هنا فالإنسا، لبدني  قبل لك لآخرين لأفر إمكانيا قد فشكلى  محا
  .2.لبدني نفلع على لإقد

ما  لشتم خاصة  كانت  ثر من  بلغ  ية  لسخر لآخرين، فيفقد قد تكو  لأقر 
لذ  لشي  إمكاناته،  ته  لديه، فيصبح غاضبا متر مشككا في قد بو لطفل حينها ثقته بنفسه 
لأمر سو   يز   ، لاكتئا لغضب  مة من  يدخل في  نمو بشكل سليم،  يعو تعلمه 

لمب لتشجيع على  لطفل  لأمر مر عديد فبد  ينا  لديه تكر  لتعلم فإنه يحصل من  ا 
لإهانة  ته لأنه يخا من  منعزلا على  يا  لطفل منطو تصرفاته، فيصبح  لتشكيك في نفسه  على 

لاجتماعي.  لنفسي   لتي تزعزع كيانه 
                                                           

لجلبي،  - 1 لمساعد منهاسوسن شاكر  ساليب  لنفسية   لاطفا  سلامشكلا  مشق، ،    ،2006 ،69. 
يف، 2 لخر ية حمد محمد  لسعو لعربية  لممكلة  لأحد في  لعنف عند  ئم  سا جر لعربي للد لمركز  سالة ماجستير،   ،

 ، يا لر يب،  لتد  .16، 1993لامنية  
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يع   لصو سة سها  لمد  835على  2003ففي  لأطفا  يا  سي  سا من مد مد
بية لتر معاهد  ئية  كا  لابتد  , نتشا لعنف  ع  نو يتهم لأكثر  يا عن  لر لخاصة في مدينة 

سته من قبل  لطفل  ملابسه   ئي  نظافة  هما غذ , سو كا  لهر لإهما بمثابة قمة 
لإهما  على نسب  سة   لد جد هذ  لبدنية , حيث  لإسا  لنفسية  لإسا  لأبوين, ثم 

لأسر  لأطفا هي بين  لإسا موجو بين  لمنخفض, كذلك   لاقتصا  لدخل   
 .1لأكبر سنا
لعنف ع عن لبعد على لعنف هذ يد:  لرمز *   لمباشر للفظي  لجسد لبدني لعنف نو
ية طر ستخد لى يهد حيث لة عن مضمونهاتعبر في  مزية  تعبير  نبذ  لتهديد محا
 لفظية رغي بطر لتعبير يشمل لرمز لعنف  لى يحيى حمد خولة تشير،  لآخرين حتقا
يكن  لذ لشخص لى لنظر عن كالامتناع  لهم لإهانة توجيه  خرينلآ لأفرحتقا  عن
يقة لنظر  له يقد ما تنا عنلامتناع   له لعد  .   2تحقير  بطر

ل لعنف  :ثا  لأطفا لموجه ضد   أسر 
لقلق،  لطفل من بينها:  ثا سلبية على شخصية  لأطفا  لموجه ضد  لعنف  يخلف 
لثقة بالآخرين،  ، فقد  لذ لخجل، تدني مستو تقدير  لانطو  ، لاكتئا ئية،  لعد لغضب، 

لهر ية،  عضو لا جسدية   ، لنو ثنا  با مفزعة  ضطر سي،  لمد لبيت،  لتسر  من 
لدعا  سة  لجريمة، مما لانحر  لدخو في عالم   ، لـكحو لمخد  ما على  لإ لتدخين 

لجنسي. لاعتد   كنتيجة عن 
لعنف   خاصة  لمتكر  لعنف  لطفل بفعل  لذ يصيب  لحا  لانتحا كنتيجة للاكتئا 

هر تمثل بمثابة عامل مهد لظو للفظي، كل هذ  لمجهو لنفسي  تعيق  لمجتمع   لاستقر 
ثبتت بعض  لإطا  لتي ينشدها مجتمعنا.  في هذ  لشاملة  لاجتماعية  لتنمية  لة في تحقيق  لمبذ

                                                           

إهمالهم , 1 لأطفا  لى  لإسا  يع :  لصو يا سها  لر نية في مدينة  لطسة ميد لعد, مجلة  لتنمية,  , 2003, 9فولة 
89. 

حمد يحيى، مرجع سابق،   - 2  .186خولة 
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 ، نا لل ه  سة ) لونة عبد  سا كد للفظية » بعنو  ( 2004لد لإسا  للفظي  لعنف 
لمتغ علاقته ببعض  لد  لو لأطفا من قبل  لمتعلقة بالأسرتجا  لباحثة من «ير  ، توصلت 

لتأثر  لإنا من حيث  لذكو  حصائية بين  لالة  نه هنا فر   لى  سة  لد خلا هذ 
. لإنا لك لصالح  لد  لو للفظية من قبل   بالإسا 

 ، لرحمن  سعو سة ) منير بنت عبد  عه، »بعنو  ( 2005ما  نو  ، لأطفا سبابه، يذ 
لمتعرضين له لتالية:«. خصائص  لنتائج  لى  لباحثة  توصلت   هذ 

يبلغ نحو  لبدني  لإيذ  لمستشفيا هو  لذ يتعامل معه  لإيذ  كثر  لإيذ 91,5*   ما   %
يبلغ  لثاني  لإهما فهو  لأخير.87.3نتيجة  لجنسي فهو  لإيذ  ما   % 

لأساسي  لعنصر  لأ هي  لأ فهي تبلغ نسبة *   سبا  لأ 74.6لأ في  % بينما 
 % . 73.2يقل عنها قليلا بنسبة 

 ، لمطير لمحسن بن عما  سة ) عبد  لأسر »بعنو  ( 2006في حين جا  لعنف 
لمغير لاجتماعية بمدينة  لملاحظة  لأحد لد نزلا   هم «. علاقته بانحر  كا من 

لعينة كما لنتائج  فر  سر  لموجو لد  لأسر  لعنف  نماط  بر  لباحث   ليها  لتي توصل 
للفظي.  لعنف  ستجاباتهم هو   تعكسه 

لطفل فهو من جهة يطبعه  لأسر سلبيا كثير على  لى  للعنف  لباحثو  يشير 
جهها في حي لتي قد يو لحلو للمشاكل  ساليب  لعنف كأسلو من  هذ يقو بطابع  اته 

حاجته  قعه  لتحديا حين يتجه لعلا  موضوع  قضية يفر  لـكثير من  جهة  لمو
لفشل في  مل  بما تكو عاملا من عو لك ينعكس سلبا على مختلف حالاته،  علاجها، 
لذ يحمله تجا من يعيش  لحقد  لضغينة  لنفسي على  خر يبني تكوينه  من جهة  مستقبله، 

لقسو تجاهه. معه فع  لا سيما عندما لا يستوعب  هله،   من 
من جهة ثالثة يخلق في  قعه،  لا يستوعبو  لآخرين لا يفهمو حالته   حين يجد  
لعامل  لحياتية بفعل هذ  ته  تخا قر لآخرين، فينطلق في  لرهبة من  لخو  خله عامل 

لانحر في تبن لى  بما يقو  بما يقو لذ  لأسلو  لقر في مستقبله، كما  هذ  ي 
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سليما حين يفسح له  لآخر مهما كا موضوعيا  لتمر برفض ما يطرحه  لتحد  سة   لمما
عا حالته،  جهه  خله حين  لعنف في  لذ خلفه  لنفسي  لضغط  لمجا للاختيا تنفيسا عن 

ستر لشعو بضر  يه، فيتحر من با  لو كانت من خلا علاقته بأبو هينت  لتي  مة  لـكر  
ليه لنا   .1قر 

بية  بعملية للقيا لأجد هو لأطفا مع لقسو ستخد  لمربين من لـكثير يعتقد لتر
لخ  لشتم  لضر ستخد لى لآبا يلجأ حيث، لسليمة  لطفل قيا عند لتجريح....

سا من فكثير فيها غومر بسلوكا غير ليائهم  لأبنا سلو بين علاقة هنا  بينت لد  
ليا ينتهجه لذ لسلو  هذ معنى بية في لأ على  بنائهم طر من تقليد يعا بنائهم تر
سة في كزملائهم خرين شخا يين  لأساتذ  لمد  .بائهم حذ يحذ بذلك ، لإ

 من يعو  شأنه من لأطفا لد لعقا ستخد في لإسر  يهف لاشك مما
لأعلى   عملية تكوين  لطفل من تجعل لقيم جها لضمير بمفهو يعر ما  لطفل عندلأنا 
تية لرقابة لى نسانا يفتقر  . لعاجل لعقا يخشى   لذ

ل - لى مجموعة من  لتوصل  سة تم  لد لرئيسية منها:من خلا هذ   نتائج 
لطفل - لأسر ضد  لعنف  جهة  تيجية فعالة في مو ستر  نحو 

، من خلا تبني  لأطفا لموجه ضد  لعنف  جهة  تباعها لمو لتي يجب  لآليا  هنا بعض 
لك من خلا : لطفل   لى حماية  ية فعالة  متكاملة تهد  شا تيجية   ستر

لأسر - لوعي  سائل لرفع من مستو  لك بمساعد  مج متعلقة بالأسر   لتخطيط لبر   
لك بمساعد مؤسسا  لأطفا   لانجر نحو تعنيف  لتحذير من  لمختلفة من خلا  لإعلا 

 جتماعية :
 
 

                                                           

1 - ، لمطير لمحسن  لاجتماعية بمدينة عبد  لرعاية  لملاحظة   لإحد لد نزلا   لأسر  علاقته بانحر  لعنف 
يا ية ، لر لسعو لأمنية ،  سالة ماجستير، جامعة نايف للعلو   ،2005 ،17 
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: لأسر  * 
لأ  لنظم هذ قد هي لإنسا حيا في لاجتماعية لنظم هم من لأسر تعد

حتياجاته تقو لإنسا فيه يوجد جتماعي سط  تشكل،  لأسر في يبد لإنسا  بتلبية 
قيمه  مثله لفر تقاليدعا   لقيم لأ لمصد لأسر  تعد لك لى ضافة لمتعد

لأبنا عن بية  لك عندما تقو بتر لسلوكية ،   يق لخلقية  تصرفاته  لاجتماعية طر  لأنها لتنشئة 
لقيم فيهم ذبذلك تغ لتفاعل حب لأفكا   صل حلقة تعتبر هي بذلك لآخرين مع لتعا 

  لمجتمع لفر بين
يا  تما للثقافة لناقلة لمؤسسا هم بوصفها لأسر   في غر جوهر

جمعت  كفها،  لسيئة لسلوكا بية في لمختصين  لعلما بحا لقد   لىع لنفس علم  لتر

لد لأسر لذ همية  لطفل،   خصائص سم في لاجتماعية  لتنشئة في تلعبه  شخصية 
لمتسبب فيه  يمكن  نها تعتبر  غم  لأطفا  لعنف ضد  جهة  لأسر تعتبر مؤسسة مهمة في مو

لظاهر . لتقليل من حجم  لتوعية   ية  هذ بغر  شا لإ مج  لبر يق   لتعامل معها عن طر
* : لإعلا  سائل 

لسلبية   لايجابية   لصو  لظاهر بجميع  لمحركة لهذ  لأ  لإعلا لـكونه  تفعيل  
لظاهر لتقليل من  جل  لمجتمع ككل من  ليا   لأ لأطفا   تها  توعية  نقل   بر خطو

ليا لتي تسمح للأ لحديثة   بية  لتر ساليب  لأطفا   لتعامل مع  لعنف  طر  لتقليل من   من 
يجابية  لتي تكو مشبعة برسائل  لصحفية  تاجا  لريبو لنفسية   ية  شا لإ لحصص   لك عبر 
ها . ثا لى حلو للتقليل من  لظاهر للوصو  سبا هذ  لمختصين قصد تحليل  ما  لمجا   فتح 

لمساجد :   * 
لتي ترتبط ب لهامة  لاجتماعية  لمؤسسا  لى من  لمساجد  تهد  لاجتماعية   الحيا 

هم  لذ من  لإسلامي  لدين  يمة لهم من منطلق مبا  لـكر لحيا  ضما  لاهتما بالأطفا 
شا  إ للمسجد  توجيهي  لاجتماعية،  لحيا  لإنسا باعتبا محو  لحفا على  مقاصد 

ية م بو يقة تر لأطفا طر لعنف ضد  ، خصوصا   بية، هنا للأفر لخاطئ للتر لفهم  ستمد من 
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لعمدية  لمفضي للإسا  لعنف  ستعما  لأسر  لتوعية لتفا  لمساجد  لقائمين على  يجب على 
 للطفل .

