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ــإشكالية املؤمتإشكالية املؤمت ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ   : : ررـ

تتشكل اهلوية وفق أدبيات علم االجتماع ضمن مسار مفتوح عرب الزمن يتجذر يف املاضي ويتبلور يف احلاضر وينمو ويتطور يف 
العوملة مبختلف ويف خضم التغريات العاملية اليت فرضتها . املستقبل وفق الظروف والتحدايت اليت يفرضها الواقع احمللي واإلقليمي والدويل

وجتلى ذلك يف العديد ، تظهر فجوات ثقافية واجتماعية تفسح جماالت واسعة حلدوث اخرتاق للهوايت، أبعادها خاصة الثقافية منها
واليت ال تعرب عن ، اخل ...من املظاهر والسلوكات اليت أصبحت واضحة على كل املستوايت االجتماعية والسياسية واألخالقية والرتبوية

كما تطرح ،  اقع الذي نعيشه بقدر ما تطرح من تناقضات تنبئ بوجود أزمة قيمية تتصارع فيها قيم احلداثة الوافدة مع القيم احملليةالو 
 . إشكاال حول جدوى املواجهة يف ظل ضعف املنافسة يف عامل مفتوح

وهوايتيا مبا ال يتماشى ووترية التغري الطبيعية  إن الغزو الثقايف اهلائل خاصة عرب وسائل االتصال املختلفة أحدث تغيريا قيميا
لذلك فاالهتمام بتعزيز اهلوية والتمسك هبا هو احلصن املنيع الذي مينع اجملتمعات من االنزالق ، اليت أتيت ابجلديد دون املساس ابلثوابت

وينتج عن ذلك ، اذ  ثقافية بديلةوحيث أن التغافل عن ما نراه من مساس ابهلوية يؤدي حتما إىل ضعفها وإىل فرض من، والتشتت
وهذا ، وتدخل اهلوايت األخرى لتعديل اهلوايت الضعيفة وإخضاعها لصاحلها، هتديدا للهوايت األضعف واألقل نفوذا يف عامل اليوم

تماعية يؤدي إىل حدوث مشكالت عديدة هتدد استقرار اجملتمع وتطوره يف مجيع اجملاالت األمنية والسياسية واالقتصادية واالج
 . والرتبوية

فهناك ، ارتفعت يف اآلونة األخرية وترية التدخل األجنيب يف املناهج الثقافية والرتبوية للمجتمع العريب، يف ظل هذه التغريات 
 . طلبات إلغاء مناهج وحذف موضوعات معينة وتراجع واسع على مستوى اللغة العربية تعليميا وكذا على مستوى اخلطاب والتعامل

واخرتاقها ، وتداعيات العوملة، جيب السعي إلجياد هوية جامعة للحفاظ على اجملتمع يف ظل التغريات العاملية املتواصلة لذلك
لكن بصفة خاصة تقع هذه املسؤولية على عاتق النخب املثقفة ، وعلى مجيع األصعدة، وهذا مسؤولية كل فرد يف اجملتمع. للهوايت

والتحرك حنو احملافظة عليها لتحقيق األمن اهلواييت الذي ، االخرتاق الثقايف وتداعياته على اهلوية للبحث عن آليات لتجاوز إشكاليات
 . ميّكن اجملتمع من مواجهة خمتلف التحدايت

كمجال علمي تتالقى فيه خمتلف الرؤى والتحليالت العلمية ملوضوع شائك ومهم ،  من هنا جاءت فكرة هذا املؤمتر الدويل
والسبيل اجملدي لوضع اللبنة الصلبة لتطوير اجملتمع وحتقيق ، بل هو منطلق كل إصالح يسعى إليه اجملتمع، دةعلى مجيع األصع
 . االستقرار والتقدم

  : : ؤمترؤمترأهداف املأهداف امل

 : اهلدف العام -

 وسبل مواجهتها، الوقوف على خماطر هتديدات اهلوية يف ظل التحدايت العاملية املعاصرة . 

 : أهداف أخرى -

 هتديدات اهلوية يف اجملاالت االجتماعية والثقافية والرتبوية واألمنيةعلى  الوقوف . 

 حماولة تقدمي آليات ملواجهة هتديدات اهلوية . 

 وحتقيق األمن اجملتمعي السعي للحفاظ على اهلوية . 
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ــحمحم ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــراور ااور اــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرملؤمتــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ::ملؤمتــ
 

 

  والثقايفاحملور االجتماعي : احملور األول
 (اخل ...اهلجرة، االنتماء، الرتاث والعادات والتقاليد، القيم واألخالق) مظاهر وخماطر هتديدات اهلوية على الفرد واجملتمع

 
  احملور الرتبوي: احملور الثاين

 (...الرتبوي االغرتاب، طرق التدريس والقيم الرتبوية، اإلصالح الرتبوي واملناهج) هتديدات اهلوية على النظام الرتبوي

 
  احملور السياسي واألمين: احملور الثالث

التوجهات ، االنقسامات والصراعات، العنصرية، التعصب، الفوضى، التطرف، العنف وخمتلف أشكاله، اجلرمية أبنواعها)
 (...النيوليربالية

 
 احملور االقتصادي والعمراين: احملور الرابع

 (واملعمارية اهلوية العمرانية، التبعية االقتصادية)

 
 

 

  : : ررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان املؤمتان املؤمتــــــــــــــــــــــــــــــجلجل

 

 جناة حيياوي. أد/  رئيس املؤمتر

 ساعدصباح . أد العلمية / رئيس اللجنة

 سامية عزيز. أد/  املنسق العام

 جهيدة شاوش خوان. د/ رئيس اللجنة التنظيمية 

 هنية حسين. د/  رئيس جلنة التوصيات
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  ::اللجنة العلميةاللجنة العلمية  أعضاءأعضاء
 اجلامعة اسم األستاذ

 

 اجلامعة اسم األستاذ
 مصر د/ حممد جرب السيد عبد هللا مجيل بسكرة أد. نور الدين زمام

 بر  بوعريريج د. مسيحة يونس بسكرة بلقاسم ميسوم . دأ
 ورقلة د. بن زاف مجيلة بسكرة وسيلة بن عامرأد. 
 بسكرة  بوعيشةأد. ٱمال  بسكرة صباح غريبأد. 
 بسكرة أد. يوسف جوادي بسكرة نسيمة بومعرافأد. 
 بسكرة د. هنية حسين  بسكرة عائشة حنويأد. 
 بسكرة د. جهيدة شاوش خوان بسكرة مساح عليةأد. 
 بسكرة د. نزيهة خليل  بسكرة دبراسو فطيمةأد. 
 بسكرة د. عادل مرابطي بسكرة شفيقة كحولأد. 
 بسكرة د. حنان مزردي بسكرة خينش دليلةأد. 
 بسكرة هنية حسيند.  بسكرة نبيل حليلوأد. 

 بسكرة د. الطيب العماري بسكرة أد. صباح سليماين
 بسكرة د. لزهر عقييب بسكرة صبطي أد. عبيدة

 بسكرة د. بوبكر عصمان  بسكرة أد. سامية بن عمر 
 بسكرة د. مسية براهيمي بسكرة زهية دابب. دأ

 بسكرة د. حممد زاين  بسكرة أد. لزهر خلوة
 بسكرة آمال لبعلد.  اجللفة أد. العباد ميهوب

 بسكرة د. شفيق ساعد مصر -بنها د. فكري لطيف متويل
 بسكرة بو أمحد حييأد.  2اجلزائر أد. نصر الدين زيدي
 بسكرة د. مصطفى سليم هدار 2البليدة  أد. ربيع العبزوزي

 بسكرة د. كمال بوغديري عنابة حلرشأد. موسى 
 بسكرة د. حنان مراد بسكرة سامية عزيز. أد

 بسكرة د. فتيحة مترسيت بسكرة أد / ميمونة مناصرية
 بسكرة د. ٱمال لبعل ورقلة بويعلى د. وسيلة

 بسكرة د. منوبية قسمية  ورقلة د. فصيلة تومي 
 ورقلة د. مصطفى اثبت البليدة حالم مرابط أد. 

 املسيلة د. عواطف بوقرة الوادي أد. عبد الباسط هويدي
 بسكرة د/ مسعودي كلثوم  بسكرة د/ رايض زروقي

  

  : : اللجنة التنظيميةاللجنة التنظيمية  أعضاءأعضاء
  

  

 ط د/ هراكي حياة د.نورة مزوزي د.ميينة عبيدي د.رايض زروقي
 ط د/ فارح رمزي ط/ ابراهيمي هاجر ط.د/ مسية خنلة ط.د/ خضرة متاليل
 ط د/ فارح رمزي ط/ خرخوش رانيا ط.د/ منرية بن شوية  ط/ هادف خولة

 ط د/ فارح رمزي ط.د/ مروة سالمي ط.د/  عمار فالتة  ط.د/ فاطمة الزهراء غرارة
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ــــويـات: ــــ ــــ ــرس احملت ـــ ــــويـات:فهــ ــــ ــــ ــرس احملت ـــ   فهــ
  

 الصفحة اجلامعة اسم األستاذ املوضوع
 والثقايفاحملور األول: احملور االجتماعي 

 اجلزائرية يف ظل التغري االجتماعي األسرة

 90 جامعة عنابة هشام معزوز )دراسة ميدانية على عينة من أولياء أسر بوالية الطارف(

كرؤية  اهلوية من االنغالق الذايت إىل االنفتاح الغريي يف نصوص إدغار موران  جدل
 جتاوزية للتحدايت الراهنة ابلنسبة للفرد واجملتمع

 شريف رضا

 09 92اجلزائر جامعة الدين معاشو نصر

دراسة : استخدام مواقع التواصل االجتماعي على اهلوية الوطنية لدى الشباب اجلامعي أثر
املستخدمني  -2البليدة  -وصفية مسحية لعينة من طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية
 ملواقع التواصل االجتماعي

 00 2 البليدة جامعة لعزازي فتيحة

 02 90 ابتنةجامعة  أمحد عبد احلكيم بن بعطوش احلياة األسرية وإشكالية اهلوية يف اجلزائر جودة
 01 اجللفةجامعة  اندية بن ورقلة الفضاءات االفرتاضية هلوية الفرد يف اجملتمع اجلزائري هتديدات
 االجتماعي وأثره على األسرة اجلزائرية يف اجملال احلضري التغري

 01 عنابةجامعة  محدان مداح - حالة لعينة من قاطين مدينة الطارفدراسة  -

 الثقافية ومشكالت اجملتمع يف عصر العوملة اهلوية
 عزيزي سارة

 علي زوي نبيل
 أم البولقي جامعة 
 01 سكيكدةجامعة 

 دليلة جراح االجتماعية بني وهم العامل االفرتاضي وحقيقة االنتماء اهلوية

 01 بسكرةجامعة  عصمان بوبكر

 01 92وهران وليد يوسفي يف ظل التعددية الثقافية ويل كيمليكا منوذجا املواطنة
 01 جامعة بسكرة منوبية قسمية املواطنة الرقمية وأزمة اهلوية يف ظل مستجدات البيئة الرقمية قيم

 الثقايف واهلواييت يف السردية اجلزائرية احلديثة التشكيل

 00 تيارتجامعة  نعار حممد أمنوذجا رواية إدريس لعلي احلمامي

 قصعة حورية التثاقف وتداعياهتا على اهلوية الوطنية ديناميات

 29 قاملةجامعة  الدين منريي عز

 مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف تفشي ظاهرة اهلجرة الغري شرعية
 لدى الشباب اجلزائري

 20 سوق اهراسجامعة  بوازدية مىن

دراسة نظرية -بني التكوين ومستوى التغيري اإلسالميةاهلوية   22 ليبيا –سرت  جامعة عّمار ميالد نصر عمر 

 21 2جامعة سطيف نوال سهيلي اهلوية الثقافية العربية بني هاجس اهليمنة الغربية وسلطان العوملة

 اإلعالم بني صناعة الثقافة اجلماهريية وترويج تفاهة امليداي اجلديدة أي هتديد هلويتنا
 ؟ الثقافية

 مصطفى اثبت

 عبد الكرمي اثبت
 جامعة ورقلة

 21 0جامعة ابتنة 

 21 قاملةجامعة  راوية شاوي العنُف وأثره على اهلوية واألمن الوطين
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ــمقارب) ـــ ــ ــ ــة أدبيـ ـــ ــة لرواايت جزائريــ ــة معاصـــ ــ ـــ ــ  رة(ـ

 21 92جامعة سطيف  أمساء بوعود لدى طلبة اجلامعةاالجتاه حنو اهلجرة غري الشرعية وعالقتها هبوية األان 

 اهلوية االجتماعية للجنس الثالث واملتحولني جنسيا يف اجملتمع اجلزائري
 دراسة حالة عينات من خالل مواقع التواصل االجتماعي -حتوهلم وأسبابواقعهم 

 كرمية  مرابطي

 مسية قليلة
 جامعة مخيس مليانة
 21 جامعة األغواط

 واملفاهيم ذات الداللة:اهلوية 
 اإلنساينللتهديدات القائمة على اهلوية االجتماعية لألمن قراءة حتليلية 

 محاد انهض أبو

 رتيبة برد
 جامعة غزة

 21 جامعة تيزي وزو

 اهلوية الثقافية للشباب اجلزائري يف ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مالمح
 20 2جامعة سطيف ليلى زادي - رؤية نقدية –

 19 جامعة برح بوعريريج حنان بن ضياف دور إعالم املدوانت يف تنمية ثقافة االستهالك للفرد اجلزائري

 -نفسية قراءة –اهلوية وتغري القيم أزمة
 أسامه زموري
 مرمي بن سعد هللا

 ايزيدي فاطمة الزهراء
 10 2جامعة البليدة

 التغري يف لباس الطالب اجلامعي: دراسة اثنوجرافية
 شفيقساعد 

 مرمي شريط
 جامعة بسكرة
 12 جامعة الوادي

 حممد جرب السيد عبد هللا مجيل )رؤية مأمولة ملواجهة حتدايت اهلوية( املدرسة اإلسالمية
 -جامعة املدينة العاملية

 11 القاهرة

 صبيحة عبد الالوي أثر وسائل اإلعالم اجلديدة على اهلوية الثقافية يف اجلزائر
 حدوش صليحة

 2البليدة جامعة 

 11 2جامعة البليدة 

 علي حممود العمري التأصيل والتكييف بني اإلسالمية واجملتمع اهلوية
جامعة السلطان حممد 

 11 إسطنبول –الفاتح

 11 بسكرة جامعة لزهر عقييب بني جنوح األصولية وهتديدات العلمانية اهلوية
 دراسة االقرتابوجدوى  االغرتابالثقافية واملستحداثت التكنولوجية بني خطر  اهلويّة

 ثقافية يف أزمة القيم الّثقافية -سوسيو
 11 غليزانجامعة  بلعباس يوسف

 عالقة تشتت اهلوية يف ظل املتغريات اجملتمعية الراهنة واخلوف من اجلرمية ابملدينة اجلزائرية
 بن شوية منرية
 11 جامعة بسكرة جناة حيياوي

 اهلوية يف فلسفة ألبري كامو مأزق
ــة احلقيقيــاهلوي - ــ ــة بني اجلزائريـ ــة والكولونياليـــ ـــ ــ  - ةــ

 برابح عمر
 حممد زاين

 ورقلة
 10 بسكرة

 حلميدي عادل واقع اهلجرة غري الشرعية يف ظل اهلوية الثقافية للشباب اجلامعي
 مومن نوارة

 جامعة البويرة
 19 جامعة بسكرة

يم العربية الغربية الوافدة من شبكات التواصل اإلجتماعي، وأتثريها على القالقيم 
 اإلسالمية .

 
 10 جامعة ورقلة صيقع أسامة

 اهلجرة وتداعياهتا على األمن اهلواييت
 

 برانوي آمال
 12 92جامعة وهران عجال رزايقية

 فدوى دبلة توصيف هوية املناخات التنظيمي، قراءة سوسيوتنظيمية
 11 جامعة بسكرة مرادحنان 

 احملور الثاين: احملور الرتبوي
دراسة  -التبديل املستمر للمناهج الرتبوية يف املدارس احلديثة يف الوطن العريب  إشكالية

 لواقع املناهج الرتبوية للمدرسة احلديثة يف اجلزائر البدائل واحللول
 عمر حسيين
 زهرة شوشان

 2جامعة اجلزائر
 11 جامعة البويرة

 11 جامعة بسكرة مجيلة حوحو الرتبوي وإعادة إنتا  أزمة اهلوية يف اجملتمع اجلزائري اإلصالح
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 الذايت يف ظل التوجيه الكولونيايل )إدوارد سعيد منوذجا( االغرتاب
 عبد هللا مصطفى
 11 2 جامعة البليدة لونيسي علي

 2991لسنة  ة يف اإلصالحات الرتبويةياإليديولوجيا املادية وعالقتها ابهلو 
 حممد طاهريي

 11 جامعة اجللفة عبد القادر حممدي

)يف احلاجة إىل إعادة تفعيل أمنوذ  الرتبية املدنية كمدخل  اهلوية الوطنية يف اجلزائر أزمة
 10 سعيدة جامعة خلضر بن دادة اسرتاتيجي بديل لإلصالح(

 -والتعليم االبتدائيإشكالية القيم يف مضامني الكتاب املدرسي بني التعليم األساسي 
 للخامسة ابتدائي وكتاب القراءة للسنة السادسة أساسي حتليلية لكتاب اللغة العربية دراسة

 بوكبشة مجعية
 19 جامعة الشلف خرويب عبد الرمحان

 أيُّ دور؟ -الدراسّية وترسيخ اهلُويَّة الوطنيَّة يف كنف حتداّيت العوملة املناهج

 - حتليلية دراسة -
 حممدرمحون 

 10 جامعة بسكرة غريب صباح

 ميزاب مسية إسهام منها  الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية

 12 جامعة بسكرة إمساعيل راحبي

 عمار فالتة واقع قيم املواطنة يف املدرسة اجلزائرية
 11 جامعة بسكرة شفيقة كحول

الرتبوية يف ظل إصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر بني مقومات اهلوية الوطنية  املناهج
 وحتدايت العوملة الرتبوية

 حنان بشتة
 11 جامعة جيجل نوال بومسحل

 عويسي سكينة الرتبوي يف مواجهة هتديدات اهلوية على املنظومة الرتبوية اإلصالح دور
 11 ورقلة جامعة بومجعة سالم

 الثقافية اجلزائرية يف املناهج املدرسيةاهلوية 

 -مناذ  من األخطاء الواردة يف مناهج اجليل الثاين -
 الفتين صديقة
 11 جامعة بسكرة نسيمة بومعراف

 للهوية يف اجملال الرتبوي هتديدات

 االغرتاب الرتبوي( -تغيري القيم الرتبوية -)اإلصالح الرتبوي واملناهج
 ابي عزيز
 11 جامعة عنابة بوشارب مرمي

 فتون قطيين توطني العوملة يف املناهج الّدراسّية
 عبد الوهاب بلهول

 دمشق جامعة
 11 جامعة األغواط

الكتاب املدرسي يف غرس قيم االنتماء الوطين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من  دور
 10 جامعة بسكرة كنزة معلم وجهة نظر األستاذ

 بوغديري كمال واهلوية الوطنية يف ظل املستحداثت املعاصرةهندسة املناهج الرتبوي 
 19 جامعة بسكرة بوأمحد حيي

 وجهة نظر أساتذة التعليم املتوسط مندور منها  التاريخ يف صيانة اهلوية الوطنية 
 قادري محزة
 أمال حيمران

 فاطمة الزهراء مشتاوي
 10 92جامعة اجلزائر

 اهلوية الوطنيةدور النظام التعليمي يف تشكيل 

 - حالة كتاب الرتبية املدنية للسنة اخلامسة ابتدائي دراسة -
 وفاء لطرش
 12 2جامعة سطيف  أمال بن قاسم

دراسة حتليلية من منظور فلسفة "جون  -دور الفلسفة الرتبوية يف تشكيل هوية املتعلمني
 ديوي "

 سامية عزيز
 آمال كزيز

 جامعة بسكرة
 11 جامعة ورقلة

 اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي يف نظام التعليم عن بعد
 صباح ساعد
 11 جامعة بسكرة مازق فاطمة

 11 جامعة بسكرة ط د/ خضرة متاليل اهلوية املهنية ملستشار التوجيه املدرسي واملهين من خالل اإلعالم املدرسي
 أزمة اهلوية الوطنية يف ظل إصالحات املنظومة الرتبوية يف اجلزائر

 
 أد/ مليكة مدور
 11 جامعة بسكرة ط د/ مسية ميايل

عنوان املداخلة: رهاانت غرس قيم املواطنة يف املدرسة اجلزائرية دراسة حتليلية لكتاب الرتبية 
 املدنية للسنة الثانية ابتدائي

 

 رايض زروقي
 فطيمة الزهرة غرارة
 مروة سالمي

 11 جامعة بسكرة
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 واألميناحملور الثالث: احملور السياسي 

 سيد علي موسى استغالل اهلوية األمازيغية كتهديد لألمن واالستقرار السياسي يف اجلزائر
 10 2 جامعة البليدة لونيسي علي

 واستدامة النزاعات اهلوية
 19 املسيلة جامعة لبىن هبويل - Edward Azar ـيف منوذ  النزاع االجتماعي املمتد ل دراسة -

 10 جامعة قسنطينة فتاش نورة املفهوم والسياقاتالتطرف قراءة يف 

 -املدرسة العليا لألساتذة عبد احلاكم عطوات فرنسا بني حتدايت االندما  ورهان اهلوية واملواطنة مسلمو
 12 ورقلة

 11 2جامعة وهران  بن نونة اندية اجلرائم املعلوماتية هتديد للهوية يف اجملتمع اجلزائري: قراءة يف املفهوم وإجراءات مكافحتها

عاصر للفرد اهلواّييت واالغرتاب تكريس التسلُّع يف الرأمسالّية النيوليربالّية دور
ُ
 11 العراق -جامعة املوصل ليث مزاحم خضري كاظم اجلنايب امل

 11 جامعة سكيكدة وردة برويس خطر سرقة اهلوية واالحتيال عرب مواقع التواصل االجتماعي
 11 0ابتنة جامعة وفاء برتيمة وجه اآلخر املنبوذ يف العامل العريب العلمانية

 11 جامعة بسكرة سليمة بن حسني أمهية اإلعالم األمين ابلنسبة الستقرار الدول
 التشابك اهلواييت كُمهّدد الستقرار الدول
 )دوليْت السودان وجنوب السودان أمنوذجا(

 بشراوي مصطفى
 11 1جامعة اجلزائر فاطمة الزهراء فياليل

 العوملة الثقافية وتشابك املفاهيم يف ظل املتغريات الدولية
 – األمن اهلواييت منوذ  -

 فاطمة الزهراء مسعودي
 علي بقشيش
 زروال معزوزة

 جامعة تلمسان
 جامعة االغواط
 جامعة تلمسان

10 

 19 1اجلزائر جامعة بن سعدي عبد احلق الدستورية ملسألة اهلوية يف اجلزائر املعاجلة
، وأتثريها على القيم العربية االجتماعيالغربية الوافدة من شبكات التواصل  القيم

 10 جامعة ورقلة صيقع أسامة اإلسالمية

 12 2 قسنطينة جامعة حنان برقرق التعصب الديين منعر  الهنيار اهلوايت
 احملور الرابع: احملور االقتصادي والعمراين

 مترسيت فتيحة احلياة على الثقافة االستهالكية لألسرة احلضرية أسلوب أتثري
 11 جامعة بسكرة هراكي حياة

 توايت اجلياليل اهلوية املعمارية للمدينة اجلزائرية وحتدايت العوملة
 رحاب خمتار

 بسكرةجامعة 
 11 جامعة املسيلة

 العمرانية والتأثريات الثقافية ابجلزائر القدمية خالل الفرتة الرومانية اهلوية

 11 92جامعة اجلزائر آيت مجعة عبد الرمحن أمنوذجا -مدينة تيمقاد، اثموقادي قدميا

 11 بسكرة جامعة خليل نزيهة املدن اجلديدة يف اجلزائر وأزمة اهلوية العمرانية

 مرابط أحالم أمنوذجااالستهالكي  االغرتاب ملا بعد العوملة قيم املرأة يف ظل الواقع االجتماعي
 ربيعة متار

 البليدة جامعة
 11 جامعة ورقلة

  األول التأصيل ولوجيا بنيـــات السيسيـات املمارســيف ظل رهان ةـاهلوي
 زق الكونية االقتصاديةأوم

 بن حيي نعيمة
 هاملي كمال

 10 تيزي وزو جامعة

 اجلزائرية، أية مالمح للهوية؟مورفولوجية املدينة 
 09 جامعة بسكرة جهيدة شاوش خوان 
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  احملور االجتماعي والثقايف: احملور األول
 مظاهر وخماطر هتديدات اهلوية على الفرد واجملتمع 
 اخل( ...)القيم واألخالق، الرتاث والعادات والتقاليد، االنتماء، اهلجرة

  
 



- 9 - 

 
 اجلزائرية يف ظل التغري االجتماعي األسرة

 (أولياء أسر بوالية الطارف دراسة ميدانية على عينة من)

 
 عنابة -خمتارجامعة ابجي  ،هشام معزوز ط.د/

 
 : امللخص

 ثرأ، شهد العامل بداية القرن الواحد والعشرون إيقاعا سريعا 

هذا الوضع جعل األسرة تفرض نفسها لكي ، بشكل واضح على الفرد واألسرة مما افرز منط جديد من العالقات والتفاعالت 

إلعطاء ، العلمية املداخللكل املتدخلني يف العلوم االجتماعية واإلنسانية من خمتلف ، أكثر من أي وقت مضي كموضوع حبث، تكون

يف هذا السياق جاءت هاته الورقة البحثية للرتكيز على . قد تكون هتديدا لوظائفها ولبنائها، تفاسري ملا افرزه هذا الوضع من مشكالت

 . صالحوهذا من اجل إجياد آليات للتكيف واإل، على األسر اجلزائريةأهم التأثريات االجتماعية واالقتصادية للتغري االجتماعي 

 . املشكالت االجتماعية، التأثريات االقتصادية واالجتماعية، األسرة التغري االجتماعي: الدالة الكلمات

 

Summary:   

The beginning of the twenty - first century saw a rapid pace, which clearly affected 

the individual and the family, giving rise to a new pattern of relationships and 

interactions. This situation has led the family to impose itself to be, more than ever as a 

subject of research, for all those involved in the social and human sciences from various 

points of view, to explain the problems that this situation has created, which may be a 

threat to their functions and their construction. In this context, this research paper focused 

on the most important social and economic impacts of social change on the Algerian 

secret, in order to create mechanisms for adaptation and reform.  

Key Words: Family social change, economic and social influences, social problems.  
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 اهلوية من االنغالق الذايت إىل االنفتاح الغريي يف نصوص إدغار موران  جدل
 للتحدايت الراهنة ابلنسبة للفرد واجملتمعكرؤية جتاوزية 

 

 92زائراجل جامعة ،شريف رضا .دأ

 معاشوالدين  نصر ط.د/

 : امللخص

واليت حاول التطرق إليها ومعاجلتها ، إشكالية اهلوية والعالقة بني األان واآلخر واحدة من بني أهم اإلشكاليات املعاصرة تعد

وعليه كيفية إدراك الفكر البشري ، خالل أتكيده على مقولة الواحد املتعدد والتعدد يف الوحدةوذلك من ، املفكر الفرنسي إدغار موران

فال ميكن احلديث حسبه عن هوية فردية خالصة تتشكل داخل األان ، الوحدة اليت تؤيد التنوع وتسجيل التنوع الذي يضمن الوحدة

فمن ، على الذات ورفض اآلخر ابالنفتاح على العامل ومنه على الغريفهو يريد استبدال االنغالق ، وتستبعد حضور الغري وتستعديه

واالعرتاف ابجلذور ، اللقاءات مع اهلوايت وتنمية هوية متعددة املنابت تنظيمأجل عيش مشرتك وجب قبول املختلف واملغاير و 

 . املتشابكة للهوية املتعددة والسماح بتشكيل هوية مركبة إنسانية

 

Summary:   

 The problem of identity and the relation between the ego and the other is one of the 

most important contemporary problems, which the French philosopher and sociologist 

Edgar Morin tried to address and analyze. Morin emphasizes the one and the multiple in 

the unit. It is based on how the human thought perceives the unity that supports diversity 

that guarantees unity. It is not possible to talk about a purely individual identity that is 

formed within the ego and excludes the presence of others and antagonizes it. It is 

necessary to accept the different and the different, Organize encounters with identities, 

develop a multi-stemmed identity, Acknowledge the intertwined roots of multiple 

identity, and allow the formation of a complex human identity.  
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 استخدام مواقع التواصل االجتماعي على اهلوية الوطنية لدى الشباب اجلامعي أثر

  -2البليدة  -لبة السنة األوىل علوم اجتماعيةدراسة وصفية مسحية لعينة من ط
 خدمني ملواقع التواصل االجتماعياملست

 
 2 البليدة جامعة ،لعزازي فتيحة. د

 
 : ملخص

يف هذه الورقة البحثية تبيان أمهية ظاهرة التواصل االجتماعي واليت أصبحت حتتل موقع الصدارة يف عمليات االتصال  حاولنا
بل ابتت هي الوسيلة األهم اليت يعتمدها الناس يف اتصاالهتم مع بعضهم البعض خاصة منهم . اإلنساين على مستوى كل اجملتمعات

أحد الظواهر والتأثريات اليت يراها املختصني جانبا سلبيا مهددا على اهلوية الوطنية لدى  ستخداموقد صاحب هذا اال، فئة الشباب
فنرى . وما نتج عنه من تدفق للثقافات وتعدد ملنابع التلقي، خاصة وحنن نعيش اليوم يف عصر التواصل والعوملة، الشباب اجلزائري

لذا كان لزاما على ، يشكل خطرا على اهلوية العربية عامة والوطنية خاصةمن  هااجتاهات خمتلفة ومتباينة من األفكار والتصورات من
 . وأن يسعى لتحصني نفسه وعقله وجعلهما أبوااب موصده لتحدايت هذه الظاهرة املثقف أن يدرس هذه األفكار

 . الشباب، اهلوية الوطنية، مواقع التواصل االجتماعي، االستخدام، األثر: الدالة الكلمات
 

Summary:   

 In this research paper, we tried to show the Importance of the phenomenon of 

social communication, which has come to occupy the forefront of human communication 

processes at the level of all societies. It has become one of the most important means 

used by people in their contacts with each other, especially the youth, and this use has 

been accompanied by one of the phenomena and influences that specialists see as a 

negative threat to national identity, where the latter became a threat to the thought of 

young people, especially as we live today in an era Communication and globalization, 

and the resulting flow of cultures and the multiplicity of sources of receptions. We see 

different and different trends of ideas and perceptions, so it was incumbent upon the 

intellectual to study these ideas and seek to improve the minds to reach intellectual 

immunity and make it the doors shut to the challenges of contemporary national identity.  

Key Words: Impact, The use, social networking sites, national identity, youth.  
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 احلياة األسرية وإشكالية اهلوية يف اجلزائر جودة

 
 90 ابتنة جامعة، أمحد عبد احلكيم بن بعطوش .دأ

 
 : ملخص

توضيح العالقة التفاعلية بني دينامية متثالت جودة احلياة األسرية وعناصر تشكل اهلوية اجملتمعية ويف  إىلهذه الدراسة  هتدف

ظل ما تشهده األسرة اجلزائرية اليوم من حتوالت عميقة نتيجة التغريات اليت أفرزهتا احلياة املعاصرة على مجيع األصعدة خصوصا 

جعل األسرة أمام حتدايت كبرية يف مواكبة هذه التحوالت من أجل حتقيق جودة احلياة والعمل على ضمان  ام، السوسيوثقافية منها

وذلك من خالل متسكها ابملوروث الثقايف ، املنتجات الثقافية والسلم القيمي ابعتبارمها املصدر الرئيسي لبناء اهلوية وتشكل عناصرها

 . بني هذا املوروث الثقايف وخصوصيات اجملتمع احمللي زناوتناقله بني األجيال وإحداث نوع من التو 

 

Summary:   

 This study aims to shed light on the interactive relationship between the dynamic 

representations of the quality of family life and the constituent elements of societal 

identity, in the midst of the profound transformations that the Algerian family is 

experiencing today due to the mutations induced by the contemporary life. At all levels, 

including socio-cultural, which has made the family face great challenges to keep pace 

with these transformations in order to achieve the quality of life as well as work to ensure 

the cultural products and value standard as it is the main source of building identity and 

growth of its elements. and this requires its adherence to the cultural heritage and its 

transmission between generations and the creation of a kind of balance between this 

cultural heritage and the particularities of the local community.  
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 الفضاءات االفرتاضية هلوية الفرد يف اجملتمع اجلزائري هتديدات

 
 اجللفةجامعة  ،اندية بن ورقلة. دأ

 

 : امللخص

من شأهنا أن تؤدي إىل تشكيل أو إعادة تشكيل هوية مستخدمي  االفرتاضية تشهدها اليوم الفضاءات التفاعالت اليت إن

من خالل تفاعلهم ضمن هذا ، تشكل اهلوية لدى مستخدمي االنرتنيت يف اجلزائر لذلك سنتناول يف موضوعنا إشكالية، اإلنرتنيت

ورمبا هذا ما يدفعنا إىل االنطالق من ، هذا اجملال مع حتديد اهلوية يف، واالجتماعية اخلاصة افيةاجملال االجتماعي ذو املضامني الثق

زميل الذي يرى كل منهما أن جماالت االنتماء متعددة ومتنوعة إال أن الفرق بينهما يكمن يف نتيجة هذا و  أطروحة كل من ماكس فيرب

الرؤية سنعمد إىل التعرف على ما إذا كانت االنرتنيت جماال لتشكيل هوية فردية أو  هذه نوانطالقا م. التعدد والتنوع يف هوية الفرد

 . مجاعية للمستخدمني أم جماال ينتج استالب وحتطم للهوية

 . االنرتنت، تشكيل اهلوية، مستخدمي اإلنرتنت، االفرتاضيةالفضاءات : الكلمات املفتاحية

Summary:   

The interactions witnessed today in virtual spaces would lead to the formation or re-

formation of the identity of Internet users, so we will address in our topic the problem of 

identity formation among Internet users in Algeria, through their interaction within this 

social field with special cultural and social implications; With identification in this field, 

and perhaps this is what prompts us to proceed from the thesis of Max Weber and 

Zemmel, who each see that the fields of affiliation are multiple and diverse, but the 

difference between them lies in the result of this multiplicity and diversity in the identity 

of the individual. Based on this vision, we will identify whether the Internet is an area for 

forming an individual or collective identity for users, or an area that produces identity 

theft and destruction.  

Key Words: virtual spaces, Internet users, identity formation, the Internet.  
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  االجتماعي وأثره على األسرة اجلزائرية يف اجملال احلضري التغري
 - دراسة حالة لعينة من قاطين مدينة الطارف -

 
 عنابةجامعة  ،محدان مداح. أ

 : امللخص

وتبيان مظاهره ، هذا البحث الكشف عن التغري االجتماعي وأثره على األسرة اجلزائرية يف اجملال احلضري مبدينة الطارف يهدف

إضافة إىل ما تقوم به من ، على أساس أهنا مؤسسة تنشئة اجتماعية للفرد منذ والدته، وإىل إبراز مكانة األسرة يف اجملتمع، السلبية

وما حتمله ، من أسرة ممتدة، لذا عرفت تغريات يف وظائفها ويف بنائها، تتأثر هبا وتؤثر فيها، قائمة بذاهتا سسةكمؤ فهي  ، وظائف جتاهه

أجرى  ويف هذه الدراسة، هذه التغريات ظهرت نتيجة لتحوالت ثقافية وعلمية واقتصادية واجتماعية، يف بنائها الرتكييب إىل أسرة نووية

توصل من خالهلا الباحث إىل كون التغري ، حاالت( 91) بلغت أربع، عينة من قاطين مدينة الطارفالباحث دراسة ميدانية مشلت 

ما جنم عنه ؛ وتوازهنا فزعزع ذلك استقرارها؛ بنائها وأدوارها، جتلى ذلك من خالل أتثريه على وظائفها، الذي طرأ على األسرة عموما

متجاهلني بذلك القيم ؛ يف األدوار الوالدية وضعف الرقابة األسرية لتغريصل إىل االيت تعود يف األ، العديد من املشكالت االجتماعية

 . واملعايري االجتماعية

 . مدينة الطارف؛ اجملال احلضري؛ األسرة اجلزائرية؛ التغري االجتماعي: املفتاحية الكلمات
 

Summary:  

The purpose of thisresearchis to uncover social change and its impact on the 

Algerian family in the urban area of El Taref, to identifyitsnegative manifestations, and to 

highlight the place of the family in society, on the basis thatit has been a social welfare 

institution for the individualsincebirth, as well as itsfunctionstowards the individual. As a 

self-contained institution, itisaffected and affected. (04) cases in which the 

researcherfoundthat the change in the family in generalwasreflected in its impact on 

itsfunctions, construction and roles; This underminedtheirstability and balance; The 

resultingmany social problems, originally due to a change in parental roles and 

poorfamily control; Ignoring social values and norms.  

Key Words: social change; Algerian family; Urban; El Tarf City.  
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 قافية ومشكالت اجملتمع يف عصر العوملةالث اهلوية

 
 عزيزي سارةد. 

 علي زوي نبيلد. 

 
 : امللخص

 أال وهي، هذه الكلمة أن تسلط الضوء على إشكالية حمورية وهي إحدى املسائل احلساسة اليت شغلت الساحة الوطنية حتاول

حتاول رصد أهم خملفات العوملة الثقافية على هوية  أهناأي ، اهلوية الثقافية وما ينجم عنها من مشكالت جمتمعية يف عصر العوملة

مع حماولة طرح منوذ  ، مركزين على أهم مقومات اجملتمع اجلزائري، بداية من اهلوية القاعدية وصوال للهوية الثقافية اجملتمعية، اجملتمع

 . للمحافظة على هويتنا يف ظل التكالب الدويل

 . العوملة الثقافية، اهلوية الثقافية، اهلوية القاعدية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:  

This word attempts to highlight a central problem that is one of the most sensitive 

issues on the national scene, namely, cultural identity and the resulting societal problems 

in the era of globalization. That is, it attempts to monitor the most important relics of 

cultural globalization on the identity of society, from the basal identity to the cultural 

identity of the community, focusing on the most important components of Algerian 

society, while trying to set a model for preserving our identity in the context of 

international interdependence.  

Key Words: Base Identity, Cultural Identity, Cultural Globalization.  
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 االجتماعية بني وهم العامل االفرتاضي وحقيقة االنتماء اهلوية

 
 دليلة جراح ط.د/

 عصمان بوبكر. د

 

 : ملخص

، وهو اهلوية االجتماعية بني وهم العامل االفرتاضي وحقيقة االنتماء، تناول موضوع يف غاية األمهية إىلهذه الورقة البحثية  هتدف

على اهلوية ( يوتيوب، تويرت، فيسبوك) اجلديد متمثال يف شبكات التواصل االجتماعي اإلعالمحيث سنتناول أتثري العامل االفرتاضي أو 

وكيف أثرت ، واالنتماء، شبكات التواصل االجتماعي، مربزين ماهية اهلوية االجتماعية، واهم املخاطر اليت ختلفها فرداالجتماعية لل

 .أخالقيا وجمتمعيا، دينيا، هذه الشبكات االجتماعية على اهلوية االجتماعية ونتا  هذا التأثري على انتماء الفرد ثقافيا

 . االنتماء ،العامل االفرتاضي ،االجتماعية اهلوية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:  

 The aim of this research is to tackle an important topic whichis the social identity 

betweenthe virtual world illusion and the belonging truth we talked about the influence of 

the virtual world or the new media: the social media such as Facebook, twitter, you tub 

on the social identity and it s dangers we focused on the identity social definition the 

social media and the belonging and how the effects the social identity culturally, ethicly 

and religiously.  

Key words: Identity social, the virtual world, the belonging.  
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 منوذجا يف ظل التعددية الثقافية ويل كيمليكا املواطنة
 

 وليد يوسفي ط د/

 : ملخص

مفهوم املواطنة من أبرز املواضيع اليت شغلت أراء الكثري من الفالسفة واملفكرين وحىت القديسني على مر التاريخ اإلنساين  يعد
بل يف ، فاملواطنة كموضوع وكمفهوم ال ميكن حصرها يف اجلانب التعريفي فقط، بصفة عامة والفكر الفلسفي السياسي بصفة خاصة

فاملرحلة اليواننية حصرت مفهوم املواطنة ، واليت حاول كل فيلسوف التأكيد عليها من منظوره اخلاص، ليهااألسس والقيم اليت يقوم ع
لكن هذا املفهوم عرف نوع من ، يف املشاركة السياسية وهذه الصفة كانت مقتصرة على املواطن اليوانين فقط دون غريه من األفراد

 حيث عرفت ابملواطنة العاملية والذي عرف ضم فئة، والدين املسيحي واإلسالمي انيةلروممع ظهور اإلمرباطورية ا واالستقالليةالتوسع 
حيث ، خاصة مع تفكك اإلمرباطورية وظهور ما يعرف ابلدولة االستقرارإال أن هذا املفهوم مل يعرف ، كبرية من اجملتمع خاصة العبيد

إال أن حقيقة املواطنة مل تكتمل مع العصر احلديث حيث ، وغريها اتلواجبأتسس مفهوم املواطنة علي فكرة احلرية والعدالة واحلقوق وا
واحلروب األهلية ، اهلجرة والتنوع اللغوي والثقايف، من التعصب والعنصرية خاصة األحداث اليت عرفها العامل مثل العوملة نوع عرف

مواطنة  ابسميتماشى مع هذه التغريات عرف جديد  موالتغريات املناخية وغريها كل هذه املعطيات سامهت يف ضرورة بلورة مفهو 
 . متعددة الثقافات

 

Summary:   

The concept of citizenship is one of the most prominent topics that occupied the 

views of many philosophers, thinkers and even saints throughout Islamic history in 

general and philosophical thought in particular. Citizenship as a subject and as a concept 

cannot be limited to the defining aspect only, but to the foundations and values on which 

it is based and which each philosopher tried to emphasize from his own perspective. The 

Greek stage confined the concept of citizenship to political participation, and this 

characteristic was limited to the Greek citizen only, without other individuals. But this 

concept knew a kind of expansion and independence with the emergence of the Roman 

Empire and the Christian and Islamic religion, it was known as global citizenship, which 

defined the participation of a large group of society, especially slaves, but this concept 

did not know stability, especially with the disintegration of the empire and the emergence 

of what is known as the state. Where the concept of citizenship was founded on the idea 

of freedom, justice, rights, duties and others, but the reality of citizenship was not 

complete with the modern era, where a kind of intolerance and racism was known, 

especially the events that the world has known such as globalization, migration, linguistic 

and cultural diversity, civil wars, climate changes and others. All these data contributed 

to the formation of a new concept that keep up with these changes known as multicultural 

citizenship.  
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 املواطنة الرقمية وأزمة اهلوية يف ظل مستجدات البيئة الرقمية قيم

 
 بسكرة -حممد خيضر جامعة ،منوبية قسميةد. 

 

 : ملخص

التعرف على قيم املواطنة الرقمية وجتلياهتا يف عصر تعيش فيه اهلوية أزمة حقيقية نتيجة املستجدات  إىلهذه الدراسة  هتدف

عاملني عامل واقعي ملموس  الثورة املعلوماتية عدة حتوالت جعلتنا أمام حيث أحدثت، والتطورات اليت شهدها العامل يف اآلونة األخرية

، واملواطنة الرقمية، والبيئة الرقمية والفرد الرقمي، ديدة تتمثل فيما ندعوه ابجملتمع الرقميجاء مبفاهيم ج فرتاضيوعامل آخر ا، وحقيقي

وتتهاوى فيه ، وتتداخل فيه القيم، تتعدد فيه اهلوايت، وهذه األخرية مبثابة مواطنة افرتاضية يف فضاء إلكرتوين تكنولوجي واسع املدى

 . ات جديدة تضع اهلوية مبفهومها التقليدي يف مأزقوتنبثق حقوق وواجب، روتُزيف املشاع، اخلصوصية

 

Summary:   

This study aims to recognize the values of digital citizenship at a tiré when identity is 

experiencing a crisis due to the nouvelles and developments that the world has 

experienced lately because the digital revolution has caused multiples changes in front of 

two worlds, a realistic, tangible and real word, and another virtual world with new 

notions represented in what is called digital grouping, as well as the digital environnment, 

the digital individual, and digital citizenship in an electronic and technological spacieux 

where identities transgress. Values overlap, private life wavers, feelings falsify, where 

new rights and duties appear which put the concept of traditionnal identity in an impasse. 
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 الثقايف واهلواييت يف السردية اجلزائرية احلديثة التشكيل

 رواية إدريس لعلي احلمامي أمنوذجا
 

 نعار حممد .د

 : امللخص

هذه الكتاابت لتعطينا مآالت جديدة حول التاريخ النضايل وابلتايل االطالع على طبيعة النسق الثقايف الذي كان من  تعمل
 وراء قيام هذه الشخصيات وقيامها أبدوار كبرية اجتاه التعرف ابلقضية الوطنية وابلتايل الشخصية املتعلقة ابهلوية وصلتها ابألخر الذي

تكتسي هذه ، والغريية اليت كانت جزءا من املآسي التارخيية اليت حاولت طمس معامل هذه الشخصية اراتتعايشت معه عرب احلض
الذي استطاع من ، الكتاابت بعد وطين وإقليمي وحىت عاملي وهو ما كان مع الشخصية اليت هي موضوع حبثنا إنه "علي احلمامي"

ربه يف حتطم  حىت الرمق األخري من حياته حينما شاءت األقدار أن يلقى يعامل عدإيصال القضية اجلزائرية إىل ب، خالل نضاله السياسي
حممد بن عبود من املغرب وحبيب اتمر من تونس وكأن األقدار شاءت أن يلتقي هؤالء على قدر : اليت كنت تقله مع أقرانه، الطائرة

 . ءواحد هو النضال من أجل اهلوية املغاربية اليت انضل من أجلها هؤال

إىل املسرية النضالية هذه أردان أن نقف عند كتاابت هؤالء وخصوصا علي احلمامي يف روايته "إدريس" وهي عبارة عن  إضافة
عن الكثري من هذه األحداث اخلاصة ، عن هذه الشخصية واألحداث اليت شاركت فيها وشهادات مفصلة، سرية أترخيية وفكرية ذاتية

زائرية من خالل املكون النسقي الثقايف الذي ميزها ومييزها نستطيع القول أننا مع شخصية اجل شخصيةوطبيعة ال، ابلقضية اجلزائرية
ن مثقفة وخنبوية حبيث من يقرأ هذا العمل جيد نفسه أمام حفرايت ودراسة اتنوغرافيا عن كل ما يتعلق ابلبعد املغاريب وما مييز هذا الكيا

 . رور التاريخرغم م هاوما مكن من إبقاء هذه الشخصية على طابع

 . النضال، مسارد، الوطنية، التأريخ، الكتابة: مفتاحية كلمات

Summary:   

These writings work to give us new prospects about the history of the struggle, and thus to 

see the nature of the cultural pattern that was behind these personalities and their great roles in 

the direction of identifying the national issue and thus the personality related to identity and its 

connection to the other with which it coexisted through civilizations and otherness that were part 

of the historical tragedies that tried to obliterate The features of this character, these writings 

have a national, regional and even global dimension, which was with the character who is the 

subject of our research, he is "Ali Al-Hamami", who was able, through his political struggle, to 

bring the Algerian cause to a global dimension until the last breath of his life when fates wanted 

him to be thrown His Lord was in the crash of the plane, which I was carrying with his peers: 

Muhammad bin Abboud from Morocco and Habib Tamer from Tunisia, as if fates wanted them 

to meet as one, which is the struggle for the Maghreb identity for which they struggled. In 

addition to this struggle march, we wanted to stop at the writings of these people, especially Ali 

Al-Hamami in his novel "Idris", which is a historical and intellectual biography, about this 

character and the events in which he participated and detailed testimonies, about many of these 

events related to the Algerian issue, and the nature of the Algerian personality from Through the 

cultural systemic component that distinguished it and distinguished it, we can say that we are 

with an educated and elitist personality so that whoever reads this work finds himself in front of 

excavations and an ethnographic study of everything related to the Maghreb dimension and what 

distinguishes this entity and what enabled this character to maintain its character despite the 

passage of histoy.  

Key words: writing, history, patriotism, glossaries, struggle.  
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التثاقف وتداعياهتا على اهلوية الوطنية ديناميات  
 

 قصعة حورية ط.د/

 الدين منريي عز ط.د/

 : ملخص

حيث أصبح يشكل اعتبارا ، يشكل عامال رئيسيا يف سياقات متعددة الثقافات -هوايهتم -إن كيفية تعريف الناس ألنفسهم 

عاملية جملتمعات فنظرا ألن العامل أصبح بوتقة انصهار ، السيما يف سياقات متعددة الثقافات؛ مهما على مدى العقود القليلة املاضية

؛  ملخرجات الثقافات اليت قد ال يكون هلم اتصال هبا أبًدا كنتا  ملخرجات التحول الرقمي وأتثرياته أكثرمتباينة تكون معرضة أكثر ف

يشجع وابلتايل فمن حيث اجلوهر من املهم ابلنسبة لنا أن نفهم أن التثاقف ، كما أن جانب الثقافة واهلوية الثقافية أصبح أكثر مرونة

وهو ما يفرض حتمية ، وقيم متباينة تنسب إليها الغالبية العظمى من الناس يف سياق معني تالسياق الذي توجد فيه ممارسات وسلوكيا

 . تبين آليات وميكانيزمات أكثر فعالية للحد من الرهاانت اليت تفرزها عملية التثاقف على اهلوية الوطنية

 . التحدايت والرهاانت، اهلوية الوطنية، فة اخلارجيةالثقا، التثاقف: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

How to define people for themselves - their identities - is a major factor in multi-

cultural contexts, which is an important consideration over the past few decades; 

Especially in multicultural contexts, because the world has become a global melting 

crucible for different communities that are more and more exposed to the outputs of 

cultures that may never be contacted for digital transformation outputs and its effects; As 

the aspect of culture and cultural identity has become more flexible, and therefore the 

essence is important for us to understand that the difference encourages the context in 

which the practices, behaviors and varying values attributed to the vast majority of 

people in a particular context, which imposes more effective mechanisms and 

mechanisms To reduce the bets exhibited by the national identity.  

Key Words: Acculturation, External Culture, National Identity, Challenges and 

Mistakes.  
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 مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف تفشي ظاهرة اهلجرة الغري شرعية 
  لدى الشباب اجلزائري

 
 بوازدية مىن .د

 : امللخص

، من ابرز وسائل اإلعالم احلديثة واليت ميزت اجملتمعات احلالية والدول العربية ومن بينها اجلزائر مواقع التواصل االجتماعي تعترب

كما ،،  فعالة للتواصل االجتماعي حيث أاتحت ملستخدميها فرصة لربطهم يف خمتلف احلاالت واألماكنوأصبحت مبثابة وسيلة 

يف عملية التغيري االجتماعي والثقايف والسياسي للمجتمع فمن ابرز التغريات اليت مستها استخدام هذه  اهلامةشكلت آلية من اآلليات 

فقد حاولنا يف دراستنا ، رهيب داخل اجملتمعاتو  هلجرة الغري شرعية بشكل واسعاملواقع هي اجلانب االجتماعي هي انتشار ظاهرة ا

، زايدة هذه الظاهرةو  الكشف عن العالقة بني هذه املواقعو  يف تفشي هذه الظاهرة جتماعيهذه يف البحث عن دور مواقع التواصل اال

املضامني اإلعالمية اليت يتم الرتويج إليها عري ، و ري هلذه املواقعأيضا معرفة دوافع استخدام الشباب اجلزائ، عواملهاو  البحث يف أسباهباو 

 التشجيع على تنمي هذه الظاهرة و  املسامهة هنااليت من شاو  مواقع التواصل االجتماعي

 . الشباب، اهلجرة الغري شرعية، التواصل االجتماعي مواقع: الكلمات املفتاحية

Summary:  

Social networking sites are considered one of the most prominent modern media 

that characterized the current societies and Arab countries, including Algeria. The most 

prominent changes affected by the use of these sites is the social aspect, which is the 

widespread and terrible phenomenon of illegal immigration within societies in our study, 

we tried to search for the role of social networking sites in the spread of this phenomenon 

and to reveal the relationship between these sites and the increase of this phenomenon, 

and to research its causes and factors, also to know the motives for Algerian youth to use 

these sites, and the media contents that are promoted It uses social networking sites, 

which will contribute and encourage the development of this phenomenon 

Key words: social Media, Illegal immigration, Young.  
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دراسة نظرية -مية بني التكوين ومستوى التغيريسالاهلوية اإل  
ليبيا –ستاذ مساعد جبامعة سرت أ ،عّمار ميالد نصر عمر  

 ملخص:

اهلوية الدنية على و  عام( وهدفت إيل حتديد منهجية ملفهوم اهلوية بشكل ة اهلوية والدين يف العصر احلديثتناولت هذه الورقة البحثية )منهجي
 اهلوية اجملتمعية.و  وتوضيح اهلوية الذاتية ،وجه اخلصوص، وكذلك معرفة األسس اليت تقوم عليها اهلوية

دورها يف تغيري اهلوية الثقافية السائدة كظاهرة ، و كما قامت مبناقشة بعض العوامل املؤثرة يف تغيري اهلوية يف ظل عصر العوملة اإلعالمية
األمر الذي ولد منه مفاهيم  ،التسليةو  التثقيفو  بربوز مفهوم التغيري ،اجلماعيةو  التوجهات الشخصيةو  اآلراءو  خاصة أمام تعدد املصاحل ،اجتماعية

خرى، اإلظهار عن السمات اليت متيز مجاعة عن أو  الكشفو  البيانو  كما أشران يف هذا الورقة البحثية أن اهلوية أساسها األصلو  شائعة كاحلداثة، الن
حة للهوية وليس التهميش، خاصة فيما يتعلق ابهلوية الدنية، اليت تعترب أساس اهلوايت البشرية، وهذا ما جعلين كباحث أتطرق إىل حتديد منهجية واض

العوملة واجملتمع و  عيةاليت يراها البعض إهنا مهددة ابلتغيري يف ظل ظهور التحوالت اجملتمو  بشكل عام وفك االلتباس حول اهلوية الدينية اإلسالمية،
 املدين.

الثقافة يف اجملتمع املدين، فهي ختتلف متاماً عن تلك اهلوايت، ألهنا ال تتغري و  هوية اللغةو  اهلوية الدينية فقدمت هذه الورقة يف الفرق بني مفهوم
أخرى، ألهنا انبعة من عقيدة والعقيدة يف اللغة تعين عند األفراد أو اجلماعات املؤمنني هبا حىت لو انتقلت من مكان إىل أخر أو اختالط مبجموعات 

 إحكام الشيء أو ضبطه.
 :ة إىل جمموعة من النتائج أمههاتوصلت هذه الورقة العلمي

  د.مفهوم اهلوية ليس مفهوماً متخبطاً بل مفهوم واضح ولكنه يتصف ابلتعقيد نظراً لوجود عوامل متعددة تساهم يف تنوعه داخل اجملتمع الواح إن .0
 إن العوملة ما هي إال مظهر من مظاهر ثقافة املنتصر، وما هي إال واجهة من واجهات النظام اجلديد.  .2

  إن العوملة الثقافية هي ارادة وسعي حملو هوايت شعوب متعددة. .1

  اهلوية هي نواه لروابط متعددة تساعد على متاسكها داخل النسيج الواحد. .1
 .اهلوايت األخرىو  املساعدة على تطوير ومنو اهلوية يف زمن التغيري، الذي يشهد ابالنفتاح على احلضاراتيوجد العدد من العوامل واالحتياجات   .1
  يعترب الدين أحد أهم الركائز األساسية املكون هلوية البشر .  .1
 مع أمهية ظهور اجملتمعات املدنية إال أنه يوجد عقائد أساسية تساهم يف احلفاظ على اهلوية الدينية.  .1

Summary: 

This research paper dealt with (the methodology of identity and religion in the modern era) and aimed to 

define a methodology for the concept of identity in general and religious identity in particular, as well as knowing 

the foundations on which identity is based, and clarifying self-identity and community identity, Because, as we 
indicated in this research paper, identity is based on origin, statement, disclosure and manifestation of the traits that 

distinguish one group from another, not marginalization, especially with regard to religious identity, which is the 

basis of human identities, and this is what made me as a researcher touch upon defining a clear methodology 

Identity in general and to resolve ambiguity about Islamic religious identity, which some see as threatened by 

change in light of the emergence of societal transformations, globalization and civil society. 

This paper was presented on the difference between the concept of religious identity and the identity of 

language and culture in civil society, as it is completely different from those identities, because they do not change 

with individuals or groups who believe in them even if they move from one place to another or mix with other 

groups, because they stem from a belief And belief in the language means the tightening of the thing or its control. 
This scientific paper reached a set of results, the most important of which are: 

1. The concept of identity is not a confused concept, but rather a clear one, but it is characterized by its complexity 

due to the presence of multiple factors that contribute to its diversity within the same society. 
2. Globalization is only an aspect of the victor's culture, and it is only a facade of the new system. 

3. Cultural globalization is the will and quest to erase the identities of multiple peoples. 

4. Identity is the nucleus of multiple links that help to hold it together within the same fabric. 

5. There are a number of factors and needs that help the development and growth of identity in a time of change, 

which witnesses openness to other civilizations and identities. 

6. Religion is one of the most important pillars of human identity. 

7. Despite the importance of the emergence of civil societies, there are basic beliefs that contribute to preserving 

religious identity. 
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 اهلوية الثقافية العربية بني هاجس اهليمنة الغربية وسلطان العوملة

 
 2سطيف -جامعة حممد ملني دابغني ،نوال سهيلي. د

 : امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على واقع اهلوية الثقافية العربية يف ظل ما تشهده الساحة العاملية من تطورات متسارعة يف 

وهو ما أخضع اهلوية الثقافية العربية وجعلها حتت ، تلك املتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتقانتها احلديثة مجيع اجملاالت السيما

وبغية معاجلة املوضوع والوصول إىل جمموعة من احللول ملواجهة اهليمنة الغربية استخدمت الباحثة منهجا ، الدول الغربية املصنعة ةهيمن

التأكيد على وجوب تكييف الثقافة العربية مع الواقع  رض اآلراء ومناقشتها وتوصلت يف اخلتام إىل ضرورةوصفيا حتليليا يقوم على ع

وال سبيل إىل ، من إنتا  تواصل وصور جديدة حسب النحوية اجلديدة ليكون يف مقدورها حتقيق موقع آمن هلا كنالراهن حىت تتم

فلم تعد جمرد املواجهة والتحصن كافية ، لعامل بشروطه ومنطقه اجلديد وحنويته املعدلةالتفاعل احلي واإلجيايب إال عرب الدخول إىل هذا ا

 . قدمألداء دور حضاري وحتقيق موقع مت

  .العوملة اإلعالمية، اهليمنة الثقافية، اهلوية الثقافية: املفتاحية الكلمات

Summary:   

The current study aims to identify the reality of Arab cultural identity taking into 

account the world rapid developments in all domains, particularly those related to 

information and communication technology and its modern technology, which subjected 

the Arab cultural identity and made it under the domination of western industrialized 

countries. In order to address the subject and reach a range of solutions to counter 

Western domination, the researcher used a descriptive analytical approach based on the 

presentation and discussion of opinions. At the end, she concluded the need to emphasize 

the obligation of adapting Arab culture with the current reality so that it can produce new 

communication and images according to the new grammar so that it can achieve a safe 

status for it. There is no way to live and positive interaction only by entering this world 

with its new conditions, new reason and modified grammar. Mere confrontation and 

fortification are no longer sufficient to play a civilized role and achieve an advanced 

position.  

Key Words: Cultural Identity, Cultural Domination, Globalization.  
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 اإلعالم بني صناعة الثقافة اجلماهريية 
 ؟ وترويج تفاهة امليداي اجلديدة أي هتديد هلويتنا الثقافية

 

 ورقلة -جامعة قاصدي مرابح ،مصطفى اثبت. د

 0ابتنة  -جامعة احلا  خلضر ،عبد الكرمي اثبت ط.د/

 
 : ملخص

هذه املداخلة العلمية لدراسة طبيعة التأثريات اليت أحدثتها وسائل اإلعالم واالتصال وتكنولوجياهتا املختلفة على الفرد  تسعى

وكذا البحث يف طبيعة اجلدل الذي أحثته مضامينها وإشكالية صراع الثقافة النخبوية والثقافة ، واجملتمع وخباصة على اهلوية الثقافية

وبشيء من التفصيل يف ، وذلك من خالل الوقوف على مفهوم الثقافة واهلوية الثقافية، ت منذ بداية القرن املاضياجلماهريية اليت طرح

مث االنتقال إىل آخر تطوراهتا يف صورة ، وآاثرها على اهلوية الثقافية، واالنتقادات اليت وجهت هلا، مفهوم الثقافة اجلماهريية واجتاهاهتا

واليت ال مناص ملواجهتها إال من خالل األخذ ، اجلديدة اليت ال تقل خطورهتا عن ابقي الوسائل األخرى يدايصناعة التفاهة عرب امل

 . أبطروحة الدراية والرتبية اإلعالمية اليت ترافع هلا عديد املنظمات العاملية واهليئات احمللية

Abstract:  

These scientific intervention seek to study the nature of the impacts made by the 

media, communication and technologies on the individual and society, especially on 

cultural identity, as well as the search for the nature of the controversy, which has been 

involved and the problematic struggle of elite culture and mass culture, which has been 

put forward since the beginning of the last century by standing on the concept of culture 

and cultural identity, and in a detail in the concept of mass culture and trends, and the 

criticism of her, and its effects on cultural identity.  

Then go to the latest developments in the image of the industry through the new 

media that is not less than the rest of the other means, which is unable to address them 

only by taking the know-how and media education thesis defend to many international 

organizations and local bodies 
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 وأثره على اهلوية واألمن الوطين العنُف 
 رة(ــــــــــة معاصـــــة لرواايت جزائريـــــــة أدبيــــــــــمقارب)

 
 راوية شاوي. د

 
 : امللّخص

الء مظاهر العنف والتدمري وأثره ـــــــالستج، املعاصرةااي اخلطاابت الروائية اجلزائرية ــتسعى هذه الورقة البحثية إىل البحث يف ثن

إذ ؛ ومل تكن اجلزائر مبنأى عن ذلك، خاصة بعد ما انتشر العنف يف خمتلف البلدان، واألمن الوطين، على اهلوية الوطنية والفردية

مل تستطيع الّدولة إجياد حلول  من اجلمر حّطمت الّنفسيات وحبستها يف مآزق وآفات اجتماعية خطرية سنيناشهدت عشرية سواء و 

 . جذرية هلا

فكيف ، والعدوان اإلسرائيلي على فلسطني، وقد اخرتت رواايت بّينت أثر احلروب األهلية على اجملتمع اجلزائري والسلوفيين 

 جتّلى العنف يف هذه الرواايت؟ وما هي دوافعه املختلفة وآاثره اجلانبية املتعّددة على الفرد واجملتمع؟

 

Summary:   

 This research paper seeks to research the folds of contemporary Algerian narrative 

discourses, to elucidate the manifestations of violence and destruction and its impact on 

national and individual identity, and national security, especially after violence spread in 

various countries, and Algeria was not immune to this. It witnessed a decade and years of 

embers that destroyed the psyche and locked it in serious social dilemmas and pests, for 

which the state was unable to find radical solutions.  

 I chose novels that showed the impact of the civil wars on Algerian and Slovenian 

society, and the Israeli aggression against Palestine, so how was the violence manifested 

in these novels? What are its various motives and its multiple side effects on the 

individual and society? 
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 االجتاه حنو اهلجرة غري الشرعية وعالقتها هبوية األان لدى طلبة اجلامعة

 
 92جامعة سطيف  ،أمساء بوعود .د

 : امللخص

حيث تكونت ، هذه الورقة إىل دراسة العالقة بني االجتاه حنو اهلجرة غري الشرعية وعالقتها هبوية األان لدى طلبة اجلامعة هتدف

 واستخدمت الباحثة مقياسني كأدوات للدراسة متثال يف مقياس هوية األان، طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة 012عينة الدراسة من 

واستبيان االجتاه حنو اهلجرة غري الشرعية (، 2992، حسني الغامدي) ترمجة( Adames, G. R. et al, 1979) ألدمز وآخرون

 SPSS V22كما مت استخدام احلزمة اإلحصائية ،  مت استخدام املنهج الوصفي التحليليكما (،  2991، قيش حكيم) من إعداد

 . ملعاجلة بياانت الدراسة

 : الدراسة إىل النتائج التالية وتوصلت

بني االجتاه حنو اهلجرة غري الشرعية وهوية األان  9.90توجد عالقة ارتباطية سالبة أو عكسية دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -
 . د عينة من طلبة اجلامعةعن

 . يتمتع طلبة اجلامعة ابجتاهات سلبية حنو اهلجرة غري الشرعية -

 . طلبة اجلامعة، هوية األان، هجرة غري شرعية، اجتاه: املفتاحية الكلمات

Abstract:  

This paper aims to study the relationship between the trend towards illegal 

immigration and its relationship to the ego identity among university students.  

 The study sample consisted of 142 university students, and The researcher used 

two study scales: the ego identity scale for (Adames, G. R et al, 1979) translation 

(Hussein Al-Ghamdi, 2002), and a questionnaire on attitudes towards illegal immigration 

prepared by (Qish Hakeem, 2008). we used the descriptive analytical method, and the 

statistical package SPSS V22.  

The study reached the following results:  

- There is a negative correlation or inverse correlation statistically significant at the 

level of significance 0.01 between attitudes towards illegal immigration and the ego 

identity of a sample of university students.  

- University students had negative attitudes towards illegal immigration.  

Key- Words: attitude, illegal immigration, ego identity, university students.  
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 يف اجملتمع اجلزائري  املتحولني جنسياو  اهلوية االجتماعية للجنس الثالث
 دراسة حالة عينات من خالل مواقع التواصل االجتماعي -حتوهلم وأسباب واقعهم

 

 مليانة مخيس -بونعامةجامعة اجلياليل ، كرمية  مرابطيد. 

 األغواط -جامعة عمار ثليجي، مسية قليلةد. 

 : امللخص
من  واألساتذة املربنيو  حول خوف الوالدين والشوارع اجلامعات، نسمع حوارات يف حياتنا اليومية يف العائالتو  ما نرى كثري

 الضوء على ظاهرة دخيلة على جمتمعنا بتسليط قمنامن هنا . تالشي مقومات الرجولة يف شباب اليوم نظرا للباسهم وطريقة مشيتهم
 يااملتحولني جنس أواجلنس الثالث  أنفسهمالعربية يف قلب متاسكها وهي فئة من مسوا  اإلسالميةاالجتماعية  ويتناتضرب هو  متس بلو 
 أوالعبارات  أهم وإعطاء الفئةوسوف حناول جاهدين التعريف هبذه  ...مياألو  املثقف منهم واألنثى مست الذكر منهم ولألسف اليتو 

يشكلون خطورة على  ؟ وهلاجلزائر إىلوصلوا  كيفو  مىتو  كيف ظهرواو  بني املصححني جنسياو  ببينهم رقالفو  التسميات الدالة عليهم
 ولإلجابة يف جمتمعنا ؟ أنفسهمهل استطاعوا دمج و  ؟ طرق عال  هذه الظاهرة هي ماو  بد للمجتمع من قبوهلا ؟فئة ال أهنا أمجمتمعنا 
من و  املتصححني جنسيا يف اجملتمع االفرتاضي من مواقع التواصل االجتماعيو  املتحولني نقمنا ابلبحث ع وأخرى األسئلةهذه 

 . نا للبياانت تقنية قصة احلياةحاالت مستعملني يف حتليل 91مجع  فاستطعناحتوهلم  أسباباليوتوب والذين عرضوا ابلتفصيل 

 . اجملتمع االفرتاضي، االندما  االجتماع، اجلنس الثالث، اإلسالميةاهلوية العربية : مفتاحية كلمات

Summary:   

We often see and hear dialogues in our daily lives in families, universities and on 

the streets about the fear of parents, educators and professors of the fading of the 

elements of manhood from today's youth due to their clothes and the way they walkFrom 

here, we shed light on a phenomenon that is alien to our society and affects and even 

strikes our Arab Islamic social identity at the heart of its cohesion. It is a category of 

those who called themselves the third sex or transgender people.. Unfortunately, this 

category has affected both males and females, the educated and illiterate among them... 

We will try hard to define this category and give the most important phrases or 

designations indicating them and the difference between them and the homosexuals and 

how they appeared and when and how they arrived in Algeria? Do they pose a threat to 

our society, or are they a category that society must accept? And what are the ways to 

treat this phenomenon? And have they been able to integrate themselves into our society? 

In order to answer these and other questions, we searched for transsexuals and 

transsexuals in the virtual community from social networking sites and from YouTube, 

who presented in detail the reasons for their conversion, so we were able to collect 05 

cases used in our analysis of life story technology data.  
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 اهلوية واملفاهيم ذات الداللة: 
 اإلنساينللتهديدات القائمة على اهلوية االجتماعية لألمن قراءة حتليلية 

 
 جامعة غزة -واللغات االتصالكلية ، محاد هض أبوان. د

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري، رتيبة برد. د

 : امللخص

ذات ُرؤى ، متنوعةاألبعاد اليت تنطلق من أسس فكرية  البحث موضوع اهلوية واملفاهيم عرب استعراض املفاهيم متعددة يُناقش
اهلوية االجتماعية لألمن اإلنساين يف  ىالقائمة علوإجراء قراءة حتليلية للتهديدات ، واالجتماعييف أدبيات الفكر السياسي  متعددة

 . اجملتمعات

ء خلص البحث إىل أن اهلوايت االجتماعية هي اهلوايت املنسوبة لآلخرين يف حُماولة لتحديد املوقع هلم يف الفضا وقد
ُمرتبطة بظروف  وهي، االجتماعيوهي تلعب دورًا أساسيًا يف التفاعل ، من الفئات االجتماعية األوسع واألكثر مشوالً  االجتماعي

كما أن األمن اإلنساين يتمثل يف محاية اجلوهر ،  واإلقصاء السياسي واالقتصادي تماعياالج التحدي أو والثقايف االجتماعي التغيري
ُويؤدي توظيف اهلوية االجتماعية إىل إاثرة ، من خالل بناء مفهوم األمن الّشامل، التهديدات احلرجة واح البشرية مناحليوي جلميع األر 

حاابة وهتديد الُقبول ا
ُ
مما يُهدد حالة االستقرار واألمن والسلم  وحتويله لبيئة من الصراع، ُلمجتمعيالنزعات اهلوايتية من التصنيف وامل

 . األهلي

 . اإلنسايناألمن ، الصراع، القبول اجملتمعي، اهلوية اجملتمعية، اهلوية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

The research discusses the issue of identity and concepts by reviewing 

multidimensional concepts that stem from various intellectual foundations, with diverse 

visions in the literature of political and social thought, and conducting an analytical 

reading of the threats based on social identity to human security in societies.  

The research concluded that social identities are the identities attributed to others in 

an attempt to locate them in the social space of the broader and more comprehensive 

social groups, and they play a key role in social interaction, and they are linked to the 

conditions of social and cultural change or social and economic challenge and political 

exclusion, and security Humanitarian is the protection of the vital essence of all human 

lives from critical threats, by building the concept of comprehensive security, and the 

employment of social identity leads to provoking identity tendencies from classification 

and favoritism and threatening societal acceptance, and transforming it into an 

environment of conflict, which threatens the state of stability, security and civil peace.  

Key Words: identity, community identity, societal acceptance, conflict, human security.  
  



- 29 - 

 اهلوية الثقافية للشباب اجلزائري يف ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مالمح
 - رؤية نقدية –

 
 2سطيف -حممد ملني دابغني جامعة، ليلى زادي. د

 
 : امللخص

التطور التكنولوجي احلاصل يف هتتم هذه الورقة البحثية مبحاولة إبراز أهم مالمح اهلوية الثقافية للشباب اجلزائري يف ظل  

وذلك من خالل تقدمي نظرة نقدية حول واقعها والكشف عن خمتلف اآلاثر اليت خيلفها استخدام ، ميدان اإلعالم واالتصال

ابإلضافة إىل البث الفضائي الوافد على عناصر ومقومات هذه اهلوية ، وهواتف ذكية رتنيتتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من ان

منطلقني من سؤال رئيس مفاده ما أثر تكنولوجيا ، التاريخ والعادات والتقاليد، اللغة، الدين: على أهم عناصرها املتمثلة يف مركزين

 ؟ زائرياإلعالم واالتصال على مالمح اهلوية الثقافية للشباب اجل

 

Summary:   

 This research paper is concerned with an attempt to highlight the most important 

features of the cultural identity of Algerian youth in order of the technological 

development taking place in the field of Mass media and communication, by providing a 

critical look at its reality and revealing the various effects left by the use of information 

and communication technologies from the Internet and smart phones, in addition to 

incoming satellite broadcasting and its impacts On the elements and components of this 

identity focusing on the most important elements of this identity represented in: religion, 

language, history, customs and traditions, starting from a main question Which is: What 

is the impact of information and communication technology on the features of the 

cultural identity onto Algerian youth ? 
 

  



- 30 - 

 املدوانت يف تنمية ثقافة االستهالك للفرد اجلزائريدور إعالم 
 

 برح بوعريريج –اإلبراهيميجامعة حممد البشري ، حنان بن ضياف. د

 : ملخص

ونقل صورة ، وترسيخ منظومة الوعي لديه، شبكات التواصل االجتماعي دورا حموراي يف تعزيز البناء الفكري للشباب تؤدي
وتوفري مفاهيم تواصلية متنوعة تقدم بدائل يتفاعل معها يف ظل نقاشات مستمرة وطرح نوعي ، ومشكالتهمكربة عن واقعه وطموحاته 

 . متكامل لقضاايه يف منظومة اجملتمع

، إن دور شبكات التواصل االجتماعي يف بناء ثقافة االستهالك يرتبط بتأثريها يف تشكيل هوية وطنية يف أبعادها الرتوحيية 
، وما تتطلبه ثقافة االستهالك من فكر واع مدرك ملسؤولياته، وترسيخ مستوايت عالية من الثقة للفرد، والتمكني، ميةالتعلي، والفكرية

 . والعمل من أجل النهوض ابجملتمع ةوشعور بواجب التضحي

 . ثقافة االستهالك(، وسائل التواصل االجتماعي) إعالم املدوانت: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

The social network plays a pivotal role in promoting the intellectual construction of 

youth, consolidating their awareness system, conveying an enlarged picture of their 

reality, aspirations and problems, and providing various communicative concepts that are 

presented to interact and interact with them in light of continuous discussions and an 

integrated qualitative presentation of their issues in the community system. Social 

communication in building a culture of consumption is linked to its impact on The 

formation of a national identity in its recreational, intellectual, educational, and 

empowering dimensions, and the consolidation of high levels of confidence for the 

individual, and when the culture of consumption requires it from a conscious thought 

aware of its responsibilities and a sense of the duty to sacrifice and work for the 

advancement of society 

Keywords media, blogging, social media, consumer culture 

 

 

 

  



- 31 - 

 -نفسية قراءة –اهلوية وتغري القيم أزمة

 
 أسامه زموري ط.د/

 ط د/ مرمي بن سعد هللا

  الزهراءايزيدي فاطمة . د
 2البليدة -جامعة لونيسي علي

 
 : امللخص

الضوء على موضوع اهلوية من منظور نفسي وذلك من خالل التطرق ملوضوع أزمة اهلوية اليت خيربها  إلقاء إىلاملداخلة  هتدف

يف ظل التغري ، و اجملتمعاتخاصة أن اهلوية موضوع ابلغ األمهية فهو الذي تَنَبين عليه شخصية الفرد وابلتايل ، املراهقون والشباب

أصبح املعاش النفسي مضطراب نظرا للفجوات احلاصلة يف ، الثقايف واملعريف املمتد طوال هذه السنوات غزوالقيمي احلاصل نتيجة ال

ي أين ينعكس هذا التغري القيم، على الشباب خاصة يف هذه املرحلة النمائية احلساسة إضافياوهو ما يشكل خطرا ، منظومة القيم

 . وابلتايل حضاراي واجتماعيااحلاصل على تكوين املراهق الشاب نفسيا ومعرفيا 

 . تغري القيم، القيم، أزمة اهلوية، اهلوية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

The aim of this essay is to shed light on the subject of identity from a psychological 

perspective by addressing the issue of the identity crisis that adolescents and young 

people experienced, especially since identity is a very important subject on which the 

personality of the individual as well as societies are based, and in light of the value 

change that has taken place as a result of the cultural and cognitive invasion extending 

throughout these years, the psychological pension has become turbulent due to the gaps 

in the value system, which poses an additional danger to young people, especially at this 

sensitive development stage, where it is reflected. This value change that has a reflect in 

the formation of a young adolescent psychologically, cognitively, socially and 

civilizationally as well.  

key Words: Identity, identity crisis, values, changing values.  
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 التغري يف لباس الطالب اجلامعي: دراسة اثنوجرافية
 

 بسكرة -جامعة حممد خيضر ،ساعد شفيق. د

 الوادي -جامعة محه خلضر ،مرمي شريط. د

 : ملخص

مما جنم ، الشباب اجلزائري اليوم على غرار ابقي فئات اجملتمع هتديدات على مستوى اهلوية ذات أبعاد ومرامي متعددة ترتصد
وهلذا تسعى الدراسة احلالية للكشف عن هذه . ومن خالل تواجدان يف السرح اجلامعي الحظنا هذا التغري، عدة أتثريات وتغرياتعنه 

 . التغريات الطلبة اجلامعيني

 ما هي التغريات اليت مست اللباس لدى الشباب اجلامعي؟: بطرح التساؤل اآليت وذلك

طالبا من جبامعة محه خلضر  11 ابستخدام أداة املالحظة ابملشاركة مع عينة مكونة مناالثنوجرايف  مت استعمال املنهج ولقد -
 . الوادي

أن هناك انعكاسات سلبية تتغلغل بوترية زاحفة حتملها موجة ما بعد احلداثة على مظهر الشباب  انتهت الدراسة إال ولقد -
 . اجلامعي

 . اجلامعيالطالب ، اللباس، القيم، اهلوية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

Algerian youth today, like the rest of society, are lurking threats at the level of 

identity with multiple dimensions and goals, which have resulted in several effects and 

changes, and through our presence in the university campus, we have noticed this change. 

Therefore, the current study seeks to reveal these changes for university students. by 

asking the following question: What are the changes that affected the dress of university 

youth ? 

The ethnographic approach was used using the observation tool in partnership with 

a sample of 48 students from Hama Lakhdar El Wadi University.  

The study concluded that there are negative repercussions that penetrate at a 

creeping pace carried by the postmodern wave on the appearance of university youth.  

Key Words: Identity, values, clothes, university student.  
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 رؤية مأمولة ملواجهة حتدايت اهلوية(: )املدرسة اإلسالمية

 
 القاهرة -جامعة املدينة العاملية، بكلية العلوم اإلسالمية أستاذ، حممد جرب السيد عبد هللا مجيل. د

 : ملخص

الدراسة احلالية إلقاء الضوء على تصور مقرتح للمدرسة اإلسالمية كمدخل ملواجهة التحدايت اليت تواجهها  استهدفت
واستندت يف إطار ذلك على األسلوب التحليلي إلبراز مكوانت الرؤية . واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي. اجملتمعات اإلسالمية

تتميز الرتبية اليت تستند إليها املدرسة  أوال: فرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها اآليتوأس. توالعالئق بني هذه املكوان، املقرتحة
. والثبات واملرونة، والواقعية، والتوازن، والشمول والتكامل، اإلسالمية أبسس معينة تتفرد هبا مقارنة بغريها من أنواع الرتبية أبرزها الرابنية

، على حتصني الطالب من التيارات الفكرية واملادية اليت هتدد هويته –دون غريها –المية هي القادرةاإلس بيةوهذه السمات جتعل الرت 
، واخللقية، والتعبدية، تتناول األهداف اليت تتبناها املدرسة اإلسالمية جانب الطالب كافة اإلميانية اثنيا. وتزعزع ثقته هبذه اهلوية

فإن ذلك يكون عاصما له ، وتربيته على االستقامة على منهج هللا تعاىل، الطالب إميانيا وخلقيا وبتسليح. هنيةوالبدنية وامل، والوجدانية
وحيصنه مما ، احملتوى الذي تتبناه املدرسة اإلسالمية هو احملتوى الذي يتفق مع تعاليم اإلسالم اثلثا. من اخرتاق أية حتدايت هتدد اهلوية

، والرتبية أبسلوب الَقصّ ، ما بني الرتبية ابلقدوة تتعدد أساليب الرتبية اإلسالمية رابعا .اإلسالمية ويتهيعرتضه من حتدايت هتدد ه
وهلذه األساليب هلا أثرها اجلليل يف محاية الطالب من التحدايت اليت هتدد هويتهم . والرتبية ابلعقوبة، والرتبية ابلرتغيب والرتهيب

ومن . ومة التعليميةظلرتاكمي يف تقييم مدى كفاءة املنالتقومي الشامل واملستمر وا اإلسالمية أسلوب لرتبيةتتبىن ا خامسا. اإلسالمية
وعقليا مما يقوي من مناعته إزاء معاول ، وخلقيا، وتعبداي، ينمو الطالب ويتطور إميانيا، والرتاكمي، واملستمر، خالل هذا التقومي الشامل

توصي الدراسة بضرورة إدرا  العلوم الشرعية ضمن ، إليه البحث من نتائج وبناء على ما توصل. ميةاهلدم اليت هتدد هويته اإلسال
 . تحصني الطالب من التحدايت اليت هتدد هويته اإلسالميةلاحل التعليمية واعتبارها علوما إجبارية يف مجيع املر ، املناهج الدراسية

 . اهلوية الوطنية، املدرسة اإلسالمية: املفتاحية الكلمات

Summary:   

The recent study aimed at shedding light on the characteristics of the Islamic school as a 

keystone to confront the challenges to the national identity. The study administered the 

descriptive analytic approach. A review of literature was conducted. The study came to the 

conclusions that; first, the Islamic school's objectives are characterized by divinity, 

comprehensiveness, balance, stability and realism that make the Islamic school is the only way 

that protects the students from the challenges to their identity; second, the educational ends cover 

all the student's aspects, i. e. , religiously, morally, cognitively, affectively and vocationally that 

immunize the student against the dangers to his identity; third, the content of the Islamic school 

includes the religion subjects as well as the humanities and the sciences that enable the students 

to resist the destructing forces that threatens their identity; fourth, the techniques of education are 

numerous and various. They include modeling, narrating and reward and punishment. These 

techniques develop the students' intellectual abilities so that they can rationalize their attitudes 

towards the threats to their identity; fifth, the Islamic school adopts the inclusive, ongoing and 

accumulative evaluation that enhances the students' capabilities to face the cultural invasion that 

endangers their Islamic identity. The study recommends that the religion sciences to be included 

in the school curricula in all the educational stages and they ought to be obligatory in order to 

foster the students immunity against the challenges that threatens their Islamic identity.  

Key Words: The Islamic School, the National Identity.  
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 أثر وسائل اإلعالم اجلديدة على اهلوية الثقافية يف اجلزائر
 

 2جامعة البليدة  أستاذ حماضر أ، ،صبيحة عبد الالوي. د
 2جامعة البليدة  ،حدوش صليحة ط.د/

 : ملخص

تتمحور هذه الورقة البحثية حول حتليل أثر وسائل اإلعالم اجلديدة على اهلوية الثقافية يف اجلزائر بفعل التطور السريع الذي  

 . جديد خمتلف عن األجيال اليت سبقتهيشهده العامل يف اجملال التكنولوجي والذي أدى إىل ظهور بيئة رقمية نشأ يف خضمها جيل 

ومع تطوير الذي شهدته وسائل اإلعالم واالتصال بفعل الثورة التكنولوجية ظهر إعالم جديد خمتلف عن اإلعالم القدمي  

وأصبح فيه تدفق املعلومات من مصادر خمتلفة ومتنوعة أصبحت تشكل هتديدا على هوية الشعوب اليت أصبحت سهلة االخرتاق من 

ويف تقنيات اإلعالم اجلديد الذي حتول من أهم األدوات اليت تستعملها لتدخل يف  ولوجياهات أو الدول املتحكمة يف التكناجل

 . الشعوب من اجل محاية مصاحلها بكل أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية

  . االخرتاق الثقايف، الثقافيةاهلوية ، اهلوية، وسائل اإلعالم اجلديدة: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

 This paper focuses on the analysis of the phenomenon of the new media in its 

cultural nature and its effects on the cultural identity of the peoples of the world, 

including the Algerian cultural identity in light of the rapid development of the world in 

the technological field, which led to the emergence of a digital environment in which 

there is a new generation different from the generations that preceded it.  

 With the development of the media and communication due to the technological 

revolution, a new media has emerged from the old media. The flow of information from 

different sources has become a threat to the identity of people who have become easy to 

penetrate from the countries or countries controlling technology and in the new media 

technologies, the tools they use to intervene in peoples in order to protect their interests.  

Key Words: The New Media, Identity, Information Security, Cultural Identity, Cultural 

Breakthrough.  
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 التأصيل والتكييف بني اإلسالمية واجملتمع اهلوية

 

 إسطنبول –جامعة السلطان حممد الفاتح، علي حممود العمري. د

 : امللخص

ومن أهم اإلشكاليات املتعلقة به أنه خضع لعدة ، ة اليت طُرحت وُتطرح قدميًا وحديثاً ـــــمفهوم اهلوية من املفاهيم الشائك يُعترب

قِبله املتكلمون من املسلمني على خالٍف بينهم ، فقد كان له وضع فلسفي قدمي، بينهاأوضاع عرب الزمن اختلفت اختالفاً جوهرايً فيما 

. تكاد تكون مناقضة ملفهومه الكالمي والفلسفي القدمي، مث أصبحت له أوضاع جديدة يف احلقب الفلسفية املتأخرة، يف بعض تفاصيله

حيث يدور اخلالف دائمًا يف حتديد ما ؛ ي هلذا املصطلحـــلواقعد وأكرب يف التكييف اــوقد ترتب على هذه التباينات اختالفات أش

فإذا ، اإلسالمي" يف ذاته حمل جدل إذ ما صدق "؛ ةـــــــسيما اجملتمعات العربية واملسلمال، صدق اهلوية الفعلية للمجتمعات املعاصرة

مث البحث يف ، " لغة واصطالحاً  اهلوية على معاين " وهذا البحث حماولة للتعرف. " أصبح اجلدل مركباً  اهلوية انضاف إليه إشكال "

 . موهل هو شيء يتسم ابلثبات أم ابلتبدل على الدوا، تكييفها الواقعي

Summary:   

The concept of identity can be considered a dubious concept in so far as it has been 

subject to diverse definitions in previous ages and in present times. It in fact, has been the 

subject of essentially different definitions. It was understood in a particular way by 

Muslim philosophers in the past, and this understanding was incorporated in the theory 

developed by Muslim Mutakalimin or Muslim natural theologians. In modern times 

however, the understanding of the notion has changed to the extent of being in 

contradiction with the understanding of the concept developed by Muslim philosophers 

and theologians (Mutakalimin) in the past. This has engendered even more pronounced 

and strenuous diversification of opinion regarding the concept once the issue of how 

lived reality conditions the concept is under consideration. This is because, the point of 

contention revolves around the correspondence of the understanding of identity with 

dynamic identities present in contemporary societies. This is especially the case in Arab 

and Muslim societies, because what “islamic” corresponds to, is the point of contention. 

Now, once the concept of identity enters the fray the debate gains in complexity. This 

paper is an attempt at recognition of the different meanings that “identity” can cover 

when used as a term as well as when it is used freely, and aims to investigate how it is 

conditioned by lived realities focusing on whether it touches upon an unchanging essence 

or an understanding that can and does fluctuate. 
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 بني جنوح األصولية وهتديدات العلمانية اهلوية
 

 بسكرة -حممد خيضر جامعة، لزهر عقييب. د

 : ملخص
ومبا أن ، عصران ومها األصولية والعلمانية على اهلوية الفردية واجلماعيةهتدف هذه املداخلة إىل تناول أتثري أهم إيديولوجيتني يف 

واليت تتمحور حول وجود اهلوية ، هذا املوضوع ذا طابع سجايل فإنه يتطلب منهج التأويل اجلديل يف كل العناصر اليت حتل إشكاليته
، األمر الذي يستدعي أتويل مفاهيم اهلوية واألصالة والعلمانية. الفردية واجلماعية جملتمعنا بني أصولية جاحنة وعلمانية خطرية ومستلبة

والتفاعل اجلديل لتلك التهديدات الذي أدى إىل توتر ، مث بيان خماطر وهتديدات هذين املفهومني األخريين ملسألة اهلوية كل على حده
وخنق اهلوية اجلماعية وعزز صراع اهلوايت اإلثنية  ،اهلوية الفردية وانفصامها وزاد من انغالقها ودوغماتيتها واستعالئها وعنصريتها

إال أن النظرة اجلدلية ترى يف األصولية . وساهم يف تفكيك أواصر اجملتمع خبلق اإلرهاب واالستغراب واالستالب، والسياسية واحلزبية
أيضا مثل االعتزاز ابالنتماء لرتاثنا دون تطرف واالنفتاح على األخذ ابلعقالنية والعلم واحلكم الراشد  ابيةوالعلمانية نقاط مضيئة وإجي

 . كل ذلك يساهم يف جتاوز خماطر األصولية والعلمانية ويؤسس هلوية متناغمة مع ذاهتا،  دون استالب

 . اجلدل ،املخاطر، انيةالعلم، األصولية، اهلوية اجلماعية، اهلوية الفردية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

This intervention aims to address the impact of the two most important ideologies 

of our time, namely fundamentalism and secularism, on individual and collective 

identity, and since this topic is of a polemical nature, it requires a dialectical 

interpretation approach in all the elements that solve its problem, which revolves around 

the existence of individual and collective identity of our society among delinquent 

fundamentalism A dangerous and alienated secularism. This calls for an interpretation of 

the concepts of identity, authenticity and secularism, and then a statement of the dangers 

and threats of these last two concepts to the issue of identity separately, and the 

dialectical interaction of those threats that led to tension and dissociation of individual 

identity, increased its closedness, dogmatism, arrogance and racism, stifled collective 

identity and strengthened the conflict of ethnic, political and partisan identities. And 

contributed to the dismantling of the bonds of society by creating terrorism, astonishment 

and alienation. However, the dialectical view sees in fundamentalism and secularism 

bright and positive points as well, such as the pride in belonging to our heritage without 

extremism and openness to adopting rationality, science and good governance without 

alienation. All of this contributes to overcoming the dangers of fundamentalism and 

secularism and establishes an identity consistent with itself.  

Key Words: individual identity, collective identity, fundamentalism, secularism, risks. 

Dialectic.  
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 االقرتابوجدوى  االغرتابالثقافية واملستحداثت التكنولوجية بني خطر  اهلويّة
 ثقافية يف أزمة القيم الّثقافية -سوسيو دراسة

 
 بلعباس يوسف ط.د/

 

 : ملخص
أزل بعيد، غري أن ما فرضته التكنولوجيا من تغريات يطرح موضوع اهلوية حلقات نقاش كبرية بني املفكرين والباحثني منذ 

مّست الذات اهلوايتية واألبعاد القيمية، جعل النقاش والسؤال يفرض نفسه عن ما تفعله هذه املستحداثت بنا كأفراد نعيش وسط زخم 

قيمية مكتسبة وأخرى جديدة خمتلقة يف ديننا عاداتنا ولغتنا واترخينا وتراثنا، لذلك حناول أن نستشف يف هذه  طالتقنية ونتفاعل أبمنا

بات الورقة البحثية عمق األزمة اهلواّيتية والقيمية على حد سواء، ذلك أهنما يتقاطعان يف جدلية الثقافة اإلنسانية وغاايهتا، وألن املرك

 تنبع من عمق القيم واهلوية والنماذ  الثقافية. احلضارية للشخصية الفردية 

 . : هوية، ثقافة، هوية ثقافية، قيم، قيم ثقافية، وسائل االتصال، عوملة، شباباملفتاحية الكلمات
 

Summary:   

The issue of identity raises great debates between thinkers and researchers since 

time immemorial, but the changes imposed by technology have affected the identity and 

value dimensions, making the discussion and the question impose itself on what these 

innovations do to us as individuals living amid the momentum of technology and 

interacting with acquired and new value patterns Our customs, language, history and 

heritage are fabricated in our religion, so we try to discover in this research paper the 

depth of the identity and value crisis alike, because they intersect in the dialectic of 

human culture and its goals, and because the civilized components of the individual 

personality stem from the depth of values, identity and cultural models.  

Key Words: identity, culture, cultural identity, values, cultural values, means of 

communication, globalization, youth.  
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 عالقة تشتت اهلوية يف ظل املتغريات اجملتمعية الراهنة 
 واخلوف من اجلرمية ابملدينة اجلزائرية

 

 بن شوية منرية  ط.د/
 جناة حيياوي .أد

 بسكرة -جامعة حممد خيضر
 : امللخص

اهلوية بصمة كل فرد وجمتمع ولكل منها هوية متيزه عن غريه سواء الشخصية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، إال 

 أنه يف ظل املتغريات اجملتمعية الراهنة من اخرتاق العوملة حدود الدول دون إذن والتطور التكنولوجي اهلائل يف مجيع اجملاالت، أدى إىل

الوطنية بني األصالة واملعاصرة والبعد عن الدين اإلسالمي، أدى إىل تشتت هويتنا عن مسارها احلقيقي، زعزعت األفراد تشتت اهلوية 

واجملتمعات ومست استقرار الدول واالحنراف، كما حدث يف اجلزائر حيث انتشرت شىت اجلرائم من إرهاب وقتل واغتصاب وتعاطي 

عصب الديين، هلذا حناول يف مداخلتنا هذه معرفة إىل مدى أدى تشتت اهلوية يف ظل املتغريات املخدرات واملتاجرة هبا إىل جانب الت

 اجملتمعية الراهنة إىل اخلوف من اجلرمية يف اجملتمع اجلزائري. 

 : اهلوية، اجلرمية، املدينة. الكلمات املفتاحية

Summary:   

Identity is the imprint of every individual and society, and each has an identity that 

distinguishes it from others, whether personal, cultural, social, political, and economic. 

However, in light of the current societal changes that globalization has penetrated the 

borders of states without permission and the tremendous technological development in all 

fields, this has led to the dissolution of the national identity between authenticity, 

modernity and distance From the Islamic religion, it led to the dispersal of our identity 

from its true destiny, it destabilized individuals and societies and affected the stability of 

countries and deviation, as happened in Algeria Where various crimes have spread from 

terrorism, murder, rape, drug use and trafficking in addition to religious intolerance, so 

we try in this intervention to know the extent to which the dispersal of identity in light of 

the current societal changes has led to the spread of crime in Algerian society.  
Key Words: identity, crime, city. 
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  اهلوية يف فلسفة ألبري كامو مأزق
 - ةـــــــــة والكولونياليـــــاجلزائري ة بنيـــــة احلقيقيــاهلوي -

 

 برابح عمر
 حممد زاين د.

 : ملخص

فهو من جهة ال يكف ، من مسألة اهلوية موقف استغراب( 0019-0001) موقف ألبري كامو كثري من الباحثني إىل  ينظر

لكّنه من جهة أخرى يرى أّن فرنسا متثل هويته ، وجباهلاحبرها ومشسها ومسائها ، يف كتاابته األدبية عن اإلعجاب ابلطّبيعة يف اجلزائر

وأمام هذا املأزق األخالقي انقسم املثقفون اجلزائريون بني من يعترب كامو مثقفا فرنسيا . وأّمه سيختار أمه الةاحلقيقية فإذا خرّي بني العد

وبني من ، يف موقفه السياسي من القضية اجلزائريةمل يستطع التخلص من السلطة الكولونيالية اليت فرضت نفسها على أفكاره وبرزت 

سنحاول يف هذه املداخلة حتديد األسس اليت بىن عليها كامو موقفه من اهلوية اجلزائرية . عن اجلزائر ئريعتربه مفكرا جزائراي كتب يف اجلزا

 . واهلوية الفرنسية

 . السلطة ،اجلزائر ،فرنسا ،اهلوية ،كامو: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

Many researchers look at Albert Camus’s position (1913-1960) on the issue of 

identity as an astonishment. On the one hand, he does not cease in his literary writings to 

admire the nature of Algeria, its sea, sun, sky and mountains, but on the other hand he 

sees that France represents his true identity. Between justice and his mother he will 

choose his mother. In the face of this moral dilemma, Algerian intellectuals were divided 

between those who consider Camus a French intellectual who could not get rid of the 

colonial authority that imposed itself on his ideas and emerged in his political stance on 

the Algerian issue, and those who considered him an Algerian thinker who wrote in 

Algeria about Algeria. In this intervention, we will try to identify the foundations on 

which Camus built his position on the Algerian identity and the French identity.  

Key Words: Camus, identity, France, Algeria, power.  
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 واقع اهلجرة غري الشرعية يف ظل اهلوية الثقافية للشباب اجلامعي
 
 جامعة البويرة، د. حلميدي عادل

 جامعة بسكرة، مومن نوارة د .
 امللخص:
اصبحت هذه القضية بتطوراهتا املتسارعة وأسباهبا املتشابكة  هتدف الورقة البحثية اىل دراسة موضوع اهلجرة غري الشرعية حيث 

بعد ومراكز الدراسات  مساحة واسعة الهتمام وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات احمللية واملنظمات اإلقليمية والدولية

 عاجالً من اجلميع حال وهذا يتطلب  أن حتولت إىل ظاهرة معقدة تضغط بقوة على اإلمكاانت احلقيقية لدول املصدر والعبور واإلقامة،

ة تعاواًن دوليًا لتقدمي مساعدة ومحاية فردية من نوع خاص حلقوق املهاجر اإلنسانية، مقابل البحث عن طرق وآليات جديدة ملعاجلو 

تدفقات اهلجرة غري الشرعية وأتثرياهتا على تلك الدول من خالل معرفة األسباب االقتصادية واالجتماعية ورمبا السياسية من هنا 

من  029ال( على عينة تكونت من  ،)نعمـ خالل تطبيق إستبانة استطالعية تتم اإلجابة عليها بمن و  وعليه هذة الدراسة، تكمن امهية

البياانت اإلحصائية املناسبة، توصلت الدراسة إىل و  ابستخدام املنهج الوصفي التحليليو  مت اختيارهم بطريقة عشوائية ،الشباب اجلامعي

 حتقق فرضياهتا. 

 الشباب اجلامعي. ،اهلوية الثقافية ،اهلجرة غري الشرعية الكلمات املفتاحية:

Summary:   

The paper aims to study the issue of illegal immigration. This issue has become a 

huge area of concern for the media, civil society organizations, local institutions, regional 

and international organizations and study centers, which have become a complex 

phenomenon that strongly stresses the real potential of countries of origin, transit and 

residence. International cooperation and cooperation to provide individual assistance and 

protection of the human rights of migrants, in exchange for the search for new ways and 

mechanisms to deal with illegal migration flows and their impact on those countries 

through The reason for this study is the importance of this study. Therefore, through the 

application of a survey questionnaire that is answered by (yes, no) on a sample of 120 

university youth, they were randomly chosen using analytical descriptive method and 

statistical data The study found its hypothesis. 
Key Words: Illegal Immigration, Cultural Identity, University Youth. 
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قيم العربية القيم الغربية الوافدة من شبكات التواصل اإلجتماعي، وأتثريها على ال
 اإلسالمية .

 ط د/ صيقع أسامة          جامعة  ورقلة 
 امللخص :

الشك أبن وسائل التواصل االجتماعي من أهم أشكال العوملة يف الوقت املعاصر ، نظرا لألمهية اليت تكتسيها يف الدول الغربية     
خاص آخرين ، والتعرف عليهم وحماولة تبادل الثقافات وأيضا الدول العربية ، ونعين هبا املواقع اإللكرتونية اليت تسمح ابلتواصل مع أش

واألفكار فيما بينهم ، سواء ابلصوت أو الصورة ،أو إرسال رسالة ومن أشهر هذه الوسائل جند فيسبوك ، وتوتري واليوتوب ،وأنستغرام 
املتناول إال أن النقطة اليت جيب أن وغريها ، ورغم اإلجابيات اليت سعت إىل تكريسها ونشرها من سهولة التواصل وجعل املعلومة يف 

ننته إليها كعرب مسلمني هو غرس الثقافة الغربية يف الثقافة العربية وحماولة حتطيم كل مقومات وقيم اجملتمعات العربية اإلسالمية 
ساط العربية جند أن كثري من األصيلة املبنية على األخالق الرتبوية اإلسالمية ، ويف ظل هذا اإلنتشار الرهيب للثقافة الغربية يف األو 

القيم اإلسالمية أتثرت ابلقيم الغربية الدخيلة يف ظل شبكات التواصل اإلجتماعيي ، من خالل هذا الطرح حناول اإلجابة على 
لخرو  من التساؤالت اآلتية : كيف أثرت القيم الغربية الدخلية على قيم اجملتمعات العربية اإلسالمية ؟ وماهي أهم احللول املقرتحة ل

 أزمة هذا التأثري يف ظل هذه الوسائل ؟
 الكلمات املفتاحية : القيم الغربية ، وسائل التواصل ، القيم اإلسالمية ، التغري القيمي .

The summary : 

There is no doubt that  social media is one of the most important  forms of globalization 

in the contemporary times, due to its importance in the western countries as well as in the 

Arab world. It means all the electronic sites tha allow you to communicate with other 

people, to know them more and to exchage ideas and cultures among them, either by 

image, sound or sending a message through facebook, twitter, youtube and instagram 

…etc  which are the most common . Although the  advatages of the social media which 

facilitates the expansion of the information, there is a point that  we, as Arabs,  must take 

attention to it, instill the Western culture in the Arab one and try to destroy all the  

ingredients and values of the authentic arab societies which are based on the Islamic 

ethics.In  light of the terrible spread of Western culture in the Arab sectors, we find that a 

lot of the Islamic values were affected by the western ones under social media. Through 

this proposition, we try to answer the following quesions : How did the Western values 

affect the Islamic Arab societies ? And what are the most important proposed solutions   

to get out  of this impact crisis under these means ? 

Key words : western values , social media , Islamic value , values change  
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 اهلجرة وتداعياهتا على األمن اهلواييت

 20جامعة وهران ،ط.د/ برانوي أمساء
20، جامعة وهرانط.د/ عجال رزايقية  

 
 : ملخص

أدت التحوالت اليت مست بنية النظام الدويل يف فرتة التسعينيات إىل االهتمام بفواعل ومرجعيات أخرى غري الدول، بعد بروز       
هتديدات أمنية جديدة كاهلجرة، فظهر األمن اهلواييت الذي يتخذ اجملتمع كموضوع مرجع لألمن ومن اهلوية القيمة األساسية موضوع 

 التهديد.

 لك من خالل إبراز طبيعة هذا التأثري.ذالضوء على اهلجرة وأثرها على األمن اهلواييت، و يه فإن هذه الدراسة هتدف إىل إلقاء علو       

التهديد احملتمل من اهلجرة على األمن اهلواييت لدولة ما، هو هتديد إدراكي يرتبط ابلطريقة اليت يف األخري توصلت الدراسة إىل أن       
 نفسها. تعرف كل دولة

 األمن اهلواييت، التهديد، اهلوية، اهلجرة.  : الكلمات املفتاحية

Abstract : 

      The transformations that affected the structure of the international system in the 

1990s led to an interest in actors and references other than states, after the emergence of 

new security threats such as immigration, so identity security emerged that takes society 

as a reference subject for security and from identity the main value is the subject of the 

threat 

      Accordingly, this study aims to shed light on immigration and its impact on identity 

security, by highlighting the nature of this impact. 

      Finally, the study found that the potential threat from immigration to a country's 

identity security is a cognitive threat related to the way each country defines it self. 

Keywords: Identity security, threat, identity, immigration. 
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 توصيف هوية املناخات التنظيمية، قراءة سوسيوتنظيمية

 ط د/ فدوى دبلة، جامعة بسكرة

 د/حنان مراد، جامعة بسكرة

 

 ملخص الدراسة:

املعاصرة خاصة مع ما تعيشه البيئة اخلارجية اليت تنشط فيها أضحت اهلوية مطلبا ثقافيا واجتماعيا واقتصاداي أساسيا للمنظمات 
املنظمة من تسارع وتغري ومنافسة شديدة ، فهي ليست جمرد موضوع للدراسة والتحليل فقط، فباإلضافة ملا تقدمه اهلوية التنظيمية من 

اقتصادية وأداة للتسيري وقياس وتوصيف طبيعة  تفرد ومتيز للمنظمة، ودمج لكافة االفراد ضمن ثقافة مشرتكة أضحت اهلوية اليوم قيمة
املناخات التنظيمية، لذلك سعت هذه الورقة البحثية إىل حماولة الكشف عن منط العالقة القائمة بني هوية املنظمة ومناخها من خالل 

نمط القيادة اإلدارية، ثقافة وضع توصيف للهوايت التنظيمية استنادا على جمموعة االبعاد واخلصائص املميزة للمناخات التنظيمية ك
 املنظمة، نظام العمل، العالقات والتفاعالت.

 الكلمات املفتاحية: اهلوية التنظيمية، املناخ التنظيمي

 

Abstract: 

Identity has become a fundamental cultural, social and economic demand of  

contemporary organizations, especially with the acceleration, change and competition of 

the external environment in which the organization is active, it is not just a subject of 

study and analysis only, in addition to the uniqueness and excellence of the organization, 

and the integration of all individuals into a common culture in which identity today has 

become an economic value and a tool for the management, measurement and 

characterization of the nature of organizational climates, so this research paper sought to 

try to reveal the pattern of relationship between the identity of the organization and its 

climate. By describing organizational identities based on the range of dimensions and 

characteristics of organizational climates such as management leadership style, 

organization culture, work system, relationships and interactions. 

Keywords: OrganizationalIdentity, RegulatoryClimate 
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  احملور الرتبوي: احملور الثاين
 هتديدات اهلوية على النظام الرتبوي
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 التبديل املستمر للمناهج الرتبوية يف املدارس احلديثة يف الوطن العريب  إشكالية
 - دراسة لواقع املناهج الرتبوية للمدرسة احلديثة يف اجلزائر البدائل واحللول -

 
 2جامعة اجلزائر -أستاذ جامعي، عمر حسيين. د

  جامعة البويرة -أ أستاذة حماضرة، زهرة شوشان. د
 : ملخص

هذه الورقة البحثية للتعرف على إشكالية التبديل املستمر للمناهج الرتبوية يف املدارس احلديثة يف الوطن العريب دراسة  هدفت

ي لواقع املناهج الرتبوية للمدرسة احلديثة يف اجلزائر البدائل واحللول، وحتديد أثر تلك التغيريات على سالمة التدريس والتحصيل الدراس

العريب عموما واجلزائر خصوصا واليت شهدت تغيريات عديدة يف مناهجها الرتبوية وبصفة متكررة وحتديد أاثرها للطالب يف الوطن 

كثر وانعكاساهتا على املنظومة الرتبوية ككل واليت تعود إىل متغريات )تبديل املناهج الرتبوية، واملدرسة احلديثة(، كما هدفت إىل حتديد أ

ة ي يف جمال علوم الرتبية والتدريستغيريات يف تلك الدول، ابإلضافة إىل التعرف على اقرتاحات بعض املختصنيهبذه ال تأثراجملاالت اليت ت

 . ملكافحة هذه الظاهرة اليت تواجه الوطن العريب

 . املدرسة احلديثة ،املناهج الرتبوية ،التبديل: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

This researchpaperaimed to identify the problem of continuousswitching of 

educational curricula in modern schools in the Arab world, a study of the reality of the 

educational curricula of the modern school in Algeria, alternatives and solutions, and to 

determine the impact of these changes on the safety of teaching and 

academicachievement of students in the Arab world in general and Algeria in particular, 

which has witnessedmany changes in Itseducational curricula on a frequent basis and 

determiningitseffects and repercussions on the educational system as a whole, which are 

due to the variables (changingeducational curricula, and the modern school), and 

italsoaimed to identify the areas mostaffected by these changes in those countries, in 

addition to identifying the suggestions of somespecialists in the field of science 

Education and teaching to combat thisphenomenonfacing the Arab world.  

Key Words: switching, educational curricula, modern school.  
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 الرتبوي وإعادة إنتاج أزمة اهلوية يف اجملتمع اجلزائري اإلصالح

 
 بسكرة -حممد خيضر جامعة، مجيلة حوحو ط.د/

 : ملخص

تكون ، واالستمرار االجتماعي ألي جمتمع مرتبط مبجموعة من املقومات اليت حتدد اآلليات واملعايري لتحقيق ذلك االستقرار
هوايتية كاجلزائر اليت أصبحت تعاين من أزمة ،  إال أهنا قد تتغري مع مرور الزمن بفعل عوامل داخلية أو خارجية، اثبتة ومتجذرة ابجملتمع
، وذلك بفعل سياسة االستعمار الفرنسي الذي عمل على إنشاء خنب جزائرية مفرنسة حاملة للثقافة الغربية يهتدد أمنها الداخل

لضمان بقائها ) تعمل على نشر ثقافتها ومواصلة سياسة الغزو الثقايف لالستعمار الفرنسي، استطاعت الوصول ملناصب اختاذ القرار
يربز ذلك من خالل ، العربية والثقافة الغربية حمل الثقافة العربية اجلزائرية اإلسالمية اللغةاللغة الفرنسية حمل  درا إب(، وخدمة مصاحلها

حتاول  إذ، وذلك ما تسعى الدراسة التطرق له، يومنا اآلن إىلجمموعة اإلصالحات الرتبوية اليت شهدهتا الدولة اجلزائرية من االستقالل 
ومت الرتكيز على اللغة ابعتبار أهنا أحد أهم ، الكشف ومناقشة آليات اإلصالح الرتبوي وإعادة إنتا  األزمة اهلوايتية للمجتمع اجلزائري

فة ومساعدة على إعادة إنتا  ثقا، واملناهج الدراسية ابعتبار أهنا أهم وسيلة لتنميط وتطبيع أي جمتمع، مكوانت هوية اجملتمع اجلزائري
 . الطبقة املسيطرة

 . اهلوية، اإلصالح الرتبوي: الدراسة مفاهيم
 

Summary:   

The stability and social continuity of any society linked to a set of ingredients that 

determine the mechanisms and criteria for achieving this, which are fixed and rooted in 

society, but they may change over time due to internal or external factors, such as 

Algeria, which has become suffering from an identity crisis that threatens its internal 

security due to the policy of French colonialism, which He worked to establish French 

Algerian elites carrying Western culture, who were able to reach decision-making 

positions, work to spread their culture and continue the policy of cultural invasion of 

French colonialism (to ensure their survival and serve their interests), by including the 

French language in the place of the Arabic language and Western culture in the place of 

the Arab Algerian Islamic culture, this emerges from During the set of educational 

reforms that the Algerian state has witnessed from independence to the present day, and 

this is what the study seeks to address, as it tries to reveal and discuss the mechanisms of 

educational reform and reproduce the identity crisis of the Algerian society. As it is the 

most important means of stereotyping and normalizing any society, and helping to 

reproduce the culture of the dominant class.  

Key Words: educational reform, identity.  
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 (منوذجاإدوارد سعيد ) الذايت يف ظل التوجيه الكولونيايل االغرتاب

 
 2 جامعة البليدة -عبد هللا مصطفى. د

 : ملخص

الذي يكشف عن جتربة و  مشكل اهلويةو  يعترب كتاب " خار  الزمان " إلدوار سعيد منوذجا حيا يف التعبري عن اغرتاب الذات 

ذاتية ترعرعت يف ظل املفارقات اليت خلفها التجذر الكولنيايل على خمتلف األصعدة فارضا مقوالت السيطرة العنكبوتية الراديكالية على 

فقد هنل الرجل من الرافد الشرقي الذي ، منتقصا من قيمة الرجل الشرقي، الثقافة أبوسع نطاقاهتاو  الدينو  ةــالرتبيو  وايةالر و  الفكرو  اللغة

كشفا و  الغربية للشرق انتقاص لألخر فكان كتابه تفكيكا للرؤيةو  ما تضمنه من ختطيط للسيطرةو  تشبع بروح الثقافة العربية والغريب

رح من اخلطاب ـــــاملسو  مل تسلم حىت الروايةو  الثقافةو  المــــــاإلعو  ه اللغةـــــــة الشرقية من خالل توجيــــــــــيف حتطيم اهلوي الآلليات اليت وظفه

هذا و  اضتوجيهه دون أي اعرت و  إصدار األحكام بشأنهو  رد شيء يتم التحكم فيهـــــــــي يف نظر اآلخر املتمرد جمـــــفالشرق، االمرباييل الغريب

  ". تشراقما عرب عنه يف كتابه " االس

 

Summary:  

The book “Outside the Time” by Edward Saidisconsidered a living example in 

expressing self-alienation and the identityproblem, whichreveals a subjective 

experiencethatgrew up in light of the paradoxes left by colonial 

radicalizationatvariouslevels, imposing the categories of the spider’s radical control over 

language, thought, novel, education and religion And culture in itswidest range, 

detractingfrom the value of the eastern man, as the man wasdrawnfrom the 

easterntributary, whichwassaturatedwith the spirit of Arab and Western culture and 

whatitincluded in planning to control and detractfrom the other. Language, media, and 

culture, and not even the novel and the theaterweresparedfrom Western 

imperialdiscourse. The Oriental, in the eyes of the rebelliousother, 

isjustsomethingthatiscontrolled, judged, and directedwithoutany objection, and 

thisiswhatheexpressed in his book “Orientalism”.  
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 2002 ة يف اإلصالحات الرتبوية لسنةيديولوجيا املادية وعالقتها ابهلو اإلي

 
 اجللفة -جامعة زاين عاشور ،حممد طاهريي. د

 اجللفة -جامعة زاين عاشور ،القادر حممدي عبد. د

 
 : ملخص

ظروفا خارجية خاصة  2991وقد عرفت إصالحات ، اإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر مثارا للصراع منذ االستقالل شكلت

ويدور اجلدل أساسا حول قدرة اإلصالحات الرتبوية على تنشئة اجتماعية على ، وهي املرتتبة عن ظاهرة العوملة وظروفا داخلية معقدة

ومن هنا فقد قمنا بفحص جمال معني من هذه اإلصالحات وهو اجلانب املادي للمدرسة ، دمةأبعاد اهلوية الوطنية لألجيال القا

التأكد من  بغية فحصنا جمموعة من الواثئق القانونيةحيث اعتمدان على تنظري لويس ألتوسري واعتمدان على املنهج الوصفي و ، اجلزائرية

فهناك تباين بني ما هو معل وبني ، وهو ما مل جنده فعال، واقع اإلصالحات أن الغاايت املعلنة يف القانون التوجيهي جمسدة فعال يف

 . الواقع

 

Summary:  

Educationalreforms in Algeria have been a source of conflictsinceindependence. 

The 2003 reforms have knownspecialexternal conditions, which are the result of the 

phenomenon of globalization and complexinternal conditions. The 

debaterevolvesmainlyaround the ability of educationalreforms to socialize the dimensions 

of national identity for future generations. Amongthesereformsis the material aspect of 

the Algerian school, wherewerelied on the theorization of Louis Althusser and relied on 

the descriptive approach and examined a number of legal documents in order to 

ensurethat the goals declared in the directive law are actuallyembodied in the reality of 

the reforms, whichwedid not actuallyfind, thereis a discrepancybetweenwhatis False and 

between reality.  
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 اهلوية الوطنية يف اجلزائر أزمة

 (الرتبية املدنية كمدخل اسرتاتيجي بديل لإلصالح يف احلاجة إىل إعادة تفعيل أمنوذج)

 
 سعيدة -الدكتور موالي الطاهر جامعة، خلضر بن دادة. د

 : ملخص

فإن عامل ، والدميقراطية -اهلوايتية البنية على مستوى، من حتوالت اجيابية، يف اجلزائر خالف ما أحدثته العلمية الرتبوية على

، تدين فكرة املواطنة حيث، وأسبابه، هذا الرتدي، كان أمهها،  شيوع مظاهر سلبية عديدة: أدى يف الوقت نفسه إىل، ركودها

لذا فقد جاءت هذه  ..،.والالمباالة السياسية، واالغرتاب، فقدان الثقة فضال عن. واملعايري، يمسلم الق والتناقض يف، واالختالل

يتحقق : وذلك ابعتبارها أداة. ها يف النظام الرتبوي اجلزائريلتفعي وإعادة، املدنيةعلى األمهية القصوى للرتبية ، لتؤكد من جديد، املقاربة

 -وتنمية األفراد ثقافيا بطبيعة اجملال السياسي، تعزيز املواطنة: يتمحور حول، اجتماعيااألفراد وعيا سياسيا و  إكساب، عن طريقها

 . اهتم املناطة هبموممارس، وكيفية تفعيل أدوارهم، واالجتماعي الذي يعيشون فيه

 . النظام الرتبوي اجلزائري، الرتبية املدنية، اهلوية الوطنية: مفاتيح الدراسة
 

Summary:  

Contrary to the positive transformations brought about by Educational processin 

Algeria, At the level of identity and democracy, the factor of its stagnation, at the same 

time led to: the prevalence of many negative manifestations, the most important of which 

was this deterioration, and its causes: the low idea of citizenship, imbalance, 

contradiction in the ladder of values, and standards. As well as a loss of confidence, 

alienation, and political indifference…. This approach therefore reaffirms the paramount 

importance of civic education and itsRe-activated in the Algerian educational system. 

This is a tool: through which individuals are given political and social awareness, which 

focuses on: promoting citizenship, culturally developing individuals in the political-social 

nature of their lives, how to activate their roles and practices.  

dy keys: national identity, civil education, Algerian educational system.  
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 إشكالية القيم يف مضامني الكتاب املدرسي بني التعليم األساسي والتعليم االبتدائي

 للخامسة ابتدائي وكتاب القراءة للسنة السادسة أساسي حتليلية لكتاب اللغة العربية دراسة

 
 بوكبشة مجعية .د
 خرويب عبد الرمحان ط.د/

 : ملخص

لقد قامت اجلزائر إبصالح نظامها التعليمي يف بداية األلفية الثالثة ليعتمد مقاربة جديدة وهي املقاربة ابلكفاءات بدل  
، للعملية التعليمية لتأيت هذه املقاربة اجلديدة مركزة على املتعلم بصفته حمورا، التدريس ابألهداف اليت ركز على الكم والرتاكم املعريف

أن بناء املناهج البد أن  إال، متكن املتعلم من التعلم الذايت وتنمية قدراته ذات الصلة ابلتفكري اخلالق والذكي علنةملوحسب مبادئها ا
ويظهر توجه ، مع ضرورة مراعاة خصوصية وفلسفة اجملتمع ابلدرجة األوىل، يتماشى واملقاربة اجلديدة ذات املرجعية النظرية الغربية

واليت هلا أتثري مباشر على املتعلم ، املقاربة من خالل عدة مؤشرات منها مضامني الكتاب املدرسي ذهد هاإلصالح بصفة عامة وأبعا
هلذا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى تضمني قيم اجملتمع يف الكتاب املدرسي من ، وسلوكياته يف الوسط املدرسي وخارجه

 . وكتاب القراءة للسنة السادسة أساسي ئيتداخالل حتليل حمتوى كتب اللغة العربية للسنة اخلامسة اب

 . املقاربة ابلكفاءات، املقاربة ابألهداف، التعليم االبتدائي، التعليم األساسي، القيم االجتماعية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

Algeria reformed its education system at the beginning of the third millennium to 

adopt a new approach, namely, a competency approach rather than teaching with 

objectives that focused on quantity and cognitive accumulation, so that this new approach 

comes focused on the learner as the focus of the educational process, as this is in 

accordance with its stated principles enables the learner to learn self and develop his 

abilities related to creative and intelligent thinking, but the construction of curricula must 

be in line with the new approach with Western theoretical reference, with the need to take 

into account the specificity and The philosophy of society in the first place, and the 

orientation of reform in general and the dimensions of this approach are reflected through 

several indicators, including the contents of the textbook, which has a direct impact on 

the learner and his behaviors in the school environment and abroad, so this study came to 

reveal the extent to which the values of society are included in the textbook by analyzing 

the content of Arabic books for the fifth year of primary and the reading book for the 

sixth year is essential. 

Key Words: Social values, basic education, primary education, objectives approach, 

approach to competencies.  
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 أيُّ دور؟ -الدراسّية وترسيخ اهلُويَّة الوطنيَّة يف كنف حتداّيت العوملة املناهج

 - حتليلية دراسة -
 

 رمحون حممد ط.د/

 غريب صباح. دأ

 : امللخص

اجملتمعات تغريات اجتماعية متسارعة يف ظل حتدايت العوملة اليت ابتت تشكل حتدايً كبريا حملافظة هذه اجملتمعات على  تعرف

وتراثه وخصوصيته الثقافية  ومن خالل املناهج الدراسية يسعى كل جمتمع للمحافظة على هويته وتقاليده، هويّتها وهويّة أفرادها

القائم اليوم هو مدى ثبات قيم اهلوية يف ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية ومواقع االتصال االجتماعي اليت  يغري أن التحد، واالجتماعية

ة النشء من ال تعرف احلدود األمر الذي يضع مهندسي املناهج الدراسية أمام دور كبري وصعب يف الوقت نفسه للمحافظة على ُهويَّ 

ساؤل خالل ختطيط الربامج وبنائها وفقا لفلسفة اجملتمع ومبادئه اليت يكّرسها الدستور وخمتلف القوانني املنظمة للحياة املدرسية ليأيت الت

 ظل حتدايت العام هلذه املداخلة يف البحث عن الدور الذي تلعبه املناهج الدراسية يف احملافظة على اهلوية الوطنية ألفراد اجملتمع يف

 عصر االتصال الرقمي العابر للحدود؟

 . التكنولوجيا الرقمية؛ العوملة؛ اهلوية الوطنية؛ املناهج الدراسية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

Societies are experiencingrapid social changes in light of the challenges of 

globalization, which has become a major challenge for thesesocieties to 

preservetheiridentity and the identity of theirmembers. Through the school curricula, 

each society seeks to preserveitsidentity, traditions, heritage, and cultural and social 

specificity. The spread of digital technology and social networking sites that know no 

borders, whichputs curriculum engineers in front of a large and difficultroleat the same 

time to preserve the identity of young people through planning and building programs in 

accordance with the philosophy of society and itsprinciplesenshrined in the constitution 

and the variouslawsregulatingschool life, So the general question of this intervention 

comes in the search for the rolethat the curricula play in preserving the national identity 

of members of society in light of the challenges of the era of cross-border digital 

communication? 
Key words: Curriculum; National Identity; Globalisation; Digital technology.  
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 إسهام منهاج الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية

 

 ميزاب مسية ط.د/

 جامعة بسكرة ،راحبيإمساعيل  .دأ

 
 : امللخص

املنظومة الرتبوية إىل ترسيخ مقومات اهلوية الوطنية واحملافظة عليها وذلك من خالل إعداد وتنظيم وإثراء حمتوايت املناهج  هتدف

يف تنمية اهلوية الوطنية  املداخل املعرفية اليت تسهمو  ومنها منها  الرتبية اإلسالمية واليت تعد من أهم املصادر، الدراسية املقدمة للناشئ

 . وعليه حناول يف هذه الدراسة التعرف عن إسهامات منها  الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية. لدى املتعلمني

 . اإلسالميةمنها  الرتبية ، مقومات اهلوية الوطنية، اهلوية الوطنية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

The educational system aimsatconsolidating and preserving the elements of national 

identitythroughpreparing, organizing and enriching the contents of the curricula offered 

to young people, including the Islamiceducation curriculum, whichis one of the most 

important sources and knowledge entry points thatcontribute to the development of the 

national identity of learners. Accordingly, in thisstudy, wetry to identify the contributions 

of the Islamiceducation curriculum in preserving the components of national identity.  

Key Words: national identity, components of national identity, Islamiceducation 

curriculum.  
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 واقع قيم املواطنة يف املدرسة اجلزائرية

 
 بسكرة –جامعة حممد خيضر، عمار فالتة ط.د/

 بسكرة -جامعة حممد خيضر، شفيقة كحولأد.  

 

 : امللخص

 الكشف عن واقع قيم املواطنة لدى التالميذ من وجهة نظر األساتذة يف املراحل التعليمية الثالثة إىلالدراسة احلالية  هدفت
حيث استخدمنا يف دراستنا هذه . انثإ( 10، )ذكور( 21) مفردة( 090) تكونت عينة الدراسة من(، اثنوي، متوسط، ابتدائي)

ويف ضوء طبيعة الدراسة والبياانت املراد احلصول عليها استخدمنا املنهج ، قيم املواطنة لقياس االستبيان جلمع املعلومات من العينة
أفراد العينة بشكل عام يبدون املوافقة على العبارات اليت تقيس قيم  أنومن خالل النتائج املتحصل عليها جند ، الوصفي التحليلي

 0.11من ) يقع ضمن فئة املعيار الرابعي لسلم ليكرتوهو متوسط ( 1من  0.09) بلغ املتوسط املرجح إذ. املواطنة لدى التالميذ
حد ما لقيم  إىلن تالميذ املراحل التعليمية الثالث بصفة عامة يفتقدون أ إىلوالذي يشري  9.191وابحنراف معياري (، 2.10 إىل

أغلب  أنكما . موز الوطنيةأنفسهم الر  تلقاءيرون أبنه قلما حيرتم التالميذ من ( %10حوايل ) أغلب األساتذة أنذلك ، املواطنة
 . يرون ضرورة تفعيل اجلهود لكي يعي التالميذ حقوقهم ويلتزمون بواجباهتم( %01) أي ما يقارب؛ األساتذة

 . املواطنة، القيم: املفتاحية الكلمات
 

Summary:  

The currentstudyaimed to reveal the reality of the values of 

citizenshipamongstudentsfrom the point of view of teachersat the threeeducationallevels 

(primary-intermediate-secondary), the sample of the studywasformedfrom (109) samples 

(28) males, (81) females. In ourstudy, weusedthis questionnaire to collect information 

from the sample to measurecitizenship values, and in light of the nature of the study and 

the data to beobtained, weused the analytical descriptive approach, and through the 

resultsobtained, wefindthat the samplemembers in generalagreewith the 

termsthatmeasure the values of citizenship in pupils. The weightedaverage (1.90 out of 

4), whichfallswithin the four-tiercategory of Lykertladder (from 1.75 to 2.49), was a 

standard deviation of 0.607, whichindicatesthatpupilsat the threelevels of 

educationgenerallylacksomecitizenship values, as mostteachers (about 79%) 

believethatpupilsrarely respect national symbols on theirown. Most teachers, or nearly 95 

percent, believethat efforts shouldbeactivated in order for students to beaware of 

theirrights and to abide by theirduties 

Key Words: value, citizenship.  
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 الرتبوية يف ظل إصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر  املناهج
 بني مقومات اهلوية الوطنية وحتدايت العوملة الرتبوية

 
 جيجل -جامعة حممد الصديق بن حيي القطب اجلامعي اتسوست، حنان بشتة. د

 جيجل -جامعة الصديق بن حيي القطب اجلامعي اتسوست، نوال بومسحل ط.د/

 : ملخص

مداخلتنا احلالية إىل التعرف على اإلصالحات اليت مست مناهجنا الوطنية يف ظل إصالح منظومتنا الرتبوية من جهة  هدفت
ومدى جناح هذه اإلصالحات يف مواكبة مستجدات العوملة الرتبوية وقدرهتا على احلفاظ على مقومات اهلوية الوطنية من لغة ودين 

من خالل ، إلصالحات يف مواجهة حتدايت العوملة اليت ألقت بظالهلا على النظم الرتبويةا تهومدى توفيق ها، وقيم من جهة أخرى
ومواجهة ، قدرتنا على االنفتاح الواعي والناقد وأخذ ما حنتا  ويتالءم مع ثقافتنا وتكييفه وحفظه من التهديدات اليت قد تطال هويتنا

هي أهم حتدايت العوملة اليت متس منظومتنا الرتبوية؟ وما مدى  إذا ما. والرتبوية ةالقيحتدايت العوملة الرتبوية اليت تواجه منظومتنا األخ
 اهلوية الوطنية من جهة أخرى؟ فاعلية اإلصالحات الرتبوية يف مواكبة مستجدات العوملة من جهة واحلفاظ على مقومات

 . العوملة الرتبوية، العوملة، طنيةاهلوية الو ، إصالح املنظومة الرتبوية، املناهج الرتبوية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

 Our current interventions aim to identifythereformsthat have 

affectedoureducational curricula on the one hand and the succes of thesereforms in 

keeping up withe the developments of educationalglobalizations.. Itsability to preserve 

the other hand. Is language and values. theextent to wichthesereforms are reconclied in 

the face of the challenges of globalization. wichhavecast a shdow over educational 

system. Throughourability to up awareness and c riticism and takewahtweneedandadapt 

to ourcuture and saveitfromthreatsthatmayrequireouridentity. If these are the most 

important challenges of globalizationthat forge tour moral and educationalsystem. 

Sowhat are the most important challenges of globalizationaffectingoureducationalsystem. 

Aionsndwahtis the effectiveness of educationalreforms in keeping up with the 

developments of globalization on the one hadnd and preserving the elments of national 

identity one the other.  

Key Words: Educationalcurricula. reform of educational system. National identity. 

Globalization. educationalglobalization.  
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 الرتبوي يف مواجهة هتديدات اهلوية على املنظومة الرتبوية اإلصالح دور

 
 ورقلة –قاصدي مرابح جامعة، عويسي سكينة. د

 ورقلة –قاصدي مرابح جامعة، بومجعة سالم. د

 
 : امللخص

، أدركت عدة جمتمعات إنسانية األمهية الكربى للجانب الرتبوي يف حتقيق األهداف املسطرة للتنمية يف خمتلف جوانبها لقد

فمن هنا كان للقضااي الرتبوية اهتمام من قبل الباحثني ، ابعتبار أن االستثمار احلقيقي يكون يف اإلنسان ألنه يعترب أهم مورد يف التنمية

، هلذا أخذ النظام الرتبوي الذي يشمل كل مكوانت العمل الرتبوي اجلزء األوفر يف الدراسات احلديثة، خصصاتلتواملهتمني يف جل ا

هي عبارة عن عمليات وتدابري لالنتقال بنظام تربوي معني من وضعية تقليدية إىل وضعية حتمل  وخاصة اإلصالحات الرتبوية اليت

عامل تطوير املعارف وجتويدها : فهي هتتم بعاملني أساسيني، وأساليب جديدة تقنياتو مواصفات احلداثة مبفهومها الشامل من مناهج 

 . وعامل احملافظة على ثقافة وقيم وهوية اجملتمع اليت يقوم عليها

 . اهلوية الوطنية ،النظام الرتبوي ،اإلصالح الرتبوي: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

Severalhumansocieties have realized the great importance of the educational aspect 

in achieving the established goals of development in itsvarious aspects, consideringthat 

the real investmentis in the humanbeingbecauseheisconsidered the most important 

resource in development. Whichincludes all components of educationalwork, the largest 

part in modern studies, especiallyeducationalreforms, which are processes and measures 

to move a specificeducational system from a traditional situation to a situation thatbears 

the specifications of modernity in itscomprehensive concept of new curricula, techniques 

and methods. And the factor of preserving the culture, values and identity of the society 

on whichitisbased.  

Key Words: educationalreform, the educational system, national identity.  
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 الثقافية اجلزائرية يف املناهج املدرسيةاهلوية 

 -مناذج من األخطاء الواردة يف مناهج اجليل الثاين -

 الفتين صديقة /د ط
 نسيمة بومعراف أد.

 : ملخص

املتعلقة مبكوانت ، من خالل هذه الدراسة النظرية للوقوف على أهم األخطاء الواردة ضمن حمتوى مناهج اجليل الثاين هندف

وذلك من خالل عرض املعلومات املتعلقة ابملوضوع ، ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدان على املنهج الوصفي، الثقافية اجلزائريةاهلوية 

 . ووصفها وحتليلها وتفسريها

مست مكوانت وأبعاد اهلوية ، يف األخري إىل وجود عدد هائل من األخطاء الواردة يف مناهج اجليل الثاين الدراسة انتهت

ربط كل البيداغوجيا التعليمية ابلبعد الثقايف واحلضاري : وبناء على ذلك قمنا بطرح مجلة من املقرتحات لعل أمهها، اجلزائريةالثقافية 

 . وكذا ختصيص حجم ساعي كبري ابلنسبة للمناهج املتضمنة ألبعاد اهلوية الثقافية اجلزائرية، مللمجتمع اجلزائري املسل

 . مناهج اجليل الثاين، الثقافة، ناهج املدرسيةامل، اهلوية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

 We aim through this theoretical study to identify the most important errors 

contained within the content of the second generation curricula, related to the 

components of the Algerian cultural identity.  

In the end, the study ended with the presence of a huge number of errors contained 

in the second generation curricula, affecting the components and dimensions of the 

Algerian cultural identity, and accordingly we put forward a number of proposals, 

perhaps the most important of which are: linking all educational pedagogy to the cultural 

and civilizational dimension of the Algerian Muslim community, as well as allocating a 

large courier volume As for the curricula that include the dimensions of the Algerian 

cultural identity.  

Key Words: identity, school curricula, culture, second generation curricula.  
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 للهوية يف اجملال الرتبوي هتديدات

 (االغرتاب الرتبوي -قيم الرتبويةتغيري ال -املناهجو  اإلصالح الرتبوي)

 
 ابي عزيز ط.د/

 بوشارب مرمي. د

 : ملخص

 هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء علي مشكلة اجتماعية تعاين منها اغلب البلدان واألمم وخاصة تلك اليت تعيش هتدف
هذه املشكلة تتمظهر يف شكل ذوابن هوية ، السلبية تتخبط يف نتائج تبعيتهاو  حضارايو  اجتماعياو  التبعية إىل البلدان املتقدمة اقتصاداي

ربط قضية هتديد اهلوية الوطنية اجلزائرية  حتاول ورقتنا البحثية اآلنيةو . هوية تلك الشعوب املستأسدةيف  تضعفةهذه الشعوب املس
حماوالت اإلصالح الرتبوي اليت  ما يعيشه من مشكالت تربوية عديدة ومتعددة منذ االستقالل إىل يومنا هذا رغمو  ابلنظام الرتبوي

اخطر هذه املشكالت الرتبوية على اإلطالق هي مشكلة استرياد املشروعات الرتبوية من بيئات  للع، و طالت منظومتنا الرتبوية
ال حتوير جلعلها تقارب على األقل مبادئ و  يزيد األمر خطورة أننا نطبقها دون متحيصو  ثقافتها بون كبريو  بني ثقافتنا اجتماعية

كيف يساهم النظام الرتبوي يف محاية : نية عن التساؤل املركزي الذي مؤداهاآل يةحضارتنا العربية اإلسالمية لذلك جتيب ورقتنا البحث
هل تساهم املناهج الرتبوية املستوردة يف هتديد  –: اهلوية الوطنية من األخطار احملدقة هبا؟ والذي تندر  حتته تساؤالت فرعية كاأليت

ما السبيل إلنقاذ شبابنا من أزمة اهلوية اليت  –فعاال ؟و  انجعا روعاكيف جنعل من املشروع الرتبوي املستورد مش-اهلوية الوطنية ؟ 
 يعيشها ؟

 . االغرتاب الرتبوي، اإلصالح الرتبوي، القيم الرتبوية، النظام الرتبوي، اجملال الرتبوي، عناصر اهلوية، اهلوية: كلمات مفتاحية
 

Summary:  

This research paper aims to shed light on a social problem that most countries and nations 

suffer from, especially those that live in dependency on the economically, socially and civilly 

developed countries and flounder in the consequences of their negative dependency. Bullied 

peoples. And our current research paper attempts to link the issue of the threat of the Algerian 

national identity to the educational system and the many and varied educational problems that it 

has experienced since independence to the present day.  

Despite the attempts at educational reform that affected our educational system, and 

perhaps the most dangerous of these educational problems at all is the problem of importing 

educational projects from social environments between our culture and its culture, the gap is 

great and the matter increases the danger that we apply it without scrutiny or modification to 

make it at least converge the principles of our Arab and Islamic civilization Therefore, our 

current research paper answers the central question: How does the educational system contribute 

to protecting the national identity from the dangers facing it? 
Which sub-questions fall under it: – Do imported educational curricula contribute to the 

threat to national identity? How do we make the imported educational project an efficient and 

effective one? What is the way to save our youth from the identity crisis they are experiencing? 
Key Words: Identity, Elements of identity, The educational field, The educational system, 

educational values, Educationalreform, Educationalalienation.  
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 العوملة يف املناهج الّدراسّيةتوطني 

 
 دمشق جامعة ،فتون قطيين. د

 األغواط -جامعة عمار ثليجي ،عبد الوهاب بلهول. د

 : ملخص

املنها  التعليمي أداًة للمجتمع والدولة لتحقيق خمتلف األهداف اليت يسعى إليها اجملتمع سواًء أكانت هذه األهداف  يعدُّ 
وهو وسيلة اجملتمع لتشكيل سلوك أفراده الذي حيتا  إليه يف حاضره . اخل ...سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم عسكرية

ابعتبار أّن الشأن الرتبوي التعليمي ليس ، منظرو العوملة إىل نشر أفكار العوملة من خالل جمايل الرتبية والتعليمومن هنا سعى . ومستقبله
هبدف تعميم" أمنوذ " ثقايف حضاري ينتمي إىل قوى ، شأانً وطنياً أو حملياً ضيقاً إمنا هو شأن يالمس األمن والسالم واالستقرار العاملي

فقد سعت إىل تكريس خطط تربوية وتعليمية دخيلة تعد إحدى ، خصوصيات األمم والشعوب األخرىذات بعد واحد ال تراعي 
وهكذا وجد العامل نفسه خاضعًا لرايح العوملة العاتية فكان البّد من اللجوء للحكمة يف . جتليات ما يسمى االستعمار األجنيب اجلديد

وآليات أتثريها يف جوانب ، وأبعادها، سعت إىل التقّصي حول مفهوم العوملة خلةاوهكذا فإّن هذه املد، ومواجهة آاثرها، التعامل معها
ومن مّث تقدمي أبرز نظرايت الدمج بني هذين ، وسبل التخفيف من حّدة التوتر احلاصل بني البعدين الوطين والعاملي، احلياة املختلفة

 . والسيناريوهات احملتملة هلا، البعدين يف املناهج الدراسّية

 . املناهج الدراسّية، توطني العوملة، العوملة: املفتاحّية كلماتال
 

Summary:   

 The educational curriculum is a tool for society and the state to achieve the various 

goals that society seeks, whetherthese goals are political, economic, social, cultural or 

military... etc. It is the society'smeans to shape the behavior of itsmembersthatitneeds in 

itspresent and future. Hence, globalizationtheorists have sought to spread the ideas of 

globalizationthrough the fields of education, consideringthat the educational issue is not a 

narrow national or local affair, but rather an issue that touches security, peace and global 

stability, with the aim of spreading a cultural and civilized “model” belonging to one-

dimensional forces that do not takeintoaccount The peculiarities of other nations and 

peoples, as itsought to devoteextraneouseducational plans whichis one of the 

manifestations of the so-called new-foreigncolonialismThus, the world founditself in the 

face of globalization, soitwasnecessary to bewise to deal withit, and confrontingitseffects, 

thusthis intervention aimed to investigate the concept of globalization, its dimensions, the 

mechanisms of its impact on various aspects of life, and ways to reduce the tension 

between the national and global dimensions. thenpresenting the theories of 

mergingthesetwo dimensions in the curricula, and their possible scenarios.  

Key Words: globalization, Localizing of globalization, curriculum.  
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 الكتاب املدرسي يف غرس قيم االنتماء الوطين  دور
 من وجهة نظر األستاذ لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 
 كنزة معلم ط.د/

 : امللخص

هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على دور الكتاب املدرسي يف غرس قيم ومفاهيم االنتماء الوطين يف نفوس تالميذ  هتدف

املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة الصفية والالصفية املتضمنة يف الكتاب وإبراز أي الكتب حتتوي على هذه القيم يف كل مستوى 

أما العينة ، النتائج وحتقيق اهلدف من الدراسة إىلستخدام املنهج الوصفي واالستبيان كأداة للوصول ا متكما ،  من هذه املرحلة التعليمية

فقد كان اختيار عشوائي إلحدى املدارس االبتدائية املوجودة يف والية بسكرة وتوصلنا يف األخري إىل أن األنشطة التعليمية ابختالفها 

وجتسيد كل هذا يف  ...تالميذ واحرتام رموز السيادة الوطنية والتضحية من اجل الوطنال ستسهم يف زرع قيم احرتام الوطن يف نفو 

 . شكل زايرات خارجية للمتاحف ونشاطات ومسابقات ثقافية تقام من قبل التالميذ

 . تماء الوطينقيم االن، األنشطة الالصفية، األنشطة الصفية، التعليم االبتدائي، الكتاب املدرسي، املدرسة: املفتاحية الكلمات

 

Summary:  

This intervention aims to identify the role of the textbook in instilling the values of 

national affiliation for primaryschoolstudentsthroughclassroom and 

extracurriculaireactivitésincluded in the book and highlightwhich books containthese 

values ateachlevel of thiseducational stage.  

The descriptive approach and the questionnaire wereused as a tool to reach the 

results and achieve the objectives of the study, as for the sample, itw as a 

randomselection of one of the primaryschoolslocated in the Wilaya of Biskra, and 

weconcludedat the end that the variouseducationlactivitiéscontribute in implanting the 

values of respect for the homeland and symbols of national sovereignty and sacrifice for 

the sake of the home country and embodyingthis in the form of foreignvisits to the 

museums, and cultural competitions help by students.  

Key Words: school, textbook, primaryeducation, classroomactivities, extra-

curricularactivities, values of national belonging.  
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 الوطنية يف ظل املستحداثت املعاصرة هندسة املناهج الرتبوي واهلوية

 
 بسكرة -جامعة حممد خيضر ،بوغديري كمال. د

 بسكرة -جامعة حممد خيضر ،بوأمحد حيي. د

 
 : ملخص

هذه املداخلة إىل التعرف على مفهوم هندسة املناهج وما حتتويه من مضامني تعليمية وتربوية واجتماعية املتعلقة مبسألة  هتدف

والتعرف على قيم اهلوية ، وكذلك التعرف على النظرايت املفسرة لدور التعليم من خالل املناهج يف تعزيز اهلوية الوطنية، اهلوية الوطنية

وهندستها وفق املستجدات احلاصلة يف جمال التنظري الرتبوي عامة وبناء وتصميم املناهج بصفة  يف املناهج الرتبوية منةالوطنية املتض

( جزئيا أو كليا، إما تغريا أو حتويرا، نقصد بذلك اإلصالحات اليت تقوم هبا هذه النظم) كل نظام تربوي  وهذا ما نلمسه يف، خاصة

يسعى إىل تطوير نفسه الذي ينعكس حتما على التنمية يف كل اجملاالت ومنها بناء مواطن صاحل وهو هدف كل سياسة تربوية لكل 

 . دولة يف العامل

 

Summary:   

Inthis intervention, we aim to identify the concept of engineering curricula and its 

educational, pedagogical and social implications related to the issue of national identify, 

as well as to identify theories that explain the role of education through curricula in 

strengthening national identify the values of national identify included in educational 

curricula and engineering them according to recent developments. in the field of 

educational theorizing in general and building and designing curricula in particular, and 

this is what we see in every educational system that seeks to develop itself, which 

inevitably reflects on development in all fields, including building a good citizen, which 

is the goal of every educational policy for every country.  
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 وجهة نظر أساتذة التعليم املتوسط منصيانة اهلوية الوطنية  تاريخ يفدور منهاج ال

 
 قادري محزة ط.د/

 أمال حيمران ط.د/
 فاطمة الزهراء مشتاوي .د

 : ملخص

الدراسة إىل من خالل وجهه نظر أساتذة االجتماعيات يف مرحلة التعليم املتوسط يف حمتوى منها  االجتماعيات  هدفت
بناء خاصة يف التاريخ واجلغرافيا وابألخص املنهج ودوره يف بناء منظومة القيم وزرع الروح الوطنية واحلفاظ عليها ابعتبار احملتوى هام يف 

للتلميذ الذي يعيش  حب الوطن وتنمية. الوطنية وتعزيز روح املواطنة ابعتبارها شعور ابالنتماء والوفاء اعرشخصيه وطنيه وتنميه مش
فكان هناك سؤال هل املناهج الرتبوية خاصة يف االجتماعيات اليت تنمي  ...فرتة املراهقة مبختلف تغرياهتا ومشكالهتا خاصة االغرتاب

 . اف  على القيم املواطنة أم الوحت ميذالروح الوطنية لدى أبنائنا التال

أنثى يف والييت  29ذكر و 29أستاذ  19ويف سبيل التحقق من ذلك من وجهه نظر األساتذة مت إجراء دراسة متكونة من  
، مقابالت فرديه مع األساتذة وطرح عليهم جمموعه من األسئلة اليت ختدم املوضوع إجراءبسكره والبليدة للتحقق من ذلك من خالل 

مث التوصل إىل جمموعه من االقرتاحات لتعزيز املناهج وتفعيل دورها  املتحصل عليها وحتليلها ائجالتأكد من النتو  عد رصد النتائجوب
 . لرتسخيها القيم

Summary:  

The study aimed to, from the point of view of the sociology professors at the 

intermediate education stage, the social curriculum included, especially in history and 

geography.  

In particular, the curriculum and its role in building a system of values and 

implanting and preserving the national spirit, as the content is important in building a 

national personality, developing feelings of patriotism, and strengthening the spirit of 

citizenship as a sense of belonging and loyalty. And the development of patriotism, the 

student who lives through adolescence with its various changes and problems, especially 

alienation... There was a question whether the special educational curricula in social 

sciences develop the patriotic spirit of our students and preserve citizenship values or not.  

In order to verify this from the teachers’ point of view, a study was conducted 

consisting of 40 professors, 20 males and 20 females in the wilayats of Biskra and Blida 

to verify this by conducting individual interviews with the professors and asking them a 

set of questions that serve the topic 

After monitoring the results, verifying the obtained results, analyzing them, and 

then arriving at a set of suggestions to strengthen the curricula and activate its role in 

consolidating the values.  
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 دور النظام التعليمي يف تشكيل اهلوية الوطنية

 - حالة كتاب الرتبية املدنية للسنة اخلامسة ابتدائي دراسة -
 

 2سطيف  -جامعة حممد ملني دابغني، وفاء لطرش. د

 2سطيف  -جامعة حممد ملني دابغني، أمال بن قاسم. د

 
 : ملخص

، والنظام الرتبوي من خالل إبراز مفهوم اهلوية، الدراسة إىل إبراز دور النظام التعليمي اجلزائري يف تشكيل اهلوية الوطنية هدفت
واستخدم يف هذه الدراسة ، كمخرجات الفلسفة الرتبوية لصانعي املناهج،  ودور هذا األخري يف تعزيز قيم املواطنة يف املدرسة االبتدائية

يف  مستعينني، 2900/2929متثلت يف كتاب الرتبية املدنية للسنة اخلامسة ابتدائي واملعمول به ابتداء من سنة  حالةمنهج دراسة 
األفكار اليت  احتوى األول منها على، وقد خُلصت نتائج الدراسة إىل احتواء هذا الكتاب على ثالثة ميادين. ذلك أبداة حتليل احملتوى

ويف . كرتونيةلالتعرف على احلياة االجتماعية من خالل املؤسسات العمومية اخلدماتية كالربيد واملواصالت واإلدارة اال تساعد التلميذ يف
جتلت اهلوية الوطنية يف حقوق وواجبات املواطن وممارسة الطفل للمواطنة يف الفضاء املدرسي  ، يدان الثاين واملعنون ابحلياة املدنيةامل

فقد متثلت مظاهر اهلوية يف التطرق ، واملعنون ابحلياة الدميقراطية ومؤسسات اجلمهورية لثالثأما امليدان ا. كحق يكفله القانون
 . والتعرف على املؤسسات التشريعية واألمنية للجمهورية، للمواطن وواجبلالنتخاب كحق 

 

Summary:  

The study aimed to highlight the role of the Algerian educational system in the 

formation of national identity, by highlighting the concept of identity and the educational 

system, and the role of the latter in promoting the values of citizenship in the primary 

school, as the outputs of the educational philosophy of curriculum makers. For the fifth 

year of primary school and in force starting from the year 2019/2020, using the content 

analysis tool. The results of the study concluded that this book contains three fields, the 

first of which contains ideas that help the student to learn about social life through public 

service institutions such as post, transportation and electronic administration. In the 

second field, entitled civic life, the national identity was manifested in the rights and 

duties of the citizen and the child's exercise of citizenship in the school space as a right 

guaranteed by law. As for the third field, entitled democratic life and the institutions of 

the republic, the manifestations of identity were represented in addressing the election as 

a citizen's right and duty, and getting acquainted with the legislative and security 

institutions of the republic.  
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 الفلسفة الرتبوية يف تشكيل هوية املتعلمني دور
 -دراسة حتليلية من منظور فلسفة "جون ديوي " -

 

 جامعة بسكرة -سامية عزيز .أد
 جامعة ورقلة -آمال كزيز .د

 :ملخص
كمجــال يعــىن  جــاءت هــذه الورقــة العلميــة لإلحاطــة أببعــاد اجملــال الرتبــوي التعليمــي يف جمــال املدرســة ) املعلــم، املــتعلم، املــنهج (

فلســفي وعلمــي يف الوقــت نفســه، ومــن أجــل ذلــك قمنــا بتحديــد آليــات إنتــا  هويــة و  بفهــم الظــاهرة الرتبويــة ودراســتها يف ســياق واقعــي

 املتعلم انطالقا من رؤية فلسفية.

فلســفة الرتبيــة ، وتعــددت كــون الفلســفة تســتمد أمهيتهــا مــن بعــدين رئيســيني مهــا اجملتمــع كمجــال عــام والفــرد كعضــو رئيســي فيــه

هلذا أردان الرتكيز على الفلسـفة الرتبويـة عنـده  اهتمت فلسفة "ديوي" حبياة الفرد واجملال التعليمي ركيزة أساسية لبناء أي مؤسسة تعليمية،

اال للحيــاة والــيت تنــدر  ضــمن الفلســفة الربغماتيــة مــن خــالل طــرح أبــرز األفكــار الرتبويــة والتعليميــة حــول املدرســة الــيت اعتربهــا ديــوي جمــ

 واخلــربات االجتماعيــة اليوميــة وعالقتهــا مبجــال املدرســة اجلزائريــة، وأخــريا اســتنتجنا أن طروحــات "ديــوي" الرتبويــة تعــرب يف واقــع األمــر عــن

 جمال احلياة االجتماعية اليت يستفيد منها الفرد وتشكل هوية فاعلة له.

 . الرتبية،اهلويةالرتبية، التعليم، اجملتمع، فلسفة الكلمات املفتاحية، 
Summary:   

This study came to define the philosophy of education as it is one of the fields of 

knowledge concerned with the process of understanding educational phenomena and 

studying them in a philosophical and scientific context at the same time, and from here it 

is an expression of one of the factors of understanding the educational process in the 

context of the reality of the individual's social life, and contemplating it. 

The philosophy of education derives its importance from two main dimensions, 

namely society as a public sphere and the individual as a main member in it. During the 

presentation of the most prominent educational and educational ideas about the school, 

which Dewey considered as a domain for daily life and social experiences, and finally we 

concluded that Dewey's educational proposals express in fact the sphere of social life that 

the individual benefits from and forms an effective identity for him.. 

Key words: education, education, society, educational philosophy, identity 
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 اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي يف نظام التعليم عن بعد
 

 جامعة بسكرة -صباح ساعد أد.
 جامعة بسكرة –مازق فاطمة ط.د/

 
 :صملخ

تطّبق يف نظام الّتعليم عن بعد. وقد اعتمدت  هدفت الورقة البحثية إىل التعريف أبهم اسرتاتيجيات الّتقومي الرّتبوي اليّت 

معتربة من املراجع األجنبية والعربية إلثراء املوضوع. وتوصلت نتائج البحث إىل جمموعة من االسرتاتيجيات  الباحثتان على جمموعة

ارف عليها مسبقا كاالختبارات الّشفوية، الّتقوميية اليّت تطبق يف هذا النوع من الّتعليم واليّت متثّلت يف جمموعة من االسرتاتيجيات املتع

ابإلضافة إىل جمموعة االسرتاتيجيات احلديثة يف نظام التعليم عن بعدكاالختبارات اإللكرتونية، اختبار  االمتحاانت املقالية واملشاريع...؛

 الكتاب املفتوح، احملاكاة احلوسبة ومنتدايت النقاش...

 عليم عن بعد؛ اسرتاتيجيات الّتقومي الرّتبوي.الّتقومي الرّتبوي؛ التّ كلمات مفتاحية:
 

Summary:   

The purpose of the intervention paper was to introduce the most important educational 

evaluation strategies applied in the distance learningsystem. The two researchers relied on a wide 

range of foreign and Arab references to enrich the topic. The results of the research came up with 

a set of evaluation strategies applied in this type of education, which are represented by a set of 

pre-recognized strategies such as oral tests, essay tests and projects...; As well as a range of new 

strategies in the distancelearning system such as e-testing,open book testing, computer 

simulation and discussion forums... 

Key Words: educational evaluation; thedistance learning; educational evaluation strategies. 
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و اإلرشاد املدرسي واملهين من خالل االعالم  ملستشار التوجيه اهلوية املهنية
 دراسة نظرية،املدرسي

 ط د/ خضرة متاليل جامعة بسكرة
 امللخص:
هتدف دراستنا هذه إىل الكشف عن مدى مسامهة اإلعالم املدرسي يف تعزيز اهلوية املهنية ملستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي          

هين،فمفهوم اهلوية املهنية عموما يشري إىل جمموعة اخلصائص والسمات والقيم واملعايري اليت متيز مجاعة سوسيولوجية عن أخرى داخل وامل
تنظيم معني،وهي عملية حيوية تعرب عن تفاعل بني األان والغري تعتمد على متثالت ذهنية يكتسبها الفرد من خالل تفاعله مع 

وجيه واإلرشاد املدرسي واملهين  ابعتباره فاعل تربوي داخل تنظيم املدرسة حيضى هبوية مهنية متيزه عن غريه من اآلخر.وألن مستشار الت
الفاعلني الرتبويني وتتقاطع يف الوقت ذاته مع هوايهتم املهنية من أجل آداء وظائف املدرسة اليت أنشأت من أجلها ،كما أن سعي 

هنية وتعزيزها من خالل نشاطاته املوكلة له وعلى رأسها نشاط اإلعالم املدرسي  الذي يعد كفيال  مستشار التوجيه حنو حتقيق هويته امل
إلبراز صورة هويته  املهنية اليت متيزه عن ابقي الفاعلني الرتبويني ، ذلك أن نشاط اإلعالم املدرسي يقوم على أساس التفاعل وتبادل 

ر التوجيه من تلقى التغذية الراجعة حول نفسه أي كيف يرى نفسه وكيف يراه اآلخر التأثر والتأثري مع اآلخرين حبيث ميكن مستشا
 ،أي حمصلة تفاعل اهلوية الشخصية واهلوية اجلماعية.

Summary: 

This study aims to reveal the extent to which the school media contributes to enhancing 

the professional identity of the school and vocational guidance counselor. It depends on 

the mental representations that the individual acquires through his interaction with the 

other. And because the school and vocational guidance and counseling advisor as an 

educational actor within the school organization has a professional identity that 

distinguishes him from other educational actors and intersects at the same time with their 

professional identities in order to perform The functions of the school for which it was 

established, and the guidance counselor’s pursuit towards achieving and strengthening his 

professional identity through his activities entrusted to him, especially the school media 

activity, which is a guarantee to highlight the image of his professional identity that 

distinguishes him from other educational actors, because the school media activity is 

based on interaction And the exchange of influence and influence with others so that the 

guidance counselor can receive feedback about himself, that is, how he sees himself and 

how the other sees, that is, the outcome of the interaction of personal identity and 
collective identity.  
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 الحات املنظومة الرتبوية يف اجلزائرأزمة اهلوية الوطنية يف ظل إص

 ، جامعة بسكرةيكة مدورلأد/ م

 ، جامعة بسكرةط د/ مسية ميايل 

 امللخص: 

إن إصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية يعيش حتدايت كربى السيما بعد االنفجار والتطور التكنولوجي،فمع تطور وسائل االتصال   
ا احلديثة،االنرتانت ،اهلواتف النقالة و حتول العامل إىل قرية صغرية كسرت هبا كل احلواجز، ما يشكل خطرا حمدقا على الناشئة يف جمتمعن

اف ، فبسبب هاته االعتبارات وأخرى  كان لزاما على املنظومة الرتبوية رفع التحدايت الداخلية واخلارجية اليت أصبحت اجلزائري احمل
يز مفروضة عليها للقيام إبصالحات للمنظومة الرتبوية ملواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية يف كل اجملاالت حبيث تضع يف أولوايهتا تعز 

 صالحات حتمل رؤية  واضحة من حيث الغاايت  واألهداف واملرامي ال تقبل التأويل ومبنظور استشرايف واعي .اهلوية الوطنية، إ

مرت به إصالحات املنظومة الرتبوية منذ االستقالل بشيء من التحليل،وهل  من خالل هاته الفكرة سنحاول التطرق إىل ما   
 ة؟ أم هو تضخيم الزمة هوية وطنية حنصد تبعاهتا؟حرصت يف ظل هذا اإلصالح احلفاظ على اهلوية الوطني

 

Résumé de la communication 

The crisis of national identity in light of the reforms of the educational system 

    The reform of the Algerian educational system is facing major challenges, live big 

challenges ,Especially after the explosion and technological development ,With the 

development of modern means of communication, intranet, mobile phones, and the world 

turned into a small village in which all barriers were broken. What constitutes an 

imminent danger to young people in our conservative Algerian society. Because of these 

and other considerations the educational system had to face internal and external 

challenges. which has been imposed on them to carry out reforms of the educational 

system to keep pace with scientific and technological developments in all fields. so that it 

prioritizes the promotion of national identity . reforms that carry a clear vision in terms of 

goals, objectives and goals .do not accept interpretation and a conscious future 

perspective. 

      Through this idea, we will try to address the reform of the educational system. since 

independence, with some analysis .and Have you been keen in light of this reform to 

preserve the national identity? 

Or is it inflating a national identity crisis that we reap the consequences? 
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رهانات غرس قيم المواطنة في المدرسة الجزائرية دراسة تحليلية لكتاب 
 التربية المدنية للسنة الثانية ابتدائي

 د /رايض زروقي، جامعة بسكرة                                       
 ط د/ فطيمة الزهرة، غرارةجامعة بسكرة

 سالمي، جامعة بسكرةط د/ مروة 
 امللخص:

تعد املواطنة أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسالم وتسامح مع غريه، على أساس املساواة وتكافؤ الفرص والعمل قصد املسامهة يف 
املدرسة يشكل أساس تكوين  بناء وتنمية الوطن واحلفاظ على العيش املشرتك فيه، هلذا جند أن عملية الرتبية والتنشئة االجتماعية اليت تقوم هبا

سنة الثانية املواطنة كنمط سلوكي متميز سليب أو إجيايب، وقد جاءت الدراسة التالية هبدف حتليل قيم املواطنة املتضمنة يف كتب الرتبية املدنية لل
 ابتدائي يف أبعادها األربعة: السياسة الوطنية، الرتبوية، االقتصادية واالجتماعية.

لبحثمنهج دراسة حالة من كتاب الرتبية املدنية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي اجليل الثاين، ومتثلت أداة الدراسة يف ُأستخدم يف هذاا
يم رئيسية وقيم استمارة حتليل احملتوى مشلتعلى أبعاد قيم املواطنة. ولتحليل النتائج استخدمنا التكرارات والنسب املئوية لكل أبعاد قيم املواطنة بق

 فرعية.
 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 تتضمن كتب الرتبية املدنية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي قيم املواطنة يف بعدها السياسي؛ -
 تتضمن كتب الرتبية املدنية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي قيم املواطنة يف بعدها الرتبوي؛ -
 للسنة الثانية من التعليم االبتدائي قيم املواطنة يف بعدها االقتصادي؛تتضمن كتب الرتبية املدنية  -
 تتضمن كتب الرتبية املدنية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي قيم املواطنة يف بعدها االجتماعي. -

 قيم مواطنة؛ تربية مدنية؛ كتاب؛ حتليل حمتوى؛ مرحلة ابتدائيالكلمات املفتاحية: 
Summary: 

Citizenship is a tool to build a citizen capable of living in peace and tolerance with others, on the 
basis of equality and equal opportunities and work in order to contribute to the building and development 

of the country and maintain a common life in it, so we find that the process of education and socialization 

carried out by the school forms the basis of the formation of citizenship as a distinct behavior pattern 

negative or positive, and the following study came with the aim of analyzing the values of citizenship 
included in the civic education books for the second year primary in its dimensions. The four: national 

policy, educational, economic and social. 

In this research, a case study method was used from the civic education book for the second year of 
primary education, the second generation. The study tool was a content analysis form that included the 

dimensions of citizenship values. To analyze the results, we used frequencies and percentages for all 

dimensions of citizenship values, with main values and sub-values. 
The study found the following findings: 

- Civic education books for the second year of primary education include the values of citizenship 

in its political dimension. 

- Civic education books for the second year of primary education include the values of citizenship 

in its educational dimension. 

- Civic education books for the second year of primary education include the values of citizenship 
in its economic dimension. 

- Civic education books for the second year of primary education include the values of citizenship 

in its social dimension. 

Keywords: Citizenship values, civic education, book, content analysis, elementary school. 
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  احملور السياسي واألمين: احملور الثالث
اجلرمية أبنواعها، العنف وخمتلف أشكاله، التطرف، الفوضى، التعصب، العنصرية، )

 (...االنقسامات والصراعات، التوجهات النيوليربالية
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 استغالل اهلوية األمازيغية كتهديد لألمن واالستقرار السياسي يف اجلزائر
 

 2 جامعة البليدة، سيد علي موسى. د
 : ملخص

وال يتحقق هذا التماسك ، ووقوفها يف وجه التحدايت الداخلية واخلارجية، اهلوية الوطنية صمام األمان لتماسك اجملتمعات تعد

، واملالح  يف جمتمعنا اجلزائري هو ذلك الزخم والتنوع الثقايف املشكل هلويتنا، إال مبراعاة واالهتمام مبختلف األطياف املكونة هلذه اهلوية

والنزاع  توظيف هذا االختالف كمنفذ لبث الفتنة -على مر التاريخ -حاولت بعض اجلهات سواء من داخل أو خار  الوطن الذيو 

واملطالب اليت تقدم هبا املدافعون ، ومن أبرز القضااي اليت مت االستثمار فيها وتوظيفها سياسواي اهلوية األمازيغية، داخل اجملتمع اجلزائري

الورقة  وحناول من خالل هذه، من أجل إضافة البعد األمازيغي إىل اإلسالم والعروبة كمكون اثبت للهوية الوطنية، الرببرية اهلويةعن 

وما ختللها من صدامات كادت تدخل البالد يف أزمة ، والوقوف عند أهم اليت مرت هبا، البحثية تتبع الصريورة التارخيية هلذه املطالب

 . وكيف تعاملت السلطات اجلزائرية مع ذلك للحفاظ على متاسك جمتمعنا، حقيقية

 

Summary:  

The national identity is the source of security for the cohesion of societies, and their 

standing in the face of internal and external challenges, and this cohesion is only 

achieved by taking into account and paying attention to the various spectrums that make 

up this identity. What is noticeable in our Algerian society is the momentum and cultural 

diversity that shapes our identity, which some parties outside the country have tried, 

whether at home or inside Throughout history, this difference has been used as an outlet 

to sow discord and conflict within Algerian society, and among the most prominent 

issues that have been invested and employed politically is the Amazigh identity, and the 

demands made by defenders of the Berber identity, in order to add the Amazigh 

dimension to Islam and Arabism as a constant component of national identity, And we 

try, through this research paper, to trace the historical process of these demands, and to 

stand at the most important ones that they went through, and the clashes that took place 

that almost plunged the country into a real crisis, and how the Algerian authorities dealt 

with that to preserve the cohesion of our society. are the stations.  
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 واستدامة النزاعات اهلوية
 - Edward Azar ـيف منوذج النزاع االجتماعي املمتد ل دراسة -

 
 املسيلة -حممد بوضياف جامعة، علوم سياسية ختصص، لبىن هبويل. د

 : امللخص

وتطرح عدة تساؤالت حول أمهية هذا البعد وقدرته على تفسري استمرار هذه النزاعات ، الدراسة دور اهلوية يف النزاعات تتناول

على الدول وعلى ومدى أتثري تعدد اهلوايت ، قدمت الدراسة عرضًا مفصاًل ملفهوم اهلوية وأنواعها وأسباب بروزها. وإطالة أمدها

وهي النزاعات ، أهم النزاعات اليت تربز فيها اهلوية كعامل رئيسي مث شرح، ملدة طويلة من الزمن رارهاحدوث النزاعات فيها واستم

 وخلصت. وهو منوذ  إدوارد أزار للنزاع االجتماعي املمتد، مع الرتكيز على أهم منوذ  نظري مفسر هلذه النزاعات، االجتماعية املمتدة

بشكل أساسي معظم هذه النزاعات وتلعب دوراً هامًا يف زايدة النزاعات وإطالة أمدها إىل  سرالدراسة إىل نتيجة مفادها أن اهلوية تف

 . جانب عوامل أخرى مهمة

 

Summary: : 

The study deals with the role of identity in conflicts, and raises several questions 

about the importance of this dimension and its ability to explain the continuation and 

prolongation of these conflicts. The study provided a detailed presentation of the concept 

of identity, its types and the reasons for its emergence, and the extent of the impact of 

multiple identities on countries, and the occurrence of conflicts in them, and their 

continuation for a long period of time, then explaining the most important conflicts in 

which identity emerges as a major factor, which are the Protracted Social Conflicts, with 

a focus on the most important theoretical model that explains these Conflicts, Edward 

Azar model of protracted social conflict (PSC’s). The study concluded that identity 

basically explains most of these conflicts and plays an important role in increasing and 

prolonging conflicts, along with other important factors.  
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 اتالتطرف قراءة يف املفهوم والسياق

 
 قسنطينة -عبد احلميد مهري جامعة، فتاش نورة. د

 : ملخص

املتشددة تراها عكس فالبيئة املرنة قد ترى املشروعية يف تصرفات معينة بينما ، مفهوم حمل اختالف بني اجملتمعات التطرف
وهو يعكس العالقة مع اآلخر يف . وأيضا بني العصور فما كان تطرفا يف عصر ما يصبح اعتداال يف عصر آخر والعكس صحيح. ذلك

 . نظرة أفضلية للهوية الشخصية

وأهم االيديولوجيات وأضراره  سياقاته، من هذا االعتبار أتيت مداخلتنا لتقدمي قراءة يف مفهوم التطرف وامتداداته وانطالقا
 . املتطرفة وسبل احلد منه والتأسيس لتقبل االختالف والتعايش السلمي

Summary: 

There is a difference in the concept of extremism between societies, a flexible 

environment may see legitimacy in certain actions but Strict societies see it as the 

opposite. Also between the ages, what was extreme in one era becomes moderate in 

another and vice versa. It reflects the relationship with the other in a preference view of 

personal identity 

From this consideration comes our intervention to provide a discussion of the concept 

and its extensions, its contexts and damages, the most important extremist ideologies and 

ways to reduce it and establish a acceptance of difference and peaceful coexistence. 

  



- 72 - 

 فرنسا بني حتدايت االندماج ورهان اهلوية واملواطنة مسلمو
 

 ورقلة -املدرسة العليا لألساتذة، عبد احلاكم عطوات. د

 
 : ملخص

الدراسة إمكانية مسلمي فرنسا يف احملافظة على هويتهم وحتقيق االندما  الكامل يف اجملتمع الفرنسي يف ظل علمانية  تتناول

فكثري ما يشعر مسلمي فرنسا بنوع من االغرتاب ، هذا األمر ميثل رهان كبري تعمل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية على حتقيقه، الدولة

بل إن فيهم من ولدوا أحفاده هناك ، أهنم ميلكون مجيع الواثئق القانونية اليت تثبت انتمائهم للجمهورية الفرنسية غمواالندما  املنقوص ر 

يها أحزاب اليمني املتطرف ووسائل ذ تغاملستوى الرمسي والشعيب اليت لكن خطاابت العنصرية والكراهية على، رغم أصوهلم الغري فرنسية

القوانني اليت تقيد من حقهم يف االلتزام بشعائرهم الدينية مثل احلجاب وغلق املساجد جتعلهم يشعرون  مةاإلعالم ابإلضافة إىل منظو 

على ارض الواقع جند لكن ، رغم أن الدستور الفرنسي ينادي حبرية املعتقد والدين، ابالغرتاب يف وطنهم وكذا اخلطر على هويتهم

 . خالف ذلك

 

Summary:   

The study deals with the possibility of the Muslims of France to preserve their 

identity and achieve full integration into French society in light of the secular state, The 

Muslims of France often feel a kind of alienation and incomplete integration even though 

they have all the legal documents that prove their affiliation to the French Republic, and 

even among them were those whose grandchildren were born there despite their non-

French origins. To the system of laws that restrict their right to abide by their religious 

rituals, such as the veil and closing mosques, make them feel alienated in their homeland, 

as well as a threat to their identity, although the French constitution calls for freedom of 

belief and religion, but on the ground we find otherwise.  
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 قراءة يف املفهوم وإجراءات مكافحتها: اجلرائم املعلوماتية هتديد للهوية يف اجملتمع اجلزائري
 

 2وهران  -جامعة حممد بن أمحد، بن نونة اندية. د

 : امللخص

ابعتبارها أخطر السلبيات ، اجلدلية لنسقية اجلرمية املعلوماتيةسنسعى من خالل هذه املسامهة البحثية االقرتاب من السياقات  
خاصة بعد احلرب الباردة ، اجملتمعو  الذي مس جل مسارات احلياة للفرد، التطور التكنولوجي،  متخضت عن االنفجار املعلومايتاليت

مما أسفر عنه ظهور اجملتمع ، االجتماعية، و االقتصادية، الدويل من تغريات جذرية معمقة مشلت كل بنياته السياسية ظاممع ما عرفه الن
حبيث أصبح الفرد يعيش يف عامل أزرق إفرتاضي تغريت فيه سلوكاته الذاتية ، أو كما مساه ألفن توفلري مبجتمع املوجة الثالثة، املعلومايت

فظهرت طائفة جديدة من ، جمرميهو  رائمهقد مس هذا التغري حىت ج، و السوسيولوجية وحىت متظهراته، واصليةالتو  خاصة التفاعلية
وهي ما أطلق  ...التشهريو  االختالسو  ظهر االبتزاز، العنف املاديو  فبدال من استخدام السالح، برز نوع جديد من اجملرمني، و اجلرائم

 . املعلوماتية أو االلكرتونية أو االفرتاضية السيربانية كخطر يهدد العامل ككل رميةعليها الباحثني والفقهاء القانون ابجل

 مع حتديد أهم أركاهنا، تقدم تربز أمهية هذه الورقة البحثية اليت ستسلط الضوء على مفهوم اجلرمية املعلوماتية ضوء ما على
طريقة صدها سواء كان ذلك مبحاربتها بطريقة قانونية و  اهي كيفية مكافحتهو  كما أننا سنركز على أهم نقطة،  وسائلها، و أطرافهاو 

 . خماطرها كتهديد أمين للهوية ميس اجملتمعو  انعكاساهتاذلك من أجل تفادي (، و املعلومايت األمن) تكنينكية نيةأو بكيفية تق، تشريعية

 مفهومها، إجراءات مكافحتها، اجلرمية املعلوماتية: املفتاحية الكلمات

Summary:  
 Through this research contribution, we will seek to approach the dialectical 

contexts of the system of information crime, as it is the most serious negative that 

resulted from the information explosion and the technological development, which 

recorded the life paths of the individual and society, especially after the Cold War with 

what the international system knew of profound profound changes that included All its 

political, economic, and social structures, which resulted in the emergence of the 

information society, or as Alvin Toffler called it the third wave society, so that the 

individual became living in a virtual blue world in which his personal behaviors, 

especially interactive and communicative, and even his sociological manifestations have 

changed. And this change affected even his crimes and criminals, so a new group of 

crimes appeared, and a new type of criminals emerged. Instead of the use of weapons and 

physical violence, extortion, embezzlement and defamation appeared... which are what 

researchers and legal scholars called information crime or Electronic or virtual cyber as a 

threat to the world as a whole.  

In light of the foregoing, the importance of this research paper, which will shed 

light on the concept of information crime, with defining its most important pillars, 

parties, and means, emerges. We will also focus on the most important point, which is 

how to combat it and how to prevent it, whether by fighting it in a legal, legislative, or 

technical way. Technique (information security), in order to avoid its repercussions and 

risks as a security threat to identity that affects society.  

Key Words: information crime, measures to combat it, its concept 
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 املُعاصر للفرد اهلواّييت واالغرتاب تكريس التسلُّع يف الرأمسالّية النيوليربالّية دور

 
 العراق -جامعة املوصل ،ُكلّية العلوم السياسّية، ليث مزاحم خضري كاظم اجلنايب. د

 
 : ُملخَّص

يقتصر األثر الذي تسّببت به األيديولوجيا الرأمسالّية املعروفة ابسم الليربالّية اجلديدة على ازدايد ِحّدة التفاواتت املادّية  مل

سلَّمات اهلواّيتّية الراسخة القائمة على التآُلف والتعاُضد وال؛ والطبقّية بني األفراد واألُمم فحسب
ُ
 دعمبل انتهت إىل إحلاق ضرٍر ابلغ ابمل

تبادل
ُ
عاصر من فضاءه االجتماعيوال، اجلماعي امل

ُ
ه يف سياقات تغريب وتسليع هواّييت، سيما النتزاعها الفرد امل حُموِّلة إاّيه إىل  ، وزجِّ

 . يسعى لبلوغ أهدافه اخلاّصة أباننّيٍة ُمتطرِّفة، كائٍن شديد التفرُّد والُعزلة

 . فرد ُمعاصر؛ اغرتاب؛ تسلُّع؛ رأمسالّية نيوليربالّية: املفتاحّية الكلمات
 

Summary:   

The impact of the capitalist ideology known as neoliberalism was not only limited 

to the aggravationof material and class inequalities between individuals and nations; 

Rather, it leads to acritical damage to the well-established identities based on harmony, 

solidarity and mutual collective support, especially by removing the contemporary 

individual from his social space, and throwing him into contexts of Identifiable 

Commodification and Alienation, transforming him into a very unique and isolated 

being,seeking to achieve his own economic goals. 
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 خطر سرقة اهلوية واالحتيال عرب مواقع التواصل االجتماعي
 

 سكيكدة -0011أوت  29جامعة ، أستاذة حماضرة أ ،وردة برويس. د

 
 : ملخص

حيث أنه يف ظل العوملة والتقدم ، واالحتيال عرب مواقع التواصل االجتماعيهتدف هذه املداخلة إىل التطرق خلطر سرقة اهلوية  

واستخدامها بطريقة من شأهنا أن تكون التعدي على ، صاحبها من ثورات تكنولوجية واتصالية ومعلوماتية التقين اهلائل واملطرد وما

، صادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو قانونيةسترتتب على ذلك العديد من املخاطر سواء كانت اقت عليهو ، احلقوق الشخصية

وهذا ، ويعترب خطر سرقة هوية األشخاص من اكرب املخاطر إذ يتم التعدي على خصوصياهتم وحرايهتم اخلاصة والسيما حياهتم اخلاصة

حول اجلرمية االلكرتونية لنصل إىل أهم املفاهيم املتعقلة ابملوضوع مث نتناول مدخل  عرضسيتم تناوله يف هذه املداخلة من خالل  ما

 . عرض حول سرقة اهلوية عرب مواقع التواصل االجتماعي من حيث األسباب والطرق واحللول املقرتحة

 

Summary: 

This intervention aims to address the risk of identity theft and fraud through social 

networking sites, as in light of globalization and the tremendous and steady technical 

progress and the accompanying technological, communication and information 

revolutions, and using them in a way that would be an infringement of personal rights, 

and therefore many risks will ensue, whether Economic, political, social, cultural or legal, 

and the risk of identity theft of people is considered one of the greatest risks, as their 

privacy and private freedoms are infringed, especially their private lives. Presentation on 

identity theft through social networking sites in terms of causes, methods and proposed 

solutions. 
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 وجه اآلخر املنبوذ يف العامل العريب العلمانية

 
 0ابتنة جامعة -وفاء برتيمة. د

 : ملخص

الدراسات النقدية لتمظهرات ضمن سياق ( العلمانية وجه اآلخر املنبوذ يف العامل العريب) ـهذه الدراسة املوسومة ب تندر 

، لغريباحلضارة الغربية ويف مقدمتها العلمانية اليت وصفتها أدبيات عصر األنوار ابملخر  واملنقذ ملا مثلته من نقلة نوعية يف حياة العامل ا

لتنوير واحلداثة والعوملة الدراسة إىل الكشف عن الوجه املتخفي للعلمانية يف متتالياهتا االستهالكية املتحققة يف ا هلذلك هدفت هذ

بني من جيعل العلمانية أسلوب حياة وضرورة حضارية ومعيارا للوعي ، واليت قدمت كمكسب فكري وحسنات حضارية للعامل العريب

ة ضد كل بعد مؤدجلا لصاحل احلركة الصهيونية اليت تعد املمول اإلمرباييل األول ملؤامرة العلماني عمارايوبني من يراها مشروعا است، والتقدم

 . هووي عريب إسالمي

 . صهيونية؛ إيديولوجيا؛ مؤامرة؛ هوية؛ علمانية: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

This study, tagged as "Secularism is the face of the other outcast in the Arab world", 

falls within the context of critical studies of the manifestations of Western civilization ،

primarily secularism, which was described by the literature of the age of lights as the 

director and savior because of the qualitative shift in the life of the Western world, so the 

goal This study led to the disclosure of the hidden face of secularism in its consumer 

sequences achieved in enlightenment, modernity and globalization, which were presented 

as intellectual gain and civilized advantages of the Arab world, between those who make 

secularism a way of life and a civilized necessity and a standard of awareness and 

progress, and among those who see it A colonial project in favor of the Zionist 

movement, which is the first imperialist financier of the secular conspiracy against every 

Arab-Islamic amateur dimension.  

 key words: Secularism; identity; conspiracy; ideology; Zionism 
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 أمهية اإلعالم األمين ابلنسبة الستقرار الدول

 
 جامعة بسكرة -العلوم السياسية قسم، سليمة بن حسني .د

 : ملخص

أصبح أحد أهم املتغريات اليت أخذت  ألنه، إن دور اإلعالم األمين ابلنسبة الستقرار لدول عظيم األمهية يف السنوات احلديثة 

 . من األعمال اإلجرامية اليت هتدد اجملتمع والدولة، من أجل احلفاظ على أمن الدول. مكانتها يف خريطة أمن الدول

والعالقــــــة بــــــني اإلعــــــالم واألمــــــن وأمهيــــــة اإلعــــــالم ، ســــــوف نعــــــام مفهــــــوم اإلعــــــالم األمــــــين، بنــــــاء علــــــى حمتــــــوى هــــــذا املقــــــال 

 .  ابلنسبة للدولاألمين 

ومســــــؤولية محايــــــة األمــــــن ، ســــــوف نفهــــــم أبن اإلعــــــالم األمــــــين مهــــــم جــــــدا للمــــــواطنني وللــــــدول، مــــــن خــــــالل هــــــذه الدراســــــة 

 .  هي مشرتكة بني املواطنني والدولة

 . استقرار الدول، اإلعالم األمين: املفتاحية الكلمات
 

Summary:   

 The role of the security media for the the stabilization of the states is great impotant 

in recent years, because the security media has became one of the most important 

variables which has its position on the map of the security of the states. In order to 

maintaining the security of the states, from the criminal works which threat the society 

and the states.  

 According of the content of this article, we will deal with the definition of the 

security media, and the relation between the media and the security, and the importance 

of the security media for the states.  

 From this study, we understand that the security media is very important for the 

citizens and the states, and the responsibility of protecting the security is commun 

between the citizens and the state.  

Key words: Security media, States stabilization.  
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 التشابك اهلواييت كُمهّدد الستقرار الدول 
 )دوليْت السودان وجنوب السودان أمنوذجا(

 
 91جامعة اجلزائر  -بشراوي مصطفى. د
 91 جامعة اجلزائر -فاطمة الزهراء فياليل. د

  

 : ملخص

مما ، جنوب السودانو  هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على دور التشابكات اهلوايتية يف غياب االستقرار بدوليْت السودان هتدف

 . واليت شّكلت مهدداً ألمن واستقرار الدولتني، "املواطنة"و أسهم يف ظهور مشكليْت "اجلنسية"

 . قد كانت تداعياته كبرية على أمن الدولتني، توصلت الدراسة إىل أن اإلفرازات اخلطرية لتعقيدات التشابك اهلواييت وقد

 . جنوب السودان؛ السودان؛ أمن؛ تشابك هواييت: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

This study aims to shed light on the role of identity entanglements in the absence of 

stability in the countries of Sudan and South Sudan, which contributed to the emergence 

of the problems of “nationality” and “citizenship”, which posed a threat to the security 

and stability of the two countries.  

The study concluded that the dangerous secretions of the complexities of identity 

intertwining affected the security of the two countries.  

Key Words: entanglement of my identities; Ramifications; security; Sudan; South 

Sudan.  
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  الدوليةالعوملة الثقافية وتشابك املفاهيم يف ظل املتغريات 
 - األمن اهلواييت منوذج -

 
 جامعة تلمسان -فاطمة الزهراء مسعودي. د

 جامعة االغواط -علي بقشيش .دأ

 جامعة تلمسان -زروال معزوزة. د

 
 : امللخص

، االستقطاب ،كاهليمنة) من خالل هذه املداخلة البحث يف موضوع العوملة الثقافية وتشابكها مع بعض املفاهيم سنحاول

وإبراز التداخل بني هاته املصطلحات واملصطلح األصل وكذا دراسة أهم التأثريات العميقة وخمتلف التجليات اليت تطرحها ( ...التنميط

على األمن اهلواييت كما هتدف الدراسة لرصد خماطر العوملة الثقافية وحماولة تنميط سلوكيات  عكاساهتاالظاهرة مبختلف أبعادها وان

 . د الثقافة واعتماد التنوع الثقايفالبشر وثقافتهم وجتدي

 . األمن اهلواييت ،اهلوية ،االستقطاب ،اهليمنة ،التنميط ،الثقافية العوملة: املفتاحية الكلمات

 
Summary:   

Through this intervention, we will try to research the issue of cultural globalization 

and its intertwining with some concepts (such as domination - polarization - 

stereotyping...) and highlight theoverlapbetween these terms and the original term, as 

well as study the most important profound effects and various manifestations presented 

by the phenomenon in its various dimensions and repercussions on identity security as 

the study aims To monitor the dangers of cultural globalization and try to standardize 

human behavior and culture, renew culture and adopt cultural diversity.  

Key Words: Cultural globalization, stereotyping, hegemony, polarization, identity, 

identity security.  
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 الدستورية ملسألة اهلوية يف اجلزائر املعاجلة

 
 1اجلزائر جامعة -بن سعدي عبد احلق. د

 : ملخص

، الرمسيةمن خالل النصوص الدستورية ، مع إشكالية اهلوية الوطنية يف اجلزائر حول تعامل السلطات العمومية، املداخلة تتمحور

 . 2929الصادر يف ، منذ االستقالل واىل غاية الدستور األخري

، مبمارسة الوصاية والتوجيه، ومبا حيمله من خلفيات اترخيية، التعامل معه، حاولت السلطة، اعتبار حساسية املوضوع وعلى

 . مست بتوازن اجملتمع اجلزائري، مما أدى إىل الوقوع يف تناقضات كبرية، متجاهلة معطيات الواقع، انطالقا من حساابهتا

وإن كانت تبدو نتيجة ضغوط ، صححت التكفل مبكوانت اهلوية الوطنية، أن املراجعات اليت متت يف هذا الشأن غري

 . أكثر منها ترمجة لإلرادة الشعبية، وحساابت مصلحية

 

Summary:   

The intervention revolves around the public authorities’ handling of the problem of 

national identity in Algeria, through official constitutional texts, from independence to 

the last constitution, issued in 2020.  

 Considering the sensitivity of the subject, the authority tried to deal with it, with 

its historical background, by exercising guardianship and guidance, based on its 

calculations, ignoring the facts of reality, which led to great contradictions that affected 

the balance of Algerian society.  

 However, the revisions that were carried out in this regard corrected taking care of 

the components of the national identity, even though they appear to be the result of 

pressures and interest calculations, rather than a translation of the popular will.  
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 ، االجتماعيالغربية الوافدة من شبكات التواصل  القيم
 وأتثريها على القيم العربية اإلسالمية

 
 ورقلة -مرابحقاصدي  جامعة ،فلسفة ختصص ،صيقع أسامة ط.د/

 : امللخص

نظرا لألمهية اليت تكتسيها يف الدول الغربية ، الشك أبن وسائل التواصل االجتماعي من أهم أشكال العوملة يف الوقت املعاصر 
والتعرف عليهم وحماولة تبادل الثقافات ، اإللكرتونية اليت تسمح ابلتواصل مع أشخاص آخرينونعين هبا املواقع ، وأيضا الدول العربية

وأنستغرام ، وتوتري واليوتوب، أو إرسال رسالة ومن أشهر هذه الوسائل جند فيسبوك، سواء ابلصوت أو الصورة، بينهم ماواألفكار في
ن سهولة التواصل وجعل املعلومة يف املتناول إال أن النقطة اليت جيب أن ابيات اليت سعت إىل تكريسها ونشرها مجيورغم اإل، وغريها

ننته إليها كعرب مسلمني هو غرس الثقافة الغربية يف الثقافة العربية وحماولة حتطيم كل مقومات وقيم اجملتمعات العربية اإلسالمية 
الرهيب للثقافة الغربية يف األوساط العربية جند أن كثري من القيم  راالنتشاويف ظل هذا ، األصيلة املبنية على األخالق الرتبوية اإلسالمية

من خالل هذا الطرح حناول اإلجابة على التساؤالت ، االجتماعية يف ظل شبكات التواصل الدخيل بيةاإلسالمية أتثرت ابلقيم الغر 
هي أهم احللول املقرتحة للخرو  من أزمة هذا  ؟ وماة على قيم اجملتمعات العربية اإلسالمية ليكيف أثرت القيم الغربية الدخ: اآلتية

 التأثري يف ظل هذه الوسائل ؟

 . التغري القيمي، القيم اإلسالمية، وسائل التواصل، القيم الغربية: املفتاحية الكلمات

Summary:  

There is no doubt that social media is one of the most important forms of 

globalization in the contemporary times, due to its importance in the western countries as 

well as in the Arab world. It means all the electronic sites tha allow you to communicate 

with other people, to know them more and to exchage ideas and cultures among them, 

either by image, sound or sending a message through facebook, twitter, youtube and 

instagram …etc which are the most common. Although the advatages of the social media 

which facilitates the expansion of the information, there is a point that we, as Arabs, must 

take attention to it, instill the Western culture in the Arab one and try to destroy all the 

ingredients and values of the authentic arab societies which are based on the Islamic 

ethics. In light of the terrible spread of Western culture in the Arab sectors, we find that a 

lot of the Islamic values were affected by the western ones under social media. Through 

this proposition, we try to answer the following quesions: How did the Western values 

affect the Islamic Arab societies ? And what are the most important proposed solutions to 

get out of this impact crisis under these means  ?  

Key words: western values, social media, Islamic value, values change.  
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 التعصب الديين منعرج الهنيار اهلوايت
 

 2 قسنطينة -عبد احلميد مهري جامعة، حنان برقرق ط.د/

 : امللخص

فمع ، أال وهو التعصب الديين ابعتباره عامال من عوامل اهنيار اهلوايت، هذه الورقة البحثية مناقشة موضوع راهين تتوخى
بل مّست جوانب أعمق من مكوانت ، مل تبق آاثره سطحية، تصاعد حدة هذا النوع من املشاكل وارتفاع وتريته بني اجملتمعات

 . اجملتمعات أال وهي اهلوية

ومن هنا تنطلق ، نتحدث عن اهلُوية فإنّنا نتناول مفهوما معقدا مركبا ومزجيا ال ميكن ببساطة النفاذ إليه وحتليله عندما
، هذين املفهومني الذين قد يراهم اآلخرون بعيدين كّل البعد عن أن يكون أحدمها سببا لآلخر؛ فبني التعصب الديين واهلُوية، إشكاليتنا

 . وواقعنا يشهدان بعالقتهما وترابطها اثاألحبإال أن لسان نتائج 

؟ وكيف يتغلغل التعصب الديين لتفكيك اهلوايت وتدمريها؟ وحىت نتمكن من  املقصود ابلتعصب الديين؟ وما مفهوم اهلُوية فما
، يات النقد والتحليلابإلضافة إىل توظيف تقن، وذلك ملتطلبات املوضوع، مناقشة هذه اإلشكالية وحتليلها استندان على املنهج التارخيي

 . أن تلم به وريقات أو سطور كنفنحن أمام موضوع ال مي

 . اإلرهاب، النزاع الطائفي، اهلوية، التعصب الديين: املفتاحية الكلمات

Summary:   

This research paper seeks to discuss a current topic, which is religious intolerance 

as a factor of identities collapse. In order of escalation of this type of problem and rise in 

frequency among societies, its effects are not superficial, but rather touched deeper 

aspects of the components of societies, especially identity. So, when we talk about 

identity, we are dealing with a complex concept that cannot simply be analyzed.  

Our research Problem are: what do we mean by religious intolerance and identity? 

how does religious intolerance destroyed identities? in order to be able to discuss and 

analyze this problematic, we use historical method, in addition to the analytical and 

criticism Techniques.  

Key words: Religious intolerance, identity, terrorism, sectarian conflicts.  
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 احملور االقتصادي والعمراين: احملور الرابع
 اهلوية العمرانية واملعمارية()التبعية االقتصادية، 
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 احلياة على الثقافة االستهالكية لألسرة احلضرية أسلوب أتثري

 
 بسكرة -جامعة حممد خيضر، مترسيت فتيحةد. 

 بسكرة -حممد خيضر جامعة، هراكي حياة ط.د/

 

 : امللخص

بدورها على  أثرتبروز ظاهرة العوملة بقوة وأتثريها على أساليب احلياة واليت  إىلالتحوالت املتعاقبة اليت شهدها العامل  أدت

احلضرية عن طريق تسليع الثقافة، حبيث أصبحت الثقافة سلعة تباع وتشرتى وهذا ما يعترب هتديد للهوية وهيمنة منط ثقايف هو  األسر

واألسر وإخضاعهم ألمناط السلوك  األفرادط سلوكيات وثقافة تنمي إىل أدىوتفوق الثقافة االستهالكية الذي  االنمط الغريب عموم

 . املعوملة

 

Summary:  

The successive transformations that the world witnessed led to the emergence of the 

phenomenon of globalization strongly and its impact on lifestyles, which in turn affected 

urban families through the commodification of culture, so that culture became a 

commodity to be bought and sold, and this is what is considered a threat to identity and 

the dominance of a cultural pattern that is the Western pattern in general and the 

superiority of consumer culture that led to Standardizing the behavior and culture of 

individuals and families and subjecting them to globalized patterns of behavior. 
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 اهلوية املعمارية للمدينة اجلزائرية وحتدايت العوملة
 

 بسكرة -حممد خيضرجامعة ، توايت اجلياليل ط.د/
 املسيلة -جامعة حممد بوضياف، رحاب خمتار. د

 : ملخص

أتيت هذه الورقة البحثية كمحاولة لتفسري وحتليل خمتلف التغريات يف اجملال العمراين واملعماري للمدينة اجلزائرية مع تسليط الضوء 
، ابملدينة االجتماعية لدى الساكنةمدى انعكاسها على التصورات والتمثالت و  عن بعض املتغريات اجلديدة اليت طرأت على املدينة

اليت تقع ، واليت ألقت بظالهلا على مجيع مدن العامل مبا فيها املدن املغاربية، ضوء الثورة الرقمية اليت يعيشها العامل املعاصر السيما يف
مميزة عن ابقي و  هبوية معمارية انصعةوطبعها ، وهو ما جعلها مثقلة ابلتاريخ، املدينة اجلزائرية يف نطاقها اجلغرايف واحلضاري والثقايف

وبروز ، األمر الذي جعلها تواجه التحدايت احلديثة اليت أفرزهتا العوملة وتيارات احلداثة وما بعد احلداثة يف جمال العمارة، املدن األخرى
يف فرتة سابقة  اإلعالمسائل و  خاصة من خالل االرتكاز على، منظومة عوملة العمارة ضمن إيديولوجية عوملة الثقافة بكل مكوانهتا

وينشر من خالهلا عرب  ذات التأثري الواسع كوسائل اإلعالم الوسائط اإللكرتونية واالنرتنيت، احلديثة حاليا االتصالوتكنولوجيات 
 . تصميم وترتيب املنزل داخليا إىلإضافة ، املواقع من اجتاهات جديدة يف جمال العمارة من حيث الشكل والطراز

 . عوملة العمارة، العوملة، املدينة، التغري الثقايف، اهلوية املعمارية، اهلوية: املفتاحية الكلمات

Summary:   

This research paper comes as an attempt to explain and analyze the various changes 

in the urban and architectural field of the Algerian city, highlighting some of the new 

changes that have occurred in the city and the extent of their reflection on the social 

perceptions and representations of the city’s residents, especially in light of the digital 

revolution experienced by the contemporary world which cast a shadow on all cities of 

the world, including the Maghreb cities, in which the Algerian city lies within its 

geographical, civil and cultural scope. This made it burdened with history and imprinted 

with a bright and distinct architectural identity from the rest of the other cities, which 

made it face the modern challenges brought about by globalisation, modernity and 

postmodernism in the field of architecture, andthe emergence of the system of 

architecture globalization within the ideology of culture globalization withall its 

components, especially through relying on media earlier and modern communication 

technology today, with the wide influence of such electronic media and internet, which 

publishes new trends in the field of architecture in terms of shape and style, in addition to 

designing and arranging the house internally.  
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 العمرانية والتأثريات الثقافية ابجلزائر القدمية خالل الفرتة الرومانية اهلوية

 أمنوذجا -اثموقادي قدميا، مدينة تيمقاد

 
 92جامعة اجلزائر -معهد اآلاثر ،آيت مجعة عبد الرمحن ط.د/

 : ملخص

اجتماعية وثقافية  وأسريةعقدية ، لغوية، من عمرانية، القدمي اإلفريقيأساليب التأثري احلضاري الروماين يف الشمال  تنوعت

املؤشرات الفعالة اليت استعان هبا الرومان ووظفوها ملا يزيد عن مخسة قرون بقصد حتقيق مشروعهم احلضاري  أهمفهي من ، وسياسية

: قسمني إىلاحمللي إزاء هذه الثقافة واحلضارة الوافدة الدخيلة عليهم  اإلفريقيلينقسم اجملتمع . الشعوب الرببرية والثقايف املمثل يف رومنة

عادوها ورفضوها ، والنصف الثاين الذي ميثل أغلبية السكان، وهو ما يسمى ابلرومنة، منهم من اندمج وواىل هذه الثقافة وأصبح منهم

تعبريا منهم على ذلك قاموا ابلعديد من املقاومات العسكرية الشرسة ضد ، معادين هلا وظلوا فلكهاأبن بقوا خار  ، مجلة وتفصيال

 . احملتل الروماين ملا يزيد عن ستة قرون

 . اهلوية، ثقافة، املدينة، رومنة، تيمقاد: املفتاحية الكلمات
Summary:   

The methods of Roman civilizational influence in ancient North Africa were varied, 

urban, linguistic, confessional, familial, social, cultural and political. They are among the 

most effective indicators that the Romans used and employed more than five centuries to 

achieve their civilizational and cultural project represented in the Romanization of the 

Berber peoples. Divide the local African community faced with this culture and the 

civilization that invades them into two parts: some of them have assimilated and have 

become faithful to this culture and have become one of them, which is called 

Romanization. The second half, represents the majority of the population, have 

completely rejected, staying out of its orbit and remaining hostile to it, as an expression 

of this they have led many fierce military resistances against the Roman occupier for 

more than six centuries.  

Key Words: Timgad, Romanization, city, culture, identity.  
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 اجلديدة يف اجلزائر وأزمة اهلوية العمرانية املدن
 

 بسكرة -حممد خيضر جامعة ،خليل نزيهة. د

 
 : امللخص

مسألة غياب اهلوية العمرانية يف املدن اجلديدة و  تسليط الضوء على العالقة بني اهلوية والعمرانهتدف هذه الورقة البحثية إىل  

لتخفيف ، اليت كانت احد اخليارات السياسية اليت جلأت إليها اجلزائر للحد من مشكلة اإلسكان اليت عانت منها بعد االستقالل

واليت أتخرت وترية إنشائها أهنا فاقدة للهوية العمرانية اليت تعرب عن  لكن ما يعاب على هذه املدن، يسيةالضغط على املدن الرئ

خصوصية اجملتمع الذي أجنزت من اجله وابلتايل فاقم هذا األمر أزمة اإلسكان إىل أزمات أخرى اجنرت من عدم مراعاة القائمني على 

. هلا روح تعرب على ثقافة وهوية جمتمع بل هي مباين، فحسب فاملدينة ليست جمرد مباين أو فضاءات حضرية، هذه املشاريع اجملتمعية

 . اليت متيزه عن ابقي اهلوايت األخرى هو ما هو مفقود يف هاته املدن اهلوية واخلصوصية العمرانية، فغياب الروح املعربة عن ثقافة اجملتمع

 . اجملتمع، املدن اجلديدة، اهلوية العمرانية، اهلوية: املفتاحية الكلمات

 

Summary:   

This research paper aims to shed light on the relationship between identity and 

urbanization and the issue of the absence of urban identity in new cities, which was one 

of the political options that Algeria resorted to reduce the housing problem that it 

suffered after independence, to relieve pressure on the main cities, but what is wrong 

with this Cities, whose construction has been delayed, have lost the urban identity that 

expresses the privacy of the society for which they were built. Consequently, this matter 

exacerbated the housing crisis into other crises that resulted from the lack of 

consideration by those in charge of these community projects, as the city is not only 

buildings or urban spaces, but rather buildings that have a spirit that expresses the culture 

and identity of a community. The absence of the expressive spirit of the community’s 

culture, identity and urban privacy that distinguishes it from other identities is what is 

missing in these cities.  
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 ملا بعد العوملة االجتماعي ظل الواقع يف قيم املرأة

 أمنوذجا االستهالكي االغرتاب

 
 البليدة جامعة -مرابط أحالم. د

 ورقلة -جامعة قاصدي مرابح، متار ربيعة. د

 

 : امللخص

حيث مل يعد االقتصاد احمللي والسياسة والثقافة ينتمون إىل حميطهم املباشر ويؤثرون عليه ، نعيش يف عامل عاملي أنناحقيقة  
بل استتبع سياق دمج احلدود هذا تغيريات جذرية يف طريقة إنتا  السلع واخلدمات وتوزيعها ويف كيفية نقل املعلومات ، فحسب
املوضة هي صناعة مبليارات الدوالرات ، فمن انحية: مل تكن منيعة على ذلك، كانت جتارية أو سلعة ثقافية  ءسوا، املوضة. واألفكار

السلع غري املادية  أاتحتفهي أيًضا فقد ، ومن انحية أخرى؛ تنتج جلمهورا عابرا للقاراتو  ر تنافسيةتعيش يف سوق عاملية أكثر وأكث
وميكن ، تعترب كل من املوضة والعوملة ظاهرتني معقدة ومتعددة األبعاد حيث. مع اجملتمع وإنتاجها هايتم نقلها ومشاركت خاصة بطريقة

االجتماعي  العامل كيفية تغري سوف الدراسة خالل هذه ومن. متنوعة من التخصصات التعامل مع حتليل ارتباطهما من خالل جمموعة
قتصادية والثقافية يف نقل على أتثري العوملة الكلمات اال مع الرتكيز، مها املوضة مع العوملة كل من متغريين مهمني للمرأة بناء على

 . االجتاهات وهيكل وسلوك املرأة وممارستها

 ما بعد العوملة ، العوملة، املوضة، االغرتاب االستهالكي، االجتماعية القيم، املرأة: الكلمات املفتاحية
Summary:   

It is true that we live in a globalized world, where the local economy, politics and 

culture don't belong to their immediate environment anymore. Globalization has brought 

radical changes in the way products, services and ideas are produced and distributed. 

Fashion it is commercial or a cultural product was not immune to it either. On one hand 

fashion is an industry worth billions of dollars living in an international market that is 

getting more and more competitive and produces a public that crosses continents. And on 

the other hand it has brought intangible goods to be shared in a unique way with society. 

As both globalization and fashion are complicated phenomenons that are multi-

dimensional and their relationship can be analyzed through a multitude of disciplines. 

And this study will highlight how society has evolved in regards to women based on the 

variables that are globalization and fashion. With a focus on the impact of globalization, 

economic and cultural factors on the transmission of trends, structures and the behavior 

of women.  

Key Words: Women, societal values, Consumer alienation, fashion, Globalization, Post-

globalization.  
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 ولوجيا ــــــــــات السيسيـــــــــات املمارســــــيف ظل رهان ةـــاهلوي
 زق الكونية االقتصاديةأوم األول التأصيل بني

 
 تيزي وزو -مولود معمري جامعة، بن حيي نعيمة /ط.د
 تيزي وزو -مولود معمري جامعة، هاملي كمال /ط.د

 
 ملخص:
احلياة األبدية للنفس هي مثل التطور الداخلي هلذه املاهية، ابالنطالق من مبدئها فالكينونة اإلنسانية ذاكرة عمالقة وجب  إن

اخلرو  منه كوحدة وحلمة ال كهشاشة مغيبة يف انفعاالت وتصدعات العامل، اليت ال تنتج إال التصدع والتشقق والتميز واالختالف، 

عن عمق التأزم من أجل إجياد آليات انجعة تكبح جروح أزمة اهلوية، وذلك بطرح االشكال الرئيسي لذلك كان البد من البحث 

 ماهي األزمة اليت تعيشها اهلوية اليوم؟وجمموعة من األسئلة الفرعية التالية: 

 ذلك؟هل هناك منهج ميكن يتبناها ويكشف عنها غطاء اجلرح أمام ما تعانيه البشرية اليوم؟ وأبي معىن ميكن استشراف  -

 اهلوية، ازمة، اإلنسانية، الكينونة، االختالف....الكلمات املفتاحية: 
 

Summary:   

The eternal life of the soul is like the internal development of this human being 

starting from its principle. The human being is a giant memory that must be emerged 

from it as a unit and flesh rather than as a fragility absent in the emotions and cracks of 

the world, which produce only cracks, cracks, distinctions and differences, so it was 

necessary to look for the depth of crisis in order to find effective mechanisms to curb the 

wounds of the identity crisis, by asking the main forms and a set of sub-questions : What 

is the crisis that identity is experiencing today? 

Is there a method that can be adopted and revealed by the cover of the wound in the 

face of what humanity is experiencing today ? In what sense can this be foreseen ? 

Key Words: Identity, Crisis, Humanity, Being, Difference.... 
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 ة، أية مالمح للهوية؟مورفولوجية املدينة اجلزائري

 د/شاوش اخوان جهيدة،جامعة  بسكرة
 

 ملخص:

عرف التاريخ اجلزائري تعاقب العديد من احلضارات اليت انعكس طابعها العمراين على العديد من املدن العريقة،والتزال 
سعى لتكريس منط عمراين   حتتف  بشواهدها قائمة رغم حماوالت االحتالل الفرنسي طمس معامل اهلوية احمللية وركائزها، إذ

كولونياليمميز، تظهر مالحمه بوضوح يف املناطق احلضرية اليت ضمت مقرات إلداراته أو أحياء سكنية قطنها املعمرون. وبعد االستقالل 
مرانية عرفت اجلزائر ديناميكية متسارعة أحدثت تغيريات شاملة وعميقة يف بنية املدينة ومنط توسعها، حيثتبنت اجلزائر سياسات ع

عكست التحوالت االجتماعية واالقتصادية الطارئة، والتزال العوامل الثقافية واحلضارية احمللية والعاملية الراهنة تضع بصمتها يف رسم 
 الهتا.املالمح فسيفسائية للمدينة اجلزائرية، هذه البنية املورفولوجية اليت تعكس إىل حد بعيد متثالت اهلوية يف اجملتمع، إشكاالهتا وتساؤ 

تسعى هذه الورقة إىل استقراء مالمح اهلوية يف املدينة اجلزائرية، من خالاللقراءة السوسيولوجية ألبعاد ودالالت هذه املالمح، 
 وتقدمي مقاربة واقعية ملورفولوجية املدينة اجلزائرية عموما.

Summary : 

The Algerian history has known the succession of many civilizations whose urban 

character was reflected in many ancient cities and still retains its evidence, despite the 

attempts of the French occupation to obliterate the features of the local identity and its 

pillars, as it sought to devote a distinctive colonial urban style, whose features are clearly 

visible in the urban areas that included the headquarters of his administration or 

Residential neighborhoods inhabited by centenarians. After independence, Algeria 

experienced an accelerating dynamic that brought about comprehensive and profound 

changes in the structure of the city and its expansion pattern. Where Algeria adopted 

urban policies that reflected the emergency social and economic transformations, and the 

current local and global cultural and civilizational factors still put their mark in drawing 

the mosaic features of the Algerian city, this morphological structure that reflects to a 

large extent the representations of identity in society, its problems and questions. 

This paper seeks to extrapolate the features of identity in the Algerian city, 

through a sociological reading of the dimensions and implications of these features, and 

to present a realistic approach to the morphology of the Algerian city in general. 
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 د. أحمد عبد الحكيم بن بعطوشأ

 1جامعة باتنة           

 وإشكالية الهوية في الجزائرجودة الحياة األسرية  

Quality of family life and problems of identity in Algeria 

 

 ملخص:

تهدف هذه الدراسة الى توضيح العالقة التفاعلية بين دينامية تمثالت جودة الحياة األسرية 

تحوالت عميقة نتيجة من األسرة الجزائرية اليوم  هتشهدعناصر تشكل الهوية المجتمعية وفي ظل ما و 

ما جعل  منها، ثقافيةخصوصا السوسيو التغيرات التي أفرزتها الحياة المعاصرة على جميع األصعدة 

على ضمان  والعملاألسرة أمام تحديات كبيرة في مواكبة هذه التحوالت من أجل تحقيق جودة الحياة 

، وذلك من المنتجات الثقافية والسلم القيمي باعتبارهما المصدر الرئيسي لبناء الهوية وتشكل عناصرها

 خالل تمسكها بالموروث الثقافي وتناقله بين األجيال وإحداث نوع من التوازن بين هذا الموروث الثقافي

  وخصوصيات المجتمع المحلي.

Abstract : 

 This study aims to shed light on the interactive relationship between the dynamic 

representations of the quality of family life and the constituent elements of societal 

identity, in the midst of the profound transformations that the Algerian family is 

experiencing today due to the mutations induced by the contemporary life. At all levels, 

including socio-cultural, which has made the family face great challenges to keep pace 

with these transformations in order to achieve the quality of life as well as work to ensure 

the cultural products and value standard as it is the main source of building identity and 

growth of its elements. and this requires its adherence to the cultural heritage and its 

transmission between generations and the creation of a kind of balance between this 

cultural heritage and the particularities of the local community. 
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 مقدمة:

 البناء منها يتكون  التي االجتماعية والنظم المؤسسات مختلف مع متكامال   ارتباطا   األسرة ترتبط  

 المجتمع بمؤسسات عالقته عن بمعزل ي األسر  تحليل النسيج نتناول أن يمكن ال إذ االجتماعي،

 ودينيا   وتربويا   جتماعيا  ا األبناء تنشئة في دورها إلى إضافة، بها وتتأثر األسرة مع تعمل التي األخرى 

 أوتغير يحدث في النظم االجتماعية كالنظام االقتصادي  أيوعليه فان  .ووطنيا وأخالقيا   ونفسيا  

 . ومتغيراتها الوظيفية ألسرةا بناء على الثقافي، فانه يؤثر أوالتربوي  أوالديني  أوالسياسي 

  الصراع إلى اإلنساني الحضاري  والتراكم عاون الت من اإلنسانية المفاهيم فيه تبدلت العولمة وبظهور 

في الجزائر باعتبار ان ومن هنا أثر ذلك على الهوية المجتمعية  واالنفراد، اإلقصاء إلى التمازج ومن

الهوية التي بدورها تشكل الهوية تستمد مالمح قوتها من ثقافة المجتمع الذي يضمن استمراريته من 

  ينسجها المجتمع لنفسه.قوتها من القيم الثقافية التي 

 الجزائري لمجتمع ا خصوصيةالمرتبطة ب األسرة مستوى  على خاصة يةالجدله هذ مالمح تجسيد ويمكن

 الزواج عالقة فيها بما األسرية والعالقات األدوار المركز، البنية، اختالفمن خالل  تطوره ومراحل

 األصيلة بالقيم التمسك مدى قوامها الجزائرية األسرة في خاصة لجدلية أسس الوضع هذا إن .وقيمه

وتنبني من نتاجها الهوية  التقليدية األسرة وتقاليد عادات تشكلها التي األصيلة الثقافية المرجعية ذات

التي تتغذى من هذه المنتجات القيمية والثقافية، كما أ المحض األساس الذي يحافظ على الكل هو 

لضمان محافظة المجتمع على هويته بمختلف أبعادها  مؤسسات التنشئة االجتماعية خاصة االسرة

 جودة الحياة األسرية في خضم هذه الجدلية؟  فما هي تمثالت ،ومركباتها في ظل اتساع المد العولمي

   وما هو موقع الهوية المجتمعية في طل هاته التفاعالت؟
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  األسرة الجزائرية وجدلية التقليدي والمعاصر: -أوال

جزائرية تحوالت عميقة من النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية والسلوكات ال األسرةعرفت 

قافي والفكر التحرري، معنى ذلك مزيجا من الموروث الث أصبحتالعامة ونمط الممارسة الثقافية التي 

حترام التقاليد والتطلع للتحديث والروح ا" هو ضبط اجتماعي مزدوج بهذا التطور والتحول  أن

 1.رية"التحر 

الجزائرية متعددة الرؤى فيها جزء من العادات والتقاليد وفي المقابل تبنت  األسرةمظاهر  أصبحتوعليه 

بعض خصائصها ومميزاتها ومراحل تطورها ، لتطرق ال إلىهذا ما دفعنا الفكر الغربي وطريقة عيشهم. 

د فهو القائد الروحي، يستشار في وجد الج وإذاهو السلطة فيها  األببطريقية،  أسرةالجزائرية  فاألسرة

 يأخذفي اتخاذ القرار  األمر وأصبحواليه يرجع الفصل. لكن هذا المفهوم تطور  واألمورجميع النواحي 

 .األبجانب االحترام وتقدير مكانة يستشار فقط من  وإنما األب برأيال يؤخذ  وأحيانابشكل ديمقراطي 

يكون  األبقرار العائلة بعد  أن أيالذي هو امتداد للبطريقية، كناتية ومن بعد البطريقية يأتي مفهوم اإل

كناتية لم تبقى على حالها فالحراك اإلولكن لالبن ثم الحفيد الذكر والمرأة مرتبطة دائما بالذكر؛ 

كما تعد هذه  .األسرةتفرض مكانتها داخل  وأصبحتحرية اكبر  للمرأة  أعطىاالجتماعي الجزائري 

وثقافية  اجتماعية وقيم مفاهيم يعكس لألدوار وتوزيع تقسيم على ية تقوماجتماع خلية األخيرة

 تغيرات عدة شهدت األسرية فاألدوار الجزائرية اليوم، األسرة تعيشها التي التحوالت ظل في واقتصادية

 التي الهامة العوامل أحد الشغل لميدان واقتحامها المرأة  عمل مثل وقد .والعالقات التركيبة مستوى  على

 تفاعل نتيجة واألبناء األزواج أدوار تغير إلى أدى ما وهو البيت داخل المرأة  دور تطور إلى أفضت

حيث العامل التكنولوجي  إلى باإلضافة  ...وغيرها والثقافية العوامل االجتماعية مع الظاهرة هذه

                                                           
1
، ص 1984دميري احمد، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، الجزائر ديوان مطبوعات الجزائر.  جمةتر  مصطفى بو تفنتوشت:  - 

37. 
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في الوقت الذي  ظهرت نماذج تكنولوجية جديدة تتخذ من المعلومات وتكنولوجيا االتصال قاعدة لها،

يصنع فيه المجتمع التكنولوجيا وفقا الحتياجاته األساسية وتلبية لرغبات مستخدمي هذه التكنولوجيا. 

جابر ويرى  ..والمجتمع. واألسرةتعتبر هذه األخيرة هامة جدا نظرا لتأثيراتها المحتملة على الفرد 

ن أشكال جديدة للعالقات االجتماعية " التطور التكنولوجي يؤدي إلى تكويفي هذا الصدد عوض السيد 

وبالتالي أنماط ثقافية جديدة" كما يرى أيضا " التكنولوجيا وإن كانت ذات طابع مادي إال أن لها 

طابعها االجتماعي، فالتكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها بل هي أداة لغايات اجتماعية عامة ملزمة و 

 2إن للعامل التكنولوجي وظيفة اجتماعية".

وذلك الجزائرية  األسرة ومظاهر سبق التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في تغير توجهات ما إلىواستنادا 

من اجل ومحاولة العيش على طريقته واالنفتاح عليها  األسرةداخل  إلى اآلخرمن خالل نقل ثقافة 

 شك بال تعكس والتحضر الرقي مقومات من اليوم اإلنسان بلغه وما تحقيق نوع من التقدم والعصرنة.

  .الحياة جودة من معينا مستوى 

 جودة الحياة: -ثانيا

طريقة واحدة لقياس مفهوم جودة الحياة نظرا الستخدامه في  آوال يوجد اتفاق حول مفهوم واحد 

تقدير  إلى أوالسعادة  أوالصحة  إلىيشير  أنالكثير من العلوم المتعددة والمواقف المختلفة؛ فيمكن 

يعبر عن الرقي والتقدم، كما استخدمه  أنالنفسية والرضا عن الحياة. وكذلك يمكن الصحة  أوالذات 

هذه  نومن بي.  األساسيةحاجاته  إلشباع إليهالفرد لمدى قدرة الخدمات المقدمة  إدراكلتحديد  آخرون 

 التعريفات:

                                                           
 .233. ص 1996مصر. بدون طبعة. جابر عوض السيد ـ التكنولوجيا والعالقات االجتماعية. دار المعرفة الجامعية. - 2
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 النظرية الناحيتين من ، آلخر شخص من يختلف نسبيا   امفهوم يعد الحياة جودة مفهوم إن     

 تتأثر ما غالبا والتي ومتطلباتها، الحياة لتقويم األفراد يعتمدها التي المعايير إلى ااستناد والتطبيقية

 والقدرة ت،راراالق واتخاذ التفكير، على القدرة مثل الحياة، جودة مقومات تحديد في تتحكم كثيرة بعوامل

 واالجتماعية، االقتصادية والظروف النفسيةو  الجسمية والصحة المحيطة، الظروف وٕادارة التحكم على

 واألكثر المهمة األشياء فراداأل خاللها من يحدد التي والحضارية، الثقافية والقيم الدينية، والمعتقدات

 3.الحياة في سعادته تحقق والتي أهمية،

 وإ واإلبداعية ةالعقلي اإلنسان إمكانيات توظيف إمكانية حسن بأنها الحياة جودة" : فرانك أشار كما    

 وجودة الحياة جودة هي المحصلة وتكون  اإلنسانية وقيمه ومشاعره بعواطفه ليتسامى وجدانه ثراء

 ثالث على التركيز خالل ومن العمل وبيئة والجامعة ة،المدرس و األسرة خالل من ا هذ ويتم المجتمع

 من للعديد الفرد إدراك بأنها فرانك يعرفها وكذلك والتدريب، والتثقيف، التعليم، هي هامة محاور

 والمسكن الغداء :مثل الحياة في الضروريات وجود مع بالرضا لفرد شعورا الواسع وبالمفهوم الخبرات

 4 .والسعادة باالنجاز شعور من اإلحساس هذا يصاحب وما

تحليل مفصل لمفهوم جودة الحياة على أساس انه مفهوم مكون من ثمانية   Schalokكما قدم 

 :5ت وهيمجاال

 :الضغوط انخفاضالرضا، مفهوم الذات،  السعادة الوجدانية 

 :اإلسنادالتفاعالت، العالقات،  العالقات الشخصية. 

 :الحالة المادية، العمل، المسكن. السعادة المادية 
                                                           

العادلي كاظم كريدي : مدى إحساس طلبة كلية التربية بجودة الحياة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة،  - 3
 .2006سلطنة عمان.  –السلطان قابوس  -جامعة

ة لنيل شهادة ماجستير كلية العلوم اإلنسانية شيخي مريم: طبيعة العمل وعالقتها بجودة الحياة دراسة ميدانية في ظل بعض المتغيرات مذكر  - 4
 .73.ص 2013/2014والعلوم االجتماعية جامعة تلمسان 

 أمينة حرطاني وكرمية إزيدي: عالقة مشكالت السلوكية عند األبناء بجودة الحياة لدى األمهات، مجلة العلوم النفسية والتربوية،الجزائر، - 5
 .38. ص 2016
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 :التعليم، الكفاءة الشخصية، األداء. النمو الشخصي 

 :الصحة، األنشطة اليومية،وقت الفراغ. السعادة البدنية 

 :االستقاللية، األهداف، االختبارات. تقرير المصير 

 :التكامل، الترابط االجتماعي، األدوار المجتمعية.  االندماج االجتماعي 

 :الحقوق الفردية، حقوق الجماعة، القانون والعمليات الواجبية. الحقوق البشرية والقانونية 

في الوقت نفسه وتعد من القضايا  من هنا تصبح مسألة الجودة في الحياة االسرية مطلب وضرورة

األساسية لتطوير السياسات و لتلبية االحتياجات األساسية واالجتماعية واالستقاللية واالستمتاع بالحياة 

واالتصال االجتماعي، من خالل انتاج وبناء نمط حياة يساعد األسرة على االندماج والتكيف 

ت بما يتناسب  مع خصوصية المجتمع المحلي االجتماعيين مع تغيرات المحيط في مختلف المجاال

 .وموروثاته الثقافية) قيم عادات، تقاليد معايير، وكل المنتجات العقالنية االخرى 

وللجودة أهمية كبيرة من حيث ضبط بوصلة العائلة لتحقيق األهداف والتقليل من نسبة       

 : ريةالمشكالت واألخطاء وللوصول للجودة العائلية هناك خطوات ضرو 

 . تحديد المستوى الحالي للجودة العائلية -

 .تشكيل خطة إجرائية للجودة العائلية -

ونجد أن جودة تكوين الحياة األسرية تساعد على تماسكها وحمايتها من الجريمة واالنحراف      

ص والتفكك ، وتتحكم في تحديد مؤشرات جودة الحياة األسرية جملة من العوامل، وهي تختلف من شخ

 :آلخر تبعا لمعايير القياس والتقويم الذاتي، وأهم هذه المؤشرات نوجزها في النقاط التالية

 .أساليب التنشئة األسرية السليمة -

 .حل المشكالت و الصراعات األسرية -

 مرونة العالقات األسرية -



 
 

 

7 

 .القيم والمعتقدات الدينية-

 .الصحة البدنية-

 .رجاحة العقل-

 .الرفاهية-

 .ل المعيشية وأنماط الحياةاألحوا-

 .القدرة واالستقاللية في التفكير وأخذ القرارات-

 .التكاليف االقتصادية واالجتماعية-

 .الموازنة بين المناطق الحضارية والقرى الريفية-

 .الممارسة اليومية للوظائف ولقدرة عليها-

 .اإلحساس الذاتي والشخصي للحياة-

 .ريةالمبادئ الشخصية  والقيم الحضا-

 .الطموح الشخصي-

 األريحية المالية.-

 : الجزائرية ةاألسر حياة لجودة  البعد االجتماعي -ثالثا

 :األسري  لتماسكا -1

 على . وعليه تسعى األسرة للمحافظةاألسريةمؤشر من مؤشرات جودة الحياة  األسري يعد التماسك 

 تنظيم بأبعاد األسرة أفراد لدى لوعيا تعميق طريق عن األسري  التماسك بدعم هذا توازنها واستقرارها

 أن بوشاللق ناديةأفرادها حيث ترى والشراكة واالتصال بين  المساواة  قيم وترسيخ األسرية الحياة

 للعالقات األساسية اللبنات احد فهو .الصحية و القوية لألسرة المؤشرات المهمة احد الفعال "االتصال

 وانشغاالتهم ورغباتهم،  حاجاتهم، عن التعبير من اد األسرةأفر  يمكن األسرة داخل االتصال األسرية.
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 أيضا و اختالفاتهم، عن التعبير سرةاأل ألفراد يسمح جوا يخلق المفتوح فاالتصال .البعض لبعضهم

 أو الزوجية الخالفات حسم كما يساهم االتصال في. 6"البعض ببعضهم إعجابهم و حبهم، عن

 ترابط على للحفاظ. المتصاهرة العائالت أو بينهم فيما األبناء بين أو واألبناء األولياء بين الخالفات

 تذليلها أو الخالفات تسوية على الحرص مع العائلي الحوار ودعم روابطها تفكك دون  والحيلولة األسرة

 . بالحسنى

األسرة الجزائرية تحت عنوان بدراسة المهدي وآخرون محمد بن عيسى قام الباحث هذا الصدد وفي 

 على بعد التماسك األسري في هذه الدراسة  واركز  حيثي ظل إعادة إنتاج مقومات الجودة األسرية ف

 7:اآلتية النتائج إلى وتوصلوا ه من أهم مقومات جودة الحياة األسرية.و واعتبر 

 وتسيير األوالد تربية في واحد منهج على االتفاق عدم األسرة تماسك عدم أسباب أهم من إن -1

 شؤون 

 .داخلي ائقع الحياة

 األثر وله واألمانة والتقدير القبول معاني يحمل ، األسري  للتماسك قوي  مظهر مااالحتر  إن -2

 في الكبير

 .األسرة االستقرار بين أفراد زرع

 تخطي على والتعاون  للتفاهم مدخل فهو األسري  التماسك ميكانيزمات أهم من والتشاور الحوار -3    

 الحوار فتعلم ، ضروري  أمر بذلك والوعي ها،رار واستم تماسكها ثم ومن األسرية الحياة مشكالت

 .األسري  والتماسك االستقرار مظاهر أهم من األسرية الحياة في وممارسته

                                                           
6
صال األسري ودوره في تفعيل العالقات داخل األسرة، الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، نادية بوشاللق: االت - 

 ، جامعة ورقلة.2013

بن عيسى محمد المهدي وآخرون: األسرة الجزائرية في ظل إعادة إنتاج مقومات جودة الحياة األسرية، الملتقى الوطني الثاني حول  - 7
 ، جامعة ورقلة.  2013ودة الحياة في األسرة، االتصال وج
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 يمكنها الذي لألسرة الثقافي للنموذج الديناميكي النوع على يتوقف لألسرة المثالي النموذج إن -4   

 والمخاطر. العوائق مجابهة من

 اإلنسانية والحضارات المجتمعات بناء في ودوره األسري  التماسك أهميةما سبق تكمن  إلىواستنادا 

 مستوى  على التماسك أهمية تتضح ،كما األسرة ألعضاء الجماعية الهوية تشكيل في البالغ وتأثيره

 وتقويم مقبتهار وم األبناء لتوجيه فرصة من يتيحه وبما والرحمة، والمودة السكينة من يحققه ما األزواج

 للمزيد ويدفعه ووحدته وقوته هويته للمجتمع يحفظ التماسك فإن المجتمع، مستوى  على ،أما أخطائهم

 .ومتكامل منسجم ، آمن مجتمع إليجاد أساسي شرط األسري  فالتماسك والتطور، النمو من

 : األسريةالعالقات   -2 

ة ويظهر ذلك من خالل حاجة الفرد إن التفاعل مع اآلخرين في المجتمع نابع من الطبيعة البشري

الملحة إلى المجتمع والتواصل مع أفراده من خالل الروابط االجتماعية المتمثلة في عالقاته مع 

اآلخرين التي تنطوي على حب التجمع وااللتقاء باآلخرين والرغبة في التفاعل والميل للعيش معهم وهذا 

ة واالستئناس ببني البشر وأن الحاجات التي تولدها يؤكد ما تنطوي عليه الطبيعة البشرية من األلف

الحياة االجتماعية لدى األفراد مثل حاجتهم للشعور باالنتماء واالتصال باآلخرين حصاد التفاعل بين 

الفرد والمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه وبالتالي فإن الطبيعة اإلنسانية تتطلب وجود المحيط 

كلما كانت العالقات ف  كة من العالقات تساعده على مواصلة الحياة.االجتماعي الذي يوفر للفرد شب

من خالل التبادل الكفء لشبكة العالقات  االجتماعية بين أفراد جماعة معينة قوية كانت أكثر تماسكا  

 .تتأثر بالعالقات بين األعضاء اآلخرين ني عضويأوالعالقة بين  ,بين األفراد

على "أنها الروابط و األوتار المتبادلة بين أفراد المجتمع والتي تنشأ حيث تعرف العالقات االجتماعية 

نتيجة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع وتعتبر 
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العالقات االجتماعية التي تتبلور بين األفراد في مجتمع ما بناءا على تفاعلهم مع بعضهم البعض، 

 عن كونها عالقات ايجابية أو سلبية وهي من أهم ضرورات الحياة.بغض النظر 

إلى أن مصطلح العالقات االجتماعية يستخدم غالبا لكي يشير إلى الموقف  ماكس فيبر وقد ذهب

الذي من خالله يدخل شخصان أو أكثر في سلوك معين واضعا كل منهم في اعتباره سلوك اآلخر 

وعلى ذلك تشمل العالقات االجتماعية إمكانية تحديد سلوك  بحيث يتوجه سلوكه على هذا األساس

ع األفراد بطرق خاصة وتعتبر خاصية عامة للعالقات فربما يختلف محتوى العالقات على أساس الصرا 

 8 والعداوة أو التجاذب والصداقة.

االجتماعية التي هي شبكة العالقات اإلنسانية و  األسريةالعالقات  االجتماعية هذه العالقات أهمومن 

ثم طبيعة عالقة كل  لوالدين،التي تربط بين أفراد األسرة، وعلي رأس هذه العالقات طبيعة العالقة بين ا

فاألسرة هي التي تمد  ،منهما بكل فرد من أفراد األسرة اآلخرين، وتوقعاته منه وفهمه اللتزاماته نحوه 

لروابط الوثيقة والحوافز المباشرة لتكوين مجتمع مصغر يتميز با وباعتبارها بخبرات الحياة، األبناء

العالقات المتبادلة. وبناءا  علي هذا تشكل الخبرات األسرية إلي حد كبير البناء النفسي للفرد بأنماطه 

وأي صعوبة في النمو يمكن إرجاعها في  العالقات االجتماعية المستقبلية، واستجاباته وسلوكه في

 .السوي  حاالت كثيرة لنقص التفاعل األسري 

لما لها من تأثير بالغ  ،ن على أن العالقة بين الزوجين أهم نوع في العالقات األسريةو لذلك اتفق الباحث

 ي السليم الذي يتربى فيه األبناء،حيث أن العالقة الزوجية السليمة تشكل المحيط العائل ،في األبناء

لوالدين والعكس صحيح. فال شك أن فالتفاعل السلبي بين الوالدين يؤدى إلى فشل الدور الوظيفي ل

                                                           
 .34. 33. ص 2003غريب محمد سيد احمد. علم االجتماع ودراسة المجتمع. دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية. بدون طبعة.  - 8
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نهما سيتبعان أساليب معاملة والدية إف .الزوجان اللذان يتبادالن فيما بينهما أساليب معاملة زوجية سوية

 9 .صحيحة سوية

البد أن تتوافر بين الزوجين  ،اإلدراك والتفاهم والتوافق والقبول والرضا والقناعة واستنادا إلى ذلك 

ولما كان الوالدان يقومون في األسرة بدور القيادة عالوة على  ي،ة إلى التوافق األسر لتصل بهما وباألسر 

ن دور الزوجين إف ،أو ال شعورية ةيحتذي به بطريقة شعوري باء وأمهات يضربان لألبناء مثال  آا كمدوره

كما أنها ،بناءا نحو األمنحو كل منهما والعالقات اإلنسانية بينهما من أهم العوامل التي تؤثر في دوره

بالجو النفسي السائد  واحيث أن األبناء يتأثر  .10على المناخ السائد في محيط األسرة كبيرا   ا  ثر تأثير ؤ ت

أ كما أن عالقتهما تمثل أساس الجو العاطفي الذي ينش ،في األسرة وبالعالقات القائمة بين األب واألم

 .توافقه األول مع الحياة  هفيه الطفل ويجد في

التفاعل االيجابي بين الزوجين وأفراد األسرة المبني علي المحبة وإشباع الحاجات األساسية  ويعتبر

والثانوية  أمرا ضروريا لتوفير االستقرار والتماسك داخل األسرة عن طريق تعزيز العالقات بين أفرادها 

تماعية والفكرية .ويتم هذا التفاعل والتواصل في مختلف مجاالت الحياة الروحية والوجدانية واالج

سرة حسب طبيعة اتخاذ القرارات في األسرة ومدي التفاعل من أسرة أل اختلف طبيعة هذوالترفيهية .وت

 أما التنشئة في إطار تصدع أسرى   .ألبنائهم اآلباءمشاركة أفراد األسرة في ذلك وأسلوب معاملة 

 وخالفات زوجية تخلق شخصيات غير سوية تعانى من القلق وانعدام األمن وعالقات أسرية متوترة

 . والالاستقرار بين أفراد األسرة مما ينعكس بالسلب على مستوى جودة الحياة األسرية

                                                           
لألدوار الزوجية ،كلية االقتصاد هبة هللا على محمود انجي سعيد الطوخي العالقات األسرية في األسرة السعودية وعالقتها بتصور الفتيات  - 9

 المنزلي، جامعة المنوفية، المملكة العربية السعودية.
لي ، نجالء محمد إسماعيل المسلمي: وعي الوالدين بأدوارهما اتجاه األسرة وعالقته بالمناخ األسري ،" رسالة دكتوراه ، كلية االقتصاد المنز  - 10

 .73. ص 2006جامعة المنوفية . 
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 أن الترابط األسري بين الشباب وأسرهم يقل بكثرة استخدام الشباب لوسائل إلى اإلشارةكما يجب 

 وسلوكهم تفكيرهم سلبية على انعكاسات لها الحديثة التكنولوجية الوسائل هوهذ الحديثة، التكنولوجيا

المادية  طموحات األبناء مستوى  فارتفاع .أسرته أفراد وبين وبينهم البعض بعضهم بين االجتماعي

 تحقيق في اآلباء فعجز األسرة، على كبيرة وخطورة عبء يمثل ألقرانهم، وتقليدهم واالستهالكية

 بين األسرية والخالفات المشاحنات من كثير إلى يؤدي متطلباتهم وتوفير المادية اءاألبن طموحات

 مسكن يجمعهم كغرباء األسرة األسري، ويجعل النظام على ينعكس مما واألبناء اآلباء وبين الزوجين

 في صيرورة العالقات االجتماعية حيث اثر العامل التكنولوجي . العاطفية الدفء من خال واحد

هذه التكنولوجيا سخرت وفقا لتلبية احتياجات الفرد وإشباع رغباته فهي ليست مجرد ف .األسريةة وخاص

أدوات ووسائل لتسهيل الحياة بل هي كذلك منتجات ثقافية ال تنفصل عن السياق الثقافي والقيمي الذي 

دميها، فهي بذلك أنتجها، فهي تحمل في طياتها قيما ومعاني ثقافية من شأنها أن تغير نمط حياة مستخ

تتجاوز الثقافة المادية وتتغلغل في كافة نظم المجتمع وتتداخل فيما بينها مما يجعلها نسقا واحدا؛ إذ 

توني شيراتو وجين ويب أن العناصر التكنولوجية تنتشر باستمرار وبسهولة من مجتمع آلخر. وأكد 

الم قد تغيرت بفعل وتأثير التطورات أن األنشطة االجتماعية والثقافية لإلنسان بمختلف مناطق الع"

تكنولوجيا االتصال خاصة المرتبطة باستخدام الرقمنة، كما تؤثر هذه التكنولوجيا في أسلوب حياة 

 11الناس وتفكيرهم". 

ل التكنولوجية بين جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب باعتبارهم األكثر للوسائ الواسعنظرا النتشار و 

بشكل جلي، حيث  األسريةل مستجداتها؛ يظهر أثر التكنولوجيا على العالقات ولعا بالتكنولوجيا وك

يشترك أعضاؤها أدت إلى بناء واقع موازي للعالقات الطبيعية أصبح الفرد يتفاعل مع بيئة افتراضية 

في الكثير من الروابط واالهتمامات واألنشطة االجتماعية المشتركة. فهذه البيئة تتقاسم أنماط معينة 
                                                           

 .113. ص 2010سيد عبد القادر. محمد عباس إبراهيم ـ األنثروبولوجيا والقيم. دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية. بدون طبعة. سلوى ال - 11
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تفاعل وأحجاما صغيرة أو كبيرة من المشاركين وفترات زمنية غير مقيدة، وعليه أدت تكنولوجيا لل

، كما تغيرت المعايير األسريةجتماعي وبناء العالقات االتصال إلى تغيير في كيفية تشكيل النسيج اال

 التي تقاس على أساسها متانة هذه العالقات وإمكانية استمرارها. 

 :الجزائرية وتأثيرها على تشكل الهوية المجتمعيةت الوظيفية لألسرة المتغيرا - رابعا

بالعودة الى المعطيات التاريخية واالجتماعية حول األسرة في الجزائر، فإن المالحظة االولى 

التي يمكن تسجيلها هي أن األسرة الجزائرية ارتبطت بنموذجين في التنظيم العائلي، النموذج االول 

راث المادي والرمزي، أين واتخذت العائلة فيه نموذجا نسبيا ميراثيا أبويا  يقوم على ارتبط بنقل المي

أساس توريث الملكيات ألفراد العائلة من جيل آلخر، وهذا ما فسح المجال الى نشأة االليات الحديثة 

وهذا ما تجلت لالقتصاد الرأسمالي في المجتمع الجزائري والذي يقوم على التمييز بين االنتاج والملكية. 

معالمه االولى منذ نهاية القرن التاسع عشر. أما النموذج الثاني الذي ظهر بمقابل النموذج االول هو 

نموذج األسرة النووية الذي هو اآلخر توسع في المجتمع الجزائري في أوائل القرن العشرين، ليعبر 

دانية مقابل تراجع ملموس للعالقات ويرتبط بمجموعة من العالقات االجتماعية االقتصادية بنزعة الفر 

 .بنزعة جماعية، أين سيتم الحديث عن أدوار سيلعبها النموذجين بكيفية متباينة ومختلفة

إن محاولة التعرف على مختلف التمثالت والوظائف المتعلقة بكل من العائلة ذي النموذج النسبي 

ر التاريخية والمؤثرات والدراسات االبوي والنموذج العائلي النووي تستدعي الوقوف على المصاد

االنثروبولوجية بالجزائر، التي تشرح النموذجين من العائلة وتشكلهما، ومن هنا نجد ان تحليل هذه 

المعطيات يعتمد على المنهج التاريخي والبنيوي والوصفي في مقاربته التي ترتكز على تحليل بنية 

 .وعالقتها السببية بالنظام االجتماعيالعائلة والتمييز بين أنماطها وتحديد وظائفها 
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تبين الدراسات االجتماعية اننا نشهد اليوم تحوال مثيرا ومقلقا في واقع األسرة الجزائرية خاصة 

وأسرة نووية حضرية( متكونة من األب  ريفيةفي بنيتها، فانقسمت إلى اكثر من أسرة نووية )أسرة نووية 

أسرة ممتدة تضم األب واألم واألبناء والجد والجدة او العم أو  واألم واألبناء إن وجدوا، بعد ان كانت

العمة... من أفراد األسرة. ويعود هذا التحول إلى أسباب اقتصادية واجتماعية باألساس، حيث 

أصبحت صعوبة العيش ومتطلبات الحياة المتزايدة تفرض على الشباب ان يعيش مع زوجته وحدهما 

من أجل التحكم في التكاليف والمصاريف واالبتعاد عن تدخل األهل في في منزل بعيدين عن عائلتهما 

 أمورهما الخاصة. 

هذا التحول في بنية األسرة الجزائرية أدى بدوره إلى انعكاسات سلبية على وظائف األسرة 

، إذ نتج عن االنتقال من الريف إلى المدينة األسرة أعضاءوعلى عناصر تشكل الهوية لدى ونشاطاتها 

حراك المادي واالجتماعي تحول كلي في عالقات األسرة وأدوارها ووظائفها وبنيتها، فالعالقات وال

األسرية أصبحت محدودة ورقابتها على أفرادها أضحت ضعيفة، وأدوارها تغيرت لمجابهة متطلبات 

ت من خروج المرأة للعمل مما أدى الى غياب كال الوالدين عن المنزل في نفس الوق –الحياة الصعبة 

 .-أجل العمل

لكن مع تطور المجتمعات وبسبب التحوالت االجتماعية ومؤثرات العولمة، وبسبب الهجرة   

الداخلية لألسر بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية، تعددت وسائط التنشئة االجتماعية لتشمل إضافة 

...وغيرها من ماعي، مواقع التواصل االجتإلى ما هو موجود سابقا القنوات الفضائية ،االنترنيت

الوسائط التي تتعارض فيما بينها لما تقدمه من رسائل وتعمل دون تنسيق لتأتي التنشئة االجتماعية 

وبناء عناصر تشكل الهوية  مشوشة وتؤدي إلى االرتباك واالضطراب واالزدواجية في شخصية الفرد

 .نتيجة االختالل القيمي
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لى التنشئة االجتماعية من خالل اقتحام بعض هي تحوالت مجتمعية وأسرية انعكست سلبا ع 

القيم الدخيلة على المجتمع الجزائري عن طريق وسائل اإلعالم والمسلسالت  أين أضحت األسرة في 

مفترق الطرق بين القيم األصيلة والقيم الدخيلة بسبب الرغبة في التقليد وإتباع تلك األنماط االجتماعية 

مما اضحت مالمح الهوية المجتمعية تفقد  لقيم ومختلف أشكال الحياةوالسلوكية على مستوى اللباس وا

ومن نتاج هذه التحوالت التي تعيشها األسرة الجزائرية الكثير من مكوناتها اإلرثية والثقافية والوطنية، 

أصبحت سلطة األب في منافسة قوية لمؤسسات أخرى ومن ذلك سلطة وسائل اإلعالم والتعليم وتحول 

تماعية. فاليوم لم يعد األب يلعب دوره السابق اعتمادا على التوجيه والتربية والتنشئة القيم االج

والنصيحة، كما ان حضوره لم يعد مكثفا وواضحا كما كان في السابق، وبالتالي فإن سلطته داخل 

ة، يستمد األسرة لم تعد ترتبط بذلك الرأسمال الرمزي، أي األب باعتباره نموذج االحترام والوقار والطاع

شرعيته من القاعدة االجتماعية )ينبغي أن يكون مطاعا(، كما يستمد شرعيته من المرجعية الدينية، 

لكن في الظرف الراهن لم تعد المرجعية اجتماعية أو دينية فقط، بل أصبحت هناك مرجعية اقتصادية، 

بالتالي فقد ، و اخل األسرةبمعنى أن من يمتلك قوة مالية داخل األسرة يمكن أن يستحوذ على السلطة د

، وهذه من أبرز صور تهديدات تفكك الهوية خصوصا األب وظيفته التربوية واالجتماعية أو كاد يفقدها

 لدى األبناء.

والمتغيرات الوظيفية للهوية  البناء األسري  في ضوء هذه التحديات التي أصبحت تواجه

يات التربية والتنشئة والتوجيه والرقابة الوالدية من خالل االختالل الوظيفي لعملالجزائرية المجتمعية 

وكذا عدم التوازن القيمي بين القيم االصيلة والدخيلة، اضافة الى عدم نجاعة المنتجات الثقافية 

أصبحت العديد من الظواهر متفشية  المحلية مع خصوصيات المجتمع واحتياجاته الالمادية، حيث

هدد أمن المجتمع لما يترتب عليها من تخدرات التي بشكل خطير، ومنها بالخصوص تعاطي الم

أضرار بالغة ينعكس أثرها على الفرد والمجتمع، فاألسرة التي يغيب فيها دور البيت وفقدان السلطة 
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األبوية بفقدان األبوين أو أحدهما بالموت أو السجن أو المرض أو الطالق أو حتى في حالة 

الطفل، كثيرا ما يؤدي إلي نتائج سيئة تساعد على االنحراف  حضورهما وتخليهما عن دورهما في تربية

من الصور التي  واإلدمان والتشرد في صورة أطفال الشوارع، أطفال جانحين، أطفال عاملين...وغيرها

 .تهدد تفكك عناصر الهوية المجتمعية

بين جيل اآلباء  إفراز تباعد الهوياتي هو الذي يعطل عملية البناء ذلك من نتاج التغير االجتماعيك

أفكارهم بعيدين عـن أبنـائهم الذين يكٌونون الجيل الجديد بعادات وقيم جديدة، ونتج م و بقيمهم وعاداته

عن ذلك صراع فكري يتضح في ثورة الجديد علـى القيم ووصم القديم  بالتحرر وعدم المحافظة على 

لقادم بما حدث من تطور بالطرق التربوية ألن التربية لهـا دور أساسـي في تعريف الجيل ا المجتمع،قيم 

بها األبناء في هـذا العصر الذي يحس فيه الجيل الجديد بشخصية  الحديثة التي يجب أن يعامل اآلباء

 .وقوة التأثير 

في األسرة من حيث  على تشكل عناصر الهوية المجتمعية من نتاج التغير االجتماعي الذي أٌثر أيضا

هذا التغير يلقي على التربية  ،وفير البيئة النفسية الصالحة لهماألبنـاء وتوظيفتها من خالل تربية 

ا حـتى تسـتطيع األسرة أن تكتمل تكوينها ووظيفة ، فيجب على التربية به مسؤولية كبرى البد أن تقوم

أن تقدم من المناهج المدرسية مـا يسـاعد الفرد على معرفة المقومات األساسية للحياة الزوجية و 

لعوامل التي تؤدي إلى إنجاح الحيـاة الزوجيـة و واجبات الزوج والزوجة اتجاه الفاعلين في االطار ا

 العائلي.

في وسط هذه التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية المرافقة للتغيرات الوظيفية المجتمعية 

اء ومختلف العمليات واألسرية التي أدت الى إعادة بناء النظام االسري والقرابي على حد سو 

االجتماعية، وبالتالي اعادة صياغة القواعد واألسس التي بموجبها يحدد المجال الذي يختار ضمنه 
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مختلف العمليات االجتماعية كالزواج مثال، وتشكل الجماعات االجتماعية، أين تبدأ تأثيرات عوامل 

تي أصبحت الكثير من العادات والقيم القرابة واالنتماء األيديولوجي وكذا عامل المجال الجغرافي ال

التي تعتبر من عمليات البناء الهوياتي  والمعايير غير مرتبطة بالمكان والزمان واالنتماء االجتماعي

 .   للفرد في تفاعله مع دينامية المجتمع الجزائري 

ها الهوية تمثل بصمة الشخص وما يميزه عن غيره، أي أنلذلك نجد من نتاج هذه التغيرات ان 

الهوية الجزائرية لها ثقافة خاصة تشمل الدين ونجد أن ، من الصفات التي تميز فردا عن آخرمجموعة 

 ضمن نطاق التغيرات التي تعيشها واللغة والعادات والتقاليد، هذه العناصر تشكل هويتنا المجتمعية

على ذلك اللغة،  ، ولعل أحسن مثالعيش أزمة هوية كشفت عنها العولمةت التيالمجتمعات العربية 

خاصة عند بعض حيث نجد أنها تكاد تزول على الرغم من أنها تعتبر من صميم الهوية الفردية، 

يستحي من الحديث باللغة العربية ويفضل عنها أية لغة أجنبية، كما هو الشأن الذي شباب اليوم 

، بينما يتجاوبون معك إن بالنسبة لبعض األساتذة الجامعيين الذين يعزفون عن الحديث باللغة العربية

 .حدثتهم بلغة أجنبية بكل اعتزاز وفخر

حيث نجد أن اإلسالم اليوم تحول إلى ، بين عناصر الهوية التي اهتزت أيضا نجد أيضا أن الدين هو

مجرد تسمية على الرغم من أنه يفترض أن يكون ممارسة، فنجد أن القيم الدينية، مثل االحترام 

فس الشأن بالنسبة للعادات والتقاليد التي تعتبر هي األخرى من القيم التي والتسامح بدأت تزول، ن

 المجتمع الجزائري لكنها بدأت تتالشى. تعكس هوية 

تلزم بتلقين  بالدرجة األولى، حيث أنها مسؤولية األسرةمن تثبيت الهوية والحفاظ عليها  عملية نلذلك فإ

أدوار مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى التي يكون  األبناء أولى مبادئ الهوية الحق، بعدها تأتي

تتطلب توعية األسرة أوال، وإعادة النظر فيما تقدمه المنظومة وعليه فإن حماية الهوية دورها مكمال، 
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التربوية من مناهج، إلى جانب التأكيد على توعية كل مؤسسات التنشئة لتقوم بدورها كما يجب في 

عولمة، يتبعون اليوم وراء منتجات الاألطفال الذين عند جيل هوية، خاصة المساهمة بتثبيت مبادئ ال

االسرية  سواء تعلق األمر بالسلوك أو الملبس أو اللغة، األمر الذي جعلهم يضيعون معالم هويتهم

 .والمجتمعية

 

  خاتمة:

جميع  على ميقة التي شهدها العالمتحوالت العبال تتأثر  قد األسرة الجزائريةنستنتج مما سبق ان 

 الجزائرية لألسرة جديدة أشكال أخذ إلى أدى مما ،واالقتصادية والسياسيةلثقافية االجتماعية وا األصعدة

 أصبحالذي  األسري المناخ  في تحول إلى أدىوهذا ما  ،شكل العصري ال إلى التقليدي الشكل من ارور م

ي مواكبة هذه التحوالت من أجل ما جعل األسرة أمام تحديات كبيرة فالتقليدي والعصري.  مزيج من

وبالتالي ضمان  تحقيق جودة الحياة األسرية والحفاظ على بنيتها والقيام بوظائفها على أحسن وجه

 جودةتشترك أهمية الهوية تمثالت  ألنه، المتغيرات الثقافية والقيمية لبناء الهوية المجتمعية وتشكلها

 و وجدانهم وإثراء إمكاناتهم توظيف على األفراد ساعدةم على ركزوت اإلنسان بناء في األسرية الحياة

 المجتمع جودة األسرية الحياة جودةالتفاعل الوظيفي للهوية و  محصلة فتكون  اإليجابية قيمهم تدعيمهم

ككل في ظل خصوصيته الثقافية امتزاجا مع مسايرته للعالم الخارجي والتعايش مع المتغيرات 

 .والتطورات التي يشهدها العالم 
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 .0696.177.580الهاتف: 

 الملخص:
بهوية األنا لدى  تهدف هذه الورقة إلى دراسة العالقة بين االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية وعالقتها

طالبا وطالبة من طلبة الجامعة، واستخدمت  142من  الدراسة عينة حيث تكونت طلبة الجامعة،
 ,Adames, G. R. et al) ألدمز وآخرون الباحثة مقياسين كأدوات للدراسة تمثال في مقياس هوية األنا  

قيش إعداد ) غير الشرعية منواستبيان االتجاه نحو الهجرة (، 2002، حسين الغامديترجمة ) (1979
 SPSSكما تم استخدام الحزمة اإلحصائية  ،ج الوصفي التحليلي(، كما تم استخدام المنه2008، حكيم

V 22 .لمعالجة بيانات الدراسة 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
االتجاه نحو بين  0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة أو عكسية سالبة عالقة ارتباطية توجد  -

 عند عينة من طلبة الجامعة.الهجرة غير الشرعية وهوية األنا 
 .نحو الهجرة غير الشرعيةباتجاهات سلبية يتمتع طلبة الجامعة  -

 الكلمات المفتاحية: اتجاه، هجرة غير شرعية، هوية األنا، طلبة الجامعة.

Abstract : 

This paper aims to study the relationship between the trend towards illegal immigration 

and its relationship to the ego identity among university students.  

   The study sample consisted of 142 university students, and The researcher used two 

study scales: the ego identity scale for (Adames, G.R et al, 1979) translation (Hussein Al-
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Ghamdi, 2002), and a questionnaire on attitudes towards illegal immigration prepared by 

(Qish Hakeem, 2008). we used the descriptive analytical method, and the statistical 

package SPSS V22. 

The study reached the following results: 

- There is a negative correlation or inverse correlation statistically significant at the level of 

significance 0.01 between attitudes towards illegal immigration and the ego identity of a 

sample of university students. 

- University students had negative attitudes towards illegal immigration. 

Key- Words : attitude, illegal immigration, ego identity, university students. 

 
I- :الجانب النظري 

 مقدمة إشكالية: -1

دول الجزائري نحو الدول الغربية خاصة العربي ومنه  لقد أصبحت الهجرة غير الشرعية للشباب
مع  خصوصاو ، استفحالها في السنوات األخيرة زيادةخاصة مع  ،مثيرة للقلقظاهرة  األوروبياالتحاد 

 الجسدية. النفسية و من خطر على حياة المهاجرين وعلى سالمتهم ما تشكله 

 حيث تضرب بعمقها في القدم،ظاهرة هي سنة كونية من سنن هللا تعالى في خلقه، كما أنها الهجرة و 
، كما وتعارف الشعوب والقبائل المجتمعات تكَون و اإلنسانية الحضارات نشوء تعتبر من أهم عوامل 

كالهجرة في سبيل اإلسالم  ومن أهمها، في بعض الحاالت ت عليها بعض الديانات السماويةشجع
تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا  في قوله تعالى: "ألمذلك يظهر و  نفسه،الحفاظ على دين اإلنسان و 

  .(97 :النساء) فيها"

تحقيق نوعية نحو في األصل تعتبر حقا مشروعا لكل إنسان على وجه األرض في سعيه  الهجرةف    
إال أن ذلك  ..جاته من مسكن ومأكل ومشرب وملبسحاط أبسعلى األقل فيها له  ، تتوفركريمةحياة 

ظهور الثورة الصناعية وما تبعها  بعدإلى ما تحديدا يعود ذلك و متاحا في وقتنا الحالي، أمرا لم يعد 
من تطور في القوانين محليا ودوليًا فظهرت الحدود وجوازات السفر وتأشيرات الدخول التي حدت كثيرا 

دول، وهو من حرية تنقل األفراد والجماعات ونظمت عملية االنتقال في إطار الهجرة المشروعة عبر ال
أمر كما يرى البعض بأنه ساعد على نشوء هجرة موازية سميت بالهجرة غير المشروعة، أو الهجرة 

)خالد إبراهيم حسن الكردي، السرية، وهي هجرة معروفة في كل العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه. 
 (. 04، ص 2015

 بدولة واإلقامة البحرية أو البرية الحدود عبر التسلل هي العام معناها في الشرعية غير الهجرةو     
 غير هجرة إلى بعد فيما وتتحول قانونية أساسها في الهجرة تكون  وقد مشروعة، غير بطريقة أخرى 
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 الهجرة مضمونها في الشرعية غير الهجرة وتتضمن الشرعية، غير باإلقامة يعرف ما وهو شرعية،
 (.267، ص 2016عكوش،  األطرش، فتحي )كريفيف .للحدود القانوني غير االجتياز وتعني السرية

وقد ظهرت الهجرة غير الشرعية في الجزائر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، عندما تسلل     
وعلى الرغم من أن  .بعض المهاجرين داخل السفن التجارية الراسية بالموانيء للسفر خفية على متنها

امتداد طولها مراقبة بعدد كبير من الزوارق والمروحيات التابعة للجيش إال أن السواحل الجزائرية على 
الصادرة عن الموقع الرسمي لقيادة حرس  لإلحصائيات كل الجهود فشلت في احتواء الظاهرة. فوفقا

لشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاوالت السواحل التابعة للقوات البحرية، فإن قوات حرس ا
امرأة و  287، من بينهم 2018مهاجرا غير شرعي فقط خالل عام  3983هجرة غير شرعية لـ 

البحرية  بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات الرابطة قاصر. وعلى النقيض، تؤكد 1126
شخص ممن نجحوا  17500الجزائرية ال تعكس العدد الحقيقي، حيث أن العدد الحقيقي يفوق سنويا 

 .في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ اإلسبانية واإليطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول األوروبية
 البحر.ويضاف إليه عدد المفقودين الذين غرقوا في  (2019/ 03/ 14)أحمد مرواني، 

جنس دون  تقتصر علىغير الشرعية لم تعد الهجرة والمالحظ من خالل هذه اإلحصائيات أن     
امتدت بل فقط  تخص فئة العاطلين عن العمل لم تعدأنها كما  بل أصبحت تشمل الجنسين، آخر

لم تعد تقتصر على فئة الشباب فقط بل امتدت لتشمل فئة أنها كما ، والموظفين العاملين فئةتشمل ل
 .أيضاالقاصرين 

 العوامل االقتصادية حيث تستأثر، غير الشرعيةهجرة الظاهرة التي تقف وراء  تتعدد األسبابو     
التي األكثر تأثيرا وقوة حصة األسد من األسباب ب والمحسوبية والبيروقراطية والرشوة كالبطالة والفقر

الحروب  هاإضافة إلى العوامل السياسية واألمنية التي فرضت ،الهجرة غير الشرعية وراءتقف 
  .مؤخرا الكثير من الشعوب العربيةواالضطرابات السياسية واألمنية التي اجتاحت حياة 

هذه الظاهرة المعقدة، وذلك لوجود  أن تفسر -في رأينا –وحدها ات لمقاربهذه اإال أنه ال يمكن ل    
ينتمون إلى بلدان مستقرة نسبيا سياسيا وأمنيا، عدد ال بأس به من العابرين من الشباب من الجنسين 

ال ينتمون إلى شرائح اجتماعية ضعيفة، بل سجلت الدراسات والحوادث في حالة الهجرة إلى كما أنهم 
ت اجتماعية متوسطة وعالية. كما تبين كذلك أن ليس أوروبا حاالت عدة من ميسوري الحال ومن طبقا

ب الموت" عاطلين عن العمل وليسوا جميعهم فقراء، بل فيهم من ذوي ار جميع المحاولين لركوب "قو 
 (.27ص ، 2017عائشة التايب، )الكفاءات من المهندسين واألطباء. 

، فالسلوك المقاربة النفسيةومنها  وهو ما يفتح المجال لطرح مقاربات موازية لتفسير هذه الظاهرة   
امل و الع هافي األول واألخير محصلة لتفاعل العديد من العوامل ومن بينهو الصادر عن اإلنسان 

https://laddh-algerie.org/?p=1263
https://laddh-algerie.org/?p=1263
https://www.elwassat.com/national/8695.html
https://www.elwassat.com/national/8695.html
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هذه  ي استفحالف -بشكل قوي أو ضعيف-هذا البعد دور ، فال يمكننا بأي حال إنكار ةالنفسي
 الظاهرة.

الهجرة غير االتجاه نحو و هوية األنا كل من تهدف الدراسة الحالية لدراسة العالقة بين لك ذل    
 الشرعية عند عينة من طلبة الجامعة، كعينة من الشباب الجزائري.

قضية الهوية المرتبة الرئيسية في الئحة مطالب الشعوب والجماعات في المجتمعات  تحتلحيث    
 المتوقع المستقبل يكون  بحيث سيكونه وما يكونه لمن الفرد تحديد األنا:" بهوية ويقصدالمعاصرة، 

 معقدة ذاتية صورة وهي معنى. له مستقبل من يتوقعه بما متصلة الماضي لخبرات واستمرارا امتدادا
 (.14 ص ،2002 الطرشاوي، الرحمن عبد )خليل االجتماعي". التفاعل خالل من تتطور

 التوحد ذلك إلى مضافا )النفس( الداخلي الكيان باستمرار اإلحساس على الهوية تكوين وينطوي      
 المجتمع وتوقعات لنفسه توقعاته ليحقق يعيش الفرد أن يعني وهذا الكيان، هذا خارج من شيء مع

 أيضا.
مرحلة اكتشاف الذات التي يكتنفها مرحلة شعور باالغتراب  بأنها:" فتعرف الهوية أزمة أما      

االجتماعي واالقتصادي والسياسي، يأخذ صورة الثورة والرفض ألغلب القوانين واألنظمة القائمة على 
إثر ما يصادفه الشباب من إحباط وفقدان ثقة، ما يزيد شعوره بالتناقض الذاتي ما بين رغبته 

    (.161ص ، 2008 ناصر يوسف،) باالستقالل وضرورة االعتماد على اآلخرين".

عدة ونظرا لما طرأ ويطرأ على المجتمع الجزائري من تغيرات إيديولوجية وثقافية متعددة، نتيجة       
.. الخ، فقد أثر ذلك بشكل سلبي على تشكل هوية األنا ار العولمة، الفضائيات، االنترنتعوامل كانتش

  .بصورة عامة لدى شبابنا

  هذه دىل  غترابالا  هذا  أن و، مغتربون   اليوم  مجتمعاتنا  في  الشباب  أن (2009)  محمود عرار يرى و 
 إلى  الوصول  عن  وتعوقه  بالعجز  بالشعور  الفرد  تصيب  التي  العوامل  من  هو  المجتمع  من الهامة الفئة

 .للمجتمع  مضادة  سلوكيات  تبني إلى  الفرد  يدفع ا مم  عياجتمالوا  النفسي  التوافق  من  مناسب  مستوى 
 (.05، ص 2017راشد صالح مصلح، )

 شبابالجليا لدى تظهر هذه األزمة  فمظاهر (355 -354: 2011)سلطان بالغيث، وحسب 
دال الرموز الوطنية بأخرى عالمية، استبانحسار قيمة حب الوطن لديهم،  ما يلي: من خالل الجزائري 

وممارساتهم سواء  التغير في مظاهرهم وقيمهمالقيات والتعلق المفرط بالماديات، تراجع اهتمامهم باألخ
التغيير الشديد في و المشرب أو العالقات والممارسات، كان ذلـك علـى مسـتوى الملبس أو المأكل أ
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ة تراجع دور الدين كمرجعيإلى تقليد الغرب واقتناء ثقافته،  ثقافتهم وتخليهم عن قيم المجتمع وسعيهم
 .لسلوكيات الكثير من الشباب

باالتجاه  -هويةالتي تشكل في مجموعها أزمة -هر هذه المظا ويدفعنا هذا للتساؤل حول مدى ارتباط
 اإليجابي للشباب الجزائري نحو الهجرة غير الشرعية؟.

( في 2005)عسيري  كما ذهبت إلى ذلكللنمو السوي، هاما مؤشرا تحقيق هوية األنا يعتبر حيث 
، كما أن هناك ارتباطًا إيجابيًا ية ومفهوم الذاتيجابية بين تحقيق الهو أن هناك عالقة إ دراستها إلى

ص ، 2001حمود، عيسى الشماس، فريال )ي. بين درجات تحقيق هوية األنا وأبعاد التوافـق النفـسي واالجتمـاع

بكثير من سمات الشخصية  يرتبط أن تحقيق هوية األنانتائج البحوث الميدانية  أشارتكما  (.558
اإليجابية كتقدير الذات والتوافق النفسي، والقدرة على مواجهة المشكالت المختلفة، والمرونة واالنفتاح 

)حسين عبد الفتاح  و األنا والنمو المعرفي األخالقيعلى األفكار الجديدة، ونضج العالقات االجتماعية ونم

مستوى واالنغـالق والتـشتت بالشعور باالغتراب كما ذهبت إليه دراسة يرتبط كما  (.13ه، ص 1428الغامدي، 
 (.558ص ، 2001حمود، عيسى الشماس، )فريال . على طلبة الجامعة 2007علي 

كما تعزز هوية األنا لدى صاحبها الشعور واإلحساس بالذات في إطار الكل االجتماعي، حيث تصبح 
ثقافي العام للمجتمع، لتكتسب خصوصيتها الوطنية هوية الشخص جزء من النسيج االجتماعي وال

  (.664، ص 2007)ضياء سالم داود،  .والقومية التي تسعى إلى تحقيقها ثقافة المجتمع

حسب )فارس نحو الهجرة غير الشرعية الطلبة الجامعيين  اتتجاهقياس طبيعة اإلى جانب هذا فإن 
العالقة النفسية القائمة بينهم وبين وطنهم في تعد مؤشرا مهما عن طبيعة ( 205: 2006نظمي، 

فـ "االتجاه نحو الهجرة غير  .الوقت الحاضر، وما قد يترتب عليها من مواقف سلوكية فعلية مستقبال
الشرعية" يمكن النظر إليه على انه يتألف من تـناسقات بين مشاعر الفرد وأفكاره واستعداداته 

جهة أخرى فان السلوك الفعلي الظاهر للفرد نحو الهجرة )إيجابا ومن ، بة نحو الهجرة من جهةلالستجا
اجتماعية( ، ومع –نفسية  –ثقافية  –أو سلبا( يقرره تفاعل اتجاهه مع المتغيرات الموقفية )اقتصادية 

 .المتغيرات االستعدادية لذلك الفرد

 وعليه تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤالت التالية:

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية من بين كل عالقة ال ةما هي طبيع -
 ؟.لديهمهوية األنا تشكل و 

 ما هي اتجاهات طلبة الجامعة نحو الهجرة غير الشرعية؟. -
 :أهمية الدراسة -2
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تستقي الدراسة أهميتها من خالل المتغيرات التي تناولتها، فظاهرة الهجرة غير الشرعية هذا الموضوع 
، التقصي حول مسبباته ودوافعهو  لبحثلالقديم الحديث والمتجدد الذي ال يزال يفرض نفسه كموضوع 

غير الشرعية  الهجرةوبشكل يومي تقريبا على فواج من الشباب المستمر ألتهاتف ال راجع إلىوذلك 
حيث يضحون بالغالي والرخيص في سبيل حجز مكان لهم في قارب ال ، وبشتى الطرق واألساليب

ف دبهوذلك كله ال يتوانون في اإللقاء بأنفسهم في عرض البحر تتوفر فيه أدنى شروط السالمة، و 
 .على الضفة األخرى  التي يحلمون بهاالوصول إلى الجنات الموعودة 

والوقود اإلنساني  الطاقة البشريةالشرعيين هم من فئة الشباب، وهم غير مهاجرين كما أن معظم ال
 .األوطان وتطويرها وازدهارهاقوم عليه بناء ت يذال

من  الجزائركما أن هجرة األدمغة وذوي الكفاءات إلى البلدان الصناعية والمتقدمة يؤدي إلى استنزاف 
حاضر ومستقبل ، مما يؤثر سلبا على طاقات أبنائها وكفاءتهم، وحدوث ندرة في الشباب المتميزين

 .في مختلف المجاالتالتنمية 

بالرغم مما يبدو أنه يخفف ، مثال الحرفيين والمزارعينمن المجتمع كات األخرى فئكما أن هجرة ال 
ذلك يؤثر سلبا على الكفاءة اإلنتاجية والتطورية لإال انه في واقع األمر  لهم، العبء عن البلد األصلي

 لبلد. ا

إلى جانب ذلك فإن تسليط الضوء على العوامل النفسية التي قد تقف وراء الهجرة غير الشرعية،     
في بعض فالمقاربة االقتصادية قد تكون قاصرة لوحدها في تفسير هذه الظاهرة بمكان،  األهميةمن 

مشكالت  خاصة مع ظهور فئات جديدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين ال يعانون منالحاالت، 
ال يمكن أهمية  ولهذا الموضوع ذ ةالنفسي القراءة، مما يجعل بشكل واضح اقتصادية أو حتى اجتماعية

 .إنكارها

األنا لدى الشباب موضوع أزمة هوية هذا فضال على أن الدراسة الحالية سوف تسط الضوء على     
 هذا الموضوع الذي أصبح حاليا ظاهرة تحتاج إلى الدراسة والتحليل. في الجزائر،

في -ى العربي أو المحليإلى جانب هذا فلم نعثر على أي دراسة سابقة على األقل على المستو   - 
لدى طلبة  األنا تناولت العالقة بين االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية في عالقتها بهوية -حدود بحثنا

 ، وهو ما يعطي الدراسة الحالية أهمية بالغة نظرا لإلضافة العلمية التي تقدمها في هذا المجال.الجامعة
كل من اتجاهات الطلبة  بينوعكسية  سالبةإذا كانت العالقة فأما األهمية التطبيقية لهذه الدراسة  -

لفت انتباه المتخصصين في مجال العالج ي ذلك إنهف ،الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية وهوية األنا
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بناء برامج إرشادية وعالجية لتنمية هوية األنا لدى النشء، وتعزيز مفاهيم المواطنة ل واإلرشاد النفسي
 لديهم.

 أهداف الدراسة: -3
  تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

نحو الهجرة غير الشرعية اتجاهات الطلبة الجامعيين بين كل من الكشف عن طبيعة العالقة  -
 لديهم.هوية األنا تشكل و 
 .اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعيةالكشف عن  -

 الدراسات السابقة: -4
 الهجرة غير الشرعية: الدراسات السابقة التي تناولت -4-1
اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة بالدراسة تناولت ( 2008عزوز )بوساحة دراسة  -

عينة  أنوقد أشارت النتائج  ،طالبا وطالبة من جامعة باتنة 180الخارجية، وشملت عينة الدراسة 
وان هناك فروق دالة إحصائيا بين ، خارج الجزائر إلىالبحث لها اتجاهات ايجابية نحو الهجرة 

 .(2084ص ، 2008سرين علي، خلود رحيم، )ن .نحو الهجرة لصالح الذكور االتجاهالجنسين في 
حو الهجرة غير االتجاهات نهدفت إلى الكشف عن العالقة بين (: 2008قيش حكيم )دراسة  -

 بمدينة دلسشابا  260وطبقت الدراسة على التوافق النفسي االجتماعي لدى الشباب، الشرعية و 
سالبة بين كل من التوافق النفسي وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ، الجزائر -ببومرداس

االجتماعي واالتجاه نحو الهجرة غير الشرعية، بمعنى أنه كلما انخفض مستوى التوافق النفسي 
 .(2008 ،قيش حكيم) االجتماعي لدى الشباب كلما كانت اتجاهاتهم نحو الهجرة غير الشرعية إيجابية.