جب  جتماعية فقد  لية  لعمل على معالجتها مسؤ لأسر   لعنف  لتقليل من ظاهر   *
ج لأطفا   عة لمن يعنف  نين  يه لسن قو طنية للتوعية لتنو ب عقد ملتقيا  ند 
لمجتمع ككل. لأسر   لطفل   لتعنيف على   بخطو 

مج لاهتما ضر - ية خاصة بصفة للأسر لمختلفة لرعاية ببر لاقتصا  لاجتماعية لخدما 

، خدما لصحية  كنتتم لطمأنينة، لاستقر من تحقيق لأسر تتمكن حتى لك لإسكا

لاجتماعية في لمختلفة بوظائفها لقيا من  .للأبنا لتوجيه لرعاية لتنشئة 
لمتعرضين للعنف. - لأطفا  لتعامل مع حالا  لتي بإمكانها  يعا   لتشر نين  لقو  سن 

لعلاجية  - مج  لبر تنفيذ  عد  سرهم   لمعنفين من قبل  توفير طر علا نفسية للأطفا 
حمايتهم لوقائي لأطفا  إيذ  لأسر  لعنف  لـكفيلة بمساعد ضحايا  لتأهيل  مج  لى بر ضافة  ة 

لأمنية. لاجتماعية  لنفسية  لطبية  نبها  لقضية من كافة جو  من قبل فر متخصصة تعالج 

للتع تنظيم ند توعية للأطفا - لعنف كوسيلة للتعامل عموما  يف بخطو  ليا للتعر لأ امل  
. لخصو جه  لأبنا على   مع 

لأطفا  - إيذ  لأسر  لعنف  مؤسسا بأضر  فر  لمجتمع  لوعي لد  فع مستو 
لبعيد. لمد  لمجتمع على  لسلبية على  تها   تأثير

يق  - لك عن طر لأطفا  يتم  لحفا على  جل  لمعرضة للتفكك من  لمفككة   لأسر  تدعيم 
لإ مج  ية .لبر لأسر ية   شا

لك  - لخدما (   لاستشا    لأغر )  ية متعد  سر كز  مؤسسا  تخصيص مر
ية . سر ية  شا ستشا   لتقديم 

عتما على  - لأطفا  إيذ  لأسر  لعنف  لمستقبلية لمكافحة  لخطط  تيجيا  لإستر عد 
سا جتماعية   حصائية . قاعد علمية مستمد من مسو 
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جهة جتماعية سياسة ضع لعمل على - لأسر عامة بصفة لعنف ظاهر لمو  بصفة لعنف 

لمجتمعية تنفيذها، لسياسة هذ ضع في تشا  على خاصة،  كانت سو لمؤسسا 

لمؤسسا – لمدني لمجتمع منظما كانت  لحكومية يمية، لجمعيا   عاية مؤسسا لأكا

 .لطفل
شخا  - لأمر  ية للطفل  يتولى  لأسر لخاصة بالإسا  لشكا  توفير خط ساخن لاستقبا 

لنفسية   لأضر  لـكثير من  لنفس مما يساعد على تفا  بية  علم  لتر متخصصو في مجا 
لأ . لمعاملة   لناتجة عن سو   لجسدية 

فضة لاجتماعية لثقافة تعزيزل لحكومية غير لحكومية لمؤسسا عو - للعنف  لنابذ لر
لبنا لقيم نشر بهد خا بشكل لأبنا ضد لأسر لعنف ، عا بشكل لأسر  لمبا 

ية بو  .لنفسية لصحة بخصائص متمتعين طفا لتنشئة لنفسية لتر
 : اتمةخ

لطفل ظاهر مرضية  تدخل    لموجه نحو  لأسر  لعنف  مل في يعد  لعو لعديد من 
لتي تبنى فيها شخصية  لى  لأ لمؤسسة  ثا تظل ممتد ، فالأسر تعد  ستفحاله كما   نتشا  
عد  نظم  لطفل لقو جب  تخضع معاملة  هقته لذ  يا نمو  مر لطفل  توجهه في بد

ية لأنها لطفل مسألة جوهر حتياجاتهم فحماية  فهم   عى فيها ظر لمجتمع فهو  ير تمس فئة هامة في 
جب توفير حماية للطفل بعيد عن  ته   حق بالحماية نظر لصغر سنه  تكوينه  ضعف قد

لسيئة فهو حق من حقوقه  ليس منحة  هبة. لمعاملة   لأ  
لمتمثلة في: لتوصيا  ستخلا مجموعة من    عليه يمكن 

لاجتما - لتنشئة  ية.تفعيل  مؤسسا  مج توعو نشا بر  عية من خلا 
لأسرية. - لمشكلا  لضو على   تسليط 
لعنف. - مج تحسيسية حو   تفعيل بر
لتحسيس.  - لإعلا في عملية  سائل   تفعيل 
لعنف. - لمد حو  خل  لاجتماعية   لتوعية 
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لثقافية لعولمة  لعربية في ظل تحديا  لثقافية  جه  لتي تو  لتهديد 
" لتحديا قع   لو

سما  سلامي  . علي ساحي                     . 

ط.        جامعة قسنطينة  لأغو  جامعة 
 

 ملخص:
ية     لجوهر ضيع  لمو هم  لثقافية من  لخصوصية  لعصر  تعتبر  لاهتما بها في  لتي   لحاسمة 

لمرغو فيها  لنتائج غير  لعديد من  فر  لعالم عموما من عولمة ثقافية  لحالي نظر لما يعيشه 
حتى  لز  لمسا  لثقافية من  يتها  لجماعا على هو ثا تخو مختلف  لتي  لقضية  ثقافيا،

لعالم يعيش تطو تكنو ، لاندثا خاصة  لحد لت  لمسافا  ثو تقنية قصر  لوجي هائل 
صناع  لمفكرين  لذ يلز مختلف  لأمر  هو  لمحك  لثقافا تحت  لعديد من  لذ جعل  لسبب 
لانصها في  لثقافية من  ية  لهو ضحة للمحافظة على  لتحر نحو خلق سياسا جدية  لقر 

لأمريكية منها  لغربية خاصة  لعصر نتيجة لما نر ثقافا  شيكا في هذ  لذ با  لأمر  هو 
ليومية . لحيا  نماط   ليو من غز ثقافي حقيقي يظهر جليا  في مختلف 

لمفتاحية لثقافية . لكلما  لعولمة  لثقافية ،  ية ، خصوصية  لهو لثقافة ، : 
Abstract : 

  Cultural specificity is one of the most important core issues critical that 

increased attention in the current era because of the experienced world in 

general of cultural globalization has produced many results, the issue that has 

raised various groups fear the cultural identity of prejudice and disappear 

and even a private world of extinction live the evolution of tremendous 
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technological revolution Technology the reason why many cultures under 

test which required different thinkers and decision-makers to move towards 

creating a serious and clear policies to preserve the cultural identity of fusion 

in a private American ones Western cultures which is imminent in this day 

and age as a result of what we see today from a cultural invasion real clearly 

it shows in the various patterns of daily life. 

Key words: Cultural , Identity , Culture specificity  , Cultural globalization.   

 مقدمة:
لثقافية خاصة في ظل      لخصوصية  لثقافية  ية  لهو لأخير عن موضوع  نة  لآ لحديث في  كثر 

لك بالم لإنسانية،  لحيا  جه  ثر على مختلف  لعالم من ثو  تكنولوجية تقنية  و ما يعرفه 
حتى  ية  لاقتصا لسياسية  لمجالا  نعكاسا  مست كافة  سع  نتشا  لعولمة من  بما تشهد 
لجانب  لعولمة على  ثر  ، خاصة عندما نتحد عن  لمجالا لك  تأثير بالغا على مختلف  ثر  لثقافية، 

ل مز  يخ  تا ية  لحسا لكل جماعة فهو يعبر عن هو لمجا  لتي تتميز كل منها لثقافي هذ  مجاعا 
نعكاساتها على  لثقافية  لعولمة  سع  لمد  لو لانتشا  بعد  بخصوصية ثقافية تميزها عن غيرها، 
لثقافي  يج  جهة للتر لتي باتت  لإسلامية  لعربية  لجماعا خاصة منها  لثقافية لمختلف  لخصوصية 

لرئيسية فيما  لإشكالية  منها تتبلو   يلي :لعالمي. 
ما هذ  لصمو  ما هي تحديا  لعربية  لثقافية  لخصوصية  لثقافية على  لعولمة  نعكا  ما مد 

لإسلامية؟. لعربية  لخصوصية  لحفا على هذ  لعالمي   لمد 
لفرعية تتمثل فيما يلي: لأسئلة  لعديد من  لإشكالية   تند تحت 

 لثقافية؟ لعولمة  ية،  لمقصو بالهو  ما 
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  لعربية؟ لثقافة  لثقافية على  لعولمة  نعكاسا   فيما تتمثل 

 لعربية؟ لثقافية  ية  لهو لمحافظة على  لثقافية  لعولمة  لتصد لمد   كيف يمكن 

لتالية:  لمحا  ضع  لى  لموضوع عمدنا  سة هذ   لد
 .سة لنظر للد  لإطا 

 ل لثقافية  ية  لهو لثقافية على  لعولمة   عربية ؟نعكاسا 

 لعربية؟ لثقافية  لخصوصية  لحفا على  تجيا   ستر

سة لنظر للد لإطا   : لأ  لمحو 
ية:  -1 لهو يخية مفهو  لتا لسوسيولوجية  لفلسفية  ية  للغو لدلالة  ية بنا على  لهو يتحد مفهو 

ية كلمة  لهو يقابل مصطلح  لمصطلح،  لفرنسية   identitéلهذ  هو   identityفي  ية  لإنجليز في 
لطبيعة نفسها  لشي له  لذ هو ما هو عليه،    لشي  لشي نفسه   يعني  صل لاتيني  من 
لتي تجعل من شخص  صفا  لمو لفرنسية مجموع  للغة  لمصطلح في  لآخر كما يعني هذ  لتي للشي 

 .1ما هو عينه شخص معر  متعين
لعربي    لفكر  ثنا  ية  عرفها " في تر يفا كثير للهو لمتعقل من لجرجانيتعر لأمر  " بأنها 

سم  لذ يطلق عليه  لمعنى  شد تقا بالتر على  بن  ية عند  لهو  ، لأغيا متيا من  حيث 
عند " بيلموجو  لذ لا يقع لفا لمتفر له  جو  خصوصيته  تشخصه  لشي عينته  ية  " هو

شر  .2فيه 
مة.لهو  ، مجتمع،  لتي يعر بها شي ما فر لخصائص  لمميز  لصفا   ية هي مجموعة 

                                                           

1- " ،) خر لمعاصر"حمد بلعبكي ،) لعربي  لوعي  قضايا ها في  ية  ، لبنا ، لهو لنشر بير ، ،  1، ط 2013،  
23. 
لسابق،  -2 لمرجع   .23نفس 
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لعولمة: -2 صطلاحا تعني سيا  مفهو  لشي ليكسب صفة عالمية،  لعولمة لغة هي تعميم 
حد من ثلاثة  تمثل  لعالمي  لصعيد  ثقافي موحد على  جتماعي   ، قتصا نمو سياسي 

ية كلما عربية جر ط لإنجليز لها بالفرنسية  globalisationرحها ترجمة للكلمة   ما يعا
mondialisation تعني نمط حضا معين لـكونية  لـكوكبية  يا هما  لأخر  .1لكلمتا 

لي للثقافةعرفها     لد لقاهر نوفمبر  لمؤتمر  لعولمة  2000في  لثقافة بين  لأ  لذ كا محو 
لق من حيث كونها لخصوصيا  لزما من ناحية  عما  يخية تمتد  لعولمة عملية تا ومية،  

خر لجديد من ناحية  لعالمي  لنظا   .2يديولوجية 
لعالم  لة عولمة  محا جتماعي ... ، ثقافي، سياسي،  قتصا لأبعا  هي سيا نظا عالمي متعد 

حد.  في قالب 
لثقافة:  -3 يف  للاتيني   cultureتعو جذ كلمة تعر للفظ  لذ يعني حر   cultureلى 

ماني حيث  لر ليوناني  لعصرين  لمعنى طو  للفظة مقترنة بهذ  قد ظلت  عتها  لأ 
لفلسفة شيشرستخدمها ) طلق على    mentis culture( مجا بالدلالا نفسها، فقد 

لفلسفة  تنميته، مؤكد    لعقل  لكلمة عة  قد ظلت  لآلهة  لنا على تكريم  هو تنشئة 
لدينية  لطقو  طلقت في فرنسا على  لوسطى، بحيث  لقر  في عصر   cultesهكذ حتى 

قتصر مفهو  بية   cultureلنهضة  لتر سا تتنا  بي، فتمثل في  لأ لفني  على مدلوله 
لقر  بعدها عمد فلاسفة  ع،  لإنسانية لى تطبي 17لإبد لمسائل  سة  لعلمية في  لمناهج  ق 

لمتعلقة بمفهو  ستعملها )  cultureفر مضما خاصا للعمليا  ( بمعنى توما هوبز، 
لكلمة محافظة على  ستمر  ية،  ية  معنو ية سو كانت ما لإنسا لغاية تطوير لذ يبذله  لعمل 

لى  جا   معانيها  ها  ضع كتابه جذ في  1871عا   primitive cultureتيلو 
                                                           

،  منة ياسين لقاسمي -1 يا يينمحمد  ئر لجز هقين  لمر لشبا  ية  تها على هو تأثير لثقافة  لعولمة  لعلو ، سة تحليلية" " مجلة 
لاجتماعية ئر ، جو  8لعد  ، لإنسانية  لجز  ،2012   ،42 43 . 