 دانبل  رعب  رعيةالش غير  الهجرة  هرةاظ  تحليل ىإل  الدراسة هذه هدفت: (2009) اللطيف دراسة -
 الدوافع  أن إلى  الدراسة  نتائج  أسفرت  وقدها، آثار  و  بابهاأس م وفها أوروب  جنوب ىإل  يالعرب  ربالمغ 
 أن  الدراسة  نتائج  بينت كما ، الهجرة  لظاهرة  الدافعة سباباأل  رأس على  تأتي  قتصاديةاالو   السياسية 
 وبينت ،والعلمية  الفنية  الخبرات  ذوي  إلى  دتهاتع  لب، هرةاالم  غير  تاالفئ ىعل  رةمقتص  دتع  لم  الهجرة 
راشد صالح مصلح، ) .السن  وصغار  النساء  من  ددع وجود  عم  ذكورال  نم  جريناالمه  أغلب  أن  الدراسة  نتائج 

 (.89ص ، 2017

العالقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة  هدفت إلى دراسة :(2010لسرياني )دراسة ا -
 األساستوصلت إلى أن ارتفاع معدالت الهجرة غير المشروعة يرجع في و  ،تهريب البشر واالتجار بهم

االجتماعية  األسبابلعوامل اقتصادية بحتة أهمها الفقر والعوز المادي وانعدام الدخل الشهري وأن أهم 
، ص 2015)خالد إبراهيم حسن الكردي،  األسري.ء واالنتماء والتفكك للهجرة غير المشروعة هي ضعف الوال

19.) 
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 الحياتية  الضغوط بين  قةالالع  عن  للكشف الدراسة  هذه  هدفت (:2011دراسة نصيرة ) -
 تلتوص  التي  ئجاالنت  ومن، التخرج على  المقبلين   جامعةال  طلبةعينة من  على  الهجرة نحو  تجاهاتالوا 
 وبنسب ،مرتفعة  حياتية  ضغوط  من  نون ايع  التخرج على  المقبلين  الجامعة  طلبة  أن  الدراسة  هذه اإليه 

الضغوط التي يعانون منها يمكن أن يكون لها  وهذه ،%(52.75) الهجرة  نحو  تااتجاه  لديهم عالية
 (.88ص ، 2017)راشد صالح مصلح،  .عالية  بنسبة   الهجرة  نحو  اإليجابية  اتجاهاتهمدور في 

النفسية  العوامل  بين  قة الالع إلى معرفة  هدفت الدراسة  (2017) راشد صالح مصلحدراسة  -
  فردا من 490مكونة من  عينة على  ة  غز قطاع  في  الجامعيين   الخريجين لدى  الهجرة  نحو   واالتجاه 

قلق  من  كل  بين  إيجابية  قة الع إلى وجود  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد . غزة  قطاع  في  الجامعات  خريجي
 .(2017راشد صالح مصلح، ) .الهجرة نحو  باالتجاه  النفسي  واالغتراب المستقبل  

 الدراسات السابقة التي تناولت هوية األنا: -4-2
عالقته و  والديه مع المراهق تواصل"إلى الكشف عن  دراسةال هدفت (:2000) قاسم دراسة -
. الجامعة طالب من وطالبة طالبا 507 من تكونتأجريت الدراسة على عينة و ، الهوية االتبح

 .هويته تحقيق إلىغالبا  يؤدي الجيدة األسرية بيئةوال والديه مع الجيد المراهق وتوصلت إلى أن
 التأملية، الذات، تقدير ،اتيالذ االستقالل ،المسؤوليةب صلت إلى ارتباط تحقيق هوية األناو كما ت

 .السعادة االجتماعية،
 والمسؤوليةا األنتشكل هوية  للكشف عن عالقة هدفت الدراسة :(2002)دراسة البلوي  -

وجود . وتوصلت الدراسة إلى جامعة أم القرى  طالبطالب من  256من مكونة ة عين على االجتماعية
 أفراد نحود ر ة ومسؤولية الفالوطنيمسؤولية لوا اإليديولوجية الهوية تحقيق ينبموجبة  ارتباطيةقة الع

 األخالقية بالمسؤوليةودال  موجب ارتباطا الهوية تحقيق ارتبط. كما الكلية والمسؤولية مجتمعه
 الكلية. والمسؤولية والنظام ئةالبي نحو الفرد ومسؤولية

 النفسي التوافقو  األناتشكل هوية بين قة العالدراسة هدفت إلى  :(2005)دراسة عسيري  -
 .دينة الطائفمبطالبة من طالبات المرحلة الثانوية  126بلغت لدى عينة  واالجتماعي

وارتبطت سلبيا بتشتت  الهويةتحقيق و أبعاد التوافق وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين 
 (.33 -29ص ، 2015 -2014مزغراني حليمة، ) .الهوية

 التعقيب على الدراسات السابقة: -
وجود عالقة ارتباطية موجبة  بينت، فقد للدراسات التي تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية بالنسبة

 .النفسي  واالغتراب المستقبل  قلق  و والضغوط النفسية بأنواعها الهجرة نحو  االتجاهكل من  بين
النفسي التوافق و  الهجرة نحو  االتجاهكل من  ة بينسالبتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطية كما 

 .االجتماعي
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لعوامل اقتصادية أهمها الفقر وانعدام كما بينت هذه الدراسات أن أهم أسباب للهجرة غير الشرعية تعود 
االجتماعية للهجرة غير المشروعة  األسبابوأن أهم باإلضافة إلى األسباب السياسية، الدخل الشهري 

 .األسري هي ضعف الوالء واالنتماء والتفكك 
  لديهم اتجاهات موجبة نحو الهجرة إلى خارج الوطن.الجزائريين كما اتضح بأن طلبة الجامعة 

، وأن أغلب المهاجرين بين الجنسين في االتجاه نحو الهجرة لصالح الذكور افروقكما بينت أن هناك 
 من الذكور مع وجود بعض النساء والقاصرين.

 تاالفئ ىعل  رةمقتص  دتع  لمفي بلدان المغرب العربي،   الهجرة إضافة إلى ذلك فقد توصلت إلى أن  
 إيالء. وهو األمر الذي يستدعي والعلمية  الفنية  الخبرات  ذوي  أصبحت تشمل أيضا  لب، هرةاالم  غير 

 أهمية قصوى لهذه الظاهرة وإيجاد الحلول الفعالة لها من طرف الخبراء.
كل و  تحقيق هوية األنا فقد بينت أن هناك عالقة بين األنا،أما بالنسبة للدراسات التي تناولت هوية 

 .السعادةو  االجتماعية، التأملية الذات، تقديرو ،اتيالذ االستقاللمن 
 أفراد نحود ر مسؤولية الوطنية ومسؤولية الفلاإيجابيا ب اإليديولوجية الهوية تحقيق -حسبها – كما ارتبط

بالمسؤولية األخالقية ومسؤولية الفرد  االهوية ارتباطا موجبارتبط تحقيق و . الكلية مجتمعه والمسؤولية
 نحو البيئة والنظام والمسؤولية الكلية.

 النفسي التوافقو  األناتشكل هوية بين  دالة قةالعهناك ذلك فقد بينت الدراسات أن إلى جانب 
 .واالجتماعي

 على تحقيق هويته. المراهقساعد أن العالقة الجيدة مع الوالدين والبيئة األسرية الصحية تبينت كما 
 فرضيات الدراسة: -5

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو بين كل من  بة ذات داللة إحصائيةسالتوجد عالقة ارتباطية  -
 .هوية األناتشكل الهجرة غير الشرعية و 

 .نحو الهجرة غير الشرعيةموجبة اتجاهات ب ةطلبة الجامع يتمتع -
 تحديد مفاهيم الدراسة: -6

 الهوية:مفهوم  -

 (Identité)لكلمة  ةالهوية مأخوذة من "هو"، التي تعني جوهر الشيء وحقيقته، وهي مصطلح ترجم
 والتي تعني خاصية المطابقة.

الهوية تعّبر عن شخصية الفرد المميزة له، إذ لكل فرد نسقه القيمي، ومعتقداته، وتقاليده وعاداته و 
على ذلك من جملة الخبرات والتجارب التي مر بها عبر السلوكية، وميوله واتجاهاته وثقافته، ويحصل 

  سنوات حياته نتيجة تفاعله بين ما ُفطر عليه، وبيئته المحيطة به بكل ما فيها من تفاعالت ومواقف".
 .(27-25ص ، 2009سعيد الرقب، )
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، كما ميز بين هوية في مجال علم النفس النمو 1950الهوية سنة  ويعد إيركسون أول من اقترح نظرية
. identité de groupeوهوية الجماعة  identité personnelleوالهوية الشخصية  identité du moiاألنا 

عدة تطورات وإضافات، وتحديدا من طرف مارسيا في منتصف الستينات من هوية األنا عرفت  قدو 
 التعليق، وتحقيق الهوية. أربع حاالت للهوية: التشتت، اإلغالق، القرن الماضي، من خالل وصف

 الخصوص وجه على ،ومارسيا إريكسون  لعمل االمتدادات من عدد تقديم تم ، األخيرة السنوات فيو 
 Grotevant, Kerpelman, Kunnen  وآخرون  لويكس وبوسما، كونين كيربيلمان، جروتيفانت، بواسطة

et Bosma, Luycks . 
(Valérie Cohen-Scali, Jean Guichard, 2008, p 14).  

 رى وي وتمثل مرحلة تشكل الهوية في المراهقة جانب من أهم الجوانب في نظرية إيريكسون،    
 وتأديتها األدوار وتوليه المجتمع في مكانهالفرد  إيجاد ينطوي على الهويةتحقيق أن  إيركسون 

 ويعد .المستقلة القيمية وتوجهاته رؤيته المتنوعة والخبرات العالقات كل من واالستخالص بمسؤولية،
. بالتجذر بالشعور إحساس بالمشاركة، إحساس عن تعبير إيركسون  عند بالهوية السليم الشعور

. أدواره في باالعتراف يشعر لألمن، واهبة عالقات في مألوف، جغرافي محيط في يعيش فاإلنسان
 حين في .والمعنى التوجه وتمنح الخبرة، عالم ترتب التي للعالم، صورة في اآلخرين مع اإلنسان ويرتبط
 والتشرد الدور وإرهاق األمان بعدم اإلحساس مع االجتماعي النفسي المنظور من الهوية أزمة تترافق

 (.111ص ، 2010ن، سبيتر كون) .واالغتراب

إذا يمكننا أن نخلص إلى أن الهوية هي منظومة متكاملة من المعطيات الفلسفية والمادية 
 والمعنوية واالجتماعية تنطوي على نسق من العمليات والتكامل المعرفي وتتميز بوحدتها.والنفسية 

 مقياس هوية األناالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على : ابأنههوية األنا عرف توإجرائيا 
 المستخدم في الدراسة الحالية.

 االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية: -

 لبلوغ وذلك جماعيا، أم فرديا سواء خرآل مكان من االنتقال حركة عن تعبيريا شكال الهجرة تعد     
عدم حمل المهاجر لوثيقة سفر وعدم  هيالهجرة غير الشرعية بالمعنى المتعارف عليه و  .معينة أهداف

 دالمرا الدولة إلى خلدو  بلده، نم خرج قد صالشخ ذاه نأ يعني كوذلتمتعه باإلذن القانوني للدخول 
  .الدولة كتل تسلطا نم هعلي فر ومتعا نونياق غير قطري نع إليها الهجرة

وقد تكون الهجرة غير الشرعية اختيارية وقد يكون فيها الشخص مجبرا على ترك وطنه والنزوح     
 (.41، ص 2016، هيكل الخالق عبد إيهاب)تحت التهديد كما في حالة الحروب.  إلى مكان آخر

 النفسي وتهيؤه المسبق الفرد استعداد مدى نحو الهجرة غير الشرعية فيعرف بأنه:أما االتجاه      
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 هذه طبيعة وتحدد، الوطن خارج للهجرة سلبيا أو ايجابيا فرادألا استجابة أو غير الشرعية للهجرة
 قبالباإل أو الرفض أو بالقبول سواءغير الشرعية  الهجرة نحو الناس سلوك كيفية االتجاهات

 (.2080، ص 2008نسرين علي، خلود رحيم،  -عن )بتصرف .حجاموباإل

استبيان االتجاه نحو الهجرة غير الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على  :يعرف بأنه وإجرائيا
 الشرعية المستخدم في الدراسة الحالية.

II- :الجانب التطبيقي 
 الوصفي التحليلي االرتباطي. المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج منهج الدراسة: -1
 تتمثل فيما يلي:حدود الدراسة:  -2
 بالهضاب، سطيف. -02أجريت الدراسة على مستوى جامعة سطيف  الحدود المكانية:  -2-1
 .2020أجريت الدراسة في شهر مارس من سنة  الحدود الزمانية: -2-2
تخصص علم  يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة الجامعة، طلبة السنة الثانيةمجتمع الدراسة:  -2-3

والجدول التالي يوضح توزيع أفراد  النفس، وطلبة السنة أولى ماستر تخصص علم النفس العيادي،
 المجتمع األصلي حسب التخصص والمستوى الدراسي:

 يوضح المجتمع األصلي لكل فئة من فئات مجتمع الدراسة: (01الجدول رقم )

 النسبة المجموع الفئة
 %82.83 386 النفس طلبة السنة الثانية تخصص علم

 %17.17 80 طلبة السنة أولى ماستر تخصص علم النفس العيادي
 %100 466 المجموع

 

 %28طلبة الماستر، ومن  %44تم سحب نسبة  بعد تحديد مجتمع الدراسةعينة الدراسة:  -2-4
حيث روعي متغير السن في بطريقة قصدية عشوائية  من طلبة ليسانس السنة الثانية علم النفس،

لكي يكون لكل طالب العمرية سنة(، كما تم االختيار عشوائيا من هذه الفئة  23 -18اختيار العينة )
 وكانت العينة كما يلي: ،ةمنهم فرصة متساوية مع باقي الطلبة لكي يتم اختياره في العين

 يوضح عدد طلبة الجامعة ونسبتهم المئوية حسب المستوى والتخصص الدراسي: (02الجدول رقم )
 النسبة المجموع الفئة

 %75.35 107 طلبة السنة الثانية تخصص علم النفس
 %24.65 35 طلبة السنة أولى ماستر تخصص علم النفس العيادي

 %100 142 المجموع
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 خصائص عينة الدراسة: -2-4-1
حيث تم اختيارهم بطريقة قصدية  سنة( 23 -19أفراد العينة بين )يتراوح عمر السن:  -

 عشوائية، فحسب إيريكسون فإن تشكل هوية األنا يتعلق بمرحلة المراهقة وبداية الشباب.
بنسبة ذكرا أي  20سين ذكور وإناث، بلغ عدد الذكور تتكون عينة الدراسة من الجنالجنس:  -

من  %85.92أي بنسبة  122، بينما بلغ عدد اإلناث من الحجم اإلجمالي لعينة الدراسة 14.08%
 .عينة الدراسة

 اشتملت أدوات الدراسة على مقياسين، هما: أدوات الدراسة: -3
 نموذج على اعتمادا ونوهاومع دمزآ هو من إعداد :نااأل  هوية لرتب موضوعيلا مقياسلا -

 وزعوتتصورته األولى،  في عبارة 56 مهو يضو  (،2002الغامدي )ترجمة حسين  األنا، ويةهل مارشيا
 وفلسفة ية،السياس ة،الديني ة،مهنيلا هويةلا في تتمثل أبعاد أربعة ويضم ،ديولوجيإلامجالين  ىعل
 نسي،جلا دورال مواعدة،لا داقة،الص هوية في تتمثل أبعاد أربعة ويضم جتماعيالا لمجالوا .حياةلا

 .يحيو ر الت والنشاط
 :في البيئة الجزائرية الخصائص السيكومترية للمقياس -

 :()الصدق التمييزي  أوال: الصدق
باستعمال اختبار )ت( لمعرفة الفرق بين و الصدق التمييزي أو صدق المقارنة الطرفية قمنا باستخدام 

 ن، والجدول التالي يوضح النتائج المتحصل عليها:المجموعتين المتطرفتي
 نتائج حساب الصدق التمييزي: يوضح (03الجدول رقم )

 

 . 0.01( وهي دالة عند مستوى داللة 7.35قيمة ت بلغت ) من الجدول أعاله يتبين أن

 المقياس يتمتع بالصدق. ومنه

من ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  بالتحقققمنا  (:ثانيا: الثبات )معامل ألفا كرونباخ
وهو معامل قوي،  0.71فرد من أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ  30على 

 مما يدل على ثبات المقياس.

المتوسط  الفئات
 الحسابي

االنحراف 
 م.الداللة درجة الحرية قيمة ت المعياري 

 7,434 160,88 الفئة الدنيا
7.35 14 0.01 

 14,813 204,00 الفئة العليا
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 الهجرة غير الشرعية:استبيان االتجاه نحو  -
عبارة تشتمل على مختلف  22(، حيث يتكون من 2008م، ياالستبيان هو من إعداد )قيش حك

يقوم المفحوص باختيار إجابة  المواقف واآلراء، التي قد تكون إما سلوكية، أو معرفية، أو وجدانية.
 بالمقياس.حسب ما يراه مناسبا من البدائل المرفقة  متوافقة مع رأيه وما يالئمه

 الخصائص السيكومترية لالستبيان:
تم عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة المحكمين من  :(صدق المضمون أوال: الصدق )

المختصين في مجال علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع، حيث تم تعديل االستبيان حسب ما تم 
ى خرج االستبيان بصورته النهائية مكونا من ، حتن و األساتذة المحكممن قبل االتفاق عليه باألغلبية 

 عبارة لقياس اتجاهات الشباب نحو الهجرة غير الشرعية. 22
شابا، وباستخدام طريقة التجزئة  43تم تطبيق المقياس على ثانيا: الثبات )طريقة التجزئة النصفية(: 

، وهو معامل قوي مما يدل على ثبات 0.86بلغ  النصفية لالستبيان، وبحساب معامل االرتباط الذي
 (.126 -125، ص 2008)قيش حكيم،  االستبيان.

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها: -4
 :هاوتحليلنتائج الدراسة عرض  -4-1
 :اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية وهوية األنا العالقة بين -

اتجاهات الطلبة الجامعيين بين بة سالتنص الفرضية األولى على ما يلي: توجد عالقة ارتباطية     
للتعرف على طبيعة العالقة بين كل من اتجاهات . لديهمنحو الهجرة غير الشرعية وتشكل هوية األنا 

معامل ارتباط ، استخدمت الباحثة لديهمالطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية وتشكل هوية األنا 
 بيرسون، و يلخص الجدول التالي النتائج التي تم التوصل إليها:

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية بين داللة العالقة  يوضح (04)رقم جدول 
 :هوية األناو 

العدد  المتغيرات:
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 (المعياري )

قيمة معامل 
 بيرسون )ر(

 الداللة اإلحصائية

الهجرة  االتجاه نحو
 الشرعية غير

دال إحصائيا عند  0.22- 14 46.15 142
 0.01مستوى داللة 

 15 170.9 142 هوية األنا

  
بين كل  سالبةمن خالل النتائج التي تم عرضها في الجدول أعاله ، يتضح أنه توجد عالقة ارتباطية 

 حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ،وهوية األنااالتجاه نحو الهجرة غير الشرعية من 
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 .0.01(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.22-)
بين كل من عكسية  سالبةومنه فقد تحققت الفرضية األولى التي تنص على وجود عالقة ارتباطية 

 .طلبة الجامعةعند عينة من  االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية وهوية األنا
 :اتجاهات طلبة الجامعة نحو الهجرة غير الشرعية -

نحو الهجرة غير  إيجابية اتجاهاتبطلبة الجامعة يتمتع على ما يلي:  الثانيةتنص الفرضية 
، استخدمت الباحثة للتعرف على اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعيةو . الشرعية

 النتائج التي تم التوصل إليها:، و يلخص الجدول التالي T.testاختبار )ت( 
 :اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الهجرة غير الشرعية يوضح (05)رقم جدول 

االنحراف  العدد المتغير
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م.الداللة درجة الحرية قيمة ت
 الفارقي

 الهجرةاالتجاه نحو 
 الشرعيةغير 

142 14,455 46,41 -16.2  142 ,000 -19.60  

( أكبر من  46.41من الجدول أعاله يتبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس والذي قدر بـ )
هناك اتجاه سلبي نحو الهجرة غير (. وهذا يعني  أن 66قيمة المتوسط الفرضي للمقياس والمقدر بـ  )

 الشرعية لدى الطلبة أفراد العينة.

نحو الهجرة غير  إيجابية اتجاهاتبطلبة الجامعة تمتع لتي تنص على ومنه لم تتحقق الفرضية الثانية ا
 الشرعية. 

 تفسير النتائج: -4-2
االتجاه نحو بين كل من  سالبةعالقة ارتباطية والتي تنص على وجود : بالنسبة للفرضية األولى

 .فقد تحققت طلبة الجامعةعينة من  عند الهجرة غير الشرعية وتشكل هوية األنا

موجبة نحو الذات ونحو اآلخر باإلضافة إلى باالتجاهات العند الفرد حيث يرتبط تشكل الهوية     
القدرة على مواجهة المشكالت المختلفة، والمرونة كتقدير الذات و العديد من سمات الشخصية السوية 

ستقرار الاوالتي تحقق في مجموعها  ..واالنفتاح على األفكار الجديدة، ونضج العالقات االجتماعية
ارتباط  التي توصلت إلى وجود( 2005)عسيري  كما ذهبت إلى ذلك دراسة، للفرد النفسي واالجتماعي

يرتبط التوافق النفسي  وفي المقابل .للفردالتوافق النفسي االجتماعي تحقيق هوية األنا و  موجب بين
 (2008قيش حكيم ) دراسةلى ذلك إاالجتماعي سلبا مع االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية كما ذهبت 

 .وهو ما يفسر العالقة السلبية بين تشكل هوية األنا واالتجاه نحو الهجرة غير الشرعية
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 طرديا أحد أهم مظاهر عدم تحقيق هوية األناهو الذي االغتراب النفسي  رتبطيفإضافة إلى ذلك 
، (2017راشد صالح مصلح )دراسة كما ذهبت إلى ذلك ، باالتجاه اإليجابي نحو الهجرة غير الشرعية

الشباب الجزائري يعانون من الشعور باالغتراب في مجتمعاتهم نتيجة منهم فقد أصبح الشباب العربي و 
العولمة واالنترنت والتفتح غير المعقلن على ثقافة اآلخر، األمر الذي جعلهم في حالة عدة عوامل ك

مما جعلهم يعيشون  نتيجة انبهارهم بهذه األخيرة، دخيلةالالغربية والثقافة  ماأل ةثقافالجذب ومد بين 
ولعل  ، مريرقلق عديدة و صراعات  تولد عنها تخبطهم فيمع أنفسهم ومع اآلخرين، حقيقية غربة 

حل هذا الصراع، خاصة مع تسجيل التي ينتهجونها في سبيل سبل الالهجرة غير الشرعية هي إحدى 
 .في المجتمعالبأس بها مكانة اقتصادية واجتماعية اإلحصائيات لهجرة بعض الفئات التي تتمتع ب

هوية األنا تعزز لدى صاحبها  نفإ (664 :2007)ضياء سالم داود، وكما ذهب  إلى جانب ذلك
جزء من النسيج االجتماعي  هويتهالشعور واإلحساس بالذات في إطار الكل االجتماعي، حيث تصبح 

 .والثقافي العام للمجتمع، لتكتسب خصوصيتها الوطنية والقومية التي تسعى إلى تحقيقها ثقافة المجتمع

 ويتحمل مسئولية الحفاظ عليه هوية األنا تجعل الشخص يرتبط وجدانيا وعقالنيا بمجتمعه ووطنه،ف 
بكل ما أوتي من قوة، رغم المنغصات الحياتية وقلة جوده فيه و ويدافع عن  ،رهيواإلسهام في بنائه وتطو 

فالهوية كما  تكون أقوى من تلك العوائق المادية.قد هذه الرابطة  أنال إ، في بعض األحيان ذات اليد
 يسـعى بمقتضاها وأمته، الفرد بين ضميرية روحية رابطة تمثل( 2011ذهب إلى ذلك )سلطان بلغيث، 

 فيأمته  مقومات على الحفاظ إلى دوماً  يسعى وأن األمم بين مكانتها ورفع األمة هذه شأن إعالء إلـى
 . واالنهيار التحلل أسباب مواجهة

بالمسؤولية  األنا يرتبط بالشعورتحقيق هوية إلى أن ( 2002)دراسة البلوي  وفي ذات السياق ذهبت
األشخاص  يعوز بعض قدوهذا ما  والنظام والمسؤولية الكلية. مجتمعهومسؤولية الفرد نحو  الوطنية

التي  (2010لسرياني )دراسة االذين لديهم اتجاهات موجبة نحو الهجرة غير الشرعية، وهو ذهبت إليه 
 األسري.االجتماعية للهجرة غير المشروعة هي ضعف الوالء واالنتماء والتفكك  األسبابأهم بينت أن 

نحو الهجرة غير  إيجابية اتجاهاتبطلبة الجامعة تمتع التي تنص على  بالنسبة للفرضية الثانية
 فلم تتحقق.الشرعية. 

كور في التخصصات ذوقد يعود هذا إلى أن أغلبية عينة الدراسة هم من اإلناث نظرا لنقص جنس ال
لهجرة اأن أغلب المهاجرين أو الذين يرغبون في العلمية الدراسات  بينت حيثاإلنسانية واالجتماعية، 

 دراسةو  (2008دراسة بوساحة عزوز )كما ذهبت إلى ذلك  الذكور تحديدا هم من فئةغير الشرعية 
 .(2009) اللطيف
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 شعبيبعد الحراك المؤخرا، وتحديدا كما قد يرجع ذلك إلى التغيرات السياسية التي حدثت في الجزائر 
قد أثر على اتجاه يكون ، وهو ما سياسية هامةوما نتج عنه من تغييرات  الجزائري  الذي قام به الشعب

 األمليكون ذلك قد بعث في نفوسهم بصيصا من  حيثنحو الهجرة غير الشرعية، الجزائري الشباب 
 جعلهم يتطلعون لغد أفضل في وطنهم األمر الذي، مستقبال نحو التغيير اإليجابي لنوعية الحياة

  .نهاحضأويتمسكون بالبقاء في 

بما أن هوية األنا ترتبط سلبا مع االتجاه نحو الهجرة فدور في ذلك للمستوى التعليمي قد يكون كما 
 الدراسي المستوى  حللصاباختالف المستوى الدراسي  تختلف (هوية األنا)أي  هاغير الشرعية، وبما أن

يفسر االتجاهات السلبية لطلبة الجامعة قد هذا ما ف، (1987حسبما أشارت دراسة بيسكسيتو ) األعلى
 غير الشرعية.نحو الهجرة 

 خاتمة:

عند طلبة  األنااالتجاه نحو الهجرة غير الشرعية وهوية  عالقة بينتناولنا في هذه الدراسة ال
التي  المقلقةالمتواترة و من الظواهر الجزائري الهجرة غير الشرعية للشباب  أصبحتالجامعة، حيث 

تسابق العديد من المنظرين إلى تناول  لذلكو  ستفهامات حولها.االالتساؤالت و العديد من  أثارت
النصيب األكبر من واالجتماعية والدوافع التي تقف وراءها، واستأثرت العوامل االقتصادية  األسباب

في العوامل التي نسبت إليها هذه الظاهرة، وهو طرح يعكس الواقع ال محالة لدى عدد من الحاالت. و 
متغير جد حساس وعلى قدر كبير من األهمية في حياة كل  تناولهذه  تناحاولنا في دراس المقابل فقد

شخص، والذي له أبعاد جد خطيرة في حالة عدم تحقيقه أال وهو هوية األنا، هذه األخيرة التي تعتبر 
من المؤشرات األساسية في تحديد السواء النفسي واالجتماعي لألشخاص، حيث تناولناها في عالقتها 

األخيرة في حالة عدم تحقيقها، وذلك لشرعية، كأحد العوامل المحركة لهذه باالتجاه نحو الهجرة غير ا
. كما أن بعض محصلة تفاعل عدة عوامل واألخير األولهو في  اإلنسانيالسلوك  انطالقا من أن

 جيداإلحصائيات سجلت حاالت هجرة غير شرعية ألشخاص يتمتعون بمستوى اقتصادي واجتماعي 
 وهذا ما يحتاج إلى الدراسة والتحليل.

االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية وهوية بين كل من  عكسيةوجود عالقة ارتباطية وقد توصلنا إلى 
 .طلبة الجامعةعند عينة من  األنا

 كما توصلنا إلى وجود اتجاهات سالبة عند طلبة الجامعة اتجاه الهجرة غير الشرعية.

  المقترحات:التوصيات و 
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تناول االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية بالدراسة مع متغيرات نفسية أخرى كالجلد النفسي والكفاءة  -
 الذاتية وجودة الحياة.. الخ.

إلى جانب اقتراح تناول االتجاه نحو الهجرة غير الشرعية بالدراسة مع متغيرات اجتماعية ونفس  -
 االجتماعية..الخ.اجتماعية كالمواطنة، االنتماء االجتماعي، المسئولية 

 تناول هذه الدراسة مع فئات أخرى كالمتخرجين من الجامعة، أو فئة العاطلين عن العمل.. -
هوية األنا لدى النشء من خالل زيادة توعية األسرة بدورها في تعزيز هوية األنا تعزيز االهتمام ب -

في  نازعهاالتي تربوية التبخطورة الوسائط زيادة وعيها ألبنائها لتسهم بشكل فعال في ذلك، كما 
 التنشئة االجتماعية ألبنائها كوسائل اإلعالم واالنترنت.

 تهدف إلى تنمية هوية األنا لدى الشباب. بناء برامج إرشادية -
 بهدف توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.  بناء برامج توعوية توجه للشباب  -

 قائمة المراجع:
الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري معضلة تؤرق (، 2019/ 03/ 14أحمد مرواني، ) -

/ 26تم االسترجاع يوم:  ،/https://www.washingtoninstitute.orgالجزائريين، معهد واشنطن، 
02 /2020. 

 غير الهجرة نحو الريفي الشباب اتجاه (،2016، )جانفي هيكل محمد الخالق عبد إيهاب -
، 07:01المجلة الزراعية واالقتصادية واالجتماعية، مج، الجيزة محافظة قرى  بإحدى المشروعة

 .52 -39ص 

تر سامر البحث عن الهوية: الهوية وتشتتها في حياة إيريك إيركسون،  (،2010بيتر كونسن، ) -
 .جميل رضوان، )د.م(، دار الكتاب الجامعي

المقياس الموضوعي لتشكل هوية األنا: نسخة مقننة  ه(،1428)حسين عبد الفتاح الغامدي،  -
(، 01)طعلى الذكور في سن المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، 

 .مكة، جامعة أم القرى 
(، قراءة في سيكولوجية الهجرة غير المشروعة، ورقة 6/2/2015-4خالد إبراهيم حسن الكردي، ) -

واإلنسانية، المغرب،  مة في الندوة العلمية بعنوان " الهجرة غير الشرعية: األبعاد األمنيةعلمية مقد
 . مدينة سطات

 في باألسوياء مقارنة الجانحين األحداث لدى الهوية أزمة ،2002 الطرشاوي، الرحمن عبد خليل -
 .PDF اإلسالمية، الجامعة غزة، ،المتغيرات بعض ضوء في غزة محافظات

، عمان، (، الهوية الثقافية في الفكر التربوي المعاصر وتحديات المستقبل2009الرقب، )سعيد  -
 .دار يافا

https://www.washingtoninstitute.org/
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تمظهرات أزمة الهوية لدى الشباب، مجلة الباحث في العلوم (، 2011سلطان بالغيث، ) فيفري  -
 .363 -348ص  ،، )د.م(، )د.ن(05: 03، مج اإلنسانية واالجتماعية

المؤتمر العلمي أزمة الهوية والعنف لدى طلبة الجامعة، (، 2007 ماي 03ضياء سالم داود، ) -
  .األول للعلوم واآلداب، العراق، شبكة المؤتمرات العربية

(، الفتاة العربية والهجرة إلى الجنات الموعودة: محاولة في الفهم، مجلة 2017عائشة التايب، ) -
مركز العربي لألبحاث ودراسات ، ال21: ع 06عمران للعلوم االجتماعية: فصلية محكمة، مج 

 السياسات.
اتجاهات طلبة الجامعة نحو الهجرة إلى خارج الوطن وعالقتها (، 2006)نيسان فارس نظمي،  -

 (.235 -205، )د.م(، جامعة بغداد، )ص 55، مجلة العلوم النفسية والتربوية، العدد بقيمهم
مستويات تشّكل الهوية االجتماعية وعالقتها  (،2001) حمود، عيسى الشماس، يالفر -

بالمجاالت األساسية المكونة لها لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي من الجنسين دراسة 
 .11مجلة جامعة دمشق، مج ميدانية في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق، 

وعالقتها بالتوافق النفسي االتجاهات نحو الهجرة غير الشرعية (، 2008قيش حكيم، ) -
 ، الجزائر، جامعة الجزائر.االجتماعي عند الشباب: دراسة ميدانية بمدينة دلس ببومرداس

 معالجتها وآليات دوافعها الشرعية، غير (، الهجرة2016عكوش، )جوان  األطرش، فتحي كريفيف -
 .281 -267، ص 04  العدد – السياسية و القانونية الدراسات ودوليا، مجلة وطنيا

أطروحة دكتوراه ، المراهق هوية على القيم نقل وسائط أثر (،2015 -2014مزغراني حليمة، ) -
 .02غير منشورة ، الجزائر، جامعة وهران 

مقوالت التحديث المعاصرة في التجربة اإلنمائية اليابانية المركبة: (، 2008ناصر يوسف، ) -
، 53، ع 14مجلة إسالمية المعرفة، ، السنة ، اإلنجاز واالستمرار والدروس المستفادة إسالميا

 .   169 -125ص ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
مجلة كلية التربية ، الجامعة طلبة لدى الهجرة نحو ، االتجاه(2008نسرين علي، خلود رحيم، ) -

 .(، )د.م(، )د.ن(02) 29للبنات، مج 
- Valérie Cohen-Scali, Jean Guichard, (2008), L’identité : perspectives 

développementales, Revue de L’orientation scolaire et professionnelle, vol 37 : 03, 

(p 321- 345) .  
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 ملخص: 

بأصالتها وعراقة تاريخها من خالل تراثها املعماري او الفكري او اللباس عضالتها وتستعرضتتغنى البلدان 

ة تساع الرقعإن أذا إغلب البلدان العربية، أبين له مثيل  وللجزائر نصيب ال  التقليدي الذي يمثل ذلك البلد،

يات الوطن، فهناك التي عرفت بها كل والية من وال  واالكسيوارات التقليديةالجغرافية وسع من نطاق اللبسة 

فضل التصاميم في أنافس نما أفي الزي التقليدي الذي لم يتوقف على املناسبات و االعراس الجزائرية، و تنوع 



لزي التقليدي دور العرض، ومثلوا به الجزائر في املحافل الدولية كمصدر لفخرهم واعتزازهم،فكان و ال يزال ل

رتدائه، ومن هنا كانت لنا في هذه الورقة البحثية وجهة إرونقه الخاص الذي ال يحتاج الى الحديث عنه بمجرد 

أصالتنا ال تزال متشبثة بنا رغم ن أخاصة بالتعرف على واقع الزي التقليدي في الجزائر، و بكل فخر قد وجدنا 

ن نجد بناتنا يعملن على تطوير الزي أفراد، فمن املفرح جدا ال لتطور والحداثة اللذان لهما تأثير كبير علىا

 التقليدي و التباهي به بين البلدان.

اللباس الجزائري التقليدي. عصرنة الزياء،  التقليدي،التراث الجزائري، الزي  املفتاحية:الكلمات   

Résumé: 

  Les pays enrichissent et mettent en valeur leurs muscles par leur originalité et leur histoire à travers leur 

patrimoine architectural ou intellectuel ou le costume traditionnel qui représente ce pays. L’Algérie a une part 

inégalée parmi la plupart des pays arabes. Il existe une diversité de vêtements traditionnels qui n'ont pas cessé 

lors d'événements et de mariages algériens, mais qui ont rivalisé avec les meilleurs designs de théâtres et 

représenté l'Algérie dans les forums internationaux en tant que source de fierté et de fierté. Par conséquent, 

dans cet article, nous avons eu une destination spéciale pour apprendre la réalité de la tenue traditionnelle en 

Algérie. Tenuretraditionally et spectacle entre pays. 

Mots-clés : héritage algérien, costume traditionnel, modernisation de la mode, costume traditionnel algérien 

 مقدمة:

مر باللباس تعلق ال  إذاتراثهم بين المم، خصوصا  ةميميزها ويترك بصعمالوانها أال نستغني الشعوب بكل    

وعصرنته مع املحافظة على وير هذا الزي بتط لألزياء،التقليدي الذي صار اليوم ينافس العروض العاملية 

نرى أن من يرتديه تألقا وجماال وعروبة وأصالة، ففي بعض الحيان روحه الجزائرية التي تبهج الناظرين وتزيد 

التراث القديم أثر في حياتنا، نظرا للتطور الذي مس تخلى عن هويته ولم تعد للعادات و مجتمعنا العربي قد 

مهاتنا الجزائريات املبدعات في أخواتنا و أولكن في الحقيقة لم تقصر جميع املجاالت خصوا عالم الزياء، 

ا نالحق اللباس التقليدي في مناسباتنا ى اللباس التقليدي الجزائري، بل بالعكس تماما ،الزلنالحفاظ عل



دنا وحتى في لباسنا اليومي، لذلك ستكون هذه النقطة انطالقة لطرح التساؤل االشكالي اأفراحنا وأعيو 

 نا: تلدراس

 الحفاظ على الزي التقليدي في الجزائر؟فيما تتجلى مظاهر 

 أوال: اإلطار النظري للدراسة: 

 اللباس التقليدي: بتعريف ال -1

يعتبر اللباس التقليدي الصيل من املقومات الثقافية املبسطة النتماء الحضارة لعرافها التراثية، التي تبرز 

التمسك بهوية الذات والتعريف بتقاليد املنطقة التي تنبع على تشريفها لتتميز قيم صمودها وارتقائها في 

 .بتنوعها التراثي الذي يروي املبادئ املحافظة لتعاقب الجيال مستمدة جذور أصالة السلف من السلف

ذي يبصم لعل التنوع الثقافي الجزائري من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه يعتبر قوة ضخامة تراثه ال 

ثروة التقاليد وميزة التنوع الحضاري في الزياء التقليدية لكل شبر من املناطق الوطنية مقدسة العراف 

يانيس حساس، )  .القومية والشرفية لكل منطقة تراثية تروي كسوتها رمزية قومية لكل شبر من ربوع الوطن

 23.10.2019املحور، بتاريخ ، مجلة اللباس التقليدي الجزائري أصالة ثقافية ملعالم حضارة صامدة

 (21:09الساعة 

 بعض أنواع اللبسة التقليدية الجزائرية:  -2

 اللباس التقليدي القبائلي رمز الشرف لصمود الحضارة األمازيغية 2-2

يعتبر اللباس التقليدي القبائلي من املقومات التراثية التي تزخر بها الحضارة الجزائرية كون رمزية هذه الكسوة 

استمدت الصمود المازيغي الذي يروي التقاليد املحافظة ملنطقة جرجرة على مر الزمان، فتسقط مالمح 

ي ذو عبرة قيمة في أصالته نظرا للقدر الذي زي تراث« البرنوس»روعة التأمل في رجال القبائل الذين يتخذون 

يحظى به في استذكار المجاد التراثية لألجداد التي تصنف قدسيته في منزلة شرف وسمعة بسالة الرجولة 



كرمز « البرنوس»وهذا ما تبرزه تقاليد العراف التي تهدي تكريمية الرجل في املناسبات والوالئم االجتماعية 

ة، حيث يعتبر بحد ذاته نموذجا لالحترام والتقدير في مجالس الشورى بقرى القبائل فخري للكرامة والشهام

 .التي ال تستغني عن رمزيته في تبادل التوقير واالحترام

رمزا للمقاومة والصمود في جبال القبائل كون منزلتها تمثل شعائر « تكسيوت»كما يعد لباس املرأة القبائلية 

كة بهوية الذات على مر السنين، ولعل ما يميز هذه الكسوة هي السترة والعفة التي شرف املرأة القبائلية املتمس

تبرز زينة مبادئ نسوة القبائل املتشبثة بتقاليد االحترام لألصول، حيث تنعم عفتها بجمال اللباس الحريري 

ة القومية الذي يمثل قيم« امنديل»الطويل الذي يتناسق مع فوطة حريرية ووشاح تقليدي يعرف بتسمية 

القبائلية في مراعاة قدسية العفة والشرف لتقاس عليه قيم انتماءات جذور الصول العفيفة، وهذا ما يرسم 

جمال هذا اللباس التراثي املنسجم بمجوهرات الفضة مع القيم والنوازع الصحيحة للصفات واملبادئ التي 

 . تنعم بها أصالة املرأة القبائلية

 

 ز بسالة قومية األوراساللباس الشاوي رم 2-3

يمثل اللباس التقليدي الشاوي هبة الشجاعة ورقة القومية في مواصلة كفاح الجداد لصيانة معالم التراث 

المازيغي الذي تشهد عليه شاهق جبال الوراس، فالرجل الشاوي يتمتع بنمط القيمة التي يرقى لها في كسوة 

تقليدي ملنطقة الشاوية العريقة التي تتخذ رسميته في كل الذي له شأن عظيم في التراث ال« اقشاب»زي 

املناسبات التراثية الشعبية، كما تتجلى قدسيته عند رجال القومية املحاربين الذين يتخذونه كرمز املقاومة 

الذي « املحف»والبسالة التي يهبها الرجل الشاوي. كما أن للمرأة الشاوية قصة ود عريق مع لباسها الحريري 

نبرة جمال مبادئ الشرف التي تملكها املرأة الشاوية وتعتبر الخيوط املنقوشة بالون الفض ي في هذه  يمثل

الكسوة رمزا خالدا للحرية التي اتخذها الجداد ومن املراسيم التقليدية لهذا اللباس أنه يتحذ في الفراح 



الرديف الذي يبسط روعة تراث املرأة باللون االبيض تتربع عليه محزمة منسجمة مع زينة الخالالت امللقبة ب

يانيس حساس، اللباس التقليدي الجزائري أصالة ثقافية ملعالم حضارة صامدة، ) .الشاوية الصيلة

 (21:09الساعة  23.10.2019املحور، بتاريخ مجلة 

 التلمساني مفخرة تراث الغرب الجزائري « الشدة»لباس  2-4

الشدة لباس تراثي أصيل ملدينة تلمسان جوهرة الغرب الجزائري تعود اصول هذه الكسوة العريقة الى جذور 

الحضارة الزيانية التي استمدت الطابع اإلسالمي الشرقي في تراثها المازيغي، حيث تمثل هذه الكسوة العريقة 

منطقة الغرب منذ أن نبعت الحضارة الزيانية طابع فخر املرأة التلمسانية التي تتخذ رمزيته في أعراس الزفاف 

التي رسمته لباسا لألميرات، حيث تلبس هذه الكسوة العريقة املصنوعة من حرير القطيفة مع مجوهرات 

وأحجار كريمة مشدودة يبرز عنها تاجا ملكيا مرصعا جمال هذا اللباس املبرز لقدر شرف املرأة التلمسانية 

نوع التراثي التقليدي التلمساني الذي جمع نسقية الفوطة االمازيغية والقفطان متزجت مع أعرافها بالتأالتي 

التركي لتبرز جمالية لباس الشدة العصري املبرز للتنوع الحضاري للتراث الجزائري املتفتح على شم 

 .الحضارات

 (:اكربي) اللباس التراثي العريق للمرأة الترقية 2-5

ليزي، يعتبر رمزا تراثيا للحضارة الترقية املستنبطة ملقومات شعائر املرأة كربي لباس تقليدي عريق ملنطقة ايأ

الترقية في صيانة أمجاد تقاليدها وتراثها، فهذا الزي يمثل الكسوة الرسمية التي تتخذها العروس في زفافها 

الشعبية للتوارق،  للتعبير عن سعادتها تحت الروعة التي ترسمها االهاليل املتجلية في قدسية الوالئم والفراح

ويعود تاريخ هذا الزي الترقي إلى جذور الحضارة االمازيغية التي تفرع منها التوارق حيث ينسق اللباس الفوطة 

الحريرية والخباية االمازيغية الصيلة التي تتزين بها املرأة الترقية باتخاذها مجوهرات وأحجار كريمة مرصعة 



على مر السنين املنتبذ لقيم التقاليد املمجدة لروعة الثقافة الجزائرية ترسم جمالية صمود التراث الجزائري 

 .العريقة

التراث الجزائري حضارة متنوعة يرسم أفاق العراف والقيم القومية لألجداد التي نبع منها جمال التنوع 

التراث االمازيغي الجزائري الثقافي التراثي املبرز لمانة هوية االنتماء املتفتحة على كل الحضارات املتعاقبة على 

 .الذي من شانه ترسيم هذه الضخامة الثقافية في معالم التراث العالمي للدفع بالنهضة السياحية الوطنية

املحور، بتاريخ يانيس حساس، اللباس التقليدي الجزائري أصالة ثقافية ملعالم حضارة صامدة، مجلة )

 (21:09الساعة  23.10.2019

 التقليدية الجزائرية:  املالبسلبعض صور  -3

 سنعرض في هذا الجدول جملة اللبسة التقليدية الخاصة بالنساء وأخرى للرجال في مختلف واليات الوطن.

 

     
مالبس تقليدية من 

 الجزائري  جنوب
اللباس التقليدي في  غرداية الحايك في

 الجلفة
التقليدي في اللباس 

 جنوب الجزائر

 الحايك الوهراني 
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 اإلطار املنهجي للدراسة: ثانيا:

ثالث عناصر أساسية تتمثل في: تحديد املنهج املستخدم في الدراسة، يحتوي اإلطار املنهجي لهذهالدراسة على   

 والعينة البحثية، وكذلك الدوات التي تم استخدامها في جمع البيانات. 

 املستخدم في الدراسة:  املنهج-1

ستعنا باملنهج الوصفي، بهدف إ، لذلك تحتاج البحوث والدراسة منهج علمي يستند إليه الباحث في دراسته   

التي  وصف الظاهرة وتحديد معاملها بشكل علمي وصحيح، ثم استخدام املنهج التحليلي بهدف تحليل البيانات

 تم جمعها من ميدان الدراسة.

 الدراسة:  عينة-2

معطيات تتعلق بالدراسة، خصوصا ان قطاع الشباب نا معالم هذا البحث على مجتمع بحثي يحمل توجه

ت واللبسة سبااوالرياضة يحتوي على عدد كبير من النساء االتي يدور اغلب حديثهن عن االعراس واملن

ساء املاكثات آخر صيحات املوضة، زد على ذلك أن قطاع الشباب والرياضة يعمل على تكوين النالتقليدية و 

تيار هذه خإلى إالحلويات العصرية والتقليدية، وهذا ما دفعنا ة والتطريز و دورات تكوينية في الخياطبالبيت ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Salon_national_de_l'artisanat_2014,_Oran,_Algeria_-_07.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Salon_national_de_l'artisanat_2014,_Oran,_Algeria_-_10.jpg


نطلقنا إجديد، لذلك  وغلب النساء يتواصلن مع مدرسات الخياطة للتعرف على كل ماهأالعينة، خصوصا أن 

بشكل عام في مديرية الشباب والرياضة بوالية تبسة ، للبحثفي الدراسة الولية بالتعرف على املجتمع الكلي 

منهم يعملن خارج مديرية الشباب والرياضة لذلك  2نساء في عطلة أمومة و 3يوجد و مرأة 52يحتوي على 

تساهل املبحوثات في اإلجابة دون أي اخترنا منه عينة عشوائية و هذا نظرا ل مجتمع الدراسة، إمرأة47تبقى

، كذلك لم نجد أي عوائق إدارية تمنع من مقابلة املبحوثات مما سهل علينا التوصل إلى إحراج أو عوائق

نا أن هذا املوضوع حظمفردات عينة الدراسة دون أي مشاكل واإلملام باملوضوع كما كنا نرغب في ذلك لننا ال 

 ة.ترك نوع من الراحة في نفوس املبحوثات وتعاملوا مع املوضوع على أنه ش يء من الفضفض

 الدراسة:  أدوات-3

 اتو الد فهيكأداة أساسية، واملقابلة كأداة تدعيمية  املالحظةفي الولى ، تمثلت الداة أداتينإستخدامنا    

 للمنهج الذي إنتهجناه منذ بداية الدراسة.كذا النسب لهذا املوضوع و 

 امليداني للدراسة اإلطار ثالثا: 

ياضة بوالية لة النساء العامالت بمديرية الشباب والر الولى لهذه الدراسة من خالل مقاب القةطكانت االن

نا هتمام وحماس كبيرين لدى املبحوثات، خصوصا عند معرفتهم بأن معلوماتهن مهمة ل، وقد الحظنا إتبسة

 ، وبالنسبة للورقة البحثية هذه

املبحوثات تحتوي على فساتين  على-سنعرضها الحقا التي-طريقة العمل كانت من خالل بعض الصور    

تركنا لهن املجال لديهن، و ، وطلبنا منهن ابداء رأيهن وماهي اللبسة التقليدية املفضلة واللبسة تقليدية

 للحديث بكل راحة،



بدال من اللباس التقليدي بشكله  ن ر نها تفضل اللباس التقليدي املعصأل( )ل.املبحوثة السيدة جابت أحيث 

واقل ثقال من شكال جديدة أخذت أا، بأن املالبس التقليدية اليوم السبب في إختيارها هذ تيكي، وذكر الكالس

تقليدي متقاربة نوعا ما و حيث نوعية القماش املستعمل و اكثر نعومة في اللوان، الن االلون الخاص بالزي ال

ان، في حين اللبسة العصرية تواكب املوضة و في نفس الوقت تعطي الصبغة موحدة في بعض الحي قد تكون 

البسة تقليدية، وهي : الكاركوا  4يوم زفافها د ارتدت نها قأو اكدت املبحوثة  الصلالتقليدية و الزي الجزائري

رس، وقد في حنة الع (لقاط القسنطينيارتدت)افي الخير واللباس القبائلي، اللباس الشاوي، العاصمي، 

ختمت حديثها و عجبوا كثيرا بمالبسها أوين قد ن املدعأكدت أو ن املبحوثة فخورة جدا بتلك اللبسة أالحظنا 

قد تزوجت، و نها أبأنها دائما على إتصال مستمر بصفحات الفيسبوك الخاصة بتجهيز العرائس بالرغم من 

رتدائها في املناسبات لخياطتها أو اقتنائها وإ ن التقليدية املستحدثةلكن تسعى دائما الى البحث عن الفساتي

 الخاصة بها.

نها ال تميل كثيرا الى اللباس التقليدي ما عدا الكاراكوا العاصيمي، ح، س( أنسة )تقول اآلوفي نفس السياق   

نها قد أ أضافتها لم تستهويها وترى ال أن التعديالت التي تم ، إيزيد من جمال املرأةتراه راقي في التصميم و  لنه

ال تتناسب مع فخامة اللباس التقليدي كإضافة  بألوانعند دمجه  سلبت الزي التقليدي رونقه، خصوصا

خواتها يفض هذه الوان أفي حين بقية ، وتقول املبحوثة أن هذا رأيها الخاص والخضر الفاتحاللون الزهري 

 قتنائهم لهذا النوع من اللبسة في املناسبات.إعند 

رفقت أهل الزوج ألى إانطلق بمصاحبة السيارة الخاصة لنقلها أن حفل زفافها تقول لسيدة ) ز، ج ( كما أن ا   

الزي التقليدي للفرسان، كمظهر من مظاهر االصالة و تقول املبحوثة ان والدها وفارسين يرتديان بفرسين 

هل العريس من خارج والية تبسة و الغرض من أصطحاب الفرسان في موكب العروس، الن إكان حريصا على 

ن هذه العروس خرجت من بيت رجال أذلك هو وجه من أوجه الترحيب بالضيوف و كذلك إيصال فكرة 



و سنعرض و قد سمحت لنا املبحوثة بتصوير مشهد الفرسان من الفيديوا الخاص بموكب زفافها وفرسان، 

 وثة : هذه الصورة كمثال واقعي ودليل على صدق املبح

 

 املصدر : صورة من حفل زفاف املبحوثة ) ز، ج (       

 

فسألناها  عاصمي على شكل طربوشر اكسيسواحد املبحوثات تعلق أن أومن خالل املقابالت امليدانية الحظنا 

قدمته لها أحد زميالتها في فترة تكوينها عن مصدر هذا االكسيسوار فصرحت املبحوثة بأنه صناعة يدوية 

وقد سمحت لنا كذلك بتصوير ن من الحالقة في دار جدي عبد الجليل بسكانسكا كللحصول على شهادة التم

هذا االكسيسوار املعروض في الصورة أدناه، ومن خالل هذه املعلومات التي تحصلنا عليها بشكل تلقائي 

أن الفتيات أصبحن نستخلص أن اللباس التقليدي أصبح يالزمنا في تفاصيل حياتنا البسيطة من خالل 

كسيسوارات الخاصة باللباس التقليدي، خصوصا إذا عرفنا أن هذه االكسيسوارات االيبدعن في مجال 

جات تصنع بمواد بسيطة جدا ال تكلف إلى دنانير قليلة وبالرغم من ذلك نجد إقباال كبيرا على شراء هذه املنت

 كتذكار من شخص أو كتذكار من والية ما،

 



 

 

 

ورسمات خاصة بالزي التقليدي وهو على شكل  اللبسة تحمل أشكال املبحوثة ب. ن. أن لديها بعضول تق

وكانت حقيبة لذلك طلبنا منها حمل هذه الحقيبة أو تصويرها لغرض بحثي، وفي اليوم التالي قابلنا املبحوثة 

شكال مجموعة من ال مصحوبة بهذه الحقيبة املبينة في الصورة أدناه، حيث نالحض على هذه الحقيبة 

تشبه في  01والرسومات الزغرفية املستوحات من اللباس التقليدي النايلي، وكما تالحظون أن الصورة رقم 

الرسومات املوجودة على القمشة املستعملة في صناعة اللبسة التقليدية النايلية مع العلم أن أشكالها 

صور هاتفها الخاص لنها قد ارتدتها في حفل زفافها  لصورة من ألبوماملبحوثة قد سمحت لنا بتصوير هذه ا

 وكان هذا الطقم جزءا من اللبسة التقليديدية التي ارتدتها.

 



 

 

لم تبخل علينا املبحوثة ح. د. باملعلومات حيث أنها قدمت لنا صورة اخذتها من اإلنترنيت للوي القبائلي 

في أكبر عرض لألزياء بلبنان ونافس العديد من الدول متحصال على املرتبة الثانية املعصرن الذي تم عرضه 

انتشر هذا التصميم بين الزياء التقليدية الجزائرية بنجاح، وقد كأفضل تصميم للزي التقليدي وبعد ذلك 

ثة في حفل سمحت لنا بتصوير جزء من فستانها واملطابق تماما للزي الذي تحدثنا عنه فقد إرتدته املبحو 

وقد صرحت أنها بحثت عنه طويال وسافرت إلى والية بجاية إلقتنائه لنها أعجبت به وتمسكت من زفافها 

 بين الصورتين فيما يلي: ، ويمكنكم املقارنةإرتدائه بالرغم من ثمنه الباهض



 ذ

الخاصة باللباس كد املبحوثة ل. ن. أن لديها مقتنيات منزلية تحتوي على أشكال لألكسيسوارات كما تؤ 

لك وتمثلت هذه املقتنيات في التقليدي القبائلي أين طلبنا منها تصوير هذه الكسيسوارات ولم تعارف على ذ

ية علبة كبيرة تحتوي على رسم تقليدي للزي علبتين الولى على شكل دائري كما هو موضح في الصورة، والثان

قتنت حافظة لألوراق من موديل الرتيزانا ولم تمانع هي القبائلي، وكذلك أكدت املبحوثة س. ف. على أنها ا

 الخرى على تصوير حافظة الوراق الخاصة بها.



 

 نقسمت آراء املبحوثات الى مايلي : إلذلك قد 

 األول:الراي  -1

وحتى في الحياة  مكانته في املناسبات واالعراس واالعياد الدينية تحديدان الزي التقليدي ال يزال محافظ على أ

القشابية،  املثال:لباس الختان الخاص بالطفال،على سبيل النسوة ال يستغنين عنه  وأن هؤالء، اليومية

 ..إلخالبرنوص للرجال والنساء في حفالت الزفاف،

كما أن هذه الفئة من املبحوثات يتحدثن عن الزي التقليدي بفخر ويتباهين بإرتدائه كلما سمحت لهم 

أعراف ال زالت متمسكتا بالعادات تقاليد و بذلك خاصة خالل املناسبات والفراح التي تتميز بالفرصة 

 .التقليدية املتوارثة

 :الثانيالراي  -2



إلرتداء  حيث أنهم ابدين تقبلهنكان لها رأي مختلف جزئيا عن الفئة الولى  أن الفئة الثانية من املبحوثي

، حيث أن املبحوثات ما تتطلبه التقاليد الحديثة للموضة العصريةتتماش ى مع اللبسة التقليدية بشرط أن 

 ،إلى الظهور بشكل مختلف قتنائهاإلألزياء التقليدية إذ أنهم يطمحون من خالل  أبدو إعجابهن وتقبلهن

جدادنا من خالل اللباس التقليدي الذي ال أن املرأة العربية تحافظ على تراث ستنتج أوفي كلتا الحالتين ن  

بل و  اليوم لم يتخلى عنها وكذلك جيل، ى حد االن متداول بين جداتنا اآلتي لم يتخلين عنه الى يومنا هذالإيزال 

 طور فيها بما يواكب املوضة العصرية وفي نفس الوقت الحفاظ على روح هذه الزياء. 

 

 الخاتمة:

فمن خالل التداول الحضاري على مر العصور  تعتبر املالبس من املكونات الثقافية لي شعب من الشعوب، 

ي في كل ربوع الوطن افي تجسد في البسرة معبرة عن التاريخ الجزائر ميراث ثقالذي مر على الجزائر جعلها تزخر ب

املعصرن، قليدية بشكليها الكالسيكي و بسة توتجعل منه بلدا غنيا وقادرا على منافسة الدول بمنتجات وال

وبنات هذا الوطن لم يبخلوا ولم يقصروا في هذا الجانب بالرغم من التزاحم التكنولوجي الذي يدفع فأبناء

قاليدهم التي تمثلها اللبسة  التقليدية و التي التخلي عن هويتهم و عاداتهم و ت بالشعوب بشكل غير مباشر الى

يل الجزائري منذ حقبات عديدة و بالتالي يمكننا ان نختم هذا القول و استنادا الى تعتبر الرمز املمثل للج

الدراسة امليدانية التي كشفت لنا عن حقيقة و واقع اللباس التقليدي في والية تبسة بانها ال تزال محافظة على 

 هذا الزي بل ومتمسكة به أيضا. 

 قتراحات والتوصيات:اإل

  االكسيسورات الخاصة به،  قليدي وتاملشاريع املصغرة املتعلقة بصناعة باللباس التدعيم الدعوة الى

خصوصا ذلك الدعم املادي لنها تصنع من اقمشة خاصة ويصعب على ذوي رأس املال الصغير غير 



 قادرين على توفير املادة الولية لصنع هذه الزياء، زد على ذلك أنها تحتاج الى آالت معينة لتسهل عليهم

 العمل و توفر جهدهم الستغالله في اإلنتاج و اإلبداع. 

   الترويج للمنتوجات الحديثة التي تحمل معالم اللباس التقليدي خصوصا في الزي النسائي كما ذكرناه

 سابقا، والعمل على فتح محالت خاصة تعمل على دمج الزي التقليدي بالزي العصري اليومي.

  فحات الفبسبوك خصوصا املهتمين بنشر الصور املتعلقة الناشطين عبر صالفاعلين و تشجيع

بالتعريف بالزي التقليدي الجزائري في ربوع الوطن، من خالل املشاركة في هذه الصفحات ودعمها 

وهذا في ظل بالتعليقات اإليجابية وتزويدهم بمعلومات قد تفيدهم في التعريف بهذا الزي بشكل أكبر. 

لي يسهل إيصال مالمح الزي التقليدي الجزائري على كل العالم انفتاح العالم عن بعضه وبالتا

خصوصا أن الصورة ال تحتاج إلى لغة فهي كافية للتعبير عن اصالة وعراقة املجتمع الجزائري بهذه 

 الزياء املتميزة. 

 في الجيال الجديدة ونشر روح الحماس بينهم في نشر الوعي الثقافي الخاص بالصناعات التقليدية

 اء هذا النوع من اللبسة في املناسبات املخصصة لها. اقتن
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 تسليط الضوء علي مشكلة اجتماعية تعاني منها اغلب البلدان و إلىتهدف هذه الورقة البحثية     
و  البلدان المتقدمة اقتصاديا و اجتماعيا و حضاريا إلىالتبعية  تعيش التي  خاصة تلك األمم و 

ضعفة تذوبان هوية هذه الشعوب المسمظهر في شكل هذه المشكلة تت السلبية، ج تبعيتها تتخبط في نتائ
ربط قضية تهديد الهوية الوطنية  اآلنية  . و تحاول ورقتنا البحثية المستأسدة شعوبفي هوية تلك ال

يومنا هذا  إلىالنظام التربوي و ما يعيشه من مشكالت تربوية عديدة ومتعددة منذ االستقالل بالجزائرية 
 بويةالتر و لعل اخطر هذه المشكالت  ،التربوي التي طالت منظومتنا التربوية اإلصالحمحاوالت  رغم 
بون ا بين ثقافتنا و ثقافته اجتماعية  هي مشكلة استيراد المشروعات التربوية من بيئات اإلطالقعلى 

 مبادئ األقللجعلها تقارب على نطبقها دون تمحيص و ال تحوير  أنناخطورة  األمركبير و يزيد 
كيف عن التساؤل المركزي الذي مؤداه:  اآلنيةلذلك تجيب ورقتنا البحثية  اإلسالميةحضارتنا العربية 

تندرج تحته تساؤالت  الذي؟ و المحدقة بها األخطاريساهم النظام التربوي في حماية الهوية الوطنية من 
كيف نجعل من -المستوردة في تهديد الهوية الوطنية ؟ التربوية هل تساهم المناهج  –:كاألتيفرعية 

أزمة الهوية التي شبابنا من  إلنقاذما السبيل  – ا و فعاال ؟المشروع التربوي المستورد مشروعا ناجع
 يعيشها ؟

القيم -.  النظام التربوي -المجال التربوي . -عناصر الهوية . -الهوية .:كلمات مفتاحية  - 
   االغتراب التربوي .-التربوي .  اإلصالح-.  التربوية

Abstract : 

    This research paper aims to shed light on a social problem that most countries and 

nations suffer from, especially those that live in dependency on the economically, socially 

and civilly developed countries and flounder in the consequences of their negative 

dependency. Bullied peoples. And our current research paper attempts to link the issue of 

the threat of the Algerian national identity to the educational system and the many and 

varied educational problems that it has experienced since independence to the present day. 

Despite the attempts at educational reform that affected our educational system, and 

perhaps the most dangerous of these educational problems at all is the problem of 

importing educational projects from social environments between our culture and its 

culture, the gap is great and the matter increases the danger that we apply it without 



scrutiny or modification to make it at least converge the principles of our Arab and Islamic 

civilization Therefore, our current research paper answers the central question: How does 

the educational system contribute to protecting the national identity from the dangers 

facing it? 

Which sub-questions fall under it: – Do imported educational curricula contribute to the 

threat to national identity? How do we make the imported educational project an efficient 

and effective one? What is the way to save our youth from the identity crisis they are 

experiencing? 

Keywords: 

Identity - Elements of identity. The educational field. The educational system. educational 

values. Educational reform. Educational alienation. 

 

 : مقدمة  -

أشياء تتباين فيما بينها في  كما ،كثير من األمورما بينا في المجتمعات البشرية تتشابه في إن     
  خالل و ذلك منيميز المجتمعات البشرية عن بعضها البعض هو هويتها  ما أهممن  إنو  كثيرة،
غة والدين و الموقع الجغرافي و طبيعة االقتصاد و التاريخ و الحقوق ل) الاألساسية ممثلة في ها مكونات

ما بينها ببعض هذه المكونات التي تعتبر خصوصية خاصة تتمايز في إذ (  المشتركةو الواجبات 
جد نو  ،المجتمع الواحد موحدين متماسكين متكافلين اجتماعيا أفرادجد ن. لذلك آخردون  ما  بمجتمع

طمس معالم هوية الشعوب المستعمرة و محاولة  إلىازية المحتلة لغيرها تسارع الغ المجتمعات أن
و تعتمد المجتمعات  ،والدين و من ثم بقية المكونات بدءا باللغة إيديولوجيتهافي هويتها و  إدماجها

في  التحكم إلىفتسارع  تستعمره،الشعب الذي  أوساط فيخبيثة لبث سموم هويتها  أساليبالمستعمرة 
محاصرة المؤسسات التربوية و القضاء على كل  من خالل ،ةمن قو  أوتيتمنظومتها التربوية بكل ما 

و يتجلى تهديدها للهوية  ،االستعمارية أهدافهافرض مشاريعها التربوية التي تخدم  ما هو محلي و 
 ليصتقبمين الدراسية مج التربوية و تحوير المحتويات و المضااالمحلية من خالل تغيير المناهج و البر 

 إنو  ،و حضارتها ثقافتهاكل ما له عالقة بثقافة وحضارة البلد المحتل و تعوضها بفرض ما يخدم 



خير مثال للتدليل على هذه الرؤى هو ما تعرض له المجتمع الجزائري بعد احتالله من طرف 
 بإعالنهالجزائر  أبناءية عناصر هو  أهمالقضاء على  إلىالذي سعى جاهدا و المستعمر الفرنسي الغاشم 

 الكتاتيبالهدم ( على المدارس العربية و المساجد الدينية و و  التحويل حربا ضروسا ) تراوحت بين
 إدماجو  و تنصير  . محاولة بذلك فرنسة وتجنيسو حتى الرباطات التعليمية و الزوايا التثقيفية

القضايا  أهمحاولت تسليط الضوء على واحدة من  اآلنيةلذلك فان ورقتنا البحثية  الجزائريين،
وسيلة تعتمد في ذلك من طرف الطامعين و  أهماالجتماعية ممثلة في هوية المجتمعات و تهديداتها و 

المجتمع نفسه )الخطر الداخلي( ممثلة  أبناءالغزاة )الخطر الخارجي( و كذا الفاسدين و المتمردين من 
 البشرية و األموالبرؤوس  األخرى االجتماعية  األنظمةم الذي يمول في النظام التربوي كونه النظا
سعينا و كون الموضوع من األهمية بمكان لتوضيح الرؤية محاولتنا  وفي الفكرية و المعرفية و الثقافية،

  ،ثالث محاور إلىفقسمنا بحثنا  اوظيفيفي ذلك تدرجنا  ،صورة أليقفي هذه الورقة البحثية  إخراج إلى
للحديث عن الهوية و مكوناتها و مستوياتها في حين جعلنا المحور الثاني  األولخصصنا المحور 

التربوي  اإلصالحمحطات  إلى بإيجاز اإلشارة مع وخصائصه  أهدافهللحديث عن النظام التربوي 
غتراب كونه مفهوم اال إلى لإلشارةبينما جعلنا المحور الثالث  ،لمنظومة التربية و التعليم الجزائرية

من المهم  باألهمو قد اكتفينا  المستورد، تهديد الهوية من خالل مناهج النظام التربوي الحتمية ل نتيجةال
     .قضية تهديد الهوية الوطنية و ضربها في الصميم إلىالمناقب التي تشير بوضوح  أهملوقوف على ل

  :الوطنية:  الهوية  أوال

ومجتمع عن   أخرى : "مجموع من الخصائص و السمات التي تتميز بها امة عن هي الهويــــــــة    
  .(1)"آخرو فرد عن  آخر

نظم ) سياسي . اقتصادي . اجتماعي( و  إلىو الهوية مالزمة للمواطنة الن المواطنين يحتاجون    
معتقدات و قيم و و تبنى هذه العالقات على اتجاهات و و تضبط السلوكات،   العالقات  نظمقوانين ت

 . -الهوية –عادات و تقاليد و موروث ديني و اجتماعي يطلق عليه اسم 

و تترجم روح االنتماء  األمةتي تتميز بها ل: "هي الخصائص و السمات ا مفهوم الهوية الوطنية - 
كل معاني  األممو بدونها تفقد  ،و تقدمها و ازدهارها األممفي رفع شان  أهميتهاو لها  أبنائهالدى 

و للهوية الوطنية عناصر عدة ، ودها من عدمهتساوي وج إلى األمربل يصل  ،وجودها و استقرارها
 .(2) ى"أخر  إلىالبد من توفرها و قد تختلف هذه العناصر من امة 

 أخرى  إلىو اختلفت في بعض عناصرها من امة الهوية مهما تعددت تعريفاتها المالحظ إذن أن ف    
معينين  أفرادبين من السمات و الخصائص التي تجمع الجوامع المشتركة  إلىتشير في مجملها فهي 

عن  األفرادلهؤالء االختالف و التميز  إلى أخرى ير من جهة و تشمن جهة جماعة ما  إلىبانتمائهم 



فالهوية تعبر بجالء عن كل الميزات الفارقة و  أخرى، جماعات  إلىغيرهم من الناس المنتمين 
 و الجماعات و المجتمعات .  األفرادالعالقات المميزة التي تمنح الخصوصية و ترسم الحدود بين 

 مستويات الهوية :

 : (3) كاألتيمختلفة نوجزها للهوية مستويات 

يستعمل هذا المصطلح للتعبير هن الهوية الشخصية و التي  ،الهوية الذاتية أو:  الهوية الفردية – 1
و ليس غيره و يبلغ هذا الشعور ذروته في  -نفسه–انه هو  أي بفردانيتهتعني في الواقع شعور الفرد 

 سن المراهقة.

: هي اندماج و تموضع الفرد في محيطه االجتماعي و تترجم عن طريق  الهوية االجتماعية – 2
التي تبرز من خالل ممارسة الفرد لمشاركة في الجماعة والمؤسسات االجتماعية االنتماء و كذا ا

 العضوية في الجماعة . إلىاستنادا و عليه فان الهوية االجتماعية تتحدد  ،المحددة اجتماعيا ألدواره

القدر الجوهري الثابت و المشترك من السمات العامة التي تميز  بأنها: تعرف  الهوية الثقافية – 3
 القومية طابعا يتميز به أوالشخصية الوطنية و التي تجعل  ،حضارة امة عن غيرها من الحضارات

  . األخرى عن الشخصيات الوطنية والقومية 

 : (4) الوعي بالهوية الوطنية أهمية   

تنعكس على الفرد و المجتمع سواء  كثيرة  آثارله  أن إذكبيرة  أهميةالوعي بالهوية الوطنية له  إن   
فمتى قام الكل الوطني بواجباتهم  ،-عند عدم الوعي بها  –بالسلب  أو -عند استيعابها - باإليجاب

تقوية  إلىتؤدي بالضرورة  أنها تتجلى من خالل خير قيام فان ثمرات ذلك ال تعد و ال تحصى و 
مكائد  وقيفت  إلىالذي يؤدي  األمرنظمه  تتساندو  أبنيتهو  أنساقهفتتكامل النسيج االجتماعي 
من  أيضا. كما تتجلى أبنائه(الفاسدين من داخله )  آوالطامعين من خارجه الغزاة اختراقه من طرف 

النهضة و التقدم في العلوم و المعارف في شتى مجاالت الحياة بالمساهمة في الحد من المشكالت و 
للعقول البشرية المتفوقة و المبدعة  األمثلو تنمية وتطوير االقتصاد و االستغالل  األمراضو  األوبئة

  .الدائم للوطنر المال البشري الذي يساهم بفعالية في البناء الصحيح والتطوي لرأسو االستثمار الجيد 

 : (5)كاآلتيللهوية عناصر كثيرة نوجزها عناصر )مكونات( الهوية : 

 – دالحقوق و الواجبات المشتركة .  - جـ      االقتصاد المشترك .  - ب   . الموقع الجغرافي – أ
 الثقافة الشعبية الموحدة  – هـ .  ية الوطنية المشتركة التاريخ ذاكرة ال



مجموعة من االفكار المبنية حول  ":  أنهاتعرف الهوية الوطنية على  ى هذه المكونات علاستنادا  و  
  ."االمة المتعدد الجوانب و حول الطرق التي يربط بها االفراد والجماعات انفسهم بتلك االفكار مفهوم

نالحظ و المجتمعات التي تعرضت للغزو و االستعمار  األممو من خالل تتبعنا لتاريخ   فإننالذلك     
ضعفة هو محاولة التي يركز عليها الغزاة المستعمرون بعد احتاللهم للشعوب المست األمور أهم أن

اللغة  خصوصا  الدخيلة و خصوصاو تذويبها في عناصر هويته المحلية عناصر الهوية معالم طمس 
 .مبادئنطويان عليه من قيم و يوالدين و ما 

د احتالله لبالدنا بداية بعقام به المستدمر الفرنسي في بالدنا مباشرة يدلل لما الذي  األمرو هو     
غلق المدارس و من خالل و اللغة العربية  اإلسالميمحاربة الدين  إلىسارع  إذ 1830من سنة 

 أنالتعليم  بممن يلتحقون الجزائر  أبناءمن  األقليةالكتاتيب و الزوايا التي تدرس العربية و فرض على 
مكان الديانة المسيحية  إلحاللكنائس  إلىالفرنسية و اتبعها بتهديم المساجد و تحويل بعضها  ايتعلمو 

للفرد الجزائري و  ةهوية الفردية و الهوية االجتماعية والهوية الثقافيلمحاوال بذلك المساس با. اإلسالم
لدى الجزائريين من خالل  التغريبية  هويته مكوناتغرس  إلىو بالمقابل سعى المجتمع الجزائري ككل 

 .  اإلدماجسياسته الماكرة اعتمادا على محاوالت الفرنسة و التجنيس و التبشير و 

التي طالتها الحرب المعلنة ضد العروبة و  األهدافو مادام النظام التربوي الجزائري هو احد    
 إلىلسلبية و ال تزال تظهر ا أثارهفان في ذلك تهديد قديم للهوية الوطنية الجزائرية ظهرت  اإلسالم

ا من انهيار خلقي فظيع و انعكاس في سلم القيم و انسالخ يما هو مالحظ ميدان ليومنا هذا من خال
 و من ثم انحطاط حضاري و تخلف اقتصادي و تدهور اجتماعي أيديولوجيفي الهوية و انبطاح 

 .  ملحوظ 

بداية االحتالل الفرنسي  ذمستهدفة و مهددة منكانت ة يالهوية الجزائر  أنيؤكد  ما أهممن  إنو "   
التخريفية الماكرة -التعليمية  أهدافهاو التربوية  سياسة فرنسا ييومنا هذا ه إلىللجزائر و ال تزال كذلك 

اللغة العربية ليس لها وجود في  أن احد اهم عناصر الهوية و هو  األولىمنذ الوهلة و  لوحظ إذ -
 ا'التعليم االبتدائي نهائي

 ألنها تدرك جيدا بان التعليم االبتدائي هوعلى حذفها من  التعليم االبتدائي فرنسا كزت ر و قد    
مل كل عناصر هوية خصية الوطنية للمواطن تكوينا قوميا يحشالتي تتكون فيها ال األساسيةالمرحلة 

 مجتمعه. 

اللذان ليس لهما نصيب  اإلسالمياللغة العربية و الدين  إلى الحرب المعلنة على باإلضافةو  "    
المدارس  :الجزائريين و المسماة بـ أبناءيذكر في مناهج مدارسها الرسمية التي خصصتها لتمدرس 



تقليل ساعات تدريسها بطمس معالم تاريخ و جغرافية الجزائر  إلىسعت  فإنها( اإلسالميةالفرنسية 
الجزائر و كثفت من  ألبناءجغرافية فرنسا  رسمت تدريس تاريخ ومن ذلك ل بللجزائريين و في المقا

 .(6)"ةالدراسي سنةسهما و مراجعتهما طوال اليساعات تدر 

المذكورة و مثيالتها كثيرة على محاولة فرنسا القضاء على التوضيحية على هذه النماذج  تأسيساو     
بان الوسيلة المثالية التي اعتمدتها فرنسا في قيامها بهذا النشاط  فإن ذلك يؤكد لنا الهوية الجزائرية 

 لو  تدريجيا هي المدرسة و اإلسالميةاالستدماري لتجريد الشعب الجزائري من شخصيته العربية و 
الضغط و القوة  أساليببكثير من اعتمادها  أفضلالبعيد و قد اعتبرت ذلك  األمدتحقق لها ذلك على 

إجرامها و تهديدها للهوية كما تفطنت في  ،الجزائريين إدماجين لفرنسة وتنصير و و تطبيق القوان
 ملم تكتف بمحاربة عناصر الهوية في مدارس التعلي إذ آخر أسلوب همجي إلى الوطنية الجزائرية 

منع نشاطات مدارس التعليم  إلىامتدت يدها إدارته و تسيير شؤونه بل الرسمي الذي تشرف على 
فرنسي لقانون  إصدارهامن خالل من أمواله الخاصة و ذلك العربي الحر الذي يموله الشعب الجزائري 

 أومدرسة عربية  إدارةيتولى  أويفتح  أنجزائري  إييحظر على  1904ديسمبر  24في الجزائر في 
يتعرض كل من يخالف  إذلة ) المحافظ( بترخيص من قبل عامل العما إالكتاب لتعليم القران الكريم 

 .همايكل أوالتغريم  أوعقوبة الحبس  ذلك إلى

 جزئيات البحث و التنقيب عن كل الوقت مضى  إيمن  أكثر اآلنالذي يوجب علينا  األمرو هو     
إلينا عن طريق تمرير المشاريع التربوية المغلوطة  ها بيالدخيلة على ثقافتنا و المرومة من خالل تسر 
ال خيار لنا مادمنا عاجزين  اهقبلنالشديد  لألسف لكن و  من وراء البحار و خصوصا الفرنسية منها،

و ليس في ذلك عيب بتاتا غير أن العيب كل العيب  -المبيئة –عن إنتاج المشاريع التربوية المحلية 
درك بانها ال تتواءم و و نحن ن منظومتنا التربوية  إصالحات ظلتحت  أننا نستوردها بأموال طائلة 

بما تكييف ال لل تطبيقها كما هي دون ما محاولة للتعديل و إلىو نسارع  اإلسالميةحضارتنا العربية 
 أنلدى الجميع  تأكدو قد  -يتماشى و قوميتنا العربية و بما يتوافق و ثقافتنا و حضارتنا و اإلسالمية 

اإلصالحات و باألخص األخيرة منها ) بدءا من إصالحات لجنة بن زاغو  إلى إصالحات الجيل هذه 
تغريب التعليم في بالدنا باسم  إلى أدىالذي  األمرو هو  .تعبث بهوية التعليم في الجزائرالثاني ( 
  .من جهة و باسم المواكبة و العصرنة من جهة ثانية اإلصالح

التربوي في  اإلصالحمحطات  اهممالمريرة البد لنا من وقفة موجزة مع لى هذه النتيجة عو بناء   
 الجزائر 

  التي طالتها منذ االستقالل الى يومنا هذا:: المنظومة التربوية الجزائرية و اإلصالحات  ثانيا 



المنظومة التربوية هي كل الوسائل و الطرق المستعملة في عملية التعليم من هياكل و برامج و "  - 1
 .(7) "و تربويين يقومون بعملية تنظيم و تنشيط عملية التعليم إداريينعمال 

هي الكيان التعليمي المتمثل في المعلم و  إذنالمنظومة التربوية يتضح لنا من هذا التعريف أن    
فية النظام داخل و كي اإلداريينالعمال التربويين و  إلى باإلضافةالمتعلم و المنهاج و المادة الدراسية 

أي أن المنظومة التربوية ذات عالقة وثيقة بالهوية الوطنية للمجتمع الذي هي . هذا  الكيان التعليمي
 تابعة له .

 : (8)مة خمسة جوانب أو أنظمة فرعية متفاعلة متداخلة تؤثر في بعضها البعض وهيو للمنظو      

 أهداف و قيم المنظومة: و هي تتميز بالتنوع و التغير و تستمد ذلك من ماضي األمة وحاضرها. -أ

الجانب الفني: ممثال في تكنولوجيا الهياكل و األجهزة و البرامج و )المحتويات( إضافة إلى  -ب
 د المالية المخصصة لتوفيرها.الموار 

 و تفاعالتهم.بها  الجانب اإلنساني: و يتمثل في سلوك األفراد العاملين -ج

 أو الشكل الذي تستخدمه المنظومة. ات الهيكل التنظيمي: البناء -د

الجانب اإلداري: الوظائف التي تمارسها اإلدارة كالتخطيط. التنظيم. القيادة. التوجيه. الرقابة و  -هـ
 المتابعة 

 :تعريف النظام التربوي الجزائري  - 2

"تلك المكونات األساسية و المتفاعلة وفقا للمرجعية المبينة في مختلف دساتير الجزائر و خاصة    
جهات السياسية و االجتماعية و االقتصادية للجزائر في ظل التعددية و و للتو  1996دستور نوفمبر 

االنفتاح االقتصادي و المحافظة على هوية الشعب الجزائري و أصالته و قيمه و التي تهدف إلى 
 . (9)تكوين الفرد الجزائري المتشبع و المعتز بثقافته و المتفتح على عصره" 

يالحظ إذن بان النظام التربوي هو مجموع الهياكل و الوسائل المادية و الموارد البشرية  التي       
أوكل إليها المجتمع تنشئة و تربية و تعليم النشء، حيث تتفاعل ضمنه في ذلك و تتكامل العناصر 

هداف المرصودة سلفا األساسية للعمل التربوي و هي األستاذ و التلميذ و المنهاج، سعيا لتحقيق كل األ
بدءا باألهداف اإلجرائية إلى األهداف الخاصة إلى األهداف العامة إلى المرامي و انتهاء بالغايات، 

إعداد المواطن الصالح الذي يحب وطنه و يخدمه و يضحي من اجله، تحت  قالب لتنتهي جميعها في 
لفرد هوية بلده التي تميزه عن بقية و التي يحمل من خاللها ا شعار ما تشير إليه كلمة )المواطنة(



، و يتضح من خالل ذلك أن  النظام التربوي هو األرضية  المتينة التي تغذي األنظمة البلدان 
ك عجلة التنمية و من ثم تتطور المجتمعات، و ذلك ياالجتماعية األخرى و التي تتساند فيما بينها لتحر 

ت هو العنصر البشري من خالل تدبيره وتسييره و من منطلق أن أهم عنصر يساهم في بناء الحضارا
، و أن هذا العنصر يتم تأهيله من ر ة التقدم إدارته و تنفيذه للنشاطات و األعمال المؤدية إلى التطو 

خالل مؤسسات النظام التربوي المختلفة و في مقدمتها  )المدرسة  بتربيتها المقصودة و بمختلف 
 (.إلى الجامعة من التحضيري  أطوارها التعليمية

و تأسيسا على هذه األهمية التي يتمتع بها النظام التربوي فان ذلك يفرض على كل األمم      
 االهتمام به اكتر من غيره من النظم االجتماعية األخرى كونه ممولها األساسي برأس المال البشري 

ميع القطاعات و في ج، األعمال و الوظائفنفذ و المسير لجميع النشاطات و مالمخطط و ال
و هويته ما يمكن المجتمع من الحفاظ على خصائصه التي تميز ثقافته المؤسسات االجتماعية، وهو 

 .عن غيره من المجتمعاتو حضارته 

 :(10)خصائص النظام التربوي  - 3    

يتكون من أجزاء متفاعلة فيما بينها لتحقيق الغايات المحددة للنظام و على رأسها )المعلم و  – 1 
 المتعلم و المنهاج و اإلدارة(.

للنظام التربوي أهداف محددة مسبقا و يكون بينها تشكل مدروس و ليس عشوائي لبلوغ تلك  – 2 
 األهداف فهو يؤدي وظيفة معينة.

ه هويته و مميزاته التي ينفرد بها و تجعله مختلفا عن غيره فهو مجموعة من النظام التربوي ل – 3
 المتغيرات بينها عالقات ذات مغزى. 

 لكل نظام تربوي سلطات مختلفة و مسؤوليات مختلفة و صراعات مختلفة لتحقيق األهداف. – 4

ة و المحيط و ترتبط لكل نظام تربوي تركيب هرمي يربط عناصر النظام ببعضها و يربطها بالبيئ – 5
النظم الفرعية المشار إليها في العنصر) تعريف المنظومة( بالبيئة المحيطة كما تتحول بعض 

) تكون مخرجات في شكل خريجي الجامعات و المدارس المخرجات إلى مدخالت للتنظيم مستقبال. 
ا للقيام بنشاطات العليا لألساتذة و معاهد التكوين و سرعان ما تتحول إلى مدخالت عند توظيفه

  التدريس أو القيادة و التسيير (



لكل نظام تربوي بيئته التي تؤثر عليه و تحدده و تتفاعل معه. كما توجد بعض المعوقات البيئية  – 6
) تقييما و التي تؤثر على سلوك النظام و التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند دراسة أي نظام 

 . تقويما(

 أنيمكن خالل اعتمادنا على هذه المجموعة من الخصائص التي تميز النظام التربوي ومن     
في المتابعة المستمرة و التقييم الدائم للنظام  أساساتتمثل و بمكان  األهميةفكرة هي من  ناقفتستو 

التربوي للوقوف عل ايجابياته من اجل تطويرها و على سلبياته لتقويمها و ذلك من خالل عمليات 
 : كاألتي إليهالتربوي و الذي نشير  إلصالحا

تحسينات على الوضع الراهن للنظام  إلدخالعلمية  أوهو محاولة فكرية ":  التربوي  اإلصالح -  
البرامج التعليمية و طرائق  أو اإلدارةالتنظيم و  أوذلك متعلقا بالبنية المدرسية  أكانالتعليمي سواء 

  (11) "هاالكتب الدراسية و غير  أوالتدريس 

الفعال و النظام التربوي  أنلنا بكل جالء التربوي يتضح  اإلصالحو بنظرة فاحصة لمعني تعريف   
بيئة ليس ابن -مستورد مشروع تربوي  أيابن بيئته و كل محاولة لترويم يكون  أنالناجع يجب 

في  فإنها األصليفي مجتمعه مهما كانت ايجابية هذا المشروع  -آخرمجتمع  بيئةمجتمعه بل هو ابن 
دخيل و بعيد عن  ألنهال شك في ذلك و سلبيا ال محالة  روم فيه يكون فاشال يالمجتمع الذي 

 . و ثقافته و قيمه و مبادئه  إيديولوجيته

يومنا  إلىالتربوية المطبقة في الجزائر منذ االستقالل  اإلصالحاتقرارات  أنعنا  خفيوانه ليس ب    
حضارتنا العربية  مبادئبما يتوافق و  النظام التربوي  محاولة تكييف  إلىف تهدهذا كانت في مجملها 

 أنغير  ،هذا على الورق  اإلنمائيةبمخططاتها تبعا الستراتيجيات معركة البناء و التشييد  اإلسالميةو 
اكبر مشكلة يعانيها نظامنا  أنليس بغريب عن احد منا انه  إذ .الواقع الميداني يثبت عكس ذلك 

الترقيع االرتجالي و التخطيط العشوائي من خالل يومنا هذا هي مشكلة  إلىالتربوي منذ االستقالل 
تلك المشاريع  فرنسا و تطبيقريع امشاستيراد المشاريع التربوية من المجتمعات الغربية و خصوصا 

من  األغربو  ،الكبير بين ثقافتنا و ثقافتهم رغم التباينكما هي دون تمحيص  مدارسنا في  التربوية 
تنا و اغرب بيئتعديل و ال تكييف بما يتوافق و تحوير و ال م المشروع من غير ينرو نحاول ت إنناذلك 

تنفيذه ميدانيا. ثم التربية والتعليم الذين يتولون  ألسالكمن غير تكوين و ال تدريب ننفذه  أيضامن ذلك 
الذي جعل كل  األمرو هو . األهداف اإلصالحية المسطرة نطمع في نجاحه و ننتظر تحقيق 

تم معنى الكلمة و على وجه التحديد ن اغترابا تربويا بأو قطاع التربية والتعليم يعيش إلىالمنتسبين 
لتربوية المزرية  و مستويات منظومتنا ا أحوال. وان ة التربوية ) المعلم و المتعلم (محوري العملي

 أن ألحدال يمكن خير شاهد على ذلك و مدرسينا الكارثية  أوضاعو  المتدنيةتالميذنا التعليمية 



وان كارثية بتر اللسان  .الجزائر أبناءغيرهم من  مباشرة أوالقطاع  إلىسواء المنتسبين يجحدها 
في العالم تمارس  تربويةهناك منظومة  أنخير دليل على ذلك . و ال نعتقد  األصيلالجزائري العربي 

في الجزائر و للتمثيل لذلك نسوق مثال ) تدريس مادة الرياضيات  إالنشاطاتها التعليمية بلغة هجينة 
و الوزن    MOSو الزاوية   ABCD كقولنا : المربع في مدارسنا نصف بالعربية و نصف بالفرنسية 

Kg 45    و و الوقتmin  35 h 8 ) ... و 

بإيجاز لنكتشف من التربوية الجزائرية  اإلصالحاتنعرض لمسار  أن رأيناو في هذا الصدد      
 .خالل ذلك مكامن تغيير القيم التربوية و استهداف الهوية الوطنية الجزائرية و ضربها في الصميم 

  :(12)كرونولوجيا إصالحات نظام التعليم في الجزائر   -  4

معينة  أهدافتحقيق  إلىهادف و هي عملية نمائية تؤدي  إنسانيالعملية التربوية تعتبر نشاط  إن    
الن التربية وظيفة اجتماعية ال تنشا من فراغ و ال تمارس في فراغ بل تنشا و تمارس في  ،مخطط لها

و  األخرى جنب مع المؤسسات المجتمعية  إلىه هويته الخاصة و تعمل جنبا مجتمعي مميز ل إطار
 األهمية بمكان أنخدمة النظام االجتماعي العام لذلك فانه من  باتجاهكلها تتحرك حركة ديناميكية 

  وذلك من خالل متابعة مناهجها دوريا  تقييما و تقويما.  بالعناية و االهتمام التربويةتحظى المنظومات 

من حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي الغاشم  منهكة قد خرجت الجزائر إن كما هو معلوم فو     
. فقر و اقتصاد منهار، تفكك أواصر التكافل االجتماعي، تدهور ثقافي -القوى على جميع األصعدة 

ل منظومة لذلك فقد ورثت الجزائر غداة االستقالحتمية  نتيجة كو  - أوبئة فتاكة و  أمراضلة . ابط
تربوية مهترئة بعيدة كل البعد عن واقعنا االجتماعي من حيث المبادئ و المضامين و الغايات، فكان 

من ضمن  الفرنسية الهويةالمنظومة التربوية تلك لزاما على المسؤولين آنذاك أن يضعوا في اعتبارهم 
األولويات التي يطالها التغيير و اإلصالح سعيا إلى جعلها ذات بعد وطني ديمقراطي في إطار 

صر... فكانت أولى مراحل اعتكنولوجي مالمبادئ العربية اإلسالمية و في الوقت ذاته ذات بعد 
و  ...1964وقد تم نشر التقرير التربوي اإلصالحي سنة  15/09/1962 :محاوالت اإلصالح  في

المنظومة  في نهاية الستينات شهدت المنظومة التربوية تنصيب لجنة وطنية ثانية لتتولى إصالح
إعداد ملفات  1980إلى  1970... و قد عرفت  المرحلة الثانية وهي الفترة الممتدة من التربوية 

فيما بعد و التي عدلت  1974... ثم مشروع وثيقة إصالح التعليم سنة 1973مشاريع تربوية كمشروع 
أفضل اإلصالحات على اإلطالق  التي يمكن اعتبارها و  1976افريل  16و ظهرت في شكل أمرية 

التربية و التعليم التي شهدتها منظومتنا التربوية إلى يومنا هذا، هذه اإلصالحات المتعلقة بتنظيم 
 ي، و توحيد التعليم وهي التي نصت على إنشاء المدرسة األساسية و تنظيم التعليم التحضير  والتكوين

إجباريته، و إعادة هيكلة التعليم الثانوي، و تحديث برامج المعاهد التكنولوجية، و إدراج اللغة االنجليزية 



أما في المرحلة  .اختيارية في بداية الطور الثاني من التعليم األساسي، و كذا تخفيف البرامج التعليمية
فقد تم تنظيم التعليم و أقيمت المدرسة األساسية ابتداء من 1980/1990الثالثة في الفترة الممتدة بين 

و قد تم تعميمها بشكل تدريجي سنة بعد سنة و حددت  فيها فترة 1980/1981الدخول المدرسي 
سنوات للطور الثالث،  03منها للطورين األول و الثاني و  06سنوات  09التمدرس اإللزامي ب تسع 
تحوالت عميقة رغم أن التكفل به اسند إلى جهاز مستقل هو ) كتابة الدولة  أما التعليم الثانوي فلم يشهد

 البرامج والكتب المدرسية من إن، وان أهم أمر ايجابي في هذه المرحلة هو عليم الثانوي و التقني(للت
أساسي تم إعدادها من طرف الجزائريين تحت شعار مبدأ جزارة  التاسعةأساسي إلى  السنة األولى

المكونة للهوية  الوطنية  العناصر أهم تتثبي إلىسعيا و ذلك  إضافة إلى تعريب مضامينها التعليم
أما في   التربية اإلسالمية.اللغة العربية و حصص بالتركيز على  إي اإلسالمممثلة في العروبة و 

فقد عرفت المنظومة عدة محاوالت إصالحية بهدف  1996الى 1990المرحلة الرابعة و الممتدة من 
التحسين من جهة و المواكبة من جهة ثانية حيث مست مختلف أطوار التعليم بأشكال مختلفة و 

ها مكثفة و نأمتفاوتة وقد توصل الفكر اإلصالحي إلى ضرورة إدخال تعديالت على البرامج التي تبين 
غير منسجمة مع بعض الجوانب الناجمة عن التحوالت السياسية واالجتماعية التي عرفتها البالد في 

كما تم إدراج  1993/1994تلك الفترة تحت عنوان عملية تحقيق البرامج طيلة السنة الدراسية 
تجسيد المدرسة األساسية االنجليزية في الطور الثاني من التعليم األساسي كلغة أجنبية أولى و محاولة 

لجنة و الذي كان من أهم لجانه  تم تأسيس المجلس األعلى للتربية 1996المندمجة... و ابتداء من 
قبل ظهور تقرير  1998غير أن مهامه أنهيت سنة  التعليم ولجنة التكوين و لجنة المتابعة والتقويم

بل و ضرب عرض الحائط ة التربوية.تقويمي عن نشاطه و دون تعويضه بأية هيئة لمتابعة المنظوم
تشخيص و التخطيط و تقديم مقترحات السنتين من الدراسة و  أتعاببعد   أنجزهبكل ما جاء به و 

 باإلمكانكان  إذالتي خلفته .  لإلصالحمما قدمه قرار اللجنة الوطنية  أدقبديلة كانت اشمل و 
 األمر. و هو بالحذف  أو باإلضافةتعديله و تعديل ما يمكن  األعلىالمجلس  إليهاستغالل ما توصل 

منه محاولة تبيئتها و  أكثرالذي كشف بكل وضوح محاوالت تغريب المنظومة التربوية الجزائرية 
 تعريبها و جزارتها . 

حيث تم تأسيس اللجنة  1999/2001لتبرز محاولة إصالحية جديدة في الفترة الممتدة بين "     
. 2000 رئاسي رقم:المرسوم وفقا لل: التربوية و المعروفة بلجنة بن زاغوالوطنية إلصالح المنظومة 

. يتضمن احداث اللجنة الوطنية 2000ماي  09الموافق لـ: 1421صفر  05مؤرخ في  101
صفر  05مؤرخ في  102.  2000ليتبعه المرسوم الرئاسي رقم : الصالح المنظومة التربوية . 

من تعيين اعضاء اللجنة الوطنية الصالح المنظومة التربوية يتض 2000ماي  09الموافق لـ:  1421
يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للمناهج و تنظيمها و سيرها .  11/11/2002. ليتبع  بقرار مؤرخ في 



يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للمنهاج ، النظام الداخلي  12/11/2002ثم قرار مؤرخ في 
  الخاص بسير و تنظيم نشاطها .

من خبراء و اساتذة عضوا  159. مكونة من 2000/ ماي 13لقد تم تنصيب هذه اللجنة في     
 جامعيين و مفكرين و ادباء و نواب في المجلس الشعبي الوطني 

التي جاءت بمشروع مناهج الجيل األول والتحول من التدريس باألهداف إلى التدريس  هي اللجنةو 
جذري لمضمون  نظريا إصالح أهدافها أهممن  إنو ) مشروع الجيل األول ( بالمقاربة بالكفاءات 

هتمام بالتكنولوجيات األجنبية و االتعليم اللغات التركيز على البرامج والمناهج في التعليم من خالل 
تطبيق هذا المشروع بداية من  و قد انطلق ،المكونين إعدادالنظر في هياكل و مهام  إعادةالجديدة و 

في  2005/2006في االبتدائي و المتوسط و الموسم الدراسي  2003/2004وسم الدراسي الم
بدال من النظام  ( LMDبتطبيق نظام االالمدي )  2008/2009الثانوي، وفي الموسم الجامعي 

إلى  2003. لتأتي محاولة إصالحية أخرى منطلقة من تقييم و تقويم الفترة الممتدة من الكالسيكي 
دا على معايير كمية لها عالقة بتحقيق أهداف إصالحات الجيل األول ليقترح مشروع اعتما 2014

قد مناهج الجيل الثاني( و مشروع  تمثل في إعادة بناء المناهج ) -إصالح اإلصالح  -إصالحي أخر
التدريس بالمقاربة بالكفاءات و لكن بشكل متطور و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء  ت فيه طريقةمداعت
  .)31)"إلى يومنا هذا 2016/2017ن الموسم الدراسي م

منها  أكثرسياسية  إصالحاتجنة بن زاغو كانت إصالحات ل أنو يتضح من خالل ذلك     
 منظومتنا التربوية من التخلف الذي تتخبط فيه و من تدني إنقاذ إلىتسعى تربوية  إصالحات

( إداريينو  أساتذةطلبة و تالميذ و  ها )يحيث جعلت من جميع منتسبالذي تعانيه .  يات المستو 
معضلة هذا االغتراب معترك في  أقحمتهم المتعلمين  أمور أولياءيعيشون اغترابا تربويا  و حتى 

ولوج عالم االغتراب بجميع  إلىبالمجتمع الجزائري  أدتالجميع حالة من الهستيريا التي  عيشليالتربوي 
 األمرعي . الثقافي . السياسي . التربوي . المهني ...( و هو ) االغتراب النفسي و االجتما أنواعه

حتى نتبين االغتراب التربوي .التوقف عند المحطة الثالثة لورقتنا البحثية والمعنونة بـ:  إلىالذي يسوقنا 
عنها من جيدا ذلك االرتباط الوثيق بين المنظومة التربوية ومشكلة تهديد الهوية الوطنية وما ينتج 

 تربوي و اجتماعي  اغتراب

خالصة القول ان هناك عدة عوامل ساعدت على تدهور القيم و المباديء في مؤسساتنا التربوية     
و على راسها : ضعف الوازع الديني و سيطرة الجانب المادي على الحياة اضافة الى اهتزاز قيمة 

المسجد و دور  –ى االخرى العلم في نفوس المتمدرسين و استقالة االسرة و كل المؤسسات التربوي
عن ممارسة دورها التربوي اضافة الى الدور السلبي في التوعية  لوسائل  -الشباب و المراكز الثقافية 



االعالم بكل انواعها لتوجهاتها التجارية المحضة ال غير و كذا التعاطي السلبي مع تطور وسائل 
ى بشبابنا الى اتخاذ قدوات فاسدة ونماذج التواصل االجتماعي التي اوقعتنا في فخ العولمة ما اد

ينضاف اليها اشكالية تفكك العالقة بين الفاعلين اخالقية ال ترتبط بحضارتناال من قريب و ال من بعيد 
  (14)(اإلدارةالتربويين ) المعلم و المتعلم و 

 ثالثا : االغتراب التربوي: 

( االغتراب على انه اضطراب نفسي يعبر 1993سرى ) إجاللاالغتراب اصطالحا :تعرف  تعريف"  
عن اغتراب الذات عن هويتها و بعدها عن الواقع و انفصالها عن المجتمع ، وهو غربة عن النفس و 

( بان االغتراب يعبر عما يعانيه الفرد 1975و توضح هورتي ). غربة عن العالم و غربة عن البشر"
و معتقداته . وهو فقدان د عن مشاعره الخاصة ورغباته من انفصال عن ذاته . حيث ينفصل الفر 

   (15)"بالوجود الفعال اإلحساس

 :(16)العوامل المسببة لالغتراب -

يكون نتيجة لعوامل نفسية مرتبطة بنمو الفرد  الشعور باالغتراب  أن إلىيشير الكثير من العلماء  "  
و عوامل اجتماعية مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه كما قد يحدث االغتراب نتيجة التفاعل  و 

)ممثلة في كل الضغوط و التي تمارس عليه من التداخل بين العوامل النفسية و العوامل االجتماعية 
قوانين التربية والتعليم في  صرامة و كالقسوة والشدة وية خالل أساليب التنشئة االجتماعية غير الس

المؤسسات التربوية و التعليمية إضافة إلى عالقات التفاعل السلبية  مع جماعة الرفاق و بقية أفراد 
( كلها عوامل تؤثر سلبا على توازن و استقرار سلوكات الفرد المجتمع ككل كالنظرة الدونية و التجاهل 

و في هذه الوضعية فهو يعيش  ياة و التغلب عليهاحقادر على مجابهة مصاعب المما يجعله غير 
  ."االغتراب الذاتي و االجتماعي معا

 :( 17)المعنى االجتماعي لالغتراب  -  

و الوطن . لكنه استخدم  األهل"يعرف معجم العلوم االجتماعية االغتراب على انه : البعد عن    
يمر  أوضاعنتيجة  ألعمالهلذاته و استنكاره  اإلنسانحديثا في العلوم االجتماعية للداللة على فقدان 

 اإلنسانالة النفسية التي تسيطر على حال بأنهاالغتراب  إلى (1999.65و يشير الحسن ). بها "
 جتماعي "سيطرة تامة تجعله غريبا و بعيدا عن بعض نواحي واقعه اال

  :(18) كاألتي: لالغتراب مظاهر كثيرة نوجزها مظاهر االغتراب 



فيؤدي  األهدافعدم قدرة الفرد على ضبط و توجيه حياته ' اي فقدان القدرة على تحقيق : العجز -1
 . اإلحباطحالة من  إلىبالفرد 

غير مرغوب فيه و ينتج عنه شعور  بأنهو شعور الفرد  اآلخرينالعزلة : وهي انفصال عن  -2 
التوحد الضعيف  إشكالعلى شكل من : األولهما :  أساسيينبالوحدة النفسية و هو ما يؤدي اتجاهين 

و  األشخاصبنوع العالقات بين  أيالثاني فيرتبط بالعالقات البينشخصية  أما –اغتراب اجتماعي  –
فالعزلة هي االنفصال عن الذات و عن  -.  التواصل إلىالتي تحدد الشعور باالنتماء و الحاجة 

  . – اآلخرين

 الحياة بأوجهو الفهم لكل المعاني المرتبطة  اإلدراكو المقصود هنا نقص  : الالمعنى و الالهدف -3
 شعورهو  معنى حقيقي لسلوكاته  إعطاءعلى ته الفرد بتيهان بوصلة توجيهه و عدم قدر  إحساسو 

 . بعدم وجود هدف واضح ومحدد في حياته كما انه ليس له طموحات مستقبلية

انهيار النسق  أيدوركهايم(  إميلذلك عالم االجتماع  إلىوميا كما يشير ن) اال أوالالمعيارية  – 4
و غياب المعايير الضابطة داخل المجتمع ) فوضى و تسيب و ال مباالة جماعية( فتنقلب  ألقيمي
ما كان خطا يصير صحيحا و ما كان ممنوع يصير مسموحا و )بحيث  ،على عقب رأسا األمور

 . (العكس صحيح

و رفض  األعرافالتمرد : و هو االنفصال عن الواقع االجتماعي و عدم االعتراف بالتقاليد و  – 5 
وج العدوانية لكل المحيطين بالفرد المغترب و محاولة الخر  إظهاركل ما هو سائد في المجتمع  مع 

عن األعمى بالتقليد بالمحاكاة و دخيلة  أخرى تبني هويات  إلىو الشائع .و يدفع ذلك  المألوفعن 
  .السلبيطريق التثاقف 

إلى  حالة الفرد  و تنوعها لتؤول أبعادهتعدد  تمظهر االغتراب بكل هذه المظاهر إلىويؤدي        
. واغتراب حضاري . واغتراب ثقافي. ياجتماعاغتراب و . وحي )ديني(اغتراب ر و . اغتراب نفسي )ذاتي(

الراهنة و عدم القدرة  أوضاعه إزاء أرائهيجعل الفرد عاجزا عن التعبير عن . و هو ما واغتراب سياسي
 بديلة  و غير قادر على التفكير في حلول اآلنيةعلى المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بمصالحه  

البحث عن  إلىروحية تؤدي به  أزمةسببها ياة تعيسة ح إلىرد بالفذلك يدفع الستشراف مستقبله و 
لمظاهر و أبعاد موضوعي  بإسقاطو  دة و المشتتة في هذا العالم الالانساني المعقد.ذاته المفقو 
ية ) و الترب تناأحوال منتسبي منظومالجزائري عموما و على  نافي مجتمع أحولناعلى االغتراب 
حيث  .أبعادهبجميع جميعا نعيش هذا االغتراب  أننانجد  الخصوص على وجه (مخرجات مدخالت و

 نلحظ الجميع تائه فاقد لبوصلة توجيهه نحو تحقيق أهدافه .



 :  غتراب التربوي اال

النظام التعليمي و تغيير بعض االتجاهات و المواقف و القواعد الرئيسية  إلىيعتبر خضوع الطفل "  
 أسرتهتعلم يواجه انفصاال عن أمر ينطوي على االغتراب الن المتعلقة بالسلوك االجتماعي للمتعلم مال

ير الرسمية التي اعتاد عليها في البيت و مع جماعة ه منها و عن النشاطات الترفيهية غو ما تعلم
 نشأتالتي  –ه الرفاق . ففي المؤسسة التعليمية يطلب منه التخلي عن نظرته الذاتية المتحيزة لنفس

غتراب فيشعر باالغير سوية (.  أوالخاصة ) و سواء أكانت التنشئة سوية  األسريةبسبب الرعاية 
  (19)"المدرسيةالنظام الداخلي ضوابط نتيجة هذه الضغوط و 

تلعب دورا بالغا المؤسسات التربوية و التعليمية عموما و الجامعية خصوصا  " يتضح لنا إذن إن   
التقليل من ظاهرة االغتراب التربوي لدى التالميذ والطلبة لما لهذه المؤسسات من  أوالتعميق إما  :في

تساعد المتعلمين عل  أنها إذيمية و كذا مستقبلها لدور بارز في تحديد واقع حاضر المخرجات التع
باب و دفعهم وتأهيل الش إعداددورها الريادي في  إلى إضافة ،النضج النفسي و االندماج االجتماعي

العصر الذي يشهد تطورا  إيقاعو بالتالي فان تخلف هذه المؤسسات عن  ،والعطاء اإلنتاجميادين  إلى
 اإلعالمعدم قدرتها على مواكبة ثورة العلم و المعرفة و تكنولوجيات كذا و  ،يسير بتسارع كبير مذهال

التقليدية  أساليبمية باعتماد طرق و على تقديم المادة العل اإلبقاءومن جهة ثانية  ،من جهة والتصال
و  اإلبداعيةمشكلة قتل الروح  إلى باإلضافة ،مرهقة ال تتالءم واستعدادات و قدرات المتعلمين

    و عدم تنميتها لدى الطلبة ...  االبتكارية

موضوعية تسهم بقوة في جعل المتعلمين يشعرون باالغتراب التربوي الذي يؤدي بهم  أسبابكلها     
و نستنتج  بل يتعدى ذلك إلى شعور كل الفاعلين التربويين باالغتراب التربوي . ،الفشلاإلحباط و  إلى

( على التكيف مع  إداريون عدم قدرة المؤسسات التربوية ) متمدرسون . مدرسون .  إنمن ذلك 
معطيات الثورة العلمية و التكامل المعرفي و التقدم التكنولوجي الحاصل في مجال التربية والتعليم ) 
التعليم المرقمن ( وذلك من خالل عدم تمكنهم من التوظيف االيجابي لهذه التكنولوجيا و التعاطي 

عيشون االغتراب التربوي بما تحمله العبارة ي أفراداالفعال مع مجريات العمل التربوي الناجع يجعل منهم 
   .(20)"من معنى 

و هو بالضبط واقع مؤسساتنا التربوية التي تعيش اغترابا تربويا جماعيا سببه تهديد هويتها و   
المساس بقيم و مبادئ حضارتنا العربية اإلسالمية و زعزعة االستقرار في األوساط التربوية والتعليمية 

 التربوية التي لم تقدم جديدا ال للمتعلم و ال للمعلم . باسم اإلصالحات

يعيشان اغترابا  ةربويتمحوري العملية ال أنالتي تدل على  اإلشارات أوضحمن اكبر و  إن"      
الفشل  إلىؤدي في نهاية المطاف  مال اإلحباطاالمتعاض و  التوتر و القلق و  إلى باإلضافة-ربويا ت



عناصر الطواقم التربوية عن رغبتهم في التخلي عن وظائفهم التدريسية في اغلب   إعالن -المؤكد
صريحة  إجابةفي ما يتداول بينهم من حوارات  أهمعلى التقاعد النسبي و من  لإلحالةشكل طلبات 

لم يعد لنا مجال انك تسمع هذا يقول : عن التساؤل لماذا هذه الرغبة في التخلي عن اشرف مهنة ؟ 
و  األمراضظروف العمل الحالية و واقع المؤسسات التربوية التي تعاني عديد للبقاء في ظل 

مهامها التربوية التعليمية ... في حين  أداءالت التربوية و هي منكفئة على ذاتها عاجزة عن المشك
حصلنا على الموافقة بالخروج ) التقاعد( و قوانا العقلية سليمة  إذا األحوال أحسنفي  :تسع ذاك يقول

 أذناشد وقعا على  إجابة آخربينما يجيب  ،تحصيلهمكسب يمكننا  أعظمصحيحة فان ذلك  أجسادنا و
على القيم و  األجيالالمدرسة و هي المكان الذي يربي  إنيقول :   إذجلبا لالنتباه  أكثرالسامع و 

على  رأساو انقلبت  المبادئيكون ( قد انهارت فيها تلك القيم و  أن) ما ينبغي  األخالقو  ادئالمب
يتخذه  أنقرار يمكن  أفضلحد صار ال يطاق و عليه فان الفرار من هذا الوسط المتعفن  إلىعقب 

  .(21)"رس في مدارسنا اليوم في حياتهدالم

لدى الجنسين و باالغتراب التربوي و تذوق مرارة طعمه  بالنسبة للمتعلمين بان ملمح شعورهم أما    
و قنوطهم من كل  يأسهمو  لهماأمخيبات ل إبدائهميتجلى من خالل  الذكوربدرجة أخص في صفوف 

امتعاض كبير بانسالخهم من هويتهم من خالل  ذلك  عنيعبرون  و ،ما له عالقة بالمؤسسة التعليمية
ذلك للعيان من خالل  حتضارتنا و يحض مبادئوكاتهم المنافية لقيم و تصرفاتهم و سل يتجلى في

التمرد على النظام  من حيث العنف الصريح المتبادل وو ادارة المؤسسة ة بمدرسيهم ئعالقاتهم السي
) مالبسهم المقرف و من حيث هندامهم الغريبة رهم و من حيث تسريحات شع -الداخلي للمؤسسة 

، و الغريب في المقلوببعالم التكنولوجيا ( و كذا عزوفهم عن الدراسة و ولوجهم و الضيقة الممزقة 
المتفوقون دراسيا و متوسطو و  –هذا االنبطاح القيمي طال اغلب فئات المتمدرسين  أن المشكلة

   .من رحم ربك وقليل ما هماال  –ضعاف التحصيل سواء 

من اكبر الدالئل التي تشير بل تثبت محاولة تحطيم المنظومة التربوية الجزائرية و ذلك ل إنو     
تهديد بل  إلىتسعى تابعة للغرب و ضربها في الصميم و جعلها منظومة تربوية فرنكوفونية علمانية 

 مكوناتها ) اللغة أهمالجزائر من خالل القضاء على  أبناءطمس الهوية الوطنية الجزائرية لدى  إلى
اللجنة  أعضاءسعي  و إال فبم نفسر الجزائر(  ةريخ و جغرافياو ت اإلسالميالعربية و الدين 

لرسمية الثانية على حساب االهتمام الصارخ باللغة الفرنسية و تثبيت جعلها اللغة ا إلى اإلصالحية
العلمية و  ةرغم االعتراف بعدم نجاعة اللغة الفرنسي –اإلسالمية ربية و التربية ساعات اللغة الع

 إدراجب المدرسية من خالل إلى تشويه صورة الكت إضافة  -جلدتها  أبناءالتكنولوجية من طرف 
و كذا  و تاريخنا المجيد جغرافية بالدنا إلىو ال  اإلسالميةثقافتنا العربية  إلىنصوص ال تمت بصلة 

كثرة األخطاء المتعمدة بمختلف أنواعها، و الكارثة الكبرى جعل أبنائنا يتمدرسون بلغة هجينة تحمل 



مزيجا من الفرنسية والعربية والعامية ربطت السن تالمذتنا و جعلتهم ال يستطيعون حتى بناء جمل 
   .بسيطة يعبرون بها عن أرائهم إثناء تواصلهم مع الغير .

من حيث  -نواتجها ملمح خروج  تبع ألحوال منظومتنا التربوية و خصوصا من خالل إن المت      
لم تحقق أن هذه اإلصالحات كلها جودة التعليم و من حيث كفاءة مخرجاته يقف على حقائق مريرة إذ 

ة و القفزة النوعية المرغوبة المتمثلة في تطوير نظامنا التربوي وجعله يواكب التطورات المعرفية والعلمي
لنتائج ايجابية من حيث ا رغم تحقيقه يساير التقدم التكنولوجي الذي تشهده النظم التربوية في العالم

 .هائلة من خريجي الجامعات ( نسب مرتفعة من الملتحقين بنظام التعليم من الجنسين وأعدادالكم ) 
معنا و زمر هذا من جهة، و من جهة أخرى لم تتمكن من المحافظة على ما هو أصيل في مجت

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم مالئمة  حضارتنا و هويتنا خصوصا العروبة و اإلسالم .
مع بيئتنا و عدم توافق برامجها و  –المجتمعات الغربية  –المشاريع التربوية المستوردة من وراء البحار

طبقها من غير تعديل و ال ن أننامحتوياتها مع إيديولوجيتنا و ثقافة مجتمعنا من جهة خصوصا و 
بمشاريع اإلصالحات إذ  -من طرف القائمين على القطاع  -تكييف، ومن جهة ثانية عدم االهتمام 

تتخذ فيها القرارات االرتجالية بغية الترقيع فقط، و األكثر خطورة من كل ذلك هو تغييب دورات 
 التكوين و عدم تفعيلها إذا برمجت. 

و تأسيسا على ما سبقت اإلشارة إليه، و إذا أردنا انقاد منظومتنا التربوية من الوضعية الكارثية      
فانه لزاما علينا أن نقوم بإصالحات جذرية تمس جميع جوانب النظام التربوي من  تخبط فيها التي ت

مشروع تربوي محلي  مناهج و أساليب و طرائق التدريس و الوسائط التعليمية وذلك من خالل اعتماد
و وليد إيديولوجيتنا على أن نحرص على جعله مواكبا للتطورات التي يشهدها العالم  -ابن بيئتنا -مبيأ

لم نتمكن من ذلك فانه  وإذا. في جميع مناحي الحياة االجتماعية وان  ذلك ليتطلب منا بالدرجة األولى
ي بلدانها و نعدلها و نكيفها بما يتواءم و علينا حسن اختيار المشاريع التربوية الناجعة ف يتوجب

االهتمام الالئق بالتكوين بجميع أنواعه و لكل فئات كما يجب علينا  اإلسالميةحضارتنا العربية 
تقدم جملة من المقترحات في شكل ارتأت أن  اآلنيةولذلك فان ورقتنا البحثية  منظومة التربية والتعليم
كبدائل النقاد منظومتنا التربوية من المرض العضال الذي طالها  قد تصلح أنهاتوصيات في اعتقادنا 

 .يومنا هذا إلىو ال يزال يطالها 

 التوصيات : 



بالقيام بتقييم ميداني فعال للمنظومة التربوية لتشخيص الوضعية و وضع اليد على  اإلسراع  -1
يقتنع الجميع بضرورة التغيير و  أنو  ،األحسنصدق النيات في التغيير نحو  مع مكامن الخلل

 و االستعداد الجماعي لقبوله . إحداثه بإمكانية اإليمان

الفعال بوضع المخططات و رصد األهداف الممكنة  الحاإلصضع إستراتيجية محكمة من اجل و   -2
  اإلصالح.عمليات  إلنجاحالتحقيق و توفير كل الشروط و اإلمكانيات المادية و البشرية 

و و اقتراح البدائل ع الفاعلين التربويين في عمليات التشخيص المتعمق جمي إشراكال بد من  – 3
على وجه الخصوص )المدرسون بصفتهم األقرب إلى المنهاج الدخيل الخائب المطبق في مدارسنا و 

 ( .اإلصالحبعين االعتبار مقترحاتهم في التغيير )  األخذ ضرورة( مع  هم  األدرى بكل سلبياته

و من مختلف التخصصات العلمية ة النزيهة المالئمة أالجزائرية الكف اإلطاراتالكوادر و  أشراك – 4
 و عرض القيم الوطنية في المنهاج الدراسي . إدراجلمعرفة كيفية  كل خطوات عملية اإلصالحفي 

 و بالتالي  مكانة القيم في المنهاج الدراسي إدراكالتربوي  من  اإلصالحال بد للكل المساهم في   – 5
ضرورة إخضاع أي مشروع تربوي مستورد من الخارج مهما كانت نجاعته في بلده األصلي إلى 
عمليات التمحيص والتعديل والتكييف بما يتوافق مع هويتنا العربية اإلسالمية مع الحرص على 

 الذي يشهده العالم . يالتكنولوجعصرنة منظومتنا التربوية لمواكبة التقدم 

اإلدارية المنفذة عمليات التكوين الدوري لكل الطواقم التربوية و الكوادر برمجة الحرص على  – 6
  تقويمه . ينيتحقبل بدء تنفيذه و أثناء تنفيذه لتقييمه دوريا و  للمشروع اإلصالحي 

عقلنة و ترشيد تسيير و إدارة مؤسسات المنظومة التربوية من خالل إتباع أساليب المشاركة  – 7
و تفعيل اكتساب المبادئ و القيم واألخالق و الترغيب في اإلقبال على المتعلمين الجماعية في توعية 

 الدراسة  

 خاتمة :

يشكل النظام التربوي حصنا منيعا للحفاظ  على التراث الثقافي و الموروث الحضاري للمجتمعات     
لى الدوام، الخارجية المحدقة بها عو من خالل ذلك تصان  الهوية الوطنية من التهديدات الداخلية و 

بالبيئة التي  و ذلك من خالل اعتماد مناهج تعليمية محلية  مضامينها و محتوياتها ذات عالقة وطيدة
خضع لها المشاريع ت  أنيجب   التيو التحوير من خالل عمليات التعديل و التكييف  أوتنتج فيها،



التربوية المستورد من بيئات أجنبية،  وذلك الن النظام التربوي هو المسؤول المباشر على نقل ثقافة 
وفي  ،ةمنها والخاص ة العمومية الل وظائف مؤسساته التربويالمجتمع و توارثها عبر األجيال من خ

من منطلق أنها المؤسسة االجتماعية التي تقدم تربية التعليمية  أطوارهامقدمتها مؤسسة المدرسة بجميع 
. و هو األمر الذي يوجب على القائمين على شؤون النظم التربوية  -مخططة و هادفة –مقصودة 

ها دوريا من خالل تبني إصالحات تربوية فعالة من والتعليمية الحرص على متابعتها و تقييمها و تقويم
شانها أن تخطو بالتربية و التعليم خطوات نحو التقدم والتطور. ألنه كلما أهمل هذا القطاع الحساس 

و اتجاهات فكرية مهددة للهوية و مدمرة  ثقافيةكلما فتحت نوافذ بل أبواب تدخل من خاللها تيارات 
 بأحوالورقتنا البحثية والمتعلق  إليههو الواقع المرير الذي خلصت و  ،لمبادئ و القيم المحليةل

 . -مسلوبة الهوية  -منظومتنا التربوية التي تعيش اغترابا تربويا صارخا 
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 : ملخص

بفواعل ومرجعيات  االهتمامإلى  في فترة التسعينيات التحوالت التي مست بنية النظام الدولي أدت      
المجتمع يتخذ فظهر األمن الهوياتي الذي ، كالهجرة جديدة منيةتهديدات أ بروز بعد، أخرى غير الدول

 الهوية القيمة األساسية موضوع التهديد.ومن  كموضوع مرجع لألمن

لك ذ، و األمن الهوياتيوأثرها على  الهجرةالضوء على إلى إلقاء  فالدراسة تهد هذهعليه فإن و       
 .التأثيرهذا إبراز طبيعة خالل من 

، ما لدولة الهوياتيالهجرة على األمن المحتمل من  لتهديدافي األخير توصلت الدراسة إلى أن       
 .الطريقة التي تعرف كل دولة نفسهايرتبط ب إدراكيهو تهديد 

  .الهجرة، الهوية، التهديد، الهوياتي األمن : الكلمات المفتاحية

Abstract : 

      The transformations that affected the structure of the international system in the 1990s 

led to an interest in actors and references other than states, after the emergence of new 

security threats such as immigration, so identity security emerged that takes society as a 

reference subject for security and from identity the main value is the subject of the threat 

      Accordingly, this study aims to shed light on immigration and its impact on identity 

security, by highlighting the nature of this impact. 

      Finally, the study found that the potential threat from immigration to a country's 

identity security is a cognitive threat related to the way each country defines it self. 

Keywords: Identity security, threat, identity, immigration. 
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 مقدمة

ليشمل أبعادا جديدة إلى جانب البعد العسكري من اتسع الحقل األمني في العالقات الدولية 
فبرز األمن الهوياتي كمدخل جديد  ،إلى جانب الدولة من جهة أخرى  جديدة ويشمل فواعل ،جهة

 .المجتمع مقابال للدولة وعن الهوية كقيمة موضوع تهديد مقابل السيادة يركز علىللدراسات األمنية 

الدراسات مع بروز األمن الهوياتي أصبحت الهجرة إحدى القضايا الرئيسية التي ركزت عليها          
 .االندماج والهويةبخالل ربط مسألة الهجرة من 

  : يمكن طرح اإلشكالية التالية ،في ضوء ما تقدمو       

 ؟تؤثر الهجرة على األمن الهوياتي كيف      

من أهم  اباعتباره األمن الهوياتيالهجرة و إشكالية تعود أهمية الموضوع لكونه يسلط الضوء على       
 .القضايا الدولية المعاصرة

من ، األمن الهوياتيعلى  الهجرةتأثير إلقاء الضوء على تهدف هذه الدراسة إلى المقابل في       
 .الهجرة قضيةوربطه ب النقدية األمنيةمدخل للدراسات ك مفهوم األمن الهوياتيالتطرق إلى خالل 

إشكالية الهجرة والهوية في  من خالل التطرق إلى دراسة حالةاعتمدت الدراسة على منهج       
في الهجرة  مسألةبالمنهج اإلحصائي في جمع البيانات المتعلقة كما تم توظيف  ،االتحاد األوروبي
 .االتحاد األوروبي

  : ولإلجابة على اإلشكالية تم تقسيم  المقال إلى محورين      

 األمن الهوياتي مدخل للدراسات األمنية : أوال
 تأثير الهجرة على األمن المجتمعي : ثانيا

 إشكالية الهجرة والهوية في االتحاد األوروبي : لثاثا

 النقدية األمنيةمدخل للدراسات  هوياتيال األمن :أوال

المجتمع كموضوع مرجع لألمن مقابل الدولة و الهوية القيمة األساسية  من هوياتياألمن ال يتخذ      
  .موضع التهديد مقابل السيادة

 المجتمع كموضوع مرجع لألمن .1 



 
 

الل خمن تعريف األمن  إعادةضرورة  إلى وعد نهاية الحرب الباردة برزت تصورات تدعب      
التركيز على فواعل أخرى غير الدول منها أو ما يصطلح عليه بعملية توسيع وتعميق مفهوم األمن 

 بروز إلىدت بعده العسكري، فالتهديدات الجديدة أب ربطهل الدراسات األمنية. فاألمن ال يمكن قوح
مجموعة مرتبط بوجود م مؤسسات أخرى، فالسالفرضت الحاجة ضرورة وجود مؤسسات جديدة كما 

 1من الوحدات وليس محصورا في الدولة فقط.

كنيث بولدينغ حول "السالم  أبحاثمع نشر مفهوم األمن  عالبداية األولى لتوسي ليه كانتعو       
المشروع الذي قدمه ك مشاريع بحثيةبرزت ويوهان غالتونغ حول "السالم االيجابي"، كما  2المستقر"

 األمنبالم رئيس الوزراء السويدي بعنوان "  أولفلة والتي عقدها قاللجنة المست إلىايغون بار 
توجيه  إعادة إلىالسبعة عشر في اللجنة برنامجا يهدف  األعضاءالله خمن صاغ والدي  المشترك"، 

نشر كانت بة المفصلية في عملية التوسيع االنطالق. إال أن ضبط النفس التسلح نحو مزيدا من قسبا
طاعات لتشمل قاربته الخماسية للقم إلىكتاب "باري بوزان" "الشعب الدولة والخوف والذي دعا فيه 

 3تصادي المجتمعي والبيئي.قطاع السياسي، االقطاع العسكري القلل إضافة

إلى ذلك يمكننا اعتبار البداية الفعلية لتجسيد منظور األمن بمفهومه الجديد على الواقع،  إضافة      
التي جاء بها الرئيس السوفياتي السابق "مخائيل غورباتشوف" تحت مسمى "  اإلصالحاتلى سياسة إ

البروسترويكا" والتي تعني إعادة الهيكلة، وبالتالي االهتمام بالقطاعات األخرى غير القطاع العسكري، 
خلي من خالل بروز كما تشير في نفس الوقت إلى تحول التهديد، من التهديد الخارجي إلى التهديد الدا

الصراعات الهوياتية في الجمهويات السوفياتية السابقة، والتي بدورها أدت إلى تفكك االتحاد السوفياتي 
 الحقا.

ية، ايديولوجية، معيارية، يصعب الوصول قالخأفي جوهره على عناصر يحوي  األمنن فإوعليه       
انهيار االتحاد  أنول قكما يمكننا ال  4متنازع عليه.مفهوم وبالتالي فهو ، شامل لهتحديد مفهوم  إلى

نتائجه المباشرة من أهم ، السلطة الثنائي القطبية الذي كان سائدا عأدى إلى تغيير شكل توزي السوفيتي
 أوسعترك مجال من خالل لك ذو  ،وى الكبرى قالتوترات والتهديدات العسكرية بين الالتخفيف من حدة 

 5تصادية والمجتمعية.قاالوى السياسية، قلعمل ال
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في نهاية الحرب الباردة وخصوصا  توجه التهديدات من الدولة نحو الجماعات االجتماعيةإن       
 تسبب في صعود خطاب أمني مختلف يركز على أمن المجتمعات في جمهوريات االتحاد السوفييتي 

سيادة كقيمة يجب ضمانها إلى عن طريق تحويل االنتباه من الدولة كمرجع مع ال -األمن الهوياتي-
 ع والهوية كقيمة يجب ضمانها وحمايتها.مرج عموضو المجتمع ك

 )األمن الهوياتي( إلى ازدواجية أمن الدولة وأمن المجتمع Ole Waeverوقد دعا أول وايفر      
     1.حيث يبقى األمن المجتمعي دائما قطاعا من أمن الدولة، بل إنه يعتبر الموضوع المرجع لألمن

فاستقرار  نحو الجماعات االجتماعية تهدد بقاء الدول نفسها، ةلتهديدات الموجها إنوعليه ف      
أمنها القومي من التهديدات حماية وبالتالي نفسها  لدولةالمجتمع يجسد نموذجا واضحا ألمن واستقرار ا

 الداخلية.

 ضلة األمن الهوياتيعم .2

الذي كان سائدا في معظم مراحل التاريخ أدى إلى بروز ما يمكن إن بنية المجتمع الفوضوي       
التي تشير إلى أن االستعدادات العسكرية في دولة معينة أو توجه دولة  2تسميته بالمعضلة األمنية،

تؤدي إلى قلق  األهدافمعينة نحو عسكرة نفسها غالبا ما يكون لها تداعيات خطيرة غير معلومة 
أي أن توجه الدولة نحو مزيد من السعي لزيادة قوتها سواء كان  3األخرى، صناع  القرار في الدول

للدول  األمنانعدام  إلىأو زيادة تأثيرها على اآلخرين سيؤدي  أمنهالك الحفاظ على ذالهدف من 
وقد أشار  4زيادة قوة دولة معينة يشير إلى انخفاض منسوب القوة للدولة األخرى، أن أيالمنافسة لها، 
إلى هذا األمر  قائال :"ما يفعله المرء لتعزيز أمنه يؤدي إلى ردود أفعال  Barry Posen"باري بوسن" 

بالنسبة لألمن الهوياتي  فالهدف المرجعي هو هويات  5يمكن في النهاية أن تجعل المرء أقل أمنا"،
م واألديان، وبالنظر للطبيعة جماعية واسعة النطاق يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن الدولة مثل األم

حدود صلبة بين التهديدات  إنشاءالغريبة لهذا النوع من الكائنات المرجعية، من الصعب للغاية 
الوجودية والتهديدات األقل خطرا، تتطور الهويات الجماعية بشكل طبيعي وتتغير استجابة للتطورات 
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ها عدوانية أو مبتذلة، وتشير مصادرها إلى الداخلية والخارجية، قد ينظر إلى هذه التغيرات على أن
 1التهديدات الوجودية، أو قد يتم قبولها كجزء من تطور الهوية.

وعليه فإن معظم المشاكل التي تحول دون التعاون بين الدول تكمن في الطبيعة المحددة لهويات      
سلطتهم. تظهر هذه المشاكل المجموعة أو الحوافز قصيرة المدى للقادة للعب الورقة القومية لتأمين 

  2التآلف القومي مطلوب لتوليد مواقف خطيرة للغاية. إثارةأن القليل جدا من  اإلستراتيجية

مكن القول بأن المعضلة األمنية المجتمعية )الهوياتية( هي نفسها المعضلة يلك ذمن خالل       
قل أ ؤالءتعزيز هويته على حساب مجتمعات أخرى سيجعل ه نحوفسعي مجتمع ما  ،بين الدول األمنية

 مما يؤدي بها باستمرار نحو محاوالت تعزيز هويتها وبالتالي الدائرة المفرغة لألمن. أمنا

 تأثير الهجرة على األمن المجتمعي : ثانيا

كقيمة يعّبر األمن المجتمعي عن موضوع مرجعي أساسه المجتمع مقابال للدولة وعن الهوية       
من خالل مفهومه لألمن  1993موضوع تهديد مقابل السيادة، كما عبر "أول وايفر" عن ذلك في 

أن األمن المجتمعي يتعلق بقدرة المجتمع على االستمرار في ظل  المجتمعي، كتب في تعريفه "
مرتبطة  الظروف المتغيرة والتهديدات الحالية أو المحتملة". أما فيما يتعلق بالهجرة الدولية فهي

الدولة لهويتهم الوطنية ودياناتهم ولغتهم وثقافتهم المهددة من طرف  أعضاءبالطريقة التي يدركها 
من هذا المنظور فإن القيم الوطنية للدول المستقبلة هي المعنية بالتهديد، والهجرة بصفة  المهاجرين. 

ا مباشرا للهوية الوطنية من رية، شرعية أو غير شرعية، تعتبر تهديدسعامة سواء كانت طوعية أو ق
 3خالل االختالفات الممثلة في الدين واللغة والثقافة.

إن الخطر المحتمل من الهجرة على األمن المجتمعي لدولة ما ليس تهديدا موضوعي وعالمي،       
د مثال قد تعتبر بعض الدول التعد ،يرتبط بالطريقة التي تعرف كل دولة نفسها إدراكيوإنما هو تهديد 

ذلك تهديدا مباشرا للهوية الوطنية للدولة. وقد  أخرى الثقافي أمرا مرغوب فيه، في حين ترى دول 
أوضح كل من "هايزلر" و"ليتون هنري" أنه في فترة ما بعد الحروب تحولت هذه الدول من دول 
متجانسة تتقاسم قيما مشتركة على الصعيد الهوياتي الثقافي االثني إلى دول غير متجانسة تتكون من 

الهجرة في هذه الحالة بمثابة تهديد لألمن المجتمعي ألنها مجموعات وطنية. وبالتالي يمكن اعتبار 
إلى ذلك يعبر عدم قدرة المهاجرين على  إضافةتفرض تحديات على الهوية الوطنية والقيم الجوهرية، 
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فارتفاع عدد المهاجرين في المجتمعات المستقبلة  1االندماج على عدم استقرار المجتمع والحكومة.
في المجتمع تسعى لتعزيز هويتها مما سيطرح إشكالية االعتراف بها  خلق أقلية إلىسوف يؤدي 

 2صراع داخل المجتمع.يتسبب في مستقبال، األمر الذي 

اعتمدت دول أخرى مستقبلة للمهاجرين ككندا على مفاهيم مختلفة للهوية الوطنية،  في المقابل      
ففي  ،حيث كانت لهم القابلية في تقبل مختلف اللغات والديانات والثقافات ودعم سياسات التعدد الثقافي

رتبط دراسة ل"إيسز" حول المهاجرين والهوية الوطنية في كل من كندا وألمانيا أّكد أن تطور كندا ا
بالمهاجرين في األساس، في حين أن تنامي مجتمع المهاجرين فقد كان مرتبطا بالهجرة العاملة وتدفق 
الالجئين وطالبي اللجوء، وكان لكل دولة تاريخ خاص بها أّثر على سياسات الهجرة وعلى إدراكاتها 

 1971افات منذ سنة حول اعتبار الهجرة كتهديد أم ال، فقد اعتمدت كندا على سياسات متعددة الثق
وذلك من أجل الحفاظ على هويات مجموعاتها المتعددة الجنسيات، أما ألمانيا فحاولت استيعاب هذه 
الفئة من المهاجرين. وعليه يمكننا القول إن ما يعتبر تهديدا لألمن المجتمعي لدولة ما قد يكون مقبوال 

ية إلحدى الدول ال يعبر ذلك بالضرورة عن ما يشكل تهديدا فعليا للهوية الوطن إنلدى دول أخرى أو 
 3تهديد لدول أخرى.