لسابق،  2-  لمرجع   .43نفس 
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شملها بحيث لا  يفا  لتعر فى  ليو من  لمفهو يعد حتى  يفا لهذ  ضع تعر  فقر من كتابه 
يف على   لتعر ينص هذ  لكتابا  لمركب   cultureيز يستخد في معظم  لكل  لك  تعني 

لفن  لعقائد  لمعرفة  لعا لذ يشتمل  لقد  كل  لعر  لقانو  لأخلا 
لإنسا من حيث هو عضو في مجتمع  لتي يكتسبها   .1لأخر 

نبثا مجموعة من     لسا  لقر  با في  لنهضة، عندما شهد  لثقافة ثمر من ثما عصر 
لظ جب  نترجم هذ  لو من  لفكر،  في  لأ  لفن  بية في  لأ اهر في ضو لأعما 

ختير كلمة لفرنسية حتى نفهم لما  لنفسية  خصوصا في ضو  بية،  لأ   cultureلنفسية 
للاتيني  لأصل  لمفكرين،   cultuvareلمشتقة من  ها  كما تطلق على صو ما تفتقت عنه 

بية لأ لحضا  إ  لأ  نسا  لفرنسي خاصة هو  بي عامة  لأ قع   هي حضا  فالو
، لها  لحصا لبذ  تها كالحر  لأ خير لتي تستنتج من  لعمليا  عليه فا  عة،  لز
ته   مو حضا بي  كما  لها  هاما في صياغة  لأ لإنسا   بالضر  ها في نفسية 

لسابقة فهي تحد لعمليا  فتيها جميع  لتي تضم بين  لعملية  عة هي  لز نتا    تنظم 
 .2لأ
لاجتماع بأنها نتا شامل متكامل     لنفس  لعلمي  حسب علما  يقصد بالثقافة في مفهومها 

لثقافة في  لحاضر،    لى عصرنا  لأ  لمجتمع منذ تكوينه  يخية عاشها  حد تا لتفاعلا 
ما بم لأ لعصو  ته على مر  حضا لمجتمع  عا حقيقة تعد نتا تر  ا فيه من عقائد 

لمجتمع من  لسابقة في  لأجيا  مما خلفته  ية  لفكر لأخلاقية  لقيم  كما من  تر سلو بشر 
يا  ضعيفا  كا فقير  غنيا، قو لمجتمع سو  ية  فنو كل هذ يمثل هو علو   عمر 

يا شماليا  جنوبيا، فكل مجتمع له  عيا  بد يا صناعيا   للتا تتميز بهما هو شخصيته  هويته 

                                                           

1- " ، لثقافة نصر محمد عا "  –لحضا  لمفهو لالة  لمصطلح  سة لسير  لإسلامي، لمدنية  لعالي للفكر  لمعهد   ،
 ،  .20،  1994لقاهر

لصبو شاهين،"مالك بن نب - 2 لثقافة"،  ي ،ترجمة عبد  يا،، طمشكلة  لمعاصر، سو لفكر   4  ،  ،26.20. 
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هويته هما قيمتا  لمجتمع  صالة  لقو بأ  من ثم فإنه يمكن  خر،  خصوصيا  مجتمع 
لاجتماعية قيمه  عقائد  ثه   .1جتماعيتا تنبثقا من تر

لرشتين( يميز )    يل  لأ لمصطلحيما  لاستخد  لثقافة،  مين لمصطلح  ستخد لثقافة  بين 
بي لمصطلح  لأ لثاني بالمعنى  لاستخد  خر  لتي تميز جماعة   لسما  بوصفها منظومة من 
خل  هر  لظو خر من  حضو من منظومة  لأكثر تميز  هر  لظو لثقافة بوصفها منظومة ما من 

 . 2جماعة محد 
لت    لمكونا  لمركب من مجموعة من  لكل  لك  لطبيعي للإنسا لثقافة هي  لجانب  ي تطو 

لتي تجعلها تميز  لمكونا  لعلم... هذ  لفن ،   ، لمعتقد لتقاليد،  لعا  لغالب من  تتمثل في 
 . خر لة عن   ، خر خر، مجموعة عن   فر عن 

لثقافية -4 لعالمية، بمعنى  يزلعولمة   لى  لمحلية  لإنسا من  هتما  نتقا تركيز   : هي 
لتي قد تحل  لعالمية  طنة  لمو ية  بر مفهوما جديد للهو ية  لبشر حد  لعالم  لوعي بعالمية 

لمحلية لها لمفهوما   .3محل 
لمغربي " لكاتب  لإله بلقيزيعر  مز عبد  ني  عد بي ثقافي  غتر نها فعل  لثقافية على  لعولمة   "

لاختر يف  نها  لثقافا ،  لثقافة على سائر  لمسلح بالثقافة فيهد سيا  لذ يجر بالعنف   
لعملية لتي تبلغها  لمجتمعا   .4في سائر 

لقضا على  بتالي  حد  يبها في ثقافة  تذ لثقافا  لة توحيد مختلف  لثقافية هي محا لعولمة 
لثقافي. لتنوع  لثقافية   لخصوصية 

                                                           

لشبيني، " -1 لعولمة"، محمد  لاسلامية مع  لعربية  لثقافة  ع  ، ، صر لعلم للملايين، بير لبنا  .69،  1،ط2002 
2- " ،) خر ( لعالم  لعالمي" ، لثقافة نطوني كينج ،ترجمة سهر  لنظا  ، لعولمة  لا ، لأسر  . 2005مكتبة 
، مرجع سابق،   -3 يا  .46منة ياسين لقاسمي، محمد 
4-  ، جا"، يوسف بن يز لحديثة لبنا نمو لعربية  لة  لد سة في بنية  لعولمة  لطائفية في عصر  لة  لد كتو ،غير " سالة 

لدكتو ف منشو ، لنيل ئر، شها   لجز لحا لخضر  باتنة،  ية ، جامعة  إ لسياسية ، تخصص تنظيما سياسية  لعلو  ي 
2012- 2013  ،77 . 
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لثقافية -5 ية  لهو يف  لثقاتعر ية  لهو لى :  لخا  لقومي  ها  طا لثقافية من  ية  لهو فية هي تحو 
إ  ية،  لأحا لثقافية  ية  لهو لأخر في ظل  لثقافية  يا  لهو لتكامل مع  لتفاعل  لاندما 
ثقافة  لثقافية بذلك فر منهج  لعولمة  لقو فتصبح  لعولمة تفر نفسها حتى باستخد  كانت 

ميركية بالهيمنة  جة  لا غريبة  لى  إصد لخصوصياتهم  فر مسحا لهم  شعوبه  لعالم  على 
ية شخصية  خصوصية هو تية   .1يكو لأ مجتمع ثقافة 

لثقافة  لخصوصية  لثقافية على  لعولمة  نعكاسا  لثاني:   .لمحو 
لسياسة،       ، لاقتصا بتد من  لمجالا  لذ مس جميع  لعولمة  حتى نتيجة لمد  لاجتماع 

مة... فهي تمثل  ، جماعة ، مجتمع،  هم ما يميز كل فر لمفر  تكو  لتي من  لثقافة 
لى هذ  ها تما حتى  ثا ها  متد جذ لعولمة  بعد ظهو  نه  لا  مز هويتها،  خصوصيتها 

ل ثر بالسلب على  هو ما  حد  جعلها  لثقافة  لا عولمة  لة  لثقافية لخصوصية محا خصوصيا 
بتالي هويته.  لمحلية 

لأفر تكمن فيما قاله      لثقافية للشعو  ية  ( :فالهو يل هنتنجو لاعتقا بضر )صامو  
خلاقي في نتائجه )  مر غير  لحضا غربية لما هو   لمؤسسا  لغربية لقيم  لشعو غير  تبني 

لثقافة  تسعى  بعه  تو لى نتائجه  لأخر بالنظر  لثقافية  يا  لهو لخصوصيا  قتصا  لى  لعولمة 
ية تية  هو  .2لى حد لا يكو لا يكو لأ مجتمع ثقافية 

ية      لعالم قر جعل  لحد  لذ  معظم  لتطو  لعالم هذ  لذ يعرفه  لهائل  نتيجة للتطو 
تصل  لعالم تظهر للعلن  لذ جعل كل ثقافا  لأمر   ، لعالم حيث صغير بعد نقطة في  لى 

هو في بيته، خاصة  بسط فر  لى  لغير  لى توصيل ثقافة  لاتصا   لإعلا  ساهمت تقنيا 
لثقافية  لعولمة  طا ما يعر بالعولمة عموما  لتي سو لها جيد في  لثقافة  لأمريكية هذ  لثقافة 

                                                           

غو ،  -1 "محمد  لشعو لثقافية لأفر  ية  لهو لعولمة على  ثر  بع " لر لعد  لإنسانية ، لاجتماعية  سا  يمية للد لأكا ،
ئر،  لجز ،2010    ،93 ،94 . 

غو ، مرجع سابق ،  م -2  . 97حمد 
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لتلميعا لهذ  لمنمقة  لإغر  ما  لهشة خصوصا  لد خاصة  صبحت ثقافا  لثقافة 
لك جليا في  يظهر  تفقد نوعا ما من خصوصيتها  مة، تتأثر بالسلب  لمقا لتي لا تملك سبل  منها 
سلوكيا  نماط  لمجتمعا من خلا تبني  لعديد من  لتي تعرفها  لمجتمعية  لسلوكيا  مختلف 

لأمر  هو  لسلو ، لأكل،   ، للبا لمحك جديد مثل  لحضا تقف على  لذ جعل بعض 
لثقافية.  جر ما يعر بالعولمة 

لثالث      لاعتقا بأ لا سبيل بالنسبة للعالم  لمبنية على  لغربية  لنزعة  فر  لثقافية  لعولمة   
طا لثقافي في  لمجا  لا كبير في  ثا جد لتي  بيا  لأ لامتثا بمنهجهم ، كما تدخل   لا 

لنزعة.كما فند ) يل هيتينغتوهذ  لحضا صامو لذ تلا كتابه حو  1993( عن صد 
لي  لد لنظا  إعا تشكيل  لحضا  ع  لك  على مقالة  1996"صر نسيس " )فر

ياما لغربي كما تنبفوكو لعالم  لسائد في  لنظا  لمقالا تتنبأ بانتصا  هذ  يخ"  لتا أ ( بعنو "نهاية 
لثقافيهيتينغتو) لحضا  لمجا  ع في  لصر  .1( باستمر 

لعربي"      لمفكر  لعر حيث يؤكد  لباحثين  لمفكرين  لعديد من  لذ تخو منه  لطر   هذ 
حمد"  لثقافة لا تعولم" في مقالته محمد سيد  خر "  نتشر في مجالا  لعولمة حتى   بقوله  
لث لأمر هيمنة لثقافة فإنها لن تشمل  ية عولمة للثقافة هي في حقيقة  ير في نهاية بحثه   قافة، 

لتخو  ، هذ  لأخر لثقافا  لأخر هيمنة تستند فيها ثقافة معينة على  لثقافا  معينة على 
حمدلذ عبر عنه " لأخر هو بعينه ما يتخو  محمد سيد  لثقافا  "من هيمنة ثقافة معينة على 

لاقتصا منه  ما  تها تمتلك  لى توقع هيمنة ثقافة بذ جع  ساسه  لتخو في   ، لعر لمفكر 
ضعف  ها،  قتصا لتي تعثر  لنامية  لمجتمعا  لمتطو على ثقافا  لتكنولوجيا  لعلو  لقومي 

لتطبيق لتكنولوجيا  لحديثة  لعلو  ين  لابتكا في ميا تها على  هنت قد لتخو علامها  ية، هذ 

                                                           

تصاليةنو شلو محمو ، 1- سة سياسية  يز بوتفليقة،  لعز ئر عبد  لجز لرئيس  كه في خطا  إ لعولمة  ،  مفهو 
لاتصا ، قسم  لسياسية  لعلو  ، كلية  لاتصا لإعلا  لدكتو في تخصص : كتو ،غير منشو ، لنيل شها  سالة 

ئر ، لإع لجز لاتصا ،جامعة   .132،   2010لا 
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لـكبر يمكنها بكل  لغربية  لصناعية  لقو  لخو هو   مصد  تها  مبر ية  لجوهر سبا  له 
ية  قتصا مقد  ية  علا قو سائل  لنامية بما لها من  لد  يسر، تهيمن على ثقافة  سهولة 

لتكنولوجية  لعلو  ثة في مختلف مجالا  حد بتكا  ع  إبد  ، لفضائية  كبير ضية   .1لأ
لهيمنة تغير     سائل  لك   لعالمي،  لمستو  لثقافية للحيا على  لتحولا  لـكثير   عتبر 

لعولمة،  مع هذ  لأمريكية  لهيمنة  سيلة لتكريس  لا  لتفاعلا ما هي  شبكة  لمفاهيم  كما تغير 
نمط ليو ليس توجها نحو ثقافة  لاختلافا  فإ ما يحد في عالم  حيا عالمي تذ فيه 