في حّد ذاتها، وذلك لوصف  إشكاليةإن أمننة الهجرة واعتبارها تهديدا لبقاء المجتمع الوطني هي       
المهاجرين ب"الغير" فيترتب عن ذلك تهميشهم وإقصائهم من المجتمع. كما أكد "جيف هيوسمانس" 

الهجرة كتهديد لألمن المجتمعي يستطيع استنساخ األسطورة السياسية للحضارة بأن الخطاب في إطار 
الغربية حيث كانت ترتكز على تجانس المجتمع الوطني، وذلك من خالل استبعاد المهاجرين الذين 

تهديدا من الهجرة  أكثريشكلون عنصرا دخيال على المكون الثقافي الهوياتي. إن أمننة الهجرة هي 
 4تولد العنصرية وكراهية األجانب وهذا أحد أهم العوامل المؤدية إلى التفكك االجتماعي. نفسها ألنها

إن الخطر المحتمل من الهجرة على األمن المجتمعي لدولة ما ليس تهديدا موضوعي  مما سبق      
تهديد فعليا للهوية الوطنية إلحدى الدول ال يعبر ذلك بالضرورة عن  ه الهجرة منشكلت فما ،وعالمي

 .تهديد لدول أخرى 

 في االتحاد األوروبيإشكالية الهجرة والهوية  : الثاث
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أصبحت الهجرة إحدى القضايا الرئيسية التي ركز عليها التيار اليمني بداية القرن العشرين من       
فقد  1بهدف دعم خطابه العنصري والمعادي لألجانب. ،واالندماج والهوية خالل ربطه مسألة الهجرة

الوحدة  ،التقاليد  ،تمكن اليمين المتطرف من توسيع القاعدة الجماهيرية كونه المدافع عن الثقافة الغربية
  2القومية والهوية.

اليمنية المتطرفة الداعية اآلراء بين األحزاب اليسارية الداعمة للهجرة وبين األحزاب انقسمت       
حيث وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في دول االتحاد األوروبي إلى ما  ،إللغاء اتفاقية شينغن

مليون مهاجر. ويعود رفض األحزاب اليمنية المتطرفة التفاقية شينغن إلى اعتبار أن  1.8يقارب 
 3الهجرة وسيلة يتسلل من خاللها اإلرهاب بحرية إلى أوروبا.

ترى األحزاب اليمنية المتطرفة أن تواجد المهاجرين بأعداد كبيرة داخل من جهة أخرى       
قدر عدد المسلمين في دول االتحاد األوروبي ب  أين ،المجتمعات األوروبية هو تهديد لألمن الهوياتي

الحزب أين دعا  4،األمر الذي أثار مخاوف اليمين المتطرف ،2012مليون مسلم خالل عام  13
  5االسباني سيودانوس إلى طرد المهاجرين المسلمين بسبب الخوف من استعادة المسلمين لألندلس.

من خالل وفي فرنسا رفعت أحزاب اليمين المتطرف شعارات "فرنسا أوال" أو "الفرنسيين أوال"       
حزب الجبهة الوطنية  فقد طالب ،تفضيل الفرنسيين على األجانب في الوظائف والمساكن والمدارس

سن  ،بالحد من حقوق المهاجرين المسلمين وحرياتهم من خالل رفض بناء المساجداليمني المتطرف 
وقد وظف الحزب  6مجموعة قوانين تنتهك حقوق المسلمين منها قانون حظر الحجاب في فرنسا.

اإلعانات الممنوحة  العامل االقتصادي لشرعنة موقفه المعادي للهجرة من خالل دعوته لوقف مختلف
كما اعتمدت زعيمة الحزب ماري لوبان على مفهوم العلمانية من خالل استخدامها  ،للمهاجرين

  7السالم المدني والهجرة. ،الطائفية ،القانون  ،لمفردات ذات صلة بالعلمانية مثل التعدي
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استطاع اليمين المتطرف التأثير على الناخبين من خالل توظيفه لقضايا تمس حياتهم اليومية       
فتصاعدت األصوات المطالبة  ،التي وصفها بعض السياسيين بالغزو االستعماري  ،وفي مقدمتها الهجرة

ية المتطرفة من وقد تمكنت األحزاب اليمن ،ارتفاع وتيرة النعرة الوطنية ،إغالق الحدود ،باالنغالق
    2015.1ب قوية في االنتخابات المحلية واإلقليمية داخل أوروبا منذ أوائل ستحقيق مكا

ركزت األحزاب اليمين المتطرف األوروبية في إستراتيجيتها الدعائية على مجموعة من فقد       
رفض األقليات وفكرة التعددية  ،الشعارات كمعارضة الهجرة والدعوة إلى الحد منها والى معاداة األجانب

والتي تتمحور حول تفضيل  ،فكرة "االستعالئية"ب مقابل تمسكها 2،الدفاع عن الهوية اثنووطنية ،الثقافية
  3األوروبيين على المسلمين وأولوية حمايتهم من األفراد األقل شأنا.

ة الخوف من اإلرهاب تميزت الخطابات اليمنية بالتحريض ضد المهاجرين واألقليات بذريع      
في إشارة إلى  ،فقد دعت تلك األحزاب إلى منع المسلمين من الهجرة إلى االتحاد األوروبي ،اإلسالمي

بسبب معارضة القيم اإلسالمية للقيم  ،ندماج المهاجرين المسلمين داخل المجتمعات األوروبيةا صعوبة
مما يؤدي إلى وجود فجوة  ،المجتمع الجديد إتقان لغةوعدم تمكن المهاجرين من  4،القومية األوروبية

  5األمر الذي يطرح إشكالية الهجرة والهوية. ،بين المهاجرين والسكان األصليين

المستقبلة مجموعة من األوروبية في المقابل واجهت عملية اندماج المهاجرين في المجتمعات       
 ،االختالف بين الثقافات والقيم والعادات والتقاليد والسلوكيات : والتي يمكن إجمالها في ،معوقاتال

رفض المهاجرين لسياسات الدول  ،ورفض بعض المهاجرين لقيم المجتمع المضيف وتفضيلهم للعزلة
معاناة أغلب المهاجرين من الحرمان والتهميش في  ،المضيفة بحكم انتمائهم العرقي أو الديني

  6المجتمعات األوروبية.
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جهتها لعبت وسائل اإلعالم دورا كبيرا في توجيه وتعميق الثنائية بين نحن وهم منذ نهاية من 
المشاكل  ،القرن التاسع عشر من خالل ترويجها لألحداث السلبية المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين

 1 اندماج.مشاكل  ،السياسات المتبعة للحد من الهجرة ،االختالف الثقافي للمهاجرين ،االجتماعية

في الدول تهدف األحزاب اليمنية في أوروبا إلى وقف تدفق المهاجرين وطرد األجانب الموجودين       
معظمها ترفض مشروع الوحدة  ،المحافظة على القيم التاريخية والتقليدية لمجتمعاتها ،األوروبية

  2األوروبية بسبب تخوفها من تذويب القوميات في دولة واحدة.

منها في  ساهمت مجموعة من العوامل في صعود التيار اليمني المتطرف في أوروبافي المقابل       
أزمة  ،توتر العالقات اإلسالمية الغربية بسبب بعض األحداث الدولية كأزمة الرسوم الدانمركية

أزمة الحجاب في فرنسا وتصريحات بعض القيادات الغربية  ،تصريحات البابا بنديكت السادس عشر
  3لدينية والسياسية المسيئة إلى اإلسالم.ا

في ظل  ،تصاعد التخوف األوروبي من سرعة انتشار الدين اإلسالمي داخل أوروباإلى جانب        
في مدريد  2004مارس  11تنامي مفهوم االسالموفوبيا وموجة العمليات اإلرهابية خاصة بعد أحداث 

 ،شخص 140والتي أسفرت عن مقتل  2015هجمات باريس في  ،شخصا 191والتي راح ضحيتها 
فقد شكلت عودة المقاتلين الذين  ،وارتباط تلك الهجمات بالمتطرفين من أصول عربية إسالمية4

  5انخرطوا في صفوف تنظيمات إرهابية خارج أوروبا تهديدا لألمن األوروبي.

ب الهجمات اإلرهابية ارتفاع حاالت من جهة أخرى شهدت األوضاع في الدول األوروبية عق      
لندن بنسبة ارتفاع جرائم معاداة اإلسالم في  ،تهديد المسلمين ،االعتداء ضد أماكن إقامة طالبي اللجوء

46.7  كما تبنت ايطاليا مجموعة من  ،2015جويلية –خالل الفترة الممتدة ما بين جانفي
اإلجراءات تقوم على حرمان بعض الجنسيات من الحصول على اللجوء وإصدار أوامر بمغادرة 

  6ايطاليا.
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كشفت استطالعات الرأي والتقارير التي أجريت في بعض الدول األوروبية عن نظرة سلبية       
وبية عن رغبتهم في وقف الهجرة من األشخاص في بعض الدول األور  55أين أبدى  ،للمسلمين

  1مستقبال خاصة هجرة المسلمين.

أثرت اقتراحات أحزاب اليمين المتطرف على سياسات االتحاد األوروبي في مجال مكافحة  وعليه      
تشديد  ،خلق المعاداة للمهاجرين والالجئين ،الهجرة غير الشرعية من خالل المبالغة في مخاطرها

  2اعتماد أساليب الطرد والترحيل القسري. ،قوانين اللجوء والرقابة على الحدود

خطابه  من خالل توظيف ،مسألة الهجرة واالندماج والهوية ركز اليمين المتطرف علىمما سبق       
الدول والدعوة إلى وقف تدفق المهاجرين وطرد األجانب الموجودين في  ،العنصري والمعادي لألجانب

    الوحدة القومية والهوية. ،التقاليد  ،للثقافة الغربيةباعتبارهم تهديد  ،األوروبية

 الخاتمة

ركز يأصبحت الهجرة إحدى القضايا الرئيسية التي مع تطور الحقل األمني في العالقات الدولية       
المجتمع موضوع مرجع لألمن مقابل الدولة والهوية القيمة  من الذي يتخذ األمن الهوياتيعليها 

        .األساسية موضع التهديد مقابل السيادة

 : وعليه توصلت الدراسة إلى النتائج التالية      

الطريقة يرتبط ب إدراكي، هو تهديد ما لدولة الهوياتيالهجرة على األمن المحتمل من  لتهديدإن ا-     
 .دولة نفسهاالتي تعرف كل 

 ،بسبب صعوبة االندماج ،تهديد فعلي للهوية الوطنيةتعتبر دول االتحاد األوروبي الهجرة بمثابة -     
تخوف من تذويب القوميات في دولة ال ،واختالف الثقافات والقيم بين المهاجرين واألوروبيين األصليين

الرغبة في المحافظة على القيم التاريخية والتقليدية لمجتمعاتها. وقد ساهمت مجموعة من  ،واحدة
وفي مقدمتها صعود اليمين المتطرف في أوروبا  ،إشكالية الهجرة والهوية في أوروبا طرحالعوامل في 

امي تن ،ضد المهاجرين واألقليات بذريعة الخوف من اإلرهاب اإلسالميوتوظيفه لخطابات تحريضية 
لالختالف ترويج وسائل اإلعالم  ،التخوف األوروبي من سرعة انتشار الدين اإلسالمي داخل أوروبا

 .الثقافي للمهاجرين
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على أين أثرت أفكاره ومطالبه  ،في أوروبااليمين المتطرف ارتبطت قضية الهجرة بصعود -     
  الهجرة.سياسات االتحاد األوروبي في مجال 

قل أ ؤالءسيجعل ه األقليات المهاجرةتعزيز هويته على حساب  نحو اليمين المتطرفسعي إن  -     
أفكار اليمين  فقد تسببت ،في الدول األوروبيةالمعضلة األمنية المجتمعية )الهوياتية(  ويخلق أمنا

ومطالبتها بوقف  ،من خالل تمسكها بفكرة "االستعالئية" ،المتطرف في تعميق الثنائية بين نحن وهم
  .الهجرة وطرد األجانب

 ت كندادعمفقد   ،التعدد الثقافي أمرا مرغوب فيهمثل كندا تعتبر بعض الدول في المقابل -     
 الكندي بالمهاجرين.مجتمع ال تطور فهي تربطسياسات التعدد الثقافي، 

 : في األخير تقترح هذه الدراسة جملة من التوصيات المتمثلة في      

وضع حد لتسييس قضية الهجرة التي توظفها األحزاب اليمنية المتطرفة من أجل التأثير على -      
 الناخبين.

ونجحت في تحقيق  سياسات التعدد الثقافيت دعم التيبعض الدول االستفادة من تجارب  -      
بإشراك و  ،ية وفعالةجدندماج اسياسات  من خالل تبني، األمن الهوياتي في ظل التعدد العرقي والديني

  .كل األطراف

 : قائمة المراجع
.I باللغة العربية 
 : .الكتب1
مركز اإلمارات  ،أبو ظبي( ،قضايا المهاجرين العرب في أوروبا، مصطفى عبد العزيز مرسي -1

 .)2010 ،1ط. ،للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
المركز  ،عمان(تعريف األمن،  إلعادةسيد أحمد قوجيلي، الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة -2

 .)2014 ،العلمي للدراسات السياسية
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المناهج التربوية في ظل إصالح المنظومة التربوية في الجزائر بين 
 مقومات الهوية الوطنية وتحديات العولمة التربوية.
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 بن يحي القطب الجامعي تاسوست. جيجل. جامعة الصديقكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  نوال، بومسحل ط.د 

- nawalboumashal@gmail.com 
 .: المحور الثاني: المجال التربوي المحور المشارك به -

 ملخص:

في ظل  مناهجنا الوطنيةالتعرف على اإلصالحات التي مست  إلىهدفت مداخلتنا الحالية 
التربوية  مستجدات العولمةمنظومتنا التربوية من جهة ومدى نجاح هذه اإلصالحات في مواكبة  إصالح

ته توفيق ها ومدى أخرى،وقيم من جهة وقدرتها على الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية من لغة ودين 
على  قدرتناخالل  من ،التربويةبظاللها على النظم  ألقتي اإلصالحات في مواجهة تحديات العولمة الت

 قد تطالمن التهديدات التي  وحفظهوأخذ ما نحتاج ويتالءم مع ثقافتنا وتكييفه الواعي والناقد االنفتاح 
ماهي أهم  ومواجهة تحديات العولمة التربوية التي تواجه منظومتنا األخالقية والتربوية.  إذا ،هويتنا

وما مدى فاعلية اإلصالحات التربوية في مواكبة مستجدات  ؟تحديات العولمة التي تمس منظومتنا التربوية
 من جهة أخرى؟مقوماتالهوية الوطنية العولمة من جهة والحفاظ على 

المنظومة التربوية، الهوية الوطنية، العولمة، العولمة  إصالحالكلمات المفتاحية: المناهج التربوية، 
 التربوية.

Abstract: 
 Our current interventions aim to identify  thereformsthat have affectedoureducational 

curricula  on the one hand and the succes of thesereforms in keeping up withe the 

developments of educationalglobalizations..Itsability to preserve the other hand. Is language 

and values.theextent to wichthesereforms are reconclied in the face of the challenges of 

globalization .wich havecast a shdow over educational system. Throughourability to up 

awareness and c riticism and takewahtweneed  andadapt to ourcuture and 

saveitfromthreatsthatmayrequireouridentity. If these are the most important challenges of 
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globalizationthat forge tour moral and educationalsystem.Sowhat are the most important 

challenges of globalizationaffectingoureducational system.Aionsndwahtis the effectiveness of 

educationalreforms in keeping up with the developments of globalization on the one hadnd 

and preserving the elments of national identity one the other. 

Keyword:.Educationalcurricula.reform of educational system. National 

identity.Globalization.educationalglobalization. 

 اإلشكالية:

تغيرات عظيمة  إحداثإلىالثورة المعلوماتية المعرفية  أينأدتلتكنولوجياايعرف هذا الزمن بعصر 
في شتى مجاالت الحياة، وقد تكون من أهم مظاهر التغيير والتطور الذي تشهده جراء العولمة وتأثيراتها 

 العالميةالنظمفي مجال التربية والتعليم وفكرة  واالقتصادية وخاصةعلى كل مناحي الحياة االجتماعية 
 الوطنية أيننا التربوي خاصة تحدي الهوية على مجتمعنا بصفة خاصة وعلى نظام وأكبر تحدياتهاةالجديد

نكون. نحن أو من نكون بعدما كانت فلسفتنا التربوية وهويتنا تبحث في كيف  عن مننبحث أصبحنا 
ر حيث قامت الجزائر بالعديد من اإلصالحات عن طريق تبني فلسفات تربوية توافق ،أيضا مواكبة التطو

واستراتيجيات ونظم قادرة على المحافظة على القيم  آلياتيار البيئة والفرد الجزائري حيث سعت إلى اخت
نظام تربوي عالمي واحد منفتح  إلى بناءبالعولمة التربوية التي سعت  ما يسمىبعد ظهور ،خاصة والهوية
باعتبارها أداة الدولة لتحقيق  سياستها والحفاظ فنظم التربوية الما فرض عدة تحيات على  العالم هذاعلى 

خالل النظم التربوية يكتسب المتعلم شخصية األمة وهويتها وأي  فكما نعلم أنه من على كيانها وهويتها 
األمة، والنظام التربوي الجزائري سعى كغيره من النظم التربوية  ثوابتيهدد خطر خلل فيها سيكون عامل 

التغيير لتقديم  تحقيقإلىالعديد من اإلصالحات التي سعت  وإحداثيار العولمة مواكبة ت إلىالعربية 
على  مسايرة المستحدث إلىوسعت  ،مخرجات ذات كفاءة قادرة على التنافسية العالميةمن األفضل 

علم التي تالمستوى العالميمن مستجدات وتطورات،وباعتبار أن أهداف النظام التربوي وغاياته وسمات الم
يترجمها من خالل المناهج الدراسية التي شهدت عدة إصالحات وتعديالت مست  إليهاالوصول  يريد

مفاهيم وأساليب تقويم وطرق التدريس نجد القائمين على الوسط التربوي أنفسهم مجبرين على ،المحتويات
بت الهوية االنفتاح على التغيرات ومواكبتها  مع القيام بإصالحات جذرية لكن مع المحافظة على ثوا

" فالعولمة كظاهرة عالمية ال يمكن احتوائها أو صدها أو  الوطنية ومقوماتها مواجهة لتحديات العولمة.
بناء أسوار في وجهها لوقف زحفها إال أنه يمكن مواجهة مخاطرها وتجنب منعكساتها السلبية، رغم أن 

ال يعني االنغالق والقطيعة أو دعوة  مواجهة تلك المخاطر ليست باألمر السهل اطالقا. فمواجهة العولمة
الثقافي واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي مع العالم الخارجي، بل يعني بناء -لوقف التفاعل الحصاري 



"')الهاشمي دولة وطنية ذات قدرات تنظيمية ومؤسسية وثقافية عالمية ممثلة للمجتمع بكل أبعاده 

 نطرح التساؤالت التالية: . ومن هذا المنطلق(249.، ص20013والشمري،

ماهي اهم اإلصالحات التي طرأت على مناهجنا؟ وماهي تحديات العولمة التربوية التي تواجهنا؟ 
 وماهي سبل مواجهتها؟

 ج التربوي:اأوال: المنه

: يعرف بأنه وسيلة المدرسة لتحقيق أهدافها ووظائفها التربوية وكثير التربوي  مفهوم المنهاج -1
االجتماعية ويعرف المنهاج بانه: "مجموعة الخبرات والنشاطات التي تقدمها من وظائفها 

المدرسة تحت اشرافها للتالميذ قصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها. ومن نتائج هذا االحتكاك 
والتفاعل يحدث التعلم أو تعديل في سلوكهم ويؤدي هذا الى تحقيق النمو الشامل المتكامل 

 .(65.، ص2018")الجعب ،للتربية الذي هو الهدف األساسي

ويتضمن  وخارجها،: بأنه مجموعة الخبرات المقدمة للتالميذ داخل المدرسة التربوي  يمكن تعريف المنهج
 المحتوى ووسائل التعليم وطرق التدريس وأساليب التقويم.

 بمفهومه الحديث:ج التربوي اسماتالمنه-2

المنهج بمفهومه الحديث يتسم بالسعة الشتماله على المعارف والخبرات والمهارات  السعة: إن
 واألنشطة التي تخطط لها المدرسة وتقدمها الى المتعلمين.

في جميع جوانب شخصية المتعلم واهتمامه  بالشمولية، والتيالمنهاج الحديث  الشمول: يتسم
 بالتنمية الشاملة والمتكاملة لشخصية المتعلم.

المنهج الحديث بمبدأ التكامل بين جانبيه النظري والتطبيقي واكتساب الخبرات  لتكامل: يهتما
 المباشرة وغير المباشرة 

بربط الخبرات بالواقع الذي يعيشه المتعلمون فيكون التعلم  الحديثالمنهاج  بالواقع: يهتماالرتباط 
 فيه ذا معنى عند المتعلم.

ويسخر المحتوى لخدمة هذا  والمجتمعث يلبي حاجات المتعلم في المنهاج الحدي الهدف: الهدف
 الهدف.



 التشديد على إيجابية المتعلم ونشاطه وحيويته وجعله محور العملية التعليمية التعلمية 

 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تنويع األنشطة والخبرات التي يقدمها.

مواقف تعليمية ومرشد في  مصممتغيير دور المعلم من مصدر رئيسي من مصادر المعرفة الى 
 التعليميةبالحياة.عملية التقويم التشخيصي والعالجي وداعية الى ربط المعرفة والخبرات 

توثيق الصالت بين المدرسة من جهة واألسرة والمجتمع والبيئة المحيطة بالمتعلمين من جهة 
والمشاركة الفعالة في  وتقويما،م جميعا لالطالع على عملية التعليم تخطيطا وتنفيذا أخرى بدعوته

المشورة لتحسين المخرجات النهائية ومعالجة المشكالت التعليمية والقيام  القرارات وتقديماتخاذ 
 (.111.، ص2012مسعودي،)اإلجرائية. بالبحوث 

يناميكية والتجديد أي القدرة على مسايرة التطورات يمكن القول بأن المنهج بمفهومه الحديث يتسم بالد
والتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية بحيث يشتمل على موضوعات ذات اهتمام عالمي ومحتوى متجدد 

المحتوى فقط وانما أساليب التقييم ووسائل  ال يعنييساير هذه التطورات. كما أن المنهج بمفهومه الحديث 
 المفهوم القديم للمنهج الذي كان مرادفا للمحتوى. التدريس. بعكسالتعليم وطرق 

 ج التربوي ليواكب مجتمع المعرفة:ااالنسان الجديد وجدوى تغيير المنه-3

يقبل العالم على حقبة تاريخية اال وهي حقبة التكنولوجيا العالمية فقد أصبحت المعلوماتية هي 
 سمة انسان القرن الواحد والعشرين.

مناسبة لجميع اطراف العملية التعليمية قبل التدفق المعلوماتي  السابقة للتعليمنت الصيغة ولقد كا
، لذا ال عنها بعد التدفق المعلوماتي حيث لم تعد مناسبة ابدا  األنترنتالرهيب عن طريق شبكات 

ند عملية بد من عملية تغيير جذرية للمناهج الحالية لتواكب مفهوم االلفية الثالثة مع االحتفاظ ع
التغير بمقومات الهوية والخصوصية  الثقافية لكل امة على حدة وخالصة القول :أنه في مجتمع 
المعلومات والمعرفة لم يعد المنهج التربوي في صورته الحالية مناسبا الن يكون األداة الفاعلة في 

ماتي وما صاحبه تحقيق األهداف التربوية المأمول تحقيقها في عصر العولمة ، والتدفق المعلو 
 ..(  139،  ص. 2003،أبو جاللة ومصطفى.) من ثورة في عالم الصناعة

 ثانيا: النظام التربوي:

 مفهوم النظام التربوي:-1



يعرفه محمد عاطف غيث في قاموس علم االجتماع "النظام أو النسق االجتماعي الذي يشمل 
األدوار والمعايير االجتماعية التي تعمل على نقل المعرفة من جيل الى جيل آخر )المعرفة 

مخصصة القيم وأنماط السلوك(، والنظام التربوي ال يشمل فقط على التنظيمات الرسمية ال تتضمن
الى ذلك على الوسائل التي حددها المجتمع لنقل الثرات الثقافي  وانما يشتمل باإلضافة للتربية،
 (.30.، ص2022)سيساني،

يمكن القول بأن النظام التربوي هو: مجموعة القوانين والهياكل والتنظيمات التي تحكم قطاع التربية 
 والتعليم وتسيره وتعطيه الطابع الرسمي.

 :خصائص النظام التربوي -2

 ألي منظومة تربوية خصائص معينة وهي:

 هناك حلقات أو مراحل تعليمية مترابطة.-

تنطلق المنظومة التربوية من بداية واحدة حيث يبدأ باستيعاب جميع الناشئين ويضعهم تحت -
 ظروف موحدة لعدة سنوات ليبدأ بعدها بالتفرع.

ائي( حيث يستوعب كل من ابتدتكون المنظومة التربوية واسعة في المدخل )الصف األول -
، ويكون هناك حد معين من السنوات االجبارية التي يتعين على التلميذ أن يلتحق بسن التمدرس

 يقضيها.

 قمة أي منظومة تربوية والمتمثلة في التعليم العالي ضيقة ومحدودة.-

توجد بين القمة والقاعدة تفرعات مختلفة ومتنوعة من حيث التخصصات وفرص العمل. 
 .(15.، ص2012عودي،مس)

 يتميز أيضا النظام التربوي بارتباطه وعالقته الوطيدة مع باقي النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

كما يتميز بارتباطه الوطيد بالسياسات التربوية الخاصة بالبالد فالنظام التربوي يعتبر أداة الدولة في تحقيق 
 غاياتها الكبرى وتجسيدها في الواقع.

 ثالثا: اإلصالح التربوي:

 مفهوم اإلصالح التربوي:-1



تغيير يكون اما جزئيا أو جذريا »يعرف عالم االجتماع أحمد الخشاب بأنه  تعريف اإلصالح:
لمجال من مجاالت الحياة سواء كانت في المجال الثقافي أو االجتماعي أو السياسي أو الديني أو 
اإلصالح الثقافي يتم في وقت أطول على عكس اإلصالح السياسي، فاإلصالح يعني تغيير 

 تصحيح أو اصالح المفاهيم التي فسدت عند المجتمع".العالقات االجتماعية أو 

معنى اإلصالح عادة بمفاهيم متعددة يستخدمها التربويون استخدامات  : يرتبطالتربوي اإلصالح 
 عنايةمختلفة من هذه المفاهيم:التجديد،التغيير،التطوير،التحديث،ويعرف ميلز التجديد بانه 

تحقيق أهداف النظام ويعرف التغيير بأنه مصطلح  وجديد يعتقد بأنه أكثر فاعلية في مقصودة
بدائي غير محدد تقريبا وهو يعني عادة أن يحدث بين الزمن أ والزمن ب تعديل أو اختالف 
ملحوظ بالنسبة لشيء ما، وفي شرحه لمصطلح اإلصالح يقول بأنه مصطلح غامض غير محدد، 

 (.35،ص.2012")مسعودي،على نطاق واسعواالنسان عادة ينظر إلى اإلصالح على أنه يتضمن تغييرا 

. )أبو "إلدخال تحسينات على الوضع الراهن للنظام التعليميفكرية أو عملية  محاولة "أيضا:ويعرف 
 .(481، ص.2020حجاب،

كلي تمسمكون واحد أو جميع مكونات تغيير جزئي أو  هو: عمليةويمكن القول بأن اإلصالح التربوي 
 التجديد أو معالجة النقائص والثغرات. عناصر النظام التربوي بهدف

 اإلصالح التربوي: أهداف-2

 يمكن اإلشارة إلى مجموعة من األهداف والمقاصد التي تضمنها اإلصالح التربوي، وهي كما يلي:

بالرعاية الكاملة واالرتقاء  المهن، بإحاطتهافي طليعة  التعليم وجعلهاإعادة االعتبار لمهنة -
 المجتمع. شأنهم فيبالقوانين والقيم التي تحكمها: وتثمين دور القائمين بها وتعزيز 

تمكينهم من فرص التكوين والتثقيف، التي تثري خبراتهم وتؤهلهم باستمرار لتحمل المسؤوليات -
 المتعددة وتحويلهم من موظفين الى مناضلين في سبيل ترقيتها.

ة المناهج والمحتويات التعليمية بشكل علمي يضمن لها االنسام مع األهداف المتوخاة. مراجع-
ومع التحوالت االجتماعية والحضارية والتحوالت السياسية لتي تميز مجتمعنا وعصرنا وإعادة بناء 

 وحاجاتهم.فيه قدرات المتعلمين  منهجي يراعيبتدرج  هاته المناهج

وفق لمستويات أدائية تتالءم  تصنيفهاديدها وتوضيح أبعادها التدقيق في صوغ األهداف وتح-
 أخرى. جهةالمجتمع من  وترقباتومستوى تفكير المتعلمين وحاجاتهم من جهة وإمكانات النظام 



ضبط وتيرة العمل الدراسي اليومي واألسبوعي وفق دراسة علمية وتقنية واجتماعية تحدد العمل -
 المتعلم لمتطلبات التحصيل العلمي. بين القدرات، واستيعابالتوازن  المالئم، وتضمنالزمني 

وال يتحقق ذلك اال وتطوير وسائل العمل هدف من أهداف اإلصالح  المتمدرستحسين ظروف 
ببذل جهد متميز في مجال التجهيز وصناعة الكتاب وتأمين خدمات الصحية واالجتماعية 

التي تنمي القدرة على التعلم الذاتي وتتيح  والنفسية واللجوء الى الطرائق واألساليب الحديثة
التعلم. المشاركة اإليجابية في التغيير بكل حرية باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية  للمتعلمين

 .(72.، ص2012مسعودي،)

يمكن القول بانه من بين أهم أهداف اإلصالحات التربوية هي: التجديد ومواكبة التطورات الحاصلة على 
الدولية واالنفتاح عليها. ضافة الى التغيير بهدف تجاوز أوجه القصور التي يعانيها النظام الساحة 

 التربوي. للعمل على تحقيق الغايات واألهداف المرجوة منه على أكمل وجه.

 رابعا: العولمة

 : العولمةمفهوم -1

لغة: إن لفظ العولمة مترجم وله أصل في لغتنا وهو الفعل عولم يعولم ومبنيا للمجهول عولم. وإن كان ال 
يظهر في معاجم اللغة ويعني نقل الشيء من المحدود الى الالمحدود )العالم( أي الكرة األرضية بغض 

 (.30.، ص2018الجعب،)الخ( أو قيمة... خدمة، فكرةالنظر عن طبيعة هذا الشيء سواء كان سلعة أو 

 (.30.ص، 2017صالح، )"تعني تعميم الشيء واكسابه الصيغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله". 

عملية اجتماعية يتم من خاللها تقليص القيود التي تفرضها الجغرافيا على األنظمة الثقافية "تعرف بأنها 
 (35.، ص2013الفالحي،)". القيودواالجتماعية كي يصبح األفراد بدرجة متزايدة على وعي بتراجع هذه 

 وتحقيق المختلفة،عملية تطور في الغالب لقوة إيجابية تعمل على توحيد المجتمعات ": تعرف أيضا
 .(35.، ص2013الفالحي،). "الجميعتكاملها في قرية كونية يغتني في اطارها 

يشير تيمونز وهايت الى أن العولمة رؤية لتنظيم العالم ، ومشروع للتنمية، على أساس أن "
العولمة مشروع يمكن أن يتكرر في البالد العربية ودول العالم الثالث لترسيخ الرأسمالية دون انتاج 

نموذج  نسخ متطابقة ، من خالل إدارة اقتصادية عالمية بمعنى ان تتبع دول العالم الثالث وتحقق
الطريق الغربي في التنمية ، من خالل نقل مؤسساته ونظمه وأنماط حياته، المدعوم خارجيا 

النقد  مثل: صندوق بالنخب المالية المتعددة الجنسيات، تسندها سلطات المؤسسات الدولية، 



ومية الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية ، والمدعوم داخليا بالنخب اإلدارية الحك
التي تؤمن بحرية التجارة واالقتصاد ويبرز مشروع العولمة الى حيز الواقع كتوجه واالقتصادية 

 (.27-26.ص ،ص2011علي الحاج،).يكرس تنميط  النظام الرأسمالي

الحدود  بغض النظر عنالى جعل العالم قرية واحدة  ظاهرة عالمية تهدف يمكن القول بان العولمة:
 والحدود الزمانية. الجغرافية بين الدول

 مراحل العولمة:-2

 عشر حتىهذه المرحلة في أوروبا منذ بواكير القرن الخامس  استمرت الجنينية:المرحلة 
وقد شهدت نمو المجتمعات القومية واضعافا للقيود التي كانت سائدة  عشر،منصف القرن الثامن 
 في القرون الوسطى.

وما بعده 1870 عشر حتىفي أوروبا أساسا من منتصف القرن الثامن  : استمرتالنشوءمرحلة 
هام في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة وتبلور المفاهيم الخاصة بالعالقات  تحولبعد حدوث 

 الدولية ونشوء مؤسسات تتولى تنظيم العالقات.

ها ظهرت الى العشرينات من القرن العشرين وفي 1870من عام  : استمرتاالنطالقمرحلة 
 من المجتمعات األوروبية. ادماج عددمفاهيم الهويات القومية والفردية وتم 

نشطت  الستينات حيثهذه المرحلة الى غاية منتصف  استمرت الهيمنة:مرحلة الصراع من أجل 
نمط الحياة  كونية حولحول المصطلحات الخاصة بالعولمة، ونشأت حروب  الفكريةالحرب 

وبرز دور األمم ارتقت الموضوعات اإلنسانية الى صدارة االهتمامات  فيهاالمختلفة، و وأشكالها 
 المتحدة على هذا الصعيد.

: بدأت منذ الستينات وأدت الى أزمات في التسعينات وفيها تم ادماج العالم مرحلة عدم اليقين
ردة وأصبحت الثالث في المجتمع العالمي وتعمقت القيم ما بعد المادية، كما شهد نهاية الحرب البا

)بن المفاهيم الخاصة باألفراد أكثر تعقيدا من خالل االعتبارات الخاصة بالجنس واالثبات. 
 .(69.ص ،2013يزة،

يمكن القول بأنه توجد العديد من العوامل التي ساهمت في ظهور العولمة وانتشارها وأهمها التطورات 
الى الحاصلة في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال والتي ساهمت في جعل العالم قرية صغيرة إضافة 

 االنفجار المعلوماتي المعرفي.



محاولة السيطرة والهيمنة من الثقافات األقوى على ثقافات ومناهج  هي التربوية:مفهوم العولمة -3
بهدف إزالة كل الفوارق التي تحكم أنواع السلوك والقيم لتلك األمم  المختلفة،النظم التربوية لشعوب العالم 

واحدة، ذات مالمح وخصائص عالمية والشعوب ومحاولة دمجها جميعا قسرا في ثقافة قيمية وتربوية 
 (.129.، ص2003مصطفى،). مشتركة

هيمنة الثقافات األقوى على ثقافات ومناهج النظم التربوية األخرى إلزالة الفوارق »تعرف أيضا بأنها: 
 (.598.، ص2008منصور،). "والخصوصيات التي تحكم السلوك والقيم وتؤدي الى اهتزاز المنظومة القيمية

عالمي جديد يهدف إلى إقامة نظام تربوي موحد وذلك من  هي: نظاميمكن القول بأن العولمة التربوية 
خالل توحيد المناهج والمضامين وأساليب التدريس والتقويم وذلك لتوحيد نمط التفكير والقيم والسلوكيات 

 بعيدا عن المنطلقات الدينية أو القومية.

 العوامل التي ساهمت في بروز ظاهرة العولمة في الوقت الراهن:-4

 المال.عولمة رأس 

 تطور التكنولوجيا.

 عولمة الثقافة.

 األخطار والتحديات والتغيرات المستقبلية وبروز المؤسسات ذات الطابع العالمي.

 هيمنة القوة الرأسمالية على العالم وتقدم تكنولوجيا االتصاالت والتجارة.

العالمية  المنظمة الدولي البنكالدوليصندوق النقد )الثالث تزايد دور وأهمية المؤسسات العولمة 
 للتجارة(.

ذلك على اختالط  وسلوكهم وأثروتأثيرها على طبيعة البشر وتطلعاتهم  االعالم،تطور وسائل 
 الحضارات والثقافات.

دة ابروز ظاهرة القرية العالمية وتقليص المسافات نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصالت وزي
 االحتكاك بين الشعوب.

 .واإلدارة والمراقبة، من إدارة نظم المعلوماتية تعاظم دور المعلومات



( أن هناك عوامل جديدة ظهرت في السنوات الثالثين األخيرة ساهمت 12-2000،8يرى )الرقب،
 في بروز هذه الظاهرة ومنها:

معلومات على العالقات الدولية اكتساح تيار العولمة لمناطق مهمة كانت معزولة فب العالم منها 
 األوروبية الشرقية، وسيطرة تبادل المعلومات على العالقات الدولية،الدول –الصين 

 والنشاط المتزايد والفعال للشركات متعددة الجنسيات.

أن هناك مجموعة من  يالحظالمتتبع لظاهرة العولمة  ( أن12-1كذلك يرى )جار هللا، والشواف:
 العوامل ساهمت في االتجاه نحو العولمة أهمها:

والنمو حيث الحاجة المتزايدة الى أسواق مال عالمية ذات مقاييس موحدة  المال،عولمة رأس 
 النامية.المطرد القتصاد الدول 

تلك األسواق يؤثر  في أحديصبح أي اهتزاز  حساس بحيثارتباط األسواق المالية ببعضها بشكل 
 تلقائيا في االسوق المالية األخرى.

أدى الى عولمة رأس  العالمي، ممانسيات في االقتصاد تزايد دور واهمية الشركات متعددة الج
 المال.

تقدم وتطور التكنولوجيا وتقدم وسائل االتصاالت من صناعة الكمبيوتر الى النمو السريع في 
 الصناعية.شبكة االنترنت وزيادة نقل المعلومات عبر األقمار 

 عولمة الثقافة التي أدت الى تزايد وسائل

سقطت الحدود الجغرافية في اعين الباحثين وتزايدت الصالت  إثرهالتي على االتصال وتقنياته وا 
الكل  محدودا وأصبحاإلغراق في الخصوصية الثقافية  وأصبحبين المنظمات غير الحكومية 

 (.80.، ص2003أبو جاللة،). المتداخلةالعالم  في ثقافاتيبحث له عن مكان 

أدت لظهور العولمة هي التطورات التقنية في مجال تكنولوجيا يمكن القول بأنه من بين أهم العوامل التي 
االتصال والمعلومات والثورة المعلوماتية إضافة الى حركة الكشوفات التي عرفها العالم في السنوات 

 الماضية.

 تأثير العولمة على النظام التربوي:-5



ا هالمعضالت التي يواجهتعد التحديات التي تفرضها العولمة على التربية والتعليم من أخطر 
الوطن العربي، نظرا للتحوالت العميقة والشاملة في مختلف جوانب الحياة، والتي فا فتئت تهدد 
المؤسسات التربوية والمناهج التعليمية التقليدية ان لم تسارع في تطوير فاعليتها الى حد تتمكن 

 من خالله الحفاظ على وجودها.

 ويمكن حصر تحديات العولمة التربوية في النقاط التالية: 

 التدخالت اخراجية في نظم التعليم والمناهج التعليمية. 

 استهداف الهوية الثقافية.

 دمج القيم العالمية في مناهج التعليمية.

 االبتزاز التربوي عن طريق المنح والمعونات الخارجية.

 (.9.، ص2012سيساني،)التربوي. الدور اإلعالمي المناقض للدور 

 أثر العولمة على المنهج الدراسي:

ان المنهج الدراسي في ظل العولمة يجب أن تراعي العديد من االعتبارات المهمة والتركيز على 
دور التدريب في مواجهة المشاكل المحلية في اإلضافة لمتطلبات السوق العالمية فقد أصبح 

رفة يشكل أهمية قصوى ألن جميع فروع المعلومات تترابط وتتشابك التدخل الترابطي لدراسة المع
مع بعضها أو تعطي النظرة الكلية للعلوم وتكامل المعرفة وترابط عناصرها وتداخل مكوناتها ،أن 
االرتباط بين المعلومات التي يستقيها االنسان ومكونات الحياة نفسها هي الطريق الطبيعي 

لمعرفة والتفاعل معها والتأثر بها مما أعطى الحياة حيويتها والمدخل الحقيقي الستيعاب ا
 وديناميكيتها وتأثيرها القوي لدى االنسان وتفاعله معها. 

ويشير مجدي عزيز الى أن دور المنهج التربوي في اكساب المتعلم سمات االنسان الجديد وذلك 
 على أساس تحقيق اآلتي:

اآلخرين الحوار مع  اإلنسانية، أساليبالتكنولوجيا  اتالعقل، مهار اكساب المتعلم مقومات ثقافة 
 العولمة.المتعلم طرائق االستفادة من  واالبتكار، واكساباالبداع  قدرات

في اعتبارها هذه  تأخذان مواكبة المناهج للتوجهات المستقبلية يستدعي أشكاال منهجية جديدة 
التوجهات عند تخطيط المنهج وعند تنفيذه للتحمل بدورها مسؤولية إعادة تشكيل االنسان للقرن 



(الى أن ذلك يمكن أن يتم عن 42-41،ص2001يشير )الشربيني ، الطناوي، الجديد. حيث
المنهج ، وهي تتنوع المناهج الدراسية لمراعاة البعد اإلنساني ،ادخال مفاهيم جديدة في  طريق: أن

عليها والصحة واألمن  والمحافظةالمفاهيم التي ترتبط بالحياة القائمة والقادمة مثل: مفاهيم البيئة 
القومي واالدمان واإلرهاب والتطرف والوعي السياحي ، والوعي السياسي والتفاهم الدولي والسالم 

من كم  تتضمنهلدراسية   وما ، تقليل حجم المواد اوصيانتهااالجتماعي والمحافظة على الموارد 
المعلومات وزيادة األنشطة التربوية بحيث يتحقق التوازن بين المعلومات المقدمة واألنشطة التي 

على بيئة المحلية والمجتمع المحيط بها وتدريب الطالب ب وربط المنهج الدراسي باليمارسها الطال
قبل من رياضيات وعلوم ولغات أجنبية حل المشكالت االجتماعية وتركيز المنهج على علوم المست

وتكنولوجيا والتأكيد على المتعلم كهدف للعملية التعليمية ، والنظر اليه من زاويتين ،األولى زاوية 
 المستقبل  زاوية الثانية هي والزاوية;االستثمار فيه باعتباره العنصر البشري في عملية التنمية،

ومواردها وأن يتوافر في المقررات الدراسية الوضوح والتكامل باعتباره سيتولى مسؤولية إدارة الدولة 
الطاقات الذهنية والعقلية لديه   وتفجيرومساعدة المتعلم للوصول الى  اكتشاف الحقائق  العلمية 

كما يجب أن تنسجم هذه المقررات مع احتياجات خطط التنمية ومع الرؤية المستقبلية لوضع 
يمكن الوصول الى هذه الخصائص اال اذا  الدولية واللخريطة النظام السياسي ومكانته على ا

اتضحت االستراتيجية التعليمية ، ووضع الهدف كل مقرر دراسي لكل من المعلم والمتعلم 
 (.493،ص2017.)صالح،معا

من تغييرات على مستوى  أحدثتهيمكن القول بأن العولمة ألقت بضاللها على المناهج من خالل ما 
الى دخول  التطورات إضافةالمضامين بحذف محتويات واضافة محتويات لمواضيع معاصرة تواكب 

 غربية كستكتبنا.مفاهيم ومصطلحات 

 يات العولمة التي تواجه التربية:تحد-6

المسيطرة والرائدة اليوم هي الثقافات  العالم والثقافةثقافات دول  على كافةبالدنا  فتح الثقافة:انفتاح 
في ميدان الفكر والسياسة، أو فيما يتعلق بالشهوات  مساوئوسلبيات سواءمن  ما فيهاالغربية بكل 

 المغلوب كما يقول ابن خلدون مولع بتقليد الغالب واالنقياد اليه. واالباحية، ألن

اإلسالمي  حافظة والسلوكمالمجتمعات لها خصوصية فهي مجتمعات  الخصوصية: هذهزوال 
هذه الخصوصيات سوف تتالشى وتقل تدريجيا من خالل هذا االنفتاح بضغطة  ظاهروكنفيها 

 زر وينفتح على العالم اآلخر كله.



تحديد نوعية الطلب على التعليم: فالتعليم الذي سوف تروج سوقه هو التعليم التي تطلبه تلك 
ذا سيؤدي الى تقلص الدور التربوي للمدرسة بحيث الشركات الكبرى التي ستوفر فرص العمل وه

يسيطر جانب اعداد الفرد ليتخصص وليعمل في هذه الميادين االقتصادية بعيدا عن حرص 
وسعي المدرسة الى تأصيل ونقل ثقافة المجتمع واالعداد البنائي التربوي، وبعيدا عن حرص 

لد الى الناشئة ومن شأن هذا تقلص وسعي المدرسة الى تأصيل ونقل ثقافة المجتمع وثقافة الب
 االقبال على العلم الشرعي.

،وستكون هذه هي مصادر واألنترنتالمقبل عصر وسائل االعالم  السائدة: فالعصرنوعية الثقافة 
 شريحة كبيرة من المجتمع وهي ثقافة: الثقافة عند

 تغلب عليها العمومية

 ضوعي العلمي.تسيطر عليها التسليةواالثارة أكثر من الجانب المو 

تسخر وسائل ومصادر المعلومات لخدمة الشركات  واالقتصادية حيثتؤثر عليها الجوانب المادية 
 منتجاتها وأفكارها االستهالكية. الكبرى وتسويق

االتساع من  عنده نوعجيال  واالطالع فهوسيولد لناوهذا أيضا سيقلص المساحة المتاحة للقراءة 
الثقافة لكنه جيل سطحي على المستوى الرأسي، جيل ال يقرأ جيل يبهره التفكير المادي  في

 ويسيطر عليه.

األسرة: مع تغير فرص وميادين العمل واتساع التعليم تفقد األسرة كثيرا من دورها تضاؤل دور 
لألسرة  ومسؤوليتها التربوية وهذا ميدان خطير يتطلب منا إعادة النظر في إيجاد مساحة أكثر

 ونحن اآلن أصبحنا في صراع مع االخرين على أبنائنا.

فرص العمل: مع زيادة النمو السكاني بدأت تتضاءل فرص القبول في التعليم الجامعي ثم تنشأ 
فيه سيولد افرازات اجتماعية وتربوية  ال شكمما  الجامعات، وهذامشكالت العمل بعد التخرج من 

 .(121.، ص2018الجعب،)ر. االعتباينبغي أن توضع في عين 

 وتحدي ضياع الهوية واالنتماء: العولمة-7

تتمايز األمم عن بعضها البعض بهويتها الثقافية التي تختزن تراثها وتاريخها وعقيدتها وتقاليدها 
األمة ماضيها  فنواصلذات الهوية  الناشئة. لتحملوقوانينها وكل ما تود األمة نقله لألجيال 

 بحاضرها.



العصر نجد ان العولمة تتدخل في أخص خصوصيات الشباب وتفرض عليه ثقافة  وفي هذا
 دخيلة مما يهدد شخصيته الدينية والوطنية ويظهر ذلك من خالل:

المطاعم واالزياء والتقاليد االجتماعية التي تأتي مع الكتاب وشريط التسجيل )الكاسيت( واألفالم 
والتي من شأنها ان تضعف االنتاء وتمسح الهوية  والمسلسالت التلفازية االمريكية والغربية،

 الوطنية فالمثل الفرنسي يقوألخبرني ماذا تأكل أخبرك من أنت(.

 تركيز ثقافة االستهالك التي تركز على الجنس والعنف والجوانب المادية.

سات طغيان اللغة اإلنكليزية االمريكية على اللغات الوطنية خاصة في ميدان البحث العلمي والدرا
 .(40.، ص2018الجعب،)الجامعية. 

إن تحدي الهوية يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه نظامنا التربوي فالعولمة وبالرغم من ايجابياتها اال 
أنها تحمل في طياتها تهديدا وخطرا حقيقيا يتربص بهويتنا من خالل ما تحمله من قيم وأفكار غربية 

كيات أبنائنا وتساهم في ظهور على سلو  تؤثرالقيم التي  سالمي. هاتهاإلتتنافى وقيمنا ومبادئنا وديننا 
 ظواهر شاده وآفات ال تمت لمجتمعنا بصلة.

 تحديات العولمة التربوية:مواجهة  سبل-8

 والتعليم:اصالح مناهج التربية -8-1

التي تؤسس المفاهيم وتحولها الى  واإلصالح فهيالتربية من أهم القوى الفعالة في التغيير  إن
إذا عمل المنهاج على التخريب من خالل طمس صحة العقيدة وتغيير  وممارسات، فكيفأفكار 

االنتماء والهوية باستبدال رابطة العقيدة، والدعوة الى الديمقراطية الغربية والعمل على هدم النظام 
 ية والدعوة الى الحريات العلمانية.االجتماعي باستبدال نظام علماني وترسيخ مقياس النفع

لذلك ينبغي أن تنطلق عملية اإلصالح من خالل اصالح المناهج وفق فلسفة تربوية إسالمية 
الدراسية حصن لهويتنا العربية واإلسالمية في  واالجتهاد فمناهجنامستمدة من مصادر التشريع 

بتها في صور ونماذج حياة القطب عالم يموج بتيارات العولمة ، ومحاولتها تنميط الحياة وقول
الواحد المهيمن ، وهي التي تمد األبناء بمقومات هويتنا الثقافية وخصوصيتنا الحضارية ، وكلما 

يتنامى في مناهجنا الوعي ويحتدم بتلك المقومات ،ويظهر جليا السعي العولمةازدادت الضغوط 
ح والعقول، حيث أن مناهجنا تقف اليه العولمة من امركة في المصال ما تهدفالى مقاومة كل 

غاندي :)انني على  المهاتمابصالبة ضد مواجهة تهميش الثقافات الوطنية اإلقليمية ،آخذة بمقولة 



استعداد ألفتح باببيتي على كل التيارات من حولي ولكنني أرفض أن يقتلعني أي منها من 
 عربي  ما هومي في خدمة كل عال ما هوجذوري(.وشعارنا في بناء مناهجنا الدراسية ليكن كل 

ويجب أن تؤكد مناهجنا على خصوصية حضارتنا العربية اإلسالمية وأهمية التعاون والتكامل 
صياغة برامج اعداد المعلمين في ضوء  العربي. وإعادةالتعليمي والثقافي بين أقطار الوطن 

تحديات العولمة لجعلهم قادرين على آداء أفضل، واألخذ بمبدأ النمو المهني المستمر للمعلم 
وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمعلمين حتى يشعروا باألمن الوظيفي ويتنافسوا في 

 أداء اتهم وترسيخ مبدأ التعبد بالعلم.

سك بأصول التربية اإلسالمية وتثبيت أركانها من خالل بناء منهاج تربوي متكامل ويتم ذلك بالتم
قطب عربي  إطارفي  والوسائل وذلكفي ا ألساليب يحافظ على الثوابت واألصول مع المرونة 

 (622.، ص2003صالح،)إسالمي لمواجهة الهيمنة التربوية 

 مقومات الهوية ومتطلبات العولمة:مناهج اللغة العربية في ظل اإلصالح التربوي بين -8-2

في الوقت الذي تفرض فيه األوضاع الراهنة الحكمة في التعامل مع ظاهرة العولمة من خالل  
جهة تجنب سلبياتها ومواجهة مخاطرها التي تحدق بالخصوصيات الثقافية للمجتمعات من 

والتحكم في استراتيجياتها من  من ايجابياتها من خالل االنخراط الواعي في عالم الثقافة واالستفادة
بالجزائر مجرد شعار فهو لم يكرس مقومات الهوية  التربوي جهة أخرى، نجد بأن اإلصالح 

الوطنية ،ولم يعمل على االنفتاح على العولمة ،فمشروع اإلصالح الذي ينص على ترقية 
النصوص الرسمية لم يعمل استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للجزائريين في المواثيق و 

 على تجسيد ذلك في الميدان.

والذي يدعم هذا التوجه أن هذا التقرير الذي ينتقد واقع تعليم اللغة العربية في المؤسسات التربوية 
على ذلك أن األدوات األساسية لتعليم اللغة ولم يقدم بديال مناسبا لهذا الواقع والدليل  الجزائر،في 

مقررات ووسائل .... لم تحظى باالهتمام الكافي في مشروع اإلصالح العربية من مناهج و 
فمضامين المناهج التعليمية في المراحل المختلفة بقيت على حالها اللهم بعض المصطلحات التي 

 وجد المعلمون صعوبة في فهمها بحكم أنهم لم يشركوا في عملية اإلصالح ولم يكونوا طرفا فيها.

أما على مستوى األهداف المرسومة العامة منها والخاصة، المعرفية منها والمنهجية والتعليمية 
كوثائق ونصوص فإننا نجدها تطمح الى مسايرة العصر ونقد الواقع وتلبية الحاجات المعرفية 



تبليغه  والتكنولوجية ولكنها بعيدة عن الممارسة الواقعية، وبينها وبين المحتوى المقرر، وبين طرائق
 (.84.، ص2017عريفي،)وأساليب تقويمه بون شاسع. 

نستخلص مما سبق أن العولمة التربوية فرضت على نظامنا التربوي عدة تحديات أهمها تحدي الهوية 
الوطنية فباعتبار النظام التربوي هو المحافظ على كيان األمة والناقل له عبر األجيال. وجب على 

ورات العالمية الحاصلة وذلك باالنفتاح الواعي والمسؤول بأخذ ما يتالءم مع القائمين عليه مواكبة التط
على تكريس مقومات ورموز الهوية الوطنية من  معها. العملثقافتنا ومقومات هويتنا وتكييف ماال يتوافق 

يننا د وتعزيزخالل تعزيز لغتنا العربية وتوسيع استخدامها في جميع االطوار بما فيها التعليم العالي 
الحجم الساعي للحصص المقدمة في  اإلسالمية بزيادةالتربيةاإلسالمي من خالل إيالء أهمية أكبر لمواد 

 مختلف األطوار.

ما فيها بيمكن القول بأن العولمة التربوية فرضت نفسها على مختلف األنظمة التربوية  خالصة الخاتمة:
مواكبة خاللها القائمينعليه إلى  من عديدةسعى في الجزائر الذي تخللته إصالحات التربوي نظام ال

مراعاة خصائص وطبيعة المتعلم  كان ينبغي العالمي لكن تجدات لضمان التنافسية على المستوى المس
 الهوية الوطنية وذلك بتكييف ما يتنافى مع قيمنا وعقيدتنا. وعدم المساسبمقوماتالجزائري 

 بينها:وخلصت دراستنا الى مجموعة من التوصيات من 

على ترسيخ مقومات الهوية  العملتطوير مناهجنا الدراسية لتواكب مستجدات العصر من جهة مع -
 الوطنية.

تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية وذلك بتوسيع استخدامها في جميع المستويات بما فيها -
 التعليم العالي.

وضع خطط بديلة لمعالجة الثغرات التي مست اإلصالحات اعداد برامج إلصالح اإلصالح التربوي أي -
 التربوية والتي أثرت على مقومات الهوية الوطنية.

العمل على بناء نظام تربوي يستجيب لروح العصرنة ومواكبة المستجدات مع مراعاة هويتنا العربية -
 واإلسالمية.

التربية والتعليم لبحث تأثيرات  وجياوالتعليم وتكنولاعداد لجنة مكونة من خبراء في مجال التربية -
 التكنولوجيا على مقومات هويتنا والعمل على إيجاد سبل لصدها.
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  3جامعة الجزائر 
 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

 د. بن سعدي عبد الحق
 المؤتمر الدولي حول تهديدات للهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة

 المخاطر واليات المواجهة
 ورقة بحثية حول

 لمسألة الهوية في الجزائر ةالدستوري المعالجة
 ملخص:

 ،الهوية الوطنية إشكاليةمع  ،في الجزائر ،حول تعامل السلطات العمومية ،تتمحور المداخلة
الدستور األخير، الصادر في من خالل النصوص الدستورية الرسمية، منذ االستقالل والى غاية 

2020. 
وعلى اعتبار حساسية الموضوع، حاولت السلطة، التعامل معه، وبما يحمله من خلفيات 

اية والتوجيه، انطالقا من حساباتها، متجاهلة معطيات الواقع، مما أدى إلى تاريخية، بممارسة الوص
 الوقوع في تناقضات كبيرة، مست بتوازن المجتمع الجزائري.

ن وإغير أن المراجعات التي تمت في هذا الشأن، صححت التكفل بمكونات الهوية الوطنية، 
 لإلرادة الشعبية. ضغوط وحسابات مصلحية، أكثر منها ترجمةكانت تبدو نتيجة 

Abstract : 

The intervention revolves around the public authorities’ handling of the problem of 

national identity in Algeria, through official constitutional texts, from independence to the 

last constitution, issued in 2020. 

 Considering the sensitivity of the subject, the authority tried to deal with it, with 

its historical background, by exercising guardianship and guidance, based on its 

calculations, ignoring the facts of reality, which led to great contradictions that affected the 

balance of Algerian society. 

 However, the revisions that were carried out in this regard corrected taking care 

of the components of the national identity, even though they appear to be the result of 

pressures and interest calculations, rather than a translation of the popular will. 

 مقدمة:
تعتبر مسألة الهوية من المسائل الحساسة والخطيرة في العديد من الدول، خاصة تلك التي 
تعرضت لفترة طويلة من االستعمار ذي الطابع االستيطاني، الذي حاول تغيير هوية الدولة المحتلة، 

 .ومس بالتركيبة الثقافية واالجتماعية للمجتمع
ولذلك، تتجه دول العالم للتعامل، مع هذه القضية، بطريقة الحسم الدستوري، من خالل إدراج 
العناصر المكونة للمجتمع في الدستور، بغية غلق المجال أمام التهديدات الناجمة عن التوظيف السيئ 



تتميز به من  دة واستقرار المجتمع والدولة معا، من جهة، وإبراز مكوناتها ومالها، التي قد تمس بوح
 جهة أخرى.

 بالتوظيف السياسي لمسألة الهوية، خاصة في الدول المتخلفةارتبطت عملية الدسترة،  إال أن
 التي تحكمها أنظمة سياسية مغلقة، مما أدى لحدوث أزمات وانقسامات.

 وضعنا الفروض التالية:ولإلجابة على هذه المشكلة البحثية، 
  عن توجه سلطوي أكثر منه شعبي.تعبير دسترة الهوية الوطنية  -
 كلما كان االستقرار قائما. ،كلما كانت عناصر الهوية مدسترة -

بأهمية الدسترة، والمحور ولتحليل الموضوع، وضعنا خطة تقوم على المحور األول ويتعلق 
، وكيف تعاملت السلطة السياسية مع في الجزائر بالتطور الدستوري لمسألة الهويةالثاني يتعلق 

والى غاية الدستور األخير الصادر  1963مكونات الهوية الوطنية من الناحية الدستورية، منذ دستور 
 ، والخلفيات التي بنيت عليها النصوص المتعلقة بها. 2020في 

 أهمية الدسترة:أوال: 

 ،من طرف الدولة إلزاميا، اعترافا وضوع ما في الدستور، أو الدسترةم إدراجتعتبر عملية 
لمتطلبات  ، وهي بذلك، تهدف إلى تقديم استجابةاألحوالتتحمل بمقتضاه التبعات المترتبة عنه في كل 

 1وضع ما فرض نفسه، تكريسا لمبدأ السيادة الشعبية.

كما قد تعبر  تعبر عن األغلبيةقد ، ماتعني أن وراءها إرادة وإدراج مسألة ما في الدستور، 
زجر قانوني وسياسي وأخالقي،  ولة، بحيث أن عدم احترامها يؤدي إلى، وتحظى باهتمام الدأقلية نافذة

فهي تتعلق بمفهوم دولة القانون، جعلت من الدستور مرجعيتها األسمى لها، يلتزم بها كل األفراد 
كما تتعلق بمفهوم الدولة الديمقراطية، من حيث  كبرى،والمؤسسات المنتمين لها، وهو ما يعطي قيمة 

 ل مرجعية، تم التعبير عنها وفق إرادة األغلبية.أن الدستور يشك

عن طريق يكرس مسعى تحقيق االستقرار إن هذا الربط، بين البعد القانوني والبعد الديمقراطي، 
مما يؤدي إلى تقوية درجة االلتزام بالدستور وحمايته، ومن ثمة ترقية االنتماء  المشاركة الشعبية،

 العالقة بين مؤسسات الدولة، وبينها وبين المواطنين. ، وتشكل رؤية واضحة في تنظيمللوطن

 2:في تجسيده أسلوبينغير أن هذا اإلدراج، يأخذ 
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بعد نقاش حقيقي،  اءجمعية شعبية منتخبة أو استفتنابع من اإلرادة الشعبية، يتم عن طريق  أسلوب -
يعرف  الموصوف بالديمقراطي، وأن كانت مخالفة لتوجهها، وهذا األسلوب، تلتزم السلطة فيه بنتائجه،

 بأسلوب الهبة أو العقد.

ن إرادة السلطة، يتم باإلكراه، دون مراعاة اإلرادة الشعبية، بفرضه مباشرة في الدستور، منابع  أسلوب -
األسلوب، بأسلوب عن طريق تزوير االنتخابات، أو تمريره على هيئة غير منتخبة. ويسمى هذا 

 غالبا ما يؤدي إلى أزمات مجتمعية. و اتوري، ديكت"المنحة"، وهو ذي طابع 

الدسترة ليست مجرد تدوين مبدإ ما فقط، بل هي عملية قانونية وسياسية ملزمة، حتى وعليه، يتضح أن 
على الذي يرفضها أو يعارضها، ما يكرس دولة القانون والديمقراطية، إذا ما تمت بشكل يتوافق مع 

 مبادئ المساواة والحرية والعدل.

 مسألة الهوية في الجزائر:ل التطور الدستوري  يا:ثان

حاولت السلطة القائمة بها، ترجمة  دستورية عديدة،  اعرفت الجزائر، منذ استقاللها، نصوص
سياستها وفلسفتها السياسية إزاء القضايا المطروحة أمامها في مختلف المجاالت والظروف، ومنها 

  طويل، صاغ مكوناتها في المجتمع الجزائري.مسألة الهوية، التي مرت بمسار دستوري، 

 :1963دستور  1.2

تتكون الهوية الجزائرية من ثالثة أركان أساسية، هي الدين واللغة والعرق، وكثيرا ما طرحت 
بشكل ثنائي متناقض، في الصراع االديولوجي والسياسي، الذي طبع الساحة الجزائرية على مدار 

 سنوات طويلة.

المجال الديني، مسألة الدولة المسلمة أو اإلسالمية والدولة العلمانية، والمذهب فقد طرحت في 
 المالكي والمذهب االباضي، وفي المجال الثقافي، طرحت مسألة اللغة بين العربية والبربرية أو

 األمازيغية، وبين العربية والفرنسية، وفي المجال العرقي، طرحت مسألة العرب واالمازيغ.

ولقد تشكلت الهوية الوطنية للجزائر، عبر التاريخ الطويل، وبفعل موقعها الجغرافي، الذي شهد 
حضارات مختلفة ومتعاقبة، سواء من جهة البحر األبيض المتوسط، الذي شهد ديناميكية حضارية 
 كبيرة، منذ أالف السينين، أدت إلى حصول احتكاك مباشر بين مختلف الحضارات واألعراق، أو من
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جهة الصحراء، التي عرفت هي أيضا، حضارات جنوبيةـ تركت بصمتها على المكون الهوياتي 
 للجزائريين.

على مستوى الجغرافيا والتاريخ، إلى حدوث تداخل بين  ،اإلنسانيلقد أدى هذا التفاعل 
التي مر بها المجتمع  ،بلغ مستوى االنصهار، بسبب االتصال االجتماعي واألزمات ،المكونات

يمكن االستناد عليها في فصل عناصر الهوية  ،جزائري، مما تسبب في زوال معايير موضوعيةال
، كما أنه تحقق توافق بني على التقدير واالحترام، فتح واالنفراد بها في تبني خطاب يقوم على التمييز

  المجال أمام تعايش ثقافات وأعراق وديانات، من دون أن يحدث اصطدام أو نزاع بينها.

غير أن هذا الوضع، تعرض للمناورة والتوظيف المنهجي الهادف لضرب هذا التعايش، 
النزعة القومية واللغوية والدينية، بفتح المجال أمام  إذكاءمارسته فرنسا االستدمارية، التي عملت على 

 ، على وجه الخصوص، بنشر المسيحيةستدراج منطقة القبائل والصحراء، الالبيض واآلباءالكنيسة 
ظهرت نتائجها في صفوف حزب الشعب  وتعليم اللغة الفرنسية، تحت غطاء الحضارة واإلنسانية،

الجزائري، الذي كان يقود الحركة الوطنية، في األربعينيات، والذي تعرض الزمة كبيرة عرفت باألزمة 
بوجود جزائر عربية رفض قياديين في فيدرالية الحزب بفرنسا ما أسموه بـ"األسطورة القائلة  البربرية، اثر

   3، للتعبير عن النزعة البربرية.ورفعوا بالمقابل شعار "الجزائر جزائرية" ،"إسالمية

كان هذا االمتحان، تحد، كبير، تواجهه عملية بلورة الهوية الوطنية في مواجهة استعمار 
االستقالل استيطاني نادر، استهدف محو الشخصية الوطنية، ولكنه أسس لحركة نضالية، ظهرت بعد 

 مباشرة، سعت إلعادة صياغة مكونات الهوية الجزائرية. 

 :1963دستور  1.2

عناصر الهوية، على  ضبطفي التأريخ للجزائر، ومن ثمة، ، تم االقتصار 1963في دستور
التي  ،آلالف السنينمرحلة االستعمار الفرنسي، وبشكل أدق، على الثورة التحريرية، في تجاهل واضح 

 إلى أن ، ، في المادة الثانيةوإن كانت هناك إشارةشهدت انصهار وتكون الشخصية الجزائرية الحالية، 
 فادح.وهو ما أدى إلى الوقوع في خطأ وإفريقيا، جزء من المغرب العربي والعالم العربي  هي ،الجزائر

  على ينيف ما منذ ئري زاالج الشعب فتئ ما ففي مقدمة هذا الدستور، تمت اإلشارة إلى أنه "
 جميع في االستعماري  الغزو ضد وسياسيا خلقيا ار خآ كفاحا و مسلحا كفاحا يواصل سنة، المائة

 االستعمارية القواتلجزائرية واحتالل ا الدولة على 1830 سنة عدوان عقب ذلكو  اضطهادها، أشكال،
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مرجعية للشخصية الوطنية، يشكالن الاإلسالم واللغة العربية، أشير، إلى أن ، كما 4"للبالد الفرنسية
، وهو 5اإلشارة لوجود لغة أخرى ، دون األديانبحرية  إقرارأن هناك  إالوالدين واللغة الرسميين للجزائر، 

ي اللغة القومية والرسمية التي نصت على أن العربية ه ،ما تمت ترجمته في المادة الرابعة، والخامسة
بتعميم استعمال هذه اللغة على كامل التراب الوطني، مع االستعمال ، المتعلقة 76للدولة، والمادة 

 المؤقت للغة الفرنسية إلى جانب العربية، إلى حين استكمال التعميم.

لقد وقع المشرع الدستوري، في صياغته ألول دستور للجزائر المستقلة، ضحية السياق العام  
طة السياسية آنذاك، والقائمة على االشتراكية الخارجي واالديولوجية، التي كانت مهيمنة على السل

عن حقيقة االنتماء التاريخي والثقافي للجزائريين،  ةعبر تكن موالقومية العربية، مما جعله يقدم وثيقة لم 
 وطرحا غير منطقي، أدى إلى صياغة رؤية مشوهة وغير معبرة عن الواقع. 

ولم يتضمن ولو إشارة إلى هذا الموضوع، ، فالدستور لم يتحدث عن المكون الثقافي "المحلي" 
كما استبعد انتماء الجزائر إلى منطقة البحر األبيض المتوسط والى العالم اإلسالمي، وكأن هناك رغبة 

فق إرادة السلطة وإن كانت خاطئة، بسبب إيمان القيادة السياسية باديولوجية لتجاوز الوضع وتوجيهه و 
 القومي العربية.

قة قوية ومؤثرة بقياديين في أثناء حرب التحرير، وبعد االستقالل، مما فقد كانت لمصر عال
سمح لتيار القومية العربية من البروز وفرض منطقه، كما أن تلك الفترة عرفت انتشارا كبيرا لهذه 

 االديولوجية التي تمجد العنصر العربي.

 :1976دستور  2.2 

 االتجاه والطرح، حيث بقيت المادة الثانية، على نفس 1976لقد حافظ الدستور، المعدل في  
تنص على أن اإلسالم دين الدولة، والمادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، 

العمل على اعتماد  ،كما تضمن رسمي،مع تحميل الدولة مسؤولية تعميم استعمالها في المجال ال
 6مية، وجعله ضمن أهداف الثورة الثقافية.ينسجم مع األخالق اإلسال ،أسلوب حياتي

احتوى مبدأ مهما، يمكن اعتباره رسالة غير مباشرة، والمتمثل في إلغاء  ،غير أن هذا الدستور 
، ما يعني أن هناك انتباه لوجود 7كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة
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بجانب الهوية والثقافة، وأن هناك إرادة لتصحيح الخلل من خلل ما في عمل الدولة الجزائرية يتعلق 
  دون إثارة الرأي العام والقيام بذلك في هدوء تام.

إضافة إلى هذا، حرص المؤسس الدستوري، على التمسك بالبعد القومي، من خالل الفصل  
مثلما نصت  اء،السابع المتعلق بمبادئ السياسة الخارجية، الذي جدد فيه البعد العربي كمجال انتم

، بالتأكيد على أن وحدة الشعوب العربية تندرج في وحدة مصيرها، والتزام الجزائر 87عليه المادة 
العربية، كما تشجع الوحدة بين  باعتماد صيغ الوحدة واالتحاد واالندماج، لتحقيق وحدة الشعوب

  الشعوب اإلفريقية.

، حيث أن هناك 1963درجة في دستور التمسك بالفلسفة السابقة، الم ،ويؤكد هذا الطرح 
ير عن خلفية تكون استمرارية، في المبادئ والتوجه للدولة الجزائرية، على المستوى الخارجي، وهو تعب

الهوية الوطنية، رغم أن الجبهة الداخلية عرفت بعض التوتر، نتيجة بروز تيار إسالمي ينادي بأسلمة 
 االعتبار للبعد الثقافي واالعتراف به كرافد أساسي.الدولة، وتيار ثقافي بربري، يدعو إلى رد 

المرتبطة بالدولة، من أي تعديل  األسسولقد تضمن هذا الدستور، مادة تتعلق بحماية عدد من  
  عدم المساس بستة أسس، ومنها دين الدولة.، على 195دستوري مقبل، حيث نصت المادة 

تختلف عن تلك التي كانت قائمة  ،سياسيةر الثاني للجزائر، في ظروف وتأتي صياغة الدستو  
عند االستقالل، وهناك تجربة في ممارسة الحكم، ساهمت كلها في إجراء مراجعة في بعض جوانب 
الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة، حيث نالحظ أن هناك تطورا ايجابيا على مستوى النص الدستوري 

بقيت قائمة على القومية العربية، المهيمنة، آنذاك على  مقارنة بسابقه، ماعدا فيما يتعلق بالهوية، التي
 الساحة العربية والخطاب الرسمي.

 :1989دستور  3.2

، "ثورة" في النص 1988، في أعقاب انتفاضة أتوبر 1989يعتبر الدستور المعدل في  
جراءات الدستوري، وفي تحقيق تحول تاريخي للجزائر المستقلة، بما تضمنه من فلسفة حكم جديدة، وإ

، ومهدت لتحول ديمقراطي، مكن من ظهور حياة سياسية أنهت سنوات طويلة من االنغالق والتسلط
وإعالمية ونقابية منفتحة ومتعددة أفضت إلى إجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية حرة ونزيهة، قبل أن 

   يوضع لها حد نهائي.

المجاالت، إلى درجة تغيرت فيها فقد تضمن هذا الدستور، مراجعات هامة في العديد من  
على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الخطابي، اعتبرت ضمانات كافية  ،هندسة النظام السياسي

 لظهور المعارضة وعودة رموزها من الخارج.



ومن جملة المراجعات الهامة، ما يتعلق بالهوية الوطنية، التي خصها المؤسس الدستوري  
، وإن كرس الركائز الهوية الوطنية، التي كانت مهمشة في الدستورين السابقين ،باستدراك بعض األبعاد

  المتمثلة في اإلسالم والعروبة.

الطرح السابق، المرتبط بتحديد تاريخ الجزائر  ،المؤسس الدستوري  ،ففي باب التمهيد، تجاوز 
يمتد إلى  ،من بداية االحتالل الفرنسي، والثورة التحريرية بشكل أدق، حيث أشار إلى أن تاريخ البالد

" أرض اإلسالم، وجزء ال يتجزأ من المغرب العربي "العهد النوميدي، والفتح اإلسالمي"، وأكد أنها 
 8توسطية وافريقية ..."الكبير، وأرض عربية، وبالد م

وبذلك تم تصحيح خطأ تاريخيا كبيرا، تعلق بأجيال عديدة ومراحل بعيدة، مرتبطة بتكون  
 ،بسبب قصر النظر وسياسة التهميش ،االعتبار لما همش وألغي وأعيدالشخصية الوطنية للجزائريين، 

المتوسطي ألول مرة، بعدما كان ، حيث تمت اإلشارة إلى البعد التي طبعت مرحلة ما بعد االستقالل
 غائبا في النصين السابقين.

كما أن الدستور، تضمن مادة تنص على إنشاء مجلس إسالمي أعلى لدى رئيس الجمهورية،  
  9الذي يقوم بتعيين أعضائه.

، التي 40السياسية، تمت صياغة المادة  األحزاباالنفتاح السياسي وحرية تأسيس إقرار ومع 
بهذا الحق لضرب جملة من ضمنت حرية تأسيس جمعيات ذات طابع سياسي، واشترطت عدم التذرع 

   منها الوحدة الوطنية، وهي تتعلق مباشرة بمكونات الهوية الوطنية. المبادئ،

، على حديد الهوية الوطنيةعلى المكونين الديني والقومي العربي، في ت ،بقي االتجاه قائما ولقد 
الرغم من أن األوضاع، الداخلية والخارجية، وخاصة انتشار فكرة العولمة، وانهيار االتحاد السوفيتي، 
 ،وحدوث احتجاجات ومظاهرات في أوروبا، أدت إلى استقالل دول عديدة، كانت تشكل ضغوطا كبيرة

ميزت العالقة  ،مرت بفترات عنف ،وأن الجزائر، خاصة هاوالتعامل بحذر مع األمورتدفع باتجاه تهدئة 
 اإلسالمي، على وجه الخصوص.بين السلطة والتيار 

 ،، منح المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري، حق رفض أي تعديل للدستوراإلطاروفي هذا  
لق يتع ،هنا واألمريتضمن المساس بعدد من الضوابط، كالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 

 10.بمكونات الهوية الوطنية
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   :1996دستور  4.2

، تحوال مهما في صياغة عناصر الهوية الوطنية، بعدما تم تضمينه 1996شهد دستور   
مراجعة أخرى في هذا الباب، بإقرار عنصر األمازيغية، كجزء أساسي في تركيبة الهوية الوطنية 

 الجزائرية.

في ديباجة الدستور، إلى أن المكونات األساسية فقد أشار المؤسس الدستوري، بشكل صريح، 
، بعدما أكد امتداد تاريخها إلى العهد النوميدي 11هي اإلسالم والعروبة واالمازيغية ،لهوية الجزائر

، وجزء ال اإلسالم، وأن الجزائر"أرض والفتح اإلسالمي، وانتمائها الجغرافي في البحر األبيض المتوسط
 12الكبير، وأرض عربية، وبالد متوسطية وافريقية ..."من المغرب العربي  يتجزأ

بالمؤسس  ،غير أن هذا االعتراف، الذي يعد خطوة كبيرة نحو األمام، لم يكن كافيا للدفع
لمراجعة المبادئ العامة التي تحكم الجزائر، خاصة المتعلقة بالفصل األول الموسوم  ،الدستوري 

لتين تنصان على أن اإلسالم دين الدولة وأن اللغة العربية ، ال3و 2بـ"الجزائر"، حيث ثبتت المادتين 
 اللغة الوطنية والرسمية للجزائر. هي

وبناء على التجربة السابقة، في المجال الحزبي، حرص المؤسس الدستوري، على توضيح 
 ،في الدستور السابق، والمتعلقة بحماية مقومات الدولة من المساس بها 40، كانت 42صياغة المادة 

"القيم والمكونات األساسية للهوية الوطنية" إلى هذه  إضافةالسياسية، حيث تمت  األحزابمن طرف 
 المقومات.

كما تم ضبط دور المجلس اإلسالمي األعلى، بتحديد مهامه، التي لم تكن محددة من قبل، 
رفع تقريري دوري والمتمثلة في "الحث على االجتهاد وترقيته، إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، 

، وتحديد تركيبته بخمسة عشر عضو ينتمون إلى مختلف 13عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية"
 14العلوم.

، تنص 178واألكثر من هذا، وهو جديد هذا الدستور، أيضا، تخصيص مادة، وهي المادة 
الم، على أن أي تعديل للدستور، مستقبال، ال يمكن أن يمس مجموعة من العناصر، منها "اإلس

 باعتباره دين الدولة"، و"العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية".
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إذن، األمر يتعلق باالعتراف باالمازيغية، كرافد تاريخي من روافد الشخصية الجزائرية، إلى 
 .178وفق المادة وبالحماية الدستورية،  باألفضليةجانب اإلسالم واللغة العربية، اللذين يتمتعان 

أن االعتراف باالمازيغية، يأتي نتيجة الضغوط، التي فرضها التيار البربري، سواء في  والواقع،
الشارع، أو داخل النظام، واستعمالها ورقة ضغط بين مكونات السلطة، لفرض مطالبها، حيث أن 
منطقة القبائل عرفت حركات احتجاجية وإضرابات من أجل تلبية مطلب االعتراف بالبعد االمازيغي 

 جزائر.في ال

نظرا للخلفيات الجزائرية،  األوساط، نقاشا ساخنا في مختلف األمازيغيةلقد أثارت دسترة 
، مما جعل الخطوة ينظر إليها بنوع من التحفظ، سواء من التيار البربري المرتبطة بها، تاريخيا وسياسيا

 أو ما معارضيه.

 :2008تعديل الدستور  5.2

اللغة الوطنية، حيث انتقلت الجزائر من استعمال لغة  تضمن، هذا التعديل، مراجعة قائمة 
 وطنية واحدة، هي اللغة العربية، إلى مزدوجة اللغة الوطنية، من خالل دسترة األمازيغية بكونها لغة 

 15وطنية، بإضافة مادة مكررة جديدة، نصت على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ..."

بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة  ،وتطويرها بالعمل على ترقية هذه اللغة كما تم إلزام الدولة، 
، وهي الصيغة، التي تضمنت بعدا مهما، ارتبط بفكر التيار البربري، الذي كان عبر التراب الوطني

منتميا، في أغلبه، إلى منطقة معينة، ما جعل تصورا خاطئا يتشكل، مفاده أن تمازيغت، هي اللهجة 
 ة. القبائلي

وعليه، وإذا كانت المادة الثالثة مكرر، تعد إقرارا بوطنية للغة األمازيغية، فإنها، كذلك، رسالة 
بوجود لهجات، أو لسانيات مختلفة، يجب مراعاتها والتعامل معها بشكل متساو، وهو ما ترجم، خاصة 

 في المؤسسة التلفزية العمومية، التي وزعت حصص إخبارية على هاته اللهجات.

تجدر اإلشارة، هنا، إلى أن هذا التعديل، قد تم عن طريق اجتماع البرلمان، بغرفتيه، و 
، وهو التعديل الدستوري الثاني، الذي يلجأ إليه الرئيس السابق للتصويت عليه، ونال أغلبية األصوات

عن طريق ، متفاديا، بذلك، االستشارة الشعبية 2002بوتفليقة، وبهذه الطريقة، بعد ذلك الذي جرى في 
 االستفتاء.
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2008-15  ، 
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، تغييرات عديدة ومهمة في فلسفة النظام 2016التعديالت، المدرجة في دستور  ،تضمنت 
 إلىالسياسي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الهوية الوطنية، حيث أنها تجاوزت مرحلة االعتراف لتصل 

  ذلك.ر، وإنشاء مؤسسات تعمل على تحقيق مرحلة الترقية والتطوي

ففي الديباجة، تم الحفاظ على المكونات األساسية للهوية الجزائرية، المتمثلة في اإلسالم  
، 16مع إضافة جملة "التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها ..." والعروبة واالمازيغية،

 مكانة الالئقة باللغتين.في إشارة واضحة لتكفل الدولة، بالعمل على توفير الشروط الالزمة، إلعطاء ال

 إسالمية أرضاكما حافظ على العبارة الثابتة في الدساتير السابقة، والمتعلقة بكون الجزائر  
 وإفريقي.وعربية، ذات بعد جغرافي مغربي ومتوسطي 

وتظهر أثار التحول الجديد في التعامل مع مكونات الهوية، وخاصة فيما يتعلق بعروبة 
د االكتفاء باإلشارة إلى أن اإلسالم دين الدولة، وهو المكون الثالث المذكور في وأمازيغية الجزائر، بع

 المادة الثانية، من خالل الصياغة الجديدة للمادتين الثالثة والرابعة.

ففي المادة الثالثة من الدستور، نجد أنها خصصت للغة العربية فقط، وفيها تم التأكيد مجددا 
لهذه اللغة، وأنها "تظل اللغة الرسمية للدولة"، ونصت على إنشاء مجلس على الطابع الوطني والرسمي 

أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية، يكلف، بالخصوص، "بالعمل على ازدهار اللغة العربية 
 وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية".

 لغة وطنية األمازيغية، التي شهدت ترقية منرابعة، فقد خصصت بدورها، للغة أما المادة ال
، وتكفل الدولة بترقيتها وتطويرها بمراعاة اللسانيات المكونة لها، كم ، أيضافقط، إلى لغة وطنية ورسمية

نصت على إنشاء مجمع للغة األمازيغية، يعتمد على الخبراء، وهو مكلف "بتوفير الشروط الالزمة 
، مع اإلشارة إلى إصدار قانون عضوي 17يد وضعها كلغة رسمية فيما بعد"ترقية تمازيغت قصد تجسل

  لتطبيق المادة.

ومن خالل هاتين المادتين، نالحظ أن المؤسس الدستوري، عامل اللغتين وفق المكتسبات 
ية، ولكنها تحتاج، فعال، المحققة تاريخيا وميدانيا، فالعربية تملك مقوماتها التي تجعلها لغة الدولة الرسم

، فيما تحتاج تمازيغت إلى عمل قاعدي كبير يخرجها إلى جهود لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
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ها يبدو أنه سابق عن أوانه، الن المادة ضعف، الواقعة فيهما، غير أن ترسيممن حالة التخلف وال
  لغة الرسمية. العمل لترقيتها لتكون في مستوى الالرابعة نفسها تتحدث عن 

 التمسك باألسس التي يمنع تعديلها، ومن جملتها اإلسالم واللغة ، تضمن هذا الدستور إن
 العربية، وهما على عالقة بالهوية الوطنية، لكن يالحظ أن اللغة األمازيغية، قد تم استثناؤها من هذا

 18اإلجراء، ما يثير عالمات استفهام كثيرة حول المغزى منه ودوافعه.

بمنع األحزاب السياسية من المساس بالقيم والمكونات األساسية للهوية الوطنية، أو  ،كما تمسك
 .52توظيفها في الدعاية الحزبية، وفق المادة 
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، بظروف استثنائية جدا، لم تشهدها الجزائر من قبل، خاصة بالنسبة 2020يرتبط دستور  
كانت، منذ بداية الحراك الشعبي المعرض للحكم، الذي اندلع في فيفري لمسألة الهوية الوطنية، التي 

 ، محل نقاش ومناورات خطيرة، هددت النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية بشكل بليغ ومباشر.2019

فالنص الدستوري، حافظ، في ديباجته، على ما كان مصاغا في الدستور الذي سبقه، بدون 
، المتعلقة بمكونات الهوية 4و 3و 2على الصياغة نفسها، في المواد زيادة أو نقصان، مثلما حافظ 

  19الوطنية، ماعدا تغيير كلمة "تمازيغت" بـ"األمازيغية" فقط.

، 51، مثلما هو الحال بالنسبة للمادة ونفس الموقف نسجله في المواد األخرى المتعلقة بالهوية
ة أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو التي تتعلق بحرية ممارسة العبادة، حيث نصت على حماي

المتعلقة ، في الدستور السابق، 52التي كانت ، 57اديولوجي، وتكفل الدولة بالقيام بهذا الدور، والمادة 
 األحزاب، التي يمنع تأسيسها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

، 2016من دستور  212لموجودة في المادة ، الثغرة الغامضة ا2020ولقد استدرك دستور 
 إضافة، التي تضمنت 223المتعلقة باألركان المسثناة من التعديل الدستوري، من خالل المادة 

والعربية، بعدما كانت غير  إلى مجموعة األركان األخرى، ومنها اإلسالم تمازيغت كلغة وطنية ورسمية
 مدرجة في هذا الباب.

 الخاتمة:
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موضوعا شائكا وحساسا، يستدعي بعد النظر والحكمة، خاصة  ،الهوية الوطنيةيعتبر موضوع  
 وأنه يمس مباشرة بوحدة الوطن والشعب.

 ويتعقد األمر أكثر، في حالة الدول، التي خضعت الستعمار استيطاني، حاول مسخ مكونات 
تشتيتها لتستمر هيمنته البعد الثقافي التاريخي لألمة، بغرض إضعافها و والتأثير في ، الوحدة الوطنية

 واحتالله.

قائمة على القومية وفي الحالة الجزائرية، خضعت مسألة الهوية الوطنية لمعالجة اديولوجية،  
، قبل أن تحصل المراجعة، بعد سنوات وجدت ترجمة لها في أول دستور للجزائر المستقلةالعربية، 

طويلة، كانت ضرورية، للمؤسس الدستوري، لكي يستوعب مكونات المجتمع الجزائري، ويأخذ بعين 
 معطيات الواقع.االعتبار 

تعاملت، مع موضوع الهوية، انطالقا من موقعها وبالمنطق، الذي تعاملت به مع  ،فالسلطة 
فكانت الوصاية هي الغالب في صياغة مسألة الهوية، منذ  مسألة الحكم وكيفية المحافظة عليه،

االستقالل، حتى وإن كانت هناك عمليات االستفتاء، على اعتبار أن االنتخابات لم تكن تتصف 
 بالديمقراطية إلى حد ما.

ارتبط بالتحوالت الجارية في العالم، وظهر التأثير في التقلبات، التي عرفها النظام  األمرثم إن  
العولمة، والى التخلي عن  إلىاالنفتاح الثقافي،  إلىاسي الجزائري، بانتقاله من االديولوجية القومية السي

 االديولوجية، وهي محطات وجدت طريقها في السياسات المتبعة في التعامل مع قضايا الهوية.

هما، بعد فبعدما كانت الهوية تتكون من اإلسالم والعروبة، اتسع المجال لتلحق األمازيغية ب 
تهميش دام أكثر من ثالثين سنة، وبعد توظيف سياسوي خطير لها من طرف لوبيات وأحزاب، كما 

 انتقلت الجزائر من لغة وطنية ورسمية واحدة إلى لغتين وطنيتين ورسميتين.

وهكذا، يمكن القول أن النص الدستوري قد حسم مسألة الهوية عبر سنوات طويلة من  
والمناورات، وبعد مراجعات مست المواد المتعلقة بها في اتجاه اإللمام بكل مكوناتها دون التفاعالت 

 إقصاء أو تهميش.
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 الملخص :

قية سنسعى من خالل هذه المساهمة البحثية االقتراب من السياقات الجدلية لنس      

الجريمة المعلوماتية ،باعتبارها أخطر السلبيات التي تمخضت عن االنفجار المعلوماتي 

و،التطور التكنولوجي ،الذي مس جل مسارات الحياة للفرد و المجتمع ،خاصة بعد 

الحرب الباردة مع ما عرفه النظام الدولي من تغيرات جذرية معمقة شملت كل بنياته 

الجتماعية ،مما أسفر عنه ظهور المجتمع المعلوماتي ،أو كما السياسية ،االقتصادية ،و ا

سماه ألفن توفلير بمجتمع الموجة الثالثة،بحيث أصبح الفرد يعيش في عالم أزرق 

إفتراضي تغيرت فيه سلوكاته الذاتية خاصة التفاعلية و التواصلية ،وحتى 

،فظهرت طائفة  تمظهراتهالسوسيولوجية ،و قد مس هذا التغير حتى جرائمه و مجرميه

جديدة من الجرائم ،و برز نوع جديد من المجرمين ،فبدال من استخدام السالح و العنف 

المادي ،ظهر االبتزاز و االختالس و التشهير...وهي ما أطلق عليها الباحثين والفقهاء 

م القانون بالجريمة المعلوماتية أو االلكترونية أو االفتراضية السيبرانية كخطر يهدد العال

 ككل .

على ضوء ماتقدم تبرز أهمية هذه الورقة البحثية التي ستسلط الضوء على مفهوم 

الجريمة المعلوماتية ،مع تحديد أهم أركانها و أطرافها ،و وسائلها ،كما أننا سنركز على 

أهم نقطة و هي كيفية مكافحتها و طريقة صدها سواء كان ذلك بمحاربتها بطريقة قانونية 



بكيفية تقنية تكنينكية )االمن المعلوماتي (،و ذلك من أجل تفادي إنعكاساتها تشريعية ،أو 

 و مخاطرها كتهديد أمني للهوية يمس المجتمع .

 الكلمات المفتاحية :الجريمة المعلوماتية ، إجراءات مكافحتها ،مفهومها

 

 

 

Summary : 
 
      Through this research contribution, we will seek to approach the 
dialectical contexts of the system of information crime, as it is the most 
serious negative that resulted from the information explosion and the 
technological development, which recorded the life paths of the 
individual and society, especially after the Cold War with what the 
international system knew of profound profound changes that included 
All its political, economic, and social structures, which resulted in the 
emergence of the information society, or as Alvin Toffler called it the 
third wave society, so that the individual became living in a virtual blue 
world in which his personal behaviors, especially interactive and 
communicative, and even his sociological manifestations have 
changed.And this change affected even his crimes and criminals, so a 
new group of crimes appeared, and a new type of criminals emerged. 
Instead of the use of weapons and physical violence, extortion, 
embezzlement and defamation appeared... which are what 
researchers and legal scholars called information crime or Electronic 
or virtual cyber as a threat to the world as a whole. 
In light of the foregoing, the importance of this research paper, which 
will shed light on the concept of information crime, with defining its 
most important pillars, parties, and means, emerges. We will also 
focus on the most important point, which is how to combat it and how 
to prevent it, whether by fighting it in a legal, legislative, or technical 
way. Technique (information security), in order to avoid its 
repercussions and risks as a security threat to identity that affects 
society. 
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 مقدمة:

تغيرت  مع سيطرة تكنولوجيا المعلومات واالتصال على معظم أنشطة الفرد في مجتمع المعلومات،
بذلك السلوكات الفردية خاصة التواصلية والتفاعلية سواء تعلق األمر بالجانب االيجابي أو السلبي 

أن خلق اإلنسان على  ذ، هذه الظاهرة القديمة ظهورا من الجريمة االلكترونيةالذي تندرج ضمه ظاهرة
وجه األرض بصورها العديدة وأشكالها وأسبابها المتعددة والمتنوعة التي تختلف باختالف المجتمعات 
والثقافات الحديثة في شكلها ووسائل ارتكابها، فهي لم تقتصر فقط على العالم الواقعي الحقيقي المعاش 

الذي اكتسح حياة األفراد بطريقة غريبة ضاء االلكتروني الرقمي االفتراضي فبل تجاوزته إلى ال
 عجيبة.

الكترونية التي بدأت في الظهور واالنتشار، قد ارتبطت بتكنولوجيا الحاسبات اآللية، مما  فالجرائم
مما يقتضي  التقليدية أسفر عن تميزها بمجموعة من الخصائص جعلتها تختلف عن غيرها من الجرائم

خصوصيتها. حيث ان صعوبة تطبيق النصوص التقليدية على مع  يتالءمضرورة التعامل معها بما 
ما دفع الكثير من الدول إلى التدخل التشريعي لمواجهة الجريمة المعلوماتية لذا فإن وهذا هذه الجرائم 

مرتكبيها ودوافعهم ووسائلهم يتخذ أهمية ت إدراك ماهية هذه الجريمة واستظهار خصائصها وسما
 مع هذه الظاهرة.استثنائية لسالمة التعامل 

جريمة الكترونية وذلك الوبهذا تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في محاولة التعرف على مفهوم 
تقديم كيفية  كعمل إجرامي محدد األركان ثم اوطرق ارتكابه اوأشكاله ابالتعرف على عناصره

ية للقضاء على هذه قانونيا وذلك باالعتماد على مختلف القوانين في الجزائر كحلول عمل امكافحته
 يمكننا طرح التساؤالت التالية: عليه، ووالتي أصبحت تهدد هويته  ة على مجتمعناخيلالظاهرة الد

 جريمة الكترونية؟الما هو مفهوم  -

 ؟اوطرق ارتكابه ا، أشكالهاما هي عناصره -

  قانونيا في الجزائر؟  اما هي طرق مكافحته -

 

 

 جريمة الكترونية:المفهوم  -1
 

 : Cyberaiminalitéمفهوم الجريمة االلكترونية -

تعددت التعاريف التي تناولت الجريمة االلكترونية نظرا لحداثتها وتعدد تسمياتها من قبل 

الباحثين منها: الجريمة المعلوماتية، الجرائم المستحدثة، جرائم الكمبيوتر واالنترنت، 

 ،  الجرائم الناعمة ...إلخ.جرائم إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال

وقد إختلف الباحثين حول وضع تعريف موحد للجريمة االلكترونية ويعود ذلك االختالف 

حول تحدي نطاق هذه الجريمة، فالبعض منهم ينظر إليها بمفهوم ضيق والبعض ينظر 



إليها بمفهوم موسع وسنحاول من خالل هذه المحاضرة التعرض لتعاريف الجريمة 

 ية من خالل البندين )الضيق والموسع(: االلكترون

 االتجاه الضيق لتعريف الجريمة االلكترونية: -1

يعرف أنصار هذا االتجاه الجريمة االلكترونية بأنها: "كل فعل غير مشروع يكون العلم 

بتكنولوجيا الحاسبات األلية بقدر كبير الزم إلرتكابه من ناحية، لمالحقته وتحقيقه من 

ناحية أخرى".
1

 

هذا التعريف يشترط توافر المعرفة الكبيرة بتقنيات الحاسوب ليس فقط إلرتكاب الجريمة 

بل كذلك لمالحقتها والتحقيق فيها، وهو ما يضيق بدرجة كبيرة تعريف الجريمة 

 االلكترونية.

أن الجريمة المعلوماتية تشمل أي جريمة ضد Tredmannتريدمانكما يرى األستاذ 

 م المعالجة األلية للمعلومات.المال، مرتبطة باستخدا

بأن الجريمة االلكترونية هي نشاط غير مشروع موجه Rosenblattروسبالتويرى 

لنسخ أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسوب أو تغييرها أو حذفها أو التي 

 تحول عن طريقه. 

األلي كأداة  حسب هذا التعريف فإن األفعال غير المشروعة التي تستخدم فيها الحاسب

الرتكابها تخرج عن نطاق التجريم. 
2

 

وتعرف أيضا على أنها هي كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية، ينشأ 

 عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو كسب يحققه الفاعل. 

 

 االتجاه الموسع لتعريف الجريمة االلكترونية: -2

على عكس االتجاه السابق يرى فريق أخر من الفقهاء ضرورة التوسيع على مفهوم هذه 

الجريمة، وبالتالي هي كل جريمة تتم بوسيلة الكترونية كالحاسوب مثال وذلك باستخدام 

شبكات االنترنت من خالل غرف الدردشة واختراق البريد االلكتروني ومختلف وسائل 

ق الضرر بفرد أو مجموعة من األفراد وحتى للدولة  التواصل االجتماعي، يهدف إلحا

من الدولة تكون ضمن االستهداف الحربي، أو االقتصادي أو اإلضرار بسمعتها أو 
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العكس، ويبقى الهدف واحد وهو الكشف عن قضايا مستر عليها أو نشر معلومات لفائدة 

 طرف أو أطراف أخرى من باب التسريب.   

قة بالحاسوب أقر المجلس األوروبي بقيام الجريمة في كل حالة وفي تقرير الجرائم المتعل
يتم فيها تغيير معطيات أو بيانات أو برامج أو محوها أو كتابتها أو أي تدخل أخر في 
مجال إنجاز البيانات أو معالجتها. وتبعا لذلك تسبت في ضرر اقتصادي أو فقدان حيازة 

ي غير مشروع له أو لشخص أخرالملكية شخص أو بقصد الحصول على كسب اقتصاد
1

 

المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتعلقة  09/04عرف أيضا في القانون رقم يوقد 
على أنها كل الجرائم سواء المتعلقة بالمساس باألنظمة أو :بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها 

كابها باستعمال منظومة معلوماتية أو أي نوع غيرها من الجرائم األخرى التي ترتكب أو يسهل ارت
 . 2آخر من نظم االتصال االلكتروني

كافية باستخدام إذن فالجريمة المعلوماتية مستحدثة يعتمد مرتكبيها على وسائل تقنية، ويكون ذا دراية 
 .قهيالنظم المعلوماتية لذا فإن اإلحاطة بمفهومها الدقيق ال يزال محل خالف ف

 جريمة الكترونية:الف اأركان وأطر -2

 :3باعتبار العنف االلكتروني جريمة يمكننا أن نحدد أركانها بـ

وهو الصفة غير المشروعة للفعل وتتمثل في قاعدة التجريم والعقاب فيها من الركن الشرعي:  -1
خالل ما ورد فيما نص عليه القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 

 ،ومختلف القوانين األخرى .بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 يتمثل في ماديات الجريمة التي تبرزها إلى العالم الخارجي.الركن المادي:  -2

 وهي اإلرادة التي يقترن بها الفعل سواء في صورة القصد أو الخطأ.الركن المعنوي:  -3

 تحديد أهم أطرافها التي تتمثل في:  جريمة الكترونية طبعا يمكننا بذلكالبعد تحديد أركان 

I- :الجاني )المجرم االلكتروني( أو الفاعل األصلي 

قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، يتصف بكونه مجرم غير عادي فهو مجرم ذو مهارات تقنية 
 ومعرفة عالية بالنظام المعلوماتي والوسائل التكنولوجية الحديثة، فهو مسيطرا عليها ومتحكم فيها.

 :4نواع المجرمين المعلوماتيين* أ

 يصنف مجرمي المعلوماتية إلى ثالث طوائف وهم:

 المخترقون: وهي تضم نوعين:الطائفة األولى:  -1
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سنة بارعين في  35و  18وهي تتألف من مراهقين وشباب تتراوح أعمارهم ما بين الهاكرز:  -أ
من أجل إثبات الذات دون أن تتوفر  استخدام الحواسب والبرامج االلكترونية يرتكبون هذه الجرائم

 لديهم دوافع حاقدة.

هي طائفة استفادت كثيرا من قبل فئة الهاكرز باستخدامها في اعتداءات ذات ميوالت الكراكرز:  -ب
 ون إلى نظم الحاسوب إللحاق الضرر بالمعلومات المخزنة أو العبث بها.لإجرامية، بحيث يتسل

هم أخطر طائفة تهدف إعتداءاتهم إلى تحقيق الكسب المادي لهم أو المحترفون والطائفة الثانية:  -2
 للجهات التي تكلفهم بذلك.

 الحاقدون: تختلف أهدافهم عن الطائفتين السابقتين تحركهم الرغبة في اإلنتقام.الطائفة الثالثة:  -3

II- :المجنى عليه 

قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، يسمى بالضحية المعلوماتية نسبة للمصلح المعتمد من قبل الجمعية 
 . 19851الصادر عام  34/40العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

ونظرا الستخدام األشخاص النظام المعلوماتي في حياتهم اليومية فهم عرضة لوقوع عدد كبير من 
والقذف، السب، الشتم  المعلوماتي: كالنصب المعلوماتي والسرقة واإلتالف يهاالجرائم المعلوماتية عل

... كما أن هذه الجرائم تقع أيضا لألشخاص المعنوية حيث يتم اختراق حساباتها ألخذ معلوماتها 
وأسرارها ومشروعاتها وحساباتها المالية. وغالبا ما تكون المعلومات هي الهدف من أجل مقايضتها 

 .باألموال

وقد يتكتم المجني عليه )طبيعي أو معنوي( عن ما لحق بهم من جرائم وذلك رغبة منهم في الحفاظ 
 على مركزهم االجتماعي وسمعتهم في المجتمع، وكذلك عجزهم في اإلثبات المادي للجريمة. 

 دوافع ومبررات اإلجرام المعلوماتي: -3

الجرائم دوافع وأسباب تدفع الجاني للقيام به، وهي ال تختلف عما هو موجود في  للجرائم االلكترونية
 وهي تتمثل فيما يلي:  ةالتقليدي

 الدوافع الذاتية:  -1

 أو تحقيق المنفعة الخاصة من وراء سلوكه هذا :

كالرغبة في االنتقام وذلك من خالل إفشاء أسرار العمل أو نشر معلومات حول شخص ما من أجل  -
 فضحه والثأر منه.

 كالطمع وحب الثراء السريع وذلك من خالل القرصنة واالختالس من الحسابات البنكية. -

 كاالبتزاز أو التسلية والمزاح ... -

 الدوافع النفسية: -2

 الرغبة في إثبات الذات والتفوق على الوسائل التقنية وجب الوصول إلى درجة اإلنسان الذكي.

 الدوافع السياسية: -3
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حيث يكون لدى األفراد أو الجماعات بعض األفكار السياسية واالديولوجية تستخدم العنف االلكتروني 
 لخدمة أفكارها وتوجهاتها. 

 الدوافع االجتماعية:  -4

غياب دور التربية والثقافة الدينية أدى إلى تدهور األخالق عند األفراد أدى إلى ضعف قدرتهم على  -
 يات الحديثة.التفاعل عبر هذه التقن

انخفاض مستوى التعليم والوضع االجتماعي قد يؤدي إلى ردود أفعال عنيفة ألحداث تغيير في  -
 األوضاع االجتماعية. 

  من وجهة نظر قانونية:  الجرائم االلكترونيةتجليات أنواع  -4

وذلك الستخدامها  المختلفة،ابأشكاله للجريمة االلكترونيةتعد شبكة االنترنت والكمبيوتر مجاال خصبا 
إلى نوعين: الجرائم الواقعة باستعمال النظام الجرائم المعلوماتيةقسم تالمكثف من طرف الجميع، وقد 

 المعلوماتي، والجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي. 

 : 1الجرائم المعلوماتية الواقعة باستعمال النظام المعلوماتي -1

ويشمل هذا التصنيف أهم الجرائم المتصلة بالمعلوماتية، بحيث تعد الوسيلة التكنولوجية )حاسب آلي، 
هاتف ذكي( هي األداة المستعملة في تنفيذها، حيث يكون الهدف من خاللها تحقيق الشهرة باعتدائه 

 على أموال الغير والتدخل في حياتهم الخاصة باستعمال النظام المعلوماتي. 

 نا أن نقسمها بدورها إلى نوعين: جرائم متعلقة باألموال وأخرى باألشخاص.ويمكن

 أوال: الجرائم الواقعة على األموال: 

 وهي كثيرة ومتعددة تتم بواسطة النظام المعلوماتي ومن أهمها:

التحايل المعلوماتي:وهو االحتيال الذي يرتكب باستخدام الحاسوب بهدف الربح المالي، خاصة بعد -أ
يادإعتماد المصارف على أنظمة التحويل االلكتروني لألموال زادت فرص إرتكاب هذا النوع من إزد

 الجرائم. 

السرقة بالطرق المعلوماتية عن طريق اختالس البيانات والمعلومات الشخصية للمجني عليه  -ب
لذي قام وانتحال شخصيته للقيام بعملية التحويل االلكتروني ألموال البنوك إلى حساب الشخص ا

 بالتحويل.

 جريمة غسيل األموال عبر الشبكة المعلوماتية.-ج

االستعمال غير المشروع لبطاقة اإلئتمان لسرقتها بإعتبارها نقود الكترونية أو الحصول على كلمة -د
 السر أو ... 

جريمة قرصنة البرمجيات: وهي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية والمؤلفات -و
 بيعها بأقل سعر.و

 .2جريمة القمار عبر االنترنت: أو القمار على طاوالت افتراضية-ي
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تجارة المخدرات عبر االنترنت وترويجها عن طريق بيعها أو التحريض على استخدامها -ل
 وصناعتها. 

 ثانيا: الجرائم الواقعة على األشخاص: 

بالرغم من التأكيد على حماية حياة األشخاص في كل الدساتير العالمية إال أن النظام المعلوماتي 
 يستعمل أيضا في اإلعتداء على األشخاص انطالقا من الجرائم المعلوماتية المتمثلة في: 

طرف  الجرائم المعلوماتية الواقعة على الحياة الخاصة لألفراد وانتمائها واالعتداء عليها من -أ
مستخدمي المعلوماتية، حيث أن خصائص الحاسب اآللي من قدرة التخزين وسهولة االسترجاع تسمح 

 باإلطالع على معلومات الشخص بدون علمه كبياناته الشخصية أو صوره ...

نية والتي تدخل في ايطار المساس ببراءة فالجرائم الواقعة على الحقوق الملكية األدبية وال -ب
 سرقات العلمية.االختراع وال

جريمة التهديد عن طريق الضغط وتخويف الفرد عن طريق إلزامه بالقيام بعمل ما أو االمتناع  -ج
 منه.

 .  1جريمة انتحال الشخصية لالستفادة من ماله أو مكانته وسلطته -د

 جريمة انتحال شخصية أحد المواقع عن طريق االختراق )سرقة كلمة السر(. -ج

قذف عن طريق المطبوعات أو الرسومات أو الكتابات التي تمرر عن طريق جريمة السب وال -و
البريد االلكتروني أو الصوتي أو صفحات الويب بواسطة نشر معلومات مغلوطة عن الضحية سواء 

 أو معنوية وذلك من أجل توصيل المعلومة ألكبر عدد ممكن من مستخدمي الشبكة.طبيعيةكانت 

 سمعة من أجل االبتزاز وتشويه السمعة. جريمة التشهير وتشويه ال -ن

 الجرائم المعلوماتية التي تتم على النظام المعلوماتي: -2

تستهدف هذه الجرائم المكونات المادية للنظام المعلوماتي أو مكوناته التطبيقية أو المعلومات المدرجة 
 فيه:

جرائم االعتداء على المكونات المادية لنظام المعلومات عن طريق الجرائم التقليدية كالسرقة أو أوال: 
 اإلتالف العمدي بالحرق أو إفساد الشرائط واالسطوانات. 

مهارة فنية عالية وتقع على البرامج : وهي تتطلب 2جرائم االعتداءعلى البرامجالمعلوماتيةثانيا: 
من أجل االستفادة المالية، ويكون ذلك إما بإتالفها والعبث بها أو محوها أو  التطبيقية وبرامج التشغيل

 التغيير فيها أو تشوهها بنشر الفيروسات... 

 

 رصد أهم طرق الجرائم االلكترونية: -5

انطالقا من العنصر السابق الذي عددنا فيه أنواع وأشكال الجريمة االلكترونية يمكننا بذلك حصر أهم 
 المنتهجة ضمن ارتكاب هذا النوع من الجرائم:السبل 
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تخريب المعلومات وإساءة استخدامها ويشمل ذلك قواعد المعلومات مثل المكتبات                  -
 كتمزيق الكتب وتحريف المعلومات والسجالت الرسمية.

لتقني أو الصناعي سرقة المعلومات وبيعها كالبحوث أو الدراسات الهامة أو ذات العالقة بالتطوير ا -
 أو العسكري أو تخريبها أو تدميرها.

تحريفها مثل تغيير وتزوير المعلومات ويشمل الدخول لقواعد النظام التعليمي وتغيير المعلومات  -
 عالمات الطالب. 

انتهاك الخصوصية ويشمل نشر المعلومات ذات طبيعة خاصة عن األفراد أو الدخول لحسابات  -
 ية ونشر معلومات عنهم أو وضع معلومات تخص تاريخ األفراد ونشرها.األفراد االلكترون

 التصنت وسرقة المحادثات عبر الهاتف، والتجسس، والشهر باستخدام المعلومات الخاصة. -

 قرصنة البرمجيات والبيانات والمعلومات. -

 ما.التحرش الجنسي والمضايقات من الذكور لإلناث أو العكس بهدف فرض إقامة عالقة  -

اإلرهاب االلكتروني وهو يشمل جميع المكونات السالفة الذكر في بيئة تقنية متغيرة والتي تؤثر على  -
 فرص اإلرهاب وتكتيكاته وأهدافه وأسلحته.

وحتى يتمكن الجاني من ارتكاب وتنفيذ جريمته االلكترونية يستلزم توفر عدة وسائل وأدوات من *
 أجل ذلك، ولعل أبرز هذه الوسائل:

 االتصال بشبكة االنترنت كأداة أساسية لتنفيذ الجريمة. -

 توفر برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة ضد المستخدم على جهاز الحاسوب. -

 سس ومنها ربط كاميرات بخطوط االتصال الهاتفي.جل التئوسا -

 طابعات.وهواتف نقالة رقمية وذكية،  -

إذ تتمثل وظيفته بخداع الضحية وتشجيعه على تشغيله  Trojan horseبرامج ضارة ومنها  -
 يلحق الضرر الشامل بالحاسوب والملفات الموجودة عليه.ف

 رة.  فالباركود وهي أدوات تستخدم لمسح الترميز الرقمي وفك الشي -

 

 جريمة الكترونية:للالطبيعة القانونية -6

إن العنف الرقمي هو جريمة مستحدثة مرتبطة بالتطور الهائل في مجال التقنية العالية اختلف الفقه 
القانوني حول طبيعتها الخاصة حيث أكد البعض بأن دراستها تدخل في نطاق القسم الخاص بقانون 

 كل جريمة على حدة بتحديد عناصرها األساسية وعقوباتها. العقوبات المختص بدراسة 



أكد البعض بأنها ذات طبعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ففي معظم حاالت ارتكاب و -
الجريمة ندخل في مجال المعالجة االلكترونية البيانات، والقانون الجنائي هو عاجز عن مواجهة هذا 

 .  1التطور المعلوماتي لعجز نصوصه وللتطور المتال حق في حقل المعلوماتية

ري على النظام القانوني لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكات المعلومات يهدف أساسا إن التح -
تطبيقها على خدمات نشر المواقع والمعلومات فيها، وكذا لمعرفة ماهية النصوص القانونية الواجب 

 المسؤولية المفترض تطبيقها على األشخاص المسؤولين على هذا النشر. فهذه الجرائم تختلف كثير
لنا إلى الحديث عن خصائص الجريمة يعلى تلك الجرائم التقليدية من عدة نواحي وهذا ما يح

 :  2االلكترونية في اآلتي

عدم االتفاق عن مفهوم قانوني مشترك للجريمة المعلوماتية وذلك بسبب عدم وجود تنسيق دولي في  -
 المعلومات.مجالها وعدم وجود معاهدات ثنائية لمواجهتها، أو حتى لحماية 

ارتباط الجريمة االلكترونية بالمعالجة اآللية للبيانات أو بالمعلوماتية وهي شرط أساسي يجب توافره  -
 فيها.

 الجريمة االلكترونية عابرة للحدود والقارات فهي ال تعترف بالمجال الجغرافي للدول. -

لوسائل فنية وتقنية معقدة صعوبة اإلثبات والحصول على األثر المادي وذلك الستخدام الجاني  -
 سريعة يسهل التخلص منها في ثواني فهي تعتمد على المهارات الذهنية.

 اختالف الدافع الرتكابها مقارنة بالجريمة التقليدية.   -

 في ضل التشريع الجزائري : الجرائم االلكترونيةللطرق اإلجرائية لمكافحة قراءة قانونية -7

الكبير والمتسارع ظهور بعض الممارسات واألفعال التي من شأنها لقد صاحب التطور التكنولوجي 
المساس ببعض األفراد والجماعات أو حتى المساس بأمن الدولة، فكان على التشريعات القانونية من 
خالل األجهزة القضائية في العالم إلى ضرورة التحرك من أجل إيجاد حلول ردعية لذلك، حيث لم 

في فرنسا انطالقا من القانون المتعلق بالغش  1988لكترونية إال سنة يظهر قانون الجريمة اال
االلكترونية رائمالمعلوماتي، أما الحكومة الجزائرية فقد عكفت إلى إعداد مشروع قانون مكافحة الج

الذي ينص على إجراءات تحدد آليات الرقابة على االنترنت ومحاربة الجنح المرتبطة بالشبكة 
بإعطائها صفة التجريم وتحديد صورها والعقوبات المقررة لها، فكان أول نص تشريعي االفتراضية 

بموجبالقانون رقم  2001جويلية   26في مجال اإلجرام المعلوماتي قد ظهر في قانون العقوبات في 
مكرر والتي أدرج المشرع  144انطالقا من مجموعة من المواد خاصة المادة رقم  01/09

رة مصطلح وسيلة الكترونية أو معلوماتية التي تسمح بتجريم األفعال في محيط الجزائري ألول م
 .146والمادة  2و  1مكرر  144المعلوماتية واالنترنت إضافة للمواد رقم 

 :04/15المكافحة اإلجرائية في قانون  -1*

ن تعديل المتضم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15ثم جاء بعد القانون السالف الذكر قانون رقم 
قانون السابق والذي ادخل قانون العقوبات القسم السابع مكرر تحت عنوان: المساس بأنظمة ال

 . 7مكرر 394مكرر إلى  394المعالجة اآللية للمعطيات والتي تناول المواد 

حيث تدارك المشرع الجزائري ولو نسبيا الفراغ القانوني في مجال الجرائم المعلوماتية وذلك 
)القانون  القانونصوص تجريمية لقمع االعتداءات الواردة على المعلوماتية بموجب هذا باستحداث ن
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ولكن المشرع تناول في ، 1المتضمن تعديل قانون العقوبات( 2004.11.10خ في رالمؤ 04/15
النصوص المستحدثة االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية وأغفل االعتداءات الماسة بمنتجات 

اآللي وسنبين بصفة موجزة األفعال التي جرمها المشرع الجزائري بموجب القانون السالف اإلعالم 
 الذكر:

مكرر من قانون العقوبات  394نصت عليه المادة جريمة التوصل أو الدخول غير المصرح به:  -1
بقولها "يعاقب بالحبس والغرامة كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل جزء من منظومة 

عالجة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك. وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير للم
لمعطيات المنظومة أو ترتب عن األفعال المذكورة تخريب نظام اشتغال المنظومة". فقد أورد المشرع 
ظرفي تشديد لعقوبة الدخول غير المشروع وهما: في حالة ما إذا ترتب عن الدخول المشروع حذف 
أو تغيير المعطيات، أو تخريب نظام اشتغال المنظومة. وقد نص المشرع في المادة المذكورة على 

 .2تجريم فعل الشروع في جريمة الدخول غير المصرح به وذلك بقوله "أو يحاول ذلك"

بقوله "يعاقب  1مكرر  394نص عليها المشرع في نص المادة جريمة التزوير المعلوماتي:  -2
رامة كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية أو أزال أو عدل بالحبس وبالغ

 . 3بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها"

"كل من يقوم عمدا  بقولها 2مكرر  394نصت عليها المادة جريمة االستيالء على المعطيات:  -3
وبطريق الغش تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو االتجار في معطيات مخزنة أو معالجة 
أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية، حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان 

 المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".

من قانون  1مكرر  394نص عليها المشرع الجزائري بالمادة جريمة إتالف وتدمير المعطيات:  -4
العقوبات "يعاقب بالحبس والغرامة كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية أو 
أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي تتضمنها". وجريمة اإلتالف حسب نص المادة المذكورة 

 تمثل في إزالة معطيات نظام المعالجة اآللية عن طريق الفيروسات. ت

بقولها "يعاقب بالحبس  2/1مكرر  394وهو ما نصت عليه المادة جريمة االحتيال المعلوماتي:  -5
بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو االتجار في  وبالغرامة كل من قام بطريق الغش

سلة عن طريق منظومة معلوماتية"... أي أن يهدف مرتكبها إلى اأو مرمعطيات مخزنة أو معالجة 
 جني فوائد مالية من جراء ذلك.

نصت مواد القسم أنشطة االنترنت المجسدة لجرائم المحتوى الضار والتصرف غير القانوني:  -6
على تجريم أفعال الحيازة،  2/2مكرر  394السابع مكرر من قانون العقوبات وخاصة المادة 

اإلفشاء، النشر، االستعمال أيا كان الغرض من هذه األفعال التي ترد على المعطيات المتحصل عليها 
المنافسة غير  من إحدى الجرائم الواردة في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بأهداف

المشروعة، الجوسسة، اإلرهاب، التحريض على الفسق، وجميع األفعال غير المشروعة، وقد نصت 
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عطيات مخزنة أو معالجة مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو االتجار في م -
 بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. -  
 



بتوقيع 1 6مكرر 394المواد على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة إضافة إلى ما نصت عليه المادة 
لجرائم المنصوص ( التي تكون محال لجريمة من اles Sitesعقوبة تكميلية تتمثل في غلق المواقع )

 .2عليها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات

وهي عقوبة الحبس  األصليةأما الجزاءات المقررة بموجب الفصل السابع مكرر فتتمثل في العقوبات 
والمتمثلة في: مصادرة األجهزة  6مكرر  394نص المادة بموجب  تكميليةوالغرامة. وعقوبات 

( والمحل أو أماكن االستغالل إذا كانت les Sitesدمة وإغالق المواقع )والبرامج والوسائل المستخ
( الذي ترتكب فيه Cybercaféالجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، ومثال ذلك إغالق مقهى االنترنت )

هذه الجرائم بشرط علم مالكه. وقد أورد المشرع ظروفا تشدد بها عقوبة الجريمة وهي: في حالة 
الدخول والبقاء غير المشروع إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة أو تخريب 

للقانون العام. ونص  للنظام، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة
على تجريم االشتراك )سواء شخص طبيعي أو معنوي( في  5مكرر 394أيضا بموجب المادة 

بعقوبة الجريمة –مجموعة أو اتفاق بغرض اإلعداد لجريمة من الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية 
آخر فإن المشرع استثنى وكان التحضير لهذه الجريمة مجسدا بفعل أو بعدة أفعال مادية. أي بمعنى  –

 .3من العقاب األعمال التحضيرية للجرائم المعلوماتية المرتكبة من طرف شخص منفرد

على توقيع العقوبة على الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم  44مكرر  394نصت المادة 
دة للشخص مرات الحد األقصى للغرامة المحد 05الواردة في الفصل السابع مكرر بغرامة تعادل 

الطبيعي. غير أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تستبعد المسؤولية الجزائية لألشخاص 
والشروع في الجريمة المعلوماتية الطبيعيين بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين في نفس الجريمة. 

من قانون  75كرر م 394يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها وهو ما نصت عليه المادة 
 العقوبات.

إلى جانب قانون العقوبات التي جاءت نصوصه المستحدثة مجرمة لبعض االعتداءات على 
المتعلق  2003.07.19المؤرخ في  03/05المعلوماتية فإن المشرع الجزائري وبموجب األمر 

وإخضاعها  بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد عمد إلى توفير الحماية لبرامج الحاسب اآللي
 .6لقوانين الملكية الفكرية وأقر عقوبة الحبس والغرامة على كل من يعتدي على هذه المصنفات

 : 09/04المكافحة اإلجرائية في القانون  -2*

والمتضمن القواعد الخاصة  2009أوت  05المؤرخ في  09/04نظم المشرع الجزائري في القانون 
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، أحكاما جديدة وخاصة بمعالجة 

ليه في الجريمة المعلوماتية تتماشى والتطور الذي لحق بهذه الجريمة، من هذه القواعد ما نص ع
اإلجراءات الجديدة التي تتطلبها التحريات والتحقيقات القضائية من المادة الثالثة منه التي تضمنت 

 ، الهدف منها هو: 7ترتيبات تقنية

                                                           
1

ات: "مع االحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع من قانون العقوب 394تنص المادة  -

 إغالق المواقع التي تكون محال لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم عالوة على إغالق المحل أو مكان االستغالل إذا كانت
 الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها".  

.20أمال قارة، المرجع السابق، ص -
2
 
1

من قانون العقوبات: "كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألق بغرض اإلعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم  5مكرر  394تنص المادة  -

يمة ذاتها". المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو بعدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبة المقررة للجر  
2

من قانون العقوبات: "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  4مكرر  394تنص المادة  -

مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي". 5بغرامة تعادل   
3

من قانون العقوبات: "يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة  7مكرر  394تنص المادة  -

 للجنحة ذاتها". 
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* مراقبة االتصاالت االلكترونية وتجميعها، حيث نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى هذا اإلجراء 
من الدستور الجزائري  39بكل أشكالها بنص المادة  رغم ضمانه لسرية المراسالت واالتصاالت

 نظرا لخطورة بعض الجرائم المعلوماتية المحددة حصرا.

 * تسجيل االتصاالت االلكترونية في حينها.

 * القيام بإجراءات التفتيش والحجز للمنظومة المعلوماتية.

في مادته الرابعة الحاالت التي تسمح بتطبيق اإلجراء الجديد المتمثل في  09/04كما يبين القانون 
 مراقبة االتصاالت االلكترونية وذلك على سبيل الحصر وهذه الحاالت هي: 

 * الوقاية من األفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وفر معلومات عن احتمال االعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو * في حالة ت
 الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني.

* مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم األبحاث 
 نية.الجارية دون اللجوء للمراقبة االلكترو

على  09/04من القانون  16* في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة تنص المادة 
إمكانية تبادل المساعدات القضائية على المستوى الدولي لنجاح عمليات التحقيق والتحريات لمكافحة 

 .1الجرائم المعلوماتية

االت التي ال تجوز فيها عملية المساعدة القضائية قد بينت الح 09/04من القانون  18كما أن المادة 
 الدولية وحددتها بالحاالت التالية:

 * إذا كان فيها مساس بالسيادة الوطنية.

 * إذا كان فيها مساس بالنظام العام.

فهي تبين إجراءات التفتيش للمنظومة المعلوماتية يقصد  09/04أما المادة الخامسة من القانون 
ل الجرائم المعلوماتية هو التفتيش المنصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية، بالتفتيش في مجا

وحتى وإن اختلف مضمونه عن التفتيش العادي بحيث يجب توفر شروط التفتيش المنصوص عليها 
من قانون اإلجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة منها ألننا بصد جرائم  45في المادة 

 ية.معلومات

أجاز إجراء التفتيش على المنظومة المعلوماتية عن بعد وهذا إجراء جديد  09/04غير أن القانون 
بحيث يمكن الدخول إليها دون إذن صاحبها بالدخول في الكيان المنطقي للحاسوب، للتفتيش عن أدلة 

إفراغ هذه أجاز ا في المعلومات التي يحتوي عليه هذا األخير، وهي شيء معنوي غير محسوس، كم
 .2المعلومات على دعامة مادية أو نسخها للبحث عن الدليل فيها

على إجراء  09/04كما نص المشرع الجزائري في الفقرة األخيرة من المادة الخامسة من القانون 
أخر يسهل عملية التفتيش وهذا اإلجراء يتمثل في اللجوء إلى األشخاص المؤهلين كالخبراء والتقنيين 

ي اإلعالم اآللي وفن الحاسبات إلجراء عمليات التفتيش على المنظومة المعلوماتية، المختصين ف
 وجمع المعطيات المتحصل عليها والحفاظ عليها وتزويد السلطات المكلفة بالتفتيش بهذه المعلومات.
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مقدمي الخدمات بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة  09/04كما ألزمت المادة العاشرة من القانون 
من نفس القانون التي من شأنها تمكين  11التحريات القضائية والتفتيش وحفظ المعلومات طبقا للمادة ب

 سلطات التحقيق من التعرف على مستعملي الخدمة.

وقد حدد هذا القانون المدة الالزمة لحفظ المعطيات بسنة واحدة من تاريخ التسجيل كما أوجب في 
 التزامات خاصة هي:على مقدمي الخدمات  12المادة 

* واجب التدخل الفوري لسحب المعطيات المخالفة للقانون وتخزينها أو منع الدخول إليها باستعمال 
 وسائل فنية وتقنية.

 المكافحة اإلجرائية في قانون اإلجراءات الجزائية: -3*

اتي الذي لحق سارع المشرع الجزائري بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية تماشيا مع التطور المعلوم
وذلك في إطار المكافحة اإلجرائية لهذا النوع من اإلجرام، بالجريمة، محاولة منه الحد من انتشارها، 

وضع قواعد وأحكام خاصة لسلطة المتابعة واالختصاص،  04/14و 01/09حيث أنه بتعديلي 
 ، وهذه األحكام هي: 1الغرض منها هو مواجهتها

 للمحكمة:* جواز تمديد االختصاص المحلي 

الجزائية في فقرتها األخيرة على جواز تمديد من قانون اإلجراءات  329حيث نصت المادة 
االختصاص المحلي للمحكمة ليشمل اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات 

 والجريمة المنظمة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات.

 النيابة العامة: * توسيع مجال اختصاص

من قانون اإلجراءات الجزائية تم توسيع مجال اختصاص النيابة العامة  37حيث أنه بموجب المادة 
ليشمل نطاقات أخرى لم يكن مرخصا لها من قبل حيث نصت هذه المادة على تمديد االختصاص 

رائم المخدرات المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في ج
والجريمة المنظمة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، وجرائم تبييض األموال 

 واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

 * العمل بنظام المشروعية في تحريك الدعوى العمومية: 

بعض الجرائم، حيث يلتزم وكيل  حيث سحب نظام المالئمة من النيابة العامة في مجال متابعة
الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بقوة القانون بحيث ال يتمتع بشأنها بسلطة المالئمة بين تحريك 

مكرر،  144الدعوى العمومية وعدم تحريكها مثلما فعل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 
يونيو  26المؤرخ في  01/09ون من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقان 2و1مكرر 144

2001 . 

* إلضافة لما سبق ودائما في إطار المكافحة اإلجرائية للجرائم المعلوماتية تم توسيع مجال اختصاص 
النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن هذه الجرائم بمنح اإلذن بالتفتيش والقيام باعتراض 

في إطار تعديل قانون  5مكرر  65ب نص المادة المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور حس
 . 20/12/2006المؤرخ في  06/22اإلجراءات الجزائية بالقانون 

 * التسرب:
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إضافة لما سبق تجدر اإلشارة إلى اإلجراء الجديد الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية والمنصوص 
 65إجراء التسرب فتنص المادة  من قانون اإلجراءات الجزائية، وهو 11مكرر  65عليه في المادة 

على أنه " عندما تنقضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في  11مكرر 
، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن  5مكرر  65المادة 

مكرر  65ط المبنية في المواد يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشرو
 من قانون اإلجراءات الجزائية ". 18مكرر  65و 12

التسرب على أنه " قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت  12مكرر  65وقد عرفت المادة 
مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم 

 أو جنحة ، بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف ". جناية

أن يستعمل لغرض إجراء التسرب هوية مستعارة  12مكرر  65كما سمحت الفقرة الثانية من المادة 
 وهذه األفعال هي: 14مكرر  65أو أن يرتكب عند الضرورة األفعال المنصوص عليها في المادة 

ليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل اقتناء أو نقل أو حيازة أو تس -
 عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا  -
 تصال.وسائل النقل أو النقل أو التخزين أو اإليواء أو الحفظ أو اال

ويمكن للمتسرب بإتيان هذه األفعال دون أن تترتب عليه المسؤولية الجزائية ألنه مرخص له بهذه 
 . 1األفعال بهدف الوصول إلى مرتكبي الجريمة

الشروط الواجب توفرها في اإلذن بالتسرب، وهي أن يكون مكتوبا  15مكرر  65وقد بينت المادة 
برر اللجوء إلى هذا اإلجراء، وهوية ضابط الشرطة القضائية ومسببا وأن يذكر فيه الجريمة التي ت

 الذي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته.

كما يجب أن يحدد في اإلذن مدة عملية التسرب التي ال يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر كما أجازت 
القضائية كإجراء جديد في مكافحة الجريمة المعلوماتية اعتبار ضابط الشرطة  15مكرر  65المادة 

 .2الذي جرت عملية التسرب تحت مسؤولية كشاهد عن العملية في إجراءات التحقيق فيها
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انطالقا مما تقدم واعتمادا على استنطاقات أهل المهنة واالختصاص الذين قمت بمناقشة الموضوع 
معهم )محامون، قضاة، أساتذة جامعيين في المجال القانوني( يمكننا أن نقول أن المعالجة التشريعية 

التطبيق في  يغلب عليها الطابع النظري وهي تشهد إن صح التعبير قلة الجيمة االلكترونيةللقضية 
 المحاكم الجزائرية.

أما على المستوى النوعي فإن المحاكم في بداية األمر قد امتنعت عن وضع اجتهادات قضائية لتكملة 
النقائص للنصوص القانونية بخصوص هذا النوع من الجرائم، ولكن مع التطور التكنولوجي الكبير 

ة بناء على ما تقدمه حصيلة مصالح األمنية والمتسارع وبلوغ الجرائم االلكترونية مستويات قياسي
سنويا فإن القاضي الجزائري اجتهد في تطبيق تلك القوانين وحاول سد بعض التغيرات القانونية 

 المتعلقة بالجرم المعلوماتي.

لكن السؤال المطروح في األخير والذي سوف يكون انطالقة لبحث أخر وهو هل المواد القانونية التي 
 ع الجزائري كافية لمحاربة العنف االلكتروني؟    أدرجها المشر
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 خدمته.الجامعة و دورها في تنمية المجتمع و 
ـــــ المشـــــار ة فــــي الملتقـــــى الـــــويني  ــــو  االعـــــالز الجزائــــري  ـــــين  ـــــواب  المهنــــة و الزاميـــــا  الواقـــــع 

الهو ـــــة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي ظـــــل  بمداخلـــــة عنوانهـــــا دور وســـــائل االعـــــالز فـــــي الحفـــــا  علـــــى
 عصر العولمة .

ـــــ المشـــــار ة فـــــي الملتقـــــى الـــــويني  ـــــو  الســـــيا ة الداخليـــــة فـــــي الجزائـــــر   واقـــــع  و ســـــ ل ت و رهـــــا  ـ
ــــــر و دور وســــــائل 23/01/2018و22 ــــــي الجزائ ــــــة ف ــــــة عنوانهــــــا المقومــــــا  الســــــيا ية الداخلي  بمداخل

 االتصا  الحديية في ت و رها .
 



 :ـ النشر العلمي 
ــــــ المقـــــا  ااو  : بعنـــــوان فعاليـــــة االتصـــــا  و  نـــــاا ســـــمعة المحسســـــة الجام يـــــة بمجلـــــة انيرو ولوجيـــــة 

محكمـــــــــــة تعنـــــــــــى بالدراســــــــــا  الم صصـــــــــــة يصـــــــــــدرها م  ـــــــــــر  أكاديميــــــــــةاالديــــــــــان مجلـــــــــــة دور ـــــــــــة 
 .2018انيرو ولوجيا االديان و مقارنتها  العدد العشرون   يناير 

ـــــــ المقــــــا  اليـــــــاني: بعنــــــوان الصـــــــورة ال ارجيــــــة لمحسســــــة  ونـــــــدور مــــــن خـــــــال  منتوجاتهــــــا   دراســـــــة 
  مســـــــحية لعينـــــــة مـــــــن مجتمـــــــع ســـــــوة أهـــــــرا   بمجلـــــــة الدراســـــــا  ا عالميـــــــة مجلـــــــة دوليـــــــة محكمـــــــة 

 .2018 أغس سالعدد الرابع   
ــــ المقــــا  اليالــــث :  عي السياســــي بعنــــوان مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي و دورهــــا فــــي نشــــر تنميــــة الــــو ـ

ــــــة دراســــــا  فــــــي العلــــــوز و ا نســــــانية و االجتماعيــــــة الصــــــادرة عــــــن مر ــــــز البحــــــث وت ــــــو ر    مجل
 2019  المجلد الياني   العدد ااو    جانفي  دناار  –عمان  (رماح )الموارد البشر ة

 ـ الملخص:
لحدييـــــة والتـــــي ميـــــز  المجتمعـــــا  اتعت ـــــر مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي  مـــــن ا ـــــر  وســـــائل ا عـــــالز 

ـــــــــدو  العر يـــــــــة ومـــــــــن  ينهـــــــــا الجزائـــــــــر  ـــــــــة للتواصـــــــــل   الحاليـــــــــة وال ـــــــــة وســـــــــيلة فعال وأصـــــــــبحو بمياب
 كمــــــا   االجتمــــــاعي  يــــــث أتا ــــــو لمســــــت دميها فرصــــــة لــــــر  ه  فــــــي م تلــــــ  الحــــــاال  واامــــــاكن 

فمــــن  مجتمــــعالسياســــي للشــــكلو  ليــــة مــــن ا ليــــا  الهامــــة فــــي عمليــــة التغييــــر االجتمــــاعي واليقــــافي و 
ا ـــــر  التغيـــــرا  التـــــي مســـــتها اســـــت داز هـــــهي المواقـــــع هـــــي الجانـــــ  االجتمـــــاعي هـــــي انتشـــــار ظـــــاهرة 

ــــا فــــي دراســــتنا هــــهي فــــي   الهجــــرة الغيــــر شــــرعية بشــــكل واســــع و رهيــــ  داخــــل المجتمعــــا  فقــــد  اولن
ـــــي تفشـــــي هـــــهي ال ـــــاهرة  ـــــة  البحـــــث عـــــن دور مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي ف و الكشـــــ  عـــــن العالق

ــــاد  ــــين هــــهي معرفــــة دوافــــع  أيضــــاو عواملهــــا    أســــبا هاة هــــهي ال ــــاهرة   و البحــــث فــــي المواقــــع و   
عيـــــر  إليهـــــاالتـــــي يــــت  التـــــرو    ا عالميـــــةاســــت داز الشـــــباب الجزائـــــري لهـــــهي المواقــــع   و المضـــــامين 

 مواقع التواصل االجتماعي و التي من شانها المساهمة و التشجيع على تنمي ههي ال اهرة 
 المفتا ية : ـ الكلما 
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Summary : 

Social networking sites are considered one of the most prominent modern media that 

characterized the current societies and Arab countries, including Algeria. The most 

prominent changes affected by the use of these sites is the social aspect, which is the 

widespread and terrible phenomenon of illegal immigration within societies 

In our study, we tried to search for the role of social networking sites in the spread of this 

phenomenon and to reveal the relationship between these sites and the increase of this 

phenomenon, and to research its causes and factors, also to know the motives for Algerian 

youth to use these sites, and the media contents that are promoted It uses social networking 

sites, which will contribute and encourage the development of this phenomenon 

Key words : social Media, Illegal immigration , Young 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إعالميــــــةاســــــت داز مواقـــــع التواصــــــل االجتمـــــاعي  وســــــيلة  ااخيـــــرةتزايــــــد فـــــي العقــــــود ــــــ المقدمــــــة : 

ــــــدال مــــــن وســــــائل االعــــــالز   و هــــــها  ــــــدة ي ــــــاة  أ ــــــحىجدي            اافــــــرادوا ــــــحا فــــــي شــــــتى مجــــــاال   ي
و داخــــل م تلــــ  شــــرائو المجتمــــع   و نــــت  عــــن اســــت داز هــــهي المواقــــع االنتشــــار الرهيــــ  لل ـــــواهر 

فــــي م تلــــ  المجتمعــــا    و هــــها فــــي ظــــل ال ــــرو  التــــي االجتماعيــــة منهــــا الهجــــرة الغيــــر شــــرعية 
ض الـــــــدو  و منهـــــــا الجزائـــــــر   و مـــــــن همنـــــــا ي ـــــــر  دور مواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي ت يشـــــــها بعـــــــ

باعتبارهـــــــا ا ــــــــد أهــــــــ  وســــــــائل االتصــــــــا  و االعــــــــالز الحدييـــــــة فــــــــي تفشــــــــي هــــــــهي ال ــــــــاهرة و التــــــــي 
 أصبحو تشكل هو  و خ ورة  ين اافراد.

 ::الجانب المنهجي للدراسة األولالمحور 
 ـ اإلشكالية 1

المتســــــارئ لوســــــائل ا عــــــالز و االتصــــــا  خــــــال  العقــــــود ااخيــــــرة إلــــــى  لقــــــد أدى الت ــــــور الحــــــديث و
ـــــــراد  ـــــــة ل ف ـــــــاة اليومي ـــــــى الحي ـــــــ  إل ـــــــة فـــــــي المجتمعـــــــا  وت  ـــــــو ذل ـــــــرا  جوهر  ـــــــورة وتغيي إ ـــــــداو غ
وامتـــــدادي إلـــــى  افـــــة اانشـــــ ة والمجاال   يـــــث أن هـــــها الت ـــــور الملحـــــو  فـــــي تكنولوجيـــــا االتصـــــا  

واصـــــل وتبـــــاد  المعلومـــــا  وا راا و التفاعـــــل فيهـــــا ســـــهل علـــــى  افـــــة الشـــــعوب  ـــــو  العـــــال  فـــــي الت
وتعت ــــــر مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي مــــــن ا ـــــر  مــــــا أفر تــــــه هــــــهي اليــــــورة التكنولوجيــــــة فــــــي    يـــــنه  

ا عــــالز واالتصــــا  وا تلو مكانــــة هامــــة فــــي هــــها المجــــا  باعتبارهــــا وســــيلة نجحــــو إلــــى  ــــد   يــــر 
 مواقـــــــعف العـــــــال  للتواصـــــــل والتفاعـــــــل فـــــــي فـــــــتو فـــــــرن   يـــــــرة أمـــــــاز اافـــــــراد مـــــــن  م تلـــــــ  أنحـــــــاا 

التواصـــــل االجتمـــــاعي بم تلـــــ  أنواعهـــــا أ ـــــدغو نقلـــــة نوعيـــــة لـــــيس فقـــــ  فـــــي مجـــــا  االتصـــــا   ـــــين 
ــــين  ــــلغير هــــها االتصــــا  فقد  ــــان لهــــها النــــوئ مــــن التواصــــل   اافــــراد والجماعــــا    ــــل فــــي نتــــائ  و ت

القتصــــــادي واالجتمــــــاعي اافــــــراد و المجتمعــــــا  تغييــــــرا  ونتــــــائ  م تلفــــــة فــــــي م تلــــــ  المجــــــاال  ا
مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي  أ ـــــدغتهافتا ـــــا  التـــــي ن  فمـــــن االواليقـــــافي والسياســـــي  محليـــــا وعالميـــــا

ـــــري و  ـــــدى المجتمعـــــا  و منهـــــا المجتمـــــع الجزائ ـــــى المســـــتوى السوســـــيوغقافي ل ـــــر يهـــــي التحـــــو  عل  أ 
ل فـــــي اســـــت داز قديمــــة لكـــــن مـــــع الت ـــــور الهائـــــ ظـــــاهرة اعت ـــــرظــــاهرة الهجـــــرة الغيـــــر شـــــرعية و التـــــي 

  و  هــــــها أصــــــبحو ظــــــاهرة بــــــار ة لــــــدى الشــــــباب الجزائــــــري  أصــــــبحومواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي 
فئـــــة الشـــــباب هـــــ  ااكيـــــر اســـــت داما  أنمواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي المـــــرور الرئيســـــي لهـــــا باعتبـــــار 

لهـــــهي المواقـــــع   و هـــــها مـــــن خـــــال  مضـــــامينها التـــــي تحفـــــز الشـــــاب الجزائـــــري علـــــى الهجـــــرة الغيـــــر 



      شــــــــرعية مــــــــع اســــــــتغال  مجموعــــــــة مــــــــن ااســــــــباب منهــــــــا الجتماعيــــــــة و االقتصــــــــادية  و السياســــــــية
 .و غيرها للبالد 

ـــــالي:و مـــــن همـــــا ن ـــــرح التســـــا    مـــــا هـــــو دور مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي فـــــي تفشـــــي ظـــــاهرة  الت
 الهجرة الغير شرعية لدى الشباب الجزائري ؟

ــــدا  .2 ــــىة نهــــد  مــــن خــــال  هــــهي الدراســــ الدراســــة:أه ــــه مواقــــع  إل ــــهي تل ب ــــدور ال الكشــــ  عــــن ال
و  ــــــها  الجزائـــــري  الشــــــبابالتواصـــــل االجتمــــــاعي فـــــي تفشــــــي ظـــــاهرة الهجــــــرة الغيـــــر الشــــــرعية لـــــدى 

ــــــع  ــــــع اســــــت داز الشــــــباب لمواق التــــــي تســــــتهوي هــــــهي  المضــــــاميناالجتمــــــاعي و  التواصــــــلمعرفــــــة دواف
 الفئة .

دراســـــتنا تتمحـــــور  ــــو  مواقـــــع التواصـــــل االجتمــــاعي و دورهـــــا فـــــي  أنو بمــــا  مـــــنهر الدراســـــة :. 3
الدراســـــا  الوصـــــةية الشـــــائعة  إلـــــىتنتمـــــي  أنهـــــاتفشـــــي ظـــــاهرة الهجـــــرة الغيـــــر الشـــــرعية   فهـــــها يعنـــــي 

      و التــــــــي تســــــــت دز الكتشــــــــا  الوقــــــــائع و وصــــــــ  ال ــــــــواهر وصــــــــفا دقيــــــــ    ا نســــــــانيةفــــــــي العلــــــــوز 
 . و  يةيا  و تحديد خصائصها تحديدا  ميا

لقـــــة بالمو ـــــوئ  و  ــــها تشـــــ ي  محشـــــرا  الدراســـــة عـــــ و لل يـــــاز بجمـــــع و جـــــرد  ــــل المعلومـــــا  المت
 استلزز است داز منه  المسو بالعينة.

 ـ حدود الدراسة : 4
 2022فيفري  15 إلى 2022فيفري  01ـ الزماني : من 

 بسكرة   واليةههي الدراسة  أجر و ـ المكاني :
ـــــ المجـــــا  البشـــــري : تـــــ   هـــــهي الدراســـــة علـــــى عينـــــة مـــــن الشـــــباب مـــــن واليـــــة بســـــكرة فمجتمـــــع  إجـــــرااـ

 البحث هو مجتمع الشباب .
تـــــ   إذاعتمـــــدنا علـــــى العينـــــة القصـــــدية الن مجتمـــــع البحـــــث غيـــــر متجـــــانس    ــــــ عينـــــة الدراســـــة :5

 تسلي  الضوا على شباب والية بسكرة .
 جمع البيانات : أدواتـ 6

و ت  يقهــــــا علــــــى شــــــباب  إعــــــدادهااالســــــتمارة   و قــــــد تــــــ   أداة تــــــ  االعتمــــــاد فــــــي هــــــها البحــــــث علــــــى 
 ور محا 3إلى و ت  تقسيمها  والية بسكرة الهين يست دمون مواقع التواصل االجتماعي .

 ـ المحور ااو  ال يانا  الديمغرافية 
 دوافع است داز مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب الجزائري ـ المحور الياني : 



 
 : مضامين المواقع التواصل االجتماعي  و  الهجرة الغير شرعية  ـ المحور اليالث

 ـ تحديد المفاهيم :7
 مواقع التواصل االجتماعي :

و تعـــــر  بلنهـــــا وســـــيلة للتواصـــــل االجتمـــــاعي  ـــــين اافـــــراد ســـــواا  ـــــانوا أصـــــدقاا تعـــــرفه  فـــــي الواقـــــع 
 1أو أصدقاا عرفته  من خال  السياقا  االفترا ية.

بلنهــــا من ومــــة مــــن الشــــبكا  االلكترونيــــة التــــي تســــمو للمشــــترك فيهــــا ب نشــــاا يعرفهــــا  اهــــي را ــــي ـــــ 
موقـــــع خـــــان بـــــه   و مـــــن غـــــ  ر  ـــــه عـــــن ير ـــــ  ن ـــــاز اجتمـــــاعي الكترونـــــي مـــــع أعضـــــاا  خـــــر ن 

 2لديه  االهتماما  والهوايا  نفسها.
ــــر الشــــر ية ــــ الهجــــرة الغي وســــيلة غيــــر شــــرعية و غيــــر  بــــليالهــــروب و المــــرور   بلنهــــا: تعــــر    ـ

ـــــة    لل ـــــرور  مـــــن قان ـــــبالدوني ـــــ   لو ـــــع  ـــــد للمتابعـــــا  القضـــــائية  ال ـــــة أوو ذل  حـــــل  أو   ا دار 
الم يشـــــة فـــــي ال ـــــارر دون  أيضـــــايت ب ـــــون فيهـــــا    مـــــا يعنــــي و يــــد للـــــت ل  مـــــن المشـــــاكل التــــي 

 3وغائ  قانونية .
 4ال   . أودخو  مس    ب ذنتلشيرة تسلال دون  أخرى دولة  إلىمن دولة  ـ انتقا  المهاجر

مر لــــــة مــــــن العمــــــر تعقــــــ  مر لــــــة المراهقــــــة و ت ــــــدو  إلــــــىظــــــاهرة اجتماعيــــــة تشــــــير  الشــــــ ا  :. 
 5خاللها عالما  النض  االجتماعي و السوسيولوجي وا حة .

 
 

                                  
 المر ز العر ي ابحاو الفضاا نظرية الش كات االجتما ية من االديثولوجيا إلى الميتودولوجيا   وليد رشاد   ي قضايا إستراتيجية ـ 1

 3  نز 2012االلكتروني 
ـــــــــ  2 ـــــــــيرا ـــــــــي  اهـــــــــر ـ ـــــــــالم العر  ـــــــــاعي فـــــــــي الع ـــــــــع التواصـــــــــل االجتم ـــــــــة التر ية العـــــــــدد اســـــــــتخدال مواق  جامعـــــــــة عمـــــــــان  15 مجل

 23نز. 2003ااهلية عمان 
 2014 دار الروافد  ل نان   1ط  المواجهة اإلستراتيجية المخاطر المتوسط األبيضالشر ية يف منطقة ال حر  الهجرة ،غر   و خرون  ـ 3

 23 ن
 104ن  2010    اض الر  1ط  بهمجار التال شر وا تهريب وجريمةالشر ية  يرغ الهجرةة بني القالع هللا     ع د  نيسعود السراـ  4
د خيضر  حم  أيرو ة مقدمة لنيل شهادة الد توراي جامعة مالجامعيتشكيل هوية الش ا   في لجماهيريةدور الثقافة اسناا تومي  لحا ـ 5

 224  ن  2017بسكرة  



 
 

ــــاة  ــــة المبكــــرة مــــن  ي ــــرة الزمني ــــ  الفت ــــ يعــــر  الشــــباب  مفهــــوز يتضــــمن تل ــــز  ا نســــانـ   و التــــي تتمي
  1. اانوغة أوالحيو ة   و تقع في مر لتي ال فولة و الرجولة  بالقدرة على النمو و النشاط و

 ـ المحور الثاني : الجانب النظري 
 أنواع مواقع التواصل االجتماعي و مميزاتها:ـ  1

 ـ أنواعها:
ـ يوجد العديد من أنوائ مواقـع التواصـل االجتمـاعي والتـي  ـان لهـا الـدور الفعـا  فـي تغيـر الـدو  واامـ  

 المواقع نجد ما يلي: ومن ا ر  هي
فيس  ــوك موقــع و ــ  للتواصــل االجتمــاعي يمكــن الــدخو  إليــه مجانــا وتــديري شــر ة فــيس ـــ الةــيس  ــوك:

 وك محدودة المسحولية  ملكية خاصة لها فالمست دمون ب مكانه  االنضماز إلى الشبكا  التـي تن مهـا 
  با خر ن والتفاعل معه   هل  يمكـن المدينة أو جهة العمل المدرسة أو ا قلي  وذل  من اجل االتصا

 2.للمست دمين من إ افة أصدقاا إلى قائمة أصدقائه  وإرسا  الرسائل إليه 
ــــــــ تو تر: هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن ا ــــــــد الشــــــــبكا  االجتماعيــــــــة الرائجــــــــة عالميــــــــا عنوانهــــــــا علــــــــى الشــــــــبكة ـ

ww.twitter.com    ورمــز   ــر   140 يــث يســمو لمســت دميه ب رســا  وقــرااة تعليقــا  ال تتجــاو
وههي التعليقـا  تعـر  باسـ  التغر ـدا  وتسـتعمل هـهي الشـبكة بال صـون  ت  يـ  مصـغر علـى أجهـزة 

" و تـ   Jack Dorseyمـن يـر  "  2006الهواتـ  المحمولـة  يـث انشـا  هـهي الشـبكة فـي مـار  
إيالقهــا بصــورة رســمية خـــال  شــهر جو ليــة مـــن نفــس الســنة واصــبحو هـــدي الشــبكة المنــافس الشـــر  

 3مليون مست دز. 800الةيس  وك  يث  لغ عدد مست دميها أكير من لشبكة 
 : tube   Youـ اليوتيوب 

هــو ا ــد المواقــع االلكترونيــة علـــى شــبكة االنترنــو وتقــوز فكــرة الموقـــع علــى إمكانيــة إرفــاة أي ملفـــا  
تتكون من مقايع فيديو على شـبكة االنترنـو بحيـث تكـون متا ـة لماليـين ااشـ ان  ـو  العـال  دون 

                                  
 62 ن 2015للنشر والتو  ع  القاهرة   الجوهرة دار 1طالش ا  واستثمار وقت الفراغ، ،يارة ع د الر و  عامرـ  1
 دراسة ميدانية دور المواقع االجتما ية التفاعلية في توجيه الرأي العال الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسيةياهر  سن أ و   د ـ  2

 45نز. 2012لنيل شهادة الماجستير في العلوز السياسية كلية االقتصاد والعلوز ا دار ة  جامعة اا هر فلس ين 
3

ـ   Hollis Thomases , twitter marketting : An Hour Aday ,Wiley publishing ,2010,p06 



ة ا ـــد أصـــدقاا عنـــدما  ـــانوا فـــي  فلـــ 3أي تكلفـــة ماديـــة أما فكـــرة نشـــلة هـــها الموقـــع فهـــي تعـــود إلـــى 
ااصدقاا وهناك التق وا مقايع فيديو وأرادوا أن ينشروها  ين  مالئهـ  وفكـروا ب ر قـة مناسـبة لكـنه  لـ  
يجـدوا شــيا مالئـ  خصوصــا أن االيميـل  ــان ال يق ــل الملفـا  الك يــرة من هنـا  ــدأ  تت لـور فكــرة موقــع 

 1لرفع أفالز الفيديو. 
 ـ مميزاتها:

 نجد من مميزاتها ما يلي:
رونة وانهيار فكرة الجماعة المرج ية بمعناها التقليدي فالمجتمع االفترا ـي ال يتحـدد بالجغرافيا  ـل ـ الم

باالهتمامـــا  المشـــتر ة التـــي تجمـــع معـــا أشـــ ان لـــ  يعـــر   ـــل مـــنه  ا خـــر بالضـــرورة ق ـــل االلتقـــاا 
 االلكتروني

ي مجتمعـا  ال تنـاز يسـت يع ـ لـ  تعـد تلعـ   ـدود الجغرافيـا دورا فـي تشـكيل المجتمعـا  االفترا ـية فه
 المرا أن يجد من يتواصل معه في المجتمعا  االفترا ية على مدار الساعة.

ــ ومــن ســماتها و توابعهــا أنهــا تنتهــي إلــى عزلــة على مــا تعــد بــه مــن انفتــاح علــى العــال  وتواصــل مــع  ـ
و يــدون:لماذا  ا خــر ن هــهي المفارقــة يل صــها عنــوان  تــاب لشــيري تير ــل " نحــن معا لكننــا و يــدان /

ــــر ممــــا ينت ــــر بعضــــنا مــــن بعض فقــــد أغنــــو الرســــائل النصــــية  ــــا أكي أصــــبحنا ننت ــــر مــــن التكنولوجي
القصيرة وما يكت ون و تبادلون على الةيس وك والبالك  يري عـن الز ـارا  من هنـا لـ  تعـد صـورة ااسـرة 

 2.ي ال انالتي ت يش في  يو وا د  ينما ينهم   ل فرد من أفرادها في عالمه االفترا 
ـــ تمتــا  باليســر و الســهولة و ال تكلــ  المن ــرط فيهــا شــيئا وال يحتــار لرأســما  تشــغيلي وال عقــار يت ــهي 

ـــرا وال ـــه و مق ـــه عليـــه  ـــميري أو دين ـــه فهو ومـــا يـــرى أو مـــا يملي لر مـــا القـــوانين التـــي  ســـل ة ا ـــد علي
 بمقتضاها تح ر صفحته.

 العمل ووصوله إلى الماليين في  افة أنحاا العال .سهولة وسرعة  و ـ القضاا على  اجز المكان 
ـــة النشـــر اقـــل مـــن النشـــر العـــادي  ـــ تكلف ـــر للمـــادة المنشـــورة بشـــكل  و ـ ـــة التعـــديل أو التغيي ـــاك إمكاني هن

 مستمر وللبحث في الصفحة االلكترونية أسهل.
                                  

 دراسة ميدانية لحالة الحراك الشع ي في العراة على عينة دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسيرأفو مهند ع د الر اة  ـ1
ـرسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير في ا عالز جامعة ال ترا ااردنية كلية ا داب  11واالنبار وتكر و  من يلبة جامعا   ل من الموصل 
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فـــــيمكن  تزامنيــــةالال فيمكن توجيــــه الــــدعوة لفــــرد أو مجموعــــة وتمتا  الالجماهير ــــةـــــ تمتــــا  بالتفاعليــــة 

 االتصا  في الوقو المناس .
 و تجـاو   قيـد امـتالك المعلومـة  ـ  سر  مواقع التواصـل قيـود ا تكـار النشـر لـهوي الجـاي والمسـتنفدين 

 1لجهة محددة. 
 لهجرة الغير شر ية :اعوامل 

ــــــر الشــــــرعية    ــــــدفع المهــــــاجر ن للهجــــــرة غي ــــــي ت ــــــا تقســــــي  العوامــــــل الت ــــــىيمكنن  ة عوامــــــل اقتصــــــادي إل
 : ةاجتماعية و سياسي

 :  ةعوامل االقتصاديالـ 1
ــــــــوا و شــــــــيميانتي "  أشــــــــار  ــــــــى"يل ــــــــة    أســــــــبابوجــــــــود  إل ــــــــامتكامل         عليهــــــــا "عوامــــــــل الــــــــدفع  أيلقت

و الجـــــهب االقتصـــــادي"  و التـــــي هـــــي بميابـــــة ن ـــــاز  نـــــائي متكامـــــل  ـــــين الـــــدو  المرســـــلة للمهـــــاجر ن 
ـــــدو  المســـــتق لة لهـــــ     ـــــدو  االتحـــــاد  أنتح ـــــد  إذو ال ـــــر مـــــن ال ـــــيالكيي مجتمعـــــا   أصـــــبحو ااورو 

نتيجــــة لته ــــهب  أيضــــا  2  و مــــن تراجــــع نســــ  الشــــباب فيهــــا هرمــــة تعــــاني مــــن مشــــكلة الشــــي وخة 
فــــي اقتصــــادها علــــى الزراعــــة و  أساســــاهــــهي الــــبالد تعتمــــد  أن إذوتيــــرة التنميــــة فــــي الــــبالد المرســــلة   

ـــــ ـــــاط التعـــــدين و همـــــا ق اعـــــان ال يضـــــمنان اســـــتقرار ف ـــــة   ن ـــــرا الرتب و  باام ـــــار    ااو ي التنمي
  3الياني بالسوة الدولية . 
ـــــ العوامـــــل السياســـــية  الهجـــــرة منهـــــا   إلـــــىتعمـــــل العوامـــــل السياســـــية المترديـــــة فـــــي بعـــــض ال لـــــدان  :ـ

ـــــ   ـــــر مشـــــروعة   و تشـــــمل تل ـــــو  ـــــان ذلـــــ  ب ـــــرة غي ـــــى ل         عـــــدز االســـــتقرار السياســـــي  ااو ـــــائ ت
و ال  ــــــ  التنمو ــــــة و مصــــــادر الحر ــــــا    ا صــــــال يةو غيــــــاب السياســــــا   و  يــــــرة اال ــــــ رابا  

                                  
ـــدوي عمـــار  ــــ 1 ـــ  ا مـــد   ـــى الـــدعوة ج ال ـــي  بـــو    نموذجـــاتوفي ـــر وســـاول التواصـــل الحديثـــة عل  دراســـة ن ر ـــة إ صـــائية بحـــث مقـــدز اث

 7د       ن لمحتمر وسائل التواصل الحديية و أغرها على المجتمع كلية الشر عة بجامعة النجاح الوينية.
  مجلة دراسا  و أبحاو  رة الهجرة غير الشر ية لدى الش ا  الجزاوري دور مواقع الش كات الجتما ية في تنامي ظاهمبارك  ادة   ـ  2

 960  ن  2018   4  العدد  10و االجتماعية   باتنة   الجزائر  مجلد  نيةالمجلة العر ية في العلوز ا نسا
 .4  3 ن  2010  ااردند ط   د     والشمال ين الجنو ب المتوسطعر  ال حر  الموتهجرة قوار    ودحمد محمم اني السر  ـ 3



ــــــة  ــــــة بالن ــــــاز السياســــــي نتيجــــــة للفســــــاد و عجــــــز ســــــل اته القضــــــائية و التنفيهي ــــــ  اليق   و انعــــــداز رواب
 1و التشر  ية عن ال ياز بمهامها.

ــــة :  ــــل االجتما ي ــــ العوام ــــع ـ ــــث يتوق ــــائ عــــدد الســــكان   ي ــــتشــــهد دو  الشــــما  المتقــــدز ارتف  غأن ت ل
نســـــبة الوالـــــدا  علـــــى مســـــتوى دو  الجنـــــوب  فـــــيوهـــــي قا لـــــة لالرتفـــــائ %  23 ي ـــــوال 2025ســـــنة 

ــــ   ــــىأدى ذل ــــديمغرافي  واالقتصــــادي   مــــا أن  إل ــــين النمــــو ال ــــاغ    ــــى نموهــــا والتن ــــدان الســــي رة عل فق
ش صـــــية الفـــــرد وغقافتـــــه التـــــي تعـــــد وا يـــــا مـــــن االنحرافـــــا   لـــــه  فـــــ ن للتعلـــــي  دور   يـــــر فـــــي تكـــــو ن 

أن يجعـــل الفـــرد ينتمـــي إلـــى فئـــة  ـــ يفة  غـــ  يقـــ  عـــاجزا بكـــر عـــن الدراســـة مـــن شـــلنه النق ـــائ الما
ــــــه اليو  ــــــا   يات ــــــ  أ المــــــه ومت لب ــــــة عــــــن تحقي ــــــاط يســــــهل مي ــــــه الشــــــعور با  ب ــــــد لدي ــــــالي  يول و الت

  2الشرعية  يرغالهجرة من  ينها ظاهرة  تيشل ال واهر الشتى  إلىاالن ياد 
 راسة الد بياناتثالثا : تحليل 

 : السسيوديمغرافيةـ المحور األول : البيانات 
 ـ : ي ن تو  ع أفراد العينة  س  الجنس .1ـ جدو  رق  ـ

 النسبة المئو ة      التكرار        الجنس      
 %86.66      52 ذ ر
      % 13.33     8 أنيى 

              % 100      60 المجموئ 
 فراد العينة ه  ذ ورأاغل   أننال ظ من خال  النتائ    ـ التعلي :ـ  
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 ـ : يو و تو  ع المبحوغين  س  الحالة االقتصادية .2جدو  رق  ـ 

 النسبة المئو ة   التكرار      الحالة االقتصادية    
 %3.33 2 جيدة      
 %16.66 10 متوس ة     
 %46.66 28 دون المتوس     
 %33.33 20    يفة   
 %100 60 المجموئ    

دون المتوســـ  و تليهـــا  ـــ يفة ـ نال ـــظ أن أفـــراد العينـــة اغلـــ ه  ذا   الـــة اقتصـــادية ــــ التعليـــ  : 
  نسبة متقار ة 

 ـ  و و تو  ع اافراد من  يث الوظيفة . 3جدو  رق  
 النسبة المئو ة التكرار الوظيفة

 %5 3 وظيفة دائمة
 %46.66 28 وظيفة محقتة

 %48.33 29 عايل عن العمل
 %100 60 المجموئ
ـــــ : ـــــا  الجـــــدو   التعلي ـــــ   أننال ـــــظ مـــــن خـــــال   يان ـــــدون عمـــــل تليهـــــا مـــــن لهـــــ   أفـــــراداغل ـــــة   العين

 لها.وظيفة بصفة محقتة  نسبة متقار ة جدا 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الجزاوري:دوافع استخدال مواقع التواصل االجتماعي لدى الش ا   الثاني:المحور 

  :. يو و هد  است داز الشباب الجزائري لمواقع التواصل االجتماعي4.جدو  رق  
 النسبة المئو ة التكرار      الهد 

 %13.33 8 الترفيه و التسلية
 %25 15 التي يف
 %33.33 20 التواصل
 %28.33 17 ااخبارخر  مواكبة 
 100% 60 المجموئ

ـــــــ التعليـــــــ  : نال ـــــــظ مـــــــن خـــــــال   يانـــــــا  جـــــــدو  أن هـــــــد   اســـــــت داز الشـــــــباب الجزائـــــــري لمواقـــــــع ـ
 التواصل االجتماعي تتميل أكيرها في التواصل غ  تليها  نسبة متقار ة مواكبة  خر ااخبار

ـــــ جـــــدو  رقـــــ  . . يو ـــــو الموا ـــــع التـــــي يتابعهـــــا الشـــــباب الجزائـــــري بكيـــــرة ع ـــــر مواقـــــع التواصـــــل 5ـ
 االجتماعي 
 المئو ة النسبة التكرار الموا يع

 %3.33 2 غقافية
 %36.66 22 اجتماعية
 %28.33 17 سياسية
 18.33 11 دينية

 %8.33 5 ر ا ية
 %5 3 اقتصادية
 %100 60 المجموئ

ـــــ  : ـــــا  جـــــدو  أن التعلي ـــــي يتابعـــــا الشـــــباب نال ـــــظ مـــــن خـــــال   يان ـــــ  الموا ـــــيع الت ـــــري  اغل الجزائ
و تليهــــــــــا  %36.66عيـــــــــر مواقــــــــــع التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي هـــــــــي الموا ــــــــــيع االجتماعيــــــــــة  نســــــــــبة 

 %28.33الموا يع السياسية  نسبة متقار ة  نسبة 
 
 



 
 مجموعا  معينة  أو ان الشباب الجزائري يتابعون صفحا   إذا. يو و 6جدو  رق  . ـ

 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 
 %83.33 50 نع 
 %16.66 10 ال

 % 100 60 المجموئ
ــــــــابعون صــــــــفحا           ــــــــراد العينــــــــة يت ــــــــا  جــــــــدو  أن أغل يــــــــة أف ــــــــ  : نال ــــــــظ مــــــــن خــــــــال   يان ــــــــ التعلي ـ

ــــا  الجــــدو  رقــــ   ــــد  و ان باقــــا ل يان ــــة و هــــها مــــا ي ــــهي يو ــــو الموا ــــيع  5و مجموعــــا  معين و ال
ااكيــــر متابعــــة مــــن ق ــــل أفــــراد العينــــة ع ــــر مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي علــــى أن مع ــــ  الصــــفحا  

  التــــــي يتابعهــــــا أفــــــراد العينــــــة هــــــي صــــــفحا  و مجموعــــــا  ذا  موا ــــــيع اجتماعيــــــة  و المجموعــــــا
 .و سياسية 

ـــــ جـــــدو  رقـــــ  . التواصـــــل االجتمـــــاعي . يو ـــــو االشـــــباعا  المحققـــــة مـــــن خـــــال  اســـــت داز مواقـــــع 7ـ
 لدى الشباب الجزائري 

 النسبة المئو ة التكرار      الهد 
 %45 27 تكو ن عالقا  جديدة

 %20 12 التواصل
 %35 21 إنشاا صداقا  من خارر البالد

 %100 60 المجموئ
ـــــ التعليــــ  : نال ــــظ مــــن خـــــال   يانــــا  جــــدو  أن أغل يــــة أفــــراد العينـــــة تحقــــ  لهــــ  مواقــــع التواصـــــل 

 إشبائ تكو ن صداقا  جديدة غ  إنشاا صداقا  من ال ارر  نسبة متقار ة االجتماعي 
 
 
 
 
 
 



 
 المحور الثالث : مضامين الهجرة الغير شر ية عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 يو و ظهور منشورا  الهجرة الغير شرعية لدى أفراد العينة 8جدو  رق  
 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 

 %100 60 نع 
 %0 0 ال

 % 100 60 المجموئ
جــــــدو  أن أغل يــــــة أفــــــراد العينــــــة تصــــــادفه  أغنــــــاا  تصــــــفحه  نال ــــــظ مــــــن خــــــال   يانــــــا  التعليــــــ  : 

لمواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي لمنشــــــورا   ــــــو  الهجــــــرة الغيــــــر شــــــرعية و هــــــها مــــــا يــــــحدي لترســــــي  
 الفكرة لدى الشباب و تناميها في وس  المجتمع الجزائري.

لـــــى يو ـــــو اهتمامـــــا  الشـــــباب الجزائـــــري  ـــــو  منشـــــورا  الهجـــــرة الغيـــــر شـــــرعية ع. .9جـــــدو  رقـــــ  
 مواقع التواصل  االجتماعي 

 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 
 %96.66 58 نع 
 %3.33 2 ال

 % 100 60 المجموئ
ــــــ  :  ــــــر اهتمــــــامه  التعلي ــــــة تيي ــــــة أفــــــراد العين ــــــا  جــــــدو  أن أغل ي منشــــــورا  نال ــــــظ مــــــن خــــــال   يان

  %96.66 نسبة الهجرة الغير شرعية على مواقع التواصل  االجتماعي 
مســـــاهمة مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي فـــــي تغييـــــر موقـــــ  أفـــــراد العينـــــة  يو ـــــو 10جـــــدو  رقـــــ  

 اتجاي الهجرة الغير شرعية 
 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 

 %55 33 نع 
 %45 27 ال

 % 100 60 المجموئ
نال ـــــظ مـــــن خـــــال   يانـــــا  جـــــدو  أن مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي ســـــاهمو فـــــي تغييـــــر التعليـــــ  : 

 على الشباب التلغيرلها دور   ير في  أنالعينة اتجاي الهجرة الغير شرعية أي  أفرادموق  



 
ــــــــي   ــــــــادة الرصــــــــيد  11جــــــــدو  رقــــــــ   يو ــــــــو مــــــــا إذا  ــــــــان لمواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي دور ف

 لهجرة الغير شرعية ألمعلوماتي افراد العينة  و  ا
 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 

 %61.66 37 نع 
 %38.33 23 ال

 % 100 60 المجموئ
نال ـــــــظ مـــــــن خـــــــال   يانـــــــا  جـــــــدو  أن المواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي دور   يـــــــر فـــــــي التعليـــــــ  : 

   ادة الرصيد ألمعلوماتي اتجاي الهجرة الغير شرعية لدى أفراد العينة
يو ــــــو مــــــا إذا  ــــــان افــــــراد العينــــــة أشــــــ ان ع ــــــر مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي  12جــــــدو  رقــــــ  

 هاجروا ب ر قة غير شرعية
 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 

 %11.66 7 نع 
 %88.33 53 ال

 % 100 60 المجموئ
أشــــــ ان ع ــــــر مواقــــــع نال ــــــظ مــــــن خــــــال   يانــــــا  جــــــدو  أن أفــــــراد العينــــــة ال يعرفــــــون التعليــــــ  : 

ـــــة غيـــــر شـــــرعية  نســـــبة  أشـــــ ان  و أفـــــراد يعرفـــــون  %88.33التواصـــــل االجتمـــــاعي هـــــاجروا ب ر ق
 %11.66ع ر مواقع التواصل االجتماعي هاجروا ب ر قة غير شرعية  نسبة 

يو ــــــو مــــــا إذا  ــــــان أفــــــراد العينــــــة و مــــــن خــــــال  اســــــت دامه  لمواقــــــع التواصــــــل . 13 .جــــــدو  رقــــــ 
  جعلته  يفكرون في الهجرة االجتماعي 

 النسبة المئو ة      التكرار        اال تماال 
 %78.33 47 نع 
 %21.66 13 ال

 % 100 60 المجموئ
نال ــــــظ مــــــن خــــــال   يانــــــا  جــــــدو  أن مضــــــامين مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي ســــــاهمو التعليــــــ  : 

 %78.33 نسبة لحد   ير في ترسي  فكرة الهجرة الغير شرعية لدى أفراد العينة 



 
 ـ نتاور الدراسة :

ــــــل  يانــــــا  االســــــتمارة تــــــ  التوصــــــل للنتــــــائ   ــــــد تحلي ــــــا مــــــن المع يــــــا  المتحصــــــلة عليهــــــا عن ان الق
 التالية :

 ااخبارالعينة يست دمون مواقع التواصل االجتماعي للتواصل و مواكبة  خر  أفراد أغل يةـ 
ــــــــ مع ــــــــ   العينــــــــة يتــــــــابعون ع ــــــــر مواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي الموا ــــــــيع االجتماعيــــــــة و  أفــــــــرادـ

هــــها مـــــا يســــاه  فــــي تحفيــــزه  لهـــــهي الهجــــرة الغيــــر شــــرعية  أســـــبابســــية و هــــي مــــن العوامــــل و ياالس
 ال اهرة 

ــــــ مع ـــــ  أفـــــراد العينـــــة يتـــــابعون صـــــفحا  و مجموعـــــا  معينـــــة و بمـــــا أن اغلـــــ  الموا ـــــيع المتابعـــــة 
اجتماعيــــــة و سياســــــية هــــــها يعنــــــي أن الصــــــفحا  و المجموعــــــا  التــــــي  مــــــن يــــــرفه  هــــــي موا ــــــيع

 يتابعونها أفراد العينة هي ذا  موا يع اجتماعية و سياسية 
ــــ  ــــدى  االشــــباعا  أنـ ــــة ل ــــرادالمحقق ــــع التواصــــل االجتمــــاعي هــــي  أف ــــة مــــن خــــال  اســــت داز مواق العين

فـــــي نشـــــر الهجـــــرة  اأيضـــــصـــــداقا  خـــــارر الـــــوين و التـــــي تســـــاه   إنشـــــااتكـــــو ن عالقـــــا  جديـــــدة و 
 الغير شرعية لديه 

ـــــ جميـــــع  مواقـــــع  أنالعينـــــة تصـــــادفه  منشـــــورا   ـــــو  الهجـــــرة الغيـــــر شـــــرعية هـــــها دليـــــل علـــــى  أفـــــرادـ
 التواصل االجتماعي تساه  في تفاشي ههي ال اهرة .

العينــــــــة يهتمــــــــون للمنشــــــــورا  و المضــــــــامين التــــــــي تنشــــــــر ع ــــــــر مواقــــــــع التواصــــــــل  أفــــــــرادـــــــــ مع ــــــــ  
 االجتماعي  و  الهجرة الغير شرعية 

ــــ مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي ســــاهمو فــــي تغييــــر موقــــ  أفــــراد العينــــة اتجــــاي الهجــــرة الغيــــر شــــرعية  ـ
 أي أن لها دور   ير في التلغير على الشباب

ــــــ المواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي دور    يــــــر فــــــي   ــــــادة الرصــــــيد ألمعلومــــــاتي اتجــــــاي الهجــــــرة الغيــــــر ـ
 شرعية لدى أفراد العينة .

ـــــر  ـــــي ترســـــي  فكـــــرة الهجـــــرة الغي ـــــر ف ـــــ أن مضـــــامين مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي ســـــاهمو لحـــــد   ي ـ
 شرعية لدى أفراد العينة .

 
 



 
 قاومة المراجع :

مــــــــن االدييولوجيـــــــا إلــــــــى  ن ر ــــــــة الشـــــــبكا  االجتماعيـــــــةوليـــــــد رشـــــــاد   ي قضــــــــايا إســـــــتراتيجية   .1
 ز 2012المر ز العر ي ابحاو الفضاا االلكتروني  الميتودولوجيا

 مجلـــــة التر ية العـــــدد اســـــتخدال مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي فـــــي العـــــالم العر ـــــيرا ـــــي  اهـــــر .2
 23ز.ن 2003 جامعة عمان  ااهلية عمان 15
توسط المخاطر اإلستراتيجية الهجرة الشر ية يف منطقة ال حر األبيض الم  ـ غر   و خرون 3

 23 ن 2014 دار الروافد  ل نان   1ط المواجهة
  العالقة بني الهجرة غير الشر ية وجريمة تهريب ال شر واالتجار بهمـ سعود السراني   ع د هللا    4
 104 ن 2010الر اض    1ط
أيرو ة مقدمة لنيل   دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الش ا  الجامعيـ الحسناا تومي  5

 224  ن  2017شهادة الد توراي جامعة محمد خيضر  بسكرة  
 دار الجـــــوهرة للنشـــــر والتو  ـــــع  1ط عامر الشـــــباب واســـــتيمار وقـــــو الفـــــرا  ــــــ يـــــارة ع ـــــد الـــــر و  6

 القاهرة
 26 ن 2015 
وأثرها  دور المواقع االجتما ية التفاعلية في توجيه الرأي العال الفلسطينيـ ياهر  سن أ و   د 7

 دراسة ميدانية لنيل شهادة الماجستير في العلوز السياسية كلية االقتصاد على المشاركة السياسية
 .ز 2012والعلوز ا دار ة  جامعة اا هر فلس ين 

8ـ  Hollis Thomases , twitter marketting : An Hour Aday ,Wiley publishing ,2010,p06 

 دراسة ميدانية واقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسيدور مـ رأفو مهند ع د الر اة 9
 11لحالة الحراك الشع ي في العراة على عينة من يلبة جامعا   ل من الموصل واالنبار وتكر و  

ـرسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير في ا عالز جامعة ال ترا ااردنية كلية ا داب 
  2013والعلوز ااردن 

  مجلة البا ث  ، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير / مدخل نظري جميل الراوي ـ بشرى 10
 .ن2012  17ا عالمي العدد 



ـــــــدوي .11 ـــــــ  ا مـــــــد   ـــــــوك ( عمـــــــار توفي ـــــــيس   ـــــــدعوة ) الة ـــــــى ال ـــــــة عل اغر وســـــــائل التواصـــــــل الحديي
 دراســـــــة ن ر ـــــــة إ صـــــــائية بحـــــــث مقـــــــدز لمـــــــحتمر وســـــــائل التواصـــــــل الحدييـــــــة و أغرهـــــــا علـــــــى نموذجا

 .المجتمع كلية الشر عة بجامعة النجاح الوينية.د     
دور مواقع الش كات الجتما ية في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشر ية لدى ـ مبارك  ادة   12

  مجلة دراسا  و أبحاو المجلة العر ية في العلوز ا نسانية و االجتماعية   باتنة    الش ا  الجزاوري 
 . 2018   4  العدد  10الجزائر مجلد 

  د ط   هجرة قوار  الموت عر  ال حر المتوسط بين الجنو  والشمالـ السر اني محمد محمود  13
 . 2010د   ااردن  

ــــ ناصــــر  ــــن محمــــد  14 . ورقــــة عمــــل مقدمــــة فــــي الــــدورة التدر  يــــة. جامعــــة عةالهجــــرة غيــــر المشــــرو ـ
 . 2013نايف العر ية للعلوز اامنية السعودية  

واقـــــــع الهجـــــــرة غـــــــري الشـــــــرعية  جملـــــــة دراســـــــة فكـــــــرون عـــــــز الـــــــدين الم تـــــــار  علـــــــي مفتـــــــاح  . 15
 . 2017 يونيو  1العدد.االقتصاد وااعما 
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 الملخص: 

مسطرة للتنمية في األهمية الكبرى للجانب التربوي في تحقيق األهداف اللقد أدركت عدة مجتمعات إنسانية 
فمن عتبار أن االستثمار الحقيقي يكون في اإلنسان ألنه يعتبر أهم مورد في التنمية، بامختلف جوانبها،

لهذا أخذ النظام اهتمام من قبل الباحثين والمهتمين في جل التخصصات، هنا كان للقضايا التربوية 
حات وخاصة اإلصالالدراسات الحديثة، الجزء األوفر في  الذي يشمل كل مكونات العمل التربوي  التربوي 

هي عبارة عن عمليات وتدابير لالنتقال بنظام تربوي معين من وضعية تقليدية إلى وضعية التربوية التي
بعاملين فهي تهتم بمفهومها الشامل من مناهج وتقنيات وأساليب جديدة، تحمل مواصفات الحداثة 

التي يقوم  المجتمع افظة على ثقافة وقيم وهويةوعامل المحأساسيين: عامل تطوير المعارف وتجويدها 
 عليها.

الهوية الوطنية. –النظام التربوي  –اإلصالح التربوي الكلمات المفتاحية:  

Abstract : 

  Several human societies have realized the great importance of the educational 
aspect in achieving the established goals of development in its various aspects, 
considering that the real investment is in the human being because he is considered 

mailto:aouissi.sakina@univ-ouargla.dz
mailto:Sellam.Sellam@gmail.com


the most important resource in development. Which includes all components of 
educational work, the largest part in modern studies, especially educational reforms, 
which are processes and measures to move a specific educational system from a 
traditional situation to a situation that bears the specifications of modernity in its 
comprehensive concept of new curricula, techniques and methods. And the factor of 
preserving the culture, values and identity of the society on which it is based. 

Keywords: educational reform - the educational system - national identity. 

 مقدمة:

ومهمة، ألنه من أبرز انشغاالت صناع القرار على  أساسية يعتبر اإلصالح التربوي مسألة ذات أبعاد
هذا راجع ألهمية اإلصالح التربوي، بصفة يشير إلى عملية المستويين المحلي والدولي والزال كذلك ألن 

معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية.التغير نحو األحسن في النظام التربوي ألنه يتضمن   

 ،كانخفاضالتعليمية السابقةبالدرجة األولى األوضاع  ضرورة فرضتهابحيث أن عملية اإلصالح التربوي   
وانخفاض معدالت النجاح في  تعلمين وارتفاع نسب التسرب المدرسيالم مستوى التحصيل العلمي لدى

والمشكالت االجتماعية المرتبطة بالبيئة المدرسية، ومن ناحية أخرى كذلك التغير الشهادات المختلفة 
االرتباط على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى كافة المجاالت ذات االقتصادي وما يصاحبه من تغيرات 

والوصول إلى تحقيق ورة بالدرجة الثانية وااللتحاق بركب الدول المتطبمخرجات النظام التربوي،الوثيق 
بحيث ظهرت تيارات عديدة شكلت من العملية التربوية من جهة أخرى،  األهداف السامية والفعالة القصوى 

ويلة في خلق مشاكل طكتهديدات الهوية الذي أخد أبعاد  أزمة وتهديدًا على النظام التربوي في الجزائر
االختالف الحاصل في المجتمع.البالغ في التي كان لها األثر مست مجاالت مختلفة و   

أحيانا وفي حاالت أخرى تغييرات على النظم التربوية، بشكل جزئي كل هذه المعطيات دعت إلى إحداث 
يكون اإلصالح بصورة شاملة وجذرية، كل ذلك دفع بالعديد من المهتمين بالشأن التربوي إلى دق ناقوس 

للعملية أفضلالخطر والتنبيه إلى ضرورة اإلسراع بإصالح شامل للنظام التربوي، رغبة في تحقيق مردود 
 التعليمية.

 إشكالية الدراسة:

على دور اإلصالح التربوي في مواجهة تهديدات الهوية على نا أن نسلط الضوء ومن خالل ما سبق ارتأي
 المنظومة التربوية وذلك من خالل طرح التساؤل التالي:

لوطنية؟ وكيف تجسد هذا في الواقع؟في تكريس مبدأ الهوية اهل كان لإلصالح التربوي الجزائري دور  -  



 األهمية:

في  ى معرفة دور اإلصالح التربوي بحيث يسعى البحث إل أهمية موضوعه،تكمن أهمية البحث في 
تأطيره الموضوع برؤية سوسيولوجية مما يتطلب مواجهة تهديدات الهوية للنظام التربوي، والسعي لطرح 

سمات يسعى البحث إلى توضيح على بعض وتحليله أكاديميا وفق أسس علمية منهجية واضحة، كما 
وطرائق التدريس.ه، وإصالح المنهاج، مراحلاإلصالح التربوي و   

 األهداف:

التعرف على دور اإلصالح التربوي في مواجهة تهديدات الهوية على النظام التربوي الجزائري.-1  

مدى تكريس مبدأ الهوية الوطنية في المجتمع الجزائري.-2  

.التعرف على اإلصالحات التي مست المنهاج التعليمي، كذلك طرائق التدريس-3  

مفهوم:أوال:  

اإلصالح التربوي:-1  

الشاملة األساسية، في السياسة التعليمية التي تؤدي إلى تغيرات في بأنه تلك التعديالت "البيبالوي:  يعرفه
القومي في بلد ما" نظام التعليمالمحتوى والفرصة التعليمية والبنية االجتماعية، أو في أي منهم في   

بما في ذلك النظام التعليمي ومناهجه،  القائمفي النظام التربوي  "بأنه النظر أحمد حسين اللقاني:يعرفه  
ثم البدء في عملية التطوير وفق مقتضيات المرحلة الراهنة والرؤى الدراسات التقويمية، من خالل إجراءات 

تكون االتجاهات العالمية ومظاهر التجديد التربوي من أهم الحالة المستقبلية للنظام التربوي، وفي هذه 
 (74ص )جرداوي، األمور التي توضع في االعتبار".  

أنه يبدأ بالثقافة أو الدين، أو بالمجتمع، لكنه في واإلصالح بالمعنى الشامل حسب أبو القاسم سعدهللا 
 (88، ص 1992سعد هللا،)أبو القاسم غطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما. نهاية األمر ي

 النظام التربوي:-2

نظرا ألهمية النظام التربوي ضمن مجموع األنظمة االجتماعية، تعددت المفاهيم كل وفق الرؤية التي 
يتصور من خاللها النظام التربوي، حيث يعرفه معجم علوم التربية ومصطلحاتها " هو مجموعة من 

، لبلورة النظم السياسية واالقتصادية والسوسيو ثقافية وغيرها العناصر والعالقات التي تستمد مكوناتها من
 ومبادئ تكوين األفراد الوافدين إليها".ايات التربية وألدوار المدرسة ونظام سيرهاغ



" هو النظام أو النسق االجتماعي الذي  :في قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيثفي حين يعرفه 
 المعرفة)يشمل األدوار والمعايير االجتماعية، التي تعمل على نقل المعرفة من جيل إلى جيل آخر 

فقط على التنظيمات الرسمية المخصصة للتربية،  تتضمن القيم وأنماط السلوك(، والنظام التربوي ال يشمل
 (51، ص2011هياق، )ئل التي حددها المجتمع لنقل التراث".بإضافة إلى ذلك على الوسا وإنما يشمل

والمعايير االجتماعية التي تعمل على نقل المعرفة من جيل إلى  وبصفة عامة النظام يشمل على األدوار
 جيل، كما ينطوي على تعليم مهارات وقيم أساسية الزمة الستمرار المجتمع.

 الهوية الوطنية:-3

الهوية بأنها: " إحساس الفرد بأنه مختلف عن غيره من األفراد، كما أنها حالة  Halseyيعرف    
 لى الشيء، وهي أيضا الحالة أو الوضع المتميز للشيء".إاستقالل الذات واالنتماء 

بأنها: " القواسم الثابتة من العناصر التراثية ومن الشخصية الحضارية، فالهوية Byeوتعرف الهوية عند  
 بعناصر القومية، وشعور األفراد بأنهم مرتبطون معا برباط عام مشترك".إذا تتعلق 

والتضامن مع قيم الجماعة ومثلها، فيعرف الهوية بأنها: " اإلحساس الواعي بتفرد الفرد، Eriksonأما 
 (256، ص 2012)رابحي، فهي عمليات تقع في مركز الشخصية، وفي مركز ثقافته االجتماعية".

نموذج منظم من السلوكيات والمعتقدات، يؤدي إلى تحقيق ومما سبق يمكن تعريف الهوية بأنها: " 
أو الجماعية أو  أو االستبعاد، كما يسمح بتحديد الخصوصيات الفرديةاالحتواء عن طريق االنتماء 

الثقافية، بحيث تبرز هذه الهوية في المواقف االنفعالية والمعرفية التي تهدد كيان الفرد وحتى الجماعة 
 كآلية الدفاع، تضمن له االستمرارية الزمنية والمكانية للفرد".

 كما أن للهوية مؤشرات وهي األكثر تداوال بين الناس تمثلت في اآلتي:  

 مكان الميالد. -

 الساللة. -

 محل اإلقامة. -

 طول فترة اإلقامة. -

 النشأة والتربية. -

 االسم. -



 الشكل الفيزيائي الخارجي. -

 (69، ص2002، الطراح، غسان)االرتباط المصيري بمكان ما.                                          -

 ثانيًا:

هداف المجتمع الحاضن له، تنبثق من مبادئ وأ إن النظام التربوي هو نظام اجتماعي، مبادؤه وأهدافه 
بحيث يفترض أن يستجيب للمتغيرات العالمية، وخاصة التكنولوجية منها، كذلك عدم إغفاله للمتطلبات 

يتميز نظام للمجتمع، بل وخاصة الخصوصية الثقافية لمجتمع النظام التربوي، ألنه من خاللها  الداخلية
فنحن نقصد هنا ال نعني الجمود والتقوقع على الذات، بل العكس تربوي عن نظام تربوي آخر، فنحن 

 .االنفتاح مع اآلخر مع الحفاظ على الهوية والتميز

بالمتغيرات الداخلية والخارجية، وهذا الذي أن النظام التربوي يتأثر ومن خالل ما سبق أردنا القول،   
كذلك السير في طريق تطور وتقدم األمم ويكون هذا من خال يدفعهلمحاولة مواكبة كل المستجدات، 

التربوية المتبعة، والنابعة من فلسفة تربوية ناجعة التي تأخذ بعين االعتبار المنطلقات القاعدية السياسة 
 وتهدف إلى تحقيق متطلباته واحتياجاته على مستوى جميع األصعدة.للمجتمع، 

رية منذ تأسيسها قد عانت من عدة مشاكل وأزمات والتي مستها فإن المدرسة الجزائومن هذا المنطلق 
واألزمات كاألزمة النفسية  وقللت من كفاءتها في المجال التعليمي، كذلك التهديداتمنظومتها التربوية، 

الهوية على النظام التربوي في الجزائر والتي من شأنها أن تخلف  مارستهاالتي  واالجتماعية والسياسية
 على المنظومة التربوية. آثار سلبية

تبني التعددية الحزبية في الجزائر بظهور أبعاد هامة في المجتمع بسمح فقد كان للهوية ومن جهة أخرى 
ة القومية الجزائرية، هذه وعناصر الهويبعيد، خاصة في مسألة محددات تيارات فكرية متمايزة إلى حد 

، والذي يعكس في نفس العناصر تتمثل في المكون الديني، ويتمثل في الدين اإلسالمي، والمكون اللغوي 
كلغة وطنية ورسمية، واللغة األمازيغية كلغة وطنية، الوقت المكون العرقي، ويتمثل في اللغة العربية

 السيادي ويتمثل في النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي للدولة الجزائرية، والوحدة الترابية للبالد.   والمكون 
 (251ص  مرجع سابق،)

تربوي الجديد بعدة مراحل لإلصالح، بحيث تم تقسيم مراحل فلقد مرت توجهات الهوية في النظام ال  
ر مرجعي وطني محدد المعالم يؤسس وينظم للعمل إطاتطور النظام التربوي الجزائري، بالنظر إلى توفر 

 التربوي إلى ثالث مراحل أساسية:



  توجيهي للتربية، صادر عن سلطة وطنية، حيث كان وتميزت بغياب قانون : 1976مرحلة ما قبل
يعات الجزئية والمتناقضة أحيانًا، والصادرة من سلطات مختلفة، التنظيم خاضعا لمجموعة من التشر 

 الفرنسية التي سنت إبان االستعمار.بل تم اإلبقاء على بعض التشريعات 
  المنظم األساسي للتربية الوطنية، مع تسجيل 76-35اعتبار القانون التوجيهي :1976/2007مرحلة

شهدت  2003، ومع أن السنة 1990بعد بعض المراجعات لبعض الجزئيات في القانون، خاصة 
 بقي ساري المفعول. 76-35إجراءات اإلصالح التربوي الجديد، إال أن القانون  تنفيذ

  خلفا  2008جانفي  23الصادر في  08-04حلول القانون التوجيهي  إلى يومنا هذا: 2008مرحلة
األساسي للنظام التربوي في الجزائر، ويشكل هذا القانون  ، والذي أصبح بموجبه الموجه76-35 ل

 اللبنة األخيرة في بناء النظام التربوي الجزائري الجديد بعد اإلصالح.
 (255ص  2012رابحي، )

فمن خالل هذا يمكن تفسير هذا الجانب من ناحية سوسيولوجية وهو أن النظام التربوي الجزائري   
أصدرت في حقه مجموعة القوانين والتشريعيات التي كانت خاضعة للمجتمع أحيانا وهناك من كان 

 .تصبغة أفكار االستعمار أنذاك

ومبادئ المؤسسة لألمة م التربوي الجزائري كان قائم بمنطلقات ال ينفي أن النظافكل هذا  
 أساسين جوهريين وهما: إلى يستندالجزائرية،ألنه 

 ويتجلى ذلك في المعرفة التي يعطيها لجغرافيا الوطن، يمومة صورة األمة الجزائرية:المساهمة في د
منذ آالف السنين، كذلك في واالرتباط الذي يولده إزاء البلد األم وتاريخه، الضاربة جذوره في التاريخ 

والداللة التي يعطيها ، تي ينميا ويرعاها ويدافع عنهاقف الا، والمو المعنى الذي يعطيه لرموز الجزائر
الوعي الذي يستحثه وينميه لدى المجتمع الموروث الحضاري للوطن، ويساهم في ديمومته، 

 ،الجزائري في مجمله، بوحدته الجوهرية وبانتمائه إلى المجموعة العالمية
  ي، استمد النظام التربوي مميزاته من نمط تنظيم المجتمع الجزائر وطنية عامة:مميزات االرتكاز على

، وتمثل في أنه نظام وطني من الذي يعتمد على بيان أول نوفمبر، ومن احترام قوانين الجمهورية
 . خالل توجهاته خصوصا، وجميع مكوناته عموما، كذلك يعتبر نظام ديمقراطي

 ( 256)مرجع سابق، ص 

نظام التربوي الجزائري، بأن يستمد مناهجه وخططه واألسس التي يقوم يبرر لنا مدى شمول الما هذا و   
وهذا ما جعله مفتوح للجميع دون تمييز للجنس أو األصل أو عليها من الواقع أي المجتمع التابع له، 

بوجه الحالة االجتماعية، كما أنه مكيف وفق احتياجات كل فرد، تحقيقا للعدالة بين الجميع، فهو يضمن 



ق كل مواطن بالنسبة إلى ما يتمتع به من استعداد ال غير، وهو يساعد التالميذ الذي يعانون خاص تأل
 صعوبات، ويشجع ذوي المواهب.

فمن هنا وجب على النظام التربوي أن يعمل على ترقية قيم ذات صلة بالبعد الجزائري، باعتباره الحبكة 
لمجتمعنا، والمتمثلة في الطابع الوطني، الذي يغرس  التاريخية للتطور الثقافي والدين والسياسي والرمزي 

المركبات األساسية للهوية وهي اإلسالم والعروبة الوطنية في نفوس التالميذ، ويرتكز بدوره على حفظ 
واألمازيغية، والتمسك بالوطن وبماضي الجزائر، كذلك اإللمام المتبصر بتراث الجزائر الحضاري، والعمل 

على كما تعمل في محفل األمم، ولحماية هويتها وعظمتها، والسعي إلبقاء الجزائر  على رعايته وتجويده،
قبول االختالف أي قبول اآلخر بكل مكوناته المميزة، كذلك ي يستند إلى تكريس الطابع الديمقراطي الذ

يادة على ذلك ز نفتاح والتسامح والترقي، لالاألفكار، كما يدعم المواقف اإليجابية  القابلية للحوار ومواجهة
 قبول سيادة األغلبية واحترام حقوق األقلية.

والذي تمثل في تكريس صفات الفكر العلمي والمواقف التي يقوم  ولبدا من تكريس الطابع العلمي والتقني
عليها اإلنتاج والتحكم في المعرفة، والمتمثلة في الدقة والفكر النقدي والموضوعية، البحث وتقصي المعرفة 

في اللغات األجنبية إلدراك المعرفة العالمية، العلمية وتطبيقاتها من أجل الرفاه االجتماعي، والتحكم 
االلتزام الصارم مشاركة بفعالية في المبادالت العلمية، كما يعمل الطابع اإلنساني العالمي على تنمية وال

من أجل ترقية األنسان التي صارت معترفا بها عالميا، مثل: حقوق الطفل، وحقوق األقليات، وتجند فعلي 
ة على الصحة في شتى من أجل حماية الطبيعة والبيئة من خالل التربية البيئية، وكذا المحافظ

 (257 )رابحي، ص.أشكالها

توجهات واختيارات وممارسات مثال على ذلك التربوي هي أزمة بنيات وعالقات و وانطالقا من أزمة النظام 
وية على النظام التربوي الجزائري، ألنها من بين الموضوعات البحثية الشائكة التهديدات التي تفرضها اله

، ثقافية، هذا التعدد يجعل تناوله صعبا ، سياسية، اجتماعيةاقترانه بعديد المستوياتوالمعقدة نظرًا إلى 
جديدة تضاف  والسيما حينما يتعلق األمر بمسألة التحول االجتماعي في بعده الكيفي الذي يفرض أبعادً 

ي تفرض نفسها التإلى الموجود، حيث إذا كانت الهوية ثابتة فإن ثباتها نسبي نظرًا إلى الجوانب الجديدة 
مع الحالة الجزائرية التي تأخذ طابعًا  لياً التحول االجتماعي، هذا ما يتضح جكنتيجة منطقية لطبيعة 

التي عولجت  طبيعة التناولسات التي اقترنت بها و في ما يتعلق بمسألة الهوية انطالقًا من الممار خاصًا 
انعكس على الحقول كافة وال سيما الحقل  والتي أوصلت في النهاية إلى الصراع متعدد األوجهوفقها، 

من مجموعة بين النخب المؤثرة التي أوجدت  الذي بقي حبيس هذا النوع من الصراع الهوياتيالتربوي، 



تربوي  المشاريع ترتكز على منطلقات متباينة، لم تستطع المدرسة الجزائرية الوصول معها إلى نموذج
 دائم.

لإلصالح التربوي، لتسليط الضوء على جانب مهم تبدأ المساهمة الفعلية والعلمية الهادفة ومن هنا   
على النظام التربوي والمناهج بصفة عامة، وبصفة خاصة على يوصل بدوره إلى نتائج جيدة تعود بالفائدة 

ئص المتعلمين األساس في هذا الطرح، وأن يأتي هذا اإلصالح بما يراعي خصا، ألنهم يعتبران المتعلمين
إن مختلف اآلراء البحثية إلى إرجاع أزمة الهوية في مختلف المستويات )ابتدائي، متوسط، ثانوي(، 

تحديدًا، حيث أن المستعمر نجح في تكوين نخبة من الجزائريين بالمجتمع الجزائري إلى الفترة االستعمارية 
، بل وتختفي وراء فعل التحديث والتطور ألن االحتالل أنفسهم لها أبعاد هوياتية مخالفة لما كان سائد

 لطمس معالم الهوية الجزائرية.الفرنسي كان مركزًا على البعد الثقافي 

نكتشف مما سبق ذكره أن أزمة الهوية وتهديداتها على النظام التربوي تجسدت في جملة من المشاريع 
هذا ية كآليات في صراع متعدد الجوانب، الهو المتصارعة تتعلق بالنخب نفسها التي وظفت مقومات 

التوظيف األيديولوجي لمقومات الهوية يهدف بالدرجة األولى إلى خدمة المصالح الخاصة بكل فئة، وال 
، ما جعل الصراع يأخذ طابعًا خفيًا أن مقومات الهوية نفسها مؤطرة بالدستور ومحمية بسلطة القانون سيما 

الذي  اتجة من مختلف المواقف والممارسات، وبخاصة في الحقل التربوي ليتحول إلى أفعال وردود أفعال ن
 (101)دريس، ص عبر عن صراع أشمل يرتبط بجوانب حساسة انعكس على المدرسة.

أن أزمات الهوية الموجودة تعبر عن أزمات كونية أكثر شيوعا، وتمكن هذه Friedmanفحسب رأي  
األزمات في إضعاف الهويات الوطنية السابقة، وظهور هويات جديدة، وخصوصا مع حلول نوع من 

المختلفة، وفي بالنسبة إلى المعنى المجرد لالنتماء في المناطق االنتماء يسمى المواطنة، وذلك 
العرقية المجتمعات المتعددة، ويتم ذلك من خالل استبدال الهوية التي تستند إلى االنتماء األصيل ب

 (J. Friedman 1989)والعنصرية، بدال من الهويات الخاصة بالمجتمعات المحلية.

ظل هذه األوضاع بل وحتمي أن تفعيل اإلصالحات التي من شأنها أن تحدث أصبح من الضروري في  
، التربوي غييرا وإصالحًا في المجال تغيير في المنظومة التربوية، وهذا ما شهدته العديد من دول العالم تال

للمناهج ظهر في صور وأشكال مختلفة، كما ان هناك بعض التجديد يدعو إليه المصلحون المعاصرون 
العالم الثالث كرائدة في إصالحات المجال التربوي ألن أهم عنصر دولة من دول  الدراسية، وتعتبر الجزائر

هداف إلى التدريس بالكفاءات، ألابفمن التدريس من عناصر النظام التربوي هو إصالح المناهج التربوية، 
فكان الهدف من هذا التغيير بحيث أن هذا التغيير مسى جميع المستويات )االبتدائي، المتوسط، الثانوي(، 

وأن تستغل كل اإلمكانيات المادية والبشرية هوتحقيق تحصيل أحسن وبدون بذل جهد كبير في ذلك، 



وتجنيدهم للتقبل والتأقلم مع اإلصالح الجديد للنظام التربوي، خاصة بما يتعلق بتكوين األساتذة وإعدادهم 
 .معلومات بشكل جيد ومفهوموهذا كله لصالح التالميذ من أجل مساعدتهم على اكتساب ال

 ومن هنا كان يجب إصالح المنظومة التربوية منذ االستقالل إلى يومنا، وفيما يلي بعض اإلصالحات:

 :(1970-162المرحلة األولى: )-1

في الطور االبتدائي، والعمل على تعريب برامجه، وقد انصب تميزت هذه المرحلة بتحقيق تمدرس شامل 
تطور يذكر على سير المنظومة التربوية بتنصيب التفكير والعمل في هذه المرحلة التي لم يسجل فيها أي 

 (.1969)لتي نصبت سنة اللجان إلصالح المواقيت والمناهج، وآخرها اللجنة الوطنية إلصالح التعليم ا

 وبصفة عامة شمل اإلصالح في هذه الفترة: 

 التوظيف المباشر للممرنين والمدرسين.-

 تأليف الكتب المدرسية.-

 توفير وثائق تربوية.-

 :(1980-1970المرحلة الثانية: )-2

من لجات لجنة الدولة إلى مشاريع إصالحية في المنظومة التربوية مستمدة ذلك في هذه المرحلة 
في هذه المرحلة على المحتوى )االختمام  المخططات الرباعية، وقد انصب إصالح المنظومة التربوية
ومن بين المشاريع اإلصالحية وثيقة إصالح بالتعليم من الداخل(، والمناهج وفي هيكلة المنظومة ككل، 

أفريل  16في  المؤرخ 35/76بعد تعديلها في شكل أمر رئاسي التي صدرت  1974التعليم في سنة 
 09ه، والذي تم بموجبه إنشاء المدرسة االبتدائية ذات 1396ربيع الثاني  16: والموافق ل 1976

، دخل مشروع المدرسة األساسية 1977وانطلقت كمرحلة تجريبية سنة أطوار،  03سنوات التي تتخللها 
أفريل  16شكلت أمرية ، ولقد 1981-1980بعد أخذ ورد في األخير تم تنفيذ في الموسم الدراسي 

 ، تحوال عميقا في مجال اإلصالحات التربوية حسب ما ذكر في وثيقة المجلس األعلى للتربية.1976
 (.11، ص 1998)المجلس األعلى للتربية: 

 (:1990-1980المرحلة الثالثة: )-3

ة قاعدية، ففترة ما يطبع هذه الفترة أساسا هو إقامة المدرسة األساسية، إذ تم تصويرها على أنها مدرس
 تحدد توجهاتها الكبرى:سنوات أوجدت المدرسة األساسية مبادئ عامة  09تدوم التمدرس اإللزامي 



 سنوات الحق بمقعد دراسي. 06مبدأ ديمقراطية التعليم: لكل طفل جزائري يبلغ -

 واللوازم المدرسية.الوسائل التعليمية يحصل كل التالميذ بأثمان رمزية على كل  مبدأ مجانية التعليم:-

 مبدأ إجبارية التعليم: إجبار األولياء على تسجيل أبناءهم بمجرد وصولهم لسن التمدرس.-

 أ التعريب: جعل البرامج الدراسية باللغة العربية.دمب-

 مبدأ الجزأرة: جعل التعليم جزائريا في برامجه، بحيث ينبثق من أصالة المجتمع.-

الجزائرية شاملة لجمع التالميذ بالمعارف األساسية والمهارات لتكيفهم في الحياة مبدأ الشمولية: المدرسة -
 االجتماعية.

 (:2002-1990المرحلة الرابعة: )-4

متفاوتة، ولقد توصل عرفت هذه المرحلة عدة محاوالت للتحسين حيث مست مختلف أطوار التعليم بأشكال 
أنها طموحة ومكثفة وغير منسجمة مع بعض الجوانب  إلى ضرورة إدخال تعديالت على البرامج التي تبين

 الناتجة عن التحوالت السياسية واالجتماعية التي عرفتها البالد.
 (13، ص 1998)وزارة التربية الوطنية: أفريل 

سميت بالتعديالت  1994-1993تخفيف البرامج التي تمت طيلة السنة الدراسية ومن هنا جاءت عملية  
، حيث برزت في هذه ف البعض اآلخر(من مستوى أدنى إلى أعلى أو حذ عات)نقل بعض الموضو 

 المرحلة إدراج اإلنجليزية في الطور الثاني من التعليم األساسي كلغة أجنبية أولى.

كانت بوادر اإلصالح األعمق، سمي هذا اإلصالح بإعادة كتابة وقراءة المناهج  1996 أما خالل سنة
)يعتمد على تجزئة  لثاني، وقد تم اختيار النموذج السلوكي في كتابتهاالدراسية في الطورين األول وا

المعرفة إلى وحدات(، أي التعليم باألهداف، ثم ظهر مصطلح الكفاءة في المنظومة التربوية الجزائرية 
، بحيث طبقت فكرة بناء المناهج التربوية الجديدة 2002نوفمبر  11في القرار الوزاري المؤرخ بموجب 
 اس التعليم والتكوين حتى تكون مالئمة لحاجات أفراد المجتمع.على أس

 العولمة: اإلصالح التربوي الجديد سبيل لترسيخ معالم الهوية الوطنية والتكيف مع مظاهر-

لقد عرف المجتمع الجزائري عدة تغيرات وفي شتى المستويات سواء االجتماعي، السياسي، االقتصادي، 
ومواجهته من خالل  الذي تفرضه العولمة ى إلى مواكبة هذا التغيرة تسعالجزائريهذا ما جعل الدولة 

الضغوطات الخارجية تحاول طريقة غير مباشرة طمس معالم الهوية فهذه إصالح المنظومة التربوية، 



بوصفها مجتمعات الوطنية من لفة ودين وتشويه صورتها، انطالقا من إلصاقها بظاهرة اإلرهاب مثال أو 
 أهدافهم االستعمارية. محاولين بذلك تكوين شخصية وإعدادها وفقا لما تقتضيهلفة، متخ

حاول اإلصالح التربوي الجديد أن يحافظ على قيم الهوية الجزائرية حتى ال تدوم في انطالقا من هنا   
حيث يقول أبو القاسم سعدهللا " أن اإلسالم ديني، والعربية لغتي، بايا العولمة والثقافات األجنبية، خ

وترسيخ والجزائر وطني"، فإن ذل هذا على شيء فإنه يدل على التمسك والحب الصادق للوطن وللعروبة 
خاصة ونحن نعرف أن أهم إشكال كان يواجه المدرسة الجزائرية، وجعلها أكثر مبدأ الهوية في المجتمع، 

ي جميع مجاالت الحياة االجتماعية، مشروع مجتمعي تستند إليه فات العولمة وهو غياب عرضة لتأثير 
تلك المؤسسة التي تعمل على تشكيل "وعلى حد تعبير عبد القادر فوضيل فإن المدرسة التي نحتاجها هي

رحابها قواعد  فيالراقية ويبني البيئة المعرفية المنتقاة، التي أسسها المجتمع ليصنع فيها الحياة الفكرية 
المعرفة، ويؤسس من خالل األنشطة التعليمية التي تمارس فيها أصول البناء الثقافي وأصول البناء 

مرتبط أساسا بمدى توافق اتجاهات هذا اإلصالح مع بحيث أن نجاح أي إصالح تربوي ، "االجتماعي
عالمية والتجارب اإلنسانية، حتى طموحات األمة ومدى قدرته على التفاعل اإليجابي والمرن مع الثقافات ال

 تتمكن من ترقية عناصر هوية مجتمعه وجعلها أكثر قابلية لالندماج مع الهويات الثقافية العالمية.

ومن هنا فإن اإلصالح التربوي الجديد، وانطالقا من األهداف التي تبناها يمكن أن نفهم بوضوح مدى   
 التكنولوجية، ومن هذه األهداف نذكر:الحفاظ القانوني على الهوية الوطنية، ومواكبة للتطورات 

الظروف االقتصادية تحسين الجودة وإتاحة المزيد من تكافؤ الفرص، من خالل توفير تعليم يتناسب مع  -
 للتالميذ.

 مراجعة البرامج التعليمية، وإدخال مواضيع جديدة منسجمة مع تطورات العصر. -

 تحقيق تكامل تكنولوجيا المعلومات والوسائط المرتبطة مع المناهج وطرق التدريس.-

مثال التي تظهر  تحضير التلميذ لممارسة مبدأ المواطنة، انطالقا من تعليمه لغة الحوار وروح التسامح -
 في كتب التربية اإلسالمية والتربية المدنية.

 (384)بن يمينة، ص تكوين مواطن جزائري قادر على فهم العالم الخارجي.                          -

إن اإلصالح التربوي يسعى إلى لتكوين الفرد المستقبلي الذي يحمل مقومات هويته الوطنية والمتكيف   
مع كل مظاهر العولمة ومقتضياتها، وهذا يكون وفق أهم معالم الهوية الوطنية الجزائرية  في نفس الوقت

وهي اللغة العربية والدين اإلسالمي واالنتماء التاريخي المشترك، بحيث أن اإلصالحات األخيرة جاءت 
ة والتربية المدنية بعدة تعديالت تمثلت في البرامج والمناهج لكل المواد، وبالخصوص مادة التربية اإلسالمي



والتاريخ، لما لها من تأثيرات قوية على تشكيل الوطنية الجزائرية، وعليه فإن المنهاج بمفهومه الحديث 
يوجه االنتباه إلى ضرورة تحقيق أسمى أهداف التربية، وهو تخريج الفرد الصالح القادر على اإلنتاج وحل 

 ة العلمية المتوازنة عبر األجيال.المشكالت والتطوير والتجديد، ويقوم بزرع المعرف

 وفي ضوء هذا وما تشير إليه األدبيات فإن المنهاج الجديد يتسم باآلتي:  

أن المنهاج الحديث يتسم بالسعة الشتماله على المعارف على المعارف والخبرات والمهارات  السعة:-1
 واألنشطة التي تخطط لها المدرسة، وتقدمها إلى المتعلمين.

يتسم المنهاج الحديث بالشمولية، والتي في جميع جوانب شخصية المتعلم، واهتمامه بالتنمية  :الشمول-2
 الشاملة والمتكاملة لشخصية المتعلم.

يهتم المنهاج الحديث بمبدأ التكامل بين جانبيه النظري والتطبيقي، واكتساب الخبرات المباشرة  التكامل:-3
 وغير المباشرة.

يهتم المنهاج الحديث بربط الخبرات التي يقدمها بالواقع الذي يعيشه المتعلمون، االرتباط بالواقع: -4
 فيكون التعلم فيه ذا معنى عند المتعلم.

الهدف في المنهاج الحديث يلبي حاجات المتعلم والمجتمع، وُيسخر المحتوى لخدمة هذا الهدف: -5
 الهدف.

 له محور العملية التعليمية التعلمية.التشديد على إيجابية المتعلم ونشاطه وحيويته، وجع-6

 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل تنويع األنشطة والخبرات التي يقدمها.-7

تغيير دور المعلم من مصدر رئيس من مصادر المعرفة إلى مصمم مواقف تعليمية، ومرشد في عملية -8
 والخبرات التعليمية بالحياة.التقويم التشخيصي والعالجي، وداعية إلى ربط المعرفة 

توثيق الصالت بين المدرسة من جهة؛ واألسرة والمجتمع والبيئة المحيطة بالمتعلمين من جهة أخرى، -9
بدعوتهم جميعا لإلطالع على عملية التعليم تخطيطا وتنفيذا وتقويما، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ 
القرارات؛ وتقديم المشورة لتحسين المخرجات النهائية ومعالجة المشكالت التعليمية والقيام بالبحوث 

 (  111، ص 2015)جبالي، اإلجرائية.                                                              

لمعرفي الذي يبرمج للمتعلمين، فقيمة المنهاج التعليمي في تفكير عبد الحميد بن باديس ليست في الكم ا  
وإنما في نوعية األثر الذي ُيحدثه هذا الكم من المعلومات في شخصية المتعلمين، فاالهتمام بالكيف 

المعرفي هو األساس في العملية التعليمية، ألنه يستجيب لحاجات المتعلمين فيربي تفكيرهم وينمي 



ققون به ذواتهم، حيث أن ابن باديس لم يحدد أية خبراتهم، ويصقل مواهبهم، ويكسبهم عماًل صحيحا يح
طريقة في التدريس، وإنما ترك المجال مفتوحًا أمام المدرسين والمعلمين الختيار الطريقة المناسبة في 

التربية والتعليم، فحسب رأيه المعلم الموهوب هو الذي يعرف حقيقة الفعل التربوي ويعي طبيعة المتعلم 
 يقة الفعالة واألسلوب الناجح.                      واهتمامه، فيبتكر الطر 

 (324، ص 2012)رمضان، 

مي بتفكيره العميق نحو تعلم ذو معنى، تعلم يحدث تغيير في كان ير ابن باديس الشيخ ومن هنا نرى أن  
تحدد النفسية، واالجتماعية، والفكرية، والشخصية، وذلك بأساليب وطرق المتعلم في جميع المجاالت 

 وتفتح المجال للمعلمين بحرية اختيارها واإلبداع فيها.تعلمهم، 

فالمنهج الدراسي هو الذي يتضمن جميع ما تقدمه المدرسة إلى تالميذها من خبرات سواء عن طريق 
، فهو يرى أنه عند محاولة وضع المنهج المقررات الدراسية أو أنواع النشاط أو الطريقة التي يتبعها

 وهما: أساسان عامان يجب مراعاتهمابعين االعتبار أن هناك  ا من األخذالدراسي البد

 التلميذ بخصائص نموه وحاجاته، وكيفية تعلمه وهذا ما يعرف باألساس السيكولوجي للمنهج.أ. 

وهذا ما يعرف  ب. المجتمع بتراثه الثقافي وقيمة ومعاييره، ومشكالته وآماله وأهدافه الحاضرة والمستقبلية
 (48عبدون، ص )باألساس االجتماعي التربوي للمنهج.                                    

 خاتمة:

ذي إلصالح التربوي الحديث يسعى في مضمونه إلى تكوين الفرد المستقبلي الال أن وفي الختام يمكن القو 
وخاصة عندما يحدث في المجتمع،في الوقت نفسه متكيف مع كل ما يحمل مقومات هويته الوطنية و 
مرا بعدة أزمات وتهديدات كانت كفيلة بأن بما فيها النظام التربوي الذي نتحدث عن المدرسة الجزائرية 

يد الذي حاول أن لكن على الرغم من هذا إال أن اإلصالح الجدالتجديد في مختلف مجاالته، تبقيه حبيس 
افات، وأن يغرس في المتعلمين هوية وطنية مرنة قابلة يبني معالم دولة وطنية منفتحة على جل الثق

 ، وهذا يأتي من خالل ما يلي:للتحاور مع اآلخر

ووفق كل بعد من أبعادها العمل أكثر على إبراز وإثراء تكريس مبدأ الهوية الوطنية لدى المتعلمين،  -
 من جنس آخر.األساسية، والتي تمثل الفرد الجزائري عن غيره 

التوقف عن النظرة القاصرة للغة العربية بأنها لغة عاجزة عن مواكبة التطور واحتواء الجديد، وغرس  -
الحضارية روح االعتزاز بمقومات الهوية الوطنية في نفوس التالميذ، من خالل تصميم مناهج تبرز الهوية 

 لألمة، وتلبي حاجات المتعلمين اللغوية، وتعبر عن واقعهم، وتعكس ثقافتهم.



العمل على تجديد طرائق وأساليب جديدة في التعليم، بعيدة عن التلقين والتقليد مع ضرورة إحداث ثورة  -
يا والحاسوب، لتكوين أجيال قادرة على رفع من التكنولوجفي الوسائل التعليمية والعمل على االستفادة 

 تستهدف كيانها ومقومات وجودها.ومواجهة األخطار المختلفة، خاصة إذا كانت هذه األخطار التحديات 

كل ضرورة ربط كل ما هو نظري بالواقع لكي يتم تأكيد المبادئ واألسس التي تقوم عليها ثقافة وهوية  -
 الم الهوية لدى األفراد.األفراد في المجتمع، ألنه كلما اقتربنا من الواقع تتجسد مع

 قائمة المراجع:
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هي المقاربة و مقاربة جديدة  ليعتمد في بداية األلفية الثالثة صالح نظامها التعليميقامت الجزائر بإ: لقد ملخص
 مركزة علىالمقاربة الجديدة هذه ركز على الكم والتراكم المعرفي، لتأتي اءات بدل التدريس باألهداف التي بالكف

تمكن المتعلم من التعلم الذاتي وتنمية قدراته ذات وحسب مبادئها المعلنة  ية التعليمية،عمللل امحور بصفته المتعلم 
ذات المرجعية النظرية  الصلة بالتفكير الخالق والذكي، اال أن بناء المناهج البد أن يتماشى والمقاربة الجديدة

ويظهر توجه اإلصالح بصفة عامة وأبعاد خصوصية وفلسفة المجتمع بالدرجة األولى،  مراعاة ورةضر  مع،الغربية
هذه المقاربة من خالل عدة مؤشرات منها مضامين الكتاب المدرسي، والتي لها تأثير مباشر على المتعلم 

يم المجتمع في قوسلوكياته في الوسط المدرسي وخارجه، لهذا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى تضمين 
للسنة الخامسة ابتدائي وكتاب القراءة للسنة السادسة الكتاب المدرسي من خالل تحليل محتوى كتب اللغة العربية 

 أساسي

 : القيم االجتماعية، التعليم األساسي، التعليم االبتدائي، المقاربة باألهداف، المقاربة بالكفاءاتالكلمات المفتاحية

Abstract : 

Algeria reformed its education system at the beginning of the third millennium to 
adopt a new approach, namely, a competency approach rather than teaching 
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with objectives that focused on quantity and cognitive accumulation, so that this 
new approach comes focused on the learner as the focus of the educational 
process, as this is in accordance with its stated principles enables the learner to 
learn self and develop his abilities related to creative and intelligent thinking, but 
the construction of curricula must be in line with the new approach with Western 
theoretical reference, with the need to take into account the specificity and The 
philosophy of society in the first place, and the orientation of reform in general 
and the dimensions of this approach are reflected through several indicators, 
including the contents of the textbook, which has a direct impact on the learner 
and his behaviors in the school environment and abroad, so this study came to 
reveal the extent to which the values of society are included in the textbook by 
analyzing the content of Arabic books for the fifth year of primary and the 
reading book for the sixth year is essential 

Keywords: Social values, basic education, primary education, objectives 
approach, approach to competencies 

 

 : مقدمة

ن االهتمام بالمنظومة التربوية يعتبر من أولويات المجتمعات حيث أنها تعكس توجهات هذه المجتمعات كما إ
أنها تساهم في معالجة الظواهر السلبية واالختالالت التي تظهر في العالقات االجتماعية، كما أن بناء أي 

على اختالالت األنظمة السابقة ومراعاة نظام تربوي يخضع لمجموعة من المقاييس والمحددات منها الوقوف 
التغيرات المجتمعية المحلية والتغيرات العالمية كون العالم يتجه بسرعة لعولمة المرجعيات التربوية بعد عولمة 

ومن أهم المتطلبات التي يجب مراعاتها في بناء أي نظام تربوي مرجعية المجتمع الفكرية والدينية االقتصاد، 
والثقافية وباعتبار اللغة هي أساس أي عمليات تعليمية تلجأ األنظمة التربوية الى تركيز اهتماماتها لها 

لية مقارنة لكتاب السنة وتضمين أكبر قدر من القيم االجتماعية وقد جاءت هذه الدراسة كدراسة تحلي



من  2019/2020أساسي وكتاب اللغة العربية الجيل الثاني الذي تم اعتماده خالل الموسم الدراسي سادسةال
خالل مقارنة القيم االجتماعية المتداولة في الكتابين إلظهار حقيقة اعتماد االصالح على توجه ومبادئ 

ية والمدرسة األساسية والتدريس باألهداف وكذا التدريس االجتماع حيث تم عرض مفاهيم المدرسة االبتدائ
بالكفاءات، ثم تم عرض أهم القيم االجتماعية التي يجب أن تضمن في الكتاب المدرسي، أما في الجانب 

 .الميداني فقد تم تحليل الكتابين واجراء مقارنة بينهما بعد تحديد القيم النهائية الواجب تضمينها في الكتابين

 :يةاالشكال -1

لقد شهدت معظم المجتمعات في السنوات األخيرة مجموعة من األحداث المتالحقة أظهرت مدى الحاجة 
الى أنظمة تربوية قوية تواجه مختلف اآلفات االجتماعية والفوضى و مظاهر العنف والذاتية والقلق 

من الخلل في وتشابك المصالح داخل المجتمع الواحد، األمر الذي جعل من الضروري البحث عن مكا
النظم االجتماعية ،ومن بين هذه النظم النظام التربوي الذي يتكون من مجموعة من األنساق االجتماعية 
المتداخلة التي تتأثر بثقافات خارجة عن النسق التربوي  يمكن أن تؤثر على  استقراره وبالتالي استقرار 

 من خالل تضمين قيم المجتمع لبرامج المجتمع  المجتمعات حيث لن يمكن مجابهة هذه المؤثرات إال
ومحتويات الكتب المدرسية ، ولهذا فإن القائمين على النظام السياسي سعوا الى اصالح النظام التربوي 
من خالل االستعانة بمختصين في المجال  وقد مرت االصالحات في الجزائر بعدة مراحل وأهمها 

التعليم األساسي في بداية الثمانينات  إلى غاية صدور  التي تلتها اعتماد 1976إصالحات مرورا بأمريه 
الذي تضمن في غاياته الكبرى تعزيز دور المدرسة  2008جانفي  23القانون التوجيهي للتربية بتاريخ 

كعنصر إلثبات الشخصية الجزائرية و توحيد وحدة األمة ، من خالل تعليم قيم المجتمع في صيغ 
ربة كل اآلفات االجتماعية الحديثة الظهور، ولن يتم تعليم هذه القيم سلوكيات و أخالق مسؤولة و محا

اال من خالل تضمينها في الكتب المدرسية وخاصة كتاب اللغة العربية الذي يعتبر الحلقة األساسية التي 
تربط بين مختلف المقررات األخرى، وبالتالي ما مدى تضمين قيم المجتمع في الكتابين المدروسين؟، 

 كتابين يعكس بدرجة أكبر قيم المجتمع؟وأي ال

 الفرضيات: -2
أساسي وكتاب اللغة  سادسةهناك اختالف في تضمين قيم المجتمع بين كتابي القراءة للسنة ال -

 العربية للسنة الخامسة ابتدائي للجيل الثاني.



أساسي أحسن تضمينا للقيم المجتمعية من كتاب اللغة العربية للسنة  سادسةكتب القراءة للسنة ال -
 الخامسة ابتدائي للجيل الثاني

 أهداف البحث: -3

 إعطاء إضافة في مجال تحليل محتوى المناهج الدراسية. -
 الكشف عن مدى تضمين قيم المجتمع في كتب الجيل الثاني وخاصة كتب اللغة العربية  -
 مسار إصالح المنظومة التربوية.إعطاء إضافة ومالحظات حول  -

 :  منهج الدراســة -4

اقتضت الدراسة استخدام منهج تحليل المحتوى حيث رغم االختالف القائم بين العلماء بين اعتبار تحليل 
تحليل المحتوى هو عملية علمية منظمة تتمثل في إعادة تنظيم مادة  منهاج فانالمحتوى أداة أو 

االتصال اإلنساني المستهدفة بالتحليل في منظومات خاصة تتسق مع الرموز المفتاحية التي وضعها 
 .1المحلل أساسا لعمله ويراها تناسب تحقيق أهدافه من عمله أو أهداف المستخدم لنتائج التحليل

 مفاهيم الدراسة: -5
تقوم األمم والمجتمعات اإلنسانية على جملة كبيرة من األخالق والقيم الثابتة؛ : االجتماعية القيم-5-1

أهم  والقيم هيالتي تفصل بين الناس وتحدد طبيعة عالقتهم وتعاملهم مع بعضهم البعض، فاألخالق 
دعائم المجتمعات في كل مكان وزمان، فهي معايير عامة ضابطة للسلوك البشري الصحيح، وتحدد هذه 
القيم واألخالقيات تحت إطار تربوي عام للمجتمعات، وكما قال أمير الشعراء: إنما األمم األخالق ما بقيت 

والصفات المحببة والمرغوب  فهي الخصائص بوا. أما مفهوم القيم االجتماعيةفإن هم ذهبت أخالقهم ذه
فيها لدى جميع أفراد المجتمع، التي تحددها ثقافته وعاداته وديانته، وتقاليده، فالقيم تتعلق باألخالق العالية 
والمبادئ الراسخة الثابتة، فهي الُعرف الذي تسير عليه جميع عادات وتقاليد الشعوب، لما تتمتع به من قوة 

 2ئات المجتمعية، إذ إنها أساس استقرار المجتمعات.كافة الف وقبول لدى، وأصالة
وهي مجموعة العادات التي تأثر بها اإلنسان وأصبحت جزء منه يتحكم في تصرفاته وسلوكياته ولكنه من 

مثال أن يكون الشخص محبًا  أصدقائه،ناحية تعامله الشخصي واالجتماعي مع اآلخرين أهله أو أقاربه أو 
يكون الفرد مائاًل إلى  والعكس أنمساعدتهم أو إسعادهم أو الدفاع عن قضاياهم إلى  للناس،ولديه الميل

 .3من حوله أو حتى االنعزال بعيدًا عنهم وضرر اآلخرينالشر 



هو التعليم الذين يستمر لمدة تسعة سنوات مقسمة على ثالثة أطوار الطور األول :األساسي التعليم-5-2
به ثالثة سنوات من السنة االولى ابتدائي الى السنة الثالثة ابتدائي والطور الثاني من السنة الرابعة ابتدائي 

ة أساسي والذي الى السنة السادسة ابتدائي والطور الثالث من السنة السابعة أساسي الى السنة التاسع
 .1976 أمريهيسمى حاليا بالعليم المتوسط، وقد تم اعتماده في بداية الثمانينات عقب صدور 

هو مرحلة من مراحل التعليم يمتد على خمسة سنوات مقسم الى ثالثة أطوار  :االبتدائي التعليم-5-3
والرابعة ابتدائيوالطور الطور األول السنة األولى والثانية ابتدائي والطور الثاني خاص بالسنتين الثالثة 

 2003أثناء اصالحات  وقد اعتمادههو الخامسة ابتدائي  الثالث
 :باألهداف المقاربة-5-4

التأويالت  األطروحات وى نظرية من نظريـــات التعليم التي يقصد بها " ذاك النسق منيعتمد عل
التعليمي حيت تكون تلك العناصــــروالمكونــات التي ينتظم بها النسق  ،مفـــاهيم المنسجمة منطقيـــــاو ال

سيــــةتجتمع وعند مالحظة هذاالتعريف نجـــــده يتكون مــن ثالثة عناصر أسا ،غير متناقضة فيما بينها
 :وهـــي، لتـؤلف النمـوذج

 مجموعة من المفاهيم تنتظم في نسق تربطه عالقات منطقية -
 .والتجـريــبحيث ترتبـط تلك المفــــــاهيـم فـي مجـــــال واقعـيوتكـــــــون قابلـــــة للتمحيـــــص  -

العناصـر التي تكـون نظـرية التعليـم باألهـداف تقود إلى إطار نظري يجسد به هذاالنمـوذج وهذه 
حتى تكـون صورتــه واضحة في األذهان , ويسمى هذا النموذج بالتعليم النسقي ,الذي يقوم على 

 . 4(فلسفة نظرية واضحة تدعى ) نظرية األنساق
هي تعبير عن تصور تربوي بيداغوجي ينطلق من الكفاءة  : بيداغوجية الكفاءاتبالكفاءات المقاربة-5-5

المستهدفة في نهاية أي نشاط تعليمي أو مرحلة تعليمية تعلمية، لضبط استراتيجية التكوين في المدرسة 
 5من حيث طرائق التدريس والوسائل التعليمية وأهداف التعلم وانتقاء المحتويات وأساليب التقويم وأدواته.

اربة بالكفاءات هي استراتيجية بيداغوجية منظمة تم اعتمادها في تنظيم مختلف األنشطة وبالتالي فالمق
التعليمية والتدريبية وبناء برامج ومناهج للتعليم والتدريب بهدف جعل المتعلم قادرا على توظيف موارده التي 

لتي يوجهها في حياته اكتسبها في بيئة التعليم والتدريب لمواجهة ومعالجة مختلف الوضعيات والمواقف ا
اليومية بإتقان وهو الهدف األسمى لكل األنظمة التربوية والتكوينية لالستجابة لمتطلبات المحيط 

 .6االجتماعي واالقتصادي الذي يعرف تغيرات جد متسارعة في شتى المجاالت والميادين
 ة:خصائص هذا النموذج في العناصر التالي : يمكن حصرخصائص التدريس بالكفاءات -6



تفريد التعليم: تشجيع االستقاللية والمبادرة لدى المتعلم مع ايالء عناية خاصة بالفروق الفردية بين  -
 المتعلمين.

 قياس األداء باالهتمام بتقويم األداءات، السلوكات بدل من المعارف الصرفة والنظرية. -
 في تنظيم أنشطة التعلم وتقويم األداء. اعطاء حرية أوسع للمعلم -
 المعلومات لتنمية كفاءات أو حل اشكاليات في وضعيات مختلفة.دمج  -
 7.توظيف المعلومات وتحويلها لمواجهة مختلف مواقف الحياة بكفاءة -

 :أهم القيم االجتماعية -7
 ، الصدق مع النفس وخالقها، ومع اآلخرين، فالصدق سمة المؤمن. والعمل: الصدق في القول الصدق
العظيم، وهو قيمة عالية من القيم االجتماعية، تضبط سلوك صاحبها على : هو خلق اإلسالم الحياء

 النهج الصحيح والسلوك المرغوب في مجتمعه.
: هو ُخلق عظيم وقيمة كبيرة يتحلى بها اإلنسان الذي يؤثر غيره على نفسه، ويدفع بالخير لغيره اإليثار

 حيلًة منه.  وقت حاجته هو إليه، ربما ألنه رأى أن غيره أشد حاجًة وأقل
: هو قيمة مجتمعية إنسانية بحتة، تتجلى عندما يقدم اإلنسان نفسه وماله دون أخيه البذل والعطاء

 ومجتمعه ووطنه، فيفديهم بأعز ما لديه.
: التعاون بين أفراد المجتمع الواحد وتكافلهم مًعا؛ هو من أجمل صور القيم االجتماعية التعاون والتضامن
ركائز التواصل البشري، وخطوة ها فائدة على المجتمعات واألفراد، وهو ركيزة مهمة من وأكثرها نفًعا وأعم
 8.مصاعب الحياة بكل قوة والتطور والوقوف أمامكبيرة نحو التقدم 

 :طرق تعزز القيم االجتماعية
 نعومة أظفارهم، وغرس أهم القيم واألخالق بين األفراد. منذ: لألبناءالتربية الحسنة 

سلوكيات الطلبة ويرعاهم ويلبي حاجاتهم النفسية والعقلية بالطرق  يوجهتربوي: تكوين نظام تعليمي 
 السليمة. 

 . الذي يحفظ القيم ويعززها ويسعى لنشرها بين كافة المجتمعات:اإلعالم الموجه
هو النبي عليه  ، وفي المجتمع اإلنساني، فخير قدوة للمسلم في حياتهوالمدرسةفي األسرة : القدوة الحسنة

[، وهذا مدح وثناء وتأكيد من 4السالم فقد قال سبحانه في محكم كتابه: "َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم" ]القلم: 
 9.هللا سبحانه لنبيه عليه السالم بمكارم أخالقه ورفعتها

 



 الميداني الجانب. 

للسنة  اللغة العربيةمن خالل تحليل كتابي  2022 فيفري أجريت الدراسة في شهر الدراسة:أ. حدود 
 .أساسي لسادسةالجيل الثانيوكتاب القراءةللسنة ا ابتدائي الخامسة

اللغة العربيةللسنة الخامسة ابتدائي الجيل بالدراسة في المحتوى الكلي لكت تمثلت عينة: ب. عينة الدراسة
وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية حيث تم اختيار  أساسي،وكتاب القراءة للسنة السادسة  الثاني

المجتمع األصلي كله كعينة للدراسة، حيث انه ال يمكن استبعاد أي درس من الدروس لكونها مترادفة 
الجدول التالي عدد الصفحات والدروس التي تم  بالدراسة، ويوضحوتخدم مختلف االبعاد الخاصة 

 كتاب:تحليلها في كل 
 :دد الصفحات والدروس التي تم تحليلها في كل كتاب(:ع1الجدول )

 النصوصعدد  عدد الصفحات المحور عنوان الكتاب

كتاب التربية اللغة 
العربية للسنة الخامسة 

 ابتدائي الجيل الثاني

 04 15 القيم االنسانية
 04 15 والخدماتالحياة االجتماعية 

 04 15 الهوية الوطنية 
 04 15 التنمية المستدامة

 04 15 والتغذيةالصحة 
 04 15 واالكتشافاتعالم العلوم 

 04 15 التراث وحكايات منقصص 
 03 15 األسفار والرحالت

 31 147 باالضافة لألنشطة والتمارين المجموع
كتاب القراءة للسنة 

 السادسة أساسي
 103 218 وحدة  27موزع الى 

 

 أداتين رئيسيتين هما:لقد اعتمد الباحث على أدوات الدراسة:
 : وتتمثل في فئة القيم االجتماعية، الفئات -
 : وهي وحدة الكلمة.وحدات التحليل -



تم  ،حيث وبعد اعداد قائمة أولية للقيم ومقارنتها بقيم تم تناولها في دراسات نظرية سابقة في العلوم االجتماعية
في الكتاب المدرسي، والتي تظهر في الجدول الوصول الى القائمة النهائية لقيم المجتمع الواجب تضمينها 

 التالي: 

 

 يمثل القيم النهائية 02الجدول رقم 

 القيم البعد
 
 
 
 
 
 
 
 

 القيم االجتماعية

 والتضامنالتعاون  -
 والعطاءالبذل  -
 االيثار -
 الحياء -
 والوفاءالصدق  -
 والنجاحالمثابرة  -
 التسامح -
 االسالم -
 العدل -
 المحبة -
 العمل -
 والثباتالصبر  -
 على النفس االعتماد -
 شكر هللا والتوكل عليه -
 التضحية -
 الحرية -
 النظافة -
 األمانة -
 االحترام -

 

 التحليل:ثبات استمارة -



للتعليم األساسي وكتاب للسنة السادسة القراءة لتحليل قام الباحثان بتحليل كتابللتأكد من ثبات ا
كما تم حساب نسبة االتفاق بين التحليلين باستخدام معادلة  اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي

ن2تنص على: معامل الثبات =  والتي)هولستي)
1ن + 2ن  

 

مجموع التكرارات  2ن -مجموع التكرارات في التحليل األول 1ن -ن عدد مرات االتفاق-حيث:
و أن أقل قيمة في التحليلين هي التي تمثل عدد مرات االتفاق والجدول التالي يمثل  في التحليل الثاني

 معدل الثبات لتحليل الكتابين وفق األبعاد.

 :وفق مجموع القيم( معدل الثبات لتحليل الكتابين 03جدول رقم )ال

 
 كتاب التعليم االبتدائي كتاب التعليم األساسي

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثبات الثاني

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثبات الثاني

 %98,18 108 112 %93.47 291 272 القيم االجتماعية
 

 .وبالتالي يتم قبول تحليل القيم % 80يتضح من الجدول أن معدالت الثبات مرتفعة وتفوق 

وحساب نسبتها حيث سنتعرض في الجدول التالي الى تكرارات القيم االجتماعية المتضمنة في الكتابين 
 وترتيبها حسب كل كتاب

ابتدائي  الخامسةللسنة  ياللغة العربية( تكرارات القيم االجتماعية المتضمنة في كتاب04الجدول رقم )
 أساسي: سادسةالللسنةوالقراءة 

 كتاب السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني أساسي سادسةكتاب السنة ال القيمة
 الرتبة النسبة % التكرار الرتبة النسبة % التكرار

 1 21.29 23 5 7.72 21 التعاون والتضامن
 5 7.40 08 7 5.88 16 البذل والعطاء

 7 2.77 03 14 1.47 4 االيثار
 - - - 16 0.36 1 الحياء

 - - - 9 4.04 11 الصدق والوفاء



 6 3.70 04 14 1.47 4 المثابرة والنجاح
 6 1.85 02 8 4.41 12 التسامح
 7 2.77 03 1 16.17 44 االسالم
 8 1.85 02 10 3.68 10 العدل
 2 19.44 21 2 15.44 42 المحبة
 4 11.11 12 3 11.03 30 العمل

 - - - 11 2.94 8 الصبر والثبات
 - - - 10 3.68 10 النفساالعتمادعلى

 6 3.70 04 6 6.62 18 شكر هللا
 8 1.85 02 4 9.19 25 التضحية

 8 1.85 02 12 2.57 7 الحرية
 3 16.66 18 16 0.36 1 النظافة
 9 0.92 01 13 2.21 6 األمانة
 7 2.77 03 15 0.74 2 االحترام
 - 100 108 - 100 272 المجموع
 

للسنة السادسة من  نالحظ من خالل الجدول الرابع أن عدد القيم االجتماعية المتضمنة في كتاب القراءة
 الخامسة ةلسناللغة العربية للتعليم األساسي أكبر من عدد القيم االجتماعية المتضمنة في كتاب ا

قيمة، فيما بلغ عدد القيم  272حيث بلغت عدد القيم في كتاب القراءة للسنة السادسة أساسي  ،ابتدائي
 % 50قيمة، أي أن عدد القيم تراجع بأكثر من  108للسنة الخامسة ابتدائي  في كتاب اللغة العربية

بنسبة  االسالمعليم األساسي نجد أن أكبر قيمة اجتماعية تكرارا هي قيمة تحيث وبالنسبة لكتاب ال
% ثم قيمة  15.44بنسبة  المحبةلتليها قيمة  ، % من مجموع القيم المتضمنة في هذا الكتاب16.17

% لتليها تكرارات بقية  9.19في الرتبة الرابعة بنسبة  التضحيةلتليها قيمة %  11.03بة بنس العمل
وهذا ما يدل على توجه واضعي البرامج في التعليم األساسي الى غرس قيم االرتباط القيم بنسب متقاربة 

العمل الذي يعد احدى المبادئ المحبة التي تزيد الترابط بين أفراد المجتمع ثم بالثقافة االسالمية وتشجيع 
كما أن نصوصه مستمدة من ابداعات االسالمية األساسية، حيث ما يالحظ في الكتاب أنه يبدأ باسم هللا 

رواد الفكر واألدب العربي كجبران خليل جبران وتوفيق الحكيم وأحمد شوقي وايليا أبو ماضي ومحمد 



المدروسة مستمدة من ثقافة المجتمع اإلسالمي  األخضر السائحي وغيرهم، أي أن النصوص والمواضيع
كما أننا نجد التضمين الواسع لسير وصفات الرسول محمد عليه الصالة والسالم كالتعريف بزوجاته 

 وأبنائه، والتعريف بصفاته كالعدل والتضحية والحنان والرحمة والعطف. 

نالحظ أن أكبر قيمة اجتماعية تكرارا أما من خالل الجدول وفي جزئه الخاص بكتاب التعليم االبتدائي ف
%  19.44% لتليها قيمة المحبة في المرتبة الثانية بنسبة 21.29هي قيمة التعاون والتضامن بنسبة 

% أما بقية القيم  11.11% لتليها في الرتبة الرابعة قيمة العمل بنسبة  16.66ثم قيمة النظافة بنسبة 
%  التي  0.92%  بالنسبة لقيمة البذل والعطاء حتى 7.40 فكانت نسب تكراراتها ضعيفة تتراوح بين

تمثل تكرارات قيمة األمانة، أما القيم غير المتداولة في الكتاب هي قيم الحياء والصدق والوفاء والصبر 
لغياب  واالعتماد على النفس وهذا ما يفسر توجه القائمين على وضع هذا المحتوى الى البحث عن حل

والمحبة وكذا االهتمام بالجانب البيئي من خالل التأكيد على أهمية النظافة وعدم التعاون والتضامن 
االهتمام بقيم الحياء والصدق واالعتماد على النفس والصبر يفسر انتشار الظواهر الالخالقية والمجاهرة 
 بها، وعدم الصبر الذي أدى الى حدوث االعتداءات الناتجة عن اختالفات بسيطة، كما أن تعويد
المتعلمين على شكر هللا واالعتراف بأفضاله يعتبر عامال مهما مع العمل لجلب البركة والرزق وهذا ما 
يغيب تماما عن مجتمعنا الذي توجه الى النفعية دون تثمين العمل ودون التقيد بالمبادئ الحقيقة 

 للمجتمع بصفته مجتمعا مسلما.

 مهما في بناء شخصية المتعلم، فالمعارف تؤثر في ان نوعية البرامج والقيم المستهدفة تعتبر عامال
وأهدافها، وهذا ما سعت للوصول اليه النصوص المتضمنة المتعلم بمصدرها ومدي القيم المتضمنة فيها 

في كتب السنة السادسة أساسي عكس كتب التعليم االبتدائي التي لم تراع قيم وتوجهات المجتمع بل 
الح وهذا ما يقسر انتشار اآلفات واألمراض االجتماعية الغريبة عن عكست توجهات القائمين على اإلص

 المجتمع كما أن التالميذ غالبا ما يتزودون بالمعارف وال يترجمونها في شكل سلوكيات.

 نتائج الفرضيات:

 القيم االجتماعية في الكتابين نستنتج أن: والسوسيولوجي لتكراراتمن خالل التحليلين االحصائي 

في تضمين القيم االجتماعية بالكتابين سواء من الفرضية األولى محققة حيث أن هناك اختالف  -
 حيث المجموع العام أو من حيث ترتيب القيم وأهميتها.



الفرضية الثانية محققة كون كتاب التعليم األساسي أكثر تضمينا للقيم االجتماعية من كتاب  -
وثوابته من حيث نوعية القيم وعالقتها بالمجتمع العليم االبتدائي سواء من حيث العدد أو 

 .كاإلسالم

ومبادئه ثم : ان اصالح أي منظومة تربوية يجب أن يراعي بالدرجة األولى خصوصية المجتمع خاتمة
االهتمام بدرجة ثانية بالقيم العالمية وهذا لتكوين فرد متشبع بالقيم االجتماعية المنبثقة من قيم المجتمع 

على القيم العالمية، وبهذا يمكن مواجهة الظواهر السلبية أو حتى تفادي حدوثها، وأن  األصلية مطلعا
االصالح ليس بالضرورة تغيير كل المقررات جذريا وهذا ما يحدث عند اصالح النظم التربوية في دول 

 العالم الثالث.
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دة ضمن محتوى مناهج الجيل األخطاء الوار  لنظرية للوقوف على أهمنهدف من خالل هذه الدراسة ا
ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا على المنهج الوصفي، وذلك ، المتعلقة بمكونات الهوية الثقافية الجزائرية،الثاني

 المتعلقة بالموضوع ووصفها وتحليلها وتفسيرها. من خالل عرض المعلومات

الواردة في مناهج الجيل الثاني، وجود عدد هائل من األخطاء  إلىفي األخير دراسةال تانته
المقترحات لعل  قمنا بطرح جملة من بناء على ذلكو ،الهوية الثقافية الجزائريةوأبعاد مكونات  مست
تخصيص ، وكذا الحضاري للمجتمع الجزائري المسلمربط كل البيداغوجيا التعليمية بالبعد الثقافي و :أهمها

 .بعاد الهوية الثقافية الجزائريةبالنسبة للمناهج المتضمنة ألحجم ساعي كبير 

 مناهج الجيل الثاني.، المناهج المدرسية، الثقافة، الهويةالكلمات المفتاحية:

 

Abstract:

We aim through this theoretical study to identify the most important errors contained 

within the content of the second generation curricula, related to the components of the 

Algerian cultural identity. 

In the end, the study ended with the presence of a huge number of errors contained in the 

second generation curricula, affecting the components and dimensions of the Algerian cultural 

identity, and accordingly we put forward a number of proposals, perhaps the most important of 

which are: linking all educational pedagogy to the cultural and civilizational dimension of the 

Algerian Muslim community, as well as allocating a large courier volume As for the curricula 

that include the dimensions of the Algerian cultural identity. 

Keywords: identity, school curricula, culture, second generation curricula. 

 

 

 

 

 

 مقدمة. 1



الخصائص والمميزات المادية والالمادية، التي  تعبر الهوية الثقافية الجزائرية عن مجموعة من
تداخلت في تشكيلها العديد من الظروف الداخلية والخارجية، وتتميز هذه الهوية بمجموعة من الثوابت 
الراسخة لدى المجتمع الجزائري، والضاربة في عمق التاريخ، وتعمل الهوية الثقافية الجزائرية على وحدة 

استقراره واستمراره، ألن المجتمع إذا تهدمت ثوابته وتالشت هويته  سهل تفككه المجتمع الجزائري، وضمان 
 وبشر ذلك بنهايته.

خاصة لمة في كل الميادين االجتماعية لكن نظرا لموجة التغير االجتماعي السريع، وهيمنة العو 
غريبة وجديدة  اتالثقافية منها، كل هذا ساهم في انفتاح المجتمع الجزائري على ثقافات العالم، ثقاف

إلى تهافت الشباب عليه باسم التحضر، فبرزت على  االنفتاحدفع هذا  حيثالسلبي واإليجابي،  بمحتواها
المجتمع الجزائري ظواهر غريبة، وسلوكيات جديدة، وعادات سلبية تتعارض مع ثوابتنا الوطنية، وقيمنا 

الجتماعية، بل أصبحت تعتبر بديال عن ما اإلسالمية، وقد تفاقمت هذه العادات والظواهر وغزت الساحة ا
 ألفه المجتمع الجزائري ويؤمن به.

، بحيث أصبحت في الوقت الراهن مطالبة أكثر بالحفاظ التعليمية المدارسوبالتالي تزايدت أدوار 
قيم الثقافية ترسيخ الو  ، وأن تعمل على تأكيدالمعرضة للتدهور واالندثار جزائريةعلى الهوية الثقافية ال
ا في ، خاصة وأن التعليم يشكل حجرالزاوية في تشكيل الهوية وفي تعزيزها والحفاظ عليهللمجتمع الجزائري 

المبادئ واألفكاروالقيم  بية األجيال منذ الصغر علىأداة أساسية لتر وباعتباره كل مجتمع منالمجتمعات، 
 .الجزائري  التي تشكل في النهاية الهويةالوطنية للمجتمع

نا على مؤسساتنا ومعاهديتجسد فعليا من خالل المناهج المدرسية، األمر الذي يفرضوهذا األمر 
يعزز مقومات األمة  مراعاة كل مامن خالل ية، مناهج التعليمالور العلمية والثقافية أن تعد وتط

 لمدرسيةالمناهج ا فبواسطة، ، والفكرية والقيمية واالجتماعيةديةومرتكزاتها، وفق أسسها ومنطلقاتها العقائ
التي يقوم عليها  على عناصر الهوية الثقافية بناء ،ربية السوية لدى األجيال الصاعدةغرس التيمكننا 
 .الجزائري  المجتمع

( لتأكد على أبعاد ومكونات الهوية الثقافية 2016اإلصالحاتالتربوية الجديدة )بناء على ذلك جاءت 
، بعد وضعها محل التنفيذ، مع ذلك المدرسية المناهجضمن محتوى ومعالجة مواطن النقص الجزائرية 

 ثارت علىحيث ،التي مست حتى مكونات الهوية الثقافية الجزائرية ظهرت مجموعة من األخطاء الكارثية
تصحيح الفوري لكل الالجديدةو  سحب المناهجببتلوطا، بعض الهيئات التربوية واالجتماعية إثر ذلك



هذا اإلطار سنحاول طرح إشكالية الدراسة التي نحاول معالجتها وفق سياق  فيعليه و .األخطاء الواردة فيها
 :تحليلي من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي اآلتيوصفينظري 

 ؟بمكونات الهوية الثقافية الجزائرية ضمن محتوى مناهج الجيل الثانيالمتعلقة األخطاء فيم تتمثل  -

 :تهدف هذه الدراسة إلى هداف الدراسة:أ

 التعريف بالهوية الثقافية الجزائرية وأبرز مكوناتها. -

 التعريف بمناهج الجيل الثاني المعتمدة في المدرسة الجزائرية. -

مناهج الجيل  ضمن محتوى  خطاء التي تم  بمكونات الهوية الثقافية الجزائريةالوقوف على أهم األ -
 .الثاني

 طاء، وكذا تدارك مثيالتها في أي إصالح مستقبلي.اقتراح بعض الحلول المناسبة لتصحيح هذه األخ -

 :مدخل لمناهج الجيل الثاسني.2

 :الجيل الثاسنيتعريف منهاج  1.2

المعرفة وأحيانا المحتوى،  حمد توفيق و الحيلة محمود محمد:مرعي أيعرفه  تعريف المنهاج المدرسي: -أ
المتعلم، ويعني التقويم، وأخيرا األهداف  إلىويعني األنشطة التعليمية التعلمية التي ستوصل هذا المحتوى 

 .المعلم والمتعلم والظروف المحيطة به إلىالمتوخاة من تعلم هذا المحتوى، إضافة 

عبد العليم إبراهيم: خطة العمل في الميدان المدرسي، يشمل أنواع الخبرات والدراسات التي  عرفهكما ي -
 .(181ص  ،2018)التونسيوآخرون،.ميذالتال إلىتوصلها المدرسة أو مدرسي التربية 

تمثل مجموع اإلصالحات التي أدرجت على مناهج الجيل األول تبعا  تعريف مناهج الجيل الثاسني: -ب
ترسيخا لما جاء به القانون التوجيهي للتربية  2013االستشارة الميدانية حول التعليم اإللزامي:لما يلي
، صدور ميثاق أخالقيات المهنة، وتعرف إجرائيا بأنها 2009، الدليل المنهجي إلعداد المناهج 2008

 .(5، ص 2018، سليماني وبلوقميدي)مجموع اإلجراءات التي تضمنت:

 : الذي يمثل المؤشرات التالية:المستوى التصوري  -

 .فكرة اإلصالحات و االنطالق من السلوكية إلى البنائية-



 دمج التعلمات أفقيا و عموديا.  -

 مولية و توظيف المعارف. فكرة الش – 

 . تقاطع و تشارك محتويات المواد فيما بينها من خالل الكفاءات العرضية - 

 :والذي تحدده المؤشرات التالية مستوى العداد المنهجي:

 .المشروع البيداغوجي السنوي -

 .المخطط األسبوعي للمواد -

 نظام التقويم المطبق. -

 آلية طرح األسئلة. -

 الكتاب المدرسي. آلية تناول -

 مبادئ مناهج الجيل الثاسني: 2.2

 . التكفل بالبعد القيمي األخالقي: الممثل في أبعاد الهوية في ثالثية: اإلسالم، العروبة واألمازيغية-

 ال يدرك معنى المواطنة.قيم المدنية التي تعطي فردا مسؤو ال -

 .التضامن والتعاون القيم األخالقية المنبثقة عن تقاليد مجتمعنا كقيم  -

 .القيم المرتبطة بالعمل والجهد وبخلق المثابرة وأخالقيات العمل-

 .(5، ص 2018، سليماني وبلوقميدي)القيم العالمية بما يتالءم و قيمنا )حقوق اإلنسان(. -

(ها) تعريفها،مكوسناتجزائريةالالثقافية الهوية . 3  

جتماعية، عدة معاني حسب الالثقافية كمفهوم في العلوم اوية تكتسي اله:الثقافية الهوية تعريف1.3
لها وفي ما يلي سنتعرض لبعض هذه التعريفات:حسب المواضيع االجتماعية التي تطرقوا و المختصين  



السامية، والذاتية النابعة من األفراد والشعوب، وتلك الركائز التي  األصليةتلك المبادئ  تعرف على أنها -
تمثل الكيان الشخص والروحي والمادي لإلنسان، بتفاعل صورتي هذا الكيان إلثبات هوية أو شخصية 

 (161ص ،2018 حمدي،م).الفرد أو المجتمع أو الشعوب

من السمات والقسمات العامة، التي تميز  والمشترككما تعرف أيضا على أنها" القدر الثابت والجوهري  -
حضارة هذه األمة، عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية، طابعا تتميز به 

 .(67ص ،2016)محلب، .عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى 

واآلداب والتراث والقيم والعادات  ويمكن تعريفها أيضا بأنها حصيلة العقيدة والفكر واللغة والتاريخ والفنون -
والتقاليد والوجدان ومعايير السلوك، وغيرها من المقومات تتمايز بها األمم والشعوب والمجتمعات، ولي  
كل هذه المكونات ثابتة بل بعضها يتغير حسب المستجدات اإلنسانية والحضارية التي ال تتناقض مع 

لعنصر الثابت والجوهر المشترك من السمات التي تميز حضارة أمة الثوابت الدينية والوطنية، والهوية هي ا
 .(257، ص 2016)الخاليلة، عن غيرها

ما تم طرحه من تعريفات للهوية الثقافية بشكل عام، يظهر أنها تتميز بخصائص واحدة لدى م
 :اآلتيفي  المميزاتبما فيها الجزائر، وتتمثل هذه  المجتمعاتجميع 

 .المجتمعبين جميع أفراد  أنها عامة ومشتركة -

 .وتميزه عن غيره المجتمعأنها تعبر عن -

 .الماديةوالالماديةأنها مزيج من العناصر - 

 وتحافظ على وجوده توحيدهو  المجتمعتعمل على تنميط  -

 األخرى للمجتمعات بينما يختلف تعريف الهوية الثقافية الجزائرية عن غيرها من الهويات الثقافية 
لها، من دين، لغة، تاريخ، عادات وتقاليد، والتراث بأنواعه، وهذا ما  المكونةفي محتوى العناصر 
 :سنوضحه أكثرفي التالي

تستمد الهوية الثقافية مقوماتها من عناصر راسخة شكلتها ثوابت  :الجزائريةالهوية الثقافية مكوسنات2.3
، واحدة، تكاد تكون قاسما مشتركا بين أبناء أمةطبيعيةمتداد الجغرافي دون عوائق جغرافية تعك  هذا اال

ومن بين أهم أس  الهويةالثقافية واألنساب والمعتقدات،ي األعراق تترجم معاني التسامح رغم التباين ف
 :الجزائرية



 :العربية المشتركة اللغة1.2.3

اللغة العربية تعد اللغة العنصر األساسي في تشكل هوية أي أمة أو شعب من الشعوب، وتعد 
إحدى الركائز األساسية لهوية المجتمع العربي بما فيها الجزائر، وهي الوسيلة األساسية في العالقات 

 (34ص  ،2005،)الخوري اإلنسانية من حيث التوصيل او النقل والتعبير عن األفكار والمعاني والرغبات.

الوطنية، في شكلها الرسمي إذ أصبح ينص كما استطاعت الحركة األمازيغية إعادة تعريف الهوية 
الدستور الجزائري على أن " اللغة األمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة على ترقيتها 
وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية، المستعملة على مستوى التراب الوطني، وقد تجسد ذلك في منح اللغة 

 (158، 157، ص2018)العونية وكوبيبي معاشو، من اإلرث الثقافي.األمازيغية المكانة الثقافية كجزء 

 :السالمي المشترك الدين 2.2.3

الذي نلمسه على الشعب  المجتمع الجزائري، وهذا التأثير نحن نلم  مدى تأثير اإلسالم في هوية
أو مبالغا فيه، كون الديانة اإلسالمية مارست مثل هذا التأثير على مجتمعات متعددة، وتفاعلت الجزائري 

معه شعوب مختلفة، وهذا ما تؤكده إبراهيم خضر بقولها" أما اإلسالم فقد كان بالنسبة للذين أسلموا 
هللا  إلىللحياة، يتعبدون به وتعربوا، أو بالنسبة للذين أسلموا ولم يتعربوا دينا وعقيدة وشريعة ونظاما كامال 

تعالى، وبأحكامه ومبادئه ومثله، ويسلكون في الحياة على الطريق الصواب، ثم كان هذا الدين للذين تعربوا 
 (105ـــــ  104، ص2014)فياللي، .ولم يسلموا تاريخا مشتركا وثقافة ولغة

المغاربي بما فيه الجزائري لي   الفردعلى يمارسه الدين اإلسالميالتأثير المهم الذي  كما يظهر أن 
الوجود والحياة، وإنما نجد بصماته  إلىمحصورا في تربيته وتصوراته ومشاعره ومعامالته، ونظرته 

الواضحة مجسدة في الكثير من المجاالت والميادين في العلم والفكر والفن والعمارة وسائر اإلبداعات، 
المغاربي، بالديانة اإلسالمية، ما هي إال تأكيد على تلون  وتعبر هذه المجاالت عن مدى تأثر نفسية الفرد

 (106ـــــ 105، ص2014)فياللي، .الهوية المغاربية، وتشبعها بخصائص الديانة اإلسالمية واصطباغها بصبغتها

 :المشترك التاريخ 3.2.3

وجوهره سريان الماضي فيالحاضر  وى وأحداث تسرد، ولكنه في حقيقتهلي  التاريخ مجرد وقائع تر 
دي ائاالنتماء العق ا التاريخ والذي يبلور، ويكرسبما يعنيه هذا السريان من الوعي باإلطار الثقافي لهذ

، (92ص  ،2016)سوقال،فالتاريخ مقوما من أبرز مقومات الهوية الثقافية لألمم والشعوب ألمة، لوالفكري



ويمثل التاريخ الماضي المشترك لألفراد أو لشعب ما فهو عنصر يعبر عن هوية أساسية، باعتباره يدرس 
)زغو، .الماضي، ويقف على الحقائق وتستند إليه الدول والشعوب للتطلع لبناء الحاضر والتطلع للمستقبل

 )95، ص2010

إلى الفتح اإلسالمي وظهور  قييينائري الذي يمتد من العهد الفإن العمق التاريخي للمجتمع الجز 
الدولة الوطنية األولى أال وهي الدولة الرستومية، ومن بعدها الحمادية والزيانية ودخول الجزائر في عهود 
جديدة تحت قيادة العثمانيين، وبدايات ظهور الوعي الوطني في الحقبةاالستعمارية الفرنسية وتأسي  الدولة 

مير عبد القادر وخوض حرب تحريرية من أعتى الحروب أرخت لهوية جديدة الجزائرية الحديثة في عهد األ
 .كتبت بدماء الشهداء األبرار

إذن يمثل التاريخ مرآة الهوية الجزائرية، تاريخ نضال ودفاع عن الوطن، وأهم المقومات الشخصية 
د إبن بادي  "إن هذه الممثلة للمجتمع المدني، فهو عامل توحيد وجمع بين الجزائريين، يقول "عبد الحمي

األمة الجزائرية ليست هي فرنسا وال يمكن أن تكون فرنسا، وال تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت؛ بل 
هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وأخالقها، وفي عنصريتها وفي دينها، وال تريد أن تندمج، ولها 

لمعروفة" فتحدد وحدة اللغة، الفكر واألدب والعادات وطن محدود هو الوطن الجزائري، بحدوده الحالية ا
تومي، ).والتقاليد، القيم بوحدة التاريخ، فجل العناصر السابقة نتيجة التحامها بالعامل التاريخي المكون للهوية

 (169 - 168 ص، 2017

 : المشترك التراث 4.2.3

ماتركه السلف للخلف من أشكال يعبر التراث عن الجانب الموروث اجتماعيا من الثقافة، أي كل 
سلوك جماعية أو آثار، وذلك أن التراث قد يكون ماديا ماثال على شكل مبان أو أدوات، وسواها من 

الشواهد المادية الملموسة، وقد يكون معنويا يتمثل في اآلداب والعلوم والفنون واألفكار والعقائد واألساطير 
الثقافة، التراث يعطي المجتمع هويته، ولذلك يعتز المجتمع  وغيرها، ويشكل الطرفات الجانب األهم في

 (215، ص 2016)قاسي، .بتراثه بخاصة تلك الجوانب التي يرى أنها مشرفة

، فالسلوكيات التي يتبعها األفراد مكونات التراث المعنوي من أهم بر العادات والتقاليد تعتكما 
الخاصة واألحكام الثابتة على بعض السلوكيات الحسنة والطقوس السائرة في المجتمع، وبعض المعامالت 

أو الرديئة والطيبة منها أو القبيحة ما هي إال عادات وتقاليد يتسم بها المجتمع والتي يمارسها الفرد في 
وتصرفات األشخاص وسلوكهم وأفكارهم  ،حياته، فهي مجموعة طويلة من حصيلة التجارب في حياة الناس

 (255، ص2018)الخاليلة، .ك األثر الكبير على الفرد والمجتمع"ومعتقداتهم التي تتر 



قد ساهم المجتمع الجزائري في إيجاد اختالف في بعض العادات والتقاليد بين عدة جهات بالرغم لو 
من القاسم المشترك في طبيعة المناسبات سواء كانت دينية أو اجتماعية، والمقصود بوجود اختالف هو 

أنواع المآدب التي تحضر في هذه المناسبات، وكذا في  كل األزياء المعبرة عن في طريقة االحتفال و 
الفرحة بإحيائها، باإلضافة إلى عادات وتقاليد تضم الشعائر والطقوس واآلثار الشعبية القديمة المأثورة من 

لشعبية احتفاالت الزواج الختان، األعياد الشعبية، الطعام، الحكايات الشعبية، واألمثال والحكم ا
 .(380، ص2018)محلب، وغيرها.

 :والمتعلقة بمكوسنات الهوية الثقافية الجزائرية سنماذج عن األخطاء الواردة في مناهج الجيل الثاسنيثالثا: 

إحداث تغييرات جذرية وأساسية في مناهج التربية اإلسالمية والعلوم اإلنسانية كاللغة العربية، التاريخ،  -
االجتماعية وهذا ال يصح ألن معارف هذه المواد معارف تتميز بثبات نسبي وال تحمل الجغرافيا، الدراسات 

سمة التسارع التي تحملها مناهج العلوم التطبيقية، وعليه فإن التغيير هنا ال يكون إال في أسلوب العرض 
 (28، ص 2017)بوحفص، .ومنهجية توصيل هذه المعارف فحسب

يقدر بساعة ونصف أسبوعيا في مقابل اللغة  لمادة التربية اإلسالميةاألسبوعي الساعي  الحجمكما نجد -
ع ساعات ونصف.إن ساعة ونصف غير كافية أبدا بالفرنسية التي يقدر حجمها الساعي األسبوعي بأر 

لتلقين التلميذ المبادئ األساسية لدينه. ومن جهة أخرى نجد أن الحجم الساعي األسبوعي لمواد الهوية 
يخ الجغرافيا،التربية المدنية، التربية اإلسالمية(يقدر بثالث ساعات وخمسة وأربعون دقيقة في مجتمعة )التار 

 (493، ص 2020)خلفاوي، مقابل اللغة الفرنسية بمعدل أربع ساعات ونصف.

إضعاف التاريخ وتهميشه: نالحظ في المناهج الجديدة لمادة التاريخ ذكر األهداف التفصيلية، لألهداف  -
السنة، فوردت هذه األهداف على شكل كفاءات قاعدية، بحيث ال نكاد نجد في الكفاءات الخاصة ب

القاعدية الثالثة المذكورة أية إشارة إلى االعتزاز واالفتخار بتاريخ الوطن، من ذلك نجد االعتزاز بثورة أو 
عب في التحدي نوفمبر، غرس روح التضحية في سبيل الوطن واالقتداء بالشهداء، إبراز قوة إرادة الش

والتضحية، التأكيد على استمرارية الثورة بعد االستقالل وتغير أساليب الكفاح، كما نالحظ في األهداف 
والكفاءات المذكورة في المناهج أنه يغلب عليها الطابع البيداغوجي، حيث كان التركيز على مراعاة اآلداء 

قة بتدري  مادة التاريخ نفسها، التي تعتبر مادة لها ومتطلبات المقاربة بالكفاءات أكثر من األهداف المتعل
 (100 - 99، ص 2019)بن مشيه وسحوان، أهمية كبيرة ضمن المواد التي تربط التلميذ بوطنه.



أخطاء تاريخية: مثال عن ذلك ميدان الديمقراطية في درس الحاكم والمحكوم في كتاب التربية المدنية  -
ثال عن الديمقراطية يتمثل في االستفتاء الذي قامت به فرنسا مع للسنة أولى متوسط، حيث تم وضع م

الشعب الجزائري، ويتضمن االستفتاء السؤال اآلتي: هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع 
)وزارة التربية، .%99.7فرنسا حسب الشروط المقررة... حيث كانت نسبة الجزائريين الذين أجابوا بنعم تقدر بـ 

وهذا المثال يوحي أن فرنسا كانت متساهلة ( 125، ص 2016تابي في التربية المدنية السنة أولى من التعليم المتوسط، ك
 وديمقراطية مع الشعب الجزائري، كما أن الجزائر اليوم هي مستقلة لكن متعاونة مع فرنسا.

اللغوية "عبد الكريم مليزي" احتواء احتواء المناهج على أخطاء لغوية: حيث وضح الباحث في المفاهيم  -
مناهج الجيل الثاني على عدد هائل من األخطاء اللغوية، ففي كثير من األحيان يأتي المرفوع منصوبا، 
والمنصوب مرفوعا، على سبيل المثال نجد المضاف إليه مرفوعا أو منصوبا، ونجد المفعول به مرفوعا، 

. والكثير من األخطاء في هذا المجال، كما أحصى "عبد كما نجد الموصوف مرفوعا والصفة مجرورة..
خطأ لغوي ومعرفي في كتب المرحلة  1400الكريم مليزي" في دراستين قام بهما على وجود ما ال يقل عن 

، EchorouknewsTV ،2016)خطأ لغوي ومعرفي في كتب مرحلة التعليم المتوسط. 1800االبتدائية، و
https://www.youtube.com/watch?v=3y-QbAWkySs) 

محدودية المفردات اللغوية: حيث ترى المختصة "مليكة قريفو" بأن مجموع المفردات اللغوية العربية التي  -
مفردة، وقد أضافت على ذلك بقولها أن المشكل  50يكتسبها التلميذ في مرحلة التعليم االبتدائي هي فقط 

لدى التلميذ الجزائري، بل أيضا تأثير نقص  ال يتوقف على نقص المفردات ونقص االكتساب اللغوي 
)شبكة المواقع الوالئية .االكتساب اللغوي في نمو الذكاء، كون الذكاء والتفكير ال يتم إال من خالل مفردات

 (https://www.youtube.com/watch?v=bO5g7x7W0VM، 2017للكنابست، 

التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي نقرأ نصا صغيرا في درس "لغتي العربية ولغتي األمازيغية" من كتاب  -
يتضمن خطأ ثقافيا وتحديا آخر للدستور الجزائري في المسألة اللغوية، نقرأ عن الطفل عصام الذي التقى 
زمالءه من مختلف الواليات في مخيم صيفي:ومن خالل الحديث معهم اكتشف أن لغاتنا مختلفة وجميلة 

وهل الدستور  (، فهل ال تميز لجنة تأليف الكتاب بين اللغة واللهجة؟22صفحة ). وأراد أن يتعلمها
 الجزائري يتحدث عن لغات أخرى غير العربية واألمازيغية؟ وكيف سيشرح المعلمون هذه الفقرة للتالميذ؟

 اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية أنؤكد على إذا عدنا للدستور الجزائري سنجده يكما  
يأتي التأكيد على أنتمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل وبعدها 

شارة لدور خبراء المجمع الجزائري للغة  تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. ثم اإلإ



 اللساني ها والفصلاالمازيغية)األكاديمية( في تجسيد وضعها كلغة رسمية، بمعنى تحديد طرق كتابت
ولكن ما يؤكد التيهان الدستوري واللغوي والحضاري لمن أشرف على الصوتية والصرفية والتركيبية، فيأمورها

، حيث إن التلميذ مطالب بحفظ ما 23هذا الدرس من التربية المدنية وجود تأكيد للخطأ في الصفحة 
. اللغة األمازيغية هي هي اللغة الرسمية األولى العربيةحفظ ما يلي:اللغة يقرأ و فهوييناقض نص الدستور، 

عن لغة أولى  ثفهذا نص مخالف تماما لنص الدستور الذي ال يتحد نية في وطني،اللغة الرسمية الثا
هذا يحدث تمييزا ثقافيا ولغويا بين أبناء ؟ و …المستقبل لثالثة ورابعة و ولغة ثانية، وكأن المجال مفتوح في

 (https://thakafamag.com/?p=6136، 2017بوعديلة، )؟الوطن الواحد

احتواء المناهج على خصوصيات ثقافية: حيث نالحظ في المناهج الجديدة ورود محتويات خاصة  -
بالمنطقة والوالية، بينما نجد الخبرات التاريخية المذكورة في المناهج السابقة ذات طابع وطني، ونرى أنه 

ن كله ولي  بجزء من الخطأ تخصيص الحديث حول المنطقة والوالية، فاالعتزاز ينبغي أن يكون بالوط
 (101، ص 2019)بن مشيه وسحوان، منه، وهذا حتى ينشأ الطفل على حب الوطن منذ نعومة أظافره. 