لمتحد لا  ، فالولايا  لعلاقا لأمريكي  لنمو  لة لنشر  لقومية، بقد ما هو محا قا  لفر
لبا  لحر  ما  لحا خلا  لنو كما كا  ع  لر لعالم بقو  لمنفر على  لسيطر  تستطيع 

نهيا  لوضع لم يصبح له معنى بعد  نها معه لأ هذ  لقو  لثاني في ميز  لقطب 
لعولمة  ، حيث ير في  قتصا لى مفهو ثقافي  لاحتو  لاختر  تحو مفهو  يديولوجياته 
عة مع  لمتصا لغربية  لإيديولوجية  لتي شكلت جوهر  لمبا   يناميكية لانتشا بعض  لثقافية 

نتشا  كية   لاشتر لسياسية  حقو لثقافة  لإنسا  مبا حقو  يا  لحر طية،  لديمقر
لتصد للاستبد يا على  غيرها من مبا تساعد نظر  .2لأقليا 

لى     نها يمكن  تتحو  سا  لثقافة على  لعر يبد تخوفهم من عولمة  لمفكرين  فالـكثير من 
لغربية بما  لثقافة  لى ثقافة موحد تهيمن فيها  مها عولمة تدعو  لها من تكنولوجيا متقدمة، 

 ، لشبا ليها  جها بصو حديثة تجذ  إخر مج  لبر ضع  قد عالية في  علامية متفوقة 
لأمم  لنامية  تصيب  لد  غيرهم من مفكر  لعر  لمفكر  لتي يخشى  لخطو 

لثقافية بين  ية  لتعد لثقافية، هي  تذ  لعولمة  يضا تر لشعو من  تذ معها  لأمم، 

                                                           

لشبيني، مرجع سابق،   -1  .36محمد 
 .133نو شلو محمو ، مرجع سابق ،   2-
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شخصيتها  لمميز  نتجت بذلك هويتها  ما  لأ لعصو  كمت عبر  لتي تر ية  لحضا قيمها  مة  كل 
 .1لفريد
لجانب      لعولمة على  لعولمة فلم تقتصر  تها  فر لتي  لجديد  لك كنتيجة حتمية للصو 

لأ صل  لـكثير فلقد  لذ تقبله  لذ لاقتصا  لحسا  لجانب  هو  لثقافي  لجانب  لى  مر 
. ضع حد لهذ بتالي ضر  تها  حضا لة  لد ية   يعبر عن هو

لمعالم مع تبنيه ما     يج كل  لتر كأنه فقد بسبب هذ  لثالث يبد  لعالم  لعولمة فا  طا هذ  ففي 
نتا فكر  تحد صبح غير قا على  كأنه  فكا  يستجيب يطر عليه من  يد  خا به 

لتي  لمفاهيمية  لمناعة  لحديث عن فقد  من هنا يمكن  هاناتها  لية  لد لتحولا  لطبيعة   
لتي  لآفا  لمناعة عن  هي لا تقل خطر  عد  لي  لد قع  لو ستيعا  لماضي على  ساعدته في 

لعولمة هذ  منت   .2تز
لثالث       لعالم  لد  لذلك فالد  نتائجها فبعض تلك  لثقافية  لعولمة  لها تخوفا عديد  

لفنية،  بية  لأ ية  لفكر لثقافية  تها  صل على مقد تهديد متو هم عليها،  لعولمة خطر  تشعر بأ 
لنامية تظهر  لد  لحيا في  حي  ما يصاحبها من هيمنة على مختلف نو لعولمة  فعندما نتحد عن 

مد ضحة  لغربية عليه،  لهيمنة  ثر   ، لد لخاصة لتلك  لوطنية   ية  لهو لمحافظة على  لنا قضية 
ها تتصاعد في  عو نر ، هنا  لشعو لوطنية لتلك  لخصوصيا  لهيمنة معا على  لعولمة  ثر 

لمح لإقليمية  لية  لد لمؤتمر  لاجتماعا  لنامية في  لد  لأخير من  نة  لية بضر لآ
تعديله  قها لثقافاتها  ختر لعولمة لمجتمعاتنا،  ية كل شعب من تهديد  صيانة هو لمحافظة  لدفاع 

لخاصة بها لوطنية   . 3للسيا 

                                                           

لشبيني، مرجع سابق،   -1  .81محمد 
 .134شلو نو محمو ، مرجع سابق ،   -2 
لشبيني، مرجع سابق،   - 3  .62محمد 
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ين على ثقافتهم من      لغيو لمفكرين  لمثقفين  ساط  لتي طرحت جدلا كبير  لقضية  هذ 
لعر  لد  ته ظاهر تشوبها شائبة، خاصة ثقافة  فر لتخو جا كنتيجة حتمية لما  هذ  بية منها 

لغربية متجا  نساقت  ثقافة  لتي  لمجتمعا  لعربية هذ  لمجتمعا  لثقافية على  لعولمة 
لعولمة  جلها  جد من  لتي  لأساسية  لغاية  لمفكرين يعرفو  لمحلية خاصة  هؤلا  ثقافتها 

لعالم ع لعولمة فبعد شهو  ع  نو خطر  هي  ية  فكر ليو نعيش عولمة ثقافية  ية ها نحن  قتصا ولمة 
 فما لا يؤخذ بالسلا يؤخذ بالفكر.     

كية      لاشتر لإيديولوجية  نهيا  لية منذ  لد لتحولا  نه لا تهد  لمفكرين ير  فالبعض من 
ل لتجانس  لا تسعى من   لعالم تنافيا  ليه لى كونية  سع بل كل ما تهد  لو ثقافي بالمفهو 

لتي لم تختلف عن تلك  ظائفها  سة  لتغلغل على مما نظمة  لتي تساعد  لقيم  حيا  تعزيز تلك   هو 
لحقيقي من   لهد  لشكل فقط، يعتبر  لا من حيث  سها سابقا  لتي كانت تما لوظائف 

لثقافية يكمن في خلق منظومة قي لأخر في لتحولا  لتحولا  مية تساعد على تحقيق خفايا 
لحق  لمناصر من خلا هذ  بيا  لأ لاقتصا كما تهد بعض  خصوصا  لسياسي  لمجا 
قبولها كحقيقة  لمجالا  ئيسية في كافة  لعولمة كمرجعية  لمعمو  لى تبني  لجديد  لسيمامنطقي 

لباحثين كمص بتالي تبنيها من قبل  طا علمية  لمهيمن في  لفكر  لقو بأ  طلح علمي، يمكن 
لمثقف في   لحاكم  لذهني لد  لاستعد  لك  لى خلق  لية هذ يهد  لد لتحولا 

لمثقف لحاكم  ية لتحديد   لضر ضية  لأ لذ سو يشكل   . 1لمحيط 
لثقافية     لعولمة  جو تغلغل تجليا  لمجتمعا على هنا مظاهر عد تكشف  لأفر  في سلو 

لتي نذكر منها لمظاهر  بة هذ  ط تيا محافظة كثير في محا نخر غم  ضية  لأ لـكر   : 2متد 

                                                           

 .140-139سابق ،   نو شلو محمو ، مرجع -1
 .78يوسف بن يز ، مرجع  سابق،   -2
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لعالم   -1 تخليقها بما يتو مع ما يشهد  لثقافية  لمعاني  إعا تصنيع  نماط ثقافية جديد  شيوع 
نماط بعينها كشيوع  نفتا ثقافي على  لأمريكية في من  لاستهلاكية  لثقافية  لغربية  ية  لما لقيم 

.  كل مكا

تصالية   -2 نماطا  لتي خلقت  لاجتماعية   لشبكا  لجديد كالإنترنيت  لإعلا  سائل  بر 
. مصطلحا جديد لو لغة  يتبا ها   جديد يتقاسمها جمهو

ل -3 لد لمجتمع  لثقافية نظر لما يشهد  لصناعا  لإعلا ها  سائل  ي من تطو هائل في 
لمجتمع يجر  لأمريكية لصناعة صو نمطية للفر  لمتحد  لولايا  لتي توجهها  لاتصا 

لوسائط . يقها عالميا عبر هذ   تسو

لثقافا     تجانسها مع غيرها من  فر تنميتها  لمحلية  لثقافا  ضطها  لحا نحو  لتوجه  هذ 
ثنية كانت لعالمية، تسبب  لمحلية  لوطنية  يا  لهو لاعتبا للثقافا  إعا  نبعا  في حد 

لوطنية   لمجتمعية  لكيانا  لأسس  فع باستماتة من خلالها على  ية تد ينية  طائفية  لغو  
لصفا ية عبا عن جملة من  لهو لك باعتبا  لأكبر  لسياسي  لكيا  لانفصا عن  لى   حتى 

لوظائف  ،  تحتل مكانة متقدمة في سلم  خر لتي تميز مجموعة عن مجموعا  ية  لجوهر لخصائص 
لى  تدفعه  جتماعيا،  لتموقع    لفر من  لثقافي لأنها تمكن  لنسق  لتي يؤمنها  لرمزية  لاجتماعية 

لإنساني لتي ينسجها مع محيطه  لعلاقا   .1ضفا سيما معينة  على 
( ) يؤكد     لثقافي في غضو عقو قليلة حيث ستتعر فريد ما لنوع  لعولمة قد تقضي على   

لجمع بين  لقد على  لد سو تتعلم  ير   لز  لى  لكافية  لتي لا تتمتع بالقو  لثقافا 
طا ما يطلق عليه " لمحلية في  جهتها لثقالعوحليةلعولمة  هي قد ثقافة ما في مو كثر قو "  فا 

لتي ينتظرها  لعوحلية فالنتيجة  لتي لا تتقن  لد  ما تلك  لدخيلة،  لعناصر  متصا  فريد على 
لنا   ما يفقد  ني  لإلـكتر لقطيع  لتي سو يجتاحها  فغانستا  هي من نوع طالبا في 

                                                           

لسابق، ، -1 لمرجع   .78نفس 
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ختيا لثقافا  ما بانسحا  هم، بمعنى  فريد ما يبشر  طا  هويتهم في بلا  جبر في 
 . 1لعولمة
لثقافية     لعولمة  تجا قضية  ضين  معا لمفكرين بين مؤيدين  نقسا بين  لقو  هنا  يمكن 

لمحلية  لثقافا  نه يجب على  لثقافية  لعولمة  لمؤيدين لظاهر  لمفكرين  لى من  لأ لفئة  حيث تر 
لثقاف لشديد على  لمحافظة  جعها لخر من بوتقة  تر لأمم  لك سببا  تخلف  لمحلية لأ  ة 

لثانية  لفئة  لمقابل نجد  في  مريكية غربية،  لانصها في ثقافة موحد معولمة  لى  عوتهم  بتالي 
لثقافة  لثقافة هو محو  لعولمة  لهد من  لثقافية حيث تر   لعولمة  ضة لظاهر  لمعا لفئة  هي 

لقضا بتالي  .لمحلية  لجماعا شخصية  ية    على هو
يا كما يلي    لمستو لثقافية على مختلف  لسلبية للعولمة  لانعكاسا   : 2يمكن تلخيص 
يخي:  .  لتا يا لمستو  لهو حد خلل في  لى  ، لأنها تهد  ستعما ثقافيا جديد لعولمة  تعد 

ل ية  لأحا لثقافية  لعولمة  هيمنة  ، بنشر  مكانيا لثقافية للشعو نهب  لاستيلا  قطب بهد 
لقديم، حيث  لثقافي  لتقليد  متد للاستعما  بالتالي فهي   ، لفقير لشعو خاصة  حضا 

. لمستعمر لثقافية لإخضاع  ية  لهو لغز سابقا يسلبو مقوما   كا 

يولوجي .  لا لنمولمستو  لعولمة هيمنة  لثقافية لظاهر  لهيمنة  لأمريكي على ثقافا  : تعنى 
لتغريبي   لثقافي  لغز  خطر  عتبا   لإقليمية بالز  لمحلية  لثقافا  لأمم باستهد 
لعناصر  هذ  بالحد من  لثقافية  ية  لهو سة ضد  شد شر لجديد لا  قائما  لقديم  لوجه 

لحق للسا  ساسيا في  لمتمثلة  لثقافية  ية  لعقيد لأساسية للهو لدين  لك  ية  لهو لمعبر عن  يقي 
لمحلية. للغا  كتسا  ، فتم  لخا بالشعو لحضا   لتر 

                                                           

كية في عمر مصطفى محمد سمحة، " -1 لتشا لسياسية  لثقافة  طي  لديمقر لإصلا  لعربية برنامج  لسياسية  لثقافة  لثقافية  لعولمة 
لعربي" سالة ماجيستير ،غير منشو ، لنيل لوطن  سا ،  لد لسياسية، كلية  لتنمية  لتخطيط  لماجستير ،تخصص:  شها 

لوطنية، فلسطين، ، لنجا   .37  2005لعليا ، جامعة 
غو ، مرجع سابق،    -2  .15 14محمد 
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لما .  حي  لر لر لمستو  نزع  تيجية جزئية للإنسا فهي تريد مسخ  ستر لعولمة  : تفر 
لتكامل في  لتو  لجسد للفر بإخلا  لما  لجانب  بقا  لجسد بإ لشخصية، فالعولمة من 

هذ بإعا  لفكر  لنفسي  حي  لر لجانب  ني بالقضا على  لحيو لما  لإنسا  لأمركة تنتج 
لذ  لمعولمة على حب  لثقافة  ية، بحيث تتناسب  لفكر تغيير مفاهيمه  لإنسا من جديد  صياغة 

لما لولا للفر  لشخصية للفر  لمعالم  نية بتحقير  لتي تقيم لفر  لغربية  ية  لما لتبعية للثقافة   
 نا للإنسانية.

 . : لاقتصا لد  لمستو  لى  لفقير  لشعو  تعميم ثقافة تبعية  لى تأكيد  لعولمة تهد 
ياتها  لأخير من هو يا بتنا هذ  لضعيفة من ما لشعو  لتي تغنى تلك  لمصنعة  لمتطو 

لتبعي تظهر  لسياسي لثقافية  لقر  في  لأجنبي  لثقافي  لاستثما  لاستهلا  لثقافية في نمط  ة 
لثقافية.  لتبعية  جة عالية من  لمتدينة بالإسلا في  خاصة منها  لشعو   باغتصا ثر 

لثقافية: لعولمة  لعربية في ظل تحديا  لثقافية  لخصوصية  لحفا على  تيجيا  ستر لثالث :  لمحو 
لكيا     لثقافي للد هذ  لكيا  مة ثقافية حا تتمثل في تهديد  ليو  لعربي  لوطن  يعيش 

تغيير  يه  مة  تشو لحاضر عن  لوقت  يف   لم نقل بالز فنحن نتحد في  لمهد بالتحر
هو ما يتوجب عل لغير،  لانسيا  ثقافة  ها  لمميز لجماعة معينة  سو لد لثقافة  ى 

مريكية موحد  يضها بثقافة  تعو لأمم  لذ هو بصد مسح ثقافة  لثقافي  لغز  ما هذ  لوقو 
هو   ... هنيا عا  ين  لعربية في مختلف مقوماتها من  لثقافة  لتي تختلف عن  لثقافة  هذ 

ل ضع سياسة ثقافية تحمي  لى  يها بصفة خاصة  مفكر لد بصفة عامة  لمحلية ما يضع  ثقافة 
قت قياسي.  في  لصو   خصوصياتها من عولمة تفر مدها بشتى 

لإسلامي"     لمفكر  لعربي حيث ير   ليه معظم مفكر  لذ يدعو  لأمر  مالك بن نبي" هو 
ما لم  لأفكا  إنما هي في   لوسائل  مة في  يل لم تكن  من طو لإسلامي منذ  لعالم  مة   

ل لإسلامية عضالا بسبب يد هذ  لعربية  لشبيبة  ضحا فسيظل   كا  لحقيقة  عالم تلك 
لمرشد  لأمة  يق  ، فلـكي نتغلب على مرضنا ينبغي  نكتشف طر لمتقد لعالم  كب  تخلفها عن 
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لتي تتجه نحوها  لاتجاها  لهذ ينبغي  نختا من بين  مة قبلها  لذ لم تترسمه  يق  لطر عني 
لإسلامية  لإ لعربية  لبلا  لمربين في  لطليعة ، فعلى  لى  حدها ثم نسبق  نسانية فنأخذ بزما 

لإنسانية لا  يعلموها كيف  يقا تتصد فيه موكب  لشبيبة كيف تستطيع  تكتشف طر يعلمو 
ئقهم  كيف تتبعهم  لأمريكيين في طر لر   كب   .1تو

لع     لمفكر  لتي  تخشى على ثقافتهم من لذلك يدعو  لنامية  لد  لمفكرين في  غيرهم من  ر 
لغر بحجة  عصرنا هذ  لثقافية في  لسياسية  لمؤسسا  لتي تخطط لها  لثقافية  لعولمة  هيمنة 
كبر  لية يمكن عن تحقيق  لشعو على  لأمم  لاتفا بين  ضر  لعالمية،  لـكوكبة  هو عصر 

لتو لإقليمية قد من  ية  لقطر لحو  يق  لحضا عن طر لتعا بين  لثقافا  صل بين 
ية  مة بهو لحضا يمكن  تحتفظ كل  لثقافا  لتفاعل بين  لإطا من  في هذ  لعالمية 

لأخر لأمم  تفيد من ثقافا  يف بثقافتها  لتعر لذ تتوخى  لوقت  في  صالتها،  ثها   . 2تر
سياسا تحافظ فيها على  ففي      تيجيا  ستر ضع  لد  لذ تقد فإنه على  لطر  طا هذ 

لسبب فإنه  لهذ  لة غير معرفة  لة بلا خصوصية ثقافية  هي  لتي تزخر به، فالد لثقافي  منسوبها 
لة من خلالها على خ لد تيجية تحافظ  ستر لثقافي من خلا  ثها  لد حماية تر ما على  صوصيتها لز

لدخيلة خاصة في  لتصد للثقافا  مة  بنا مقا لعربي   لنهو بالفكر  ئها  مبا ترسيخ قيمها 
ضة بحيث يجب  يكو هنا حو  لمعر لثقافا  خم هائل من حيث  لذ يعر  لوقت 

لمحلية للشعو  .  لمسا بالثقافة   تشا لـكن  
ج     لعربية على  لثقافة لا تنفصل عن في مجتمعاتنا  مة  جهة  لتحديد يجب  ند  مو ه 

لثقافة يجب  يشمل  لاجتماعية لأ تقد  ية  لاقتصا لسياسية  لأخر  ما  لأ جهة  مو
لحاجة لصياغة نمو ثقافي جديد يبعد تماما عن  شد  نحن في   ، لمعنو لما  لجانبين 

لى ثقافة  لا ينظر تحت لاستسلا ليرتفع بنا  لمستقبل  لى  لفر ينظر  لتي تجعل  لثقافة  جهة  لمو
                                                           

 .118 -117مالك بن نبي،مرجع سابق،    -1
لشبيني، مرجع سابق،    -2  .72 -71محمد 



  1028 فيفري – سلثتيسلعدر   -اامي  و سحضتاة الأغوسطمركز سلبحث ي سلعلوم ا – راسات  ستعية  ةج             

 

220 

لا  لا قيمة له  تي  يشعر كأنه جز  هنة  لر للحظة  جل  ليس من  لغد  جل  قدميه، يفكر من 
ها فهذ لن  ستمر لك  لمحلية لأ  في  لثقافة  حيا  إ كنا نحا   ، لعا لـكم  فائد بعيد عن 

لة فرضه في ظر حديثة متغير بل يتأتى بانتقا ثقافة من يتأتى بالتم محا حد  سك بالقديم 
ية مع  لاختلاط بحر لعربية من  لثقافة  تمكين  لجديد  قع  تفعيلها بالو بطها  لة  محا لجذ 

لمعاير مع بقائها متميز لأخر   . 1لثقافا 
ختلا     لعربية من  لثقافا  عو للباحثين للبحث عن ففي ظل ما تشهد  نا فهنا  لتو في 

تخليصه من حالة  هن  لر لعربي  لثقافي  قع  لو لقو  تغيير  فضل حيث يمكن  قع ثقافي 
قع ليس  لو لذ يد فيه هذ  لعلمي  لفر  باختصا  مل  لذ يعيشه،  لفكر  لركو 

لـكشف عن  لحو   لذ يعاني منه هذ بالأمنيا  تفو طر في  لاغتر  لفر  
لمهم  نبد بإنتاجه لا   لتحديد بل من  لعلم   لا يكفي  نقو بأننا لسنا ضد  قع،  لو
لتفاخر  لتغني  جة  منهجية  حد سا سر منهجية  صبحنا  إلا  نكتفي باستهلاكه كما يصلنا 

ك ثها بصلة  منهجية جمع  لأخر بكل ما يمت لتر لة على فسا حضا  لأ بر عد ممكن من 
لعربية للثقافة  لعربي  لمنهجية هو قد يسي من قريب  بعيد للحو  قع  مثل هذ   .   2لو

لذ  من شأنه     لقائمة  لثقافية  ية  لفكر لأسس  لقاعد  فالبحث عن فكر ثقافي جديد يقو على 
ت لمحلية من جهة  لثقافة  لعولمة من جهة ثانية، فهذ ترسيخ  لعصر  تطو  ماشيها بما يتلا 

لأخر   لثقافا  لعالم من   لاندثا  ما يشهد  لز  لمحلية من  لثقافة  لأمر يحمي 
لمسا  لتخلف   جه من ترسبا  إخر لمحلي  لثقافي  لتر  لى تطوير   هذ يؤ 

لثقافية لها  فالعالم بخصوصية  ثقافة بمعن بت  لثو لتخلي عن  لغير   لانفتا على ثقافا  ى 
لك في: يتلخص  . لثقافا  ليو يعد مسرحا تتنافس فيه 

                                                           

، "محمد سيد خليل  عفت محم1- لشرقا لمغرد  لمشر  لتعو في حو  لوحد  لعربية بين  لعلو  للنشر لثقافة    ،"
، لقاهر يع ،   .54،  1،ط 2007لتو

، مرجع سابق،   -2 لشرقا  .30محمد سيد خليل، عفت محمد 
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 .لمحلية  لتمسك بالثقافة 

 .لمحلية لثقافا  لثقافية بتطوير   لتصد للعولمة 

 . لمحلية يج للثقافا   لتر

 سياسا للاهتما بالثق مج  تعزيزها.ضع بر لمحلية   افا 

  ية لثقافية بالنسبة لهو لخصوصية  بر مكانة  لة  محا لمحلية  لثقافية  لقيم  لعمل على ترسيخ 
 لأمم.

  لسليمة بحيث لا لعمل على تحديثه بالطر  لوقو عند بل  عد  لثقافي  لاهتما بالتر 
 يفقد قيمته  

يا    لوقت يكو متماشيا مع  ثة. في نفس   لحد

 .لثقافي لتنوع  مبد  لأخر  لثقافا   حتر 

 .لثقافية لخصوصية  لمحافظة على  لـكن بشرط  لأخر  لثقافا   لانفتا على 

 .سية لد لمقر  لثقافية في  بية  لتر   مقيا 
 خاتمة: 
لثقافية     لعولمة  تخوفا موضوع  سعا  ثا جدلا  لتي  ضيع  لمو هم  ثا  من  لتي  لقضية 

لجماعا  لأفر   نتيجة تخو مختلف   . لاتصا لإعلا  لهائل لتقنيا  لتطو  خاصة في ضو 
لمنا  لشعو خاصة في خضم  لك ثقافة  لمجالا بما في  لتي مست جميع  عياتها  تد للعولمة 

لثقافة للجماعا م  لخصوصية  ضع   لذ  لأمر  لثقافية  لثقافة بالعولمة  لأمر حيث تعتبر  حل تهديد 
لك   ، ما لأ تعنى بأهمية بالغة في  مجتمع عبر مختلف  لتي تلقى  لإنسانية  هر  لظو هم  من 
لمجتمع،   ، لفر لعاكسة لشخصية  لمر  نها تمثل  لظاهر يكفي  لتي تحظى بها هذ  نظر للمكانة 

مة بكاملها فهي ت بتالي حضا  لة ...  قليم( عن غيرها، لد مة،  لة،  ية  )  ميز كل جماعة بشر
لخصوصية  لعالمي للحفا على  لمد  لمعالم للتصد لهذ  ضحة  تيجية  ستر ضع  بتالي فلا بد من 

لمحلية، لثقافا فالعولمة ليست كلها سلبيا بل هنا  لثقافية  لتا على  لانغلا  هذ لا يعني 
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لذلك   ، لايجابيا لثقافة على بعض  ط تحافظ من خلالها  فقط شر لانفتا  عا  يجب مر
 خصوصيتها. 
جع : لمر  قائمة 

 لـكتب :-
1- " ،) خر حمد ،) لمعاصر"بلعبكي  لعربي  لوعي  قضايا ها في  ية  ، لهو لنشر بير   ،

 .1، ط 2013لبنا ، 
لصبو شاهين،" -2 لثقافة"،  بن نبي مالك ،ترجمة عبد  يا،، ط مشكلة  لمعاصر، سو ، 4لفكر 

 . ، 
3- " ، لشرقا لمشر سيد حمد خليل  عفت محمد  لتعو في حو  لوحد  لعربية بين  لثقافة 

،لمغر لقاهر يع ،  لتو لعلو  للنشر   . 1،ط 2007"،  
لعولمة"، لشبيني محمد ، " -4 لإسلامية مع  لعربية  لثقافة  ع  لعلم للملايين،صر بير   

،  .1،ط2002لبنا
لثقافة عا نصر محمد ، " -5 " –لحضا  لمفهو لالة  لمصطلح  سة لسير  لمعهد لمدنية   ،

 ، لقاهر لإسلامي،   .1994لعالي للفكر 
6- " ،) خر ( لعالم  نطوني ،ترجمة سهر  لعالمي"، كينج  لنظا  لعولمة  مكتبة لثقافة 