احتواء المناهج على أخطاء معرفية: مثاال عن ذلك احتواء كتاب التربية اإلسالمية للسنة الثالثة من  -
ار الذي دار بين النبي عليه الصالة التعليم االبتدائي على تحريف لحديث متفق على صحته، يتضمن الحو 

والسالم وجبريل في غار حراء، فحينما طلب جبريل من النبي عليه الصالة والسالم بأن يقرأ أجابه النبي 
)ما أنا بقارئ(، لكن الخطأ المتضمن في الكتاب أن النبي أجاب جبريل بـ )ماذا أقرأ(، وفي نف  النص تم 

، Ennahar tv ،2015)عم السيدة خديجة في حين أنه إبن عمها.اإلشارة إلى "ورقة بن نوفل" أنه 
https://www.youtube.com/watch?v=K969m8RCmUg) 

أخطاء عقائدية: مثال عن ذلك ما ورد في نص بكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة احتواء المناهج على  -
للكاتب أحمد  والمالك السكيرنوان المقتب  من نص بعمن التعليم المتوسط،تحت عنوان "ولي التلميذة" و 
حيث يتمثل الخطأ في جملة "ابنته التي يحبها إلى حد  رضا حوحو الذي ورد في كتابه "نماذج بشرية"،

العبادة"، باإلضافة إلى عبارة أخرى "إنه يريد أن يقلع عن رذيلة السكر، ال خوفا من هللا، وال حياء من 
 (16، ص 2017كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، وزارة التربية الوطنية، ..."(المجتمع، ولكن من أجل هذه البنيإة

حذف عناصر عقائدية مهمة: حيث تم حذف سنن الوضوء واإلبقاء على الفرائض في كتاب التربية  -
و ما يعتبر سنة ال اإلسالمية للسنة الثالثة ابتدائي، حيث تم إسقاط للغسل ثالثا لألعضاء في الوضوء، وه



يجب إسقاطها، وقد ساهم هذا الخطأ في تشويه تعاليم الدين أين تعلم التالميذ طريقة خاطئة في الوضوء، 
كما تم حذف البسملة من الكتب المدرسية ما عدا كتاب التربية اإلسالمية في الدخول المدرسي لسنة 

 (99، ص 2019)بن مشيه وسحوان، .2017/2018

جدوال يقسم  (9)نجد في الصفحة لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي التاريخ والجغرافيالفي كتاب   -
األحداث التي تمر بذاكرة التلميذ، فنجد ما يلي: الحدث الشخصي، الحدث االجتماعي، الحدث الوطني، 

"الحدث الديني" وهذا التلميذ مطالب بملء الجدول باألحداث المختلفة، لكن لماذا لم يضع المؤلفون للكتاب 
بدل "الحدث االجتماعي"، فهل الذهاب إلى الحج كان طاعة للمجتمع ام هلل؟؟ وهل هو حدث ديني أو 

، 2017)بوعديلة، اجتماعي؟ أم أن الخلفية األيديولوجية قد تغلبت على الواقع الحضاري الديني للتلميذ.
https://thakafamag.com/?p=6136) 

في إنجاز تقسيم ألماكن انتشار  خطأابتدائيمن كتاب التاريخ للسنة الثالثة  21يوجد في الصفحة  -
العادات والتقاليد الجزائرية في درس"العادات والتقاليد في وطني"، فعلى التلميذ أن يربط بين المناطق 

عادات المختلفة ، وبين بعض ال…()منطقة القبائل، منطقة الشرق، منطقة الشاوية، منطقة الصحراء
وهذا التقسيم يوقع التالميذ في حيرة، ألن …( )موكب العروس المحفل، غناء المداحات لباس الحايك

القبائل موجودون في العاصمة وبعض واليات الشرق، كما أن الشاوية في منطقة الشرق وبعض مناطق 
، 2017بوعديلة، )ة؟الوسط؟؟ ثم ما المقصود بمنطقة الصحراء؟؟ أين نضع بسكرة والوادي وتبس

https://thakafamag.com/?p=6136) 

ممثل في منطقة القبايل  بريء فكيف يمكن الجمع بين تقسيم إثنيأن التقسيم غير كما يظهر  
كيف لم ينتبه واضع في اآلن نفسه؟؟منطقة الشرق والغرب والصحراء ممثل في جغرافي والشاوية والتقسيم ال

 المنهاج؟؟هذا التقسيم،ضمن محتوى 

 خاتمة

 وظيفة المنهاج تعك في مناهج الجيل الثاني ال الموجودة خطاء األأن إلىما تقدم نخلص م
، وهذا إن دل على شيء ، بل يجعل وظيفته سلبيةفي المحافظة على الهوية الثقافية الجزائرية الجزائري 

دون مراجعة وتقييم من قبل الفاعلين  التسرع في تطبيق المناهجكذا و  فإنه يدل على ضعف الرقابة
 مقصودة ومتعمدة.كانت ، إن لم نقل أن األخطاء التربويين



لكن ماذا يمكن أن يتغير؟ إذا كان غالبية المؤلفين والمشرفين على إعداد المناهج والكتب المدرسية 
)بوحفص، .-الجيل األولمناهج  -ة الجديدة هم أنفسهم من أعدوا وأشرفوا على إعداد المناهج والكتب القديم

إن المشكلة األساسية التي يعاني منها البعض هي أنهم ال يشجعون االهتمام بالبعد  (28، ص 2017
الحضاري اإلسالمي في الثقافة الجزائرية، وهذا لي  بسبب أن المغلوب مولع أبدا بالغالب، وال في قابليتهم 

لثقافة الغربية، لذلك يسعى هذا النفر إلى أن تصبح لالستعمار، وإنما أنهم مازالوا مرتبطين بالغرب وبا
المدرسة الجزائرية ذات توجه مستوحى من الغرب، خاصة الفرنكفوني منه، لذلك يحاولون إزاحة وإزالة مواد 

، 2018)سعدـ،  ...تعليمية أساسية في تكوين شخصية التلميذ كالتاريخ والتربية اإلسالمية واللغة العربية و
 (143 - 142ص 

 وبناء على ذلك فنحن نقترح اآلتي:

بأصالتهم  وطنيين، متشبثين وخبراء جزائريينعلى مشرفين  إعداد المناهج والكتب المدرسية فياالعتماد  -
 وهويتهم.

 بالبعد الثقافي والحضاري للمجتمع الجزائري المسلم.التعليمية ربط كل البيداغوجيا  -

المتضمنة ألبعاد الهوية الثقافية الجزائرية، مثل منهاج تخصيص حجم ساعي كبير بالنسبة للمناهج  -
 التاريخ، منهاج التربية اإلسالمية، ومنهاج اللغة العربية.

 ضرورة أن تتقيد المناهج المدرسية الجزائرية بموضوعات ال تتناقض والدين اإلسالمي وأخالقياته وقيمه. -

وع المادي والالمادي، من ألبسة تقليدية، أكالت تضمين الصور والموضوعات التي تعبر عن تراثنا المتن -
 تقليدية، مناطق أثرية...

في ذلك على دراسات  واالعتمادمراعاة خصوصية المراحل العمرية، في بناء المناهج والتخطيط لها،  -
لثقافة ، باعتبارها القاعدة األساسية التي يتم فيها تمرير ااالبتدائينفسية وتربوية، خاصة في مرحلة التعليم 

 المحلية لألجيال.

 قائمة المراجع:
 (، كتابي في التربية المدنية  للسنة أولى من التعليم المتوسط، موصم للنشر، الجزائر.2016وزارة التربية الوطنية ) -

 (، كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، أوراس للنشر، الجزائر.2017وزارة التربية الوطنية )

 (، 2014عبد السالم فياللي ) -



، 2، العدد4(، اللغة األمازيغية في الجزائر بين الرهانات والتحوالت، مجلة آفاق فكرية، المجلد2018ــــ العونية بهلول وكوبيبي الجيالني معاشو )
 جامعة جياللي الياب ، سيدي بلعباس، الجزائر.

، المركز الجامعي لتامنغست، 2، العدد 1الهاتف الذكي بالجزائر، مجلة افاق للعلوم، المجلد (،مالمح الهوية الثقافية لجيل 2016إيمان سوقال) -
 تمنراست.

(، جودة المناهج التعليمية في ظل اإلصالحات التربوية األخيرة في الجزائر، مجلة الحكمة للدراسات 2019بن مشيه بن يحي وعطاء هللا سحوان ) -
 كز الحكمة للدراسات واألبحاث، الجزائر. ، مر 4، العدد 6الفلسفية، المجلد 

 اإلنسانية(، الشباب والهوية الثقافية الجزائرية في ظل العولمة بين جدلية القبول والرفض، مجلة الساورة للدراسات 2016حفيظة محلب) -
 ، جامعة طاهري محمد، بشار.1، العدد 2واالجتماعية، المجلد 

الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص علم اجتماع االتصال، قسم (، دور الثقافة 2017تومي )خنساء ــــ 
 العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

دراسة وصفية تحليلية لعينة من صفحات مستخدمي  -ري (، شبكات التواصل االجتماعي والهوية الثقافية عند الشباب الجزائ2018خيرة محمدي) -
 ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر.11، العدد 5مجلة  الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، المجلد  -موقع الفايسبوك

جامعة ، 2، العدد3العلوم االنسانية، المجلد (، دور المدرسة في المحافظة على التراث كهوية ثقافية لدى الناشئة، مجلة 2016سليمة قاسي) -
 العربي بن لمهيدي، أم البواقي. الجزائر.

، جامعة زيان عاشور، 1، العدد11(، قراءة في المنظومة التعليمية الجزائرية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 2018عبد السالم سعد ) -
 الجلفة، الجزائر.

، 2، جامعة منتوري 1، العدد 6ل سوسيولوجي ألزمة المدرسة الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد (، تحلي2020عزيزة خلفاوي) -
 قسنطينة، الجزائر.

، 2العدد ، 6(، مناهج الجيل الثاني واألسرة الجزائرية، أية واقع؟، مجلة التنمية البشرية، المجلد 2018بلوقميدي )عباس فاطمة الزهراء سليماني و  -
 جامعة محمد بن أحمد، وهران، الجزائر.

، جامعة عمار 29، العدد 7(،العملية التعليمية مفاهيمها وأنواعها وعناصرها، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد 2018فائزة التونسي وآخرون) -
 ثليجي، األغواط. الجزائر.

، مجلة جيل العلوم اإلنسانية التدري  بالكفاءات في الجزائر:ضرورة أم خيار (، االنتقال إلى مناهج الجيل الثاني من2017كريمة بوحفص ) -
  ، مركز جيل البحث العلمي، البليدة، الجزائر.36واالجتماعية، العدد 
، 1، العدد11واالنسانية، المجلد(،اإلذاعة المحلية والهوية الثقافية الجزائرية في ظل تحديات العولمة، مجلة العلوم االجتماعية 2018ـــــــ محلب حفيظة)

 جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر.

، 2، العدد2أثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد والشعوب، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، المجلد ،(2016زغو )محمد  -
 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.

 .(، اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغوية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان2005الخوري)نسيم  -



، جامعة 5، العدد 7(، أبعاد العولمة الثقافية على الهوية العربية في عصر األحادية القطبية، مجلة التراث، المجلد 2016المعتصم باهلل الخاليلة ) -
 جزائر.زيان عاشور، الجلفة، ال

(، متاح DVD(، برنامج البالد اليوم يستضيف "مليكة قريفو" على قناة البالد حول المنظومة التربوية، )2017شبكة المواقع الوالئية للكنابست ) -
 .https://www.youtube.com/watch?v=bO5g7x7W0VMعلى الموقع 

(، DVDفوضيل: نماذج من األخطاء الواردة في الكتب التعليمية الجزائرية، ) (، أ. علي أوحيدة و د. عبد القادر2018قناة األني  الفضائية ) -
 .https://www.youtube.com/watch?v=csxfSpogFxoمتاح على الموقع 

Ennahar tv - (2017( ،تربية: الكتب المدرسية في الجزائر بمعلومات قديمة وأخطاء فادحة ،)DVD متاح على الموقع ،)
https://www.youtube.com/watch?v=UMoI4YFQLn0. 

(2015) Ennahar tv- ،كتاب التربية اإلسالمية يتضمن أخطاء لغوية فادحة... أين هي وزيرة التربية؟ ،(DVD متاح على الموقع ،)
https://www.youtube.com/watch?v=K969m8RCmUg. 

- EchorouknewsTV (2016 ،)500 ( ،خطأ معرفي ولغوي تنسف مصداقية كتب الجيل الثانيDVD متاح على الموقع ،)
https://www.youtube.com/watch?v=3y-QbAWkySs. 

(، متاح على الموقع DVD(، عبد القادر فضيل الجيل الثاني خطر على المدرسة الجزائرية، )2019تاريخ الجزائر ) -
https://www.youtube.com/watch?v=32njYTsPdWg. 

 .https://thakafamag.com/?p=6136(، بعض أخطاء كتب الجيل الثاني، متاح على الموقع، 2017بوعديلة وليدة ) -

 



 

 الحضرية لألسرةتأثير اسلوب الحياة على الثقافة االستهالكية 

The influence of lifestyle on the consumer culture of the urban family 
 

 االول:المحور 

 .Fatiha.tamersit@univ-biskra.dz  0957600338 : تمرسيت فتيحة الدكتورة

 .hayette.hraki@univ-biskra.dz  0697744966طالبة الدكتورا هراكي  حياة: 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 المسالة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة بسكرة المخبر :

 الملخص:

 ت التحوالت المتعاقبة التي شهدها العالم الى بروز ظاهرة العولمة بقوة وتأثيرها على أساليب الحياةأد
والتي اثرت بدورها على االسر الحضرية عن طريق تسليع الثقافة ،بحيث أصبحت الثقافة سلعة تباع 
وتشترى  وهذا ما يعتبر تهديد للهوية وهيمنة نمط ثقافي هو النمط الغربي عموما وتفوق الثقافة 

 سلوك المعولمةال ألنماط وإخضاعهم واألسراالستهالكية الذي ادى الى تنميط سلوكيات وثقافة االفراد 

 

Summary 
The successive transformations that the world witnessed led to the emergence 

of the phenomenon of globalization strongly and its impact on lifestyles, 

which in turn affected urban families through the commodification of culture, 

so that culture became a commodity to be bought and sold, and this is what is 

considered a threat to identity and the dominance of a cultural pattern that is 

the Western pattern in general and the superiority of consumer culture that led 

to Standardizing the behavior and culture of individuals and families and 

subjecting them to globalized patterns of behavior 
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 مقدمة: 

للحياة الى سلعة قابلة للتداول والتسوق وتحت  كأسلوبفي زمن االقتصاد الحر والعولمة تحولت الثقافة 
 وأصبحت الثقافة شهد العالم تحوالت متسارعة حيث توسعت االسواق واإلعالنتأثير وسائل االعالم 

 آلية جديدة في يدي مسيري العولمة للتأثير على خصوصيات االفراد وتوجهاتهم وأذواقهم وعقولهم 

كانت األسرة تلعب الدور االساسي في دعم ثقافة الفرد وتستمد ثقافتها من وحي الحياة البسيطة ومن 
مية ،ونتيجة االنفتا  على مختل  وسائل االعالم والتأثر بالثقافات األخرى حد  وحي الحضارة االسال

 ماشى مع التطور الحاصل في العالم ككلجديدة تت وميوالتر ثقافي أفرز وعي تغي

العناصر التي مسها التنميط الثقافي حيث مورس عليها االغراء في وتعتبر األسرة الحضرية من أهم 
ثقافة السلعة ورموزها أهم  فأصبحتتسويق السلع واألنماط االستهالكية الغربية وأساليب الحياة الحديثة 
الحياة ونمط المعيشة والتعامل  كأسلوبمن جودتها،وتجلت مظاهر التغير الثقافي في مواطن متعددة 

والمثيرات واالستهالك التفاخري والتمايز االجتماعي ،وهذا ما دفعنا الى طر  التساؤل مع المواق  
ضوع بالتطرق و وقد تناولنا الم? الحضرية لألسرةأسلوب الحياة على الثقافة االستهالكية  رماتأثيالتالي 

 الى المحاور التالية:

 مفاهيم الدراسة .1
 الحياة ألسلوبدور االعالن  في الترويج  .2
 الثقافة االستهالكية وظاهرة العولمة .3
 نشر الثقافة االستهالكية وأسلوب الحياة آليات .4
 الثقافة االستهالكية على االسرة الحضريةمخاطر  .5
 مفاهيم الدراسة: -1

 اسلوب الحياة:-1

يشير الى االسلوب المميز في الحياة بالنسبة لمجموعات ذات وضع معين في اطار الثقافة 
 األسلوبياالستهالكية الحديثة،كما يعبر عن الفردية والرغبة في التعبير عن الذات والوعي  الذاتي 

 (1)بلمعمر، بدون تاريخ، صفحة 



 

فمن بين العالمات الدالة على ذوق ما يختاره الفرد من مالبس وطريقة في الحديث او كيفية قضائه 
)خريم  ومشربه او ما يفضله من طعام وشراب واختياره لبيته وسيارته ومأكله وإجازتهلوقت فراغه 
 (10، صفحة 2013القرشي، 

وتعددت اساليب الحياة فمجموعة المواق   االسواق والسلع زاد من حرية االختيار فزيادة االنتاج وتعدد
والعادات تميز طبقة من الناس عن غيرها ليس فقط على مستوى المعرفة اليومية بل محفورة على 

 كحجم الجسم وقوامه وطريقة المشي وتناول الطعام ودرجة احترام الفرد لجسده ونبرة الصوت االجساد

ومن ثمة يصبح هناك فوارق وحواجز وطبقات  .....االمر بيير بورديو ان الذوق يصن  الناس ،ويرى 
الحياة تميز بوضو  بين مختل   وأسلوب لألذواقالذي يجعل من الممكن رسم خريطة العالم 

ومن هنا فالمعرفة بالسلع الجديدة وقيمتها  المستويات داخل المجتمع الواحد في فترة زمنية واحدة
 جتماعية والثقافية وكيفية استخدامها  ومن هنا فالثقافة امر ضمني فالمسالة ليست مسالة نوعية مااال

 نيتولد عنرتديه من مالبس ولكن كيفية ارتدائها،فمضمون هذه النظرية يتمثل في ان االشباع الذي 
باع والمكانة على المنتجات انما يرتبط بمدخلها ذي التركيب االجتماعي في اطار لعبة تعتمد على االش

يستعمل االفراد عرض الفروق والمحافظة عليها تحت ظروف التضخم،ويكون التركيز على الطرق التي 
 (2)بلمعمر، بدون تاريخ، صفحة المنتجات لخلق روابط او تمايزات اجتماعية 

كيفية التحول من الليبرالية الى قيم ومعايير وتناول بودريار مجتمع االستهالك من خالل تحليل 
استهالكية تتحكم بها المؤسسات الكبرى ووسائل االعالم والى نسق من الرموز  والعالمات لها منطقها 
الخاص تلغي الحياة الواقعية للبشر،فالفرد يصبح مشاركا في مجتمعه باستهالكه للسلع والمنتجات 

، 2014)طايبي،  تكون عالمة على المكانة والمستوى االجتماعيواالنتماء لشريحة استهالكية معينة 
 (179صفحة 

 : مفهوم االستهالك-2 

استهلك  ك،الكا فهو مستهلك و المفعول مستهلاسته يستهلكستهالك ا :غةلمفهوم االستهالك -2-1
يصرف اكثر مم ينتج  يستهلكيستهلكه في شهر, كان خالل اسبوع ما ممن الدراهك المال انفقه استهل

استهالك دين تسديده على اقصاط  االقتصاد و و افرغه  ذهاستنف ظويستهلك المعنى/استهالك اللف



 

بدون استعمالها في انتاج سلعة او خدمة فع في صورة مباشرة ا)استخدامه سلعة او خدمة في تحقيق من
  (أخرى 

االنسان كما يطلقوا  جاتاحهو استخدام المنتجات و االستفادة منه إلشباع :اصطالحا ستهالكاال-2-2
 (23، صفحة 2015)بودرواية، ايضا انه جزء من الدخل 

جال ويتفق الكثير من الباحثين على صعوبة تحديد مفهوم االستهالك و تعريفه تعريفا دقيقا ألنه م
ويعرف في علم االقتصاد بأنه استخدام السلع و الخادمات مباشرة ، العلوم االجتماعيةمشترك بين 

 إلشباع حاجات االنسان .

ع باالستهالك والنظام الراس المالي يرى وتختل  االنظمة االقتصادية في تحديد حاجات االنسان المشب
المي يرى انه مطلب االنسان ان الحاجة هي رغبات الفرد المولعة الفرض المطلق بينما النظام االس

 تجاه الموارد المتاحة لهو يؤدي تحقيقه الى انماء طاقاته الالزمة .

ن دائما اشارة الى قاعدة الوسيطية وقاعدة االعتدال في االنفاق مثال قوله تعالى )وكلو آوفي القر 
، 2011)الجعفري الجرواني،  )  (3واشربوا وال تسرفوا  انه ال يحب المصرفين(.سورة االعراف ,االية )

 (88-87الصفحات 

كما انه سلوك وثقافة يجعل االنسان دائما يشتري و يحاول ان يقتني من االشياء ماال يحتاجه و انه 
و امامه من عوامل جذب خارجية تحكم تصرفه  ماهوعملية يقوم بها االنسان دون وعي نتيجة 

 (88، صفحة 2011)الجعفري الجرواني،  بصورة غير طبيعية . لألشياءاستهالكه 

 انماط االستهالك:-3

التي تتصل باإلنفاق على الحاجات االنسانية االساسية وهي انماط  :العاديةانماط االستهالك  3-1
التي تتخذ شكال مستمرا و منتظما وهي تشمل على كل مظاهر االنفاق الدائم مثل:االنفاق على 

و الملبس و الخدم و التعليم و العالج و االنتقال و السفر و التنزه و السلع  مالمسكن,االثا  و الطعا
 (23، صفحة 1991)زايد،  الترويحالمعمرة و الكتب و وسائل 



 

و يتصل باإلنفاق على مناسبات معينة سواء كانت منسبات  : انماط االستهالك الغير العادية2 -3
او الزواج او الخطوبة وهذه  الدراسيةاعياد الميالد او النجا  في  مثلتخص عضو من اعضاء االسرة 

 (23، صفحة 2015)بودرواية،  ات اجتماعية .سد حاجاالنماط من اجل 

 : مفهوم الثقافة-4

ول من وضع ابسط تعريف للثقافة بقوله هي ذالك الكل المركب الذي يشتمل أ ادوارد تايلور: 4-1
واألخالق و القانون و العرف و كل المقدرات و العادات االخرى التي  على المعرفة و العقائد و الفن

 )سمير الخليل بدون تاريخ يكتسبها االنسان من حيث هو عضو في المجتمع .

تشير الثقافة عند مالك بنو نبي الى اهمية االفكار في صناعة مفهوم الثقافة مع انه يقر ان  4-2
ك لسلو ذالك بكثير اسلوب الحياة و اط بل تضم اشياء اعم من  الثقافة ال تضم في مفهومها االفكار فق

 (2، صفحة 2016)بكوس، االجتماعي 

موجبه يعيش المجتمع ويكفل وهي نابعة من ب عامة الطريق او االسلوب الذية الثقافة هي بصف 3 -4
و تطوره التاريخي وهي تراكم معرفي لمجتمع ما خالل عصور طويلة وهنا  هبيئتظروفه و احتياجاته و 

يتأثر السلوك االستهالكي للفرد كثيرا بثقافته حيث ان مزاولة الفرد لسلوكه االستهالكي اليومي يرتكز 
بالدرجة االولى على القيم و المعايير االساسية التي استمدها من ثقافته فهي توجهه لشراء سلع و 

 ت معينة دون غيرها من السلع و الخدمات .الخدما

تعرف بأنها مجموع المعاني و الرموز و السلوكيات المصاحبة لعملية :مفهوم الثقافة االستهالكية-5
بما بعد االستهالك  انتهاءالي و الفع االستهالك بدءا من تبلور الرغبة في االستهالك مرورا باالستهالك

 (12)عوض، بدون تاريخ، صفحة 

تمثل مجموعة من المعاني  االستهالكية التيالجوانب الثقافية المصاحبة للعملة تلك كما تعرف بأنها 
 يهاتضفي علو (14، صفحة 2019)مهري، والرموز والصور التي تصاحب العملية االستهالكية 

وتعني ترابط االنشطة االقتصادية مع الممارسات الثقافية ،تحقق داللتها في الحياة اليومية و معنى 
 وهي الممارسات التي يمكن التعرف عليها من خالل دوران راس المال او سيكولوجية االفراد.



 

و  جات مادية كالمأكلاالناس حاجاتهم سواء كانت هذه الحيقضي وتمثل ثقافة االستهالك الطريق التي 
و  ةزائفو أسواء كانت هذه الحاجات حقيقة  واألغانيالملبس و المشرب او رمزية كسماع الموسيقى 

او الالحقة ستهالكية معينة او مصاحبة ااالنسان و توجهه النتقاء اساليب تحفز القيم واالتجاهات التي 
  ةيكللعملية االستهال

وللثقافة االستهالكية جوانب مادية واضحة اذانها تلت  باألساس حول عملية استهالك مادي, ولكن  
مادية ال يكتمل إال بفهم الجوانب المعنوية المتصلة بها و التي توسع من دائرة فهم هذه الجوانب ال

و تظهر المعاني ،ة صاحبة لعملية االستهالك الماديالثقافة االستهالكية لتشمل المعاني و الصور  الم
 و الرموز و الصور المصاحبة للعملية االستهالكية في ثال  مراحل:

وم الثقافة ويرتبط مفه بعد االستهالك ستهالك الفعلي وماما قبل العملية االستهالكية و اثناء اال 
 رى من المفاهيم :أخاالستهالكية بمجموعة 

 ورموز االستهالك الى هدف في حد معانيتحويل :و التي تعني مفهوم النزعة االستهالكية .1
ذاته وذالك تحت تأثير االنتشار السريع لثقافة االستهالك وتحولها من خالل وسائل االتصال 

 الجماهيري الى ثقافة جماهيرية .
الستهالكي اتميز االسلوب  يالتالتفضو هي انماط محددة وواعية من  :مفهوم اسلوب الحياة .2

 متميزا. سلوبياأ اوتضفي عليه طابع
يشير تحويل االستهالك الى لغة اشبه بلغة الحياة اليومية يخاطب بها  مفهوم رموز االستهالك .3

الناس بها بعضهم بعضا ويكونون من خاللها رصيدا رمزيا يحدد مكانة  االفراد و نطاق 
 تفاعلهم.

السلعة االستهالك لسلعة معينة بصورة ذهنية معينة تلتصق بها يرتبط  : حيثاستهالك الصور .4
من خالل اسلوب العرض او تكرار الدعاية و االعالن عن هذه السلعة و ترتبط هذه 

، 1991)زايد،  يةة هي بوتقة الثقافة االستهالكالمفهومات ترابطا وثيقا في بوتقة واحد
 (28-27الصفحات 



 

هنري لو فيفر ان االعالن قوة فعالة جدا حيث تمارس ولقد اكد بعض منظري ثقافة االستهالك مثل 
ضربا من ضروب القهر على عقول الناس مستخدما اياه بدرجة اكثر من مجرد وسيلة لتسويق 

 المنتجات انه وسيلة لسيطرة اجتماعية.

ويرى ولفن جانح هوج ان اصحاب االعالن قد اضفى على سلع و المنتجات بعدا استيطيقا حيث هذه 
هو نوع نظما اقتصاديا  من منظور ثقافة االستهالك ليست الرأسماليةنفسها تثير الرغبة ,في  المنتجات

)خليل، للترويج لالستهالك حيث تصبح طاقاتنا و اذواقنا خاضعة  يءمن الثقافة سخر فيها كل ش
 (83بدون تاريخ، صفحة 

 :خصائص ثقافة االستهالك-6

صنع قوى تملك وسائل التأثير والترويج و  بأنها منيحدد احمد حجازي خصائص ثقافة االستهالك -1
 الترغيب.

فيتحول  (117)حجازي، بدون تاريخ، صفحة في الشراء  تقوم على خلق و ابراز جوانب المتعة انها-2
يعبر عن رمز لمكانة الشخص فهنا يتزايد الطمو  االستهالك الى هدف في حد ذاته حيث اصبح 

 (47، صفحة 2015)فطومة،  االستهالكي الذي يرتبط بالتفاخر

موز وذالك بربط المنتجات الثقافية بأسلوب الحياة اليومية تستخدم ثقافة االستهالك المعاني و الر -3
نتاج وتقوية بعد الحداثة عن طريق اعادة اال ليوجه نمط الثقافة الى مامن خالل اليات وسائل االتصال 

 (25، صفحة 2004)القاضي، منطق االستهالك 

لحديثة وان مجاالت اع الجيد للحياة المدنية ورسالة هامة لتصني جزءكانها تظهر النزعة االستهالكية -4
سبق تحررها من الطلب عليها في اماكن السوق ...قد تم تكيفها على المستوى  قداالجتماعية  ةالحيا
بحيث زاد نسبة السكان التي تحدد المواد  (09، صفحة 2002)ميلر،  كللمستهل كاحتياجاتمي العال

االستهالكية كضرورات وليست كماليات...فاالنتشار المتزايد و اهمية العالمة التجارية فائقة الجودة 
 (57، صفحة 2011)روزمبالت،  الراقيةالحياة  وكذالك الرخيصة هي مؤشر اخر على نمو

 

 



 

 

 

 

  

 

    االستهالكيةيوضح خصائص الثقافة  مخطط ن اعداد الباحثتانالمصدر م                    

 االعالن والترويج لمفهوم اسلوب الحياة:-7

حول الفرد في ظل ثقافة الصورة من خالل تفريقه بين االنسان المرآة  واإلعالمالتطور التكنولوجي 

ينعكس في اآلخر من خالل التواصل والتفاعل  هوا لذيالشاشة الن االنسان المرآة  واإلنسان

ان انسان القرن  ثقافة االستهالك ،يرى بودريارفهو العارض للموضات والمتبادل،اما االنسان الشاشة 

من الحياة  واألنماط واألزياءالعشرين تحول الى شاشة بحد ذاتها،بحيث يصبح عارض للموضات 

 عارض ومؤدي الدوار محددة. فأصبحا له المجتمع االستهالكي سلفا اعده

شائع ومشترك مع االفراد اآلخرين اما ما يجعله فردا متميزا ومختلفا  ماهوفتعمل الميديا على ابراز 

تلغيه وتعامله على انه جزء من الجمهور لتضعف مقاومته بحيث توهمه بان هناك جمهور  تتجنبه او

 (359)حنيني، بدون تاريخ، صفحة  را في حين انه هو الفاعل الحقيقيمؤث

للبرامج الوافدة والمضامين االعالمية التي تبثها القنوات التلفزيونية كان له االثر االسرة  تعرض نا
الكبير على بناء المجتمع باعتبار ان االسرة هي عربة الوعي االجتماعي والترا  القومي والحضاري 

ي بعاداته وتقاليده  ،فهي من تنقل الترا  من جيل الى جيل من اجل المحافظة على هوية المجتمع والرق
، 2018)سلوم،  ة وتتأثر بهاكما انها نظام اجتماعي تؤثر فيما عداها من النظم االجتماعي وأعرافه
 (27صفحة 

شهارية باإلعالن والصورة االاحدى نظريات االستهالك ان اسلوب استهالك السلع مرتبط   وأكدت
المصنعة عليها الختالف اذواق المستهلكين وانطباعاتهم حول الصورة والهيئة والشكل الذي يفضلون 

،وهذا يدل على وجود منطق لالستهالك تستخدم فيه السلع لتحديد العالقات استهالك السلعة عليها 

 تحويل االستهالك الى هدف
 صناعة من قوى عالمية

 خلق المتعة في الشراء

 

 الثقافة 

الحياة  بأسلوب الثقافيةربط المنتجات  االستهالكية
 اليومية

 خلق المستهلك العالمي



 

ينفقون تبعا  فاألغنياء يؤكد ثورتشاين فيبلن ان العوامل االجتماعية تحدد نمط االستهالكاالجتماعية،و 
للطبقة المترفة لطبقتهم االجتماعية وتميزهم وهنا يبرز االستهالك المظهري الذي يعبر عن انتماء الفرد 

الن  في المجتمع الرأسمالي  كما ان بعض السلع يتم شراؤها رغم غالئها الكتساب الهيبة والتباهي بها
 شراءها يحقق الهيبة على حد تعبير فيبلن

االستهالك الهدري حسب فيبلن والذي يعني محاكاة بعض الطبقات االجتماعية الدنيا  الطبقات  كما ان
 العليا في المجتمع بدافع التقليد والمحاكاة ويقسم فيبلن منفعة السلعة الى قسمين:

  وتعني مدى كفاءة السلعة في تقديمها خدمة يحتاجها المستهلك األوليةالمنفعة 
  الثانوية:وتعني قدرتها على ابراز قدرة المستهلك على الشراء وهذا يذل على ارتفاع المنفعة

 المكانة االجتماعية لمستهلكها
ويرى فيبلن ان الثروة هي رمز المكانة االجتماعية العليا في ،الفترة ماقبل الصناعية  اما الفترة 

ث عرفت الرسالة لها،حي الصناعية الحديثة فقد اصبح الهدر االستهالكي هو الرمز المميز
االعالنية عبر البث الفضائي المشبعة بالحاجات والمستفزة للمشاعر بهدف ترويج المنتجات 

 (4-3-2)بلمعمر، بدون تاريخ، الصفحات  والحث على الشراء وخلق الرغبة في الشراء
القيم الجمالية على الواقع المعاش  بإضفاءالحياة  بأسلوبويتم ربط  حياة الثقافة االستهالكية 
موضات وأساليب حياة وتجارب جديدة،فالمشاهير  بإنتاجبتشجيع حركية السوق الحديث،

من  ألنواعيعرضون اسلوب حياتهم كمشروع للحياة من خالل عرضهم االفالم وغيرهم  وأبطال
ديث يسعى دائما للجديد  وللموضات المالبس والمظاهر والخبرات  فالفرد  في العصر الح

)بلمعمر،  فهو يدرك انه يعيش حياة واحدة وانه البد ان يعمل جاهدا لالستمتاع بها واإلبداع
 (7بدون تاريخ، صفحة 

العمالقة على احدا  تغييرات  الرأسماليةسعت الشركات الثقافة االستهالكية وظاهرة العولمة:-8
اجتماعية وثقافية وخلق اذواق تلهث وراء منتجاتها بتوفير مبالغ مالية ضخمة بحيث يتم يكون لجميع 

والعرق والعادات من خالل  ةالحدود المكانيسكان العالم نفس االذواق والعادات االستهالكية لتتجاوز 
شخصيات من خالل اعادة صياغة  ات هذه الشركاتفتح االسواق في دول العالم الثالث لتصدير منتج

 لألسرودفعهم لمجتمع استهالكي وبغض النظر عن االمكانيات االقتصادية والمادية   واألسراالفراد 
المتوسطة والفقيرة  بحيث ينظر الى االفراد وخاصة في دول العالم الثالث على انهم مستهلكين بالدرجة 



 

 لألفرادالوطنية والتوازن الطبقي واالستقرار النفسي  تاالقتصادياعلى االولى وليسو منتجين وهذا يؤثر 
 (173، صفحة 2014)طايبي، والمجتمعات 

 آليات نشر ثقافة االستهالك وأسلوب الحياة:-9

يعتبر الطعام جزء هام من المورو  الثقافي يعبر عن امتزاج الطعام بالثقافة المطاعم:9-1
ا يبرز هوية األسرة ومدى تماسكها ،حيث الطهي والتسوق كم وأساليبوالرموز،والعادات والتقاليد 

عرفت مجتمعاتنا في اآلونة األخيرة وبالخصوص في المدن الكبرى تواجد العديد من المطاعم على 
وتعبر هذه المطاعم على دخول انماط   وبيتزاهت وماك برغر يكنتا كو  دكالماكدونالريكي الطابع االم

العالم ككل  ىالعولمة علفرضتها  وأساليب الحياة الجديدة على مجتمعاتنا وبروز ثقافة غذائية جديدة 
 وأصبحتحدثت تغيرات عميقة في الذوق وأ وعلى مجتمعات العالم الثالث  والتى أثرت على االسر

تمثل خطرا على الهوية وعلى المورو  الثقافي حيث اصبحت العائالت تتردد على هذه المطاعم مما 
 (7)بلمعمر، بدون تاريخ، صفحة  حفز على الفردية التي أثرت على العالقات االسرية)

 مراكز التسوق:9-2

كما يطلق عليها المول  بأمريكاالتجارية ظهرت بالخصوص  لألسواقتعتبر المراكز التجارية نموذج 
بعد الحداثة حيث تتسوق االسر وتقضي اوقات فراغها وتتالقى مع  حيث يحدد اسلوب حياة ما

وتوفره على العديد من السلع والخدمات  اصدقائها وما يساعد ذلك اتساع مساحة المول وتعدد طوابقه
الذي جعله داللة علي  الشيءتماد في تصميمه على االبهار والجاذبية تتوفر خارجه ،واالع التي ال

جعل العديد من االسر الحضرية تتخذه اسلوبا حياتيا مميزا في  االعصر ممالتحضر ومسايرة متطلبات 
تسوق االسر  فأصبح،فالتجول في هذه االماكن اصبح اهم من الشراء في حد ذاته والتسوق  التبضع

 مفرطة اثرت على هوية االسرة نفسيا ونزعة استهالكية االمراكز هوسعلى هذه  دالحضرية والترد
 (8)بلمعمر، بدون تاريخ، صفحة 

 مدن المالهي: 9-3

يعتبر الترفيه في الوقت الحالي صناعة عالمية يعتمد على السيطرة على العقول يفوق عنصر الخيال  
من طرف شركات  واألذواقالواقع في شغل الفراغ تعزز من خالله اساليب الحياة وأنماط السلوك 

 .متعددة 



 

نو دعاية تروج للوضع الراهن (2016)بكوس،  (2016)بكوس،  فهو حسب اريك بار فالجنسيات
وهم اليرون في ذلك تناقضا مع  هوية الشعوب  ،فالعولمة تسعى الى خلق ثقافة موحدة تجمع العالم

 القيمية لها ،فعصر ثقافة المعلومات بفضل تكنولوجيا المعلومات والخصوصية الثقافية والعقائدية و
ر مثمر بين الثقافات  ويجسد السعادة والسلم بين البشر على اختالف اجناسهم سيوفر حوا
 (8)بلمعمر، بدون تاريخ، صفحة  وثقافاتهم)

 االستهالكية على االسرة الحضرية: مخاطر الثقافة-10

 المخاطر االسرية:10-1

الغربية تأثيرات ومخاطر كبيرة على االسرة الحضرية يأتي في تؤدي الثقافة االستهالكية وأساليب الحياة 
يؤدي الى  يث تصبح تعاني تبعية ثقافية وهو ما مقدمتها نشر ثقافة الدول المصدرة للسلع والمنتجات بح

اآلباء تربية ابنائهم على  الى افتقاد السلع لمعايير السالمة الصحية وعدم قدرة باإلضافةفقدان هويتها،
ي االستهالك وارباك ميزانية االسرة امام استهالك سلع ال معنى لها أو الهدر االستهالكي الترشيد ف
)الجعفري  والى المشاكل الزوجية الذي يدفعها الى االقتراض  مما يؤثر على كيان االسرة ءالشي

 (166، صفحة 2011الجرواني، 

يؤدي زيادة االستهالك الى انهيار المقومات االساسية للنمو وخاصة االقتصادية:المخاطر -10-2
االدخار واالستثمار وهذا ما يؤثر على اقتصاديات الدول فالتركيز على االستهالك كهدف اساسي في 
حياة االفراد واألسر سيؤثر على الدخل وكذلك على نصيب االجيال القادمة من الموارد المتاحة 

ة الى خلق نهم استهالكي  وبيئة غير صحية امام المنتج المحلي  وتكريس التبعية للسلع ،باإلضاف
 وردة ومسايرة الجديد وآخر الموضاتوالمنتوجات المست

 المخاطر االجتماعية:-10-3

خلقت وسائل االعالم والتكنولوجيا الحديثة صورة نمطية حول االغنياء في العالم  وفي الواقع يعاني 
خمس سكان العالم من الحرمان من الغذاء واللباس والمأوى والصرف الصحي،كما اكدت العديد من 

نفسية وسعادتها الدراسات تأثير الثقافة االستهالكية المادية والسلوك االستهالكي على صحة االسرة ال
،وان الزيادة في االستهالك واإلنفاق اليؤدي الى تحقيق المزيد من السعادة والرفاهية لألسرة وان تراكم 



 

الثروة والممتلكات تؤدي الى التعاسة والقلق واالكتئاب،وانتشار الطالق وفشل العالقات الزوجية عبر 
 العالم

الى زيادة االنتاج لتلبية طلبات المستهلكين الشيء ان زيادة االستهالك يؤدي المخاطر البيئية:10-4
)عبد الحميد،  الذي يضغط على الموارد ويسبب الكثير من النفايات التي تهدد البيئة حول العالم

 (75-74الصفحات 

فعصر تكنولوجيا المعلومات افرز انماطا جديدة الساليب الحياة ولالستهالك ،حيث  وخالصة القول
التحفيز على االستهالك ونشر الثقافة عمل االعالن على تشكيلها وتحريك عملية الشراء بالتركيز على 

والنزعة االستهالكية و تعميقها في المجتمعات وخاصة دول العالم الثالث حيث انتجت مجتمعات 
وضفت اساليب  الذي اثر على هوية هذه المجتمعات،كما الشيءالكية ومستمرة في االستهالك،استه

من خالل اعادة تشكيل اذواق االسرة وطريقة  على االسرة التأثيرفي  الحياة واألنماط االستهالكية
قليد حياتها من خالل وسائل االعالم والمحطات االعالنية وآليات نشر الثقافة االستهالكية ليتم ت

اساليب الحياة الغربيةوظهور  السلوك البذخي  والمظهرية  في االكل واللباس والترفيه الذي شكل 
 وعلى ثقافتنا وهويتنا  ضغطا على امكانيات االسرة المادية

 التوصيات:

والتأكيد على القيم االستهالكية التي  االستهالك واالدخارالعمل على نشر الوعي بضرورة ترشيد 
 مجتمعنا والتخلي على التبذير واالستهالك المظهري  وعاداتنا وثقافةتتماشى مع قيمنا 

 التاكيد على دور االسرة  والمدرسة في التنشئة االستهالكية السليمة  للنشء 
  والمطالبة بهامستهلك في توعية االفراد بحقوقهم االستهالكية ال حماية جمعياتتفعيل دور 
 ضرورة اقتناء السلع المحلية لتشجيع االنتاج المحلي 
 ضرورة توعية التجار والمنتجين بواجبهم تجاه المستهلك 
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 مداخلة بعنوان:
 .االصالح التربوي واعادة انتاج أزمة الهوية في المجتمع الجزائري 

 تنتمي المداخلة للمحور الثاني: المجال التربوي.
 من اعداد: جميلة حوحو طالبة دكتوراه جامعة محمد خيضر بسكرة.

 djamila.houhou@univ-biskra.dz،االيمايل: 
 ملخص الدراسة:

اآلليات ي مجتمع مرتبط بمجموعة من المقومات التي تحدد ألاالستقرار واالستمرار االجتماعي 
، إال أنها قد تتغير مع مرور الزمن بفعل عوامل بالمجتمع تكون ثابتة ومتجذرةوالمعايير لتحقيق ذلك، 

 الداخلي وذلك بفعلداخلية أو خارجية، كالجزائر التي أصبحت تعاني من أزمة هوياتية تهدد أمنها 
االستعمار الفرنسي الذي عمل على انشاء نخب جزائرية مفرنسة حاملة للثقافة الغربية، سياسة 

، تعمل على نشر ثقافتها ومواصلة سياسة الغزو الثقافي استطاعت الوصول لمناصب اتخاذ القرار
ة محل اللغة العربية والثقافة ، بادراج اللغة الفرنسي)لضمان بقائها وخدمة مصالحها( لالستعمار الفرنسي

الغربية محل الثقافة العربية الجزائرية االسالمية، يبرز ذلك من خالل مجموعة االصالحات التربوية 
اذ ، وذلك ما تسعى الدراسة التطرق له، هذال الى يومنا التي شهدتها الدولة الجزائرية من االستقال

اعادة انتاج األزمة الهوياتية للمجتمع الجزائري، وتم الكشف ومناقشة أليات االصالح التربوي و  تحاول
التركيز على اللغة باعتبار أنها أحد أهم مكونات هوية المجتمع الجزائري، والمناهج الدراسية باعتبار 

 أنها أهم وسيلة لتنميط وتطبيع أي مجتمع، ومساعدة على اعادة انتاج ثقافة الطبقة المسيطرة. 
 التربوي، الهوية. االصالح مفاهيم الدراسة:

Abstract: 

The stability and social continuity of any society linked to a set of ingredients that 

determine the mechanisms and criteria for achieving this, which are fixed and rooted in 

society, but they may change over time due to internal or external factors, such as Algeria, 

which has become suffering from an identity crisis that threatens its internal security due to 

the policy of French colonialism, which He worked to establish French Algerian elites 

carrying Western culture, who were able to reach decision-making positions, work to 

spread their culture and continue the policy of cultural invasion of French colonialism (to 

ensure their survival and serve their interests), by including the French language in the 

place of the Arabic language and Western culture in the place of the Arab Algerian Islamic 

culture, this emerges from During the set of educational reforms that the Algerian state has 

witnessed from independence to the present day, and this is what the study seeks to 

address, as it tries to reveal and discuss the mechanisms of educational reform and 



reproduce the identity crisis of the Algerian society. As it is the most important means of 

stereotyping and normalizing any society, and helping to reproduce the culture of the 

dominant class. 
Keyswords:educational reform, identity 

 مقدمة: 

علوم االجتماعية واالنسانية، في ميدان التعد الهوية من أكثر المواضيع المتداولة والشائكة 
باعتبار أنها نسق من المشاعر واالحاسيس واألدوار والوظائف والتفاعالت والعالقات االجتماعية، 

دولة(، ما يجعله يشعر بالتكامل واالنتماء الثقافي يتميز بها الفرد المنتمي لجماعة معينة )مجتمع، أو 
واالجتماعي والسياسي لجماعته، ما يبعث في نفسه الراحة واآلمان والطمأنينة والقدرة على التعايش 

 المنتمي إليه. للمجتمع االجتماعي والمساهمة في التطور والرقي
ت الهوية باختالف أنواعها، وجود وتطور واستمرار وتماسك المجتمعات مرتبط بمقومات ومرتكزا

المتأصلة والمتجذرة بها، وثابتة وموحدة لجميع أفراد  وطنية كانت أوسياسية أواجتماعية أوثقافية،
 المجتمع، إال أنه اليوم نرى بان العديد من دول العالم تعاني من أزمة هوياتية، ومن بينها الجزائر.

توترا، رغم تحديد الدستور الجزائري لعناصر من أزمة هوياتية جعلتها تعيش الجزائر تعاني إذ 
الهوية الوطنية ) العربية لغتنا، واالسالم ديننا، والجزائر وطننا( إال أننا في أرض الواقع نجد 

تزخر به الجزائر هذا  ذيفات والتوترات بين افراد المجتمع، نتيجة التنوع الثقافي واللغوي البعضاالختال
التي تعرضت لها الجزائر عبر الزمن من جهة أخرى، ولعلى أبرزها من جهة، ومجموعة االحتالالت 

محاولة محو ثقافة وهوية الغزو الثقافي للجزائر و لفرنسي الذي عمل على اتباع سياسة االستعمار ا
فاهتمت بقطاع  ادماجها وجعلها مقاطعة فرنسية،محاولة الشعب واحالل محلها هوية المستعمر، و 

نجحت في تكوين نخبة من أفراد المجتمع الجزائري تم بتدريس الجزائريين،و التعليم وأنشأت مدارس ته
 تحقيق مطالبه  والدفاع عنه، يطلق عليها النخب الفرنكوفونية.تحمل لغة وثقافة المستعمر وتعمل على 

عملت النخب الفرنكوفونية على نشر اللغة الفرنسية والعمل على جعلها لغة رسمية وكذا الثقافة 
األوروبية عموما الفرنسية خصوصا بين أوساط الشعب وذلك لتوليها مناصب اتخاذ القرار في الدولة ) 

النخب المعربة  من طرف عراقيالرفضا و محاولة اكمال ما لم تستطع فرنسا فعله(، إال أنها كانت تواجه 
لثقافة ولغة ودين المجتمع الجزائري، ماجعل هناك صراع هوياتي ) أزمة هواياتية( أثر  )هوية ( الحاملة

عات الدولة ومن بينها قطاع التربية والتعليم، ويظهر ذلك جليا في مجموعة اعلى جميع قط
ثابت ودائم، حيث انتقل  زائر تبني نظام تربوي ع الجالتي لم تستط،المتعددة االصالحات التربوية



الصراع الهوياتي من المجتمع إلى المدرسة، فلحد اليوم لم تستطع المدرسة الجزائرية تحديد اللغة التي 
تدرس بها وال الثقافة الواجب تلقينها للتالميذ، فتأتي االصالحات مرة تفضل اللغة العربية وأخرى تعيد 

الحامل  لثقافة وقيم ومعايير المجتمع لم يفصل فيه لحد للغة الفرنسية مجدها، وكذا المنهاج الدراسي 
ن اآلن، ما نجده هو اآلخر يعبر عن الصراع الثقافي الحاصل في المجتمع الجزائري، ما يؤكد أ
 .االصالحات التربوية المتكررة في المدرسة الجزائرية نتيجة حتمية ألزمة الهوية في المجتمع الجزائري 

يساهم كيف التطرق لهذا الموضوع وذلك من خالل طرح التساؤل التالي:  ففي هاته المداخلة سنحاول
 للمجتمع الجزائري؟ االصالح التربوي في إعادة أزمة الهوية

 مفاهيم الدراسة: .1
 :مفهوم اإلصالح 

، 2005ابري، الج)جل المعاجم العربية ال تمدنا بالمعنى الصغير غير قولهم اإلصالح ضد الفساد

 (17 صفحة
ذلك التغيير الشامل في بنية النظام التعليمي للتعرف على  »و يعرفة حسن البيالوي بأنه 

المستوى الكبير ، فهو تلك التعديالت الشاملة األساسية في السياسة التعليمية التي تؤدي إلى التغيرات 

، 1997)حميدي ، .«في المستوى و الفرص التعليمية و البنية اإلجتماعية في نظام التعليم القومي في بلد ما 

 (246صفحة 
في رية أو عملية إلدخال التحسينات على الوضع الراهن اولة فكية محأيضا على أنه أو يعرف 
اإلدارة أ و البرنامج التعليمي أو ، و لقا بالبيئة المدرسية أو التنظيم، سواءا كان ذلك متعالنظام التعليمي

 (1996)مرسي ، . طرائق التدريس أو الكتب الدراسية
  : مفهوم الهوية 

اللغة والثقافة والحضارة واالصالة والعرف مفاهيم متشابكة، كالذات و إرتبط مفهوم الهوية ب
الناحية اللغوية تعني مهية ، فمن لهوية ذات عدة أوجه في اإلستعمالالخصوصية، إذا كانت او 

 (02، صفحة 2017)حامي ، ، أو الشيء التي تميزه عن غيره الشخص
المجتمع دائمة بتطور يمكن إعتبار الهوية مركب متجدد وذات ديناميكية، وفي حركة متطورة و 

طن الواحد إعادة صياغتها في إطار الو وتراكم الوعي، إذ يجد الفرد بين الحين واآلخر إمكانية تشكيلها و 
دور الذي يلعبه في إطار االسرة أخرى ثانوية حسب الددها لدى الفرد بين هوية أولية و مع إمكانية تع

 (71، صفحة 2018)بن قفة و علي شريف، المجتمع .و 



 تي تميز مجتمع أو أمة عن غيرها والتيالسمات الكل عام الهوية هي مجمل الخصائص و بش
. تساهم بتشكيل شخصية الفرد والذي بدوره تحدد شخصية المجتمع والمتمثلة في الوطن واللغة والدين

 .إلسالم ديننافهوية الفرد الجزائري تتمثل في الجزائر وطننا و العربية لغتنا و ا
 التشكل التاريخي ألزمة الهوية في المجتمع الجزائري : .2

، الجزائري ثقافة المجتمع عثمانيون لم يحاولو تغيير هوية و بالعودة إلى العهد العثماني نجد أن ال
، بل على عكس ذلك كان التعليم ة يفرضون فيها ثقافتهم وال لغتهمذلك أنهم لم يتبنو سياسة تعليمة معين

مية التعليترك لمن ثبتت كفائتهم العلمية و  ، بلفلم يكن له مسؤوال وال رقيبمستقال عن الدولة، 
 ذلك ما جعله يتميز ببساطته.لف العلوم، الحرية التامة في تلقين مختاط الشعباألخالقية بين أوس
 .قرى الجزائروانتشاره في مدن و 

، لعدم تخصيص الدولة العثمانية يعتمد على األوقاف واألعمال الخيرية لألفراد والمؤسسات
نراالته عند إحتاللهم صرح جما يؤكد ذلك اإلحتالل الفرنسي حيث  ،ميزانية لقطاع التعليم في الجزائر

جئهم للمستوى الثقافي والتعليمي للشعب الجزائري وكمية المدارس والزوايا والكتاتيب للجزائر بتفا
 كهم بذلك .ستمالمنتشرة في قرى ومدن الجزائر ووعي األفراد والعائالت بضرورة التعليم و 

سياسة تعليمية ممنهجة لفرض نفوذهم عكس اإلحتالل الفرنسي  انستنتج أن العثمانيين لم ينتهجو 
هوية القضاء على شخصية و الذي عمل على إتباع سياسة تعليمية مسطرة وواضحة بهدف طمس و 

بإتباعها لسياسة التنصير و الفرنسة و اإلدماج لجعل فية جزائري الدينية و اللغوية و الثقاالشعب ال
 .األوربي عموما خصوصا و  عن الشعب الفرنسي ب الجزائري صورة طبق االصلعالش

تمت العملية من خالل " تعميم التعليم الفرنسي في البالد كخطور أولى لتمكين األهالي 
ذلك للتقرب منهم حسب منطلقات اإليديولوجية الجزائريين من إستيعاب الحضارة والمدينة الغربية و 

ذلك بواسطة المدرسة الفرنسية كلية، و  في دمج االهالياإلستعمارية الفرنسية أما الخطوة الثاثلة تمثلت 
منحط لفئة التي تميزت بتعليم هزيل و و  1833فيفري  13 بالجزائر بتاريخالذي صدر قانون تاسيسها 

ء الجزائريين بهدف تكوين أجراء وعمال للعمل في المزارع وبعض من أبنا %10قليلة ال تتجاوز 
فقد أجبر الجزائريون على  »، ففي هذا الصدد يقول مهساس األعمال والوظائف اإلدارية الصغيرة

عن ثقافتهم الخاصة و منعو في نفس الوقت من المساواة مع األوربيين بثقافة الدول التخلي 
 (269، صفحة 2017)خالدي، «اإلستعمارية 



، وهو بحت، األول تعليم فرنسي التعليم شهد الجزائريين نوعين منرية خالل المرحلة اإلستعما
سية في باريس تقوم وزارة التربية و التعليم الفرن ،إدارتهو كتبه تعليم حديث له معاهده ومدارسه وبرامجه و 

لغوي ينهض عليم ذو طابع ديني و هو تبتنظيمه وتمويله واإلشراف عليه والثاني تعليم عربي إسالمي، و 
الول على تدريس اللغة . ركز التعليم ايل والرعاية بواسطة التبرعاتكامل الشعب من ناحيتي التمو  ىف

يقتصر على تعلم التحدث بها  قصاء اللغة العربية كان له أثره الواضح ألن تعلم لغة ما الالفرنسية وا
.هاذين النوعين من التعليم خلقا الشخصية ( أيضاوبناء افة، ، بل يشمل طريقة التفكير ) و الثقفحسب

وهو ما أدى إلى وجود صراع المعربين لمتعلمين أو المثقفين في الجزائر، وهما المفرنسين و ن انوعين م
، صفحة 2017)خالدي، .ان حيث ظهر أثره بعد اإلستقالل وال يزال إلى يومنا هذاتصادم في كثير من األحيو 

270) 
 »الجزائريين حيث قال التعليم الفرنسي على الجزائر و ج أحمد طالب اإلبراهيمي نتائحوصل 

فرنسا لم تكتفي بتجريد الغنسان الجزائري من أرضه و مسخ شخصيته ، بل عملت على إفساد األفئدة 
قفين مقطوعة عن فالهدف الذي كان يرمي إليه اإلستعمار هو تكوين نخبة مزيفة من المث «و العقول 

المثقفون بأنهم غرباء بين ذويهم، فتنقطع صلتهم بأبناء البالد  أولئك، بحيث يشعر الجماهير الشعبية
، و هو البوفارية العقائدية Jules Goutieيستشهدون ألسيادهم يصابون بما اسماه ويتنكرون للتقاليد و 

أن يتقمصوا شخصية األجنبي ن دائما ان يحتذو حذوا األجنبي و نوع من التبعية الفكرية إذ يحاولو 
 (271، صفحة 2017)خالدي، .

، و فرنسية، تحمل الثقافة الخلق إتجاهين ثقافيين في الجزائر، نخب تغريدية هو ما أدى إلىو 
تجمع مختلف .التيارين يعمل على نشر ثقافته والدفاع عنه ، كلىخب معربة تحمل الثقافة الجزائريةن

على إرجاع هذه األزمة ) أزمة الهوية ( للمجتمع الجزائري إلى الفترة األراء البحثية في هذا السياق 
، نظرا إلى نجاح المستعمر في تكوين نخبة من الجزائريين أنفسهم تتبين مارية الفرنسية تحديداستعاال
، تختفي وراء فعل التحديث و التطور بخاصة أن اإلحتالل ومات هوياتهم مخالفة لما هو سائدمق

، إذ عملت هذه النخب الحاملة لم الهوية الجزائريةئر ركز على البعد الثقافي لطمس معاالفرنسي للجزا
، من خالل تمسكها المشروع الفرنسي ) اإلستعماري ( لقيم الثقافة التغريبية بعد اإلستقالل على مواصلة

، ة الدفاع عنهيد من التخلف و دائم، إذ ترى أنها المخرج الوحنابعة من تشبعها بالقيم الغربية بمواقف
ما يبرز أن الوصول إلى موقف مشترك بين النخب الجزائرية المتصارعة حول مشروع هوية وطنية 

 .(96)دريس، صفحة .ا المجتع ال يزال أم بعيد المنالواضحة المعالم يتفق حوله



 مضاهر أزمة الهوية في المجتمع الجزائري :  .3
 من مضاهر أزمة الهوية في المجتمع الجزائري نذكر : 

وجود تعدد فعلي للهويات في حين ان المشروع الجزائري يؤكد على وجود هوية  -
ات كاألمازيغية من طرف بعض مشتركة بالرغم من وجود نوع الصراع و الرفض لبعض الهوي

األوربيين لذلك نجدهم  إعتبار كذلك بعض االمازيغ أنفسهم ليسو بعرب بل أقرب إلىالعرب، و 
 .ب باللغة الفرنسية مقابل العربيةيفضلون التخاط

القادة تقدم والرقي فأكبر السياسيين و عتبارها لغة الغة التخاطب هي اللغة الفرنسية وا ل -
داخلية ، حتى على مستوى القضايا العلى اللغة الفرنسية في خطاباتهم في الجزائر يعتمدون 

 .الجزائري  اصة بالمجتمعالوسائل الخو 

 إعتماد اللغة الفرنسية في كتابة الوثائق الرسمية الحكومية . -

عمل كالطب و إعتماد اللغة الفرنسية في المعامالت المختلفة سواء في مجال ال -
 ال وجود للغة العربية .الهندسة ، الصيدلة و 

ر يارات إيديولوجية مختلفة تماما ومتنصارعة في الكثير من الحاالت، كالتياوجود ت -
 اإلسالمي .الفرنكوفوني والبربري و 

 مطالبة قوى جزائرية ممثلة في أحزاب سياسية بإحالل األمازيغية محل العربية . -

عتبار األمازيغ أنفسهم بانهم مهضومي إ واقعي للصراع العربي األمازيغي و الوجود ال -
 الحقوق على ارضهم من طرف وافدين إليهم .

لغة  عربية الفصحى المعتمدة في التدريس فقط والتعدد اللغوي المتمثل في اللغة ال -
سية وبعض ترسبات اللغة ، و هي خليط ما بين الفصحى و الفرنعربية دارجة انشأها المجتمع

التي هي يقيا، باإلضافة إلى ذلك األمازيغية و لى شمال إفر احتى ثقافة الوافدين التركية، و 
ائلية إلى حد ما لوحدها تختلف القب األخرى تختلف من منطقة إلى أخرى ففي منطقة القبائل

 .قيةالتار من حيث المفردات، ناهيك عن الشاوية والميزابية والشلحية و 

زائري محدثة بذلك سواء غزو نتيجة للثقافات المختلفة التي عايشت المجتمع الج -
 ال جدال في ذلك قد ترك آثارهب ثقافي، فاإلستعمار الفرنسي و ، أو تفاقف أو إستيالثقافي

، التي حاولت أسباب من بينها سياسته التعليميةهذا لعدة اضحة على المنظومة القيمية و الو 
، نتيجة علماء المسلمين الجزائريين محو وإلغاء تأثيرها وإعادة بناء ثقافة عربية إسالميةجميعة ال



)  زها التيار األمازيغيلكل هذا المركب من القيم ظهرت تيارات مختلفة في الجزائر من بين إبر 
 الذي تمكن من الوصول إلىلمتشبع بالثقافة الفرنسية، و ، التيار الفرنكوفوني ) التيار االبربري(

الذي يمثل ي اإلسالمي ) تيار الجزائر ( ، و ، التيار األصول(مراتكز صناعة القرار في الجزائر
 .إمتدادا لجمعية العلماء المسلمين

اللغوي ) الفرنسية مقابل لك الصراع من مظاهر إزمة الهوية في المجتمع الجزائري كذ -
ذلك نتيجة الصراعات اللغوية عملت بعض القوى الفرنكوفونية بعد اإلستقالل و حتى ( و العربية

ة الفرنسية لغة أساسية في البالد، وذلك ما حمل مواجهة اليوم إلى تدعيم مطلب اإلقرار باللغ
 1976ميثاق ية القومية، ثم جاء تحمل المشاريع الثقاف معارضة قوية من قبل القوى التيو 
التنمية الثقافية  تحقيقالجزائرية و تقويتها، و  على الهوية الوطنية في التأكد حدد أهدافهاو 

فة أداة إلكتساب الوعي أن الثقائ الثورة اإلشتراكية و ، مع اإلعتماد على مبادبجميع اشكالها
إستباحت األحزاب ذات  ، حيثن المظاهر أيضا ظهور هويات فرعيةمن بياإلجتماعي، و 

ة الرسمية وإنتماء وإمتداد الثقافة الوطنية، كما اللغوجه العرقي موضوع الهوية الوطنية، و الت
ستبعاد الدين من المشهد الثقافي، والسياسي وحصره في الشخصيات إلنادت بعض القوى و 

الثقافات ح الكلي على ، و نادت قوى أخرى بضرورة اإلنفتاالممارسة والموروث التاريخي
تنظيم الثقافية من خالل األفالم واألشرطة و إعتماد التنوع الثقافي في السياسة العالمية و 

)بن قفة .قع على ذاتهاالنهوض بالثقافة الوطنية حتى ال تتمو هرجانات لفتح اإلحتكاك الثقافي و الم

 (75-74، الصفحات 2018و علي شريف، 

 اإلصالح التربوي و إعادة إنتاج ازمة الهوية للمجتمع الجزائري : آليات .4
ذلك من خالل مجموعة من المهام على م دور هام في تشكيل هوية المجتمع، و يلعب التعلي

 المدرسة القيام بها نذكر من بينها :
ني مختلفة ، على معاالمهم أن تشمل المفردات الدراسية، و بشكل مكثفمن  -

 .لوطنيةلتعزيز الهوية ا

ج المخصصة لتعريف الهوية تنفيذ البراموتكوين و الطالبات في إعداد إشتراك الطالب و 
 (651، صفحة 2021)بن عمارة و بوترعة، .الوطنية

مراحل خمسين سنة من تاريخ اإلصالحات التربوية للمدرسة الجزائرية نكتشف عند تتبع أحداث و 
بالقيم التقليدية للمجتمع اتية و يتصورين مسيطرين األول يحاول ربط المرسة بالمقومات الهو  صراع بين



يناهض ثيا يتصل بالمعاصرة و ، في حين يقترح الثاني تصورا حداجزائري مستندا إلى اللغة العربيةال
مكانية الوصول ، ما أدى لعدم إلغة الفرنسية كبديل للغة العربيةرجعية األول محاوال إقصاءه مقترحا ال

، فتحولت مشاريع اإلصالح التربوي عبر فترات زمنية طويلة من لى بناء مشروع تربوي موحد و دائمإ
تناج فعل هادف إلى تطوير االداء المدرسي و بناء مشروع تربوي متكامل إلى فعل أدى إلى إعادة إن

 ذلك من خالل، و  (102-101)دريس، الصفحات ي من ثم إلى المجتمع الجزائر األزمة الهواياتية للمدرسة و 
 التي سنحاول التركيز عليهما .اسية و المناهج الدر بينها اللغة و  اآلليات منمجموعة من العوامل و 

 اج األزمة الهواياتية : اللغة و إعادة إنت 
أربع لغات عتبار وجود ا إتسم الوضع السوسيولغوي في الجزائر بعد اإلستقالل بالتعقيد على 

مستخدمة بالتفاوت و هي، العربية الرسمية، والفصحى والفرنسية، وكذا اللغتين العامية واألمازيغية 
إجتماعيا في شكل ، فالصراع اللغوي ظهر نازع بين الفرنكوفونية والعربية وكذا األمازيغيةالتي تجسد التو 

بين العروبيين الذين يرون رنسية لغة العلم و التكنولوجية و تعارك بين المفرمسيين الذين يرون في الف
لثقافي األول ها مجرد لغة بحكم عالقتها بالشأن الديني الذي هو الرافد االة وإنتماء أكثر منفيها أنها رس

ع جلي على مستوى النخب لعدة أسباب لعلى من تحت غطاء هذا التصارع ظهر تناز للهوية الجزائرية و 
يط السلطة السياسية وعلى هذا االساس إنقسم المشهد، كما يقول أهمها الحفاظ على التموقع في مح

 :إلى  "هواري عدي"
، من اللغة العربية وكذا اإلسالم متراسا دفاعياتتخذ  فظ :تحنخب عروبية ذات توجه م -
في المشرقي أن لها إنتدابا حضاريا لذلك الكيان الثقاالمجتمع و نفسها أن لها قبوال من ترى في 

رية للمجتمع الجزائري بشكل خاص حضابكل تراثه وتاريخه وال تعترف بخصوصية ثقافية و 
 .والمنطقة المغاربية بشكل عام

، بحكم أنه مجتمع ناقدة لشكل المجتمع ومضامينه وبنياته الثقافية نخب فرنكوفونية : -
يحاولون من خالل أجهزة السلطة التحول به من صورته للحداثة في تصورهم و قليدي مصارع ت

الذي إستطاع إلى حد كبير إستمالة أصحاب  هو التياردية إلى صورة أو نسخة حداثية، و التقلي
 .(56، صفحة 2017)حامي ح.، المطالب الثقافية البربرية 

التربوية المتواترة بالمدرسة الجزائرية منذ اإلستقالل إلى اليوم يحيلنا إلى إن تتبع اإلصالحات 
يز الواضح على مسألة اللغة التي اصبحت تظهر إلى حيز الوجود عند أي تفكير يرتبط بإصالح كالتر 

ديدة يهما قادر على تحقيق االهداف التربوية الجة التعليمية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية وأمو المنظ



التكنولوجي ق األمر بمواكبة التطور العلمي و ، خاصة إذا تعلتي ترتبط بالتحوالت اإلجتماعية والثقافيةال
الهائل إذ قدمت اللغة الفرنسية على أنها اللغة المؤهلة إلحداث التحول النوعي بالمدرسة إلرتباطها 

ف اللغة العربية التي وصفت على بجوانب حداثية و علمية ، تم إقتراح تدريس مختلف المواد بها بخال
انها لغة الشعر و سهو روحي و بالتالي أعتبرت غير مؤهلة لقايدة التحدي الجديد و هذا ما رفضه 
المنادون بها ، فخمسين سنة من تاريخ المدرسة الجزائرية المستقلة لم تكن كافية للفصل في اللغة التي 

 2003كلغة أجنبية ، كما نجد إصالح للغة الفرنسية ستدرس بها المواد التعليمية و لم تحدد مصير ا
أعاد للفرنسية بريقها من خالل اإلجراءات التي وظفت ليتوالى مشهد الصراع و اإلختالف و ال سيما 
مع المواد العلمية أكثر ، و هنا تحول فعل اإلصالح التربوي إلى صراع مشاريع خاصة ألن رهان اللغة 

أو اإلقصاء في غياب إرادة فعلية للسلطة الجزائرية ، التي يمكنها الفصل  أصبح حاسبا في ثنائية البقاء
)دريس، صفحة و الحسم النهائي في الموضوع نظرا إلستحواذ النخب المفرنسة على مراكز القرار المختلفة .

103) 
فما يمكن قوله أن اإلصالحات التربوية التي تواترت بين االفعال و ردود االفعال تعبر في 
الحقيقة عن ازمة واضحة المعالم كنتيجة منطقية إلنعكاس الصراع الهواياتي التقليدي على المدرسة و 

األزمة  الذي إتخذها كحقل له ، توحل معها اإلصالح من فعل هادف إلى آلية أسهمت في إعادة إنتاج
الهواياتية بالمدرسة الجزائرية التي مازالت تبحث عن هويتها في ظل تعدد المشاريع التربوية التي لم 
تفض في النهاية إلى حل فعلي من شأنه تثمين الجهود بشكل رهن و ال يزال يرهن مصر أجيال 

 .(105)دريس، صفحة متعاقبة من المتعلمين 
 :المنهاج المدرسي واعادة انتاج األزمة الهوياتية 

المنهاج المدرسي وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية تقنن اإلطار اإلجباري لتعليم معين 
 يفترض فيه انيشتمل على جملة من العناصر تتمثل في : 

  األهداف للمستويات المختلفة بدءا من الغايات و اإلنتهاء باألهداف 
 محتويات التي ينبغي أن تعرض وفق شروط التدرج اإلستمرارية و التكامل ال 
 ) الطرق و االدوات التعليمية ) إستراتيجية التنشيط و اإلتصال 
 )تدابير التقويم ) التشخيص ، الحكم ، القرار 

 



تتحمل المناهج النصيب الوافر في مجال نقل و إدماج القيم الوطنية و اإلنسانية المستمدة من 
اإلختيارات األساسية للدولة الجزائرية، و ذلك بالتكامل مع المكونات األأخرى للنظام التربوي و يمكن 

 حصر القيم الرئيسية التي تنميها المناهج حسب المرجعية العامة في : 
  تنمي روح إحترام القانون و إحترام سلطة األغلبية ، و  رية و الديمقراطيةقيم الجمهو :

 حقوق األقليات .
 التحكم في اللغتين الوطنيتين ) العربية و األمازيغية (، و تقدير الموروث  قيم الهوية :

الحضاري الذي تحمالنه من خالل خاصية معرفة تاريخ الوطن و جغرافيته، و التعلق 
ي باإلنتماء و تعزيز المعالم التاريخية و الجغرافية ، و األسس و القيم برموزه، الوع

 ثقافي الحضاري لألمة الجزائرية .األخالقية لإلسالم ، و قيم التراث ال
 مواقف : تنمية روح العدالة اإلجتماعية و التضامن و التعاون بدعم  القيم اإلجتماعية

المجتمع، و تنمية روح اإللتزام و المبادرة و حب التماسك اإلجتماعي، و التحضير لخدمة 
 العمل في الوقت نفسه .

 تنمية حب العمل المنتج المكون للثروة ، و إعتبار الرأسمال البشري أهم  القيم اإلقتصادية :
 عوامل اإلنتاج و السعي إلى ترقيته و اإلستثمار فيه بالتكوين و التدريب و التأهيل .

 تنمية الفكر العلمي والقدرة على اإلستدالل والتفكير النقدي ، والتحكم في  القيم العائلية :
وسائل العصرنة من جهة، ومن جهة أخرى حماية القانون اإلنساني بكل أشكاله والدفاع عنه 

 (54، صفحة 2017)باللموشي و جالب، والتفتح على الثقافات والحضارات العالمية .

التي يمكنها بلورة هوية جمعية هي كثيرة ، أهمها إشراك الشعب أو مجموعة في الرقعة إنالعناصر 
،الطموح و غيرها ، إن عدد من الهوايات القومية الجغرافية، اللغة، التاريخ المشترك، الحضارة، الثقافة

 أو صراعات أو تغيراتأو الوطنية تتطور بشكل طبيعي عبر التاريخ و عدد منها نشأ بسبب أحداث 
،قسم من الهوايات تبلور على اساس نقيض لهوية أخرى، هناك تاريخية سرعت في تبلور المجموعة

لنظرة حديثة إلى الهوية و تدعو إلى إلغاء الهوية الوطنية أو الهوية القومية، تيارات عصرية تنادي 
على صفاته الجوهرية التي  المشتملةة وتأسيس المقاربة الفلسفية، تعبر الهوية عن حقيقة الشيء المطلق

تميزه عن غيره، كما تعبر عن خاصية المطابقة أي مطابقة الشيء لنفسه أو لمثيله، و بالتالي فالهوية 
الثقافية ألي شعب هي القدر الثابت و الجوهري المشترك من السمات العامة التي تميز حضارته عن 

 (56، صفحة 2017)باللموشي و جالب، غيرها من الحضارات .



لكن عند التدقيق في دالالت فعل اإلصالح إنطالقا من الممارسات التي جسدها الواقع الفعلي 
للفاعلين أنفسهم و من خالل التصريحات و الكتابات التي أنتجها أطراف فاعلون في عملية اإلصالح، 

 أن نقر إلى جانب العودة إلى القوانين التربوية و األهداف التي حددت في هذا اإلطار ال نملك إال
إذ أن فعل اإلصالح ال يمر  ،افقت المشهد العامر بالتحدي المطروح، نظرا إلى المناقاشات التي 

مصالح الخاصة في أغلب األحيان، فكل ة المرجوة بل كان خاضعا للحسابات الشخصية و السبالسال
بية يب التغر إجراء يتخذ من طرف المحسوبين على التيار التقليدي ) المعرب ( يفسر من طرف النخ

على أنه تهديدا لها باإلقصاء بطريقة غير مباشرة األمر نفسه تفسره الفئة الثانية على نحو يحيل إلى 
فعل اإلصالح  واإلصالح المضاد هذا ما يتجسد جليا مع ثنائية التربية اإلسالمية و التربية المدنية، إذ 

الثانوي على أنه تدعيم للنخب المعربة فسر تثمين منهاج التربية اإلسالمية و إدراجها كتخصص في 
لمراكزها و سلطتها ، كون التربية اإلسالمية تتصل بأحد أهم المقومات الهوياتية ) الدين اإلسالمي ( 
إلى جانب تدعيمها للغة العبية كونها لغة اإلسالم ، ألن إلغاء التعليم الديني من شأنه أن يأخذ منحى 

 .و بين منادي بالئكيتها و بفصل الدين عن المعرفة المدرسية خطيرا ألسلمت المدرسة و المعرفة 
كما إستثمرت النخب التغريبية في مادة التربية المدنية كآلية موازية تمكن من إعادة اإلعتبار 
للجوانب التي تتخفى وراءها و تخفيف الحدة التي واجهتها من مناهج و محتويات التربية اإلسالمية، 

بية اإلسالمية ر طور اإلبتدائي إبتداءا من السنة الثانية، فإذا كانت مضامين التما أقر تدريسها في ال
تكرس لبناء نموذج الفرد الجزائري المسلم يتكلم اللغة العربية و يتغنى بالقيم التقليدية فإن محتوى مقرر 

فتح على االعالم إلى إنتاج مواطن ) فرد ( له كامل الحرية في المعتقد و الدين، منالتربية المدنية يهدف 
، ما يجعل مشهد اإلختالف حول المنطلقات و األهداف التربوية بين التوجهين  اآلخر معو متعايش 

يبرز وجود إشكالية جديدة ترهن مصير الفعل التعليمي بالمدرسة الجزائرية و صدقية اإلصالحات 
 .تويات المواد التعليمية التربوية و التي تعبر عن إزدواجية في الرؤى و المنطلقات بين مختلف مح

تحولت في النهاية إلى  إذا أن خمسين سنة من تاريخ اإلصالحات بالمدرسة الجزائرية المستقلة
ما .(111)دريس، صفحة .أفعال و ردود أفعال ال غير، موظفة مقومات الهوية نفسها في مشهد الصراع

 مات و مرتكزات الهوية الجزائرية. منظومة تربوية دائمة، تقوم على مقو  جعلها غير قادرة على إنتاج
 
 خاتمة:ال



وفي األخير نستنتج أن االستعمار الفرنسي ترك اثاره الواضحة على المنظومة القيمية والثقافية 
مما ساهم في ظهور تيارات مختلفة، التيار األمازيغي والتيار العربي والتيار  للمجتمع الجزائري 

الفرنكوفوني الحامل لثقافة ولغة المستعمر الفرنسي المطالب باالندماج والمدافع عنه، يرى بأن المجتمع 
تمسك ثة، ما جعله في صراع دائم مع التيار العربي المالجزائري مجتمع تقليدي مصارع للحضارة والحدا

باللغة العربية والثقافة الجزائرية، وانتقل هذا الصراع إلى النظام التعليمي والتربوي، يظهر ذلك جليا في 
مجموعة االصالحات التربوية التي تحولت من فعل هادف وحل للمشاكل التي يعاني من القطاع إلى 

تي يختلف فيها التيارين فالتيار وذلك من خالل اللغة الآلية العادة انتاج األزمة الهوياتية للمجتمع، 
العربي يحاول ادراج اللغة العربية كلغة رسمية في تدريس كل المواد األدبية والعلمية باعتبار أنها اهم 
مقومات الهوية الجزائرية العربية االسالمية، والتيار الفرنكوفوني يحاول ادراج اللغة الفرنسية كلغة 

ار انها لغة علمية مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي الحاصل، رسمية لتدريس المواد العلمية باعتب
 اضافة للمناهج الدراسية التي كال التياريين يحاوال فرض ثقافتهم فيه، اذ ينادي التيار الفرنكوفوني

واالنفتاح العالمي وعدم التموقع واالنغالق بالهوية الوطنية والقومية فقط، ما  بالنظرة الحديثة للهوية
لك في مجموعة االصالحات التربوية المتتالية وعدم القدرة على وضع نظام تربوي دائم، بذلك يظهر ذ

 فهي إال أفعال وردود أفعال تعبر عن األزمة الهوياتية للمجتمع الجزائري.
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 الملخص:

، و دا ت دضدد  دإلركت وندد دردد ي بتى دد  دا ددت در لددتعبس سبر  ددب   هدد ستددا درية ددى سبر لددرى رل  د  علدد درتعدد   هددت ا درتسد ددى دردد      
درد   سبإلضدب ىملتة بت دا تث بس سبا ت در لتعبس ك حتد من محتددت درية ى دا ت دضيى رتى در  ده  بىيئت ب در حليدى،  محبورى مع  ى

داصددا درددتار  ا ددتعبس ى  هددت مةدضدديت درتةليددو ر ددترةات وأ سحدد  ، و كدد د دمكبنيددبت درتدد اي  درلددلى   دد  يلددت درية ددى درح ي يددى رت دد 
دا ت ض ن در لبيى دا ت دضيى )در ب لدىة(  ك دب ب دهدب در  دهد ، وهد د دنمن دب مدن  ودةسدت  وت لدى دافدتنات در  لدة دتت ب يدى  د  

 رق ب ب داتوبل ودرت بعا.ت بول در  ده  
در د دهقين دردتبن  لدتوتمةس د دت   ئدى مدن  د د )93(عي دى  ةدميدب  علد  داستردبي ، و دتدت لا درةصد   در  يج درتسد ى و  ت دترعا    

ر تدا در  يدب  در ةضدةع  د دتوتما  سم  قدى  ودت ى. و دفتيبسهب تت   ى  28و 19) بين مب أع بسهت تت دوح ،ملتعبسد عل  در ب لىة(
و تق دين علد  درىيئدى درع  يدى ، ت ت دى 1986رىي يدةس و ددمد   "ج"در تدت درودةس   و درية ى دإلبتبةرةتيدى و داتت ب يدى ر  يلتد  در  دهقدى

 .1998   ى مح ت درليت عىت در ي ن
  دآلت : درتسد ى نتبئج أ   ت و

  )ض ن عي ى درتسد ى نحة درتشتا و دانغنق.تتةزع ستا درية ى رتى در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل  در ب لىة 
  دددد وق ددرددددى فيوددددبئيب  دددد  ستددددا درية ددددى دابتبةرةتيددددى و داتت ب يددددى رددددتى عي ددددى درتسد ددددى تعدددد ى ر تغيدددد دت )درلددددن، درحبرددددى وتددددةد 

دا دددت  داتت ب يدددى، درع دددا، مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( بةميدددب، مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( م ددد  بتد دددى د دددتوتدم  درددد  دآلس، مدددت  تغييددد 
 در لتعبس عل  در ب لىة( .

  )وتةد   وق غي  ددرى فيوبئيب    ستا درية ى دابتبةرةتيى و داتت ب يى رتى عي ى درتسد ى تع ى ر تغي  مت  د توتدي در ب لىة
 م   بتد ى د توتدم  در  دآلس.

 .درية ى دا ت دضيى، در ب لىة(، در  ده  ،دا ت در لتعبس ،أزمى درية ى: المفتاحية الكلمات

Abstract : 

 

The purpose of this study is to identify the ID arranged for the teenager who adopts the alias of 

the virtual space, and trying to figure out the levels of investment as alias of virtual identity selectors 

have teenager local environment, in addition to the potential negative impact on Resolve the true 

identity, and discuss the most important topics for parent but an allegorical meanings and semantic 

name within the virtual space (Facebook) as seen by a teenager, this from his alnfeso social 

imbalances and addressing teen issues of communication and interaction. 

And had followed the descriptive study of relational, and included a sample of) 93 (individual 

adolescents religion using false name on Facebook, aged (19, 28) years of deliberate manner chosen 

and used the scale of ideological identity and social level To adolescence and adulthood image "c" 

lbinion & Adams 1986, translation and legalization on Arabic environment Mohamed Abdul Rahman 

year 1998. 

And the results of the study: adolescent identity with grade spans nickname on Facebook within 

the study sample tend towards dispersion and closing. Statistical function differences at the 

ideological and social identity in the study sample due to variables (age, marital status, employment, 

duration of use Facebook daily, while using Facebook since the beginning to now, a change nickname 

on Facebook). Non-statistical function differences in the ranks of ideological and social identity in the 

study sample due to a variable using Facebook since the beginning to now. 

 

Keywords: Identity Crisis, nicknamed, Virtual Identity, Facebook, adolescent. 

 

 



I. للدراسة: الجانب التمهيدي 
 تقديم إشكالية الدراسة: .1

 مددتى عددن كبتدد ب مملرددب برعيددت، رددي  رة ددا، لددا سبرية ددى دروددلى ذدت مقت دديبت عددت  بددين دافتيبس ددى يلددت دردد  در دمدد  درلددىيا فس    
 ن ة  ي وسدت توبد  درت  دألهت دافتربس ى رل  عى درح يق  در هبس ت ثا درت  در ت ب  ى ويت  در تجبذسى، در لبس ى درتةتيبت فرحبييى
   تلد  مدب مدت سدبرتةدزي  وملدت ت دتت ب يدب ممد وح هدة مدب محودلى مدت بت ب دا وهة دبت  قي د  ديبس دكتلبس  در  وصةا در  ده  ودستقب 

 .درو ى ددفليى  يكة د تعتدددت من

 ع دت ذدتيدى م تعيدى دنيدى سود ى وردة ر  دت بيدب ودرت ة دت دعتدددت روةض بىيئت ب در  ده   وا دتكبريى تى ز  لف، مب عل  و برتتبست    
 دريددبت  دد  معتىدد  وعجدد  دفددتنات مددن تلدد ع ع دد  تحددتا ب دردد ي در لددبس عكدد  تىتغدد  صددعة ى  كددا ودمبردد ، در حددي  تة عددبت مةدتيددى
 وهدد  أا ودرددةلي   درى ددبئ  ودرتتددة ج درثرددبت م يلددى دردد  دانتقبريددى  ن ددى   دد ن  يكة ة دديةرةت  دوس مددت رلتةيددت ودرتجييدد  دافدد دج

 .در دتتبن عبرت سبألي ى  با در تت، م يلى

 سودتد ودرثردبت درت ظديت مدن  دتسد تكتلدا مدب  د عبن ب دعتيبد دى، غيد  ورةتيدى محمدبت در د دهقين مدن الدى دتوبذ هة  بر نيظ ه د مت   
 رنرت دددب  در لددتعبس ، درية دددى فددنل مددن داركت ونددد  سبر مددبق در  تعلددى درتةس دددى وفبصدديى  ددد  ى، دنتيددبز  دد  در ت ثدددا درلددلةك  دا وددبح

 درلد  عى سدبرحلةل داكت دب  عدةض سحليب رنرت دي درلع  وك د دمتحبنيب، من ابت درت  درية ى أزمى تلبؤات تجليتدت يةل  يكة باةرجيب
 در دئددف در ددنذ رل  دهدد    دد   ييددب  ك  ددلة  ود ددتق دسهب بددا دعتربسهدب، رحددت دا ت دضدديى درت بعليددى بثىددا هدد د كددا در  لدديى، سبرمب ددى ودر كل دى
 وضددديبع تشدددتا ذردد ، مدددن در  ددي  علددد  أو. سدد  دآلفددد  ن تملعددبت و دددقف ومت بتدديى مت ددد د  هة ددى ر تملردددبت در علدد  درتحقيددد  عددةض

 .مجت عيى سإيبات تنزميب مت در حولى درتدفليى در  ليى  درتوينت) درت بهيبت

 دا ددتث بس ريىدد ز رشوودديت  دا ددتينك  دردد    سجبذبيددى وعن بتيددب در  دهدد  رددتى در م  ددى در  ظةمددى ميكبني مددبت أضدد  ب دذد كلدد ، هدد د   
 وتقود   دى  دسد دت ب عىد   د حبول وم د  درية دى، تحدةات ت عيا    در شمى درة بئا ك يت دا ت دض  در  ب  ض ن در لتعبس سبا ت

 در ةدضدديت أهددت سحدد  مددت دا ددت، د ددتعبس ى بتةليددو مت ثلددى ر  دهقي ددب در عبتددى ودرةد عيددى دا ت دضدديى درية ددى بددين درتدد اي  ترددبدل ملددتة بت
 درتعبمدا دنيدب  يتد  أو تغييد   ومحدتددت دود دت و بر قببدا در لدتعبس، دا ت وتت يت ت  يخ ودودع  دا ت دض ، درية بت  سبر  ب  در ثبس 

 .س 

 دآلتيى: تدرتلبؤا داتبسى عنمن كا مب  ى  ذك   ت ت  درتسد ى درحبريى محبورى  ر د، و دنمن بو 

 ؟ض ن عي ى درتسد ى تا درية ى رتى در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل  در ب لىة(س  كيو تتةزع 
   تعدد ى ر تغيددد دت )درلددن، درحبردددى  عي ددى درتسد دددىردددتى دابتبةرةتيدددى و داتت ب يددى  درية ددى ستددداهددا تةتددت  ددد وق ددرددى فيودددبئيب  دد

مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( بةميدددب، مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( م ددد  بتد دددى د دددتوتدم  درددد  دآلس، مدددت  تغييددد  دا دددت ، درع ددداداتت ب يدددى، 
  ؟عل  در ب لىة(در لتعبس 

 : أهمية الدراسة .2
   مددن تدد س بيددبس تدد اي دت درية ددى دا ت دضدديى ودر لددجت  بتى دد  دا ددت در لددتعبس دمبيددى درلثددبي عددن يددبات مددن عددتي درتةد دد  در  لدد

 يى.وداتت بع  رتى در  ده  بىيئت ب در حليى، مب  ل ع    دتوبذ  ادودس غي  ود عيى تحا يبئلى عتي دركشف عن درية ى درح ي 
  زمددى درية ددى ودرتعبمددا معيددب و دد  أعمددب  ر حددى علدد  تبذبيددى دا ددت در لددتعبس ودمكبنيددى دانحدد د  س قبصددت  نحددة درحيددبد س ريددبت يددا ف

 ي  يتدهب داتت بع درلةي من دوس درتقيت دروبسي.أ
 ت  درت به  درتبي سبر  ب دت مةدكرى متملربت درت شئى دا ب يى رل  ده  ع ت تقبيعيب س  بريا تةدصليى ملتجت  عى  درتعب ش دو ي

 درية ى ودارت دي تةد  يب معيب. إلنجبزدا ت دضيى ودرت  من ت نيب ت ة ا در  صى دمبي در  ده  
   كا مب  ى  بتعت ملبع  وممبرا در ؤ لبت در بعلى    درتومي  ودرى مجى فم  ا ت ربل ودرتوفيو مدن يدت  دمتحدبس در  دهد

 و با تعبنى بية ى ملتعبس  )درتو   عةض در ةدتيى .ازمى درية ى در عبتى د ت دضيب 



 و درتةس ى عدن درتحقيد  درتكي د  رلية دى ردتى در  دهد ،  بر لدبيى أرتك ةرةتيى درحتبثى    ت في  دفي د، دب دز متى ملبه ى درة بئا أ
و دار دميددى سإ جددبد مودد ج ريددب، أتنريددى دايلددب  سبرية ددى دفدرت بعليددى دا ت دضدديى وعددن ي  دد  د ددتعبنتيب سبا ددت در لددتعبس ت  ددت مددن 

 ف ى.و تا من ذر  تم ح درت دوح بين هة تين در عبتى ودر ثبريى، من تيى، و ين درتغي  ودرثربت در لى ، من درجيى دأل
 هداف الدراسة:أ .3
  ،سبإلضدب ىدرتع   عل  ملتة بت دا تث بس سبا ت در لتعبس ك حتد من محتددت درية ى دا ت دضديى ردتى در  دهد  بىيئت دب در حليدى 

 در  دمكبنيبت درت اي  درللى     يلت درية ى درح ي يى رت  .
  ت دضدد  مددت مقبسنتدد  س تملرددبت دارتدد دي دا  دإلركت وندد دردد ي بتى دد  دا ددت در لددتعبس سبر  ددب   هدد تحتبددت ستددا درية ددى سبر لددرى رل  د

 درح يق  ر ترى درية ى در تة عى م   ع ةمب.
   داصدددا دردددتار  ا دددتعبس ى دا دددت ضددد ن در لدددبيى دا ت دضددديى )در ب لدددىة(  ك دددب ب دهدددب  هدددت مةدضددديت درتةليدددو ر دددترةات وأ سحددد

 بول در  ده  رق ب ب داتوبل ودرت بعا.در  ده ، وه د دنمن ب من  وةسدت  وت لى دافتنات در  لة دتت ب يى    ت 
  درتع ض امكبنيبت داف دج در تعتي رن ت در لتعبس سبرحي  در  لة دتت بع  در عبش ود عيب، و برتبر  نحبول درة ة ، ورة سو ى

 تق  ىيى، عل  متى  تسدت نجبح درتك    س  يلى تى   هة ى.
 دت در لدتعبس سبر جدبل دا ت دضد ، هد د سبا دت بد علد  ت لدى داتدربعبت درتد  در لدبه ى بتسد دى ت ئيدى دمكبنيدى دزمدبس درتعبمدا سبا 

   كن ر  من تح يقيب ورة د تييبميب )متويا .
  در لددتعبس   ودوسهددب  دد  تقة ددى     محبورددى دايبيددى سلددىا داتددتغبل درلدديكةرةتيى ع ددت ت عيددا درح ددةس در مدد ي رلية ددى دا ت دضدديى(

  بب . )دايبس در عيبسي ودر رم  دايتةدئيين .فبصيى دا نت وتجبوز در صت در  
 الدراسة: فرضيات .4

فتبسى عل  درتلبؤات درت  دنملقا م يب درتسد ى، ودعت بدد عل  مب تت داينع علي  من فنل درت دث در ظ ي يةل مةضةعيب،  قت تت 
 صيبغى   ضيبت درتسد ى عل  در حة دآلت :

  نحة درتشتا و دانغنقتتج   دا ت در لتعبس عل  در ب لىة( ض ن عي ى درتسد ىتتةزع ستا درية ى رتى در  دهقين ذوي. 
  تةتددددت  دددد وق ددرددددى فيوددددبئيب  دددد  ستددددا درية ددددى دابتبةرةتيددددى و داتت ب يددددى رددددتى عي ددددى درتسد ددددى تعدددد ى ر تغيدددد دت )درلددددن، درحبرددددى

بتد دددى د دددتوتدم  درددد  دآلس، مدددت  تغييددد  دا دددت داتت ب يدددى، درع دددا، مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( بةميدددب، مدددت  د دددتوتدي در ب لدددىة( م ددد  
 در لتعبس عل  در ب لىة( .

II. الجانب النظري للدراسة 
 تمهيد:

 عتىد  هد   درومدة  ملد رى د دت دتيجيى، وهد  تكد    "دس كلدةس "هدت درد ي  قدةي سد  در  دهد ، يتد  دانجبز دأل ، عتى  ب ب  درية ى وتح يقيب
 ب ديى رتشويود ، ومدن در بييدى در تنيدى داتت ب يدى تدتلوص أدذ  عتى هدب  بعدت   "مدبست "  د ى درشوص. ه   در  د ى درت   ود  علييدب 

مب من درةتيى در  ليى  إس درية ى تدةدزي أ  د ى درشوص برمب ى هة ت  )دا ت، ودرك يى ومحا درةاد  وتبس ويب ودرةضت در تن  ... درخ  
 (1)ومب  يكةس علي  دوسي    درحيب  و   در جت ت؟ ؟ومن   كةس  ؟نبأدرجةد  عل  درلؤدل درتبر : من 

 .مفاهيمية الهوية: بين االشتراك والتجانسأوال: 

هد  مدب  جعليدب موتل دى عدن  س هة ى لبه   مبأب دز ع و  درت ي  ودافتن  يت  ري ك  ب درقةل: فغبررب مب تشت ( تع   بت درية ى    
 (2)ي دنيب ت لى فوبئويب درت  ت   د بيب، وتوتلف وتت ي  قيب ب سغي هب".أغي هب، 

                                                           
 ، ددس در ي دى درع  يدى، بيد وت، رى دبس، 03) 09 ، مقدبل ب دب  درية دى ع دت در د دهقين ودرشدرب ، مجلدى درثقب دى در  لديى، 1992 عقة ، ريل  دمعى  عقة  ) غلبس(1)

 .45ص 
(2)
 .20، بي وت، رى بس. ص 2001   دتكبريى درية ى ) در غ   درع    در عبص   ددس در ك  در عبص ، مح ت صبر  دري مب  ، مقبس ى  



ر دب مدب و دنتقدبل دهت دبي درردبيثين درد  دسد دى درلديب بت در  لديى و داتت ب يدى رلية دى أ د ز  و     يب بت درتمةس درتبس و  رتسد ى درية ى
 ,Thaalibi) ول  د ت دتيجيبت درية ى و دضم دسبتيب بتل درت كي  عل  توةس در دت و مكةنبتيب درشعةس ى، مب د دت سبرثعدبرى   ل   س
  (3)سبرقةل أس  "تمةس دسد بت درية ى تت سشكا متةدزي مت دسد ى  يب بت درتغي  داتت بع " (2000

 سدبفتن  موتل دى كثيد   أتديب   ع د  أس   كدن رد ر ، ونتيجدى ود دت، نمدبق علد   لدتوتي مودمل  "درية دى" هدةو علد  درع دةي 
 مت در    ددفا درةصف ه د ب تر  مب وكثي د  ، در دت  سبرتكبما عةسدرش فر  رإلتبس  أييبنب   درية ى، و  ت  لتوتي مومل  درتوووبت

 (4)در  ل . در  ةم ديا  من   يلىر ن ةذت  من درية ى" كج   مومل  "أزمى أدفا در ي فس كلةس، فس  

مدن در لدبئا در ي دى درتد  ع د  بيدب كدا  مل رى وه  در  دهقى، م يلى    در ئيليى در شبكا من وديت  سبر    ودرثقى درية ى ب ب و  عتى  
 درية دىدرد ي بت دبول  در  دبهيت، مدن درعتبدت فرد  درع ليدىهد    تشدي ، ك دب ودألنث و ةرةتيدب داتت دبع وعلدت درد   ، علدت و در للد ى مدن

 (1)ودر دت.

درية ددى س نيددب: ت ظدديت ددفلدد  ذدتدد  دب ددبميك  رلددتود ت ودرقددتسدت ودر عتقددتدت ودرتددبس خ درشوودد ، كل ددب   marcia" (1980" عدد   مبستدديب 
  دد ودعةس دكث  رت ي هت وتشببييت مت داف  ن ورقةتيت وضع يت    دتودبذ يد  قيت  د  س دألأ  ا بتد أكبنا ه   درى يى متمةس  سشكا 

درية ى س نيب دمتن( تع  و ودض  رل دت، بت رف من دهدتد  وقديت ومعتقدتدت بلتد ي  ع     1984) "waterman"وت مبس ، أمب و درعبرت"
ت ودر عتقدددتدت در وتدددبس  س نيددب تلدددتح  دس تكدددةس دتجبهدددب وهدددت ب ومع ددد  يبدد ى هددد   داهدددتد  ودر ددد ألنددد بيددب در ددد د سشدددكا ودضددد  مت ب ددد ، 

   (2)رحيبت "

و درتوددةسدت درتدد  بت يدد  بيددب    هدد  "در شددبع   أس هدد   دألفيدد   1995) "تيددا و دفدد وس "ررددبيثةس درية ددى در دتيددى،  دد ك  و  ددت ت ددبول د
  (1)أو "نظبي مشبع  فزد  در دت"   سقةر : "ه  نظبي من توةسدت در دت"  "TAP"، ك ب ع  يب (3)در  د"

داتت ب يددى سعددت درى يددى در ع ميددى در دد تر  سددبر ك  درتوددةسي،  دد   ةريددب أنيددب  قددت أعمددا  دد  تع   يددب رلية ددى  (Zavalloni, 1986)أمددب 
 (4)"در حي  درتدفل  دات دئ "

 درية ددى تعدد    webopedaiدرة ددا مة ددةعى لدداو علدد  ذكدد  هدد   درية ددبت،  ددإس مةضددةع دسد ددت ب متعلدد  سبرية ددى دا ت دضدديى، و ي
 درشدوص بدين وصدا كودلى  ع دا درد ي دانلدبس در لدتوتي يد   مدن دنشدبؤهب بدتت درتد  درشوويى س نيب virtual identity دا ت دضيى

 .(1)رل لتوتمين درظبه ي  ودرشوص درمىيع 

                                                           
(3)

 THAALBI (B.M); L’identité au Maghreb : l’errance, Alger, ED Casbah, 2000, p 19. 

(4)
 ZAVALLONI (M) ; Iedentité social et eco-égologie, vers une science empirique de la subjectivité, In. TAP(P) ; Identité 

et changements sociaux, Toulouse, Privat, p 1. 

 
(1)

 Nancy Rodriguez. Identité, représentations de soi et socialisation horizontale chez les adolescentes âgées de 11 à 15 ans 

pratiquant l’expression de soi sur Internet. Psychologie. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014. Français, p 17. 

 .67-66، ص ص دروى دت در  ليى وداتت ب يى    درم ةرى وعن تيب بتشكا هة ى دانب، تبمعى دمش ،  ةس ب  2016) سغت عتنبس عببتبن (2)
(3)

 GIL (F) TAP (P) SINDZINGRE (N) ; Identité, In Encylopédia Universalis, 1995, p2. 

(1)
 TAP (P) ; Appropriation du corps et acculturation, In L’interculturel en éducation et en sciences humaines, Tome 2, 

Toulouse, Ed Université de Toulouse le Mirail, 1985, p 17. 

(4)
 ZAVALLONI (M) ; Iedentité social et eco-égologie, vers une science empirique de la subjectivité, In. TAP(P) ; Identité 

et changements sociaux, Toulouse, Privat, p 197. 

(1)
 Kay Deaux, Social Identity,Encyclopedia of Women and Gender, Volumes One and Two2001 by AcademicPress, City 

University of New York. P 1. 

 



 ن لدديتأ تقددت ت  د   دد دددأل  لدتوتميب درتدد  ودرىيبنددبت ودر مدةز درودد بت مج دةع س نيددب دا ت دضدديى درية دى ملددعةد  سببة دف درربيثددى وتعد  
 (2).فنريب من معيت و ت بعلةس  دا ت دضيى در جت عبت    ف  نرآل

هت درق ب ب درتد   م ييدب د دتوتدي مةد دت درشدركبت داتت ب يدى،   جدتهب  دت ي يدا درعتبدت مدن أ ذ  عتى  درحتب  عن درية ى من بين و ف
داتكبريبت عل  غ دس دتكبريى درية ى در  د ى درح ي يى ودرت  د تىترا بية ى د ت دضيى، دذ سبت دمبي در  د د دتوتدي دكثد  مدن هة دى غيد  

ودديى كبرلددن، درجدد   ضددب ى دردد  تغييدد  در علةمددبت درشوفةس غيدد  ي ي يددى  دد ب  ملددتعبس  وصددأهة تدد  درح ي يددى وذردد  عددن ي  دد  تى دد  
 دد ب  وصددةس غيدد  ي ي يددى ودييبنددب أرقددب  و أ سب ددتعبس  برشددرب   ددت ا  كشدد ةس عددن هددة تيت درح ي يددى ددفددا هدد د در جددبل ، ودر ي ددى وغي هددب

ىيدد  عدددن د كدددبسهت  توددر  هددد   در مدددةز د ددتوتدي سمدددةز تددتل علددد  در ددد ح دو درحدد س دوس وضدددت درى و يدددا درح يقدد  رودددةس  درشدددوص رلتع
در لتعبس  ه  درتد  تدؤي  تودةسدت ود عدبل دا د دد در تةدصدلين وهد د درتدتدول بدين درية دى درح ي يدى ودرية دى دا ت دضديى  دت  شدكا هة دبت 

كيا هة بت تتبدت  نيب  ت تؤدي در  دعبد  تشأو مشتى، و ت ا تظي  هة ى محتد  وودضحى، ك ب أو م تمجى أمتعتد   ت تكةس مت ب  ى 
  (3)و متوبسعى مع .أممبسقى رلةد ت دا ت دض  

 الشخصية: الهويةتشكل ثانيا: 

ددب ركدد  ج       ،  ددإس درتج  ددى در ةس ددى درتدد  نلددت تهب مددن هة ت ددب هدد  درشددعةس سددبر   ، ييدد  بتشددكا درشددعةس سبرية ددى Craig (1980و ق 
، و بتملدا تمدة   درية دى دإليقدبق درتدتس ج  ردرع  درشد و  درد دت دروىد دت ودرتودةسدت ودرحدت  درشوويى عل  أ ب  مج ةعدى مدن 

 ، أس درشدعةس سبرية دى درشووديى ا   كدن أس Lafferrière (1980در ئيليى    درشعةس سبر دت: درةيدت ، درحية دى، دألصدبرى، و  عتىد  
 (1)تكت ا مب رت  عك  دألسعبد درح يقى رل  د.

هت درجةدنا  د  نظ  دى دس كلدةس، ييد  ت ثدا  لدا درتغييد   د  هد   در  يلدى أ ت ثا م يلى تشكا درية ى فنل در  دهقى تبنا من  و    
 ألهدتد ودر ت  ن ديلب  در  د ب دت  در ت ي   در ت ب كى در  ىثقدى عدن مبضدي  سغدت تمةسهدب، ودر  لدج ى مدت مجت عد  مدن فدنل تى يد  

  (2).وداتت بع درشوو  دودس ذدت مع   عل  در لتةى أو 

 س دررح  عن ديلب  ودض  بية ى دانب بت ي  برع  درووبئص:أو  ى دب كلةس 

 دودس  أدر  ددسد( در  د رلت باا درتدفل  ودا دت  دس ى روى دتد  در بضديى و  -ملت      كع ليى ن بئيى - تلت ت ع ليى دررح  عن درية ى
 در لتقىليى.

   ودا ددت  دس ىتلعدا درددتود ت درشددعةس ى ودرنتددعةس ى دوسد سئيلدديب  د  دررحدد  عددن درية ددى دردد ي  لدت ت دردد  دايلددب  سبرت باددا درددتدفل 
 رلووبئص درشوويى سبر  د.

  ددب  مددن درت باددا أس صددةس  دردد دت درتدد  تددكليب علدد  أس  كددةس در دد د علدد   قددين مددن أت ثددا درية ددى م يةمددب دتت ب يددب ردد ر  ابددت 
 ف  ن ومتنئ ى مت متسكبتيت.ودا ت  دس ى متسكى من  ىا دآل

   عب دى م  يدى ف و أبتملا تمةس دايلدب  سبرية دى سعد  در تملردبت داتت ب يدى ودرعقليدى ودرىتنيدى، و جدا دس ا  كدةس ه دب( تد في
    تحقي  ه   در تملربت.

                                                           
 لتقد  دردتور  سببة ف ملعةد ، درية ى دا ت دضيى: درووبئص وداسعبد، دسد ى د تكشبميى عل  عي ى من در شت كين  د  در جت عدبت دا ت دضديى، عدتد فدبص در (2)

 .470ة ية اقبميى    در جت ت درج دئ ي، مجلى درعلةي دانلبنيى وداتت ب يى، ص داول يةل درية ى ودر جبات داتت ب يى    لا درتحةات درل
ص  .2017، تدةدس 10، درعدتد 5د  يبس بلة ى، بلو  ي، درية ى دا ت دضيى    لا داعني درجتبت، مجلى درحك دى رلتسد دبت داعنميدى وداتودبريى، در جلدت  (3)

129. 
(1)

 Nancy Rodriguez. Identité, représentations de soi et socialisation horizontale chez les adolescentes âgées de 11 à 15 ans 

pratiquant l’expression de soi sur Internet. Psychologie. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014. Français, p30. 

 ي درقد ى، در  لكدى درع  يدى درلدعةد ى.أتبمعدى م كد  سحدةث درت  ة دى و در  لديى، ندب،   يدب  در ةضدةع  رتشدكيا هة دى دألدر ه 1428) يلن عىت در تدبح درغبمدتي (2)
 .7ص 



  و ع ددا در  دهقددةس علدد  يددا اددنث   ددب ب سئيلدديى هدد : دفتيددبس در ي ددى، وتى دد  قي ددب بؤم ددةس بيددب و عيشددةس و قددب ريددب، وتمددة   هة ددى
 ت ليى م ضيى. 

  ند  ردت  قدتي تد يب م ودن رتمدةس درية دى  د  أا فوسغت دس دس كلةس ر  كتبسبتد  در ة دعى ودر ع قدى  د  ع ليدى تشدكيا هة دى در  دهقدى
هب كع ليى ملدت    تلدتةر  علد  دهت بمد  فدنل  د ةدت در تدت س د س ن ة درية ى ا بتة ف عن تشكليب با أي  سأى م يلى در تت، ي

  (3)ى و   م يلى در تت تور  تمةس ى."درمة لى، و ي د  إس ن ة درية ى    در  دهقى هة  ت   ت  يلي
  :رتب الهوية 

دألع دبل، ييد   ق د  در  دهد  ميد  و تدب  عدبا رتحتبدت هت د  مدن درحيدب  و  تت ثدا  د  تى د  در  دهد  رع دا  وتدبس  مدن بدين كدااإلنجـاز: 
دعتربس در دت و در يت درت  بؤمن بيب، و رت   تعيت توو . و  كب   من أتا درةصدةل فرد  دألتديب  درتد  بدؤمن بيدب، و م جد ي درية دى 

فىدد ود د تكشددب  بتبلددى رتحتبددت توودديتيت و دارتدد دي  هددت دأل دد دد دردد بن مدد ود س زمددى و دنتيددةد دردد  تكددة ن هة ددى ودضددحى محددتد ، أي أنيددت
   (1)س بتبةرةتيى اببتى.

و تت ثا    ميا در  ده  فر  دررح  عن هة ت  و محبورى درتةصا فرييب مت عتي درقدتس  رلةصدةل فرد  يدا ألزمتد  درشووديى،  :تعليقال
بد ى "مبستديب" أس أصدحب  درية دى در علقدى هدت دألتدوبص و ذر  ألن  بتلت سع ا درةعةد و درتعيتدت درت  ت دةق دمكبنبتد  درشووديى، و 

در بن م ود أو   د وس س زمدى و ردت  كةندةد سعدت هة دى ودضدحى، أي أنيدت فىد ود سشدكا عدبي درشدعةس بيدة تيت و بةتدةد أزمدى هة دى، و  دعةد 
   (2)ب شب  اكتشب يب، و رك يت رت  ولةد سعت در  درتع  و ذدت  س عتقتدتيت.

 عت دت دألهدتد  و در عتقدتدت درتدد   و  ييدب ا بتعيدت در  دهد  سشد   محددتد بلتد ي سد  و ردي  رت د  فيلدب  س زمددى درية دى، رك د  االنغـق::
دف  ن دوس درةضت    داعتردبس درويدبسدت در  ك دى دروبصدى سد . أي أس م غلقد  درية دى هدت دألتدوبص درد بن ردت   د ود  د ت يا بةد مى

و رت  وتى ود يبرى معتقتدتيت و أ كبسهت أو ممبسقتيدب س  كدبس و معتقدتدت دآلفد  ن، و مكتلرى من دآلف  ن س زمى، و رك يت تى ةد معتقتدت 
   (3) قىلةس ه   در عتقتدت دوس  حص أو ترو  أو دنتقبد ريب، و ت باا ه   درع ليى ع ليى درتةيت    م يلى درم ةرى در رك  .

تى مدن أزمدى درية دى و ردي  رت د  تعيدت رومدى مدب مدن فمد  درحيدب  أو دس دب  مردبد   عدبن   ييدب در  دهد  صدبيا درية دى در شدتالتشتت: 
عبمى، و عبد  مب بتوف سبرتقدتب  در د و   رلد دت، و درعن دبت درلدمحيى مدت دآلفد  ن، و مشدتت  درية دى هدت دألتدوبص درد بن   د ود 

رىدددتدئا أو در ت ب  دددبت، و س  دددب   شدددلةس  ددد  دارتددد دي س زمددى و ردددت  كةندددةد هة دددى سعدددت، و ا بدددتسكةس درحبتدددى ركددد   كتشددد ةد فيدددبسدت بدددين د
   (1)س بتبةرةتيى اببتى.

 ستا درية ى: بلوص جتول و در

 الخبرة
 خبرة الفرد لقزمة خبرة الفرد لقلتزام

 عتي دروى   دروى   عتي دروى   دروى  
                                                           

 . 70-69، ص ص دروى دت در  ليى وداتت ب يى    درم ةرى وعن تيب بتشكا هة ى دانب، تبمعى دمش ،  ةس ب  2016) سغت عتنبس عببتبن (3)

 
در تغيدد دت، س ددبرى أزمــة الهويــة لــدى األحــداي الجــانحين مقارنــة باألســوياز فــي محافظــات  ــزة فــي ضــوز بعــ   . 2002درم تدد ، فليددا عىددت در ي ددبس. ) (1)

 .29ص  ،مبتلتي ، درجبمعى دا نميى، كليى درت  يى، غ  

 . 396ص  رب  رلمربعى و در ش  و درتةز ت.. درقبه  : ددس قدراسات في الصحة النفسية . 1998مح ت درليت، عىت در ي بس. ) (2)

(3)
 .29ص  ،المرجع نفسه . 2002درم ت ، فليا عىت در ي بس. ) 

 
ــدى األحــداي الجــانحين مقارنــة باألســوياز فــي محافظــات  ــزة فــي ضــوز بعــ   . 2002درم تدد ، فليددا عىددت در ي ددبس. )(1) در تغيدد دت، س ددبرى أزمــة الهويــة ل

 .30ص  ،كليى درت  يى، غ  مبتلتي ، درجبمعى دا نميى، 



 رتب الهوية
 دنغنق درية ى تحقي  درية ى دنغنق درية ى تحقي  درية ى

 تشتا درية ى تعلي  درية ى تشتا درية ى درية ىتعلي  
 (2) : بلوص فى   در  د رألزمى و دارت دي ض ن م دتا هة ت .1تتول س ت ) 

 تمظهرات المجتمع االفتراضي وانعكاساتها على الهوية: ثالثا: 

لي ت در جت عبت دا ت دضيى عل  درو     بتد بتيب س عا ديتيبتبت درتعليت ود توتدي تك ةرةتيبت درحب دة  وداتودبات در   يدى م د  
تق  ردب  د  دودئدا  networked communitiesم توف ا بني يبت درق س در بض ، ات دنىثقا سعت ذر  مدب عد   سبر جت عدبت درشدركيى 

كا ت بعدددبت مع و دددى مدددن ملدددتوتم  دانت ندددا تشدددت (  ددد  دروودددبئص ودايتيبتدددبت ودر يدددبسدت، ادددت درتلدددعي بت ييددد  تمدددةست  ددد  تددد
:"تج عددبت دتت ب يددى ت شدد  مددن درشددركى، علدد  أنيب "وسد سدب جةرددت"  قددتميب، و دنتشدد ت هدد   در جت عددبت در   يددى سبنتشددبس تك ةرةتيددب درة ددا

ر من س شبع  دنلبنيى كبميى رتشكيا تركبت من درعن دبت درشووديى يين  لت   دنب  سعتد كب     م ب شبتيت عل يب رة ا كب  من د
 cyberspace.(3)   در  ب  

 عتىدد  در جت ددت دا ت دضدد  س ثبسددى در  ددب  درجتبددت دردد ي صددبيا ليددةس  تغيدد دت دتت ب يددى كثيدد   تدد لا درعن ددبت بددين دا دد دد، قددي يت، 
   يى وداتت ب يى درت   عيش  ييب در  د. ومدن بدين در ظدبه  درتد  بتجلدت دتجبهبتيت وموتلف دانشمى درت  غي ت من يىيعى درىيئى در ي

مددن فنريددب دا دد دد دانت نتيددةس  حددتد "مح ددت سيةمددى" در ظددبه  دا ب دديى درتدد  بت ظيدد  و ت ثددا بيددب د دد دد در جت ددت دا ت دضدد   دد  اناددى 
 مظبه :

 :وده يدب علد  دايدنق، ييد  دس نة يدى دركتبسدى وي  قتيدب ويىيعدى بر ص در كتة  وهدة دكث هدب د دتع با س و  كةس  المظهر الكتابي
درج ددا ودركل ددبت در لددتوتمى ودا ددلة  دركتددبب  ودر مددةز در لددتع لى كليددب دمددةس تحددتد توودديى در دد د، يىيعتدد ، وت ك  ددب يتدد  مددن 

 درتع   علي  وعل    بت  درشوويى در  يت مب.
  ىيب مدن دردةدس وفمدة  ودتدكبل مت ةعدى، وصدةس تووديى وغي هدب، وكدا  كةس سبروةس ودر و ةمبت ومب  ودمح :الصوري المظهر

، ومددن آلفدد هدد   درج ئيددبت در وددبيرى رلدد ص ودروددةت تلعددا دوسد كىيدد د  دد  ب ددب  توودديى معي ددى، ذدت  دد بت موتل ددى مددن يددين 
س  دد  در جت ددت ، وسغددت كددةس دروددةس در قتمددى غيدد  ود عيددى  دد  درغبرددا، دا دنيددب تكددةس هة ددى  عدد   بيددب در لددتوتمة ألفدد ي وضددعيى 

 دا ت دض     لا غيب  درح ةس درجل   دو در ي  بئ .
 :ددت  وددحا مظيدد  دردد ص دو مظيدد  دروددةس  ودر و ددةمبت دو  كددةس ملددتقن ويددت ، سحلددا يبتددى دا ددتوتدي،  المظهــر الصــوتي 

 يا داه يى.وت  ينت درشوويى دو درويبسدت درتق يى، ونبدسد مب بت ثا دا  دد سبر ظي  دروةت  ان  دم  صعا و ل

و ددت ت ددبول درربيدد  دروددبدق سدسدد   دد  كتبسدد  "   ددب دت س  يددى" دامكبنيددى درتدد   ح دد  بيددب دانت نددبت  ودرتدد  تددة   ردد   دد ص د ددتعبس  
وتج  ا مب تب  من ذودت دوس دس بتع ض رلعقب . با دس دام  ب ها در  دسعت من ذر ،  بر ودت درت  بتق ويب      دب  دانت ندا 

داييدددبس وفن دددب رتلددد  درتددد  تتشدددكا م ددد  مت ب  دددى مدددت دادودس در ي  بئيدددى وداتت ب يدددى درتددد    كدددن دس تقدددةي بيدددب درحيدددب  هددد   ددد  دغلدددا 
  (1)در عليى.

  :العققات االفتراضية ومستقبل العققات الواقعية 
                                                           

 بتو  . .15. ص م تت  بب ه  1428يلن عىت در تبح درغبمتي ) (2)

 لتقد  دردتور  سببة ف ملعةد ، درية ى دا ت دضيى: درووبئص وداسعبد، دسد ى د تكشبميى عل  عي ى من در شت كين  د  در جت عدبت دا ت دضديى، عدتد فدبص در (3)
 .468ص  داتت ب يى    لا درتحةات درلة ية اقبميى    در جت ت درج دئ ي، مجلى درعلةي دانلبنيى وداتت ب يى،داول يةل درية ى ودر جبات 

ص  .2017، تدةدس 10، درعدتد 5د  يبس بلة ى، بلو  ي، درية ى دا ت دضيى    لا داعني درجتبت، مجلى درحك ى رلتسد دبت داعنميدى وداتودبريى، در جلدت  (1)
 .132 131ص 

 

 



بتى درتدس دةس در يت دةس سب دتوتدمبت دانت ندا وتك ةرةتيدب داتودبل تودة يت مدن دمكبنيدى تد ا  درعن دبت داتت ب يدى بدين دا د دد س عدا أ
س تعلدا درح دةس در ي  دبئ  دو أليةس ه   درم ق ودرق ةدت درحتبثى رنتوبل درتد   لىدا درتةدصدا  د  در جت دت سأ دب علد  عقدا، سعدت 

درعن دددبت داتت ب يدددى بدددين  إل بمدددىمدددةسد ا  شدددت   تة  هدددب أتقدددبس  درجغ د ددد  ودرتةد ددد  در م ددد  ودرت بادددا درثقدددب   درح دددةس داتت دددبع  ودر
دا دد دد، ييدد  دصددر  دا دد دد ددفددا درىيئددى داتوددبريى درجتبددت  بت تعددةس سقددتس  علدد  فلدد    ددب دت دتوددبريى د ت دضدديى بلتقددةس  ييددب ل ميددب 

مدبي هد   درتودةسدت ليد  دتجدبهين د ب ديين متعلقدين ب ؤ دى ملدتقىا ن د  ، و أفد  نا مدت دآلك  لة  تعىي ي تتبدت   كد يت مدن درتةدصد
 درعن بت داتت ب يى ع ةمب    لا دنتشبس درعن بت دا ت دضيى: 

 :االتجاه االول: التواصل عبر المواقع االجتماعية يؤثر سلبا على العققات االجتماعية 

دس د توتدي مةد ت درتةدصا داتت بع   ت بتتفا    دركثي  من داييبس    درت بعا ددفا در   ل، وفل   wellmanويلمان ب ى     
مددب  عدد   س ددب سعددت دا دد  ، ع ددتمب  وددر  د دد دد دا دد   بت ددبعلةس مددت دانت نددا بددتا مددن ت ددبعليت مددت سع دديت درددرع .   ةد ددت درتةدصددا 

 .داتت بع  ه  وت   لى  عل  درت بعا ددفا دا   

وس كىي     ع ل دا  دد دتت ب يب وت كي  درعن بت داتت ب يى بين دا  دد    در جت ت،  با  دد ددذس، ر ةد ت درتةدصا داتت بع     
دصرحةد  ق ةس و تب ية ن    درتعبما مت دانت نا سم  قى ا تى، س ب ب مةي عليد  ذرد   د  كثيد  مدن داييدبس مدن يبتدى درد  درع ردى 

 فنل  ت   دا توتدي. دام  در ي بؤدي بتوس  در  دتبعى يبرى من درع رى داتت ب يى. عن داف  ن

 :االتجاه الثاني: التواصل عبر المواقع االجتماعية يدعم العققات االجتماعية 

ةمبت، ودرشدعةس س س در جت ت دا ت دض  كشركى من درعن بت درشوويى تقتي در ةدنلى ودرتعت، در عل 2010عبي  barryباري كتا    
دس دانت نددا تددتعت مةد ددت درتةدصددا داتت ددبع  مددن  guliaوجوليــا  wellmanويلمــان سبانت ددب  ودرية ددى داتت ب يددى، و قددةل كددا مددن 

فنل مج ةعى مت ةعدى مدن درودتمبت مثدا درتعليقدبت ودر  دبئا، درتسدتدى وغي هدب مدن درودتمبت، ورقدت د دتمبعا در جت عدبت دا ت دضديى 
درتةدصدا داتت ددبع  دس تدة   درعتبددت مدن در دد ص رنتدوبص ر شدبسكى ييددبتيت دروبصدى مددت دافد  ن  دد  ن دةذج دفدد   مدن فدنل مةد ددت

 (1)ومجت ت دف  هة در جت ت دا ت دض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص  .2017، تدةدس 10، درعدتد 5د  يبس بلة ى، بلو  ي، درية ى دا ت دضيى    لا داعني درجتبدت، مجلدى درحك دى رلتسد دبت داعنميدى وداتودبريى، در جلدت (1)

 .135-132ص 



III.  للدراسة: الميدانيالجانب 
 اجرازات الدراسة الميدانية: .1
  :منهج الدراسة 

  (1)بترعيب درربي  سغيى تحقي  سحث . كل ى م يج تع  : مج ةعى درع ليبت و درومةدت درت 
وت ت درىيبندبت درنزمدى ع يدب مدن أتدا  در  يج درةص   در ي بيت  در  وصف درظبه   درت  تتس و  ت دعت تنب    ه   درتسد ى عل  

 (2)س تغي دت أف ى.  ي يب و كشف درحقبئ  در تعلقى بيب و ك د متى دستربييب

أ بريا دررح  بيت  در  مع  ى وتةد عن ى أي ا بين متغيد  ن أو أكثد  و كد د  دة  و دتجدب  هد   عل  أن : أ لة  من ك ر   ع   و 
  (3) درعن ى    يبرى وتةدهب.

  :عينة الدراسة و خصائصها 
 دت    د ى، و 28و  16مدن ملدتوتم  در ب لدىة( س  د ب  ملدتعبس ، تتد دوح أع دبسهت مدب بدين ) د دد   93)  لع در يبئيىعي ى درا لو دتت 

 تت أف  درعي ى سوةس   وت ى عن ي    ك   درثلج.

 خصائص أفراد العينة:   
 و بتةزع أ  دد درعي ى ترعب رللن و   درجتول درتبر :السن:   -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . : تةز ت أ  دد درعي ى يلا درلن03تتول س ت )
 و   درجتول درتبر : رلحبرى داتت ب يىو بتةزع أ  دد درعي ى ترعب  الحالة االجتماعية:  -

 

 

 

  : تةز ت أ  دد درعي ى يلا درحبرى داتت ب يى04تتول س ت )

 و   درجتول درتبر : نةع درع او بتةزع أ  دد درعي ى ترعب  : العمل )المهنة( -
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 

 .119، دبةدس در مىةعبت درجبمعيى، درج دئ ، ص 1  تتس ربت عل  م يجيى دررح     درعلةي داتت ب يى،  2002زسودت ، ستيت ) (1)
-42، ددس درود ب ، ع دبس، دألسدس، ص ص 1،  م دبهج و أ دبريا دررحد  درعل د  در ظ  دى و درتمىيد   2000س ح  موم   عليبس و عث بس مح ت غ يت ) (2)

43. 
 .46، ددس ودئا، ع بس، دألسدس، ص 2،   م يجيى دررح  درعل   درقةدعت و در  ديا و درتمىيقبت  1999عىيتدت و دف وس ) مح ت (3)

 النسبة المئوية التكرار السن
 33,33% 31 [19-16] در ئى دألور :
 16,13% 15 [22-19[ در ئى درثبنيى:
 22,58% 21 [25-22[ در ئى درثبرثى:
 27,96% 26 [28-25[ در ئى در دسعى:

 100% 93 در ج ةع

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 72,04% 67 أعزب 
 27,96% 26 متزوج 



 

 

 

 

 درع ا )در ي ى  : تةز ت أ  دد درعي ى يلا 05تتول س ت )

 و   درجتول درتبر : ر ر و بتةزع أ  دد درعي ى ترعب  : مدة استخدام الفايسبوك يوميا -
 

 

 

 

 د توتدي در ب لىة( بةميب : تةز ت أ  دد درعي ى يلا 06س ت )تتول 

 و   درجتول درتبر : ر ر و بتةزع أ  دد درعي ى ترعب  : مدة استخدام الفايسبوك منذ بداية استخدامه الى اآلن -
 

 

 

 

 د توتدي در ب لىة( بةميب : تةز ت أ  دد درعي ى يلا 07تتول س ت )

 

 و   درجتول درتبر : ر ر و بتةزع أ  دد درعي ى ترعب  : مدة تغيير االسم المستعار على الفايسبوك -
 

 

 

 

 د توتدي  : تةز ت أ  دد درعي ى يلا 08تتول س ت )

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار العمل )المهنة(

 19,35% 18 موظف
 23,65% 22 أعمال حرة
 57% 53 بطال

 النسبة المئوية التكرار د توتدي در ب لىة( بةميب

 6,45% 6 أ ا من  بعى
 60,22% 56  بعبت 4 >  > بعى 

 33,33% 31   ب  ةق   بعبت 4

 النسبة المئوية التكرار د توتدي در ب لىة( بةميب

 2,15% 2 أ ا من تي 
 20,43% 19   ى >  > تى أتي  

 77,42% 72 أكث  من   ى

مدة تغيير االسم المستعار على 
 النسبة المئوية التكرار الفايسبوك

 4,30% 4 أ ا من تي 
 29,03% 27   ى >  > تى أتي  

 66,67% 62 أكث  من   ى



 الدراسة أدوات: 
در تدت دروددةس   و  تدت داعت دبد  دد  هد   درتسد دى علدد  در  يدب  در ةضددةع  ر تدا درية دى دإلبتبةرةتيددى و داتت ب يدى ر  يلتد  در  دهقددى 

 64، و بتكددةس در  يددب  مددن 1998  دد ى مح ددت درلدديت عىددت دردد ي نو تق ددين علدد  درىيئددى درع  يددى ، ت ت ددى 1986رىي يددةس و ددمدد   "ج"
ركدا ستردى سعدتبن، دررعدت دابدتبةرةت  و دررعدت داتت دبع ، ك دب   ربس  ض ن أس ت ستا تت ثدا  د  دانجدبز، درتعليد ، دانغدنق، درتشدتا،

 دألسعبد يلا كا سترى، و درجتول دآلت  وض  ه د درتةز ت:تتةزع درعربسدت عل  ه  

 العبارات المعنية بعد الهوية رتب الهوية

 االنجاز
 49.42.40.33.20.18.8 درية ى دابتبةرةتيى
 60.55.51.46.45.35.22.15.13 درية ى داتت ب يى

 التعليق
 57.48.36.34.32.26.12.9 درية ى دابتبةرةتيى

 61.54.47.43.31.14.11.5 داتت ب يىدرية ى 

 االنغق:
 64.58.50.44.41.28.24.17 درية ى دابتبةرةتيى
 63.62.31.38.37.27.21.3 درية ى داتت ب يى

 التشتت
 56.52.25.16.10.4.2.1 درية ى دابتبةرةتيى
 59.53.30.29.23.19.7.6 درية ى داتت ب يى

 در  يب  عل  دررعتبن ر تا درية ى.بلوص  ربسدت  : 09تتول س ت )

 :ت ت تدد  دردد  درلغددى سعددت تق ددين در  يددب  علدد  درىيئددى درع  يددى ب  ددبي درددتكتةس مح ددت درلدديت عىددت دردد ي ن الخصــائص الســيكومترية
و قد قام بالتأكدد ندص قدد  و در  ب درى. ت د  درتعت نت فدرع  يى و ع ض  عل  انث محك ين رلتحق  من صحى درت ت ى و 

  (1)النقياس.ثبات 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

مدن فدنل ب ندبمج  در  يدب و تح يدا نتدبئج   دبي بت   د ، ادت Microsoft Excel 2010سب دتوتدي ب ندبمج  در  يدب بت   د   درربيثدبس دبي 
دأل ددبريا ، و ددت تددت د ددتوتدي Statistical Package for the Social Sciences (SPSS.v.24.0)،درتحليددا دإليوددبئ 

و دانحدد د  در عيددبسي، درترددببن،  در لددا در ئة ددى، در تة دد  درحلددبب ، درة ددي ، در  ددةدل، در ددتى :دإليوددبئيى درتبريددى: دإليوددب  درةصدد  
دفتردبس "ت" ، يي   لتوتي ه د دألم  سشكا أ ب   بيدت  مع  دى تكد دس  ئدبت متغيد  مدب و   يدت درربيثدبس  د  وصدف متغيد دت درتسد دى

مدن أتدا دركشدف  تحليدا درتردببن دأليدبدي، در  وق بدين متغيد دت درتسد دى در وتدبس  )ا بئيدى دايت دبل م يدب عن لكشف ر تينرعي تين ملتقل
  .عل  در  وق بين متغي دت درتسد ى )انايى دايت بل م يب 

 :نتائج الدراسة 
  األولىعرض نتائج الفرضية: 

  عل  در ب لىة( ض ن عي ى درتسد ى تتج  نحة درتشتا و دانغنق.تتةزع ستا درية ى رتى در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس 

 ر تة مبت درحلببيى و دانح د بت در عيبس ى ر تا درية ى رلرعتبن رتى عي ى درتسد ىد

 

                                                           
  م يب  مةضةع  ر تا درية ى دألدبةرةتيى و داتت ب يى    م يلى در  دهقى و در تت در رك ، ددس قرب  رلمربعى و در ش ، 1998مح ت درليت عىت در ي بس ) (1)

 درقبه  ، مو .



رتب 
 الهوية

المتوسط  بعد الهوية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النسب المئوية الدرجة المقربة المجموع

 االنجاز
 6,39 23 22,63 2,58 20,05 دابتبةرةتيى
 5,55 20 20,27 1,97 18,30 داتت ب يى

 التعليق
 7,50 27 27,1 2,77 24,33 دابتبةرةتيى
 6,67 24 24,26 2,01 22,25 داتت ب يى

 االنغق:
 11,67 42 42,32 3,54 38,78 دابتبةرةتيى
 11,39 41 40,99 3,11 37,88 داتت ب يى

 التشتت
 23,89 86 85,55 17,66 67,89 دابتبةرةتيى
 26,94 97 96,5 19,56 76,94 داتت ب يى

 المجموع
 49,45 178 177,6 26,55 151,05 دابتبةرةتيى
 50,55 182 182,02 26,65 155,37 داتت ب يى

مجموع 
 الرتب

 100 360 359,62 53,2 306,42 هة ى دررعتبن
 دررعتبن ر تا درية ى رتى عي ى درتسد ى.بلوص نتبئج در  يب  عل   : 10تتول س ت )

تعد ى  در  دهقين در لتوتمين أل د ب  ملدتعبس رتى ملتة بت درية ى وتةد   وق ددرى فيوبئيب     نتة ت: الثانيةعرض نتائج الفرضية 
 مدت  دآلس، درد  د دتوتدم  بتد ى م   در ب لىة( د توتدي مت  بةميب، در ب لىة( د توتدي مت  درع ا، داتت ب يى، درحبرى درلن،)ر تغي دت 

 . در ب لىة( عل  در لتعبس دا ت تغيي 

و من أتا فاربت صحى در  ضيى سبر لرى ر تغي  درلن أو ن ييب،  بي درربيثبس سب توتدي تحليا درترببن  :بالنسبة لمتغير السن .أ 
رد  و داتت بع  دابتبةرةت م دتا درية ى رلرعت من أتا دركشف عن در  وق    دستبت   (One Way ANOVA)دأليبدي

 عل  در تبئج درت  بلوويب درجتول درتبر :    ب،  تحولدر  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل  در ب لىة(  من   د 93)

 النجنوعات
  sigدر ي ى دايت بريى ) Fدر لرى در بئيى  معتل در   عبت دستى درح  ى مج ةع در   عبت

 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي
 بيص

 النجنوعات
112,17 125,34 4 6 34,19 36,10 

 داخل 0,035 0,042 2,015 2,185
 النجنوعات

311,60 336,80 29 33 10,31 14,68 
   39 33 462,14 424,3 النجنوع

 رتى عي ى درتسد ى.رلكشف عن در  وق سبر لرى ر تغي  درلن  ANOVAبلوص نتبئج  : 11تتول س ت )

دستدبت سبر لرى ر تغيد  درلدن درتد  أتدبست بةتدةد  د وق ددردى فيودبئيب  د   درثبنيىمن فنل در تبئج در لووى    ه د درجتول رل  ضيى 
، و عليد  0.05α=بدين متة دمبت در ج ةعدبت تعد ى ر تغيد  درلدن ع دت ملدتةى درتاردى  م دتا درية ى رلرعت دابتبةرةت  و داتت دبع 

 .رتى عي ى درتسد ى  ي د دألفي  ر  ت اي  ددل فيوبئيب

أو ن ييدب،  دبي درربيثدبس  درحبردى داتت ب يدىو مدن أتدا فاردبت صدحى در  ضديى سبر لدرى ر تغيد   :الحالـة االجتماعيـةبالنسبة لمتغير  .  
م دتددا درية ددى رلرعددت مددن أتددا دركشددف عددن در دد وق  دد  دستددبت   (One Way ANOVA)سب ددتوتدي تحليددا درترددببن دأليددبدي

علد  در تدبئج درتد  بلووديب   ب،  تحودلدر د دهقين ذوي دا دت در لدتعبس علد  در ب لدىة(  مدن   د 93رد ) دابتبةرةت  و داتت بع 
 درجتول درتبر :  

 
 



 در ج ةعى
  sigدر ي ى دايت بريى ) T دانح د  در عيبسي  در تة   درحلبب  س
 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي

 19,19 19,13 111,93 108,82 67 67 أعزب
-2,35 -2,40 0,031 0,045 

 7,45 7,42 43,44 42,23 26 26 نتزوج
 رلكشف عن در  وق سبر لرى ر تغي  درحبرى داتت ب يى رتى عي ى درتسد ى. ANOVAبلوص نتبئج  : 12تتول س ت )

درتد  أتدبست بةتدةد  د وق ددردى فيودبئيب  درحبرى داتت ب يىسبر لرى ر تغي   درثبنيىمن فنل در تبئج در لووى    ه د درجتول رل  ضيى 
ع دددت ملدددتةى درتاردددى  درحبردددى داتت ب يدددىتعددد ى ر تغيددد   در تة دددمينبدددين  م دتدددا درية دددى رلرعدددت دابدددتبةرةت  و داتت دددبع  ددد  دستدددبت 

=0.05αرتى عي ى درتسد ى ، و علي   ي د دألفي  ر  ت اي  ددل فيوبئيب. 