لا ، ،  .  2005لأسر

 -  :  لمجلا
"غو محمد،  -7 لشعو لثقافية لأفر  ية  لهو لعولمة على  ثر  لاجتماعية " سا  يمية للد لأكا ،

ئر،  لجز بع ، لر لعد   . 2010لإنسانية ،
منة ياسين  -8 ، لقاسمي  يا هقين محمد  لمر لشبا  ية  تها على هو تأثير لثقافة  لعولمة  "

يين ئر لاجتماعية، سة تحليلية" لجز لإنسانية  لعلو  ئر، جو  8لعد  ، مجلة  لجز  ،2012. 
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لجامعية : -  لرسائل 

لحديثة لبنا بن يز يوسف ،  -9 لعربية  لة  لد سة في بنية  لعولمة  لطائفية في عصر  لة  لد "
جا"،  كتو ،غير منشو لنيلنمو لسياسية سالة  لعلو  لدكتو في  ، تخصص شها  

ئر،  لجز لحا لخضر  باتنة،  ية ، جامعة  إ  .2013-2012تنظيما سياسية 
يز شلو نو محمو ، -10 لعز ئر عبد  لجز لرئيس  كه في خطا  إ لعولمة  مفهو 

تصالية سة سياسية  لدكتو في  بوتفليقة،  كتو ،غير منشو ، لنيل شها  سالة   ،
لاتص لإعلا  لاتصا ،جامعة تخصص  لإعلا  لاتصا ، قسم  لسياسية  لعلو  ، كلية  ا

ئر،   .132،   2010لجز
طي مصطفى عمر محمد سمحة، " -11 لديمقر لإصلا  لعربية برنامج  لسياسية  لثقافة  لثقافية  لعولمة 

لعربي" لوطن  كية في  لتشا لسياسية  سالة ماجيستير،غير منشو ، لنيللثقافة  شها  ، 
لوطنية،  لنجا  لعليا، جامعة  سا  لد لسياسية، كلية  لتنمية  لتخطيط  لماجستير،تخصص: 

 . 2005فلسطين، ،
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لفضا  لاجتماعي  صل  لتو ية لشبكا  لنظر لخاصة بالمرجعيا  لوطنية  سا  لد قر في 
ضي  لافتر صفية تحليلية–لعمومي   -سة 

 
ياض .           فريد صغير عبا.        و 

لقا   لامير عبد  ئر                                        قسنطينة  -جامعة  لجز  3جامعة 
       
 ملخص 

ية  لنظر لبحو  سا   لد شكالية قر في عينة من  لبحثية عند  سة  لد تقف هذ 
لاجتماعي بو صل  لتو لويب لخاصة بعلاقة شبكا  لانترنيت   لطبيعي لشبكة  لتطو  صفها 

ية من جهة   2.0 لحضا لمشا  لجنسيا   لمحد من مختلف  لأفر  صل بين  لية للتو
لآ حو  لمناقشة  تبا  لتحا   لذ يتم فيه  لمجا  لك  نه  لعمومي على  لفضا  متغير 

ل طنين  لمو لعا  مسائل  لشأ  ينية قضايا  لتد لفضا  لاجتماعية خاصة في  سياسية  
لمجتمع بد من  ئح  ضحت تجسيد لما تحد عنه هابرما  في تحو مختلف شر لتي  نية  لإلـكتر
لى  لعمومي  لفضا  لى فاعلين ليتحو بذلك  لسياسي  لى  صولا  لصحفي  ية   لعا طنة  لمو

لظا طا  يمي في  كا شتغا بحث  صل ميد  لتو لممثلة في شبكا  لجديد  صلية  لتو هر 
صل  لتو لت علاقة شبكا  لتي تنا لوطنية  سا  لد صد بعض  لى  هو ما يحيلنا  لاجتماعي 

ية . لنظر نطلاقا من مرجعياتها  لعمومي   لاجتماعي بالفضا 
لمفتاحية : لفض لكلما  لعمومي ،  لفضا  لاجتماعي ،  صل  لتو ضيشبكا  لافتر لعمومي   .ا 

  
Abstract 

This studies discusses the problem of reading in a sample of studies 

and theoretical research on the relationship of social networks as the natural 

development of the Internet and the Web 2.0, and a mechanism for 

communication between modernized individuals of different nationalities and 

cultural trends on the one hand and the variable of public space as that area 
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which is The discussion, discussion and exchange of views on the issues of 

public affairs and citizens' political and social issues, especially in the 

electronic blogosphere, which became the embodiment of what Habermas 

talked about the transformation of various segments of society from ordinary 

citizenship and journalist  and the actors to turn this public space to the 

functioning of the academic research field under the new communicative 

phenomenon represented in social networking, which brings us to monitor 

some national studies on the relationship of social networking public space 

from its reference theory. 
Keywords: social networking, public space, virtual public space 

. 
 مقدمـة : 

لعقد  لعشرين   لقر  لأخير من  لثلث  شاملة في  ية  ية تغير جذ لبشر عرفت 
قعا  لاتصا  فرضت علينا  لثالثة  صاحبتها عد ثو في مجا تكنولوجيا  لألفية  لأ من 

لثاني ثقافيا جد  جتماعيا لنصف  لتكنولوجيا في  تاحتها  لتي  لخاصة  لثو  يد خاصة مع تبلو 
لانترنيت  تطو  لمعلوماتي  لانفجا  ندما ظاهر  لتي تبلو من خلا  لعشرين   لقر  من 
لإعلا  لاجتماعي  كما يعر بـ "  صل  لتو ما تشمله من شبكا  لانترنيت  مبر بذلك 

عتبرها لاجتماعي "  لتي  لاجتماعية   لشبكا  لجديد   لإعلا  يل كاستيلز-    -مانو
لتي تعني بشبكا  سا  لد لبديهي  تتعد  من  لجديد لمجتمعنا  لاجتماعية  لمرفولوجيا 
طا يتجا  لتفاعل في  لتي تحقق  لية  لد لمعلوما  لاجتماعي كأحد مكونا شبكا  صل  لتو

ل لاجتماعي بالفضا لحد  صل  لتو لباحثين يوصف  فع ببعض  لذ  لحد  لى  زمكانية 
لها  تشكيل فضا عمومي  سند لتفاعل   لنقا   ية  لمحققة لحر لرقمية شبكا  لجديد 
لسيا تشكلت نخب جديد تساهم في بلو  في هذ  لتقليدية ،  لفضا  ضي يتجا  فتر

بد طر لنقاشا عبر مو لنقا  لمحققة للمشاكة  لأشكا  لاجتماعي كأحد  صل  لتو قع 
ية  ضي من منطلقا نظر لافتر لعمومي  لفضا  لاجتماعي   صل  لتو قع  نشغالا بحثيا حو مو
تأينا من  ضي لذلك  لافتر لعمومي  لاجتماعي بالفضا  صل  لتو مختلفة تنتظر في علاقة شبكا 
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لد ئر من خلا قر في عينة من خلا هذ  لجز لسيا  لموضوع في  سة تنا هذ 
لعمومي  لاجتماعي بالفضا  صل  لتو ية لشبكا  لنظر لخاصة بالمرجعيا  لوطنية  سا  لد

ضي .  لافتر
سة :  -1 لد  شكالية 

تتدف لمعلومة تنتقل  صبحت  لتقنية بحيث  لاتصا تطو في مجا  سائل  ق عرفت 
لويب  لفين  2.0بسرعة ، خاصة مع ثو  لتي نظر لها  لثالثة  لموجة  لتحو ضمن  ، يضعنا هذ 

لتدفق  Alfin Toflerتوفلير  يعة  لسر لشبكة  يق  لجيو عن طر لبيو   لانترنيت  لو  مع 
ADSL لجديد للإعل لتكنولوجيا  لذ صا تتحكم فيه  لمجتمع  يقد توفلير تصو عن  ا  ، 

لصا عا  لثالثة "  لموجة  لموسو بـ "  لحجر 1980لاتصا ضمن كتابه  لانترنيت   لتشكل 
لأفر في  صل بين  لاجتماعي كآلية للتو صل  لتو لت شبكا  لتي تنا لبحو  لأسا لعديد 

لتكنولوج لاتصالية   لثو  لتفاعل ،كما ساهمت  فق نظا  ضي  لافتر لمجتمع  لجديد بنية  ية 
غن هابرما من  جتماعي جديد يخضع لمثالية يو نية في ظهو فضا  لالـكتر لإعلا  لوسائل 
لمجتمع  تزيد من قو  لأفر  لتفاعل على  ساحة  تحتر حقو  لنقا  تاحة  لى  لسعي  خلا 

نه ي لمؤسسي ، كما  لإكر  لعا يخلو من  لمجا  لذ يحد في  لاتصا  ؤسس لخطا لـكو 
صل  لتو لى شبكا  لمثالي  لخطا  عد " هابرما " عن حالة  إ ما تحولت قو طي  يمقر
تسمح  هتماما كل فر  طية تستطيع بالفعل  تمثل  لتي تثا للديمقر لإمكانية  لاجتماعي فإ 

لجديد بمختلف تط لميديا  سهمت  تقد ما  غباته ،  تجاهاته  بيقاتها في توسيع نطا له بالتعبير عن 
لتي تصاحبها  لمنهجية  لتحديا  لعديد من  لحو بقد ما خلقت  لتعبير   لر   ية  حر
هم هذ  من بين  لإعلامية  لاتصالية   لظاهر  ية تسهم في تشكيل  با نظر مرجعيا  مقا

لمجسد لعقد  طنة  لمو لتي خلقت فضا  غن هابرما  ية يو يا نظر لجماعية عبر لنظر كية  لتشا
لبحث في قر عينة  لى  هو ما يدفعنا  با مرجعية للبحث  لاجتماعية مجسد مقا لشبكا 
لفضا  لاجتماعي   صل  لتو ية لشبكا  لنظر لخاصة بالمرجعيا  لوطنية  سا  لد من 

س لد لتالي ، كيف نظر  لرئيسي  لتسا  عليه نطر  ضي  لافتر لوطنية )عينة لعمومي  ا 
باتها  نطلاقا من مقا ضي  لافتر لعمومي  لفضا  لاجتماعي   صل  لتو لى شبكا  سة (  لد

ية ؟   لنظر
لا فرعية نحصرها فيما يلي :  لرئيسي تسا لسؤ   ند ضمن 
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لعمومي لـ  - لفضا  لاجتماعي   صل  لتو ية لشبكا  لنظر لخلفية  لمنطلقا   ما هي 
 ما ؟  .هابر

لاجتماعي ؟ . - صل  لتو لعا في بحو شبكا  لمجا  ية  طن تطبيق نظر  ما هي مو
سة :  -2 لد  هد 

ية لشبكا  - لنظر لخاصة بالمرجعيا  سا  لد لوقو عن كثب على قر عينة من 
ضي . لافتر لعمومي  لفضا  لاجتماعي   صل   لتو

لعمومي  - لفضا  سس  صل تحديد مفهو   لتو سياقه عبر شبكا  ضي  لافتر
 لاجتماعي. 

لعمومي  - لفضا  لاجتماعي  صل  لتو ية لعلاقة شبكا  لنظر لمرجعيا  معرفة 
سة     لد لوطنية عينة  سا  لد نطلاقا من  ضي   لافتر

سة :  -3 لد  منهجية 
لتي تعنى بوص لتحليلية  لوصفية  سا  لد لى  سة  لد لى تنتمي هذ  تتعدها  لظاهر  ف 

لمنطقي . لعقلي  لاستنباط  نطلاقا من عمليا   تحليل عناصر 
سة  عينته :  -4 لد  مجتمع 

ئر  لجز لتي نوقشت بجامعة  لدكتو  حا  طر سة في عينة من  لد  3يتمثل مجتمع هذ 
بتد من  لاتصا  لإعلا   ح 2016لى سنة  2014كلية علو  طر ها  كتو  عد  4تين 

خر من جامعة باتنة لجامعة  لمستهد فيتمثل في  1سائل ماجيستا بنفس  لمجتمع  ما   ،
لعمومي  علاقتها بالفضا  لاجتماعي  صل  لتو ضيعها حو شبكا  لتي تمحو مو لرسائل 

ضي .  لافتر
لسابقة :  -5 سا   لد
لم 5-1 نية  سة جما بن   سهيلة بضيا  لالـكتر لاجتماعية  لشبكا  وسومة بـ : 

لعا لمجا  ية   . شكالية تطبيق نظر
لعلمية        لبحو  ية في  بة نظر لعا لها برما كمقا لمجا  ية  ستخد نظر سة  لد لت  تنا

لوطن  لسياسية في  لتحولا  نية   لالـكتر لاجتماعية  لشبكا  لعلاقة بين  لعربية لتفسير 
لتي  لمنهجية  لإشكالا  لتالي : ما هي  لرئيسي  لتسا  لإجابة على  لك من خلا  لعربي 