أو ن ييددب،  ددبي درربيثددبس سب ددتوتدي تحليددا درترددببن  درع دداو مددن أتددا فارددبت صددحى در  ضدديى سبر لددرى ر تغيدد   :العمــلبالنســبة لمتغيــر  .ج 
ردد  م دتدا درية دى رلرعدت دابدتبةرةت  و داتت دبع مدن أتدا دركشدف عدن در د وق  د  دستدبت   (One Way ANOVA)دأليدبدي

 عل  در تبئج درت  بلوويب درجتول درتبر :    ب تحول، در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل  در ب لىة(  من   د 93)

 النجنوعات
  sigدر ي ى دايت بريى ) Fدر لرى در بئيى  معتل در   عبت دستى درح  ى مج ةع در   عبت

 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي
 بيص

 النجنوعات
132,27 117,11 7 10 21,34 30,17 

 داخل 0,025 0,042 2,98 2,33
 النجنوعات

301,80 316,51 23 34 11,32 12,19 
   44 30 433,62 434,07 النجنوع

 رلكشف عن در  وق سبر لرى ر تغي  درع ا رتى عي ى درتسد ى. ANOVAبلوص نتبئج  : 13تتول س ت )

دستدبت درت  أتدبست بةتدةد  د وق ددردى فيودبئيب  د   درع اسبر لرى ر تغي   درثبنيىمن فنل در تبئج در لووى    ه د درجتول رل  ضيى 
، و عليد  0.05α=ع دت ملدتةى درتاردى  درع دابين متة مبت در ج ةعدبت تعد ى ر تغيد   م دتا درية ى رلرعت دابتبةرةت  و داتت بع 

 .رتى عي ى درتسد ى ددل فيوبئيب ي د دألفي  ر  ت اي  

ل تغي  أو ن ييب،  بي درربيثبس سب توتدي رو من أتا فاربت صحى در  ضيى سبر لرى  :يوميا الفايسبوك استخدام مدةبالنسبة لمتغير  .د 
م دتدا درية دى رلرعدت دابدتبةرةت  و مدن أتدا دركشدف عدن در د وق  د  دستدبت   (One Way ANOVA)تحليدا درتردببن دأليدبدي

 عل  در تبئج درت  بلوويب درجتول درتبر :    ب،  تحولدر  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل  در ب لىة(  من   د 93رد ) داتت بع 
 

 النجنوعات
  sigدر ي ى دايت بريى ) Fدر لرى در بئيى  معتل در   عبت دستى درح  ى مج ةع در   عبت

 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي
 بيص

 النجنوعات
145,27 117,11 9 9 19,14 34,19 

 داخل 0,025 0,042 2,98 2,33
 النجنوعات

343,80 316,51 24 27 14,12 13,20 
   35 38 433,62 489,07 النجنوع

 ل تغي  رتى عي ى درتسد ى.ررلكشف عن در  وق سبر لرى  ANOVAبلوص نتبئج  : 14تتول س ت )

درت  أتبست بةتةد   وق ددرى  بةميب در ب لىة( د توتدي مت سبر لرى ر تغي   درثبنيىمن فنل در تبئج در لووى    ه د درجتول رل  ضيى 
ر تغيدد  ع ددت ردد دت ددر ج ةعددبت تعدد ى  بددين متة ددمبت داتت ددبع  م دتددا درية ددى رلرعددت دابددتبةرةت            وفيوددبئيب  دد  دستددبت 

 .رتى عي ى درتسد ى ، و علي   ي د دألفي  ر  ت اي  ددل فيوبئيب0.05α=ملتةى درتارى 



  :اآلن الى استخدامه بداية منذ الفايسبوك استخدام مدةبالنسبة لمتغير  .ه 
  (One Way ANOVA)تحليدا درتردببن دأليدبديل تغيد  أو ن ييدب،  دبي درربيثدبس سب دتوتدي رو مدن أتدا فاردبت صدحى در  ضديى سبر لدرى 

در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس   من   د 93رد ) م دتا درية ى رلرعت دابتبةرةت  و داتت بع من أتا دركشف عن در  وق    دستبت 
 عل  در تبئج درت  بلوويب درجتول درتبر :    ب،  تحولعل  در ب لىة(

 النجنوعات
  sigدر ي ى دايت بريى ) Fدر لرى در بئيى  معتل در   عبت درح  ىدستى  مج ةع در   عبت

 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي
 بيص

 النجنوعات
9,78 11,18 4 3 5,28 7,18 

 داخل 0,098 0,082 0,24 0,43
 النجنوعات

415,38 425,48 32 34 15,80 17,10 
   37 36 436,66 425,16 النجنوع

 رلكشف عن در  وق سبر لرى رل تغي  رتى عي ى درتسد ى. ANOVAبلوص نتبئج  : 15تتول س ت )

درتد   دآلس درد  د دتوتدم  بتد دى م د  در ب لدىة( د توتدي مت سبر لرى ر تغي   درثبنيىمن فنل در تبئج در لووى    ه د درجتول رل  ضيى 
بدين متة دمبت در ج ةعدبت تعد ى  م دتا درية ى رلرعت دابدتبةرةت  و داتت دبع ددرى فيوبئيب    دستبت غي  وتةد   وق تشي  در  

 .رتى عي ى درتسد ى ، و علي   ي د دألفي  ر  ت اي  ددل فيوبئيب0.05α=ر تغي  ع ت ملتةى درتارى ر دت د

ل تغيدد  أو ن ييددب،  ددبي رو مددن أتددا فارددبت صددحى در  ضدديى سبر لددرى  :الفايســبوك علــى المســتعار االســم تغييــر مــدةبالنســبة لمتغيــر  .و 
م دتدا درية دى رلرعدت من أتا دركشف عن در  وق    دستدبت   (One Way ANOVA)درربيثبس سب توتدي تحليا درترببن دأليبدي

علد  در تدبئج درتد  بلووديب   ب،  تحودلدا دت در لدتعبس علد  در ب لدىة(در د دهقين ذوي   مدن   د 93رد ) دابتبةرةت  و داتت بع 
 درجتول درتبر :  

 النجنوعات
  sigدر ي ى دايت بريى ) Fدر لرى در بئيى  معتل در   عبت دستى درح  ى مج ةع در   عبت

 االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي االجتماعي االيديولوجي
 بيص

 النجنوعات
127,27 107,11 11 12 17,17 30,10 

 داخل 0,027 0,032 2,18 2,03
 النجنوعات

333,90 326,51 24 27 13,18 15,20 
   35 38 433,62 461,17 النجنوع

 رلكشف عن در  وق سبر لرى رل تغي  رتى عي ى درتسد ى. ANOVAبلوص نتبئج  : 16تتول س ت )

درتدد  أتددبست  در ب لدىة( علدد  در لددتعبس دا دت تغييدد  مددت سبر لددرى ر تغيد   درثبنيدىمدن فددنل در تدبئج در لووددى  دد  هد د درجددتول رل  ضدديى 
ر تغيد  رد دت دبدين متة دمبت در ج ةعدبت تعد ى  م دتا درية ى رلرعدت دابدتبةرةت  و داتت دبع بةتةد   وق ددرى فيوبئيب    دستبت 

 .رتى عي ى درتسد ى ، و علي   ي د دألفي  ر  ت اي  ددل فيوبئيب0.05α=ع ت ملتةى درتارى 

 

 

 

 

 

 



 :مناقشة نتائج الدراسة على ضوز فرضياتها 

سبر لرى رل  ضيى دألور  در تعلقى سكيفيى تةزع ستا درية ى عل  عي ى درتسد ى،  قت ألي ت نتبئج درتسد ى من فنل درجتول س ت  أوا:
 أس نلا  ستا درية ى تةزعا كبآلت :  10)

دستى و ه  أ ا نلرى سبر لرى رلعي ى ات تلييب نلرى ستا  20و بد  ℅ 5,55سبر لرى ر تا دانجبز    سعت درية ى دابتبةرةتيى  تست بد 
 6,67بد  دستى    يين تب ت نلا ستا درتعلي     سعت  داتت بع  23و بد  ℅ 6,39يي   تست بد  دانجبز    سعت داتت بع 

 تست ستا دانغنق سبر لرى رلعي ى بد ، مي ب دستى 27و بد  ℅ 7,50   سعتهب دابتبةرةت  بد نلىتيب   تست بي  بدستى  24و بد  ℅
و ترق  در لرى  دستى 41و بد  ℅ 11,39دستى، بي  ب أ ا م   سقليا تب ت نلىتيب    سعتهب داتت بع  بد  42و بد  ℅ 11,67

دستى، بي  ب نلىتيب    سعتهب  97و بد  ℅ 26,94من درعي ى    ستا درتشتا    سعتهب داتت بع  ب لرى  تست بد دركىي   من درعي ى 
 دستى. 86و بد  ℅ 23,89دابتبةرةت   تست بد 

 ℅ 73,89در لرى دركىي   درت  ت يا در  ستا درتشتا و دانغنق    ستا درية ى س ج ةع  تس بد و در نيظ من فنل ه   در تبئج 
ب أس در  دهقين در لتوتمين رل ب لىة( س   ب  ملتعبس  رتبيت تشتا مب بؤ   ر  به يى م بدهركن دررعتبن دابتبةرةت  و داتت بع ، 

درتقتب  درةديئ رل دت در تو   وسد  دا ت    درية ى نتيجى ت زميب م ب  جعليت ا   تلكةس فمى مترع  رلحيب ، أضف در  ذر  
نل درية ى درح ي يى ا دا ت دضيى، مب  ظي  در لتعبس، و سباضب ى در  نقص درعن بت درةد عيى در ى يى عل  درجلتنى در  د ى من ف
، ه د دذد أض  ب در ت  در م يى درت  ℅ 93,55من فنل مت  دا توتدي يي    ةق داس ت  بعبت    دريةي ب لرى  تست س ج ةعيب بد 

رلتسد ى أس در بن  لتوتمةس يي  درا در تبئج دايوبئيى ، داتبسى عن دا تىيبس  بهب    د توتدي در ب لىة( أول م   در  غب ى 
 غي وس  ℅ 66,67، ه د عل  دعتربس أس ℅ 20,43أتي  در  عبي  6و مب بين  ℅ 77,42در ب لىة( أكث  من   ى  تست نلىتيت بد 

أ  ب هت در لتعبس  كا   ى أو أكث ، مب بؤ   انع دريى مجت عيى سبمتيبز مب  ت  ل ع در  ليةس زر ى من تظبه دت داضم د  
 در  ل  و دن وبميى درشوويى و داكتئب  و درقل . 

غنقيى    سعتهب دابتبةرةت  و نلا درية ى دانو غي  سعيت عن ه   در لا ر تا درية ى در شتتى رتى عي ى درتسد ى، تظي  ودضحى 
دآلسب  و داتت بع ، م ب  جعل ب نعتقت أس أصحببيب ا  لتميعةس مةدتيى دآلف  ن س عتقتدتيت و أ كبسهت ألنيت دكتلىةهب عن ي    

نغ ب     هة تيت من در ةدتيى، مب ب  ت    دادألميبت دوس دا ت بع بيب و ر د ت دهت  وتىؤوس وسد  أ  بئيت در لتعبس  من أتا دري   
دري  "و ل بس" من أس درتعبي  دركىي  مت در ةد ت  اهذدا ت دضيى درت  ت  ت ه  دألف ى    ع رتيت داتت بع ، و ه د مب بت   مت مب 

 دوس كىي     ع را دأل  دد عن أ  هت و مجت عيت نظ د رن توتدي در تك س رننت نا. درتةدصليى )در ب لىة( 

مب  شي  در  عبما درلن در ي بتعل     أس  ℅ 6,67   سعت دابتبةرةت  و  ℅ 7,50بد نلرى درية ى در غلقى  تست و    در قببا 
در  ده  ض ن ه   درعي ى يبمن د  ب ملتعبسد ا ب دل برح  عن هة ت  و عتي  تست  رلةصةل در  يا دازمى م ب  جعل   ت     

 غت  عييت    ذر  عل  دأل ا من فنل درعبرت دا ت دض .س زمى    عتي تكة ن هة ت  دابتبةرةتيى ودضحى س 

 قت تب ت نلىتيب أ ا نلرى فوةصب    دررعت داتت بع  يي   تست بد أمب عن نلرى ستا دانجبز رلعي ى در تسو ى    ه   درتسد ى 
مب بترا عل  أس در  دهقين    ه   درتسد ى تت ب ص نلىتيت سشكا كىي   ℅ 6,39   مقببا دررعت دابتبةرةت  در ي  تست بد  ℅ 5,55

من ت لى أ  دد درعي ى  ℅ 57مب بت   مت نلرى تةز عيت سبر لرى ر تغي  نةع درع ا أو در ي ى، يي  كبنا أكى  نلرى رلرمبرين  تست بد 
  مقتدس درعج  عل  ر  دآلس ع ا  قةمةس س ، مب  عكدو ه  نلرى ت ةق در وف، مب بؤكت أس در  دهقين من هت  درف'ئى رت  وتبسود 

 و ا د تق دس دبتبةرةت  اببا.مب  جعليت در  دآلس غي  ودضح  درية ى، رتح يق ،   درحيب  و درلع   تمب تحتبت هت يت  

درف'د لىة( ض ن  من ه ب نلتميت درقةل أس در  ضيى دألور  درقبضيى بتةزع ستا درية ى رتى در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس عل 
 عي ى درتسد ى تتج  نحة درتشتا و دانغنق.



تعددد ى  در ددد دهقين در لدددتوتمين أل ددد ب  ملدددتعبس ردددتى ملدددتة بت درية دددى وتدددةد  ددد وق ددردددى فيودددبئيب  ددد   نتة دددتدر  ضددديى درثبنيدددى:  ثانيـــا:
 مدت  دآلس، درد  د دتوتدم  بتد ى م   در ب لىة( د توتدي مت  بةميب، در ب لىة( د توتدي مت  درع ا، داتت ب يى، درحبرى درلن،ر تغي دت )

  .در ب لىة( عل  در لتعبس دا ت تغيي 

 بتددةزع أ دد دد : درلددن تعدد ى ر تغيدد  در دد دهقين در لددتوتمين أل دد ب  ملددتعبس رددتى درية ددى  ستدداوتددةد  دد وق ددرددى فيوددبئيب  دد   نتة ددت
 د   ئدى  ℅26و  [25-22] د   ئدى  ℅23و  [22-19] د   ئدى  ℅16و  [19-16] د   ئدى  ℅33درد  درعي ى مدن ييد  درلدن 

مددب بددترا علدد  أس عبمددا درلددن   0,05تددب ت در  و ددبت بددين در تة ددمبت ددرددى ديوددبئيب ع ددت ملددتةى درتارددى )  و  ددت [25-28]
دألمدد  دردد ي أتددبس دريدد  دب كلددةس مددن أس ز ددبد  در دد دهقين و فىدد دتيت ر تددا درية ددى  دد  سعت دد  دابددتبةرةت  و داتت ددبع ، سبر لددرى 

 فوةصب    درجةدنا دابتبةرةتيى و در ي يى، يي  بتةصا هؤا  در  صةس  أ  ا يةل  تسدتيت و مي يت درت  تت ب ا معيت.
 درحبرددى داتت ب يددى تعدد ى ر تغيدد  در دد دهقين در لددتوتمين أل دد ب  ملددتعبس رددتى ستددا درية ددى وتددةد  دد وق ددرددى فيوددبئيب  دد   نتة ددت :

من در ت وتين مب بترا أس مشتت  درية ى  ℅ 57مقببا  ،من درع د  ℅72,04در   داتت ب يىدرحبرى أ  دد درعي ى من يي  بتةزع 
ا   يلةس در  دا تق دس درعبي   و بؤكت مدب ذكد   دب كلدةس مدن أس در د دهقين  د  سحدثيت عدن درية دى  لدعةس رتمدة   هة دى ت لديى 

  . م ضيى،  لع  من فنريب در  دتربع سغربت  در  و ى
 ندةع درع دا )در ي دى :  تعد ى ر تغيد  در د دهقين در لدتوتمين أل د ب  ملدتعبس ردتى ستدا درية دى وتةد   وق ددرى فيوبئيب  د   نتة ت

أع بل ي  ،  ℅24ا ب دورن أي ع ا، و  ℅ 57 ع لةس مةل ةس رتى درتورى،  ℅19بتةزع أ  دد درعي ى من يي  نةع درع ا در  
در د دهقين ذوي دا دت در لدتعبس ا ب دردةس برحثدةس عدن دفتيدبس مي دى و هد د مدب بتةد د  مدت  م ب  جعل ب نعتقت أس ه   در لرى تدتل أس

  نلرى درع و ى رتى أ  دد درعي ى، مب بؤتا    ت  ي  و اربت درية ى و دا  دع    دنغن يب و تشتتيب. 
 در ب لدىة( د دتوتدي مت  تع ى ر تغي  ملتعبس در  دهقين در لتوتمين أل  ب  رتى ستا درية ى وتةد   وق ددرى فيوبئيب     نتة ت 

 لددتوتمةن  بدد   ℅ 60،  لددتوتمةس در ب لددىة( أ ددا مددن  ددبعى بةميددب ℅6دردد   هدد   در تغيدد بةميددب: بتددةزع أ دد دد درعي ددى مددن ييدد  
م ب  جعل ب نعتقت أس ه   در لرى تتل أس در  دهقين ذوي دا ت  بعبت بةميب  4 لتوتمةن  أكث  من  ℅ 33 بعبت و  4 بعى و 

 ق دةس أو ددبت كىيد    دد  د دتوتدي در ب لدىة( م ددب بدؤا   ددلرب علد  عن دبتيت دأل دد  ى و داتت ب يدى،  بددا و  عدبنةد ع رددى در لدتعبس 
  دتت ب يى.

 در ب لدىة( د دتوتدي مت  تع ى ر تغي  ب  ملتعبس در  دهقين در لتوتمين أل  رتى ستا درية ى وتةد   وق ددرى فيوبئيب     نتة ت 
 21 لتوتمةس در ب لدىة( أ دا مدن  دبعى بةميدب،  ℅2: بتةزع أ  دد درعي ى من يي  ه   در تغي  در  دآلس در  د توتدم  بتد ى م  
 دبعبت بةميدب م دب  جعل دب نعتقدت أس هد   در لدرى تدتل أس  4 لتوتمةن  أكثد  مدن  ℅ 77 بعبت و  4 لتوتمةن  ب   بعى و  ℅

در  دهقين ذوي دا ت در لتعبس  ق ةس أو بت كىي      د توتدي در ب لدىة( م دب بدؤا   دلرب علد  عن دبتيت دأل د  ى و داتت ب يدى،  
  مب  عجا سظيةس تظبه دت داضم د  در  ل . با و  عبنةد ع رى دتت ب يى.

 دا ددت تغييدد  مددت  تعدد ى ر تغيدد  در دد دهقين در لددتوتمين أل دد ب  ملددتعبس رددتى ستددا درية ددى وتددةد  دد وق ددرددى فيوددبئيب  دد   نتة ددت 
 ℅ 29 لدتوتمةس در ب لدىة( أ دا مدن  دبعى بةميدب،  ℅4: بتةزع أ  دد درعي ى من يي  ه   در تغيد  درد  در ب لىة( عل  در لتعبس

 سبا دددت دا دددتث بس ملدددتة بت بدددترا علددد   دددبعبت بةميدددب 4 لدددتوتمةن  أكثددد  مدددن  ℅ 67 دددبعبت و  4 لدددتوتمةن  بددد   دددبعى و 
 درية ددى يلددت  دد  درلددلى  سبإلضددب ى دردد  درتدد اي  در حليددى، بىيئت ددب در  دهدد  رددتى دا ت دضدديى درية ددى محددتددت مددن ك حددتد در لددتعبس
 دا ت دضديى در لدبيى ضد ن دا دت ا دتعبس ى دردتار  داصدا و ر دترةات درتةليدو مةدضديت أهدت رت  ، و  لدتتع  سحد  درح ي يى

 داتوبل رق ب ب در  ده  ت بول    دتت ب يى در  لة دافتنات وت لى  وةسدت  من دنمن ب وه د در  ده ، ب دهب ك ب  در ب لىة()
 ودرت بعا، من فنل تغيي  د    در لتعبس.
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 حالة لعينة من قاطني مدينة الطارف.

 
 :الملخص

في المجال  على األسرة الجزائرية االجتماعي وأثرهيهدف هذا البحث الكشف عن التغير 
أساس  ىعل ،مجتمعإلى إبراز مكانة األسرة في ال، وتبيان مظاهره السلبية، و الحضري بمدينة الطارف

فهي  ،هإضافة إلى ما تقوم به من وظائف تجاه ،للفرد منذ والدته تنشئة اجتماعيةأنها مؤسسة 
من أسرة  ،فت تغيرات في وظائفها وفي بنائهاعر ذا ؤثر فيها، لتتأثر بها وت ،بذاتها كمؤسسة قائمة

ثقافية هذه التغيرات ظهرت نتيجة لتحوالت ، بنائها التركيبي إلى أسرة نوويةوما تحمله في  ،ممتدة
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قاطني شملت عينة من  دراسة ميدانيةأجرى الباحث هذه الدراسةوفي  ،اقتصادية واجتماعيةوعلمية و 
 ىعل أإلى كون التغير الذي طر ها الباحث توصل من خالل ،( حاالت04، بلغت أربع )مدينة الطارف

 ؛؛فزعزع ذلك استقرارهاوتوازنهادوارهاأبنائها و تجلى ذلك من خالل تأثيره على وظائفها،عموما، األسرة 
دوار الوالدية في األصل إلى التغير في األالتي تعود ،المشكالت االجتماعية ما نجم عنه العديد من

 .المعايير االجتماعيةمتجاهلين بذلك القيم و ؛ةضعف الرقابة األسريو 
 االجتماعي؛ األسرة الجزائرية؛ المجال الحضري؛ مدينة الطارف. التغير:الكلمات المفتاحية

Summary: 

The purpose of thisresearchis to uncover social change and its impact on the Algerian 

family in the urban area of El Taref, to identifyitsnegative manifestations, and to highlight 

the place of the family in society, on the basis thatit has been a social welfare institution for 

the individualsincebirth, as well as itsfunctionstowards the individual. As a self-contained 

institution, itisaffected and affected. (04) cases in which the researcherfoundthat the 

change in the family in generalwasreflected in its impact on itsfunctions, construction and 

roles; This underminedtheirstability and balance; The resultingmany social problems, 

originally due to a change in parental roles and poorfamily control; Ignoring social values 

and norms. 

Keywords: social change; Algerian family; Urban;  El Tarf City. 

 
 :مقدمة

، والمحدثة لهالتغير االجتماعي اليمكن حدوثه إال في ضوء وجود عناصر من العوامل المسببة 
والتي تشمل العوامل الفكرية، الثقافية، والبيئية والجغرافية وغيرها عالوة على سعي العلماء لمعرفة 
أنماط التغير االجتماعي الذي حدث في المجتمعات البشرية وما هي معدالت التغير ومستوياته وغير 

صها عن غيرها من العلوم ذلك من العمليات المتخصصة التي اهتم بدراستها علم االجتماع مخص
االجتماعية األخرى، من حيث واقع معالجتنا ودراسة قضاياها ومشكالت ظواهر الحياة االجتماعية 

 .التي نعيشها في الوقت الراهن
 :اإلشكالية-أوال

 ،االجتماعي والتفاعل االجتماعي الفعل وأنماط االجتماعية البناءات في المهم االجتماعي التغير
 الثقافي واإلنتاج والقيم ( السلوك قواعد ) المعايير في تتجسد ومظاهر تبعات من ذلك يهعل ينطوي  وما

 أي إلى بالنسبة ماعياالجت التغير أن إلى ،البريطانية االنثروبولوجية العالمة لوسيمير الرمزي،تشير
 أن يجدون  ال البريطانيين االنثروبولوجيين وان االجتماعي البناء في تغير يعني بريطاني يانثروبولوج

 على وال ،الثقافية السمات رفض أو قبول عن عبارة أنها على ،التغير عملية الى ينظروا ان المفيد من
 مواقف يف للتغير اهتماما تعطي لوسيمير أن ،التكيف على قابليتها في األنساق بين ما االختالف

 دراسة محاوال انتباهه، فلفت الباحث، الحظه ما وهذا ،حاجاتهم بحسب تتم التي تياراتهمواخ األفراد
 الطارف. بمدينة الحضرية األسرة على االجتماعية التغيرات



 :مشكلة الدراسة-1-1
الذي يحدد بصورة فعالة حدوث التغير  ،هو البعد ،ن البعد السلوكي لظاهرة التغير االجتماعيإ

بما يتوافق مع النسق  ،واتجاهاتهم وعاداتهم السلوكية المجتمع،المصحوب بتغير في قيم  ،االجتماعي
وهي العملية التي  ،االجتماعي الجديد، وتقابل عملية التغير االجتماعي عملية الضبط االجتماعي

التي يتم  ،أن يحدث وهي ،ي تغير غير مرغوب فيهتحاول بها الجماعة أو المجتمع عدم التمكين أل
حتى يتحقق التوازن  ،بحيث الينحرف عن معايير الجماعة ،عن طريقها توجيه سلوك األفراد

 .وثانيهما اإلقناع ،اب أو العقاباالجتماعي، وهناك نمطان أساسيان للضبط االجتماعي أولهما الثو 
السؤال الرئيسي: ماهي اآلثار التي خلفها التغير بعد هذا االستطراد، على الباحث أن يطرح 

 االجتماعي علة األسرة الجزائرية في المجال الحضري بمدينة الطارف؟
 ومنه تفرعت األسئلة التالية:

 السؤال الفرعي األول: كيف أثر التغير االجتماعي في المجال الحضري؟-1
 ماهي اآلثار السلبية الظاهرة على األسرة الحضرية؟-2
 يف واجهت األسرة الحضرية ضغوط ظاهرة التغير االجتماعي؟ك-3

 :أهداف الدراسةأهمية و -1-2
لظاهرة التغير االجتماعي على األسرة في المجال يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية البحث 

 الحضري  في معالجة القضايا المتعلقة بالكيان االجتماعي في حالة سيرورة المجتمع الحضري،
 :عديدة، وذلك من خالل التطرق  أسرية وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية ،وسكونه
 الكشف عن األثر الذي أحدثه التغير االجتماعي على األسرة الحضرية بمدينة الطارف.-1
لألسرة الحضرية في المجال  الحقيقة االجتماعيةالوقوف ميدانيا من خالل العينات على -2

 الحضري بالطارف.
 ثار التي خلفها التغير االجتماعي في المجال الحضري بمدينة الطارف.تعداد اآل-3

 : وأهمها ما يلي:أسباب اختيار الموضوع-1-3
 الميل الشخصي للباحث، لدراسة الظواهر االجتماعية، التي تحدث في المجاالت الحضرية.-1
 األهمية العلمية لكشف خفايا ما يحدث في األسر الحضرية.-2
 والمراجع للباحث لخوض تجربة علمية ميدانية، بمدينة الطارف.توفر المصادر -3
موضوع التغير االجتماعي موضوع الساعة لدى الباحثين والمفكرين والدارسين للمجال -4

 الحضري.
 
 

 



 :مفاهيم الدراسة-ثانيا
 الستقرار االجتماعيهو خلق التوافق وتحقيق التوازن وا:المفهوم اإلجرائي للتغير االجتماعي-2-1

ويمتلك التغير االجتماعي خاصية أساسية تتميز بها الحياة االجتماعية،  ا،عموم الحضري  للمجتمع
على سبيل بقائها ونموها، وبه يتهيأ لها التوافق مع الواقع لتحقيق التوازن واالستقرار من خالل ما يواجه 

 .الجتماعيمن متطلبات أفرادها وحاجاتهم المتجددة آلثار التغير ا الحضرية الجماعات
المدرسة األولى التي تعد األطفال لالندماج في المجتمع، :لمفهوم اإلجرائي لألسرة الجزائريةا-2-2

الشاملة  الثقافيةمضمونة في إطار السياسة  سرة من التغير االجتماعي،ألن تكون حماية اأا ينبغي ولهذ
الكفيل بالتحسين المنتظم لمستوى  الحضري، للوصول باألسرة إلى توازن يتماشى والنمو الديمغرافي

تتحدد في إطار القيم  الحضرية، لهذا يجب اإللحاح على ضرورة اعتماد سياسة لألسرة ،المعيشة
 .الوطنية، وتجسدها برامج عمل مناسبة تستهدف تخطيط النمو الديمغرافي

يهتم بدراسة حياة المدينة وشؤون حياتهم الشخصية، وكيف :لمفهوم اإلجرائي للمجال الحضري ا-2-3
المناطق الحضرية على النتائج البشرية يهتمون بالتجارة واألعمال والوظيفة، وضرورة تلبيتها، وتعتمد 

، ويتكون المجال الحضري من الشوارع واألزقة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية
ونقصد بها هنا، األحياء السكنية بمدينة الطارف ية، والمراكز الخدمية، والعمارات والمنشآت الحيو 

 عاصمة الوالية.
الطارف،  بوالية الطارف وبلدية تابعة إقليميا إلى دائرة مدينة:لمفهوم اإلجرائي لمدينة الطارفا-2-4

جبالها، ، بكونها ساحرة األنظار، وتتميز بجمال 1984الجزائرية، أصبحت عاصمة الوالية سنة 
، مركز وسهولها الخضراء، وروعة تضاريسها، ومعالمها السياحية، وتعد أيضا مقصد الكثير من السياح

( نسمة، خليط من المهاجرين 000.100تجاري مهم، تضم مدينة الطارف حولي مائة ألف )
لمرافق والنازحين، من بلديات الوالية، ومن واليات أخرى، تتوزع على عدة أحياء حضرية، بها كل ا

 الحياتية.
 

 :اإلطار المنهجي للدراسة-ثالثا
لإلجابة على التساؤالت التي طرحناها في مقدمة هذا البحث، وظفنا المنهج الوصفي باستخدام 

، وقد اختيرت الطارف، يقطنون بمدينة أرباب أسر حضرية( حاالت 04طريقة دراسة الحالة بتتبع أربع)
استغرقت الدراسة سنة، و  57و41الحاالت بطريقة عينة كرة الثلج. وتتراوح أعمار الحاالت بين 

، كما اعتمدنا على أدوات لجمع البيانات تمثلت 2022فيفري  03إلى   2022جانفي12من  الميدانية



( لرصد واقع 04)طبقت مع الحاالت األربعة 1في مجموعة من األدوات، وكذا مقابلة معمقة)بؤرية(
وقد راعى الباحث، أن تغطي العينة ، الطارففي مدينة  التغيراالجتماعي وأثره على األسرة الجزائرية

واستعملت ، وأعمار مختلفة، الطارفمستويات تعليمية مختلفة، وأن ينتموا إلى المجال الحضري لمدينة 
لبيانات كما أستعين بالمالحظة كوسيلة أساسية لوسائل جمع ااستمارة من إعداد الباحث، فيها  

 والمقابلة.
إذ أنها ترافق البحث وتساعد  ،أهم هذه اإلجراءات المقاربةالنظرية:المقاربة النظرية للدراسة-رابعا

خالل كامل خطوات البحث، فهي تزوده بالترسانة المفاهيمية  ،الباحث في فهم الظاهرة المراد دراستها
،كما أنها تزود البحث 2وتحدد العالقات بين متغيراتها ،التي تعمل على التنبؤ بالظاهرة ،المنظمة

، وفي هذه الدراسة وظف الباحث النظرية البنائية التي تكون بمثابة الطريق الموجه له ،بالفرضيات
 الوظيفية، والنظرية التفاعلية الرمزية.

 

 :الوظيفية النظرية البنائية-4-1

فهو يرى أن البناء ، النظرية وأشهرهم راد كليف براون تبنى الكثير من علماءاالنثروبولوجيا هذه 
يتألف منكائنات إنسانية وأن كلمة " بناء " تشير بالضرورة إلى وجود نوع من التنسيق والترتيببين " 

بطمعينة تقوم بين هذه وكذلك يوجد روا 3،األجزاء " التي تدخل في تكوين " الكل " الذي نسميه " بناء "
وبمقتضى هذا الفهم تكون "الوحدات ، " األجزاء " التي تؤلف " الكل " وتجعل منه بناء متماسك متمايز

الجزئية " الداخلة في تكوين " البناءاالجتماعي " هي " األشخاص " أي أعضاء المجتمع الذي يحتل 
فالفرد ال يعتبر جزءًا مكونًافي البناء ة، جتماعيورًا محددًا في الحياة االكل منهم مركزًا معينًاويؤدي د

لون في شبكة ولكن أعضاء المجتمع من حيث هم " أشخاص " يدخلون كوحدات في هذا البناءويدخ
 4.معقدة من العالقات
يستخدم مفهوم البناء االجتماعيبمعنى واسع ألنه يدخل فيه كل العالقات الثنائية  فرادكليفبراون 

ولكن ، لعالقة بين الشعب والدولة وغيرهاالتي تقوم بين شخص وآخر مثل العالقةبين األب واالبن أو ا
ويرى أن العالقات االجتماعية التيتتميز بالثبات  ،رادكليفبراون يقف موقف المعارضة من  ايفانزبرتشارد

فالعالقة الثنائية ، رادكليفبراون ذكرها واالستقرار هي التي تدخل في البناء واستبعد العالقات الثنائية التي
                                                           

، دار القصبة للنشر، 2موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية، ترجمة بوزيد صحراوي واخرون، ط-1
 .303ص، 2006الجزائر، 

 .93، ص2008، الجزائر، 1نادية عيشور: الصراع االجتماعي بين النظرية والممارسة، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، ط-2
 .304، ص2003السيد علي شتا: نظريات علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، -3
 .47، ص1997ية، بيروت، لبنان، عاطف وصفي: االنثروبولوجيا االجتماعية، دار النهضة العرب-4



ايضا من البناء الزمر  ايفانزبرتشاردويستبعد ، 5الطرفينعالقة طارئة مؤقته قد تنتهي بموت أحد
، أن تختفي كوحدة بنائية متمايزةمثالألسرة التي تتكون من جيلين ألنها ال تلبث االجتماعية الصغيرة 

التي  ،ائركالقبائلوالعش، ماعات الكبيرة المتماسكة الدائمةأماالذي يدخل في البناء بالنسبة له فهو الج
فالبناء عند ، رغم ما يطرأ على مكوناتها من تغيرات ،طويلة تستمر في الوجود أجياال

عضهم يتألف من العالقات الدائمة التي تقوم بين جماعات مناألشخاص الذي يرتبطون ببرتشاردايفانز 
 6.ببعض ارتباطا وثيقا منظما

 :الرمزيةالتفاعلية النظرية -4-2

 :يةوحدات تحليل التفاعلية الرمز 
مع  جماعةجماعة، أو من االتصاالت بين فرد وفرد، أو فرد مع وهو سلسة متبادلةومستمرةل: التفاع-1

 .جماعة
: ويقصد بها استطاعُة اإلنسان أن يتصرَف في مجموعِة ظروٍفبطريقة واحدة في وقت واحد، المرونة-2

 7.وبطريقٍة مختلفة في وقٍت آخَر، وبطريقة متباينة فيفرصٍة ثالثة
فيما بينهملتسهيل  شارات المصَطنعة، يستخدمها الناسالرموز: وهي مجموعٌة من اإل-3

عند جورج ميد اللغَة،وعند بلومر المعاني، وعند  وهي سمة خاصة في اإلنسان. وتشمل صل،عمليِةالتوا
 .جوفمان االنطباعاِت والصور الذهنية

:وهو مقدرُة اإلنسان على تمّثل الدور، فالتوقعات التي تُكون لدىاآلخرين عن سلوكنا الوعُي الذاتي-4
 .حتىُنمثَلها، على حّد تعبير جوفمانفي ظروف معينة، هي بمثابة نصوٍص يجب أن َنعيها 

الذات: وهو ما يتعلق عادة بتصور الفرد عن نفسه الناتج عن خبراته في التفاعل مع األفراد -5
تكوين معرفي منظموموحد ومتعلم للمدركات تعريف مفهوم الذات نفسيا بأنها )اآلخرين كما يمكن 

 (.هالفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته،يبلور تصورات والتعميمات الخاصة بالذاتالشعورية وال
الذات الفاعلة أو الفاعل االجتماعي: إن مفهوم الذات الفاعلة عند علماء التفاعليةالرمزية اقرب إلى -6

 .مفهوم النفس البشرية التي هي حصيلة تفاعل عوامل داخليةوراثية وخارجية مجتمعية
نفس اإلنسان تشكيال اجتماعيابشكل يجعله قادرا  : والتي تشير إلى عملية تشكيلالتنشئة االجتماعية-7

 .ويتماثل طبيعيا مع السلوك المقبوالجتماعيا حياة في مجتمعهعلى ال
: يعني عدم خضوع األفراد في تفاعلهم االجتماعي إلىضوابط ومعايير اجتماعية التحلل االجتماعي-8

 8.الخاصة بالمجتمع كالقيم واألعراف
                                                           

 .26، ص1998مصطفى الشنواني، مدخل إلى مناهج البحث في علم اإلنسان، دار المريخ للنشر، الرياض، -5
 .122، ص2001حكمت عرابي: النظريات المعاصرة في علم االجتماع، دار المسيرة، عمان، -6
 .12، ص2008، القاهرة، 1الدولية لالستثمارات الثقافية، ط سامية الخشاب: النظرية االجتماعية ودراسة األسرة، الدار-7
 .110، ص2006مصطفى زيدان: علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -8



الخاصة به كالقيم معايير المجتمعضوع تفاعالت األفراد إلى ضوابط و : أي خالتنظيم االجتماعي-9
 .التنشئة االجتماعيةوالعراف و 

 

 

 :التغير االجتماعي على األسرة الحضرية بمدينة الطارف-خامسا

 :التغير االجتماعي على األسرة-5-1
في هدوء طوال ال يوجد مجتمع ال يتغير ويبدو المجتمع مستقرا ساكنا سائرا في إنجاز وظائفه 

أجيال متعاقبة، ولكنه حين يصل إلى درجة من التجمع الحضاري يبدأ في التغير بسبب وجود قوى 
تعمل في أعماقه لتجديد االتساق أو لتأسيس نظم جديدة ومن أهم مالمح التغير االجتماعي حسب 

 .علماء االجتماع
 .النمو الحضري والتغير العمراني المصاحب للتغير السكاني-1
تغير األسرة من حيث حجمها ووظائفها والمراكز االجتماعية ألركانها وعناصرها وعادات الزواج بها -2

 9.ووسائل تكوينها وعوامل استقرارها وتفككها
 .تغير الشكل األسري من األسرة الكبيرة إلى األسرة الصغيرة المستقلة اقتصاديا عن األسرة الكبيرة-3
الضيقة إلى مجتمع العمل واإلنتاج وما إلى ذلك من دعم اقتصادي خروج المرأة من دائرة البيت -4

 .لألسرة والمجتمع
التغير في التركيب االجتماعي االقتصادي وزيادة تعقد الحياة االجتماعية ونظرة الناس إلى العمل -5

 10.وما يصاحب ذلك من تغير في السلوك
 .زيادة اعتماد األفراد والجماعات على بعضهم بعضا-6
 .تغير بعض القيم االجتماعية التقليدية التي كانت تسود المجتمع وتحكم سلوك أفراده-7
 
 :مدينة الطارف والتغير االجتماعي-5-2

ودراسته وفهمه من  البالغ حوالي: مائة ألف نسمة، الحضري بالطارف، تعد مقاربة المجتمع
ذلك الجامع والشامل لمجموعة من  الحضري، المقاربات األكثر صعوبة وتعقيدا، بكون المجتمع

ولمقاربة اريخ ومجال وثقافة وأسلوب العيش، العناصر المركبة في زمن ومكان محددين، ويتركب من ت
والمحلي مقاربة سوسيولوجية علمية، ال بد من االعتماد على منهج مقارنة  الحضري المجتمع 

                                                           
 .112، ص2002محيي الدين مختار: محاضرات في علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -9

 .259، ص2006التنمية االجتماعية، المفهومات األساسية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصطفى خاطر: -10



، من أجل محاولة الحضري وهو متغير المتغيرات، بحيث سنعمد في مقاربتنا على متغير أساسي آال 
فهم الواقع المعاش فهما مبنيا على مقاربات متعددة باالعتماد على أدوات منهجية علمية محكمة، والتي 
ستقودنا إلى بناء إلى معرفة علمية مستخلصة من خالل العديد من االستنتاجات والخالصات التي تم 

، الطارف التي شهدت هجرة ريفية بلة لتأييد والنقد والتجاوزتحويلها من واقع المجتمع إلى مادة علمية قا
 كثيفة، وحتى من الواليات القريبة والبعيدة.

 
 :المعبرة عن التغير االجتماعي وأثره على األسرة بمدينة الطارف( 4األربعة )الحاالت -سادسا

العنف  ظاهرة أنحيث سنة، متزوج وأب لثالثة أطفال، موظف، يقول:46، كمال:الحالة األولى-6-1
تنتشر في الشوارع وفي البيوت بشكل عام في كثير من البيوت في المجتمعات، واألسر تعاني من 

الظواهر  العنف الجسدي واللفظي والمعنوي سواء كان تجاه الزوجة أو تجاه األبناء، ويعتبر العنف من
لتي يترتب عليها آثار سلبية كثيرة الخطيرة ا الظواهر االجتماعية والتي ُتعد من المنتشرة،  االجتماعية

وال نعني  الحضرية بالطارف، كان التعليم يقع على عاتق األسرة ،في الماضي، منها تفكك األسرة
 ،أما في الوقت الحالي ة،البدني ةلتربيوإنما الحرف أو األعمال الصناعية أو الزراعة وا ة،القراءة والكتاب
ه قليله جدا ال زالت مستمرة مع وجود نسب، اختفى إلى حد ما يميبأن هذه الدور التعل ،فيمكن القول

لهذا قد نجد أن  ة،كتساب المعرفتلف األمور والخناء اتجهوا للتعلم اإللكتروني لمونجد أن األب ،عليه
كانت األسرة الحضريين،  الخاصة لألبناء ةوتكوين الهوي ،ستقالليةاال ةاألمر أثر على تطوير الشخصي

هذه األمر ونجد بأن  ،وقدر ةبه من أهميما تحظى  ة،نتيج ة،من مكانة األسرة الكبير مكانتها  تستمد
ونجد هذا األثر على  ،األفراد ةأو مكان ةاألسر  ةعلى مستوى مكان ،جتماعياختلف نتيجة التغير اال

في  لديهم كما ةفلم تعد هذه األمور ذات أهمي ،عن طريق مايظهرون للعائلة من والء وانتماء ،األبناء
غير الحضري، ت جتماعيالتغير اال ةفهذا الجانب لم يتأثر نتيج ،فقط ة النوا  ةلألسر  ة،فاألولوي ،السابق

وتحكم سلوك أفراده، فأصبح  ،التقليدية التي كانت تسود المجتمع الحضرية بعض القيم االجتماعية
مقبـوال و شرعيا من أصبح مرفوضا بعض ما كان كان مرفوضا ومنبوذا من قبل، و  مقبوال بعض ما

 .قبل
النظام  وتغيرات تحوالتسنة، متزوج وأب ألربعة أطفال، تاجر، يقول:47حسان، :الثانيةالحالة -6-2

، السيما خالل العقود الماضية، هو حديث عن أبرز المعطيات التي بالطارفاألسري والمجتمعي 
، وكذا هو حديث عن مدى راهنية هذه والتغيرات االجتماعية تحكمت وساهمت في بروز هذه التحوالت

على المستوى األسري  بمدينة الطارفالمعطيات والشروط وتأثيرها السلبي على استقرار حياة 
فقد تحولت لألسرة النواة  الحضري بالطارف، جتماعير االيالتغ ةنتيجي، والحضري،ماعي والقيمواالجت

 ةفالتربي ،يجابي على األبناءإثر أهذا األمر قد يكون ل ،والتي تتكون من األم واألب واألطفال فقط
كانت ة، في عمليه التربي ةزدواجيواختفاء اال ةستقالليواال ةفي األسرة النواة تتمتع بالخصوصيلألطفال 



جمعات العائلية والسهرات مثل وجود الت ،سرأفي األسرة أو بين عدة  ةالوظيفة الترفيهية محصور 
 يةومراكز ترفيه ة،مختلففقد أصبح هنالك وسائل ترفيهية عدة ،جتماعيالتغير اال ةأما نتيج ،األسرية
 ةوأثر على األبناء بطريق ،ها في هذه المجالر و على األسرة ود مما أثر ،نمايكالمسارح والس ،خاصة

من دائرة الكماليات إلى وتنتقل  ،لألبناء اساسيأوأنها أصبحت تأخذ منحى  ،تعاملهم مع هذه األمور
من  في كل أسرة من الطارف، ويمكن أن نرى أثر مثل هذا الجانب على األبناء ،ياتدائرة الضرور 

 ة. عن األسر  ةالل ما يطوره من سلوكيات انعزاليخ
ر يالتغ ةنتيجسنة، متزوج وأب لطفلين، أعمال حرة، يقول:51مصطفى، :الثالثةالحالة -6-3
والتي تتكون من األم واألب واألطفال  ،تحولت لألسرة النواة  في الوسط الحضري بالطارف، جتماعياال

في األسرة النواة تتمتع لألطفال  ةفالتربي ،يجابي على األبناءإثر أقد يكون لهذا األمر  ،فقط
فالمجتمعات  ،الفردية مكان الجماعيةة، في عمليه التربي ةزدواجيواختفاء اال ةستقالليواال ةبالخصوصي

لتزام بالنمط والتي تقوم بمنح الفرد اختبارات تحرره من اال ا،قافييثة بجماعاتها المختلفة اجتماعيا وثالحد
وهي من خصائص المجتمعات  ة،االجتماعي والعالقاتأن التغير االجتماعي السريع الواحد، 
، ويشمل ذلك على فقدان الجماعة األولية بعض من الحضري  التي تتطلب تحرير الفرد،الحديثة
، داخل األسرة لها دور كبير وفعال في تغير حياة األفراد ،والثقافية هذه التغيرات االجتماعية،األهمية

في  ،التي تعيق تكون وتشكيل الخبرات وثقافة ومفاهيم وسلوكيات األفراد ،والتي تعد من أهم العوامل
، كما أنه نتج عن هذه الثورة المعلوماتية والتكنولوجية حدوث تغير اجتماعي الحضريةداخاللمجتمعات 

إن ، في مجموعة القيم والعادات والتقاليد والسلوكيات والمعايير والعالقات االجتماعية ،سريعوثقافي 
هي: حب  المصرية والتركية القيم االجتماعية السلبية التي تسببت فيها أدوار المختلفة في المسلسالت

الشخصية، وربط إظهار نفسها، والمظاهر والنظرة المادية للحياة، وربط الزواج بالمصالح المادية و 
العالقات االجتماعية مع المصالح مبرمجة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات بين الشباب إظهار 

 .التفضيل لقيم مثل هذه القيم واالستخدام والربح وقيم االستهالك
 تقول:سنة، متزوجةوأم لثالثة أطفال، أستاذة التعليم الثانوي، 56فاطنة الزهراء، :الرابعةالحالة -6-4
لكن  ،ستهالك ما تنتجهاألنها تقوم ب ،ماضي مكتفيه ذاتياال يف الحضرية في الطارف، كانت األسرة : 

 ةقتصاديحصل تغير على المنظومة اال ، والنزوح الريفي من البلديات المجاورة،جتماعيمع التغير اال
من خالل توجهم للسوق  ،ونجد أثر هذا األمر على األبناء ،وتحولت من منتجه لمستهلكه ة،لألسر 

يجعل منهم  ،في نمط استهالكي معين ن و ؤ ومختلف فهم ينش ،لكل ما يطرح بشكل جديد ،ستهالكياال
 ،لب اإلنتاج والعمل المهني اليدوي التي تتط ،غير قادرين في بعض األحيان على التعامل مع الظروف

حيث ، لديهم ةالسائد ةي السمه ة في الوسط الحضري بالطارف،تكالياال ةويمكن القول بأن الشخصي
تقف حائرة األمر في المحافظة على القيم والثقافة التي توارثتها  الحضريةأن األسرة في المجتمعات 

التي تم نقلها إليها من خالل العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية، التي غزت  ،وبين الثقافة الغريبة



بما تملكه من اختراعات متطورة وتقنية من خالل استخدام  الحضرية، وسيطرت على كل المجتمعات
وذلك من أجل إتمام  ،كما أنه تم تأخير سن الزواج، أسلوب اإلغراء متخطية جميع الخصوصيات

الشهادات الجامعية والحصول على وظيفة ومحاولة تأمين البيت، وتوجهات الشباب في هذه األيام 
كما يتجلى االنحراف ، والحيوانات مثل الدجاج واألغنام ابتعدت عن الزراعة واالهتمام باألرض

األخالقي والسلوكي للشباب في ظل ضعف االهتمامات الدينية واألخالقية، وضعف سلطة األبوية فقد 
ظواهر جديدة وحديثة مثل االنحالل األخالقي واالعتداء والسرقة  الحضريةظهرت في المجتمعات 

 .وتعاطي المخدرات
 :فسير نتائج الدراسةتحليل وت-سابعا

يمر بمرحلة انتقالية، عنونها -كغيره من المجتمعات-الحضري في الطارفشك أن المجتمع  ال-1
تبدو ، بل إن هذه التحوالت، الحضرية القيمية والمجتمعية والتغيرات العريض هو سرعة التحوالت
تمس نسقا منفردا بل هي تهم والجذير بالمالحظة أن هذه التحوالت، ال ، مفاجئة وعنيفة في اآلن نفسه

والتي من بينها بطبيعة الحال ، وبشكل أساس مكوناته الجوهرية، الحضرية كل األنساق المجتمعية
 الحضرية. األسرة

 تعرضت في السنوات األخيرة للعديد من عوامل التغير والتحول الحضري بالطارف،األسرة -2
ألنه إذا كان األول يعني  االجتماعي، تغيرنشدد على مفهومي التحول وال ، وهنا نحناالجتماعي

من النموذج  الحضرية بالطارف،حدوث تغير بنيوي في طبيعة األسرة، وهو ما حدث في انتقال األسرة 
المركب الممتد إلى النموذج النووي والمصغر، فإن التغير مس عالقاتها وطبيعة السلطة داخلها وتغير 

ولعل  ،األساسية الحضرية ل هذه الخلية المجتمعيةكل فرد داخالتي يحملها  األسرية الحضرية، القيم
 من أبرز األمثلة التي يمكننا أن نشرح بها بعض من التغيرات التي طالت البنية النسقية لألسرة

من األب إلى األم، واستقالة الرجل من مهامه التي كان  األسرية ، هي ظاهرة تحول السلطةالحضرية
 بفعل التغير االجتماعي.، يقوم بها في السابق

 ، لهو عنوان عن وجود قيمفي الوسط الحضري بمدينة الطارف ارتفاع مؤشر الطالق الشقاقي-3
وهكذا يمكن أن ، بفعل التغير االجتماعي المجتمع الحضري يحملها الجيل الحالي من  ،جديدة حضرية

التمثالت التي كان  ليست هي ،الحالي الحضري  نجازف بالقول، أن تمثالت الزواج عند الجيل
 والثمانينيات(.يستبطنها الجيل السابق )فترة الستينيات 

كان الزواج ينظر إليه كمؤسسة مقدسة وكونه يمثل رباطا وثيقا أو غليظا )كما جاء في لغة القرآن -4
ال أقل وال أكثر،  ،أصبح مسألة تعاقد ومنفعة ولذة متبادلة بسبب التغير االجتماعي، الكريم(، فإنه اآلن

ال نسعى إلصدار ونحن هنا ، خالف مهما صغر أو تهافتت دوافعهفهذا الزواج يفسخ عند أول  ،ولهذا
طمئنان إلى تعميمات تخل بأبجديات المناقشة العلمية، لكن المالحظة السوسيولوجية، أحكام قيمة أو اال

، الحضرية فالعالقات اإلنسانية، م التراحم، بدأت تزيح قيتبين أن هناك زحفا لقيم التعاقد داخل األسرة



ومن بينها الزواج، تقوم أساسا على قيم التراحم، لكونها السياج الذي يحمي هذه المؤسسة من التصدع، 
الحالي، أصبح  الحضري  لكن واقع الحال بين كم هي المسافة الفاصلة بين المثال والواقع، فالجيل

التسليع والتشييء، ومن ثم أصبحت ثقافة ذائبة في مخيال  عرضة لالستنزاف االستهالكي وشيوع قيم
في  ووجدان المجتمع، ولهذا تظهر في بعض المواقف والمحطات والعالقات، ومن بينها عالقة الزواج

 المجال الحضري.
 
 

 :الخاتمة
التي يبدأ منها التطور وأنها  ،وأنها النقطة األولى ،األسرة هي الخلية األولى في جسم المجتمع

يعتمد  ا،وعام االذي ترعرع فيه الفرد، وهي تعتبر نظام أساسي الحضري، الوسط الطبيعي االجتماعي
على وجودها بقاء المجتمع، فهي تمده باألعضاء الجدد، وتقوم بتنشئتهم وإعدادهم للقيام بأدوارهم في 

هم، واألسرة أكثر الجماعات أهمية، وهي الجماعة النظم األخرى للمجتمع، وإقامة أسر جديدة خاصة ب
أن  ،هنا يمكن القول ،لتكوين شخصيته ،الل سنواته األولىوتحافظ عليه خ ،األولى التي تستقبل الطفل

االجتماعي في كل جوانبه المادية والعقائدية والسياسية  مواجهة التغيراالسرة تساهم بشكل كبير في 
 .واالقتصادية والثقافية

 

 :قترحاتاال

النموذج التعاقدي داخل مؤسسة الزواج، أو غيره من المؤسسات، قد يكون أرحمللمتعاقدين، وقد -1
سدا منيعا أمام  بفعل التغير االجتماعي يضمن بشكل خاص للمرأة حقوقها وكرامتها، ويمكن أن يكون 

 المؤسسةقد يقيم توازنا صعبا داخل هذه  ،تغول الهيمنة الذكورية أو األنثوية، وفي بعض األحيان
في مجتمع تتجاذبه  الحضري  إال أنه بالمقابل،يصعب تحقيق هذا النموذج التعاقدياالجتماعية، 

 .الحضرية ، والتي تتميز باستمرار القيم التقليدية وبروز القيمالحضرية دينامية التحوالت القيمية

، يمكن أن نشير وحاولنا أن نقيس به توتر العالقة الزوجية، الحضرية إذا أخذنا نموذجا من القيم-2 
والتي  ،فالمرأة الحالية، التي توفرت لها شروط موضوعية، كارتفاع رأسمالها الرمزي ، إلى قيمة الحرية

لها وضعية اجتماعية مناسبة )العمل(، والتعبير عن الذات ونظرتها للحياة وتمثلها لنفسها ولآلخر، 
ترفض الطاعة اقتدار قيمي ينزع بها نحو الندية في عالقتها بزوجها، ولهذا يجعلها تتوفر على 

 أو وبالمقابل، نجد الرجلفي المجال الحضري،  ت سائدة بشكل أو بآخر في الماضيكان العمياء، التي
الزوج، ورغم كونه هو اآلخر استفاد من ثمرات التحول النوعي في مجال التعليم، والتثقيف ال زال 



لى نموذج معياري، هو المرأة المطيعة، وهنا ربما يستبطن بشكل ال واع صورة أمه ونمط حياة مشدودا إ
 .آبائه وأجداده

هي اآلخرى ال زالت تضفي نوعا من  الحضري، ما يزكي هذا الوضع هو أن ثقافة المجتمع-3
المرتبط بتمثالت  أن هذا اإلشكال نرى ولهذا ، الزوجة أو التي تنمط دور المرأة  ،المرغوبية االجتماعية

الزوجين للحرية، ربما يكون واحدا من األسباب التي تدفع في اتجاه فسخ عقد الزوجية، ألنه يصعب 
التعايش بين زوجين يحمالن قيما مختلفة، ال تظهر إال مع الممارسة وفي الحياة العملية وفي اللحظات 

 ل.العصيبة، وليس في لحظات تبادل كلمات الحب والكالم المعسو 

ء منها ، سواالتغير االجتماعيمن المفيد جدا، التفكير في مجموعة من المداخل للتخفيف من حدة -4
والسوسيوثقافية، بالموازاة والحضرية االقتصاديةالقانونية أو التشريعية واالجتماعية واالعالمية والنفسية و 

تلك اآلثار الناتجة عن التغير باألسرة، كفيل بالتصدي لمثل  ةالخاصالقوانين مع تفعيل بعض بنود 
 .وعلى لحمته وعلى تماسكه الحضري  التي لها تداعيات على استقرار المجتمعاالجتماعي، 
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 :الملخص باللغة العربية

ال من عوامل ني، أال وهو التعصب الديني باعتباره عامراهوضوع تتوخى هذه الورقة البحثية مناقشة م
آثاره لم تبق بين المجتمعات،  وتيرته من المشاكل وارتفاعهذا النوع فمع تصاعد حدة  انهيار الهويات،

  .الهوية ت جوانب أعمق من مكونات المجتمعات أال وهيمس   ، بلسطحية

تحليله، ما معقدا مركبا ومزيجا ال يمكن ببساطة النفاذ إليه و نا نتناول مفهو وية فإن  عندما نتحدث عن اله  
قد يراهم اآلخرون  هذين المفهومين الذين ؛ويةفبين التعصب الديني واله   شكاليتنا،ومن هنا تنطلق إ

واقعنا يشهدان نتائج األبحاث و لسان  إال أنالبعد عن أن يكون أحدهما سببا لآلخر،  بعيدين كل  
 .بعالقتهما وترابطها

هويات تغلغل التعصب الديني لتفكيك الوكيف ي ؟ويةوما مفهوم اله   ؟يبالتعصب الدينفما المقصود 
التاريخي، وذلك استندنا على المنهج  وتحليلها شكاليةحتى نتمكن من مناقشة هذه اإلو وتدميرها؟ 

يمكن أن تلم  ، فنحن أمام موضوع الالتحليلالنقد و  توظيف تقنياتع، باإلضافة إلى لمتطلبات الموضو 
 قات أو سطور.يبه ور 

 .اإلرهاب، الطائفينزاع لا الهوية، التعصب الديني، :الكلمات المفتاحية



Abstract : 

This research paper seeks to discuss a current topic, which is religious 

intolerance as a factor of identities collapse. In order of escalation of this type 

of problem and rise in frequency among societies, its effects are not 

superficial, but rather touched deeper aspects of the components of societies, 

especially identity. So, when we talk about identity, we are dealing with a 

complex concept that cannot simply be analyzed. 

Our research Problem are :  what do we mean by religious intolerance and 

identity? how does religious intolerance destroyed identities? in order to be 

able to discuss and analyze this problematic, we use historical method, in 

addition to the analytical and criticism Techniques. 

key words: Religious intolerance, identity, terrorism, sectarian conflicts. 

 :مقّدمة

باالنتماء لها، غير  والفخر وسبل حمايتها واالعتزازعليها،  الحفاظمبدإ وية دوما بيقترن مفهوم اله  
ضعفها شأنه أن يمن ا ويتنا مم  انحيازنا له   طريقة صبحوت وقعاتقلب التتن ه وفي كثير من الحاالتأن  
 األخرى نتيجة للتعصب بكافة أنواعه. وياتفككها لتصبح مجاال للصراع ونفي اله  وي

 ويةالتعصب الديني باعتباره عامال من عوامل انهيار اله   خالل هذه الورقة البحثيةسنناقش من 
كان التعصب نابعا من أ، سواء أحد المخاطر التي تهددها بوصفهوذلك ، وسببا من أسباب تشتتها

 .هاخارجمن أم  الجماعة داخل

نناقشه ، و ةه المناسباتسياققلب ضعه في نحديث غير مكتمل ما لم وية اله   الحديث عن كانولما 
 اولهحوجهات نظر الباحثين والمشتغلين حيث تتباين  ورات العلمية،تصالكافة من مختلف أبعاده وعبر 

ذا الموضوع لحمولة التي اكتسبها هالقيمة المعرفية واعلى  ه يدل  إن  على شيء ف إن دل  و وهذا  وتتعدد
أن نختبره ضمن مفاهيم عدة، ولعل التعصب الديني  أيضا من البديهي فمنمنذ القديم وحتى اآلن، 

 أهمها.

نحدد فيها  أولى ين، مرحلةعلى مرحلتتحليل هذه اإلشكالية التي سننتهجها في ستراتيجية اإلتقوم 
التعصب الديني باعتباره آليات ثانية نقوم بمناقشة مرحلة و  ،وية واله   مفهوم والتعصب الدينيضبطا ل

 منفذا النهيار الهويات.



دوره في ما ما خصائص التعصب الديني و و  وية؟المقصود باله   ماما مفهوم التعصب الديني؟ و ف
  نقاذ الهويات؟وما هي اآلليات إل ؟انهيار الهويات

على المنهج في معالجته  استندنا ؛الموضوع وما له من خصوصيات بحثيةونظرا لما يثيره هذا 
هوم حاطة ببع  جوانبه، خاصة والمسألة متعلقة ال بمفاإلتضمن قدية، ن ةحليليالتاريخي وفقا لرؤية ت

بالتضاد والتعاكس،  (2003-1935) المستشرق "إدوارد سعيد" وصفه بسيط، بل يتعلق األمر بمفهوم
وية ال يمكن أن توجد بمفردها ومن دون ثلة من النقائ  والنوافي فاله  أو باألحرى بالتماهي والهيولى، 

، -اآلخر–غيارنا أي ما ي  من خالل  إال   وال يمكن بصورة من الصور أن نتعرف على ذواتنا واألضداد
 مفهوم الهوية. وهذا أبسط مثال ننطلق منه لتوضيح

 التعصب الديني:هوم مف-1

عصب »في معجم مقاييس اللغة البن فارس مأخوذ من مادة غوي لمفهوم التعصب الشتقاق الل  ا إن     
ي والشد، والتعصب ميل أفراد العصبة بعضهم إلى بع ، التي تدل في أصلها اللغوي على الل  

العرب القرابة  وتشددهم في المدافعة عمن يتصل بهم بجماعة العصبية التي كان مناطها عند
أيدينا ربط التعصب بما عرفه العرب قديما أي العصبية وهي التعريف اللغوي الذي بين  إن   1«والعشيرة

 الحمية، أي الدفاع واالنتصار ألفراد العشيرة أو القبيلة سواء كانوا على حق أم على خطأ.

التعاطي خاطئ مع »ونه بكاصطالحا عر ف التعصب الديني غوي، في  هذا المعنى الل   وتأسيسا على
واألكثر من ذلك  2«المواضيع والقضايا المقد سة، وجعل الدين في خدمة الخيال واضطراب العواطف

هو ديني كورقة ضغط على اآلخرين، من خالل اإلعالء من قيمة الدين المنتمى إليه  جعل كل ما
يصيب األمة بسبب  امرض التعصب الديني»وتسفيه باقي األديان والملل، ولهذا كثيرا ما اعتبر 

ية وغيرها من األمم األخرى، وقد عرفته اإلنسان 3«مت في االعتقاد، وفرضه على األمةالتطرف والتز 
ومن بينها اإلسالم إلى مجانبة هذا  ؛قاطبة سواء في الشرق أو الغرب، ولذلك دعت األديان السوية
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يِن   قول تعالى: ﴿ي جمعاء،النوع من التعصب ألنه يحمل بذور الشقائية للبشرية   كما 4﴾ الا ِإْكرااها ِفي الدِ 
شكال من أشكال »يعد أوردت الجمعية العامة لحقوق اإلنسان في دورتها الثانية أن التعصب الديني 

التشهير باألديان والتحري  على الكراهية والعنصرية الدينية كمظهرين من مظاهر األشكال المعاصرة 
ولم تكتف الجمعية بتعريفه بل ناهضتها بمراسيم وقوانين  5«ره األجانبللعنصرية والتمييز العنصري وك

 نجمت عنها حماية الحرية الدينية، وممارسة الشعائر وصون أماكن العبادات.

 :السياق التاريخي لظهور التعصب الديني-2

طلقا، الشعوب التعصب الديني في الشرق كما في الغرب، ولم يرتبط هذا المفهوم بعصرنا م عرفت كل  
سمي ني يبل تعود جذوره إلى قديم الحضارات اإلنسانية، وفي اإلسالم أيضا ظهر جزء من التعصب الد

خالل القرون الثالث الهجرية األولى، مما أدى إلى ظهور الفرق والطوائف »بالتعصب المذهبي وذلك 
نشرها والجماعات التي تمذهبت بأفكار وأصول كانت تحملها، ثم تعصبت وسعت جاهدة إلى 

وال تزال آثاره إلى اليوم واألمثلة على  6«واالنتصار لها على أرض الواقع، فدخلت في نزاع مذهبي شديد
ذلك كثيرة، كالطوائف السياسية منها كالخوارج والشيعة، والسنة، والعقائدية كالجهمية والمعتزلة 

تعصب ألنه ناتج عن دين واحد، واألشاعرة وغيرها، وهي لحد اآلن ال تزال متنازعة، وهذا أشد أنواع ال
 في حين يكون التعصب الديني بين أديان مختلفة.

المعارك اإليديولوجية والالهوتية » إلى جملة في الغرب يعود سياق الحديث عن التعصب الدينيو 
التي وقعت بين لوثر وبشكل أدق من الجداالت الشرسة والسياسية التي صاحبت اإلصالح، 

وضعته حيث  7«والفالحية ضد اللوردات األلمانيةالحركات التحضرية وميالنشثون ضد مختلف 
األحداث التي تسارعت وقامت بألمانيا بسبب األوضاع التي آلت إليها ألمانيا حيث خسر أغلب السكان 

، التي وضعته 1525ثورة الفالحين عام »أموالهم بسبب تقديمها كأثمان لصكوك الغفران، ولما قامت 
حيث رف  العنف الذي عمدوا إليه لتحقيق أحالمهم، ودافع  -ين الحاكم والشعبب-بين شقي رحى، 
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 هذا ما جعل االنقسامات بين مؤيدي لوثر 8«من جهة أخرى عن السبل القاسية التي استخدمها األمير
زال إلى اليوم وكلها تحت غطاء الدين بين دعاة البروتستانتية وبين الكاثوليك لتتبلغ أوجها،  ومعارضيه

 لتبني مذهب دون اآلخر.لك النزاع المفضي ذ

بر مختلف العصور بدًءا بعصر لفالسفة علولما كان التعصب الديني وكيفية معالجته الهم األكبر 
التنوير الفرنسي الذي قاده "جان جاك روسو، ودنيس ديدرو وبارون دي هولباخ"، إلى العصر الحديث، 

إرهابا عانى  تصبحأاجتماعية و ت إلى ظواهر حولت»أصبحنا نتحدث عن مختلف أنواع التعصب التي 
منه الفالسفة منذ أقدم العصور، إن المتعصب هو المدافع عن ثوابت عفى عليها الزمن، والفيلسوف 

حاول إعمال عقله فيها بعيدا ، ي  9«هو ذلك اإلنسان الذي يشعر بتناقضات الوضع السياسي واالجتماعي
عصبين، فالتكوين الفكري للشخص المتعصب قائم على اإليمان عن اإليمان المطلق الذي يسود المت

هتمام بآراء اآلخرين أو ماتعلموه وبهذا يكون أكثر المتعصبين بما يراه هو وتعلمه فقط، دون اال الصارم
 متزمتين غير قابلين للحوار، ويلجؤون في الغالب إلى العنف.

دولة  إقامة»لتعصب الديني، وذلك من خالل آليات لمجابهة ااقترح الفيلسوف اإلنجليزي "جون لوك" 
وقيام المجتمع المدني يحدث قوي يضمن السعادة الدنيوية، مدنية، وتكوين مجتمع دنيوي، متكاتف و 

بعد انحسار الفكر الديني الخاطئ الذي عممته الكنيسة على العقول في تلك الفترة، ويضرب لوك 
ول المسيحية ألوروبا وروما، والعقيدة اليهودية التي الدولة الدينية: دخ مثالين تاريخيين على تعصب

كانت تتعامل مع المجتمع كمجتمع متجانس ولم تستطع أن تبني دولة ألن المجتمع اليهودي يتصف 
الدينية عبر مختلف العصور لم تعط أهمية لالختالف العقدي، وال لحرية إن الدولة  10«بالتعصب

لجميع بدين واحد اعتمدته، وأفضى ذلك إلى تكوين مجتمع اإلنسان في اختيار ديانته، بل ألزمت ا
ات طائفية والتعصب في حين يمأله التعصب واالختالل الذي قد يظهر في نزاعيظهر أنه متجانس 

زيح الدولة الدينية ونستبدلها بالدولة المدنية التي تحترم حرية ن  الديني، لذلك دعا "جون لوك" ألن 
 المعتقد.
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اني "فريدريك هيجل" ففي كتابه "محاضرات في فلسفة التاريخ" حاول تقديم نموذج أما الفيلسوف األلم
إن للمتعصب في الشخصية اإلسالمية إمكانات هائلة »عن التعصب الديني وهو التعصب اإلسالمي، 

ز  فمفهوم هللا في الديانة يتناسب مع التعصب، ونقصد هنا عقيدة التوحيد عند المسلمين، إذ رك 
ل فرقهم على مبدإ التوحيد باعتباره المبدأ األساس عندهم وهم ومن خالل هذه العقيدة بكالمسلمون 

غير أن هذه األفكار التي وصلت إلى هيجل  11«أرادوا أن ي بي نوا اختالفهم عن سائر الديانات األخرى 
شة ولم تعكس حقيقة ا افتراءات وإدعاءات يمكن أن بل ما وصله مجرد ، يإلسالمالدين كانت مشو 

 نضيفها إلى عمليات التعصب التي كانت ضد اإلسالم على مر العصور.

ويرى "صامويل هنتنغتون" أن الهويات الثقافية هي من تحدد طبيعة الصراع أو الوفاق بين الشعوب 
فالسياسة الكونية ي عاد تشكيلها اآلن على امتداد الخطوط الثقافية، والشعوب ذات الثقافات »والدول 

رب، والشعوب ذات الثقافات المختلفة تتباعد، أصبحت الهوية الثقافية هي العامل المتشابهة تتقا
، وتتحدد الهوية الثقافية عنده بالتضاد مع اآلخرين، وفي الرئيسي في تحديد صداقات دولة ما وعداوتها

ر الصراع الهوياتي الذي يكون نتاجا عن التعصب بمختلف  12«ويةالحروب تترسخ اله   وهذا ما ي فس 
نواعه )تعصب ديني، عرقي، طائفي، أو حتى جنسي(، فلم يعد الحديث عن االختالفات المادية التي أ

 الشعوب بل عن المعايير الثقافية، والدينية على وجه الخصوص. تحكم

ال بد من تكوين ثقافة بمعناها الحي والممارس وهي البديل »ومع تزايد أخطار ذات الصلة بالتعصب 
ا الثقافة المتوقفة مقاومة العنف وإرهابه، فالثقافة تمنع العنف في حالة حيويتها، أم   للدفع بالمجتمع إلى
ن ثقافات  عليناهذا يتوجب لو  13«يا ومتوحشار ها تجعل العالم بربعن توليد ذاتها فإن   ذات مناعة أن نكو 

دفاعنا  لها معايير التمييز بين الصحيح والخاطئ، حتى ال نقع ضحية التعصب بمختلف أنواعه فيو 
 عن هوياتنا وثقافتنا.

مة لله وية، وتتباين :لمفهوموتمثالت اوية اله  -2 نظرا الختالف زوايا النظر تختلف التعاريف المقد 
سنحاول في هذا العنصر أن نستعرض تناولتها، إليها، وتنوع التخصصات والمجاالت العلمية التي 
مة لله وية.  بالشرح والتحليل أهم التعاريف المقد 
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 :اللغوي  تعريفال 1.1

في معجم اللغة العربية  اشتقاقهايعود والتي  ،نرجع لألصل اللغوي للكلمةأن في البداية علينا 
، ، واله وية ]مفرد[ من مصدر صناعي اله و، وه وا »المعاصرة إلى كلمة   بطاقة ي ثبت فيهاوالهوية من ه وا

: إحساس الفرد بنفسه وفرديته أيضا له ويَّةوا ،الده ومكان مولده وجنسيته وعملهشخص وتاريخ مياسم ال
تعريف  للهوية التعريفهذا  إن 14«وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف

مها  بسيط ات عن يدل على البطاقة الشخصية التي تتضمن معلوم مادي ؛ معنىمعنيينإلى يقس 
م يكن كافيا ن اآلخرين، غير أن هذا التعريف لعتميزه إحساس الفرد بالشخص، ومعنى آخر يقترن ب

 ، مما ي لزمنا أن نقترح تعريفا آخر.ه ويةلتوضيح معنى ال

 الفلسفي: لتعريفا 2.1

موضوع فلسفي باألصالة »( 2021-1935)"حسن حنفي" لكون الهوية وعلى حد تعبير المفكر و  
لوه إلى قانون الهوية،  عالجه الفالسفة المثاليون والوجوديون على حد سواء، المثاليون  ميتافيزيقيا وحو 

وية، أال وهو إلى المجال الذي ينتمي إليه موضوع اله   يعود بنا هذا التعريف فإن 15«والوجوديون نفسيا
الفلسفة، إذ أن الفالسفة أول من اشتغل بموضوع الهوية، وهذا ما أفرز بالضرورة اختالفا حادا حولها 

مختلف العصور،  برع الفالسفةو المفكرين،  صياغته العديد من شارك فيفقد ، غير قابل لالختزال
 هتعريفو  وية وأنواعهاالفلسفي تفرعات اله  يذكر المعجم  ذاته وفي السياقمتعددة، فلسفية ومن شعاب 

لفظ مشتق من اله وا كما ت شتق اإلنسانية من » ويةاله   غوي؛ إن  يتقاطع جزئيا مع التعريف الل   هذا
، ه وتشخصه وخصوصيته التي ن دركها بالجواب عن السؤال "ماهو؟"الشيء هي عينيتا  وه وي ةاإلنسان، 

وية وية الكيفية، واله  وية الشخصية، اله  وية العددية، اله  وت طلق على معاِن مختلفة منها: اله  
وذلك ه وية لل اتالتعريف الذي بين أيدينا تعريف فلسفي حاول تقديم تصنيفهذا  إن 16«المنطقية
فلسفة أطلقوا  استحدثوا والوجودية، وهناك من الفالسفة منالمنطقية منها، ع إلى مباحث الفلسفة؛ بالرجو 

وية س على أن الروح والمادة شيء واحد، وهذه التعريف أيضا بعيد عن كنه اله  وية تتأسعليها فلسفة اله  
 التي نسعى لتوضيحها من خالل هذه الورقة البحثية.
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 وية:ه  التعريف االصطالحي لل 3.1

 رحت العديد من التعريفاتبة الضبط، فقد اقت  بصعو  التي تتسم وية من بين المفاهيملما كانت اله  
  هنا أهمها. سنرصدو  ،فيها اختلفت باختالف التخصصات ومجاالت البحثو  ،لها

، لموضوعنا تمثل أنسب تعريف اصطالحي لها ويةاله   حول "مها "محمد عمارةالتي قد   ةالمقارب لعل
 مكانتها خليت   أن دون  ذاتها عن وتفصح ىتتجل، رتتغي وال تتجدد ال التي ت الشيءثواب»تعني ه وية فال

 وتتجدد غيره عن بها يتميز لإلنسان بالنسبة كالبصمةإنها ة، الحيا قيد علي الذات بقيت طالما لنقيضها
عند حديثنا  تماما قما ينطبوهذا  .17«الطمس طوارئ  فوقها من أزيلت كلما وجهها ويتجلى فاعليتها،

السمات والخصوصيات التي ت مي ز انتماءات األفراد تتعلق أساسا ب هاكونعن اله وية، فباإلضافة ل
وية دون في االعتزاز بتلك اله  ضفي عليهم شرعية وت   المرجعيةبعضهم عن بع  فهي من تعطيهم 

   .غيرها

ست مجرد شعور خاص بهذا الشخص الهوية لي»عندما اعتبر " فتحي المسكيني"في ذلك  يؤيده وقد
وية أن تعمل في أفق روحي ما إذا لم ذاك، بل هي جهاز انتماء، ومثل كل جهاز ال يمكن ألي ه   أو

ويات ويقصد هنا الجانب العملي للهوية، فلو لم تتمظهر اله   18«تكن تمتلك شكال معينا من اإللزام
ام هو دث عن شيء اسمه "اله وية" وهذا االلتز ترجم على مستوى واقعنا االجتماعي لما استطعنا التحوت  

تكييف الهوية في فضاءات عند محاولة خاصة ويات، بين اله   االحتدام من يمثل بؤرة الصراع ونقطة
ر اله  "أمين معلوف" ألاجتماعية أو التصريح بها، وقد استدعى هذا من الكاتب اللبناني  وية ن يفس 

ي حدثت خالل السنوات األخيرة وكذلك معظم الصراعات الدامية المذابح الت أداة للحرب، فكل  »بكونها 
وعليه فالهويات كانت وال تزال مصدر لتأجيج  19«ويات، معقدة وقديمة جداترتبط بملفات عن اله  

ه في أن   هذا المفهوم، إال   وحي بهاالصراعات والحروب بين الشعوب، فرغم السالسة والبساطة التي ي  
اجتماعي »وية بمجال اء تتمظهر في مختلف أشكال الصراع، ولذلك ترتبط اله  تيارات هوج يحر كالعمق 

نفسي يشير إلى كيفية إدراك شعب ما لذاته، وكيفية تمايزه عن اآلخرين، وهي تستند إلى مسلمات 
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يتوزع هذا المفهوم  ،إذا .20«ثقافية عامة مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية للمجتمع
، بين الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس، إال أن هذا تخصصات وتتجاذبه مقاربات مختلفة عدة على

عدم قدرتنا على ضبط تعريف مو حد لمعنى المفهوم ال يزال ينتظر المزيد من األطروحات والمقاربات، و 
 لدليل على تعقده من جهة وعلى العمق الذي يتسم به من جهة أخرى.اله وي ة، 

 :الهويات نقاذإ وآلياتصب الديني التعخصائص -3

 خصائص التعصب الديني:-1

 :ويةالمفهوم الستاتيكي للدين والديناميكي لله   1.1

وية، ولعل أبرز من تناول بالشرح والتحليل طبيعة هذه بين الشعور باالنتماء واله   وطيدةهناك عالقة 
رموز بالدرجة األولى،  مسألة»وية باعتبارها اله الذي صن فالعالقة الكاتب اللبناني "أمين معلوف" 

تتناغم مع اسمي، أو لون  ى وسط مجلس أشخاصا يحملون أسماءً ، يقول: فعندما أر وحتى مظاهر
البشرة ذاته أو الميول ذاتها بل العيوب ذاتها أستطيع أن أشعر أن هذا المجلس ي مثلني، فهناك خيط 

هذه  أن   غة والدين والتراث إال  الل   :ن بينهاعناصر م وية تتكون من عدةاله   إن   21«انتماء يربطني
غة يمكن أن تقبل التعدد الل   العناصر تختلف نسبة تقبلها لعمليات التغيير والتحيينات تباعا، إذ أن  

والتوسع الستقطاب كلمات جديدة، والفرد منا يمكنه تعلم لغات عديدة وال يجعله في تناق  مطلقا، أما 
المسلم ال يمكنه أن يكون مسيحيا فم على الدين فاألمر يختلف بطبيعة الحال، لو عممنا هذا الحك

عد الدين من أصعب العناصر ويهوديا في الوقت ذاته، وال الديانات األخرى تقبل بهذا التعدد، لذلك ي  
وية استجابة لتقبل بع  التغيرات، ولعل هذا ما يشكل الحقا مشكلة تتعلق بالتعصب ه  لة للشك  الم  
 يني.الد

وية األخرى التي فالخصائص الثابتة )الستاتيكية( للدين يجعله في صراع مستمر مع مكونات اله  
تقبل التغيير والتعديل بل وحتى التناق ، فمثال نجد الفرد المسلم يحتفل برأس السنة الميالدية ويحتفل 

تكون فيها، في حين الدين  لهجرية معا، فالعادات والتقاليد تساير المراحل الزمنية التيبرأس السنة ا
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ب الديني حتى من أبسط  يرف  أي تعديل ويصن ف كل جديد ووافد على أنه بدعة، لذلك ينشأ التعص 
 .ويتبادلها الناس التي ت قال الممارسات اليومية، بل وحتى من بع  األفكار

 التعصب الديني مسلمة التّدين وبديهيته األولى: 2.1

إذا وصل خاصة  22«ستكون الشر الجديد لهذا القرن »ليفي ستراوس" وية وبتعبير "اله  إن مسألة 
ة يصبح  الديني التعصب» عاماًل من عوامل تقوي  وحدة المجتمع، حينها إلى درجة معينة من الحد 

، 23«اضطراب في ميزان الصحة النفسية االجتماعية مما يفسد المجتمع ويهدد كيانه هوينم عن
نات اله   وطها علىفالتراكمات التي بقيت تمارس ضغ من دون معرفتها وتحديد في الخفاء وية مكو 

وخيمة على األفراد قبل الجماعات، خاصة تلك  وبالتالي معالجتها ستستمر وستقود لعواقبجوانبها، 
التي ترمي بثقلها على الدين وتجعله في أعلى درجات التطرف والتعصب، حينها يصبح رف  اآلخرين 

 أساسيا من أركانه. مسل مة من مسلماته وركنا

هو مرض من أمراض  وإنما، ليس فقط وباءً »الديني  التعصب ن  ولهذا ي جمع أغلب الباحثين على أ
جميعها عرفته وعانت منه منذ القديم وإلى أيامنا هذه، حيث تختلف  اتفالمجتمع 24«الروح البشرية
ته تمظهراته  بطبيعة الحال سبل معالجته. ومن ثمة تتعددلخصوصيات وظروف تلك األزمنة،  تبًعا وحد 

اإلنسان البدائي الذي ابتكر فكرة »فلو عدنا إلى البدايات األولى للتعصب الديني لوجدناه مقترنا بـــــ
))التابو((، والتابو يعني أن ثمة أشخاصا أو أشياًء غير حي ة قد ع زلت عن العالم وأصبحت مقد سة، 

لمن يجرؤ على النقد، وإذا طرحنا هذه األفكار في إطار  فالتعذيب أو الموت وغير قابلة للنقد وإال  
نشأة التعصب  إذا،.25«التاريخ البشري نحصل على أن التعصب هو النتيجة الحتمية لمفهوم التابو

ل الذي  اختار لنفسه آلهة ومقد سات على أساسها أوكل إليها مهمته الديني كانت منذ اإلنسان األو 
أحد  إليها في مختلف ظروفه آمال منها المساندة، وحر م على أي   حمايته ونصرته ومساعدته، ولجأ

فقبل أن تتدي ن عليك أن تؤمن نقدها أو االستهزاء بها، وكانت هذه البدايات األولى للتعصب الديني، 
وعلى هذا األساس قامت  ؛دينك هذا عدوا تفكيرك العقلي، وتجعل من يقف ضد إيمانا أعمى، وتلغي
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الوسطى بحرق المفكرين، وإعدامهم، وفي الحضارة اإلسالمية انقسمت المعتزلة  الكنيسة في العصور
هذا لدعوتهم  كل   ؛بالهرطقة وأحرقت كتبه "ابن رشد"إلى عشرين فرقة وكل فرقة كف رت األخرى، واتهم 

يان األد اإلى إعادة النظر في المسألة الدينية، ومنه فاألساس األول أو المسلمة األولى التي تبنى عليه
 .تعبيرأدق أو التعصب ب ةاإليديولوجي قاعدةال يه

بالتعصب الديني، فتحت بالضرورة أمام مواطنيها مشكلة جديدة هي  رحبتالمجتمعات التي  إن  
الشيعي  فصرنا نالحظ تكفير، لتطفو على السطح مسألة التكفير الجزافيةويات وتصارعها، له  اختالل ا

جتمعات أخرى، الهندي، والمسلم العربي يحتقر المسلم من بلدان ومسني، والسني بدوره يكفر المسلم لل
هو ، فمن منح له األحقية في محاسبة اآلخرين وتصنيفهم، إنه التعصب الديني ويعتبر إسالمهم خاطئا

وية اإلسالمية تضم اله   أن   غم منالشرعية في إعادة تقسيم األفراد، على الر   من صادق على هذا ومنح
هم بهذا المنطق الضيق والتصورات الخاطئة أن   والشعوب من المحيط إلى الخليج، إال  كافة األجناس 
 وية اإلسالمية في فضاءات حددوها هم.حصروا اله  

 :آليات إنقاذ الهويات 2

م عالجا فعاال النهيار اله   ويات من خالل وريقات بحثية أو سطور نكتبها، لكن ال يمكن البتة أن نقد 
 المقترحات والتي من بينها: نستطيع أن نعرض بع 

 :هوياتتالقي ال هوياتإحالل مكان صدام ال-1.2

وقد استعرنا فكرة الصدام من القاموس المفاهيمي للفيلسوف األمريكي "صامويل هنتنجتون"، والذي 
وية الحضارية في المستقبل ستتزايد أهمية اله  »بأن الصراعات القادمة مرتبطة أكثر بالثقافة؛ حيث  تنبأ
وف يتشكل العالم إلى حد كبير نتيجة لذلك بين سبع أو ثماني حضارات من بينها الحضارة وس

ة الثقافية التي تفصل يو اإلسالمية والغربية، وستقع أهم الصراعات في المستقبل على امتداد خطوط اله  
 "نتنجتون إن المسألة هنا مرتبطة أكثر شيء بما عب ر عنه "ه 26«تلك الحضارات بعضها عن بع 

ها، قابلية للتغيير وهي أصعب في تسويتها وحل   فاختالف الخصائص الثقافية أقل  صراع الحضارات" "ب
ويات تبقى منتجة من خالل إحالل مكان الصدام فكرة التالقي والتقبل، فاله   وبالتالي ال سبيل أمامنا إال  

ميع الديانات السوية تدعو ج حتى أن  في حاالتها السلمية، وتخبو وتنقص فاعليتها في حاالت الصراع، 
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ب الدين ينشأ وهذا أبسط دليل على أن التعص لتقبل اآلخر والعيش معه في وفاق بدل الصراع معه
 .يات التي تسعى لفرض نفسها، فتتقاتل لتسيطرأساسا في حالة اله و 

تتغير تتطو ر و  ويات ليست ثابتة كما يرو ج لذلك، فهيغير أن الكاتب "أمين معلوف" يعتبر أن اله  
تتشكل من جمهرة من العناصر ال تقتصر على تلك المدونة على  هاإن  »وال تلبث على هيئة واحدة 

ويات متسامحة فيما بينها لما كان الدين باعتباره عنصرا وبالتالي لو كانت اله   27«السجالت الرسمية
جعلها أكثر تقبال ت و وياالنظر في المعنى العام لله   من عناصرها يعتريه التعصب، ومنه علينا إعادة

جابه التعصب الديني برفضه كممارسة وسلوك وبسن قوانين تعاقب عليه وتفعيلها عبر ون  وأكثر انفتاحا،
 مختلف الدول، وأال تبقى مجرد حبر على ورق.

 :إلى ثقافة االعتراف التسامح الدينياالنتقال من -2.2

التعصب  من بينهاالتي تصدعها و  ويات هو معالجة أسبابمواجهة انهيار اله  لمن بين آليات 
الديني، وال سبيل لنا في مواجهة التعصب الديني إال من خالل إحالل التسامح الديني، كما يذهب في 

الحق في التعصب حق عبثي وهمجي إذا، إنه حق النمور وإن فاقه  ن  أ»بقوله ذلك الفيلسوف "فولتير" 
ا نحن فقد أفنينا بعضنا بعضا من أجل مقاطع وردت ال تمزق بأنيابها إال لتأكل، أمبشاعة، فالنمور 

ما المطلوب كي ف)...( لقد و جد الدين ليجعلنا سعداء في هذه الحياة وفي اآلخرة،  في نص هذا أو ذاك
نكون سعداء في اآلخرة، أن نكون صالحين وما المطلوب كي نكون سعداء في الدنيا أن نكون 

لدين ويات المتناحرة والمتقاتلة التي أخذت من اق نجاة لله  إن التسامح الديني يمثل طو  28«متسامحين
فرزه التدين الخاطئ يستمر ألجيال عدة وهنا تكمن ما ي   وأن   نخاصة ابعضكحجة لتنال من بعضها 

ى اآلخرين خطورته في كونه يتعلق أو ال باإليديولوجيات الخاطئة التي يسعى المتدين إلى فرضها عل
 ستمرار هذه الممارسات وتوسعها.ومنح األحقية لنفسه في ا

التسامح الديني ظهر منذ عقود ترجع إلى القرن السادس عشرة بأوروبا، نظرا لما عاشته هذه  إن  
التسامح إلى االعتراف والمعايشة، وأن  فكرة أن نتجاوز» البلدان من حروب دينية، ولعل الواجب هنا

الذي يلجم العاطفة  29«نجازات العقل البشري فكرة التعايش واالحترام المتبادل بين األديان من إ
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الهوجاء للتدين القلبي، وي خرج المتعصب من عزلته إلى مساحات األديان األخرى، فيتأثر بإيجابياتها 
ويمتنع عن سلبياتها، وهنا فقط نفتح المجال واسعا أمام فكرة التعايش الديني، ومفهوم احترام األديان 

 واالعتراف بها.

ويات داخليا وخارجيا من من أزمة التعصب الديني فإننا بالضرورة سنحمي اله   وحينما نتخلص
 االنهيار والتفكك.

 :خاتمة

ويات نهيار اله  التعصب الديني هو عامل من عوامل ا ول، أن  م يمكننا إجماال القعلى ضوء ما تقد  
من خارج أم احدة، إلى الهوية الو  ك ناتجا من داخل الطوائف المنتميةالتفك كانأوتفككها، سواء 
 ويات األخرى.الطوائف واله  

عرفت جميع المجتمعات التعصب الديني ومارسته منذ اإلنسان البدائي الذي كان يقد س األشجار 
 والجبال ويعتبرها طابوهات في مرحلة األرواحية حسب "تايلور" إلى أيامنا هذه.

 عتقاد، وفرضه على األمة.يصيب األمة بسبب التطرف والتزمت في اال التعصب الديني مرض

ناقش الفالسفة والمفكرون التعصب الديني واقترحوا مبادرات للتقليل منه ويتمثل هذا فيما كتبه 
 ."رسائل في التسامحوكتاباهما " "فولتير" و"جون لوك"

تعددت التعاريف المقامة حول الهوية إال أنها في نهاية المطاف تمثل السمات التي تمي ز 
 عبارة عن شعور باالنتماء، وقد تكون أداة للحروب والنزاعات. األشخاص، وهي

قد يكون التعصب الديني عامال من عوامل انهيار الهويات لكونه يمثل أحد مرتكزات الهوية من 
جهة وأي خلل في فهمه وسلوكه سينجر عنه انحراف يؤدي إلى التطرف والصراعات قد تكون داخلية 

 .ى تفكك الهويات وصراعهاوهي من تعمل عل أو بين الشعوب

نهيار: التسامح الديني وثقافة ن االمن بين اآلليات التي يمكن توظيفها للوقوف بالهويات وإنقاذها م
 . لهوياتي التقبل الهوياتي وتالقي الحضارات والثقافاتاالعتراف، وإحالل محل الصراع ا
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تؤدي شبكات التواصل  اجتتالا د دا ا ورو  لا تلد ت ا لا الاللار اللشلاي لوتلباخ  اتامل ا وليوولي اللو د ل  ل   

وتلو لي تقل ب ال اي  اتلا ل  و يلا تلد انق  صو ة وكااة  ن ااق   اطاوحات  اوتكالت   اتوتيا وللاي   تواصلو ي 
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ال للي ولللن اللقلللي لولللاد  اولللا تت وبللل  هقاتلللي أب اد للا التاا ر لللي  االلشا لللي  الت و ا للي  االتاكلللين  اتامللل ا وسلللتو ات  
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 دور إعالم المدونات في تنمية ثقافة االستهالك للفرد الجزائري
 

 تمهيد: 

خاصللي  وللم الاسللتوم اجتتاللا د  تقلل  أحلل   طلللاة  تغيللاات  ا قلليتترللالت و  التشلولللوتد  تللاة ت الل ة اأحلل   

ابتك  كايا  وم أنااط التواص  االتلا   اإلنسلاند. تاواقلع التواصل  اجتتالا د ت تالا أحل   تضلار التواصل  

 بايااتيا اخ واتيا. حيث اتلا   األتااد ون خالليا ف اا ايلي  داخل   ل ه الاواقلع  تيلد تتل ت لاسلت  وييا الت ايلا

  ن   ايي  بك  حا ي.
تو لللللللب املللللللاي  التواصللللللل  اجتتالللللللا د أ ا لللللللي بالغلللللللي تلللللللد ت ا لللللللا الاللللللللار اللشلللللللاي ا السلللللللووكد لللللللل م 

ا دااتلللللللع   سلللللللووك  ا طاقاتللللللللاألتلللللللااد   اتتلللللللكي  وليوولللللللي ن ا لللللللي ولللللللن شلللللللهنيا أن تشلللللللون بالابلللللللي ووتيلللللللات 

تلللللوتاه ولللللن تلللللتت بلللللاخ الرلللللوا  ات ايللللل  تلللللا  اللقلللللا  الللللين أتلللللااد الاجتالللللع   التلللللد  أنللتلللللاط    اولللللا  اكلللللن 

وللللللللن شللللللللهنيا ال الللللللل   وللللللللم تاملللللللل ا هقاتللللللللي ا جاا للللللللي   اضللللللللبك الااا مللللللللات   ا بالتللللللللالد تللللللللان دا  شللللللللبكات 

اللللاتبك تههيا للللا تللللد تتللللكي  اليو للللي الوطل للللي  للللن طا لللل   هقاتللللي اجمللللتيالهالتواصلللل  اجتتاللللا د تللللد صلللللا ي 

ت ايلللل  هقاتلللللي اجاتشللللا  ا اإلاللللل اع   ا بالتللللالد اللللللار ولاخللللات تو و لللللي ا تل    للللي دا الللللي  توت لللل  طاقللللاتي  نرلللللو

 هقاتللللي اجمللللتيالهالللللاأي   تتللللبكات التواصلللل  اجتتاللللا د تللللد ظلللل  وليللللوب   اراللللإتتلللل ت ليلللل  تللللا  اللقللللا  ا 

ت اللللل   ولللللم ت ا لللللا الاقلللللد بلللللالوطن ا ترقيللللل  اا اتللللل  ا توتيياتللللل  نرلللللو ترقيللللل  ولات للللل    ا السلللللاو تلللللد ظللللل  

 و  اللللللاد الاسللللت  ب ليللللا   بهنلللل   رالللل   مللللالي الاواطلللللي ال ا  للللي لوسللللالب ا الويللللاب ا الت للللا ف ا الرللللوا  ا شلللل

  اا س دا ه تد ظ  اجلتااب بالقوا   ا األخالن ات .

بتللللللتم أنوا يللللللا دا ا ورو  للللللا تللللللد ت ا للللللا ال لللللل   بتللللللقييا اج جللللللااد االسللللللواد  خاصللللللي  إل البتو للللللب  امللللللايال

تلللللااة اللقلللللاتد الللللل ي ات لللللاض لللللل  نسللللل  ال للللل   انيلللللاب إنتلللللا  الاولللللو  تلللللد الاجتالللللع ابسلللللب كلاتلللللي اخ لللللو ة اجخ

ال ابللللد  تللللان وؤمسلللللات اجتتاللللاع االلقاتللللي التقوي  لللللي  ا اللللا األمللللاة االا  ملللللي للللل  ت للللودا قلللللاد تين اتلللل  صللللل   

 أدايياا الرال ي.
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 تحديد مصطلحات المداخلة: -أوال

 :)إعالم المدونات(مواقع  التواصل االجتماعي  -1

 أنا اجتجا لات تلد د املت  ب ل   اآل اروليوب وواقع التواص  اجتتاا د وليا لوجل   نيلاا لتل اخ   إن

 ا تبك   ا الاليوب بالت و  التقلد ال ي طاأ  وم التشلولوت ا .

ووقع خا  بل     بإنتارت اف  وم أنيا " وليووي ون التبكات اجلشتاان ي التد تسات لواتتاه تييا 

للل اي  اج تااوللات ا اليوا للات نلسلليا أا   خللا نال  نيللاب اتتاللا د الشتاانللد وللع أ ضللار اوللن هلل   ب لل  وللن خلل

 (  23     2003 اضد  ا ا :   )الجاو ي أا اللانو ي "  أص قارتا   وع 

ا للد وواقللع تتتللك  وللن خللال  اجنتانللص تتلل ت التواصلل  اللين األتللااد تللد ال للي  : أنيللاات للاف أ ضللا  وللم 

أتااد لللا ا تالللاب وتلللتاه أا شلللب  انتالللار اولللن أشللليا وواق للل : ال  سلللاوه   التلللو تا   وجتالللع اتتااضلللد  جالللع الللين 

 ( 19     2013)قام  نسا ن : .اليوتيوخ ...الا 

ا اكللن صلل ااي ت ا للئ إتاايللد  وللم أنيللا: وليووللي وللن التللبكات اجلشتاان للي وللن شللهنيا أن ت للا    

 التواص  اين األتااد  اتباد  اآل ار ااألتشا   ال    اال ادات .......

 ثقافة االستهالك: -2

الالولم  قص  ايا الا اتي الاكتسبي ون وصاد  و تولي ب صو  حصلو  كل  تلاد تلد الاجتالع  ولم احت اتاتل  

ون السوع اال  وات دان   ادة أا نقصان كل  اتقلا لجلسل   ا الاه  انلوع ال ال  الل ي اؤد ل   ولم أن  كلون ذلل  

 (90   2013تد ح اد الاواد الاتاحي. )شيبار خا   ذ اخ: 

ا اتص  وم أنيا: " ك  وا  را  اللاد ون و وووات ا ادات  امووك ات اوظليا تد شاار السلوع لترقيل         

 (307    2016شباع حاتات ". )تااس  باس تاض  الا اتد ا تااا ورا  داؤد: إ
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ون خال  ال اح السلاا  لا تولم وللاي   اللقاتلي اجملتيالم ي  اكلن تر ال ه اتااي لا  ولم أنيلا: تت ول  اليلاب      

ولن خلال  التلههيا  ولم الا وووات او توم ال ادات االتقالي  موار الارو ي أا ال الا لي  ليلا دا  تلد ح لاة األتلااد 

 مووك اتي  موار باإل جاخ أا بالسوب.

 دور مواقع التواصل االجتماعي في مواكبة الحداثة في االستهالك: -ثانيا

الرااه اجتتالا د الل ي   اتل  الاجتالع نت جلي هلو ة الا ووولات ااجتصلا  تلد ظل  ال ولالي كلان لل  إن 

التباخ با تبا  ا ون أملا اللئات الريو ي داخ  الاجتاع  حيث كان أها  وم و توم تئات الاجتاع اأملا ا تئي 

ل  تههياا ااضرا  وم  قولي   ااتل اني   ملووك اتي   ملوار كانلص باإل جلاخ أا بالسلوب. فبلالاا  ولن اج تقلادات 

اتللع إلللم السللاي ة تللد قللوة  لل ه الاواقللع ات اليتيللا ايللا أن تههيااتيللا وا الللص ايللا وليووللي بصلللي جيقللي ا لل ا كولل    

ج إذ . ا ون اللاح ي السوميولوت ي البغد أن ن  ه تههيا وضلاوين املاي  التواصل  اجتتالا د او  طا قي امت 

 اكللللن تلااللللل  با للللا   لللللن ال واولللل  األخللللام كاللااقللللات اللاد لللللي اش صلللل ي الاتوقللللد  ادا  وؤمسللللات التلتلللللئي 

   وتشاو   وم اللس  ال  اد ل م التباخ.اجتتاا  ي تش    ه ال واو  تتلاا  اظ   ا إلح ا  التههيا بتك

وش  وجتاع خصوصيت   وليا وا  و وو    اوليا وا  و ور    اكال الجاناين  تلكالن اون الات ا ف  و   أن

االتد تام  والوت السووه اإلنساند. ا  تاا اجمتياله  و أح  الجوانب التد تتهها ف اا األطا األمام ي لولقاتي 

تتلهها  - او لي اجملتياله –  اوا  و ت ا   غاا الاجتالع. لل ا تلان ال او لات اجقتصلاد ي   و ماي  تد الاجتاع

ا لل ا  بللالتغياات اجتتاا  للي االلقاف للي او توللم الاجللاجت التللد تاسللت الر للاة اجتتاا  للي أا التللد ليللا  القللي ايللا.

ع تو  الراتات. تلج  أن حاتات ا ا ه ل  أها  وم وليووي الراتات لألتااد التد تام  والوت اجمتياله إلشبا

  إذ تو لب خول  هقاتلي املتيالهملا   تلد األتااد تد تغيلا وسلتاا بسلاب وقتضل ات ال صلا الرل اث  ا ل ا ال ا ه 

 ولم و تولم الجوانلب ال  ا لي االت و ا لي ....االتد ليلا األهلا الواضلت تلد  مل   دا االتغياات التلد  الا ايلا الللاد 
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الللللاك السلللووكد طب لللا لياو لللي الراتلللات التلللد ااملللايا الللللاد لللسللل  لتتلاملللب ولللع حجللل  التغيلللاات التلللد ت صلللم 

 (.  309   2016)تااس  باس تاض  الا اتد ا تااا ورا  داؤد:  بالاجتاع

الت اولل  وللع شللبكات التواصلل  جالل  أن  كللون وللن تللاناين تلللد  اكللن القللو  بللهن  اتللد ملل اة ال للاح السللاا      

الوقللص اللل ي جالل  ف لل  وللن اجمللتلادة وللن قللوة اك جاا للي  لل ه التللبكات اجتتاا  للي وللن خللال  تلل خ و توللم تئللات 

الاجتاللع الاجتاللع تللد نقلل  الا اتللي ات ايلل  ال لل   اأتشللا  اليو للي التللد تسللي  تللد ت ا للا ات للو ا اجنجللا ات ألتللااد 

احلللي   وللم ال الل  الصللالت اللل ي ايلل ف إلللم تلاللين التلا للي داخلل  الاجتاللع جالل  أن  كللون  لللاه  دع وللن تسللاخ 

) .األتااد اش صلليتي ملوا ات ا تللات  ل ه التللبكات التللد تشلون تضللار لالث أتشللا    اوللي اد لوات وضللووي تضلا بلل

 (2013الالت م اجمتاات جد ال ابد: 

ون وجتاع ي ااتبك اتتكي   و ي  هقاتي اجمتيالهتتاا د تد صلا ي إن دا  شبكات التواص  اج   

 ال للي ولن اللقلي تللد كللارة التللباخ د تلي خلال  أب اد لا التاا ج للي  اللشا لي  اللقاف للي  الت و الي  االتاكلين اتاملل ا 

 الللا  الاجتالللعتلا لللي ولللن تشلللا ااع وللل  ه لاسلللؤال ات  اشللل و  اواتلللب  لقاتلللي اجملللتيالهابللللار ق  اتللل  اولللا تت واي

 (2016توظ ئ   ه اللضارات الالتوحي. )  تب ان  ود ال و سد: وقا  

  الموسررومة لررالنمو اليررثاني وثقافررة االسررتهالك 2016فررراع ابرراع اليبرراتي: اتللد د امللي قللاب ايللا  

  وللم مللووكي  اجمللتيالمد اذللل  اإل للالبحيللث أملل  وللن خالليللا أن أاوا للي الابرللوهين أملل اا  وللم تللههيا   اومللاي  

  إذ أن امللتلاا  ا تللد الجانلللب  وللم ا تبللا  أن امللاي  اإل لللالب ت تاللا وللن أ لل  ال واوللل  الاللؤهاة تللد مللووه الللللاد

  2016تااس  بلاس تاضل  الا لاتد ا تلااا ورال  داؤد: التاا جد     ون أ   أماليب تلا ي هقاتي اجمتياله. )

  319) 

 الماللس:دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية استهالك  -ثالثا
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  تالللا التل  لللئ  للل تا ولللن األ للل اف الاي سللل ي التلللد تسللل م إلييلللا املللاي  اإل لللالب الا توللللي ا رصللل  األتلللااد  ولللم 

التل  ئ بتك   لوي ) ايا وقصود(  تالتل  ئ ال لوي  و وا  رص  نت جي ال اض ال توايد ايا الا  ك لل  

الب ب لاض الا ووولات ولن وصلاد  ا ا سلتاع اي ف التوت  إلم تاا ي و يلي ون اللاس  حيث تقوب اماي  اإل ل

إلييا أا  قاؤ ا أا  تا   ا األتااد.ت ن طا قيا ات  تلا ي الااابك اجتتاا  ي ات اي  الصالت اجتتاا  لي ايللي  

 لووصو  إلم   ف تلايتيا بتك  وستاا.

اجتتاللا د اللين أتللااد الاجتاللع   اجنتاللار يلل اوواقللع التواصلل  اجتتاا يت الل   وللم تاتللد  لل ا السلل اة نجلل  أن  

ا ل كس ذل  تد ضاا ة حاي  لاجتا ي   اأتااده  االتاس  بال ادات االتقالي   املووك ات  اجتتاا  لي اإل جاا لي  

تيو ا ل   سا   تد إ جاد لغي اتتاا  ي وتتاكي اين الجا ع ا لالد ال ل  ايللي  الرلوا  اجتتالا د الل ي تل اخ 

ا و ال ل   ضلان ا وتل  نرلو ملووك ات اوليج لات اتتاا  لي إ جاا لي تتالل  تلد    يون خالل  اللوا ة اجتتاا 

تام ا وليوب ال ادات السو اي ااألخالة الراي ة التد اااب تييا الاجتاع ا ب ل    ال ل   لن السلووك ات السلوا ي 

 (109-108   2006)  ا  اللتاح أاو و ا : التد اللا وليا الاجتاع. 

اص  اجتتاا د باا تق و  وؤمسي لب ض ال    التد أصبرص تت اا  تد كل  وكلان حتلم لق  أصبرص وواقع التو 

أصللبت الت اولل  وللع ت ا قللات اولللاي   ت الل ة  خاصللي وللع ظيللو  الجيلل  الج الل  بللالاياات ال  اقااط للي التللد تسللات 

و توللي  ا لد لواست  ب بالاتا كي بللتت بلاخ ااملع لوت ايلا االلقلا  االلتلا. تهصلبرص تضلار ت ال  تسلكل  أتلااد 

(. ال   08   2017اميوي أظيات ت اليتيا تد التواص  اجتتاا د) كااب ورا  اتاحات  ا الد     حلان:

ون اين أ   التر  ات التد تي ا  األون الاجتا د  لو طي لان األنالاط الا خ لي تلد توانلب الر لاة اوليلا ويلا ا 

حاكات الاوضي التد تج   اللاس ولقادان بتلك  ملا ع تش  س الاالبس االتاار الالاط دان اجنتلاع ايا  ال   

إللم نال  الاالبلس قال  أن تسلتيو .    تضلال  لن التغيلاات الات انبلي تلد تصلا   الاالبلس االتلد أدت إلم إتبا يا

م ل  نج  أن الا ادة تد دخ  اللاد التلد تسلا    ولم   لادة القلوة التلااي ي لواسلتيو   لالاة  ولم وغا لات  لاض 

شللبكات التواصلل  اجتتاللا د. خاصللي اأن الاجتاللع اليللوب وجتاللع ووضللات اأناللاط مللووك ي وتغيللاة  الاالبللس  اللا
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اوتباالللللي ب لللل  أن كللللان وجتاللللع تقويلللل ي اأقلللل  ووامبللللي لراكللللات الاوضللللي. خاصللللي ابل لللل  الشون للللي التللللد ت صللللم 

نالا أصلبرص نسل  بالاجتاع  إذ أنيا أصبرص تال  كال ج  كتا  ب لاصاه الااد ي التكو ي اجمتيالم ي ترسب اك

ح اة انياب وع تي  صيب ك  توانب الر اة الااد لي  اللشا لي  اجتتاا  لي  ال  ا لو تلد  ل ا نصليب لواتل  كالا 

لوااأة الوصغيا كاا الشايا خاصي اأن أاولب األتلااد اتب لون الاوضلي بركل  التلهها السلا ع باإل النلات االل  ا ات 

 (91   2013بل   هو ة الا وووات.)شيبار خا   ذ اخ: 

اج شلل  أن اجمللتياله للل  أهللا كايللا تللد توت لل  األمللاة االاجتاللع  ا ايللا اهقاتتيللا اوسللا  ح اتيللا  ا للو الل ل      

وللؤها اوضللوح تللد اجمللتياله الاللادي  تلجلل  قلل  اا احتللم اقتلللا الرللالد ا للل  أاوا للي األمللا الجاايا للي ج ااالللون 

ي  الالللا  الل يبان لتللاار ولتللو  و للين تللد السللوة لشللن  اا مللون  او للي التسللوة التقوي  للي  تلجلل  الااتللان  وللم مللا

وسو  الات  تد السلوة ايلا وسلو  الالاأة. إذ االبلا ولا نجل  الالاأة ليلا وت لي كايلاة تلد التسلوة لشلن اللاا   غتلا  

مليللاا وللن التسللوة  االسللاب تللد ذللل  أن الااتللي ولللال لتتللتاي شلليئا ج الل  أن تاللا  وللم السللوة كولل  طللوج ا اضللا 

ألنللواع ااأللللوان  االارللالت اطا قللي ت اولل  بللاي د الالتو .ا لل ا وللا  ضلل ع الوقللص ااألشللغا  االلللا . لتقللا ن اللين ا

ا للللا نجللل  الااتلللي تلللتي   اتيلللا بهنللل  ج ايلللت  ايلللا اج  كتلللا  ليلللا اكنالللا   وللل   ولللم تصلللاتاتيا بالللا  قوقيلللا ا قصللل  

 (2017اونيو احتقا  ا  االساب  و   ب اج تااب باجمتياله الا لوي.)ورا  اإلد  سد: 

اد لاواقع التواص  اجتتاا د ون ب ض األما اانتتا  هقاتي التسوة  ن طا ل  لشن ابلض  اجمت  اب اج جا 

امت  اب إ الب الا انات التد ميوص ااتلات الوقلص  ولم وسلت  وييا. تقل  أصلبرص ولن الاؤمسلات الايالي التلد 

 وياي ون أداات التغييا اجتتاا د.تقوب ا ا  وي  تد تاب ي اللشر اكمسااي   ادات امووك ات 

 دور إعالم المدونات في تنمية االستهالك الثقافي والفكري: -رالعا

ااجقتصلاد ي ت تاا الراتي اليوب إلم ق  تاشي  اجمتياله الت صد ااألماي ولن وقتضل ات ال صلا اجتتاا  لي 

  تاا ذلل  ولن صلا   حاا لي  االا لو ي ل  ا  احتم األول ي. إن حاا ي الاستيو  بالتو  ي احاا ي حقوق  اللشا ي
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حقلللوة اإلنسلللان كالللا   تالللا مللل د الاسلللتيو  نلسللل  إللللم اللللو د اللل ل  ولللن تالللاب ذكايللل  إذ أ اد اللجلللاح تلللد ح اتللل  

 (2017الت ص ي اال ايوي ااجتتاا  ي. )ورا  اإلد  سد: اونيو 

صلللق  ش صللل ي األتلللااد اتلايتيلللا   اقللل  تلبللل  اجتتالللا يون أل ا لللي وواقلللع التواصللل  اجتتالللا د ادا  لللا تلللد     

  حيث دللص نتايجيلا أن  ل د الاسلت  وين ال لاخ لاوقلع ال ل س الوه 2010اب اصي ال  امات التد أتا ص  اب 

وويون ش ص ا و تد تااا  با    وويون ش ص ك  شيا. تا ا ي األتااد تتال  تد تلوتيا أللوان  15 ص  إلم 

. تلاألتااد  سلتلي  ولن األنتل ي االالااوج اللقاف لي  ا تلا ل  ولع لللاا ون ال  وات االلتلاطات اللقاف لي لتلغ  اقلص ا

اياه ون خال    ه األنت ي الاتاحي  اب ل  اتباد  أنوا ا ولن السلووه اإلنسلاند ف ليل  ا سلتلي  ولن ايلاه  ا لت و  

أنوا للللللا وللللللن السللللللووه  ا كتسللللللب خاللللللاات ا جاا للللللي وللللللن خللللللال  التلا لللللل   ا رللللللاا  أن الاللللللد لللسلللللل  اإلحسللللللاس 

 (20   2013سؤال ي.)حسلد  وض: بالا

  تالللا اجملللتياله اللشلللاي االلقلللاتد تلللار ج اتجلللاأ ولللن اجملللتياله الا للللوي  إذ أنللل  ات وللل  با تالللاب األتلللااد      

بالجاايلل   الشتللب  الاجللالت  االت للا ات اللشا للي  االتلي اللات الجا و للي ....اواذا  قللاؤانأ  اوللا ايايلل  وللن أتشللا  

 اطلونأ اوع ون  رضاان  ا ستل ان تد التهطيا اللقاتد االتوت  اللشاي....اج ش  اأخبا أ  اوع أي توت  ات

أن تللد كلل  ذللل  توت لل  ج تااوللات األتللااد ااخت للا اتي  تللد الر للاة  وللع ال الل   وللم تاتيللب أالو اتيللا تييللا  ابلل  

د   ا اللوع إلم أن اوؤطا أمامد تد توت   امتيالميا الاادي كاا انو ا اوت  ون الوتوه. اق  ات و  األوا ت

 صلبت األتلااد لل س وسلتيوشين لألتشلا   ال ل   االتوتييلات  ال   صلبرون ولتجلد اوسلا اين تلد خ ولي وجللتا ي  

باللا  سللتلي ه وللن كلل  تللد  للال  اللقاتللي  اللشللا  االتوت لل   للن طا لل  التلا لل  وللع  لل ه الومللايك التشلولوت للي التللد 

 (2017.) ورا  اإلد  سد:ابلضيا أصبت ال ال  اليوب  با ة  ن قا ي صغياة

توماي  التواص  اجتتاا د ت ا   وم تتكي  اليو ي اجتتاا  لي ا لد حاتلي  سل م كل  تلاد ولن أتل  إشلبا يا 

تلللد  للل ا الصللل د أ ا لللي إشلللباع الراتلللي إللللم القالللو   " دوركرررا م"ولللن أتللل  ت ا لللا القالللو  اجتتالللا د حيلللث الللان 
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 ون الع ش االت لو  خلا    أن البتا اتتاا يون او الون بال ا  ي ب ضي  إلم ب ض  اج  ست  باااجتتاا د 

ن اة الاجتاع  اأني  اتاياان ب  د ون ال ااتع كالرب  القاو   اج تااب  االيوا ا الاصاحبي لتو  ال ااتع التد 

ضلا م ابالتلالد متتلك  خ لا  ولم إن ل  تتبع تتك  خ اا  وم أنلسلي  كلاللااات التلد إذا لل  تشلبت تإنيلا متت

 (35    2013) توان إماا ي  بكا: تتكي   و ي اللاد االجاا ي التد التاد إلييا. 

وللن تيللي أخللام نجلل  أن اوللن أ لل  حقللوة الاسللتيو  حلل  الا وووللات االا اتللي بللالالتج  إذ ج الل  لوالللتج وللن      

ولا   لاف بلإ الب الال انات الرا لي تلد  لاض   اذ تترلص املاي  أا توض ت أا إ  ار تشلاة توضل ر ي لالتجاتل  

الالتج تد أي اقص اامتغال  الوقص الشاتد لتاح واياات الاللتج بالاقا نلي ولع املاي  اإل لالب األخلام .ا ل ا ولا 

 ستواب ون الالتجين توتيا اليااف الاالياي التد تاكن الاستيوشين ون ح ا ة الا وووات الشاف ي  ن الالتجلات  

يا الاقا نلي الين ولا   لاض  و ل  ولن ملوع اخل وات اتقو ايلا. ابل ل  تيلو اتجللب تلا  او لات ا ست  ع ون خالل

التضوي  ااجحت ا  التد  اكن أن تاا س  و   اوام ي اإل النات الشاذبي أا اماي  تضوي  أخام.)تلااس  بلاس 

 (312   2016تاض  الا اتد ا تاتا ورا  داؤد: 

 

 

 

 

 

 



 دور إعالم المدونات في تنمية ثقافة االستهالك للفرد الجزائري
 

 خاتمة:

ت اف باإل الب اجتتاا د الج ال   أضرت أن وواقع التواص  اجتتاا د  اا اجنتانصخالصيالقو   اكن القو  

لتترو  إللم أداة إ الو لي تلؤها  ولم ملووه األتلااد الاسللت  وين الل ي  تلي  حاكلي دالاو ك لي ولن الت لو  ااجنتتلا  

ليا  تق  أمياص تد تل ي  الاتا كي لترق   غبي ك  تئي وتتاكي تد اج تااوات ااألنتل ي  ل ا ولن تيلي. اولن 

نجللل  ليلللا دا ا تلللد الالاصلللاة االضلللغك االتلا للل  اتراللل  الاسلللؤال ي اجتتاا  لللي إذا ولللا أحسلللن  تإنللللاتيلللي أخلللام 

خاصلي اأن اجملتياله تلهها بلالت و ات االتغيلاات التشلولوت لي  ت لن  . ا اامتغالليا  اتوتيييا بتك  تيل امتلاا  

 طا     ه الومايك التشلولوت ي التلا و ي تتكوص هقاتي امتياله أماميا اجنلتاح  وم ال ال  ال ا تد.
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 ... إلخ ( ، الهجرة،، االنتماءالعادات، التقاليد
 على الهوية الوطنيةوتداعياتها  التثاقفديناميات  عنوان المداخلة:

 

 ملخص 

 متعددة سياقات في يشكل عامال رئيسيا – هوياتهم - ألنفسهم الناس تعريف كيفية إن 
 متعددة سياقات في السيما الماضية؛ القليلة العقود مدى على امهم ااعتبار يشكل  أصبح حيث الثقافات،
 فأكثر أكثر معرضة لمجتمعات متباينة تكون  عالمية انصهار بوتقة أصبح العالم ألن افنظر  ،الثقافات

كما  ؛التحول الرقمي وتأثيراته كنتاج لمخرجات أبًدا بها اتصال لهم يكون  ال قد التي لثقافاتالمخرجات 
 لنا بالنسبة المهم من الجوهر حيث منف ، وبالتاليمرونة أكثرأصبح  الثقافية والهوية الثقافة جانب أن
 الغالبية إليها تنسب متباينة وقيم وسلوكيات ممارسات فيه توجد الذي السياق يشجع التثاقف أن نفهم أن

أكثر فعالية للحد  ت، وهو ما يفرض حتمية تبني آليات وميكانيزمامعين سياق في الناس من العظمى
  من الرهانات التي تفرزها عملية التثاقف على الهوية الوطنية.

 والرهانات. التحدياتالثقافة الخارجية، الهوية الوطنية،  التثاقف، :لكلمات المفتاحيةا

Abstract 

How to define people for themselves - their identities - is a major factor in multi-

cultural contexts, which is an important consideration over the past few decades; 

Especially in multicultural contexts, because the world has become a global melting 

mailto:azzeddinenemiri@gmail.com
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crucible for different communities that are more and more exposed to the outputs of 

cultures that may never be contacted for digital transformation outputs and its effects; As 

the aspect of culture and cultural identity has become more flexible, and therefore the 

essence is important for us to understand that the difference encourages the context in 

which the practices, behaviors and varying values attributed to the vast majority of people 

in a particular context, which imposes more effective mechanisms and mechanisms To 

reduce the bets exhibited by the national identity. 

Keywords: Acculturation, External Culture, National Identity, Challenges and 

Mistakes. 

 مقدمة

التطور الديناميكي الحالي والمضطرب في نفس الوقت للحضارة اإلنسانية، العديد من  أفرز
تعميق ك ،في مختلف مجاالت الحياة البشرية تجلتوالتي  النتائج واالنعكاسات،المظاهر المتباينة 

 الناتجة األنشطة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية وغيرها من األنشطة عبر الحدود الوطنية
في ا إلى جنب مع الترابط المتزايد للجهات الفاعلة جنب -والتي ساهمت عمليات العولمة المتزايدة عن 

 .تحدياتالو المخاطر  في خلق العديد من -تلك العمليات وإضعاف حواجز الزمان والمكان

عملية و الوطنية للمجتمعات بين الهوية  تقاطعبحاجة إلى دراسة الفي هذه الدراسة  وهو ما جعلنا
والتثاقف ا ما كانت دراسة العالقة بين الهوية فغالب ،التثاقف، وتقاطع هذه التركيبات وأبعادها الخاصة

مجزأة إلى حد ما، حيث كان هناك تركيز على جوانب معينة فقط من الهوية )االجتماعية بشكل 
التي تمر و العديد من المجتمعات  التي تشهدهيوفر السياق ، في حين أساسي( وارتباطها بالتثاقف

 بمرحلة انتقالية، فرصة لتحقيق أعمق، السيما تطوير نموذج متعدد األبعاد للتثاقف. 

 اإلشكالية 

 عملية التثاقف على الهوية الوطنية؟ كيف يمكن مواجهة تداعيات 

  الفرضية 
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ية بهندسة سياسات مواجهة مناسبة،  كلما ساهم ذلك الثقافة الخارج رهاناتكلما كان التعامل مع 
 . في الحد أو تقويض التهديدات المطروحة

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 عملية التثاقف وتقاطعاتها مع الهوية الوطنية للمجتمعات؛ التعرض لمضامين 
 رصد أبرز رهانات الثقافة الخارجية على الهوية الوطنية؛ 
  عرض أهم الميكانيزمات التي من شأنها الحد أو التقويض من  حجم الرهانات

 المطروحة.

 وتم معالجة الدراسة وفق البناء الهيكلي التالي:

 والتأقلم ستهداف  التهديدعملية التثاقف: استراتيجيات اال 1.

تتضمن عملية التثاقف تغيرات فردية ناتجة عن اتصال مباشر ومستمر لمجموعة من األفراد مع 
مجموعة اجتماعية ثقافية متميزة تختلف عن مجموعتهم، كدراسة مجموعة من الطالب في بيئة 
اجتماعية مضيفة في الغرب والتي تكون مختلفة عن سياقهم االجتماعي بسبب االختالفات في اللغة 

وكيات االجتماعية واألعراف الثقافية، ومن أجل التعامل مع هذه االختالفات، قد يلجأ مثل  هؤالء والسل
 األفراد إلى  استراتيجية التثاقف. 

بأن األفراد يواجهون التثاقف من خالل تشكيل تمييز بين توجه الفرد تجاه  Berryيجادل 
ثقافية اجتماعية جديدة، ليظهر األفراد  مجموعته االجتماعية والثقافية الخاصة وارتباطه بمجموعة

انجذابهم لواحدة من االستراتيجيات األربعة للتثاقف )التكامل، االستيعاب، والفصل أو التهميش( ألنهم 
 . 1اختاروا إما ربط الشبكات االجتماعية وتشكيلها، كرعايا مضيفون أو مواطنين أو كليهما

                                                           
1
 Sarah Orosz-Dellinger, Exploring Social Identity and The Acculturation Process of Venezuelan 

Undergraduate Students at A Midwestern U.S. University, A Thesis Submitted to The Graduate College of 
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تمام بآثار الهيمنة األوروبية على الشعوب المستعمرة وقد برز االهتمام األولي بالتثاقف من االه
واألصلية، ثم في وقت الحق تم التركيز على كيفية تغيير المهاجرين )الطوعي وغير الطوعي( بعد 
دخولهم واستقرارهم في المجتمعات المستقبلة، وفي اآلونة األخيرة انخرط الكثير من العمل في كيفية 

ثقافية ببعضها البعض، والتغيير نتيجة لمحاوالتهم للعيش معا في ارتباط المجموعات اإلثنية ال
 مجتمعات متعددة الثقافات.

تعتبر اآلراء المبكرة حول طبيعة التثاقف أساسا مفيدا للمناقشة المعاصرة، حيث تم اقتباس 
وزمالؤه في مقال عام  Redfieldصيغتين على وجه الخصوص وعلى نطاق واسع، األولى من 

19361: 

فهم التثاقف تلك الظواهر التي تنتج عندما تتواصل مجموعات األفراد الذين لديهم ثقافات يت"
مختلفة بشكل مباشر ومستمر، مع تغييرات الحقة في أنماط الثقافة األصلية ألي من المجموعتين أو 

منه، لكليهما... بموجب هذا التعريف يجب تمييز التثاقف عن التغيير الثقافي الذي يعد جانب واحد 
 واالستيعاب الذي يكون أحيانا مرحلة من التثاقف.

 :2التثاقف بأنه 1954وفي صياغة أخرى عّرف مجلس أبحاث العلوم االجتماعية في عام 

"التغيير الثقافي الذي يبدأ عن طريق اقتران نظامين أو أكثر من النظم الثقافية المستقلة. قد 
افي المباشر ؛ قد يكون مستمًدا من أسباب غير ثقافية ، مثل يكون التغيير التثاقفي نتيجة لالنتقال الثق

التعديل البيئي أو الديموغرافي الناجم عن ثقافة التأثير ؛ قد يتأخر ، كما هو الحال مع التعديالت 
 الداخلية بعد قبول السمات أو األنماط الغريبة ؛ أو قد يكون تكيًفا تفاعلًيا ألنماط الحياة التقليدية".

ة األولى ُينظر إلى التثاقف باعتباره أحد جوانب المفهوم األوسع للتغيير الثقافي )الذي في الصيغ
ينتج عن االتصال بين الثقافات(، وُينظر إليه على أنه يولد التغيير في "إحدى المجموعتين أو 

وقت كلتيهما"، ويتم تمييزه عن االستيعاب )والذي قد يكون " في بعض األحيان مرحلة "(، فبمرور ال
                                                                                                                                                                                
Bowling Green State University in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Master of 

Arts, May 2013? P.153 
1
 J.W. Berry, Acculturation, in Encyclopedia of Applied Psychology, 2004, p.28 

2
 Ipid, p.28 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0126574103003846
https://www.sciencedirect.com/referencework/9780126574104/encyclopedia-of-applied-psychology
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طور مصطلح "االستيعاب" داللة سلبية، خاصة بسبب ارتباطه القوي باإلمبريالية والقهر الكامل للسكان 
غير المهيمنين، ويمكن رؤية جوانب التثاقف في سلسلة متصلة من االستيعاب إلى التكامل، بحيث 

الجديدة حيث  يمكن أن يكون بعض األفراد أكثر قدرة ورغبة في التكيف بشكل انتقائي مع بيئتهم
، 1يشعرون بضرورة ذلك بسبب تجاربهم السابقة في مناطق تمتلك كميات كبيرة من رأس المال البشري 

إضافة إلى الروابط االجتماعية التي شكلها هؤالء األفراد )أو رأس المال االجتماعي(، جنًبا إلى جنب 
ة، وهذه العوامل )رأس المال مع سلوكياتهم االجتماعية ورأس المال البشري وتطلعاتهم المستقبلي

االجتماعي، رأس المال البشري، السلوكيات االجتماعية( الموجودة في تجربة التثاقف هي جزء من 
الخصائص االجتماعية والنفسية التي تؤثر على استراتيجية التثاقف المستخدمة ومقدار التوتر الذي 

 يعاني منه األفراد.

بعض الميزات اإلضافية، بما في ذلك التغيير غير المباشر أما في التعريف الثاني فتمت إضافة 
)ليس ثقافًيا بل "بيئًيا"(، والذي يتأخر )التعديالت الداخلية التي يفترض أن تكون ذات طابع ثقافي 
ونفسي تستغرق وقًتا( ، ويمكن أن تكون "رد الفعل" )أي رفض التأثير الثقافي والتغيير نحو أسلوب 

 .حياة أكثر "تقليدية"(

مفهوم التثاقف النفسي والذي يشير إلى التغييرات في الفرد الذي  Gravesقدم  1967وفي عام 
هو مشارك في حالة االتصال الثقافي، حيث يتأثر بالثقافة الخارجية والثقافة المتغيرة التي يكون الفرد 
عضًوا فيها، هناك سببان لإلبقاء على هذين المستويين متميزين األول هو أنه في علم النفس عبر 

ظر إلى السلوك البشري الفردي على أنه يتفاعل ضمن السياق الثقافي الذي يحدث فيه ؛ الثقافات نن
ومن ثم فإن المفاهيم والقياسات المنفصلة مطلوبة على المستويين، وأما خالل المستوى الثاني فال 
يدخل كل فرد في ثقافة ويشارك فيها بنفس الطريقة، وال يحدث أي تغيير؛  حيث توجد فروق فردية 

 اسعة في التثاقف النفسي حتى بين األفراد الذين يعيشون في نفس المجال التثاقفي.و 

 . التثاقف وارتباطاته بالهوية2

                                                           
1
 Sarah Orosz-Dellinger, Ipid, p.154 
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يعّرف التثاقف بأنه التغييرات النفسية والثقافية في األفراد والجماعات التي تنتج عن ا تقليدي
ة إلى األعراف والقيم والمعتقدات تشير الثقاف، و االتصال المباشر المستمر مع أعضاء من ثقافات أخرى 

والمواقف القابلة للتحويل والمشتركة بين المجموعة التي ُتعلم السلوكيات الفردية، وغالبا ما يتم قياس 
العمليات أو النتائج التثقيفية باستخدام الهوية والتعريف، وعليه تعتبر التغييرات في القيم والمعتقدات 

 .1لثقافية والدينية مؤشرات يمكن أن تتأثر بالتغيير التثاقفيوالمعايير واللغة والممارسات ا
التثاقف بين النفسي واالجتماعي، فعلى على المستوى االجتماعي تظهر هذه  وتتباين مستويات

التغييرات على مستوى المجموعة والمستوى المؤسسي، بينما على المستوى النفسي تحدث التغييرات في 
اللغة والسلوك والقيم والمعتقدات واألعراف الموجودة داخل الفرد؛ أين تتفاعل التغيرات التثاقفية على 

توى المجموعة والمستوى المؤسسي والطبيعة المتبادلة للتثاقف تحدث على كال المستويين، وعليه مس
يمكننا فحص ارتباط التثاقف على المستوى النفسي من خالل النظر في المكونات الشخصية والعالئقية 

 واالجتماعية للهوية حيث يتم التفاوض عليها بشكل أساسي على المستوى الفردي.
 :2وتشمل النماذج الموجودة للتثاقف ما يلي 
 . التثاقف أحادي البعد.21

يحدث التثاقف أحادي البعد عندما يتثاقف المهاجرون تجاه المجموعة الوطنية أو السائدة لكي 
يتناسبوا مع المجتمع المضيف، ركزت الدراسات حول التثاقف أحادي البعد على التغييرات في 

ل الهوية الشخصية( ألولئك الذين يثقفون تجاه ثقافة مستعمريهم )تعديل الشخصية والمواقف )تعدي
الهوية االجتماعية(، والتأثير على أدائهم النفسي االجتماعي ورفاههم، وغالبا ما يتم العثور على نتائج 

 اجتماعية أفضل عندما يتكيف األفراد مع الثقافة الغربية السائدة.
 فنموذج ثنائي األبعاد للتثاق. 22.

يسعى نموذج التثاقف ثنائي األبعاد إلى شرح العمليات التي ينطوي عليها األفراد عندما يتنقلون 
بين ثقافتين: ثقافتهم الخاصة، والثقافة التي نشؤوا منها؛ والثقافة الجديدة التي يتعرضون لها، وبالتالي 

الجديدة أربع نتائج للتثاقف:  ينتج عن الدرجة التي يعطيها األفراد لثقافتهم الخاصة مقارنة بالثقافة
                                                           

1
 Byron G. Adams & Fons J.R.Van de Vijver, Identity and acculturation: The case for Africa, Journal of 

Psychology in Africa, Volume 27, 2017 - Issue 2, 115-121 pages,  p.116 
2
 Ipid, p.116 
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االستيعاب، التكامل، التهميش والفصل، فاألفراد الذين يتم استيعابهم سوف يتبنون ويتأقلمون مع ثقافة 
اآلخر كبديل عن الثقافة الوطنية، وعلى العكس من ذلك فهناك أفراد يندمجون في الثقافات الغربية من 

طنية مع أحذ جوانب بعض الجوانب من الثقافة األخرى، خالل تحقيق موازنة االحتفاظ بثقافتهم الو 
بينما يلجئ األفراد الذين يعانون نوعا من التهميش إلى رفض ثقافتهم وكذلك الثقافة األخرى؛ في حين 

 يحتفظ األفراد الذين ينفصلون بثقافتهم الخاصة مقابل رفضهم لثقافة اآلخر.
 نموذج متعدد األبعاد للتثاقف .3.2

دد األبعاد للتثاقف هو النموذج الذي يعترف بالتبادالت التي تحدث من خالل النموذج متع
التفاعل المستمر والمباشر الذي يحدث بين أكثر من ثقافتين كنتيجة إلفرازات العولمة والتنوع المدفوع 
بالهجرة، حيث يتفاوض األفراد على هوياتهم ضمن هذه السياقات الثقافية المتعددة، وتعد التعددية 

 .1لثقافية مثاال على التثاقف المتعدد حيث يتحد األفراد مع مجموعات ثقافية مختلفةا
 ة الخارجية على الهوية الوطنيةالثقاف رهانات. 3

يواجه استقرار البعد الهوياتي للمجتمعات العديد من الرهانات والتحديات الناتجة عن مسار 
 عملية التثاقف، والتي يمكن حصرها في:

    تداعيات العولمة على الهوية الثقافية . 1.3 

أصبح تأثير عولمة االتجاهات الثقافية على مجموعة متنوعة من الثقافات الوطنية إحدى 
القضايا البارزة، وغالبا ما ينظر إلى العولمة في هذه األيام على أنها خطاب مهيمن يغلف ويؤثر على 

جميع أنحاء العالم، سواء في مجتمعات ما بعد الحداثة جميع األشكال الثقافية الممكنة وعناصرها في 
أو المجتمعات التقليدية، فالعديد من الدول تحولت من مجتمع قريب من مجتمع مفتوح تخضع اآلن 

 لقوى عالمية تعمل في العالم المعاصر.