 ,, لعربية )جما بن  ، سهيلة بضيا لبحو  لعا في  لمجا  ية   2017يطرحها تطبيق نظر
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لمجا 3, ية  لأساسية في تطبيق نظر لمشكلة  ها   ئيسية فحو سة بنتيجة  لد خرجت   ،)
ية  ساسا لهو نية تعو  لالـكتر لاجتماعية  علاقته بالشيكا  لعربي  قع  لو لعا لها يرما على 
ته  لمفهو في حد  مشكلة ضبط  نية  لالـكتر لاجتماعية  لشيكا  لجديد بما فيه  لإعلا 

عا لقيمة مما يستوجب  لثقافية  لسياسية  لعربية   لمجتمعا  لى خصوصيا  لنظر في  بالإضافة 
لعربية في كل  لمنظومة في  فق  يا عربية تتو نظر لإعلا بما فهيم  لمؤطر لبحو  يا  لنظر

 مناحيها
صل 5-2 لتو قع  لموسومة بمو إشكالية  سة هو حمز  ،طرحت لعموميفضا لاجتماعي 

ئر على تأسيس فضا عموم لجز صل في  لتو سة تصو مد قد شبكا  ي بديل للمجا لد
لحديث يحيلنا  لوقت  لعمومي في  لفضا  لهابرماسي ،فالحديث عن  لتقليد بالمعنى  لعمومي 
لفضا  لانترنيت كفضا جديد بديل عن   لى  يضا  لمفهو  لى هابرما كمنظر لهذ  مباشر 
معايير محد ،)هو  ط  ضع له شر لذ يبحث عنه هابرما  لتقليد 

,  (2012,10حمز
منها: - لفايسبو  ئر على  لجز لعمومي  لفضا  سة بنتائج عن مميز  لد  خرجت 
لنقا على  - لتي تدير  لصفا  لمشرفين على كبر  بر نخب شبانية جديد تتمثل في 

.  لفايسبو
- . لعا لخا لصالح  لمجا   نحصا 
لسياسية ب - لقضايا  لفضائحي في تنا  لطابع  .سيطر  لجا لعقلاني  لجد  لنقد   د 
سيطر مفر "  - لعا  لشأ  لعقلاني في تنا قضايا   لحجا  لجد  لحو  غيا 

لتخوين ".  لعمالة "  " 
سة :  -6 لد  مفاهيم 

لمفاهيم  يقتصد بتحديد  لمبحو فيه ،  لمعرفي للموضوع  لضبط  سة هو بمثابة  لد  تحديد مفاهيم 
يميز تب لإنسا  لمفهو عندما يعقله  يتضح  يا ما تعنيه من مقاصد  ما تظهر من صفا ، 

حيد تاحي ،  لصفا )  لخصائص  لتي يشتر معها في نفس  لأخر  لمفاهيم   2008عن غير 
 ،41 . ) 
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توفر  لعلمي  لبحث  لتي تشد عضد  لآليا  بستمولوجيا من  لمفاهيم  ستخد  لانسجا كما   له 
لمطلو .  لابستمولوجي 

لتالية :  لمفاهيم  ستنا   تضمنت 
لاجتماعي :  6-1 صل  لتو  شبكا 

لاجتماعي  صل  لتو لصلة بشبكا  جع   لمر لمصا  لباحثين  لعد من  جعة  من خلا مر
ختلفت في بع نب   لجو لمفهو  تشابهت في بعض  لتي طرحت هذ  سا  لد ضها تعد 

هي كا لأتي : مه لها  ستخد لك تبعا لتعامل كل منهم   لآخر  
بويد  - لسو  يف تعرفها  قع تتشكل من خلا  ELLISONAND BOYDتعر نها مو على 

لمسجلين  لفرصة للاتصا بقائمة  إتاحة  لعامة  لانترنيت تسمح للأفر بتقديم لمحة عن حياتهم 
لأفر  جهة نظر  لتعبير عن  لتي تختلف من موقع    لاتصا  لمجموعا من خلا عملية 

 لأخر .

 (Dmamal mboyd , nicolle b-ellissom ,2010 ,p3 ) 
لبشر   - صل من خلالها ملايين  لانترنيت يتو قع على  يعرفها حسين شفيق بأنها عبا عن مو

ل كة  لشبكا مشا يتا لأعضا هذ  تخصصا معينة  هتماما  لصو تجمعهم  ملفا  
سبب  ية ،  لفو ثا  لمحا إجر  لرسائل ،  سا  نا  لمد نشا  لفيديو   تبا مقاطع 
تقو  سة  لد ملا  لاصدقا  صل مع  لتو لشبكا بالاجتماعية لانها تتيح  صف هذ 

لانترنيت )حسين شفيق  لشبكا في فضا  عضا هذ  بط بين   (   181،  2011لر
لعمومي :  6-2  لفضا 

لمجتمعا  كائز  كيز من  يا  لعمومي مفهوما مركز لفضا  لعا   لمجا  صبح مصطلح 
لحر  لتشكيل  طية بوصفها  صل هي ترجمة حقيقية للديمقر لتو طية ، حيث يفتر  فكر  لديمقر

لسيد  لمختلفة )نها  صل  لتو سائل  لتي تترجم عبر  لشعبية  (  142،   2015لمعطي ، للإ 
لأكثر مثالية  لعنصر  لعمومي هي  لمفاهيمية للفضا  بة  لمقا هذ  لعمومية ،  لمشاكة  من خلالها 

طية،) لديمقر كائز  حد  لعمومي هو  لفضا  لألماني هابرما لا  لفيلسو  ية  – ammeفي نظر
marie gimgras,2009, p14)     

لأفكا  susano , donnellيعر  - كين حيث يتم تبا  لعمومي بأنه مساحة للمشا لفضا 
لمستوعبة  لجماعية  كية  لتشا لمجسد لعقد  طنة  لمو لحو ، فضا  هو فضا للنقا   ية  بحر
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لمعطي ،  لسيد  لمناقشة ) نها  لحو   لمستمر لآليا  سة  هو فضا يتشكل بالمما للمختلف ، 
2015،143 ) 
نة ، شا ه لعلا لعا يعتمد على : )حاتم سليم  لمجا  لى  نجا   .( 6-8،  2012ابرما 

لانتشا . - لوصو    مد 
لهيمنة   - لسيطر   حر يتخلصو من  طنو يجب  يكونو  لمو تي ) لذ لحكم  جة 

. )  لاجيا
تيجية )كل فر يشا على قد  مسا (. - لإستر  فض 

لإعلامي .لفهم   - لمضمو  لوضو في   لثقة  

جتماعي ملائم . -  جو سيا 

لإعلا . - لمضمو  لصد في  لوضو    لثقة  

سة :  -7 لنظر للد  لإطا 
ضي -  لافتر لعمومي  لفضا  لتقليد   لعمومي  لتلاغي (: لفضا  لتلاقي    )حد 

لجديد لتكنولوجيا  لاتصالية   لثو  سها  ساهمت  على  نية  لالـكتر لإعلا  لوسائل 
لى حد كبير حيث  جتماعي جديد يخضع لمثالية " هابرما "  لانترنيت في ظهو فضا عا 
لفضا  لعض  هو ما يطلق عليه  ليها  لتي ينتمو  لسياسية  لنظم  ضة  لعامة  معا لقضايا 

لعمومي كما تحد عنه  لفضا  إ كا  لذ يتم فيه لمعلوماتي ،  لمجا  لك  " هابرما " يعني 
لمختلفة فإ فضا  لتفاعل لمناقشة قضايا مجتمعهم  صل   لتو مكانية  تبا  لمناقشة  لتحا  

ين ) لتد لاتصالية تعد تجسيد فعليا لما تحد عنه هابرما  بالخصو فضا   BLAلانترنيت 

BLOGOSPHERE   لذ ينتعش بالحو ئح من ( طر  شر لعديد بين  لنقاشا   
فقا للباحثين  هو ما يجعله   لسياسي ،  لى  صولا  لصحفي ،  لعا   طن  لمو لمجتمع بد من 

هيم بعزيز  بر لعمومي ) لفضا  لذ يجسد  لأمثل  لفضا   (. 56-47،  2011يعتبر 
لخصائص عن نظي ضي ببعض  لافتر لعمومي  لفضا  فقا يتميز لتقليد  لعمومي  لفضا  ر 

لتالية ) هو حمز ،   ،   يا   . ( 8للمستو
صبحت تمثل فضا  -1 لاجتماعي  صل  لتو قع  لخا : مو لعا   لحد بين  عا تشكيل 

لم  لعو لنا على  لعمومي يطل من خلالها  لمجا  لذ في  ية  لاستعر  لفر ية  لهو لبنا 
تية هو ما  لذ لمؤسسا مطالبين بإعا تموقعهم به ،  لجماعا كما  لأفر كما  ضحى  للآخرين  
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لك )هو حمز ،  معرفيا عاليا للإفا من  لفاعلين تكوينا عاليا  يستوجب من 
2013،44. ) 

لسياسية  -2 لاجتماعي للنخب  صل  لتو قع  لاجتماعي ، سمحت مو لفعل  شكا جديد من 
شكلت لمه لة  لد لذ تسيطر عليه  لتقليد  لعمومي  لمجا  ليا تغييبها من  مشة بتجا 

ثقافية . لفكر تنتج مضامين سياسية  لانسجا   فضا يحكمها 
لعلاقة  -3 لأفكا  لآ   تية   لذ لم  لعو ضي  لافتر لعمومي  لفضا  جماليا جديد : تتخلى في 

لعا ،  تتخ ية للمستخدمين من صو  نصو بالشأ  لتعبير لطر  لجديد في  لجماليا  لى هذ 
لفيديوها .   

لى جمهو منتج للمحتو فهو  -4 ضي  لافتر لعمومي  لفضا  لجمهو في  لمبتكر : تحو  لمستخد 
 ، لنخبو لعمومي  لفضا  لجماهير ، كما في  لنخبة باسم  فالمستخد في ليس مجالا تمثيليا تتحد فيه 

تية للمستخد    لذ لم  ينتج مضامين قد تتعلق بالعو ضي يبتكر  لافتر لعمومي  لفضا 
لعامة .  لعلاقة بالحيا 

نين  مشرفي  -5 لمد لاجتماعي نخبا جديد تتكو من  صل  لتو قع  فر مو نخب جديد : 
نه  يدير لنقا  لفايسبو يسيطر على   .لصفحا على 

ضي :  فتر لاجتماعي كفضا مستخد لتشكيل فضا عمومي  صل  لتو   ـ شبكا 
لتي       يمية  لأكا لنخب  سط  لعمومي  لفضا  لحديث عن  لجديد بعو  لميديا  تبط ظهو 

لعامة " لساحة  لمبشر " لتأسيس  لجديد "  لميديا  تها على خلق فضا متنوع  Agoraتر في  " لقد
لجديد لأ لكتابة  نماط من  تية  جمعية (  لتفاعل )ما بين  نماطا متعد من  بعا يحتضن 

ضي كالإعلا  لافتر لفضا  ها في  جو غم  لاتصا  نما تقليدية  نماط من  ين(  لتد (
لدين محم خر بـ ) بها  ية  قتصا لمضما ينشط عد فاعلين مؤسسا  يق  في هذ  لتسو د  

 .( 45،  2012مزيد ،
لتي        لعمومي   لتقليدية للفضا  جز  لحو لى كسر  ها  لاجتماعية منذ ظهو لشبكا  ساهمت 

لفضا  ني بد نو  لالـكتر لإعلا  ستعما  مع توسع  لتقليدية ،  لإعلا  سائل  تشكلها 
لتبلو مع توسع يجيا لتبلغ   ضي تتشكل تد لافتر ليوتيو  لعمومي  لفايسبو   ستخد 

لإعلا  سائل  لرقابة على  لفر نتيجة  لذ يعيشه  لإعلامي  لـكبت  ساسي مستغلا حالة  بشكل 
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لجد بين  ني تخلق حالة من  لالـكتر لإعلا  سائل  لعا   لمجا  ية  هو ما تؤكد نظر لتقليدية 
لعامة بعي لقضايا  لتقليدية .لجمهو تتيح تأثير كبير في  لإعلا  سائل  قابة   د عن 

لتنسيق لم يكن       صل   ليا جديد للتو لاجتماعي في خلق  صل  لتو سهمت شبكا  لقد 
لإعلا  بو عيشة "  تطبيقا  يعتبر " فيصل  تاحتها ،  لتقليدية  لاجتماعية  لحركا  بمقد 

سس لشعا "  لاجتماعي  صل  لتو لسيا لجديد  شبكا  في هذ  علامك بنفسك "  صنع 
لفر لعد كبير من  Benklerير " لاجتماعي يتيح  صل  لتو لنمط توظيف شبكا  "  هذ 

لعا  لفضا  لمعنى فإ ظهو  نمو  بهذ  لعا  لخطا  نتا  لمشاكة في  لفاعلين في  لناشطين  
لمعلوما لشبكة  لإعلا   ندما  ية  لمبني على  لمبنية على  لمجتمع  نعكا لتطو  هو 

 جتماعية  سياسية حقيقية .
سة :  -8 لتطبيقي للد  لإطا 
سة :  8-1 لد  عينا 

لدكتو . -  حا   طر
سة لد صاحب  عنو 

سة   لد
يخ  صفي / شكلي تا

 لمناقشة 
ضي على  - لافتر لتفاعل  ثر 

تجاها مستخدمي 
يل فيسبو نحو تشك

لعمومي.  لفضا 

سة مسحية على عينة  -
لمجتمعا  من طلبة 

ئر   لجز ضية في   لافتر

صافية  
 قاسيمي 

سة في  لد صفحة منها  342جا 
لمنهجي   37  129صفحة للإطا 

لنظر    296صفحة للإطا 
 صفحة 

2015-
2016 

صل  لتو ثر شبكا 
ية  لاجتماعي على تطوير حر

لباحثة في  طالة لامية  حة  طر  252جا 
لأ منها  لشق  صفحة خصص 

2014-
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لر   لتعبير  
سة مسحية في ضو 

لسياسي  لاتصا   مدخل 

لنظر  لإطا  ما  لمنهجي  للإطا 
 فصو  3فتضمن 

لمقدمة في   : لأ  عنو 
لثاني  لفصل  ما  لسياسي  لاتصا 
لتحو  لجديد   لإعلا  فعنو بـ : 

 جي  لتكنولو
لثالث فعنو بمدخل  لفصل  ما 
لاجتماعي من  صل  لتو لشبكا 

لإعلامية   منظو 
لمسح في  لباحثة على منهج  عتمد 

لتطبيقية   سة  لد  جانب 
 
 

2015 

لماجيستا . –   سائل 
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لاجتماعي   صل  لتو قع  مو
لعمومي   لفضا 

ضية  لافتر لمجتمعا  سة 
ية على ئر لفايسبو  لجز

لفسا في  لقضية  لها  تنا
 سونطر 

طو  يو طر صفحة 
جا   نمو

سة في  هو حمز  لد صفحة  133جا 
لمنهجي 11خصص  صفحا للإطا 

لنظر   105  صفحة  11للإطا 
لتطبيقي .  للإطا 

 

2013-
2014 

لجيوسياسية للفضا  لأبعا 
لعربية خلا  لثو  في 

2011 . 
سة تحليلية سيميولوجية 
لتحرير بمصر  لفضا ميد 

جا   نمو

سة في  هيبة مجة  لد صفحة جا  200جا 
لمنهجي في  صفحة   32لإطا 
لنظر في  صفحة   86لإطا 

لذ خصص  لتطبيقي   لإطا 
لتحليلية بـ  سة   صفحة  80للد

2014-
2015  

لعمومي  لفضا  مزية 
ضي في ئر . لافتر  لجز

سة تحليلية سيميولوجية 
نا  لمد لعينة من 
صل  لتو قع  صفحا مو

 لاجتماعي " فايسبو " 

با بن 
 عيا 

سة في  لد صفحة  311جا 
صفحة للإطا  34خصص منها 
سة  صفحة للجانب  133لمنهجي للد
صفحة للجانب  244لنظر  

 لتطبيقي 

2014-
2015 
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لت لشبكا  صل تأثير  و
لحر  لاجتماعي على 

لعربية  لد   لسياسي في 
جا  نمو  مصر 
  1جامعة باتنة 

صل   بن عمر  لتو لت علاقة شبكا  تنا
نطلاقا  لعمومي  لاجتماعي بالفضا 
لسياسي  لحر  لاسقاط على  من 

 في مصر 
سة في  لد صفحة من  257جا 

ية جا  4خلا   160فصو نظر
لتطبيقي  97صفحة    صفحة للجانب 

2013-
2014 

 
لفضا  لاجتماعية   صل  لتو ية لشبكا  لتنظر لخاصة بالمرجعيا  لوطنية  سا  لد قر في 

ضي :  لافتر  لعمومي 
حة :  8-2 لمطر  لمشكلا 

سة ما يلي :     لد لماجيستا عينة  سائل  حا  لأطر حة في  لمطر لمشكلا    ما يلاحظ على 
قد يعو هذ غلى  لأخر  نة بالشبكا  لفايسبو مقا ساسا حو  حة  لمطر لمشكلا  ترتكز 
عتقا  لى  لك  لمقابل يخشى  يؤ  لأخر ، لـكن في  قع  لمو لموقع عن  شعبية  ية  جماهير

لانستغر . يتر   لتو لأخر كاليوتيو   قع   لمو
لظاهر للمجالا لتنوع  يضا  نب  يلاحظ  ضي من جو لافتر لعمومي  لفضا  سة  حة   لمطر

لسيميائي . لجانب   عد منها 
لتحليل       لمضمو   سة من جانب تحليل  لد لرسائل عينة  لتحليل في  تنوعت طر 

لمد في  لجمهو  نه يكا ينحصر  لنمطية حيث  لأخر  لرسائل  لسيميولوجي ، لـكن يلاحظ في 
لط لرئيسي في هذ جمهو  لسبب  لاخر ،  لعل  لفئا  هما  يين   ئر لجز لجامعيين  لبة 

لأمر  لجهد ، لـكن هذ  لوقت   قتصا  لتعامل معه   لوصو غليه   لتوجه يمكن في سهولة 
عطا صو مبهجة عن علاقة  لى  لحا قد يؤ  كأنه صا توجها عاما بطبيعة  لذ يبد 

لعمومي .لاستخد با  لفضا 
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ية : 8-3 لنظر  لأطر 
لتي       ية  لنظر لأطر  لباحثين في توضيح  سة تحر  لد لرسائل محل  غلب  ما يلاحظ على 

لفرضيا .  تساهم في تشكيل 
لإعلامي للإحد       لتمثيل  لذ تتحقق من خلاله عملية  لإطا  لعمومي  لفضا  ية  شكلت نظر

لسياس لإعلا .لاجتماعية   سائط  سائطي تشكله  صلي  هو مجا تو لثقافية ،   ية  
لمبر ندعمه بآ  لعمومي كا له جانبه  لفضا  ية  لتي تعتبر   all  et Fuedland توظيف نظر

لة لمأسسة   لجديد في محا لإعلا  تطبيقا لها فيما يتعلق  بوسائل  تطوير لأ هابرما 
لاجتم لخاصة للأفر بمجالا عامة متعد لشبكا  لمجالا  بط  صبحت تساهم في  لتي  اعية 

لمنبثق في قيو .  لتقليد  لعا  لر  يا في تشكيل  حيو نها تلعب  مؤثر   كما 
 لمفاهيم :  8-4

لان      لعلمي  توفر له  لبحث  لتي تشد عضد  لآليا  بستمولوحيا من  لمفاهيم  سجا  توظيف 
تها  ستعا لحالة  يكو حفظ في  لباحث في هذ  لمطلو من  لمطلو لذ فمن  لابستمولوجي 
يس  لحيا حيالها ، )با لتز  لتي  لتصو  لر    توظيفها لأنه ستحمل معها مجموعة من 

 .(  71، 2015لونيس ، 
سة ،       لد لرسائل عينة  ستخد بتباين في  لأمر  جتماعي هذ  لد في سيا  فالمفاهيم قد 

كثر  صبحت محملة  هر جديد  متشبعة لـكنها  تها تجربة بحثية للتحليل ظو فر ثقافي محد  
لبحثي   ها   لاسم لأنها ماتت لعد جد لجوفا : مفاهيم كلاسيكية لم تعد تملك سو  بالمفاهيم 

كب تطو  عا تشكيل حتى تو لى  ية بما تحتا  تستخد بجانب مفاهيم جديد ضر لعصر 
لدين لعياضي ،  لمفاهيم:45-35،  2013)نصر  من بين  ) 

لاجتماعي :  - صل  لتو  شبكا 
نه       لا  لأخر ،  ختلافها في بعض  سا   لد تشابه بعض  لمفهو  يف هذ  غم تعد تعا

لمرت لمفاهيم  ع صيتها حضر كمسلمة متفق عليها بحيث يعد من  لتي  ضي   لافتر بطة بالمجتمع 
لمحلية خاصة  لعالمين   لتقاطع بين  صل   سيلة للتو نها  يمي خاصة  لأكا لانتبا  بشكل يستدعي 

لمحلي . لصعيد  تها على  لعالمي تتبلو متغير لسيا  لتفاعلا تتم على خلفية    
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ضي :  - لافتر لعمومي   لفضا 
لتي يقو فيها  لاحظنا تنوع في لمساحا  نه تلك  له عموما في  ختز لمحتو   ستخد هذ 

نه يسا بين  تأتيها  لتي تكو مفتوحة ،  لمشاكة   فيه يتم  لأعضا بتنا قضية ما للنقا 
ثالثها   لاجتماعية  مكانتهم ،  ضاعهم  لنظر عن  لمشاكة بصر  لأطر  قع    مو

لقطبية ية قض لتجا  ضي " يتصل بمعنى  لافتر ما يجعل مصطلح " ية فيه تكو قابلة للنقا ، 
لا حو محل  لذ يطر تسا لأمر  ضي  هو  لافتر لسيا  لتقليد هو  لعمومي  لفضا  مع 

لجديد ؟ . لمفهو  محله من هذ  لتقليد  لعمومي   لفضا 
 لمنهجيا :  8-5

لر         لتوجه نحو تحليل تنوعت  لـكيفي لـكن ما يلاحظ هو  لكمي   سة بين  لمد سائل 
لتوجه  لسيميولوجي ، لـكن هذ لا يخفي  لتحليل  يضا  ضي ،  لافتر لفضا  لمتناقشين عبر  سلو 
لتي تعتمد على  سا  لد لنوع من  لعامة نحو هذ  لتوجها  لذ يعكس  لأمر  هو  لكمي  

لم لمسح  لاستبيا .سلو  ستخد   ني بالعينة   يد
لذ ير            لوضعي  يغم  لبر لى  لكمية تستند  لبحو  لك  نوضح   في ضو 

لمستقلة عن كل  موقف تنتظر   لملموسة   لاجتماعية لا توجد سو في حالتها  لحقيقة 
نها  بنية مغلقة ت سا  ليها على  تشكل من عناصر قابلة للقيا    ) نصر تكتشف  ينظر 

 ( . 2009لدين لعياضي ، 
جتماعيا من           ها  ية متعد يتم بنا هر جو حقائق ظو لتي تفتر  لـكيفية  لنزعة  عكس 

لمعنى   لحقيقة يتم من خلا  لى  لوصو  لجماعا للموقف   لأفر   جها نظر  خلا 
لعلم هنا يكو مل لحقائق .لفهم   لأفر عن  لتي يكونها   ئ بالمعاني 

سة :  لد  توصيا 
بة تسمح  - نسب مقا نها تبقى  فية خاصة   لاثنوغر لمنهجية  لتوجه نحو  لى ضر  ندعو 

لإعلامية كفعل  لرسائل  طا تلقي  لمختلفة  سياقاتها في  لأفر  لم  لى عو بالدخو 
جتماعي )على قسايسية ،   .(  202،   2011فر  

يق مشاكة  جتماعي طبيعي عن طر لسلو في سيا  في يساعد على فهم  لاثنوغر فالمقتر 
 لباحث بشكل فاعل  فعا 
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لباحثة صافية   - ليه  عت  لحذ نحو ما  سا   لد لنمطية في  لتخلص من  لى  لدعو 
غن هابرما ف ية يو ختيا نظر ستها حو  ضي  قاسيمي من خلا  لافتر لفضا  ي 

لعقلاني على موقع  لحو  لنقا  لقائمة على ضر تشكيل فضا عمومي قائم على 
 فايسبو .

فا كفيلة بتخليصنا من نمطية  - لتي تفتح  لـكيفية  سا  لد لانفتا على  يضا ضر 
لسائد .  لبحو 

لات - لقائمة على  لرمزية  لتفاعلية  لتفكير في  عتبا  ضر  للغة ( على  لرمو ) صا  
قعية  لو لى حد ما نظيرتها  ضي قد تطابق  لافتر لاجتماعي  لتفاعل  لكامنة في  لمعاني 
لذ تقو عليه  لمبد  هو   يلية  لتأ لعمليا  لتفاعل   نسيا  نطلاقا من 

لم لتفاعل تحو  لمشاكة   لاجتماعي من ناحية  صل  لتو لعملية شبكا  لى محو  تلقي 
ين بما يسهم في خلق فضا عمومي . لتد لنشر   لشبكا  لك في   لتفاعلية  يظهر 
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4- Danal M ,Boud ,nicolle B, ellisson , social network , sites définition 

luistoryand scholar , ship , journal of computer medicted communication , 

vol (13) , issue (1) 2010 . 
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لعلمي  قة مقدمة للمؤتمر  لجماهير  لآ ، جامعة  17لحر  لتغيير " كلية  بعنو " ثقافة 
يلفيا ،عما ،   .8-6،  2012فيلا

لجد -10 لإعلا  سائل  هيم بعزيز   لى مرسل  ظهو صحافة بر لمتلقي  يد في تحو 
لعربية ،ع عا  لإ تحا  طن ، مجلة   .56-47،  2011، تونس ، 3لمو

لمجتمعا  -11 سة  لعمومي  لفضا  لاجتماعي   صل  لتو قع  هو حمز ، مو
لفسا في سونطر ، شها ما لها لقضية  لفايسبو  تنا ية على  ئر لجز ضية  جيستا في لافتر
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