ن ولذلك يتفق الباحثون على أنه في ظل الضغوط والتفاعالت العالمية الحالية لم يعد من الممك
إهمال أو تجاهل أهم عمليات العولمة العاملة في العالم والمرتبطة باالمتدادات الواسعة لعالقات السوق 

                                                           
1
 Ipid, p.117 
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والتفاعالت االقتصادية والسياسية والثقافية ودورات اإلنتاج والتكاثر، والتي تم تشكيلها في ظل الظروف 
شار الهياكل التجارية العمالقة في جميع الجديدة تماًما للرأسمالية والنظام العالمي الجديد ) توسيع وانت

أنحاء العالم، الشركات متعددة الجنسيات، قنوات االتصال واإلعالم عبر الوطنية، والصناعات 
الترفيهية وما شابه ذلك(، إضافة إلى التكهنات حول نهاية التاريخ  ونهاية اإليديولوجيا، ونهاية 

حوذ فكرة العولمة على مفردات البحث األكاديمي وهي مفاهيم ظهرت حتى قبل أن تست -الجغرافيا 
فأصبحت العولمة مصطلًحا جذابا، ففي العديد  -والسياسة واالقتصاد والثقافة وحتى الصحافة الشعبية

من األماكن المحلية يتم التعامل مع معنى مصطلحات مثل العالمية  والعولمة اعتماًدا على كيفية 
 .1وتعريف نفسها في أنظمة العالم المتغيرة شعور المجتمعات والثقافات المحلية

وبالتالي فالعولمة تهدد أسس الهوية الوطنية، فعندما يصبح الناس مستهلكين عالميين للسلع 
والمعلومات، يصبح إنتاج هوية وطنية متجانسة والحفاظ عليها داخل "القرية العالمية" أمرا صعبا بشكل 

لحدود من الصعب على كيانات الهوية الوطنية، وهو ما متزايد، مما يجعل تدفق المعلومات عبر ا
سينعكس على قدرتها على االحتفاظ بأهميتها الفريدة وتمييز نفسها من كيانات أخرى مماثلة، ففي عالم 
سلكي لم تعد النخب الوطنية تمتلك أيًضا القدرة الحصرية على ممارسة السيطرة الثقافية على مواطنيها 

ضوح الحدود يصبح يشكل تهديدا لقدرة المجتمعات على الحفاظ على الهويات و/أو إقليمها، فعدم و 
 .2المحلية أو الوطنية المميزة

باإلضافة إلى ذلك تعمل العولمة على تعزيز الهوية العالمية بدال من تعزيز الهوية مع المجتمع  
لوحدة النهائية للقلق الرأي القائل بأن البشر يشكلون ا -المحلي أو الوطني االتجاه نحو العالمية 

قد ازداد   -األخالقي بغض النظر عن الجنسية أو المواطنة أو أي انتماء )انتماءات( مجتمعي آخر
إلى المجادلة بأن  Eric Hobsbawm  أيضا في ظل العولمة، وهو ما دفع ببعض المفكرين أمثال

                                                           
1Almantas Samalavičius , National identity, culture and globalisation Lithuania wakes up to a new social and 

cultural reality,  Eurozine, 10 March 2005,  08 pages, p.01 
2
 Gal Ariely, The nexus between globalization and ethnic identity: A view from below, Ethnicities,  Vol. 19, 

no.05, 763–783pages,  2019, p.765 

https://www.eurozine.com/authors/almantas-samalavicius/
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العالم "فوق وطني إلى حد القومية أصبحت "أقل أهمية تاريخًيا"، وتوقع أنه بمرور الوقت سيصبح 
 . 1كبير"

 على الهوية الثقافية  رهانات التحول الرقمي .2.3

االتصال االفتراضي هو جزء ال ف ،ا وانعكاسات اجتماعية وثقافية جديدةقيمتخلق الثقافة الرقمية 
أجزاء السمة النموذجية لمثل هذا االتصال هي أن المعلومات يتم تقديمها في و  ،يتجزأ من تلك الثقافة

كل هذا يؤدي إلى القضاء على الطرق التقليدية التي يعّرف بها الناس و  ،صغيرة، وهي مقسمة أو مجزأة 
يجد المرء فنظًرا لحقيقة أن حياة الشخص قد تأثرت بشكل كبير بالتقدم التكنولوجي العالمي،  ،أنفسهم

من ناحية أخرى يعاني الشخص و  هذا من ناحية، نفسه في حالة الراحة الخارجية التي توفرها التقنيات
 من عدم ارتياح داخلي مرتبط بمسألة تحديد الذات في سياق ثقافي متغير بشكل مضطرب.

لم تعد و  ،في عصر الثقافة الرقمية أصبحت ظواهرها متعددة المعانيباإلضافة إلى ذلك فإنه 
يفقد الناس  ظواهر الثقافيةبفقدان فهم تلك ال، و تتميز بنقاط قوتها األساسية ودقة تعريفها ووحدانيتها

ون إلى التقنيات الرقمية التي تزودهم يلجؤ وبالتالي  ،وفرة المعلومات التي ينتجها العالم ظل في هوياتهم
بمعلومات "جاهزة" وسهلة االستخدام تمت معالجتها بالفعل وتحليلها وإعطاء تفسير معين لها من قبل 

ات باآلثار الثقافية، في حين يتم التخلص من التضمين بعبارة أخرى يتم استبدال التفسير و  ،شخص آخر
 الثقافي من خالل التهميش الخالي من الثقافة.

تشجع هذه المشكلة  ، حيثفي مثل هذه الظروف تصبح قضية الهوية الوطنية أكثر موضوعية
دابير إلى حد كبير البحث عن طرق اجتماعية وثقافية جديدة للتكيف االجتماعي للفرد باإلضافة إلى ت

عندما تكون الهوية الوطنية في أزمة فإنها ف ا،للحفاظ على القيم الوطنية التقليدية في العالم المعولم رقمي
لحماية و  ،تتخذ مناهج جديدة للتنشئة االجتماعية من أجل الحفاظ على األسس الثقافية الوطنية

لحديثة فيما يتعلق بالظروف مصفوفة الهوية الوطنية، يجب تحديد مواصفات مفصلة للقيم الثقافية ا
 .2العالمية التي نعيش فيها والتحديات التي نواجهها

                                                           
1
 Hobsbawm Eric, Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press,  1992, p. 

191 
2
 Tulchinsky, G. L, Philosophy as the Design of New Meanings. Quest. of Philos, no. 7, 64–68 pages, 2019 
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إن جوهر المشكلة المرتبطة بالبحث والتنفيذ اإلضافي لمشروع الهوية الوطنية يتحدد وعليه ف 
بعدة عوامل من بينها: السكان متعددو الجنسيات وكذلك متعددو الطوائف، والطرق التاريخية والثقافية 

حب الوطن هو حجر ، فنمية، ومجموعة متنوعة من األساليب لفهم فكرة التقاليد وتفسير محتواهاللت
إنه أساس التنشئة ، هذه القيمة هي سمة نموذجية لروحانية الثقافةف ،الزاوية في الهوية الوطنية

ذ زمن بعيد منأثبتت الروح الوطنية وقد األخالقية التي تم تطبيقها على أجيال عديدة من المواطنين، 
قدرتها الالمحدودة على مساعدة الدولة في حل المشاكل ذات التعقيد الخاص، وتوحيد الناس في 

في الوقت  ،األوقات العصيبة، وتوحيد جهود الناس لتحقيق األهداف ذات الصلة على الصعيد الوطني
الحاضر  عندما تكون الحالة الروحية لبلدنا في أزمة، وعندما تتدهور العالقات مع بعض الفاعلين في 

 الساحة السياسية العالمية، أصبحت قضية الوطنية والتعليم الوطني موضوعية أكثر فأكثر.
األمر بمعناها الوطنية مثل أي قيمة ثقافية أخرى هي ظاهرة ديناميكية بقدر ما يتعلق ف وعليه

إن الفهم الخاص والتعبير عن الوطنية هما أمران نموذجيان لكل فترة  ،وكذلك الطرق التي تتجلى بها
وبالتالي يجب أن يخضع تعليم الوطنية في نهاية المطاف لتغييرات للتكيف مع  ،في تاريخ البلد

 . ممثليه الشبابتحديات المجتمع الحديث، كما أن الميول تحظى بشعبية بين شعبه، وخاصة 
 على الهوية الوطنية )التثاقف( لحد من تأثير الثقافة الخارجيةميكانيزمات ا. 4

من أبرز اآلليات والميكانزمات التي يمكن توظيفها للحد من تأثير الثقافة الخارجية )التثاقف( 
 على الهوية الوطنية نذكر:

 تفعيل البحث العلمي االستغالل األمثل للتكنولوجيا و  التركيز على . 1.4

يشكل التركيز على االستغالل األمثل للتكنولوجيا وتفعيل البحث العلمي عامال محوريا للحد من 
 ذلك من خالل آليتين يمكن حصرهما في:تأثير الثقافة الخارجية )التثاقف( على الهوية الوطنية، و 

 تعزيز الجودة 1.1.4. 

االهتمام على "ترقية" األساليب المستخدمة في دراسات في اآلونة األخيرة تم تركيز الكثير من 
وتوظيف الجانب التكنولوجي في تنمية البحث العلمي، مع التركيز بشكل خاص على التجارب  التعليم
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الميدانية العشوائية للمساعدة في إقامة عالقات السبب والنتيجة، وهنا تعتبر المنهجيات هي األدوات 
قيام بعملهم؛ وبالتالي فاستخدامها المناسب ضروري لتعزيز الجودة، ومع التي يستخدمها الباحثون لل

ذلك فإن مطابقة األساليب المناسبة مع أسئلة البحث يعد شرطا ضروريا ولكنه ليس شرطا كافيا 
لضمان الدقة العلمية، وها نستنتج أن المحادثة الوطنية حول الجودة المنهجية ليست سوى جزء من 

مطلوب على كيفية تحديد الجودة ودعمها في البحث العلمي، حيث تعد قضايا مثل التركيز األوسع ال
تطوير النظرية واستخدام المضاعفات لتوضيح قابلية التعميم أمثلة على جوانب الجودة العلمية التي 

 يجب أخذها في االعتبار بنفس القدر.

أنظمة مراجعة األقران في ترتكز على  –المحددة على نطاق واسع  -وعليه فطرق تعزيز الجودة 
الوكاالت الفيدرالية التي تدعم البحث العلمي وتنفيذ تصميمات البحث في البيئات البحثية، والشراكات 

 :1بين الباحثين، وذلك من خالل

  في الوكاالت الفيدرالية التي تدعم البحث العلمي، يجب تحديد المعايير التي يقوم بها
ويجب تحديد وتوضيح معنى مستويات الدرجات ، ترحات بوضوحالمراجعون النظراء بتصنيف المق

تحديد معايير ف ،يجب تدريب المراجعين على استخدام هذه المقاييس، وبالتالي المختلفة على كل مقياس
عالي الجودة علمي الجودة وإعادة النظر فيها ودعمها في عملية مراجعة األقران يعزز تطوير بحث 

ل التقييمات الموثوقة والصحيحة لمقترحات التمويل والتغذية الراجعة بمرور الوقت من خالل تسهي
 لمقدمي الطلبات؛
 أن كل فريق مراجعة  علميجب أن تضمن الوكاالت الفيدرالية التي تدعم البحث الي

، نظير لديه كمجموعة خبرة بحثية وخبرة للحكم على المزايا النظرية والفنية للمقترحات التي تراجعها
جب تشكيل لجان مراجعة األقران لتقليل تضارب المصالح، وتحقيق التوازن بين يباإلضافة إلى ذلك 

 ؛التحيزات
   يجب أن يكون لدى مجموعة المراجعين النظراء المجتمعين للحكم على مقترحات

ة الخبرة للحكم على مجاالت محتوى العمل المقترح، واألساليب والتقنيات التحليلي البحوث العلمية
                                                           

1
 Lisa Towne, Lauress L. Wise, and Tina M. Winters, Advancing Scientific Research In Education, 

Washington: The National Academies Press, 2004, pp.02, 03 
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ضرورة  ، وبالتاليالمقترحة لمعالجة سؤال البحث، وسياقات السياسة والممارسة التي يقع فيها العمل
ا ألن العديد من أفضل المراجعين من المحتمل ونظر  ؛إلزالة تضارب المصالح بين المراجعين السعي

بشكل مفرط يمكن أن يكون لديهم بعض االرتباط مع المتقدمين، فإن قواعد تضارب المصالح التقييدية 
 ؛أن تقلص بشكل كبير مجموعة المراجعين األكفاء

  ا صارمة مناسبة لألسئلة المطروحة، بل طرقيجب على الباحثين أال يختاروا فقط
يجب أن يكون  ،يجب عليهم أيًضا تنفيذها بطرق تلبي أعلى معايير األدلة لتلك األسئلة واألساليب

تنفيذ  أن وباإلضافة إلى، صادر السؤال المطروح للتحقيقا بممدفوعاختيار تصميم البحث وأسلوبه 
يشكل عامال محوريا لتنفيذ  لحل المشكالت غير المتوقعة عند ظهورها االستراتيجيات، وتوفر التصميم
 ؛التنفيذ الفعال يساعد على الشراكات بين فريق البحثفإن البحث، 

 توفر الموارد المناسبة للباحثين الذين يجرون تحقيقات واسعة النطاق في  ضرورة
هناك حاجة إلى الوقت  ، كما أنلبناء شراكات مع الممارسين وصانعي السياسات علميةالبيئات ال

 والمال لتطوير الشراكات الالزمة لضمان التنفيذ الفعال للدراسات البحثية واسعة النطاق.

  لمعرفة. بناء قاعدة ا2.1.4

حتى إذا تم ضمان جودة المشاريع البحثية التعليمية المنفصلة، إذا كان لمجال يفتقر إلى اإلرادة 
أو األدوات الالزمة إلقامة روابط بين الدراسات، فإنه سيجمع عددا كبيرا من الدراسات التي ال يمكنها 

م عليها التقدم العلمي، وبالتالي دعم االستنتاجات حول التعميم أو الحفاظ على بناء النظرية التي يقو 
يجب إيالء مزيد من االهتمام إلعادة التحليل والتكرار واختبار حدود النظريات مع االستفسارات 
التجريبية، وكذلك لتقييم ما هو معروف في مجاالت االهتمام بسياسة وممارسات التعليم على أساس 

 منتظم.

لى مشاركة البيانات وتطوير البنية التحتية وسياسات وعليه تركز توصياتنا لبناء قاعدة المعرفة ع
 :1دفتر اليومية، وذلك من خالل

                                                           
1
 Ipid, p.05 
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  يجب على االتحادات المهنية المشاركة في البحوث التربوية تطوير معايير أخالقية
واضحة لمشاركة البيانات، كما يجب أن تكون الجمعية األمريكية للبحوث التربوية والمجموعات 

الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة البيانات المتعلقة بالتعليم بين الباحثين المؤهلين المماثلة في طليعة 
لتمكين عمليات إعادة التحليل والتكرار والمزيد من التحقيق مع البيانات المتاحة، مع مراعاة المعايير 

قوق وتحديد ح -خاصة مع البيانات النوعية -األخالقية كيفية ضمان سرية المشاركين في البحث 
 وحماية المؤلفين؛
  يجب أن تطلب المجالت البحثية التعليمية من المؤلفين إتاحة البيانات ذات الصلة

للباحثين اآلخرين كشرط للنشر ولضمان التمسك بالمعايير األخالقية المعمول بها، كما يجب معالجة 
ارسات ذات الصلة العوائق الثقافية والمثبطات المؤسسية التي تعمل ضد مشاركة البيانات والمم

 بصراحة وإصالحات مدروسة؛
  يجب أن تعمل الجمعيات المهنية والمجالت البحثية التعليمية بالتنسيق مع وكاالت

التمويل إلنشاء بنية تحتية تستفيد من التكنولوجيا لتسهيل مشاركة البيانات وتراكم المعرفة في البحوث 
البيانات، وسجالت الدراسات التي تم البدء فيها،  التعليمية، بحيث تشمل اآلليات الواعدة مستودعات

 والفهارس الببليوغرافية للدراسات المنشورة، ورقمنة محتوى المجلة، والوصول المفتوح؛
  ،يجب أن تضع مجالت األبحاث التربوية وتنفذ سياسات تتطلب ملخصات منظمة

عددة حول مواضيع مماثلة حيث ُتستخدم الملخصات في تطوير المراجعات المنهجية للدراسات المت
لتحديد عالم األبحاث ذات الصلة، ولتسهيل هذه المراجعات وتعزيز الوصول بشكل أفضل إلى 
الدراسات ذات الصلة بين العديد من مستهلكي البحوث التعليمية، يجب أن تحتوي جميع الملخصات 

زات الرئيسية األخرى على معلومات أساسية حول الغرض، وإستراتيجية العينة، والمنهجية، والمي
 للتحقيق.

 تطوير المناهج التعليمية و التربوية . 2.4

لطالما كان التكيف االجتماعي لألجيال الشابة وتحسين هذه العملية محط اهتمام البشرية،   
ونتيجة لذلك تطور نظام التعليم وأصبح مساهما هاما في عملية تنمية الشخصية وتشكيل صفاتها 
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وموضوعا لتجارب وابتكارات مستمرة، وبالتالي يبدو أنه من الطبيعي إلى حد ما أن  المدنية والمهنية،
تتطور متطلبات نظام التعليم مع تطور المجتمع، فالتغيير المستمر في متطلبات المؤسسات التعليمية 
والمحاوالت المستمرة لتعديل التعليم أمر حتمي مثل التطور االجتماعي، وتجدر اإلشارة إلى أن 

صالحات السياسية لتحديث النظام التعليمي في معظم الحاالت ال تستند إلى أي بحث علمي وال اإل
تأخذ في االعتبار نتائج هذه التغييرات، وبالتالي فقد حان الوقت لدراسة ومناقشة اإلصالحات "الرقمية" 

 لميا عميقا.في التعليم، والتي تعتبر من وجهة نظرنا مثيرة للجدل إلى حد ما وتتطلب تبريرا ع

يجب أن يكون تشكيل الشخصية المتجذرة بعمق في السياق الثقافي، وإدراك واحترام تاريخ بلدهم 
وتقاليد شعوبهم، األولوية رقم واحد عند تحديد أهداف البيئة االجتماعية والثقافية في المؤسسات 

بعملية تثقيف المواطنين الذين التعليمية، أين يرتبط تشكيل النزاهة االجتماعية الروحية ارتباطا وثيقا 
يشعرون بالمسؤولية تجاه وطنهم األم، والذين يتمتعون بوعي أخالقي، وذكاء وإبداع متقدم، مدفوعين 

 .1بالمثل اإلنسانية والتقاليد الروحية الوطنية

ومن هذا المنظور يجب منح نظام التعليم الوطني االعتماد على الذات واالكتفاء الذاتي، ومن 
ب التأكيد على أن الثقافة الجماهيرية من خالل االبتكارات التعليمية لها تأثير على أسس البعد المناس

ا نظر  ،ا في تحديد طرق جديدة لتشكيل الهوية الوطنيةمهما يلعب دور التعليم ف، الروحي للمجتمعات
رأي الشخص  األداة األقوى واألكثر فاعلية التي تم إنشاؤها على اإلطالق للتأثير على كونه يشكل

وأولوياته باإلضافة إلى الدعم والثقة التي يتمتع بها من الحكومة والمجتمع، فقد أثبت نظام التعليم أنه 
بكل الوسائل، و  ،التي واجهها المجتمع من أي وقت مضى تحدياتقادر على إيجاد حلول لمختلف ال

التعامل مع قضية الهوية الوطنية، ليس اإلجراء الوحيد الذي يجب اللجوء إليه عند وعلى الرغم من أنه 
في  مبادئهاولكنه اإلجراء الذي يعكس السياسة الحكومية بشكل كامل من حيث الهوية الوطنية ويدمج 

بدورها ستوحد  والتييوفر نظام التعليم آفاًقا طويلة األجل للتنمية االجتماعية،  ، كماالعملية التعليمية
 .جيل، واالبتكارات التي يتم تنفيذها بفضل تكامل التعليم والعلومالتقاليد، التعليم ينتقل من جيل إلى 

                                                           
1
 Stanislav L. Ivashevsky, National Identity In The Context Of Digital Transformation Of Education, The 

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, 2021, p.399 
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 توفير التنشئة السياسية المناسبة . تنمية الوعي السياسي و 3.4
وهنا يبرز كذلك تجديد الرؤية حول تبني ثقافة سياسية جديدة يستوجب الحديث عن جملة من 

 :1المرتكزات األساسية الناظمة لها، وهي كاآلتي

  إطار ثقافي كأساس لبناء نظام ديمقراطي.إرساء 

يعتبر وجود بيئة مناسبة تساعد على قيام نظام ديمقراطي شرطا أساسيا ال يمكن إسقاطه، كما 
يبقى وجود ثقافة سياسية لدى كل فواعل المجتمع أمر ضروري في العملية االنتقالية التي تتم في إطار 

 المسار الديمقراطي.

  الستيعاب وتقبل قيم الديمقراطية.التنشئة السياسية 

حيث يسمح ذلك بخلق ثقافة الحوار البناء وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، مما يدفع باألفراد 
 إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة البناء الديمقراطي.

  ترسيخ قيم المواطنة 

ات سياسية فاعلة وراسخة فإذا كانت قوة الدولة تقاس بوجود بنية اقتصادية قوية، ووجود مؤسس
في العمل السياسي على المستويين المحلى والدولي، فإن وجود وترقية قيم المواطنة يعتبر شرطا 

  أساسيا لتعزيز العملية الديمقراطية وترشيد نظام الحكم.

 .إدراك أهمية الفعل الديمقراطي لدى أفراد المجتمع 

بمدى اإلنتقال في فهم الديمقراطية إلى المستوى نجاح عملية االنتقال الديمقراطي السلس مرتبط 
 القيمي والذهني للمجتمعات.

 الخاتمة 
                                                           

واإلنسانية،  االجتماعية"الثقافة السياسية والبناء الديمقراطي في المنطقة المغاربية"، مجلة العلوم  ،عزوز غربي ونفيسة رزيق - 1
 87، 82، ص ص.  (2019، )ديسمبر 02، ع.20م.
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تأثير التهديد المتصور لعملية  يتضح أنلتطرق له من خالل محاور الدراسة بناءا على ما تم ا 
العديد من  المسار يظهرالتثاقف على الروابط بين الهوية الوطنية، وتأييد االندماج أو التعددية الثقافية، 

المؤشرات التي تبرز التثاقف كتهديد كنتاج للعديد من العوامل كمخرجات العولمة والتحول الرقمي 
والهجرة ....والتي فرضت حتمية تبني آليات تكون أكثر فعالية لمواجهة الرهانات المطروحة على البعد 

 الهوياتي.

هو العامل الرئيسي الذي يوجه عملية التثاقف  إلى أن التهديد المتصور منتشير النتائج ف
تشكل المواقف بين ت التفضيالتتفضيالت مجموعة األغلبية إليديولوجيات التثاقف، ومن خالل هذه 

، ليكون محور المناقشات هو التمييز بين إيديولوجيتين متعارضتين للتثاقف تقدم المجموعات
الثقافية واالستيعاب، فضمن إطار االستيعاب استراتيجيات مختلفة للتعامل مع التنوع الثقافي: التعددية 

سيتخلى المهاجرون عن ثقافتهم األم بينما يأخذون بشكل كامل لغة وقيم وعادات مجموعة األغلبية في 
المجتمع المضيف، بينما على النقيض من ذلك تصف التعددية الثقافية نظاما تتعايش فيه ثقافة 

خرى؛ وفي مثل هذه الحاالت يحتفظ المهاجرون بجوانب من مجموعة األغلبية بانسجام مع الثقافات األ
 ثقافاتهم األصلية بينما يتبنون أيضا بعض جوانب ثقافة المجتمع المضيف.

   التوصيات 

، ولكن عليها بتفعيل آليات لعملية التثاقفتعامل بمبدأ رفض أو قبول أن ال ت مجتمعاتعلى ال 
 : يز علىتركالخارج، وذلك من خالل البة الثقافات الوافدة من لمراق وميكانيزمات

  بشكل يمنحها القدرة على مواجهة التحديات على المجتمع المدني  نظماتموتحديث بناء
لية تجاوب مع كل المتغيرات الحاصلة على مستوى البيئة الدو المستويين الداخلي والخارجي، وال

 بالحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية؛
  مناسب ومالئم للنخب والكفاءات، تحيين ميكانيزمات الجذب بما يتماشي مع  توفير مناخ

 تطلعات تلك الفئة؛
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 تهديدات للهوية في المجال المعماري والتنموي  العمراني، جال االقتصادي ومالرابع:ال المحور

  " الهوية العمرانية أزمةو  في الجزائر المدن الجديدة"   عنوان المداخلة:

 :الملخص

غياب الهوية  الهوية والعمران و مسألةالعالقة بين  هدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء علىت  
للحد من مشكلة  الجزائراحد الخيارات السياسية التي لجأت إليها  التي كانت العمرانية في المدن الجديدة

اإلسكان التي عانت منها بعد االستقالل ،لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية ،لكن ما يعاب على هذه 
عن خصوصية المجتمع الذي  أنها فاقدة للهوية العمرانية التي تعبرالمدن والتي تأخرت وتيرة إنشائها 

فاقم هذا األمر أزمة اإلسكان إلى أزمات أخرى انجرت من عدم مراعاة القائمين  يأنجزت من اجله وبالتال
  مبانيي فحسب، بل ه  حضريةأو فضاءات مباني  مجرد تمدينة ليسالف، على هذه المشاريع المجتمعية 

خصوصية الهوية و المجتمع ،الغياب الروح المعبرة عن ثقافة ف .على ثقافة وهوية مجتمع عبرلها روح ت
 .  هو ما هو مفقود في هاته المدن األخرى عن باقي الهويات  تميزهالتي  عمرانية ال

 ،المجتمع.الكلمات المفتاحية: الهوية ،الهوية العمرانية، المدن الجديدة 

 

abstract 
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This research paper aims to shed light on the relationship between identity and urbanization and 

the issue of the absence of urban identity in new cities, which was one of the political options 

that Algeria resorted to reduce the housing problem that it suffered after independence, to relieve 

pressure on the main cities, but what is wrong with this Cities, whose construction has been 

delayed, have lost the urban identity that expresses the privacy of the society for which they were 

built. Consequently, this matter exacerbated the housing crisis into other crises that resulted from 

the lack of consideration by those in charge of these community projects, as the city is not only 

buildings or urban spaces, but rather buildings that have a spirit that expresses the culture and 

identity of a community. The absence of the expressive spirit of the community’s culture, 

identity and urban privacy that distinguishes it from other identities is what is missing in these 

cities. 

 
Keywords: identity, urban identity, new cities, society. 

 

 

 مقدمة:

على عدم  إلى ما ينجر إضافةتصميم المدن في الجزائر وخاصة المدن الجديدة تواجه تحديات كبرى  إن 
 أزمةمراعاة ثقافة المجتمع  التي بنيت من اجله وتثبيت هويته،ففي ظل  سياسة الدولة الرامية إلى حل 

لقد أصبحت العديد من مدننا  ،نجمت عن عدم مراعاة خصوصية المجتمع وثقافته أخرى  أزمةخلقت  السكن
 فاقدة للهوية العمرانية  المميزة لها

التغيرات من  رفالكثي ،أهم المسائل التي تعاني منها المدن الجزائريةفي الجزائر من  السكن تعتبر مشكلو 
من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة ،و أصبح    األسرة الجزائرية شكل المسكن وكذا طالت هذه التغيرات مست

 عن هوية وثقافة مجتمع . النمط الجديد من السكن  يشكل فضاءا ال يراعى فيها الخصوصيات وال يعبر

وفقا لنمط  هااللجوء إلى بناء لكن تم فك الخناق على المدن الكبرى  لغرض أنشأت إن المدن الجديدة
المجتمع ،انجر عن ذلك الكثير من المشكالت االجتماعية ،وجعلت من قاطنيها ال مستورد وغريب عن 

المجتمع  ةيشعرون باالنتماء لها فهي مجرد مراقد  فاقدة للهوية العمرانية التي تعبر عن ثقافة و خصوصي
عن منسلخة  االجتماعية عن بيئتها المدن غريبةهاته  أصبحت،ف التي صممت من اجله هاته المباني

 جذورها البيئية .



التي الهوية العمرانية غياب تصميم المدن الجديدة في الجزائر و  تأتي هذه المداخلة للبحث في موضوع و
 .بيعة وخصوصية المجتمع وهويتهها طفي يراعى

 تحديد المفاهيم:-1

 تعريف الهوية: -1-1

 تعني الذات، والداللة الذاتية للهوية تعني اإلحساس باالنتماء هاأنبالهوية:  المعجم الوجيز لغة:يعرف- 

 إلى منظومة راسخة تعطي الفرد خصائص منفردة. 

 الهوية بكونها: تماثل الخصائص الجينية األساس في عدة أمثلة أو حاالت، أو وبستر ويعرف قاموس

 تماثل كل ما يحدده الواقع الموضوعي للشيء المعين.

 مع الشخصية متطابقة هي هوية– (Identitas– Identity - Identite) :في اللغة الفرنسية

 .مجموعة من األفراد، وهي فريدة من نوعها

 بأنها إحساس الجماعة الهويةM.Weberماكس فيبر الهوية اصطالحا:يعرفها عالم االجتماع األلماني 

 التعبيرات الخارجية الشائعة، مثل الرموز واأللحان والعادات، وتميز أصحاب هوية وهي  باألصل المشترك،
 عن سائر الهويات األخرى، وتظل هويتهم محتفظة بوجودها وحيويتها، مثل األساطير والقيم والتراث ما

  الثقافي.

  جتمعيـةفأشـار إلـى أهميـة الهويـة فـي تشـكيل الشخصـية الفرديـة والم محمود العالم أمـا

يرى انه ال تكتمل الهوية الثقافية وال تبرز خصوصيتها  حــين الجابري  عابد محمــد عليــه ، وهـذا مـا أكـد
إذا تجسـدت مرجعتيهـا فـي كيـان تتطـابق فيـه ثالثـة  إال،وال تغدو هوية ممتلئة قادرة على نشدان العالمية 

    عناصـر :

واألمة ( ، واألمة ) النسب  الوطن الوطن ) الجغرافية والتاريخ ( ، الدولة )التجسيد القانوني لوحدة 
 . حي الــذي تنســجه الثقافــة المشــتركةو الر 

نتيجة تراكم تاريخي  ألنها، األممالجابري على أن الهوية الثقافية هي حجر الزاوية في تكوين  ، كمــا وضــح
 السياسية  . اإلرادةتحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار ،حتى لو توفرت طويل ،فال يمكن 

 الرمزية والروحية ومن خالل التعاريف المقدمة ، يمكن القول : أن الهوية تنطوي على معان 



لديه الوالء واالعتزاز بكونه الجماعية تعطي الفرد إحساسا باالنتماء إلى الوطن األم ، وتخلق  والحضارية
 (2017)مزارة،  لى جماعة معينة .ينتمي إ

فيمـا بينهـا ميزات مشـتركة مـن أهّمهـا اللغة  شـعور باالنتماء إلى مجموعة بشـرّية تجمع هي  الهويةأن  
 تعـّر ف تلـك المجموعـة البشـرّية نفسـها وبهـا والتاريـخ والحضـارة والتعبيـرات الثقافّيـة المتمّيـزة،بهـا واألرض

 (12، صفحة 2020)عوض،  .يعتـرف اآلخـرون 

 العمرانية:مفهوم الهوية -1-2

 مفهوم الهوية والمكان حيث يبدو واضحا لكثير من الناس، ولكنها تحتاج إلى التحقق بحيث يمكن

المعنى الكامل وتأثيرها على مختلف المجتمعات. ولهذا فإنه يجب تحديد كلمة الهوية ،.والمكان  تحقيق
 .والعالقة بينهما

 ويمكن تحديد بعض مالمح الهوية الثقافية وهي مجموعة من المالمح الثقافية الخاصة بجماعة 

والثقافة ، فالثقافة هي التي تشكل وكذا وجود عالقة بين الهوية  واحدة بما يميزها من الجماعات سياسية
الجماعات متميزة أو مختلفة عن التي جماعة  الهوية وهي التي تعطي االسم والمعني والصورة، أي هي

   .ى األخر 

ه،أي تحديد تعني الهوية الثقافية بمفهومها العام: "أنها العملية التي تميز الفرد بنفسه عن غير و  
 الشخصية

 3-2.ص األفراد بعضهم عن بعض االسم والجنسية والحالية العائلية, ومن السمات التي تميز 

 لمفهوم الهوية قائال'' أبسط أشكال الشعور هو الهوية، في المعنى الضيق يتعرض"كيفن لينش"

مكان ما الشائع: اإلحساس بهوية المكان هو إلى أي مدى يمكن للشخص التعرف أو تذكر  للمصطلح
وله صورة حية ،أو فريدة من نوعها هي نوعية كثيرا ما سعى  ألماكناعن غيره من  باعتباره متميز

 المصممون وراءها.

الشكل والثقافة  المثاليينامتالك العمارة جوهرا خاصا لتمثل التناغم  بأنهاكما يعرف "بيل الهوية المعمارية "
  والمكان والمناخ.

 ندرك الهوية اإلنسانية، ونحن أمر حاسم لهيكلةهو  والثقافية الطبيعية ومعالمه مع المكان فان العالقة   
أن  االقتصاد في استهالك الطاقة،ولكن يجب قواعد ليس فقط االحتراميعني  بطريقة مستدامة أن البناء



فريدة من  بيئة ثقافية وكل مدينة لكل مكان تجع التيالخصائص  الحفاظ على إلى مفهوم االستدامة يمتد
 . (5-2، الصفحات 2014)عزوز،  .محددة المعمارية المنشآت نوعها مع

 :الجديدة نالمد-1-3

وبالذات بالنسبة  تعتبر المدن لجديدة، من السياسات التي تنتهجها العديد من الدول لحل مشاكلها العمرانية
البد من و  يقصد بالمدن الجديدة و من هنا نجد أنه ال بد من التعرف على ما،للمراكز الحضرية الكبرى بها

 أو اإنجلتر  الدول المتقدمة مثل الوقوف على معناها و مفهومها ، استنادا إلى المدن التي تم إنشاؤها في
 .العالم الثالث الواليات المتحدة األمريكية و كذلك التي أنشأت في بعض دول

في الكتاب الذي  االقتراحات ن هذهبناء مدن جديدة بأكملها، وضم"E. Howardإبنزار هوارد"فقد اقترح
الفكرة التي حملها لنا تمثل نمطا من أنماط  و لم تكن هذه"مدن الحدائق غدا"عنوانه1828أصدره عام

باالكتفاء الذاتي، حيث  مجتمعات جديدة مستقلة،تتمتع الضواحي القريبة من المدن القديمة، بقدر ما كانت
و يتمتعون بوجود فرص عمل مالئمة، واإلقامة الدائمة  نسمة.ألف30يبلغ تعداد سكانها مال يقل عن

 .الخدمات الترويحية للسكان بالمدينة، هذا إلى جانب

بدأت  ذلك ، بعد1920و أخرى عام1907بتنفيذ فكرته المتصلة بمدينة الحدائق عام"هوارد"و قد قام
، و هذا حتى 1971عام28حتى بلغ عددها1946الحكومة حملة نشطة إلنشاء تجمعات حضرية جديدة عام

 .لندن يتم استقبال الفائض المتواجد في المدن الكبرى و خاصة مدينة

اختيارا  عن عملية أن المدن الجديدة خالل العقود األخيرة كان انتشارها و إنشاؤها وهناك تعريف آخر يبين
وسائل فعالة  هفي الوقت نفس التطور العمراني وتعتبر أساسيا ، ذلك أن المدن الجديدة و إن كانت تعبر

تنتج عن قرارات إيديولوجية سائدة في  أنها قادرة على اإلسراع بالبنية االقتصادية واالجتماعية ، وذلك
 .االقتصادي واالجتماعي التطور الهامة في ميدان االتجاهات المجتمع الواحد و تعكس

والبلدان وهذا الجانب  العواصمإن المدن الجديدة تعتبر وسيلة ناجحة لتنظيم : "و نذكر تعريف آخر وهو.
الهدف األساسي العام الذي كان من  هو المعروف كثيرا، ويكون دون شك تجمعا سكانيا هائال مخططا، ألن

عمراني منظم،يحل محل أشكال منافسة، تسود فيها  بنيان يجادإ محاولة وراء إنشاء مدينة جديدة، هو
 . وضوية غير مدروسة و بدون رقابة تقنيةمواطنون بطريقة ف ، شكلها)عمرانية(جيوب سكانية



وثقافية على  تخطيطية، اقتصادية واجتماعية ألغراض أنشأت ومنه واستنادا لما سبق، فإن المدن الجديدة
 أما في الجزائر، فقد جاء في الجوانب الفيزيقية واالقتصادية نحو يعطيها الشمول والتكامل في كافة

 :ما يلي2002الجريدة الرسمية لسنة

نوى سكنية  يستند إلى حضري، ينشأ في موقع خال أو بشري ذي طابع المدينة الجديدة هي كل تجمع"
إمكانيات التشغيل و اإلسكان  موجودة ، وهي تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفر من

 ."و التجهيز

المدن التي أنشأت بناءا على قرارات هي تلك بأنها :" المدن الجديدة:يمكن تعريفوبعد كل هذه التعريفات 
إلى  الزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة،باإلضافة استيعاب وبطريقة موجهة، الهدف منها حكومية

 .على المدن الكبرى وذلك من أجل دفع عجلة التنمية اإلجتماعية واالقتصادية تخفيف الضغط السكاني

 . (12-10، الصفحات 2009)ليليا، 

 :العمرانية يةالهو عناصر : 2

من العناصر التي تحدد هذه الهوية المميزة.  العديد اوحددو  نظرا ألهميتها بحث عديدون مسألة الهوية 
 أخرى  أنفسهم، بينما ترجع عوامل الثقافية واالجتماعية للسكان الخصائص إلىوبعض هذه العوامل تعود 

المتميزة. فعلى سبيل المثال،  مثل الخصائص الطبيعية للمكان والعمران المحلي بصفاتهأخرى  إلى جوانب
    العناصر الفيزيقية ومظاهرها، "ثالثة عوامل رئيسة في تحديد الهوية وهي (Relph, 1976)حّدد "ريلف"

عدة جوانب تسهم في اإلحساس (Kropf, 1996)ذكر كروف المعاني والرموز. وقد ، األنشطة 
كات بلو  وهي: مواد البناء،وتفاصيل اإلنشاء،والمباني،وقطع األراضي،و لشخصية المتفردة لمدينة مابا

كثيرون عن هذه  وغيرها كما لم يبتعد في المدينة أ نماط توزيع البلوكات ، والشوارع و  ، الشوارع المباني،
، (Punter, 1991)،(Carmona etal., 2010)ومنهم العناصر في دراسة الهوية المميزة

 By-التصميم أحد المراجع الرسمية البريطانية والمعنون "من خالل .كما حّدد(Montgomery 1998)و

Design"أيضا الهوية وهي متوافقة مع ما سبق مجموعة من العناصر التي تحدد(DETR, 2000) 

 :ختصار،ما يليباومن أبرز تلك العناصر المحددة للهوية المميزة لألمكنة،   

 :كرافد للهويةة يخصائص الثقافال - 



 الثقافية تمعات.كالسماتلمجللمجتمعات خصائص متميزة تتلخص في المظاهر الثقافية التي تميز تلك ا
لتقليدية،وطرق  ا والمالبس وأنواع الطعام والوجباتياضية واألنشطة الر  اللغات والفولكلور المختلفة، مثل

للمحافظة على هذا اإلرث التقليدي وعلى  تمعات المحليةلمجمن ااالحتفاالت واالجتماعات. وتجتهد العديد 
المستوى العالمي، وضياع  رها، بسبب االنفتاح الثقافي الكبير علىثاهذه السمات الثقافية خوفا من اند

 هويتها.

بخصائص طبيعية تميزها وتجعلها فريدة  الطبيعية من مكان آلخر وتتميز بعض هذه األماكن البيئاتتتنوع 
 ا يسهم في منحها الهوية المتفردة.مم

 فبيئات الجزر تختلف عن بيئات الجبال وهي تختلف بدورها عن البيئات الصحراوية وهكذا.كما تختلف
 ضمن هذه الفئات نفسها. األماكن

نات والخصائص الطبوغرافية والمكونات السطحية (كالتالل والصخور والكثبان الرملية ت والحيواتافالنبا
 تميزا وهوية متفردة. أيضا مما يعطي األماكن البحيرات وغيرها) تختلفوالجداول و 

 ية: للهو  انية كرافد الخصائص العمر -

والعمراني أحد أهم الشواهد على الهوية المميزة لألماكن؛ إذ تعد العمارة  يعد العمران والتراث المعماري 
والملموس، الشاهد األساس على الهوية ووجودها الحسي المادي  ريخها الفيزيقيتاوالعمران، من خالل 

 المميزة للمكان. وتسهم مجموعة خصائص في تكوين هذه الهوية العمرانية،منها:

 به :مواد البناء وأسلو -

نتاج أشكال بإاستعملت مجتمعات مختلفة مواد بناء متعددة، تبعا لما يتوافر من مواد خام محليا، مما سمح 
كل مجتمع  الحجرية والعمارة الطينية والعمارة الخشبية وهكذا.كما تمّيز رةمن العمارة بمواد مختلفة كالعما

الالزمة له )العقود والحوائط والقباب  ألسلوب الخاص في بناء المنشآت واألبنيةباتمعات لمجمن هذه ا
 وغيرها(.

 التشكيل المعماري والعمراني: -

المجتمعات  المفضلة لهذه  (typesاع العمرانية )المختلفة األنو  العمرانية في المجتمع تبرز هذه التشكيالت
إلضافة إلى طبيعة الفراغات با العمرانية طبيعة العالقات العمرانية بين الكتل والفراغات كما تبرز التشكيالت

   ا ونسبها. تهالعمرانية وأشكالها ومساحا

بين الكتل نفسها وبين  اتوتبرز المدن العربية التقليدية مثل هذه الخصائص، والتي تظهر في العالق  
الكتل والفراغات مثل الساحات واألزقة، والتي تعكس المفاهيم والعالقات االجتماعية بين السكان والطرق 



بين الكتل والفراغات مثل الساحات واألزقة، والتي تعكس المفاهيم والعالقات و  بين الكتل نفسها   البيئية
 معالجة الظروف المناخيةل االجتماعية بين السكان والطرق البيئية

 : العمرانيشكل البصرية والالصورة  - 

توفر الصورة البصرية العامة للمكان؛ والتي تنتج عن: شكله العمراني، وخط السماء فيه، والمفردات  
المختلفة؛ والخصائص المميزة  المجتمعات واأللوان التي تفضله المعمارية، والنسب الهندسية، والزخارف

التي تسهم في تحديد الهوية المميزة لذلك المكان. فقد تميزت، على سبيل المثال،بعض المدن بصورة 
لمآذن بامالقف الهواء المرتفعة والتي أعطتها خاصية بصرية متفردة عن غيرها، بينما تميزت مدن أخرى 

  تلك المدن وهكذا.  وارتفاعها في سماء

 ية:عبر الزمن أحد روافد للهو  والتكرارس والتماسك التجان -

إلضافة باالعمرانية وتكرار استعمال هذه األنماط لتشكيل األماكن المختلفة في المدينة،  األنماطإن ظهور 
أماكن متجانسة ، ويشير إلى نشوء وتطور هوية عمرانية محددة  إنتاج إلى تكرار عبر الزمن أدى إلى

يؤكد التفضيالت  زمانيا عبر األجيال المتعاقبة، االستمرار بتكرار هذه األنماط، مكانيا وومميزة. ذلك أن 
)البّلوز،  .ةللمجتمع، وتعبر عن الهوية العمرانية المرغوبة والمحدد( كما تعبر عنه هذه األنماط)الثقافية 

  . (47-13، الصفحات 2019

 رانية والسكان:ة العمين الهو يب العالقة-3
دراسات عديدة وجود االرتباط القوي بين الهوية العمرانية والخصائص الممّيزة لألمكنة من جهة،  أوضحت

وتبرز هذه الدراسات دور الخصائص العمرانية الفريدة،  ،من جهة أخرى  والسكان القاطنين في تلك األمكنة
 من بين مجموعة العناصر الفيزيقية، في نشوء العالقة واالرتباط.

تلك الدراسات وغيرها، توضح بعض التجارب واألحداث قوة هذا االرتباط بين هوية اإلنسان  إلىإلضافة باو 
على سبيل المثال، التي  (1995-1992)بوسنة المختلفة. ففي حرب ال والهوية العمرانية في المناطق

السابقة، انتشر تدمير التراث العمراني   دارت رحاها بين اإلثنيات العرقية المختلفة في دولة يوغوسالفيا
 ألنه كان، في نظر المتحاربين، أبرز ما يمثل تلك اإلثنيات العرقية والدينية المختلفة. وتمثل شهادات

في مدينة موستار والذي بني في القرن السادس (Stari Most)القديم الحجري السكان بعد تدمير الجسر 
فقد ذكر العديد منهم شعورهم  مرانية والهوية االنسانيةبين الهوية الع عشر، دليال على عمق االرتباط

  تم تدمير الجسر في المدينة ( عندماح إلصابة الذاتية والجر با



  بعد انتهاء الحرب اللبنانية دة إعمار وسط مدينة بيروت،ربة إعاالمثال السابق، تشير تج إلىإلضافة باو
  تمحورت مقترحات  تمع من جهة أخرى لمجم) إلى ارتباط الهوية العمرانية من جهة وهوية ا1975-1990

ضرورة حفظ الهوية المحلية وعدم اللجوء إلى بناء مشاريع ذات طابع مستورد  إلعادة اإلعمار حول
 .إعادة اإلعمارو  وغريب عن المدينة

ريخ المدينة والشواهد الحضرية والعمرانية، ويعمل على الحفاظ تامشروعا يضع في الحسبان "   وطرح  
 .على هوية وسط المدينة

تمع نفسه والعالقة الوثيقة بينهما. ومن لمجوية ابهيبرز المثاالن أعاله ارتباط الهوية العمرانية المحلية   
إلى قيمتها العمرانية الذاتية، تمثل  باإلضافةنها ،التقليدي؛ أل  مناطق العمران لىتي أهمية الحفاظ عتأهنا 

 ويتها المتفردة.بهتمعات المحلية نفسها لمجا

تمعات. لمجيات الثقافية والتغييرات التي تواجه اوتتضح أهمية الهوية العمرانية المحلية مع بروز التحد
تمعات لمجتقريبا بسبب صعوبة التواصل بين تلك ا بتةثا فالهوية المحلية في المناطق المختلفة بقيت

ساعد في  اللمجأن تطور وسائل النقل في القرن التاسع عشر، وما تاله من تقدم في هذا ا قديما. غير
يات أمام الهوية المتميزة للمجتمعات ونشوء تغييرات إلى بروز تحد تمعات، أدىلمجتقصير المسافات بين ا

 .  فيها

تمعات المحلية لمجالثورة الرقمية والتقدم الهائل في مجال االتصاالت،أصبحت الهوية في اومع حلول 
على الهوية العمرانية المحلية محل تساؤل في ظل انفتاح  باتت أكبر وأعمق وأصبح الحفاظ بمواجهة تحد

جانب التطور  ت منتأيات أماما لهوية المحلية لم أن التحد ثرها ببعضها. غيرتأالثقافات على بعضها و
ثيرا. فمع تأإن بعض االتجاهات المعمارية والعمرانية نفسها ال تقل  في مجال النقل واالتصاالت فقط؛بل

أماكن من العالم. فبعض  سلبية على العمران المحلي في عدة رثاآ عالميا، برزت التيار الحداثي انتشار
ديد ته يؤدي إلى المحلية أي اعتبار مما لهويةاالتجاهات في التيار الحداثي ال تعير العمران التقليدي وا

 . الهوية المحلية

ن باكائز التي تمنع ذوكأحد الر  ويته الخاصة المميزةبه المحلي يات، يبرز دور العمرانوبمواجهة هذه التحد
 أصيلة يلزم الحفاظ عليها ضمن التي تعكس ثقافات و ةالمحلي ر الهويةثابعضها، وعدم اندتمعات في لمجا



التواصل وعن تطور  شامل من التعددية الثقافية في العالم.وال يمكن إيقاف التغييرات الناتجة عن إطار
مجتمعه،  إلى إلى تكريس انتماء اإلنسان األفكار العمرانية، فالحفاظ على الهوية العمرانية المحلية يؤدي

، 2019)البّلوز،  .وتعددها وتنوعها نا مع سرعة المتغيرات الطارئةاستقرارا وأكثر اطمئنا مما تجعله أكثر
 . (47-13الصفحات 

 الـوعي فحالـة ى أخـر  أمـة بمواجهـة تحـدد إال ال هويتهـا عناصر من أساسي عنصروهي األمة  خصوصية إن

ولقد تسبب التفاعل مع   االســتعماري أثنــاء التــسلط )العربــي الغربــي(مـن خــالل التفاعــل بالـذات ظهـرت
 انسالخ العمارة عن جذورها البيئية -قطبية ذات حدين هما : إيجاد إلىالغرب في مجال العمارة 

 . انسالخ المعماري عن ثقافة وذاكرة مجتمعه-

 أوبـشكل  ال بد أن يكون  من تأثر هذه الهوية إزالتهاضد محاولة  األساسيةأن احتفاظ الهوية بسماتها 
 المحلي أي)اآلخر(و)ألذات(هما بين طرفين وتجاذب تناقض هيئـة فـي تـنعكس حيـث ,ر(اآلخـ(تابمـؤثر   بـأخر

 أسالفه من  يأتيه)أفقـي(أحـدهما،واحد في وقت متعارضـتين لثقـافتين تعـايش حالة تكون  وبذلك و الخارجي
 نقـصده الـذي اآلخـر إن .ومعاصـريه عـصره مـن يـأتي) عمـودي(اآلخـروتقليد شعبه وجماعته الدينية و 

 :وهي تتشكل منها الهوية العناصر الرئيسية التي تمثل مستويات بين ثالث يتـراوح

 المستوى األول البعد التاريخي للهوية :- 

 االعتقــاد مــع ترتكز وجهة النظر القائمة على استحضار التاريخ بكل ما يمثله من )تراث ،تقاليد،ثقافة،...(
 وترتيـب الثقـافي الماضـي مـع بالتواصـل إال تتحقـق حيـث ال .األمة تراث عن االنفصال الكلي باســتحالة

 التواصــل ظــروف أن تحديــد منــه اعتقــادا اإلحيــاء بعمليــة   )التــاريخ(ي المعمـار  ويـربط .العالقـة معـه
 ســــابق إلــــى الخــــصوصية إعادة و الضائعة الهويــة الســترجاع الزم شــرط مواطنــه فــي وأســباب التغيــر

 .بــــسابقها الرتباطهــــا تــــاريخي نــــاتج بأنهــــا العمــــارة تعريــــف ذلــــك ويعــــزز عهــــدها

  :للهوية البعد الجغرافي  -:ثانيال المستوى   -

حيث يشكل هويته فأرباب المشروع الثقافي الغربي  هويتــه فــي الجغرا للبعــد الــسمة البــارزةني  التق الجانــب
 لم يعترفون انه بلم يبق لهذا المشروع ثمة اختيار آخر تحت سلطة التقنية



 فــي التبــادل الــسوق  قــوانين حــسب االســتهالك  صــيغ هــي التــي التقنيــة هــذه لهويــة بــديل ثمــة فلــيس 

 .الخاصــة ســلطتها قــوانين بفعــل معــا واالســتهالك اإلنتــاج قــوة هــي لتكــون  للتقنيــة العنــان إطالق و

 التطـــابق و التوافــق حــد لتــصل إلــى)الجديــد(بــصورة للهويــة للبعــد الجغرافــي الــصورة الذهنيــة وتــرتبط
 مـن البـد الذي المشروع يمثل و التطور والتقدم ليمث)يالجغراف اآلخر ( كما يصفه البعض أو فالبعد الجغرافي

 هـذا التعامــل مــع)لــذاتا( حاولـت األســاس وعلـى هــذا التقليــد أو حـد االستنــساخ إلى ا بـه اللحـاق

معروفة والمقاربة هذه ال تتسم بالرفض المطلق بل تشير في الكثير  لنمــاذج مقاربتــه طريــق عـن وترشــيحه
من خصائصها للوعي الذاتي النقدي الذي يتميز بقيام األفراد والجماعات عند االستعارة من الثقافات 

 بتفكيك وفهم الجديد وتكيفه أو التكيف معه حسب تصورها وحسب منظومة القيم التي تجمعه. األخرى 

 :البعد المفاهيمي للهوية:المستوى الثالث

التغريب ،القومية  ،األصالةمثل ) الحداثة،  ألفاظ أن هذا البعد يظهر في صيغ ومفاهيم و
،...الخ(وهذه الصيغ والمفاهيم تفقد تدريجيا مدلوالتها المفاهيمية ويمتلئ هيكلها الصوتي من األممية،

ل داللية متناقضة وان تصديق هذه على حق إسقاطهاخالل سياق استعمالها حتى يمكن في النتيجة 
 البديل المسيطر على مواجهة فراغ المرجعية من الهوية. أصبح واأللفاظالمفاهيم 

المفاهيمي هو مشهد الصراع قطبي النظرية والتطبيق وتضخيم  البعد أن من بين المشاهد التي يعكسها
والمجتمع(  إنتاجه اصل بين )فكره وتو  إقامةهذا المشهد يقف المعماري المعاصر عاجزا عن  ومن األدوار

سبيل الختراع العمارة والتحكم في عملياتها ،افقد  إيجادفي  اإلفراط أن انسياقه وراء الشرعية و إذ،
إلى كسر حالة االستقرار  أدىالمعماري الشرعية االجتماعية بقطع االتصال مع المجتمع وهذا القطع 

 والتوازن التي كانت عليه العمارة التقليدية .

عوامل تعزيز الهوية بيت النظرية والتطبيق يتمثل بالحيلولة دون تطبيق النظرية بدافع مؤسساتها  أهم إن
صل  هذا التوا وإبعادالنية أو الرغبة في تحقيق الفهم واالستيعاب لجوانب هذه الهوية ، من غياب ألسباب

. 

التعبير واللغة المعمارية ، ويضيف )النجيدي  أساليبكما يؤثر البعد المفاهيمي للهوية على 
 وإنماعدم جود هوية ،أو ليس في حالة وجود اإلطار ("أن المشكلة الحالية ضمن هذا 145،ص2001،



ليها في تحقيق هي في غياب وجود انجازات )الذات( التي تمكن الهوية من االستناد ع األساسيةالمشكلة 
  . األساسيةعناصرها وخصائصها 

 على المشهد الحضري فهي : التغيير الذي يمكن أن تطرأ أشكال أما

بعض الفعاليات ،نتيجة التغير بنمط االستعمال في المدينة  إلغاء استحداث فضاءات حضرية جديدة و
 بسبب التقنيات الحديثة.

 المحلية . البيئةاستخدام مواد بناء جديدة قد ال تتالءم مع -

 و عاليـة بنائيـة كثافـة عنـه ينـتج بمـا البنـاء فـي باالرتفـاع الحـدود ابعـد إلى األرض اسـتغالل إلى االتجاه - 
  .جديـد سـماء خـط

حد التهميش  إلىبالبيئــة والتقليــل مــن تأثيرهــا  الكبيــر الــتحكم إمكانية أعطىالمــذهل  التقنـي التقــدم -
)الصفــار،  العمارة والمدينة غريبة عن بيئتها الطبيعية ،كما هو الحال في مدن الخليج . أصبحتلذلك 

 (292-277، الصفحات ص2010
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وية مميزة إيجابيات متعددة ثقافية واجتماعية بهتتمتع التي  إن للحفاظ على المناطق العمرانية 
 :يلي فيما واقتصادية. ويمكن تلخيص هذه اإليجابيات

يات معينة لدى رمز  وية متميزة معان وبهتولد األماكن العمرانية التي تتمتع :بأمكنتهمن ارتباط السكان يتمك
والرمزية عالقة ارتباط بين السكان وتلك  السكان. وينشأ عن استخدام السكان لهذه األمكنة ذات المعاني

   .األمكنة

النتماء له والرغبة في العمل على تحسينه ابخالل الشعور العالي لمكان من ابيتجلى هذا االرتباط  و  
تتمثل في الثبات  الرجوع لدفاع عنه وحمايته.كما تعود هذه األحاسيس والمشاعر بفائدةابالقوي  والحس

لخدمات الالزمة لتطويره وضمان استمراريته ابكه، بل في إليه والعمل على تحسينه ورفده لمكان وعدم تر اب
 ره.اثوعدم اند

في ظل التفاعل الكبير حاليا بين الثقافات، نتيجة تطور وسائل التفاعل االجتماعي ة:ينفس إيجابيات-



قافة معينة برزت بسبب التقدم كنتيجة لسيطرة ث ر ثقافات متعددةاثوسهولة التنقل والسفر، تبرز مخاطر اند
أالَّ يكون  تمع ما،يجبلمجإحرازه في كنف تلك الثقافة المسيطرة.إن التقدم التكنولوجي والفكري  الذي تم

على لى إ المختصين أخرى وضياعها. بل العكس صحيح، حيث يسعى العديد من سببا البتالع ثقافات
المميزة؛ بما يمثل  ويتههبي العمران المحل وهنا يأتي دور بانها.الثقافات المحلية وعدم ذو  عالحفاظ على تنو 

ومجيدة؛ ليشكل األساس الذي تستند إليه  حقبات مزدهرة و بأوقاتمن انجازات حضارية والذي يذكر 
الهوية  الثقافات غير المسيطرة، ليوفر لها االستقرار النفسي الداعم لالستمرار وعدم االنجراف وعدم ضياع

 المحلية.

تمع لمجويتها المميزة عامل جمع وربط بين مكونات اهبتشكل األماكن العمرانية ة:يية المجتمعالهو  نيتمك-
أن  التراث وهي التاريخ المشترك. كما للمجتمع المحلي، فإن األماكن العمرانية هي المحلي. فبالنسبة

تماعية التي نشأت وتطورت للتفضيالت الثقافية واالج الهوية العمرانية المحلية هي انعكاس للذوق العام و
أفراد كة يشعر كل تصبح الهوية العمرانية المميزة بمثابة أرضية مشتر  ،وعليه  تمع المحلي لمجفي ا

فإن الحفاظ  ولذا ،تمع أنفسهملمجأفراد ا بين الروابطإلى تعزيز  النتماء لها، وبما يقودابتمع المحلي لمجا
. وضمان   تمعلمجأفراد ا بينعلى الهوية العمرانية وسيلة عملية لتقوية العالقة الثقافية واالجتماعية 

 .تمعلمجهذه الروابط لما لها من أهمية في تعزيز روح التعاون والتواصل االجتماعي في ا استمرار

 ات االقتصادية:ييجاباإل-

كبيرا للعديد من البلدان حول العالم؛حيث يتنّقل ماليين  ياقتصادمصدرا  الوقت الحالي السياحة في تشّكل
ويته هبذا النشاط المزدهر. وفي هذا اإلطار، يبرز العمران المحلي ه ن بلدان أّلخرى في ظلالسكان م

يارة المدن واألماكن تتنّقل لز  كأحد أبرز الجوانب التي تفّعل هذا النشاط السياحي. فماليين السياح المتفردة
لتالي، يعد ابتطورها. والعمرانية المحلية لالطالع عليها والوقوف على خصائصها وتّفهم أسباب نشوئها و 

تصادي للبلدان المختلفة ويتها المتميزة مصدرا من مصادر الدخل االقهبعلى هذه األماكن األصيلة  الحفاظ
 (47-13، الصفحات 2019)البّلوز،  . واألعمال والمهن والحرف المحلية والذي يدعم الوظائف والصناعات

. 
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إلى انه قي حالة وجود أزمة فان هذا الشأن يخلق وعيا بضرورة البحث   يشير الباحثون  السياقفي هذا 
عن بدائل أفضل وفتح المجال أمام فكر مبادر وأساليب عمل كفؤة جديدة ،إن تطور العصر الحديث أدى 

 إمدادإلى قطع الصلة بين الحاضر والماضي وعزل الماضي عزال تاما ،لذلك فان الهوية القادرة على 
 يد برباط اجتماعي فاعل هي هوية جديدة قد تشابه الهوية القديمة من حيث الشكل والمجتمع الجد

 عنها من حيث المكونات والعناصر . ولكنها تختلف األهداف

هو مقصود  )النجيدي (فيرى أن السمة الرئيسية لممارسة العمارة العربية حاليا ،هي مفارقة بين ما أما
والتواصل واالنفتاح مع االنسانية بمداها الواسع ،أي ق الهوية حقق فعال ويتركز حول تحقيتوبين ما ي

مستنسخا لما يحدث عالميا أو من خالل  يأتيعالمية المعرفة ومحلية التطبيق ، وان الشكل المعماري 
 اإلبداعينفسه وبعيد  عن التواصل  أسيراالستنساخ المحلي للمرجع المعماري وفي الحالتين يبقى النتاج 

 (292-277، الصفحات ص2010)الصفــار،  ن لغة شكلية عالمية قابلة لكل الدالالت .ع مينب ،فهو

 وغياب الهوية العمرانية: المدن الجديدة في الجزائر-6

إشكالية سرعة هي الحل األمثل لمعالجة  يعتقد البعض من أصحاب القرار أن المدن الجديدة في الجزائر     
التحضر التي تعيشها بلدان المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا من أجل التحكم وتنظيم االستيطان 

، إال أن الفكرة في حد ذاتها تحتاج إلى استثمارات ضخمة إلنجاز مثل هذه المشاريع  البشري الحضري 
على إنشاء مراقد للبشر فقط بقدر ما  الطموحة، ألن المدن الجديدة بالمفهوم العمراني المعاصر ال تقتصر

يشترط في مخططاتها العمرانية أن توفر جميع الهياكل األساسية والتجهيزات التجارية واالجتماعية 
 إلى غياب هوية عمرانية تميزها.  إضافة والثقافية واإلدارية الضرورية،

في الجزائر، خاصة عبر الشريط المدن الجديدة لمواجهة التحضر السريع  إستراتيجيةتبنت السلطات  لقد
الساحلي والتل، أين وصل التشبع الحضري أقصاه في المدن الكبرى والمتوسطة الحجم ،وما نتج عنه من 
 انعكاسات خطيرة على الوسط الطبيعي ،وباألخص تراجع مساحة األراضي الفالحية بسبب التوسع العمراني

عنها في التسعينات ،إال أن عموما لقد ظهرت الفكرة في السبعينات واندثرت في الرفوف ثم عاد الحديث ،
العشرية السوداء التي عانت منها البالد انعكست أيضا على قانون التعمير بسنوات قحط حالت  سنوات

تبنيها في البداية  دون تبلور فكرة المدن الجديدة على أرض الواقع كمشاريع ذات منفعة وطنية بل تم
أين جاء  2002بطريقة جد محتشمة على المستوى المحلي وظل هذا الفراغ القانوني إلى غاية سنة 

القانون أعطى صورة واضحة لفكرة  [10]المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 02/08القانون 

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88/#_ftn10


السياسة تتجسد على بدأت هذه  2004إنشاء المدن الجديدة خاصة ما تعلق بالشروط والتسيير، وفي سنة 
 .أرض الواقع

التفكير في حلول جذرية لتلك  بدأفبعد استرجاع الجزائر أمنها واستقرارها النسبي وتعافي اقتصادها،        
الظواهر التي جعلت المدن تعاني من االختناق وما تبعها من مشاكل النقل والسكن والمرافق العمومية، 

 .لقضاء على تلك الظواهرفكانت المدن الجديدة الحل األمثل ل

عن قطاع اإلسكان إلى زرع هذا  المسؤولينتفاقم أزمة السكن واإلسكان بعد االستقالل في المدن أدى  إن  
النمط من العمارات في جميع أنحاء المدينة بطريقة عشوائية وبدون دراسة مسبقة لحاجات األسرة 

، وال من حيث المواصالت ووجود الماء باألماكن الديمغرافية الجزائرية، من الناحية الثقافية واالجتماعية و
الحاجة الماسة إلى ملجأ يأوي إليه اإلنسان تدفعه عندما يتحصل على مسكن أن يقبل أي نمط  .المختارة

 .من المسكن وبدون أي شروط

وأسقف المسكن بنية اجتماعية ثقافية بالدرجة األولى قبل أن يكون مجموعة من الجدران واألرضيات 
ونوافذ وأبواب ولهذا فمعظم السكنات الحالية التي أنجزت بالمدن ال تستجيب إلى المكونات الثقافية لألسرة 
والعائلة الجزائرية ،هذه الصناديق الصماء المستوردة تنجز في الدول األوروبية لألسر الثورية واألحزاب، 

عموم مساكن عادية تستجيب لمتطلباتهم ألن فكرة العائلة الممتدة تتجه نحو االنقراض وهي علة ال
الشخصية لالنفراد والنوم والراحة وللعالج الجسدي ، للدراسة الفردية ،واستقبال األصدقاء بينما في الجزائر 

 … فالزالت العائلة من الصنف الممتد ويصل عدد أفراد العائالت إلى عشرين

 (152-141الصفحات ، 2019)كشيدة، 

اجتماعي حضري يحتوي  وعاءي اإلدارية فحسب، بل ه االقتصادية و أنشطة ومباني   تمدينة ليسال نإ
والشاهد المادي على ثقافة  اجتماعية تاريخية وتفاعالت على ثقافة وهوية التي تعتبر نتاجا لسيرورة

المجالي والذي يعبر عنه بمختلف  والتواصل الزمني و الشعوب والمجتمعات ونتيجة لتراكم األفكار والخبرات
كذا نوعية الناتجة عن اختالف عوامل إنتاج الشكل  أو الحضرية التمثالت العمرانية للنماذج و التشكيالت

ومختلف إمكانيات البيئة الطبيعية من موارد ونوع المناخ السائد، طبوغرافية  العمرانية الحضري لألنماط
الموقع، النظام السياسي واالقتصادي، المعتقدات الدينية والنظام االجتماعي  ا التراكمكذ الموضع وأهمية

 (315-289، الصفحات 2016)عدون،  والفكري والثقافي للمجتمع الحضري..



 
من خاللها الدول  تواجه إستراتيجية إن التخطيط من اجل بناء مدن جديدة أصبح يمثل في وقتنا الحاضر

أو مستحدثة،  جديدة مدينة العديد من مشكالتها اإلسكانية ومن الجدير بالذكر أن بناء المتقدمة والنامية
جميعا ، إذ أن المدن الجديدة تمثل شكال  والنفسية واالجتماعية االقتصاديةعملية تتكامل فيها المقومات 

إقامة مجتمعات تتحقق فيها مستويات معيشة أفضل،  أجللتغيير المخطط من  بنائيا نموذجيا ومحصلة
 .إلخ...أساليب الرعاية اإلجتماعية والصحية والتعليم فهي مجتمعات مستحدثة تتوفر فيها

 

السكاني على  الضغط كحل لتخفيف أو كما ذكرنا سابقا ، فإن عملية إنشاء المدن الجديدة تأتي كبديل
صناعات في مناطق عديدة  لقومي و توفير فرص العمل مع إنشاءالمدن القائمة ، بهدف زيادة الدخل ا

 .لها االقتصاديمن الناتج  لالستفادة

 توضع لتنمية هذه المدن فإنها سوف تضع في اعتبارها إستراتيجيةومما ال شك فيه أن أي 

 اإلجتماعية التي تهدف إلى التنسيق بين عناصر مختلف المقومات و االقتصاديةوالمعايير 

 .األمثل لمواردها لالستغاللية المختلفة التنم

 و لقد اعتمدت عدت استراتيجيات للتنمية هذه المدن تتداخل معا في منظومة واحدة شأنها في

  :ذلك شأن أي عمليات تنموية نذكر منها

 :التنمية اإلجتماعية إستراتيجية-

، لما لها من  لتنمية المدن الجديدةيمثل البعد اإلجتماعي واحد من المكونات األساسية و الحيوية الالزمة 
مؤثرة بشدة على األنساق  الخصائص التي تبدو شديدة التعقيد و التركيب حيث تبرز فيها السمات المحلية

 .و المعايير السلوكية ألبناء المجتمع المرتقب

مؤثرات و ال التنمية اإلجتماعية بالمدن الجديدة يجب أن تنبع من تحليل إستراتيجيةلذا فإن أولويات 
 :المتأثرات للتعرف على التجمع البشري الجديد الذي يمكن رؤيته كالتالي

للتنمية المجتمع هي الشغل الشاغل للمخطط، فهي التي تجسد المحور الحيوي  إن فكرة تكوين. 

يستهدف نطاقا جغرافيا  ذ أنه‘إن السكان يمثلون المحور الحيوي لهذه المدن ويشكلون العمود الفقري له
 االستقرارباإلقامة و تشجيعهم على  ثم فإن عملية دفع السكان إليه وإقناعهم لم يعمر من قبل، ومن



 .االعتبارتحديا ينبغي أخذه في  الجديدة تمثل وتهيئة الظروف التي تضمن البقاء في أماكنهم

 ليديةالتق أن يحرص على تالفي األخطار والمثالب إن التخطيط اإلجتماعي للمدن الجديدة ينبغي
 .سيعملون عليها الذين البشر ولألرض  دراسة دقيقة يتطلب حيث القديمة القائمة، بالمجتمعات

 

العالقات اإلطار  ، حيث تمثل تلكاالعتبارهاما ينبغي أن يؤخذ في  إن العالقات االجتماعية تمثل جانبا
 .اإلجتماعي الذي يتعامل بمقتضاه سكان هذا المجتمع

 المجتمعات  عند تشكيل االعتبارأن توضع في  لهذه المجتمعات الجديدة يجبإن الهوية المحلية
  .الجديدة

 (84-83، الصفحات 2009)ليليا، 

أن العمارة هي نتاج من وجود عالقة جدلية بين العصر والحضارة فيترك كل منهما بصمته على اآلخر 
وعلى العمارة ،ثم أن العمارة يجب أن تتماشى مع معطيات البشر فالمكان وحضارته وتاريخه يمثل النص 

 المستعملة . واألفكارإلى المتطلبات والمفاهيم  باإلضافةالذي تكتبه 

مع البيئة الثقافية التي يمتلكها ويستمد  اإلنسانترتبط بالبيئة الثقافية وهي تمثل حالة تكيف  لن العمارة
في التنفيذ ال يمكن  األسلوب وعا من الطراز ونمنها ،وان قوة الثقافة العامة لعصر ما تستلزم  خصائصها
تطلبات عصره،وهو بذلك يمثل العصر ،فكل مبنى مرتبط بزمان ظهوره ملبيا م أوفي تلك الفترة  إاللن يوجد 

 نتاجا حضاريا يعكس حضارة البلد.

المتعددة كانت في الماضي وال تزال تعكس استجابة مادية لمتطلبات  وأبعادهاالمختلفة  بأصنافهاأن العمارة 
جوانب النظرة الموضوعية للعمارة تكمن في  ىإحدان فومن هذا .مراحل التطور البشري  أفرزتها إنسانية

الفطرية والمكتسبة ،ويقف في مقدمتها العالقة بين قياس  اإلنسانمالءمتها لخصائص وممارسات  ىمد
يمثل )الحاوي (في هذه الحالة الفضاءات  إذوالعمودية ، األفقية أبعادها)الحاوي والمحتوى(من حيث عالقة 

، 2010)الصفــار،  توى(.االنسانية )المح وأحاسيسهالفيزيائية  بإبعادهالمعمارية والحضرية ،فيما يمثل 
 (292-277الصفحات ص

 



  :الخاتمة

عزز ويتمع لمجأفراد ا الرابط الروحي الذي يجمعالهوية العمرانية  بمثابة  مما سيق يمكن القول بان    
 هويتهم.

المشاريع العمرانية والمدن الجديدة التي أنشئت  في الجزائر لم تراعي في تصميمها خصوصية المجتمع  و
المجتمع في هاته  أفراد وإشراكوطابعه الثقافي ،فكان على القائمين على إنشاء هاته المدن مراعاة ذلك 

عن روح المكان  تعبرتعكس فيها هذه المشاريع كي  تأنجز يالئم البيئة التي  المشاريع بما يالئمهم و
 للمجتمعو الثقافية  الجتماعية الهويةيجب مراعاة لذا ،األخرى  والبيئات األمكنةوتجعله متفردا عن بقية 
فغياب التخطيط الذي يراعي بعد الهوية في التصميم سيراكم المشكالت التي عند تخطيط هذه المدن ،

 . المجتمععاني منها يإلى قائمة المشاكل التي تنضاف 

 

 قائمة المراجع:

  العمرانية المحلية في منطقة 19-17دور التصميم العمراني في الحفاظ على الهوية (. 2019, 6البّلوز. ) دمحمإبراهيم
 .https://www.ju.edu.sa/fileadmin/sfudjp2019/6.pdf، من 2022, 1 15. تاريخ االسترداد الجوف

  ,حالة مدينة -(. الهوية الثقافية والتماثالت الحضرية الجديدة في المجتمع الجزائري 2016الطيب عدون. )اكتوبر
 .315-289 ص ، 3 م، مجلة العلوم االسالمية والحضارة. -غرداية

 ( .المدن الجديدة و مشكلة اإلسكان الحضري 2009حفبظي ليليا .)- المدينة 07الجواريةرقمدراسة ميدانيةبالوحدة
علي منجلي. قسنطينة، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية قسم علم االجتماع، الجزائر: جامعة -الجديدة 
 منتوري .
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 الرحاب. الجيزة، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة.



 ( .2020ريتا عوض .).الشارقة.االمارات العربية  التراث الثقافي وسؤال الهوية .الملتقى العربي للنراث التقافي
 لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي. المتحدة: المكتب االقليمي

 ( .ازمة الهوية الثقافية العربية في ظل العولمة:بين متطلبات تفعيل الوحدة الوطنيةوتحقيق 2017زهيرة مزارة .)
خميس مليانة: جامعة الجاللي  القراءة للتراث والهوية في زمن العولمة .. -الجزائر نموذجا-االستقرار السياسي 

 بونعامة.

 المجلة العراقية للهندسة (. العولمــة واثرها على النظام العمراني. 2010, 11 30فــر مـوسـى مــازن الصفــار. )ظـا
 .292-277(، الصفحات 19) 6،  المعمارية

 ( .2019, 10 26هناء كشيدة .)مجلة جيل العلوم االنسانية(. المدن الجديدة والهوية االجتماعية: )بوسعادة مثاال  ،
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنةمخبر 

 الجزائري فرقة إشكالية الهوية في المجتمع 
 PRFUبالتنسيق مع فرقة البحث التكويني الجامعي 

 التربوي في الجزائر في ظل عالم متغير اإلصالحسوسيولوجيا 
 بالتعاون مع قسم العلوم االجتماعية

 المؤتمر الدولي حول:

 تهديدات للهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة
 )المخاطر وآليات المواجهة(

 2022مارس  10
 األستاذة الدكتورة دليلة خينش إعداد:

 بسكرة -قسم العلوم االجتماعية جامعة محمد خيضر
 d.khineche@univ-biskra.dzالبريد االلكتروني: 

 إعداد: سليمان نبار طالب دكتوراه سنة ثالثة
 بسكرة -خيضرقسم العلوم السياسية جامعة محمد 

 مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع
 slimane.nebbar@univ-biskra.dsالبريد االلكتروني: 

 ابأورو خماطر صعود اليمني املتطرف وهتديد التعايش اهلواييت يف  :مداخلة بعنوان
 ملخص:

بية مشتركة، أورو له خلق هوية  األسمى، كان الهدف 1951بي سنة ورو مشروع االتحاد األ إطالقمنذ 
 واحتواء الهويات الوطنية بما يخدم تطور هذا االتحاد في جميع المجاالت السياسية، االجتماعية، الثقافية...

mailto:d.khineche@univ-biskra.dz
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بيين اتجاه ورو وذلك من خالل تعزيز الهوية والتمسك بها وبذلك تكون حصًنا منيًعا للحفاظ على وحدة األ
 العوامل الخارجية.
بية أو للمهاجرين الذين ورو هي تجميع واحترام لكل الهويات سواء كانت للدول األ ةبيورو فالهوية األ

 بيين.أورو مواطنين  أصبحوا
لكن هذه القيم الحضارية والتي تعمل على توحيد واحترام الهويات، مهددة من قبل العديد من العوامل في 

التي عرفت صعوًدا من خالل نجاحها في تحقيق  األخيرةوحركات اليمين المتطرف، هاته  أحزاب أهمهابا أورو 
بي أو حتى من خالل المشاركة في ورو بية، أو البرلمان األورو الفوز بمقاعد نيابية سواء في برلمانات الدول األ

 بية، وحتى الهويات الخاصة بالجاليات المقيمة في خطر.ورو الهوية األ فأصبحت تأليف حكومات في الدول.
 مقدمة:

بية تجمع كل شعوب االتحاد أورو هوية جامعة، هوية  إيجادإلى  تأسيسهبي منذ ورو االتحاد األيسعى 
بتحقيقه اجتماعيا من  إال، فتحقيق التكامل السياسي ال يتم اإلقليميبي، وذلك للحفاظ على هذا االندماج ورو األ

 خالل هوية جماعية.
أو تفكك هذا االتحاد لكن الدور الالفت للنظر  هاته الهوية الجماعية سوف تكون حصًنا منيًعا ضد تراجع

بية من خالل نجاحها في ولوج المؤسسات الفاعلة داخل االتحاد ورو اليمينية المتفرقة على الساحة األ لألحزاب
 بي، دق ناقوس الخطر فيما يخص القبول الشعبي المتزايد لهذا التيار السياسي.ورو األ

بية، سواء تلك ورو المجتمعات األ أطيافهامة تشمل كل  أصبحتبية جماعية، أورو فعوض خلق هوية 
 با.ورو من ذوي الجاليات المهاجرات أل األوربيين(، أو األصليينبيين ورو )األ اإلقليمية

هذا الصعود المتزايد للتيار اليميني المتطرف، وخاصة في البرلمانات سواء المحلية )للدول( أو في 
 تداعيات ومخاطر متعددة. بي، قد تكون لهورو البرلمان األ

 التالية: اإلشكاليةومنه نطرح 
 با ؟أورو با على التعايش الهوياتي في أورو ما هي تداعيات صعود اليمين المتطرف في  -

 نتبع المحاور التالية: اإلشكاليةولمعالجة هذه 
 التأصيل المفاهيمي لمصطلحات الدراسة.أوال : 
  :با.أورو ة المتطرفة في ياليمين األحزابثانيا 
  با.أورو ثالثا: تداعيات صعود اليمين المتطرف على التعايش الهوياتي في 
 

 : التأصيل المفاهيمي لمصطلحات الدراسة:أوال
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 مفهوم مصطلح الهوية: -1
كغيره من المصطلحات، يعتبر مصطلح الهوية من بين المصطلحات التي عرفت تعريفات مختلفة سواء 

، أو بالخصوص المدارس والنظريات، األكاديميلصاحب التعريف، أو بتخصصه  اإليديولوجيةتعلقت بالخلفية 
 في هاته الدراسة لتعريف الهوية )معطى سياسيي، معطى اجتماعي(. أساسيينويمكن اختيار معطيين 

 تعريف الهوية وفق المعطى السياسي: -أ
بالدولة، وتسمى عادة بالهوية الوطنية للهوية في مجالها السياسي تعريفا خاًصا يركز على عالقة الهوية 

والتي تعني " مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز أمة أو مجتمع أو وطنا معينا عن غيره، يعتز 
 .1بها وتشكل جوهر وجوده وشخصيته المتميزة "

خالل فيركز تعريف الهوية في بعده السياسي على معطى )الوالء( للدولة، واكتساب صفة وطنية من 
تكريس وحماية السمات والخصائص المشتركة واعتبارها دافًعا للدولة من خالل استخدامها من خالل وظيفتها 
الرمزية للعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، بعض النظر عن االختالفات التي قد تكون في المجتمع )دينية، 

 لغوية، اثنية...(.
)دولته( هي جوهر وجوده، ومكمن اعتزازه، والهوية وفق  تكسب الفرد األساس بأن وطنه افالهوية سياسي

المعيار السياسي هي قابلة للتجزئة بل البد من المحافظة عليها وحمايتها، فهي تعبر عن إطار جامع للشعب 
 وحصن ضد االختراق األجنبي.

الهوية وفق  وقد تكون الهوية هي الخلفية المتبعة من طرف األحزاب السياسية، وقد تستخدم الدولة معطى
 ما يخدم مصالحها.

 تعريف الهوية وفق المعطى االجتماعي: -ب
أخذ مفهوم الهوية في الدراسات االجتماعية حيًزا كبيًرا من الدراسات، لما لهذا البعد من تداعيات على 

( " طاهرة Cuvhe Denysالمجتمع وعلى فئاته المختلفة، وهو ما يمكن استخالصه من قول دوني كوتش )
 .2يات تكون غالبا خارجة عن نطاق الفكر العلمي "الهو 

هذا القول لكوتس يجعل من الدراسات المتعلقة بالجانب االجتماعي للهوية، أما بعيًدا عن الموضوعية 
 وإمكانية عدم االعتماد على األطر العلمية للبحث، لكون الباحث يكون أسير ذاتيته وتحيزه لهويته.

االجتماع الفرنسيين األوائل هي معرفة الماضي من أجل فهم أفضل أو  " فقد كانت الهوية عند علماء
، فالهوية قديًما هي اللبنة األساسية في ربط الحاضر بالماضي وإمكانية استشراف 3تفسير أدق للمستقبل "

 المستقل.
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( الهوية " هي مجموعة من المميزات الجسمية والنفسية، المعنوية، القضائية، Tappويعرف طاب )
االجتماعية والثقافية التي يستطيع الفرد من خاللها أن يعرف أو أن يقدم نفسه وأن يعرف عليها الناس أو من 
خاللها يشعر من موجود كانسان له جملة من األدوار والوظائف والتي من خاللها يشعر بأنه مقبول الهوية 

 .4لتي ينتمي إليها "ومعترف به كما هو من طرف اآلخرين أو من طرف جماعته أو الثقافة ا
ومنه وفًقا للتعريف السوسيولوجي فالهوية هي رابطة بين أفراد المجتمع، وهي ما تميز أفراد هذا المجتمع 

 عن غيره من المجتمعات، فهو كذلك معطى نفسي يعطى للفرد، األساس باالنتماء للمجتمع وأنه فرد منه.
 حم بين أفراد الدولة الواحدة )الشعب(.وقد يستخدم المعطى االجتماعي للهوية لتكريس التال

 تعريف الهوية وفق المعطى الثقافي: -ج
" ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتغيرات واإلبداعات والتطلعات التي 

 .5تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة "
الل االنجازات )علوم، عمران، فالهوية الثقافية تعني تفرد أمة بمجموعة من الخصوصيات من خ

 إبداع...(، ويتم كذلك االعتزاز بمجموعة قيم تكون هذه األمة مصدرها.
والهوية الثقافية ترتبط عادة بعملية تطورية من خالل نجاحات أو انتصارات، وقد ترتبط بإرث تاريخي ليس 

 له امتداد للحاضر.
مع شعوب أخرى في بعضها وتتخذ الهوية  وتتميز كل شعوب العالم بهوية ثقافية خاصة وقد تشترك

 الثقافية عادة اللغة والدين كأحد مرتكزاتها األساسية.
ورغم أن العولمة عملت على تكريس نمط ثقافي عالمي شبه موحد، إال أن الكثير من األفراد ومن خاللهم 

 الشعوب مازالت متمسكة بهويتها الثقافية بل وتعمل على إحيائها وتقديمها للغير.
 األحزاب اليمينية المتطرفة: -2

" اليمين المتطرف مصطلح سياسي يطلق على الجماعات واألحزاب لوصف موقفها في المحور السياسي، 
يقوم اليمين التقليدي على الحفاظ على التقاليد وجماعة األعراف داخل المجتمع، أما اليمين المتطرف فهو إلى 

األعراف يدعو إلى التدخل العسكري واستخدام العنف للحفاظ على جانب دعوته للحفاظ على التقاليد وحماية 
 .6التقاليد واألعراف "

 فمن التعريف يظهر أنه هناك نوعين من أنواع األحزاب اليمينية:
 وهي أحزاب تعتمد في برامجها السياسي " المعلنة )و/أو( الخفية " على المحافظة أحزاب اليمين التقليدي :

والعمل على إحيائها في حالة اندثارها، ومحاربة كل التقاليد الواحدة وجعل الهوية على هوية المجتمع 
 التاريخية للمجتمع هي السائدة.
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 وهي األحزاب التي تحمل فكر وإيديولوجية أحزاب اليمين التقليدي، لكن تعمل على أحزاب اليمين المتطرف :
المتعلقة بالعنف )لفظي، جسدي(. فالمحافظة  حماية الهوية المجتمعية بالرسائل السياسية وحتى الوسائل

على الهوية المجتمعية المحلية هدف البد من تحقيقه بكل الوسائل وهذا للمحافظة عليها من جهة، وعدم 
 طغيان هويات أخرى في المجتمع.

" وتستخدم األحزاب اليمينية المتطرف البعد الخفي من خالل حركات تستخدم وسائل استبدادية وحتى 
بية للدفاع عن أفكارها، وتقدم األحزاب برامج كره األجانب والعنصرية ومناهضة المهاجرين ترتبط عموًما إرها

 .7بهذه اإليديولوجية "
 فأحزاب اليمين المتطرف عادة تكسي بعدين:

 وهو البعد المعلن من خالل األحزاب السياسية، التي تعمل على تكريس الهوية، والمحافظة البعد السياسي :
اإليديولوجية الخاصة بالمجتمع، وذلك من خالل وسائل سياسية )برامج، خطابات، مشاركة في  على

 االنتخابات...( أي أنها تحترم القواعد القانونية المنظمة للعمل السياسي.

 (: والمتعلق بتكوين حركات لليمين المتطرف، تعمل على تجسيد الفكر الهوياتي البعد الخفي )غير القانوني
بالوسائل الغير قانونية )معاداة األجانب عموًما من خالل الوسائل القسرية: تهديد، نشر خطابات  المتطرف

 الكراهية، تدنيس معالم دينية، اغتيال...(.
 خصائص أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -3
نطالقا من : " حيث تتبنى أحزاب اليمين المتطرف بيانات متشددة أو متطرفة ضد األكثر امعاداة األجانب .أ 

ُبعد )الهوية( باعتبارها إحدى الركائز المهمة في الخطاب السياسي لألحزاب اليمينية المتطرفة، فشعار 
 .8)أوروبا لألوروبيين( هو جوهر فلسفة هذه األحزاب "

فشعار )أوروبا لألوروبيين( هو العامل المشترك بين جميع األحزاب اليمينية المتطرفة في الدول األوروبية، 
أن أي فرد من غير األوروبيين غير مرغوب فيه، حتى وإن كانت نشأته والدته ونشأة جذوره العائلية في  أي

أوروبا، كما هو حال الجاليات المتعددة األصول المستقرة في أوروبا، ورغم إجماع تكوين الجيل الثالث من أبناء 
بل تعمل على استصدار قوانين خاصة  المهاجرين إال أن أحزاب اليمين المتطرف تعتبرهم غير أوروبيين،

 لترحيلهم لبلدانهم.
وتعمل كذلك األحزاب اليمينية المتطرفة على محاربة دخول الالجئين إلى أراضيها، ناهيك عن الوافدين 

 لها عبر الهجرة غير الشرعية.
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تطلعات ، وطرح وعود بتحقيق أقصى ا: " فالشعبوية مصطلح يقوم على التبسيط الشديد للقضايالشعبوية .ب 
الشعوب، عبر بيانات تتسم بالبساطة والجاذبية وغموض وطغيان األبعاد العاطفية... وتأجيج مشاعر 

 .9الغضب ضد اآلخر"

 2009فاألحزاب اليمينية المتطرفة لعبت خاصة على وتر األزمة االقتصادية التي ضربت العالم كله سنة 
روبا منها، إلى الميزانيات الباهظة في يستهلكها غير ومازالت تداعياتها، حيث يرجع السبب في عدم تعافي أو 

 األوروبيين )الجاليات، الالجئين، المهاجرين غير الشرعيين(.
وهو ما يؤكد التعريف السابق للشعبوية من خالل التبسيط الشديد للقضايا، والعمل على جذب المؤيدين 

 والناخبين )العامة( في ظل عزوف كبير للنخبة عن االنتخابات.
ويركز كذلك رؤساء هاته األحزاب في خطاباتهم على زرع مشاعر الغضب ضد األجانب وضرورة 

 التعصب للهوية األوروبية.
وقد زادت جاذبية هاته األحزاب لدى الفئات المتوسطة والفقيرة من األوروبيين، وهو ما ساعد في نجاح 

 خل الدولة( أو األوروبية )البرلمان األوروبي(.هاته األحزاب لنتائج ايجابية في االنتخابات سواء المحلية )دا

: " يتصف اليمين المتطرف بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المسلمين التعصب للهوية .ج 
والمهاجرين، ويرى أن الهجرة هي سبب الموبقات في المجتمعات األوروبية، ولديه نزعة متأصلة نحو رفض 

 .10خوفا من التحوالت العميقة على مستوى القيم واألخالق " وذلك ةالرأسمالية والليبرالي
فالتعصب ضد كل من ليس لديه جذور هوياتية أوروبية، سواء تعلق ذلك بالدين فهم ضد المسلمين 
واليهود، وقد شهدت مناطق متعددة تدنيس معالم دينية سواء كانت دور العبادة أو مقابر أو حتى الكتب المقدسة 

)األبيض(، فأصبحت تحظى أوروبا دائما اعتداءات سواء لفظية أو جسدية ضد أصحاب  أو التعصب للجنس
 البشرات من غير البيضاء.

 ثانيا: األحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا:
 نشأة وتطور األحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا: -1

وطنية المنهزمة في الحرب العالمية " يرجع ظهور األحزاب اليمينية المتطرفة إلى تطور اإليديولوجيات ال
 .11الثانية، مثل النازية والفاشية أو ما يعرف في األدبيات األوروبية تيارات الوطنية/االشتراكية "

فرغم أن التطرف الهوياتي عرف قديًما، إال أن ظهور األحزاب اليمينية المتطرفة كانت نتيجة انهزام بعض 
ليا، لكن الفكر المتطرف امتد إلى معظم الدول األوروبية نتيجة التعصب الدول األوروبية خاصة ألمانيا وايطا

سيطرة  -للهوية األوروبية من جهة، وكذلك نتيجة العديد من المحطات التاريخية العامة: انتهاء الحرب الباردة
والالجئين تزايد أعداد المهاجرين  -األزمات االقتصادية -اللوبيات اليهودية على مفاصل االقتصادي العالمي
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ألوروبا... هذا كله ساهم في زيادة حشد أعداد كبيرة من المواطنين األوروبيين ضد هويتين أساسيتين وخاصة 
اليهودية(، أو تلك المتعلقة بالتعالي على بعض األجناس البشرية التي ال تمتلك  -تلك المتعلقة بالدين )اإلسالم

 البشرة البيضاء.
التي ورثتها األنظمة السياسية الفاشية والنازية والقومية التي كانت مهيمنة  وهذا من خالل الخلفية القومية

في فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية، و" بحلول تسعينات القرن العشرين، باتت الهجرة الشغل 
قابلية على خطابه  الشاغل لليمين المتطرف الذي يسوق إشكاالتها العديدة )وأولها االندماج والهوية( إلضفاء

 .12العنصري والمعادي لألجانب "
 أبرز أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -2

لقد أدى ظهور أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان األوروبي، إلى االنتباه إلى نجاح األحزاب اليمينية 
اإلقليمي )البرلمان األوروبي(، المتطرفة سواء هي سواء البرلمانات المحلية )برلمانات الدول(، أو على المستوى 

إلى ضرورة التعرف على أبرز هذه األحزاب، ومعرفة أهدافها من استخدامها للهوية االنتخابية بكثرة رغم 
 خطاباتها الهوياتية المتطرفة.

 :في ألمانيا 
، 2014، ودخل ألول مرة البرلمان الفيدرالي في عام 2013: تأسس في فيفري حزب البديل من أجل ألمانيا -

تقدم  2019 اكتوبرمن األصوات ليصبح أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، وفي انتخابات "  %12.6بنسبة 
 .13حزب الديمقراطيين المسيحيين بقيادة ميركل "على الحزب 

نشأته إال أنه حقق نتائج مبهرة سمحت له أن يصبح رقًما مهما فحزب البديل من أجل ألمانيا رغم حداثة 
 في معادلة التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبة مستغال بذلك العديد من الظروف السياسية واالقتصادية.

: " يطلق على هذا الحزب صفة النازية الجديدة ألن أفكاره مستوحاة من الحزب القومي الديمقراطي -
نازية مثل االعتقاد بفكرة قيادة الديكتاتورية ومعاداة األقليات والتمسك بالقومية األلمانية اإليديولوجية ال

 .14واالعتماد على التميز العرقي للشعب األلماني ورفض المساواة بين البشر"
 يعتبر الحزب القومي الديمقراطي أو ما يسمى حزب النازيون الجدد حزًبا أكثر تطرفا هوياتيا، ألنه ال يؤمن
بالتعايش بل ال يمكن المساواة ويعتقد ضرورة أن الجنس اآلري هو الجنس األسمى لكنه فقد بعض نتائج في 

 االنتخابات مثل حزب العمل من أجل ألمانيا.
 
 

 :في فرنسا 
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وترأسه حاليا ابنته ماري لوبان والتي زادت  1972: " حزب أسسه جون ماري لوبان سنة الجبهة الوطنية -
استغالل ارتفاع أعداد المهاجرين وتدهور الوضع االقتصادي في فرنسا والترويج ألفكار  شعبية الحزب غير

 .15ومبادئ الحزب المتمثلة في معاداة الهجرة واالتحاد األوروبي والعملة والسوق الموحدين "
فصارت لوبان من خالل حزب الجبهة الوطنية الفرنسية تعمل على زيادة تواجد الغرب في المجالس 

خبة، من خالل محاولتها إعادتها للمثل المسيحية، ورفض الهجرة والتحجج بأنها )الهجرة هي سبب صعوبة المنت
 الظروف االقتصادية، وتنادي صراحة بطرف المهاجرين والالجئين.

  :في ايطاليا 
نب : " يتبنى الحزب بزعامة ماثيويو سالفيني توجها عنصرًيا معاديا للمهاجرين واألجاحزب رابطة الشمال -

كغيره من األحزاب اليمينية المتطرفة، وزادت شعبيته حتى أصبح من األحزاب المعارضة الرئيسية في ايطاليا 
 .16بما مكنه من التحالف في حكومة ائتالفية "

إضافة إلى )حزب الحرية( في النمسا، و)الحزب الديمقراطي( في السويد، و)الحزب الفجر الذهبي( في 
 في هولندا...اليونان، و)حزب الحرية( 

لكن الرابط األساسي بين هاته األحزاب هو معاداة الهويات من غير الهوية األوروبية إضافة إلى كونها 
 أصبحت أحزاب نشطة وناجعة تمثياًل في المجالس المنتخبة.

 صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -2
النجاحات المتتالية في االنتخابات سواء كانت أصبحت األحزاب اليمينية المتطرفة كثيرة النشاط وكذا كثيرة 

داخل دول االتحاد )بلدية، تشريعية(، أو حتى على المستوى اإلقليمي من خالل االتحاد األوروبي، تزايد النواب 
األوروبيين في البرلمان األوروبي من اليمينيين المتطرفين، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة سواء على المستوى 

لدول أو على مستوى االتحاد األوروبي وقد كان خروج بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي أبرز الداخلي ل
ذلك فانضمام أصحاب المطلب )أوروبا لألوروبيين( بكثرة لألحزاب اليمينية، والعمل المهيكل المنظم، نتج عنهم 

بواسطة خطاب الكراهية ضد الل الفوز باالنتخابات، وذلك ــتولي عدد كبير منهم مناصب تشريعية من خ
الهويات الغير أوروبية من مهاجرين والالجئين وحتى من علماء وأطباء ومبتكرين ومبدعين في جميع المجاالت، 

من األصوات في االنتخابات  %25فمثال " حصد حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، اليميني المتطرف على نسبة 
لى ألول مرة في االنتخابات األوروبية بفرنسا، بينما حصل حزب محتاًل المرتبة األو  2014األوروبية لسنة 

مكون من  [2019-2014من... وقد كان تمثيل البرلمان األوروبي في الفترة ] %27االستقالل البرلماني على 
 .17من اليمين المتطرف " 130نائب يميني منهم  2011
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فرغم أنه لوقت قريب كانت األحزاب اليمينية )سواء التقليدية أو المتطرفة(، منبوذة من قبل أغلبية الشعوب 
شهدت صعوًدا صاروخًيا لهاته األحزاب في االنتخابات،  [2019-2014]األوروبية، إال أن الفترة البرلمانية 

عضو(،  705اب في البرلمان األوروبي نائب أوروبي )عدد النو  705خاصة األوروبية منها فأصبحت من أهل 
متطرف أي أنه أصبح كتلة برلمانية مؤثرة في البرلمان األوروبي، وهو ما  130نائب يميني منهم  211هناك 

يسمح لها باستصدار تشريعات أوروبية تحارب الهويات من غير األوروبية المستقرة على األراضي األوروبية في 
" حصول  [2019-2014]والتي تشكل الفترة البرلمانية  2019األوروبي سنة  حين أظهرت انتخابات البرلمان

مقعد، فأصبحت بذلك القوة الثالثة، بعد أحزاب الوسط  177األحزاب الشعبوية واليمينية على مكاسب قوية 
 .18واليسار"

 ومنه إمكانية إعطاء الصبغة الشرعية على خطاب الكراهية.
 تطرف على التعايش الهوياتي في أوروبا:ثالثا: تداعيات صعود اليمين الم

لقد أدى صعود اليمين المتطرف في االنتخابات سواء على مستوى دول االتحاد األوروبي، أو على 
مستوى البرلمان األوروبي إلى التخوف من تداعيات ذلك على مختلف المستويات ومختلف المجاالت، وخاصة 

 اب المنتمية لهذا التيار.في ظل تبني النزعة اإلقصائية من طرف األحز 
وتبدو مالمح هذه التداعيات خاصة من خالل التصريحات العنصرية التي تغذي خطاب الكراهية، في ظل 
مشاعر القلق وعدم الرضا لدى فئة كبيرة من المواطنين األوروبيين، وتهديد باقي مكونات النسيج المجتمعي 

 األوروبي.
 شرعية خطاب الكراهية: -1

األحزاب اليمينية على الوصول إلى مراكز الحكم في أوروبا، وذلك من خالل المشاركة في تعمل 
االنتخابات لكافة مستوياتها، ومجالها، وقد أدت بعض الظروف التي سادت في أوروبا )ومازالت( على خلق بيئة 

 خصبة لهاته األحزاب لنشر أفكارها.
مقعد  705عضو من األحزاب اليمينية من أصل  177يضم  [2019-2014]فالبرلمان األوروبي الجديد 

وهذا ما يجعل هذا التيار السياسي والفكري ثالث قوة في هذا البرلمان. فمن بين مهام البرلمان األوروبي المهمة 
التشريعية أي استصدار القوانين، أي أن القوانين الصادرة عن البرلمان األوروبي قوانين شرعية ذات صبغة 

 ن أعضاءه انتخبتهم الشعوب األوروبية.ديمقراطية لكو 
فمعظم خطابات النواب األوروبيين اليمينيين هي خطاب كراهية وعداوة ضد فئات كبيرة من النسيج 

 المجتمعي األوروبي، وكذا طبًعا بناًءا على سياسة التمييز العنصري، وفقا لمعطى الهوية.
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مييز الهوياتي، وهذا في ظل تحالفات داخل إضافة إلى إمكانية خلق تشريعات أوروبية تعمل وفق الت
البرلمان األوروبي تضم النواب اليمينيين المتطرفين، " حيث أصدرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين 

من حلفاءها في أوروبا، إعالما مشتركا وصفوه بأنه )الحجر األساس( لتحالف في البرلمان األوروبي  15لوبان و
 .19ا "يهدف إلى إصالح أوروب

فهذا التحالف مثاًل يعطي تصوًرا عاًما ووحدة عمله، وهو ما يضفي شرعية على خطاب الكراهية المتبني 
من طرف هذه األحزاب، وخاصة في ظل االنتقال من صفة عضو في الحزب اليميني إلى صفة نائب برلماني 

 أوروبي.
 تفكك االتحاد األوروبي وزوال التعايش الهوياتي: -2

األحزاب اليمينية سواء التقليدية أو المتطرفة في أوروبا وفق ازدواجية في المعايير فهي وقت تعمل تعمل 
على ولوج هيئات االتحاد األوروبي خاصة )البرلمان األوروبي(، وفي المقابل عند الوصول إلى ذلك تعمل على 

قة بخلق )مواطنة أوروبية(، وفق رفض السياسات األوروبية التي تكرس االندماج األوروبي خاصة تلك المتعل
 معايير ال تستثني أي من الفئات المجتمعية المكونة لالتحاد األوروبي.

وهذا ما تعترف به األحزاب اليمينية طمًسا للهوية األوروبية التاريخية، من خالل الخوف من اضمحاللها 
 -االتحاد األوروبي كـ )المسلمينوتراجعها أمام الهويات المختلفة التي أصبحت تضم نسبا كبيرة من سكان 

الصينيين...(، أصلح خطاب الكراهية للمهاجرين هو األولوية، لكون المهاجرين حسبهم مصدًرا لتهديد  -األفارقة
 الهوية األوروبية، واالستثمار في االعتداءات اإلرهابية ونسبها كلها لغير حاملي الهوية األوروبية.

عمل على نبذ العنف )الجسدي واللفظي(، ضد أي شخص مهما فمخرجات مؤسسات األوروبي كلها ت
كانت )ديانته، لونه، أصله(، وألن هذه المخرجات هي قواعد قانونية ملزمة، فاليمين المتطرف يطمح إلى التراجع 
عن فكرة االتحاد األوروبي والرجوع إلى منطق السيادة القدين )تحكم الدولة وحدها فقط في سياستها الداخلية 

 خارجية(.وال
ومن مطالب اليمين المتطرف اليمن المتطرف " إعادة هيكلة االتحاد األوروبي، إلغاء عمله اليورو، وفق 
تدفق الالجئين بشكل نهائي، طرد المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية، إعادة التعريف االثني لشعب كل 

 وبا الموحدة.، وهو ما يمثل تهديد مباشر على مشروع أور 20دولة على حدا "
إن تفكك االتحاد األوروبي يجعل من كل دولة تتعامل على حدا في جميع المجاالت وخاصة في الجانب 
الهوياتي االثني، وهو ما يخلق كراهية ضد الهويات الوافدة عليها خاصة إذا كانت الطبقة الحاكمة )كلها أو جزء 

 المتطرف(. -منها( من منتسبي اليمين )التقليدي
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 يس الصراع الهوياتي في القضاء األوروبي:تكر  -3
رغم أن الصراعات الهوياتية عرفت منذ القدم بين مختلف المكونات الهوياتية المختلفة للبشر، إال أن هذه 
الصراعات كانت غير بادية للعيان، إال أن وصول اليمين المتطرف إلى مراكز الحكم في االتحاد األوروبي جعل 

أمام المأل، وحتى في األماكن واللقاءات الرسمية وظهور العديد من الظواهر تعمل من هذه الصراعات تظهر 
 األحزاب اليمينية المتطرفة في االستثمار فيها.

 العداء ضد المهاجرين: -أ
لقد عرفت أوروبا الهجرة إليها منذ عقود، خاصة من شعوب الدول التي كانت مستعمرة من طرف الدول 

يد عدد المهاجرين، وكذا الستقرار العديد منهم في أوروبا، مما جعل هناك أجياال من االستعماري، ونظًرا لتزا
المهاجرين، تعمل حتى الجيل الرابع منهم، وكذا تنامي الهجر غير الشرعية، وخاصة من الدول اإلفريقية التي 

 تعتبر معظمها ذات هوية إسالمية.
من  االهتمامات الرئيسية لألحزاب اليمينية غير الشرعية(، ض -ومنه أصبحت قضية الهجرة )المنظمة

المتطرفة، والخطاب الرئيسي ال سواء في الظروف العادية أو خالل المعامالت االنتخابية واتهام المهاجرين 
بكونهم السبب الرئيسي للعديد من الظواهر الخطيرة كاإلرهاب، السرقة، االعتداءات، االستهزاء بالهوية األوروبية، 

المهاجرين على العامل الديمغرافي في أوروبا في ظل زيادة المواليد من المهاجرين، في مقابل تناقص وكذا تأثير 
 المواليد لدى األزواج األوروبيين، وإحجامهم على اإلنجاب.

وهو ما يشكل حسب اليمينيين المتطرفي إخالال ديمغرافيا وهوياتيا للقارة اإلفريقية، بل يعتبره آخرون 
ا بنمط جديد، " فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين إلى دول االتحاد األوروبي خالل عام احتالال ألوروب

مليون مهاجر، واتسمت اآلراء في االتحاد األوروبي ما بين األفكار اليسارية الداعمة  1,8)فقط( حوالي  2015
إلغاء اتفاقية )شنغن( وترى أنها سبب رة، وما بين أفكار األحزاب اليمينية المتطرفة التي تضغط من أجل ــللهج

في حرية الحركة لإلرهابيين، وترى المهاجرين على أنهم تهديدات، وأنهم قنبلة موقوتة ستغير وجه أوروبا في 
 .21القريب "

فرغم تحجج أحزاب اليمين المتطرف بأن المهاجرين هم سبب اإلرهاب، االعتداءات، السرقة، التمرد... إال 
لديهم هو التغير في الهوية األوروبية، لصالح هويات المهاجرين، ومنه البد من محاربة ظاهرة أن الخوف األكبر 

 الهجرة، وتقنينها بما يسمح بالمحافظة على الهوية التاريخية ألوروبا.
 العداء ضد المسلمين )اإلسالموفوبيا(: -ب
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التخلف وكونها مصدًرا لإلرهاب، يستثمر اليمين المتطرف في وضعية الدولة اإلسالمية، ويربطها دائًما ب
والعنف الذي تعيشه أوروبا، من خالل االعتداءات اإلرهابية التي كانت مسرحا لها العديد من المدن والعواصم 

 األوروبية )اعتداءات باريس، لندن، مدريد...(.
ونشر لقد عملت األحزاب اليمينية على نشر الخوف من المسلمين، خاصة ذوي الجنسيات األوروبية، 

ع ـن، إال أنه في الواقـــوف الجماعي المرضي عن اإلسالم والمسلميــذي يعني " الخـــمصطلح اإلسالموفوبيا وال
وع من أنواع العنصرية، قوامه حملة من األفعال والمشاعر واألفكار التعصبية المسبقة المعادية لإلسالم ــن

 .22والمسلمين "
اإلسالم كونه ديانة تدعو للعنف، وقتال اآلخر بناًءا على أي أن مصطلح اإلسالموفونيا يعني بين 

االختالف في الهوية الدينية، ومنه ضرورة محاربته ومحاربة مبادئه، وخاصة تواجده وتناميه في القارة األوروبية 
 وفي دول االتحاد األوروبي بالخصوص.

لها ولجماعاتها، والمكون الرئيسي وقد أصبحت اإلسالموفوبيا لدى األحزاب اليمينية المتطرفة " محركا 
 .23لبرامجها االنتخابية وخطابها الشعبوي، وسط حالة من التهييج والتخوف المبرمج المعتمد على العواطف "

المتطرفة(، تدعو  -اليمينية )التقليدية األحزاببا، وخاصة من طرف أورو وفوبيا التي يروج لها في سالمفاإل
با من خالل ارتباط أورو والمسلمين بناًءا على أنهما مصدر للخوف والرعب في  اإلسالمإلى تصفية ومحاربة 

 .اإلسالمعلى  أهدافهافي تسميتها، وفي  اإلرهابيةالجماعات 
بية أورو بي فقد تهدف عدة مدن ورو وهو ما جعل من الكراهية والعداء ضد المسلمين تتزايد في الفضاء األ

الثقافية  المراكز، واعتداءات على دور العبادة )المساجد(، وكذا على جسدية( -اعتداءات ضد المسلمين )لفظية
 ي وصواًل إلى االعتداء على مقابر المسلمين.سالمذات الطابع اإل

للحجاب، أو محاربة بعض  ية، كمحاربة ارتداء المرأة سالموكذلك العمل على محاربة مكونات الهوية اإل
 ، وربطها دوًما بمعطى العنف حتى ضد الحيوانات.ضحىاألفي عيد  األضاحيالشعائر الدينية، كذبح 

 خاتمة:
قانوني يضبط  إطاريتطلب وجود  واإليديولوجيات واألديان األعرافتي في فضاء متعدد إن التعايش الهويا -

بي منذ نشأته حيث ورو الهوياتي، ويمنع الصراع بينه، وهو ما عمل عليه االتحاد األالعالقات بين هذا المزيج 
 بية.ورو إلى خلق ما يسمى الهوية األسعى 

 بي.ورو بية تنصهر فيها جميع الهويات المجتمعية المكونة لمواطني االتحاد األورو هذه الهوية األ -
اليمينية سواء كانت  األحزابأن هناك تيارات سياسية، وحركات متطرفة تعمل على كسر ذلك، وخاصة  إال -

إلى  إضافةيمينية متطرفة  أحزاببية( أو ورو تقليدية )تعتمد على الخطاب الهوياتي المتحيز للهوية األ
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بية يمكن لها أن تستعمل وسائل القهر )العنف( لتحقيق ورو تركيزها على الخطاب المتغير إلى الهوية األ
 ذلك.

، من خالل سعيها إلى التراجع عن التكامل أهدافهايق اليمينية على ازدواجية في تحق األحزاباعتمدت  -
بي، وفي نفس الوقت تسعى إلى الولوج إلى مؤسسات ورو بي من خالل محاربة أي أطر للتكامل األورو األ

 بي بغية أن تكون لها شرعية.ورو االتحاد األ

مان الدول(، أو اليمينية المتطرفة في االنتخابات سواء على المستوى المحلي )برل األحزاباستطاعت  -
 منتخبة وتمتلك نواب. أحزاببي، مما يعمي لها شرعية ديمقراطية لكونها ورو البرلمان األ

 الولوج كذلك للسلطة التنفيذية من خالل االئتالفات الحكومية. أحزابهاستطاع اليمين المتطرف من خالل  -

يسعى اليمين المتطرف من خالل تواجده الشرعي في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى سن قوانين  -
 با، وكذلك تنفيذيها.أورو ضد التعايش الهوياتي في 

 الهوياتية المتطرفة التي يتبناها اليمين المتطرف، تكون ضد المسلمين وضد المهاجرين. األفكارمعظم  -

بي ورو بي المتمثل في االتحاد األورو اليمين المتطرف يهدد بزوال االندماج األ ابألحز إن الصعود المستمر  -
 وجميع مؤسساته.
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 المحور االجتماعي والّثقافي: مظاهر ومخاطر تهديدات الهوية على الفرد والمجتمع  :األّولالمحور 
 .(...إلخ الهجرة، االنتماء، الّتراث والعادات والّتقاليد، خالققيم واأل)ال

 .ثره على الهوية واألمن الوطني )مقاربة أدبية لروايات جزائرية معاصرة(العنُف وأعنوان المداخلة: 

 : الملّخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في ثنايا الخطابات الروائية الجزائرية المعاصرة، الستجالء    
خاصة بعد ما انتشر واألمن الوطني، مظاهر العنف والتدمير وأثره على الهوية الوطنية والفردية، 

وسنينا من الجمر العنف في مختلف البلدان، ولم تكن الجزائر بمنأى عن ذلك؛ إذ شهدت عشرية سواء 
 .ت الّنفسيات وحبستها في مآزق وآفات اجتماعية خطيرة لم تستطيع الّدولة إيجاد حلول جذرية لهامحطّ 

وقد اخترت روايات بّينت أثر الحروب األهلية على المجتمع الجزائري والسلوفيني، والعدوان    
هي دوافعه المختلفة وآثاره  اإلسرائيلي على فلسطين، فكيف تجّلى العنف في هذه الروايات؟ وما

 الجانبية المتعّددة على الفرد والمجتمع؟

Abstract : 

   This research paper seeks to research the folds of contemporary Algerian narrative 
discourses, to elucidate the manifestations of violence and destruction and its impact on 
national and individual identity, and national security, especially after violence spread in 
various countries, and Algeria was not immune to this. It witnessed a decade and years 
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of embers that destroyed the psyche and locked it in serious social dilemmas and pests, 
for which the state was unable to find radical solutions. 
   I chose novels that showed the impact of the civil wars on Algerian and Slovenian 
society, and the Israeli aggression against Palestine, so how was the violence manifested 
in these novels? What are its various motives and its multiple side effects on the 
individual and society? 

 تمهيد:

كنولوجي، لم تعد الّدول بحاجة إلى قّوة الّسالح واالستعمار وخوض التطّور العلمي والتّ بفضل     
الحروب الّدامية للّسيطرة على بعضها بعض؛ إذ يكفيها قّوة الّثقافة وانتشار العولمة للّتأثير على العقول 

صغيرة، مهّددة بالّذوبان والّتماهي في اآلخر، وزالت الحواجز اللغوية، واألنفس، فبات بذلك العالم قرية 
سية، ياّثقافية ورّبما الّدينية أيضا، ومعها العادات والّتقاليد، وكُثرت الجرائم بأنواعها )االجتماعية، السلوا

ّدول وخاّصة واإللكترونية...(، وساد العنُف العالَم بشّقيه العنف الماّدي والمعنوي، فتزعزع كيان ال
الّنامية منها، أّما المتطّورة فال تّقل ضررا عنها، فنادت الّدول والمنّظمات العالمية بضرورة المحافظة 

 على هّوية البلدان وعراقتها وأصالتها، والتمّسك بتاريخها، وكتابة تاريخ لمن ال تاريخ له.

ت الّناتجة عنها في مختلف الجوانب ن لكّل هذه التطّورات والتغّيرااوقد كان األدب والفّن مواكب  
االجتماعية والسياسية والّثقافية... فراح يعّبران بأنواعهم المختلفة )رسما، وموسيقى، وسينما، وغناء...( 

عات الحياتية المعاصرة كالعنف والجريمة ية، وقّصة، وشعرا( عن عديد الموضو أو )رواية، ومسرح
 والنتائج المترّتبة عنهم.وأثرهما على المجتمع، مبّينين األسباب 

تجلية كّل المظاهر س  وقد ظهرت الّرواية الجزائرية المعاصرة متماشية مع نظيرتها الغربية، مُ   
االجتماعية التي غزت العالم المتطّور منه والمتخّلف، والتي أسهمت في التفّكك المجتمعي وزعزعت 

نسانية القديمة منها والمستحدثة، الجريمة إللرواية مختلف القضايا القديمة ابنيته التحتية، فرصدت ا
 والعنف، والهجرة غير الشرعية، والتمييز العنصري...

ارتأيت، من هذا المنطلق أن أبحث في هذه القضايا اإلنسانية المهّددة لألمن الوطني والمجتمعي من   
خالل مقاربة أدبية لبعض الروايات الجزائرية، وأكشف عن المظاهر والمخاطر التي تزعزع الهوية 

، ومن سي والقوميالوطنية الفردية واالجتماعية من قيم وأخالق، وكذا المظاهر المهّددة لألمن السيا
اإلشكاالت التي طرحتها في هذه الورقة العلمية: كيف تجّلى العنف والجريمة والعنصرية في الرواية 

 الجزائرية؟ وما انعكاساتهم ومخاطرهم على المجتمع؟
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وتهدف الّدراسة إلى ضرورة الّتنبيه إلى أثر المخاطر المهّددة للهوية الوطنية، من تذبذب في    
فردية واّتسامها بالسيكوباتية، وانتشار الجريمة والعنف المؤّديين إلى الحروب األهلية، وزرع خصية الالشّ 

الفتن واألحقاد، وتمّزق وحدة البالد، مع ظهور الّطوائف الّدينية، واألحزاب السياسية المتعّددة، وانتشار 
ها مظاهر اجتماعية تنعكس ، وازدياد نسبة الهجرة غير الشرعية ... كلّ المخّدرات واألمراض واألوبئة

سلبا على وحدة وهوية الوطن وعدم استقراره وانتشار الفوضى... مّما ينتج عنه إنسانا/ فردا مهلهال 
 الميادين السياسية، والثقافية، والفكرية، واالقتصادية... ممّزقا في كل

داية العقد األول لأللفية أّما عّينة البحث فقد اخترت الّروايات الجزائرية المعاصرة التي ظهرت مع ب  
التي أبرزت العنف والعدوانية لبشير مفتي،  اختالط المواسم أو وليمة القتل الكبرى الثالثة كرواية 

التي  لسعيد خطيبي حطب سراييفوورواية المتعّلقة بالهوية الفردية ومحاولة تحقيق مبدأ اللذة الحسية. 
التي عالجت الّصراع الّدامي  لياسمينة صالح الصدمةة ، وروايبّينت آثار الحروب األهلية على المجتمع

 .والمدّمر بين فلسطين وإسرائيل وإّتباع الهويات القاتلة

وقبل البدء في دراسة الروايات محّل البحث، وجب تقديم تعريفات لبعض المفاهيم مفاتيح البحث    
 وخاّصة العنف والهوية، لتكون الّدراسة منسجمة وتؤتي ثمارها بحول هللا.

 : مفاهيم وتحديدات_ العنف 1

اهرة متفّشية في كّل من األخطار التي تهّدد كيان البشر والمجتمعات انتشار ظاهرة العنف، وهي ظ   
 منبوذ   بلدان العالم المتطّورة والنامية على السواء، ولو بدرجة أقّل في البلدان المتحّضرة، وهو سلوك  

عواقبه، وإذا بحثنا عن ِدالالته من الّناحية االشتقاقية الّلغوية لوجدناه يتماشى والمفهوم  وغير محمودة  
 ةُ ل  ق  و   ر  م  األ  ُق ب  ر  الخ  » العنف يعني: أنّ  ابن منظورلـلسان العرب االصطالحي؛ فقد ورد في معجم 

ل ى  ق  ف  الر ّ  د  ض   و  هُ ، و  ه  ب   ق  ف  الر ّ  ي ع  ٍف. وفي الحديث:"إ ن  هللا ت ع ال ى ُيع ط  ذ ُه ب ُعن  : أ خ  ر  ت ن ف  األ م  )...( وا ع 
"، و الت ع ن يُف:  ل ى الُعن ف  ي ع  ُكم  الرّ ف ق  م ا ال  ُيع ط  د  ٌة أ ح  :" إذ ا ز ن ت  أ م  يث  د  ُم، وف ي الح  الت ع ب يُر والل و 

ا ه  ه ا و ال  ُيع نّ ف  ل د  ل ي ج  ، مّما يعني استعمال الشّدة والقّوة اّتجاه اآلخرين، سواء بالّتوبيخ والّتجريح أو 1«ف 
ن اف ةً  ع ُنف  »الُعن ُف من فعجم الوسيط: المباللّوم والّتقريع، والمعنى ذاته في  ًفا، وع  : به، وعليه_ ُعن 

ن يٌف، )ج(:ُعُنفٌ  م ُه وع ي ر ُه. فهو ع  ، وال يختلف المعنى في المعاجم 2«أخذه بشّدٍة وقسوٍة. و_ ال 
بالقّوة العنيفة على الكائنات الحيوانية »يوحي  violenceاألجنبية وخاصة الفرنسية، فهو العنف 

 .3«لهجوم بعنفواألشياء، والعنف الكالمي: هو ا

ما نستخلصه من المعنى اللغوي لكلمة العنف في المعاجم العربية والغربية أّنه نوع أو ضرب من   
السلوك الخارج عن المألوف، تستعمل فيه االنتهاكات والخروقات ضّد األشخاص والحيوانات بالقوة 
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المخبوءة في اإلنسان بأن يتصّرف والقسوة، بل يمتّد األمر إلى عدم الّرفق واللين وتبيان الوحشية 
 بعدوانية لفظية أو جسمية.

وحاولوا دراسته مفاهيميا بالعنف، فقد اهتّم علماء الّنفس واالجتماع  االصطالحيةأّما من الناحية   
وإبراز أسبابه ودوافعه وأضراره، فقد ُعّد ظاهرة اجتماعية إنسانية ُعِرفت منذ بدء الخليقة؛ إذ تعود إلى 

ُسُه ق ت ل  ﴿آدم عليه السالم "قابيل وهابيل" ويقول عّز وجّل في ذلك:  ابني  بين  ل  قّصة قت ف ط و ع ت  ل ُه ن ف 
ر ين   اس  ب ح  م ن  ال خ  ت ل ُه ف أ ص  يه  ف ق  ، وهي أّول جريمة على وجه األرض اسُتعمل فيها العنف المؤّدي ﴾أ خ 

ي البشر فقط وقد يمتّد إلى الحيوانات التي تتعامل إلى إزهاق الّنفس والّروح، وليس العنف حكرا على بن
 بالغريزة والفطرة، ومثالها قّصة الغراب الذي قتل أخاه ووارى سوأته التي ُذكرت في القرآن الكريم.

وبالّتالي؛ فالعنف استخدام غير مشروع للقوة، يصدر من شخص فرد أو جماعة، ويكون بعّدة طرق    
لّتهديد، واإلهانة، والّلوم، والّتهميش... وقد عّرفه عالم الّنفس النمساوي كالسّب والّشتم، والّضرب، وا

القّوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرين وخيراتهم، بقصد الّسيطرة عليهم »بأّنه  سيغموند فرويد 
وال نغالي إذا قلنا أّن آراء فرويد حول الغريزة ، 4«بواسطة الموت أو الّتدمير واإلخضاع والهزيمة

العدوانية أثارت قلق العلماء ومازالت محل نقاش وجدال بينهم من مؤّيد لها ورافض؛ فقد رأى بأّن 
العنف سلوك فطري في اإلنسان وليس مكتسب، وأّن الّرغبة في الموت والّتدمير هي جزء أصيل من 

( وحب érosدوافع اإلنسان ويصعب استئصالها، وقد أرجع ذلك إلى غريزتي حب الحياة )
( المتنازعتين والمتصارعتين، وبالتالي مادامت العدوانية فطرية فاستحالة التحّكم thanatosت)المو 

 فيها.

نوعين  بين (Erich Fromm)  إريك فرومصاحب الّنظرية السلوكية في علم الّنفس  مّيزفي حين    
، والعدوانية غير الخبيثة أو الّدفاعية، وقد خالف نظرة 5لية(انية: العدوانية الخبيثة)النكروفيمن العدو 

إلى أسباب خارجية مكتسبة، وأّن فروم فرويد القائلة بأّن العدوانية تعود إلى الميل الفطري، وأرجعها 
الّنزعة الّتدميرية ليست فطرية طبيعية بشكل عام وإّنما مكتسبة من الممارسة االجتماعية بين »

وبالّتالي فإّن  .6«ا موضوعية تبّررها وتشرعنها على الّصعيد الّذاتي والجمعيالبشر، وأّن لها شروط
علماء الّنفس أرجعوا العنف إّما إلى الفطرة أو االكتساب، ولكّن المّتفق عليه بين جمهور العلماء في 

ه أو مختلف التخّصصات أّن العنف إشكالية بالغة الّتعقيد والغموض؛ ذلك المتالكه أوجها كثيرة تشرعن
تؤّدي إليه وخاصة السيطرة والقّوة باسم القانون، ويمكن تقديم مفهوم عام وشامل للعنف يتمّثل في كونه 

جل البقاء، أظاهرة اجتماعية وأّنه آلية من آليات الّدفاع ضّد المخاطر التي تواجه اإلنسان من »
الغريزية الكامنة في الكائن الحّي واالستمرار في الحياة، وأّن هذه اآللية الّدفاعية هي إحدى الطاقات 

في حاالت دفاعية أو هجومية، يستوي فيها اإلنسان والحيوان على حدٍّ  التي تستيقظ وتنشط
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لقد أغفل هذا التعريف الجوانب السلبية للعنف، ورّكز على وظيفته الّدفاعية من أجل البقاء  7«سواء
(éros وقد أورد .)ف، وسنبّين ذلك في الجزء التطبيقي من الّدراسة.عّدة أشكال للعدوانية والعن فرويد 

وقد ارتبط العنف بمحاولة إثبات اإلنسان لذاتيته ووجوده وهّويته، لذا وجب علينا تقديم مفهوم موجز    
 عن الهوية، وتبيان عالقتها بالعنف كسلوك اجتماعي. فما المقصود بالهوية؟ وما عالقتها بالعنف؟ 

 المصطلح: ومأزقيةة _ الهويّ 2

؛ نظرا لعدم استقرارها مصطلح الهويّ     ة من بين عديد المصطلحات التي لم تحظ بمفهوم  واحد  وشامل 
، ووجوده في عّدة مجاالت معرفية، كعلم الّنفس وعلم االجتماع، والفلسفة... ما  في مجال معرفيّ  واحد 

رفية عّدة )...( وقد شّكل مفهوم ومعّقد المداخل، تتفاعل داخله حقول مع»جعلها مفهوًما غامًضا 
الهوية منذ سنين وحتى اليوم إشكالية مؤرقة غير قابلة للتجاوز في مختلف الفضاءات الثقافية 

تعريٌف مّتفٌق عليه لدى »، مّما صّعب من مهّمة ضبطها وتحديدها؛ إذ ال يوجد 8«والحضارية
جد تعاريف مختلفة باختالف المجاالت الفالسفة والمفّكرين وعلماء االجتماع وغيرهم للهوية، بل تو 

المعرفية واإلنسانية واالجتماعية، معناها يتغّير من مجال معرفي إلى مجال معرفي آخر من علم 
الّنفس إلى المنطق إلى االجتماع إلى الّسياسة إلى غير ذلك من التخّصصات الواسعة أو الضّيقة 

 .9«التي تتناول موضوع الهوية بالبحث والدراسة

ولكن، على الّرغم من اّتساع المفهوم وتشّعبه، فقد حاول الّدارسون تقديم بعض المفاهيم وضبطها،    
جزء مكّمل للحياة »ولم تقتصر على مجال معرفي من دون آخر؛ ففي علم االجتماع ُعّرفت على أّنها 

طها بأناس االجتماعية، وهي تتشّكل فقط عبر التمّيز بين هّويات مختلف الجماعات التي يمكن رب
آخرين، واالّطالع على مختلف الهويات يعطي إشارة عن نوع الفرد الذي يتعامل معه ومن ثّم كيفية 

، وبالّتالي تتشّكل هوية الفرد الذاتية من خالل ارتباطه بالجماعة المنتمي  إليها، 10«االرتباط به
ظاهرة اجتماعية تحّدد ماهية »ة فيتشارك معهم في عّدة مقّومات وعادات وتقاليد... ولهذا؛ ُعّدت الهوي

المجتمع من حيث هو تركيبة بشرية مكّوناتها كثيرة متداخلة متشابكة، تركيبة متطّورة باستمرار، 
فيها الّثابت والمتحّول، وهوية المجتمع وهوية الفرد جزء منه، تّتحد بالعناصر االجتماعية الّثابتة في 

، وتنماز المجتمعات عن بعضها البعض بتفّردها 11«المجتمع والتي ال يوجد المجتمع من دونها
 بالّثوابت واألصول.

تستعمل األبحاث »أّما في علم الّنفس فإّن الهوية أخذت نصيب األسد من االهتمام؛ حيث    
ا من تصّورات الّذات ونظام ها نظامً ت، وعدّ 12«األنجلوسكسونية مفهوم الّذات للّتعبير عن الهوية

مشاعر إّزاء الّذات؛ ومعنى ذلك أّنه ال يمكن اعتبارها كنتيجة سياق عقالني محض، وال مجموعة 



5 
 

ك بصفة موضوعية، فصورة الّذات هي بناء ذاتي متجّدد باستمرار، يتناوب بين إسنادات ذات داللة تدرَ 
ا، وتمّكن الفرد من التعريف بنفسه، والّتعبير المشاعر واالنفعاالت التي تختلف في اتجاهاتها وطبيعته

 عن ذاته لغيره.

وال يمكن للهوية أن تنشأ بمعزل عن الهوية االجتماعية، وتأثيرها عليها؛ إذ تعّد الهوية أيضا شعورا    
، وبالّتالي التحّقق الفعلي 13«يتحّقق بتحقق الّذات في الوجود الجماعي لألّمة كّلها»عقليا ووجدانيا 

وات األخرى التي يمكن أن تكون في مواجهتها، انطالقا من الخصائص في العالقة بالذّ يكون 
 والممّيزات المختلفة لكّل ذات.

انطالقا من المفاهيم الّسابقة يّتضح أّن الهوية هويات مختلفة؛ ألّنها مرتبطة بالّذات الفردية أو    
عن اآلخرين، واألمر ذاته بالّنسبة للّشعوب الجماعية، فلكّل فرد سماته وخصائصه التي تمّيزه وتفرده 

والبلدان؛ حيث تنماز عن غيرها بمجموعة من المقّومات والخصائص، فهناك عناصر تشّكل ركائز 
وأسس تعتمدها الهوية كالّلغة التي تعّد مجاال للّتفكير والّتعبير، وأداة لتوحيد الجماعات والحفاظ على 

ر مقّوم موّحد للهوية نفسيا باعتباره الرابطة الروحية التي تذوب فيها استمراريتها، والّدين الذي يعد أكب
جميع الفوارق، والتاريخ الذي تتجّذر فيه هوية الجماعة، ويحمي األّمة من الّضياع والتالشي، هذا 

 باإلضافة إلى الّثقافة واألزياء، كّلها مقّومات ترتكز عليها هوية المجتمعات واألمم.

 الهوية: تطّور مفهوم_ 1_ 2

خضع تطّور مفهوم الهوية عبر الّتاريخ لتغّير اآلراء والمفاهيم، والتطّور والّنضج الفكري والعقلي    
لإلنسان، فقد ظهر أّول مرة في المنطق األرسطي وتّم توظيفه في عديد الّسياقات العلمية والمنطقية 

واقتضى ذلك أن تكون الهوية بمرتبطة والّرياضية بصفة خاّصة، وفي الّسياقات الفلسفية بصفة عاّمة، 
أ هو أ، أ= أ، هو هو الّشيء نفسه وقد تدّل جميع هذه الّتعبيرات  أّن »بثبات الّشيء فمثال نقول: 

، وهذا الّتصّور المنطقي 14«للّشيء ذاتية خاّصة يحتفظ بها دون تغيير، فالّشيء دائما هو هو )...(
أغفل خصوصيات الفرد التي قد تتغّير بتغّير األوضاع والحاالت االجتماعية، والمراحل العمرية، ولهذا 

 الوعيالذي رّكز على عنصرين مهّمين في تحديد المفهوم: أّوال  جون لوكنجد الفالسفة أمثال 
هي قدرته على الّشعور »د أّن هوّية الّشخص الّلصيقة بالوعي، وأكّ  لّذاكرةالمصاحب لألفعال، وثانيا ا

واإلحساس بالعلم الخارجي، فليس هناك هوية ثابتة لدى الّشخص ومعطاة بشكل قبلي، بل الهوية 
هي ثمرة النطباعات وأحاسيس وتجارب الّذات )...( وكّلما ظّل هذا الّشخص قادرا على ذكر هذه 

، أما الفيلسوف 15«اته ووحدته في الّزمان والمكانالتجارب واألحاسيس كّلما حافظ على هّويته وثب
فقد خالف سابقه، حين ربط الهوية بما هو ثابت ومستقّر، ونفى ارتباطها بجسم الّشخص،  شوبنهاور
هوية الّشخص ال يمكن أن يكون هو الجسم أو الجسد ألّنه عرض متغّير، كما ينفي أن »ورأى أّن 
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ات معّرضة للّتلف، كما ينبغي أن تكون القدرة على إنتاج المعرفة تكون الّذاكرة أو الّشعور ألّنهما قدر 
، واإلرادة هنا ليست الفعل الواعي المستمد 16«هي ما يحدد هوية الشخص )...( مستمدة من اإلرادة

بالقدرة على استخدام  ديكارتمن العقل وإّنما هي إرادة الحياة التي تعّبر عن نفسها. في حين ربطها 
 العقل.

التطور الفكري في عصر الحداثة، فإّن مفهوم الهوية طرأ عليه نوع من التغّير، وتمّيز ومع    
موضوع الفرد كان ينظر إلى كونه غير قابل للقسمة، فكّل فرد له هوية خاصة »بخاّصيتين هما أّن 

بذاته، وهذه الهوية موحدة وال يمكن تجزئتها إلى وحدات أصغر وأن هوية كل فرد كانت متمّيزة 
(unique» )17 ويكون وأساس الهوية هو الفرد بذاته ووجوده األنطولوجي، وُينظر إليه كاّل متكامال؛ .

 جسما وعقال وإرادة وذاكرة أحاسيس.

 العنف والهوية في الرواية الجزائرية المعاصرة:_ 3 

استطاعت الرواية الجزائرية المعاصرة أن تخوض في المواضيع الّراهنة ذات البعد اإلنساني والوطني   
واالجتماعي؛ وعّبرت عن هموم اإلنسان الجزائري في ظّل المتغّيرات اإليديولوجية والسياسية 

تمام والكتابة األدبية استقطابا لاله ، ومن أكثر القضاياواالقتصادية، واألزمات الثقافية التي يتخّبط فيها
على حّد زعم الفيلسوف الهندي  حاالت العنف واالضطهادل اتكريسبوصفها األكثر قضّية الهوية، 

؛ نتيجة الشعور القوي والمطلق 18حين قال بأّن الهوية أيضا يمكن أن َتقتل وبال رحمة صنأمارتيا 
 .باالنتماء لجماعة ما والتعّصب لذلك على حساب الجماعات األخرى 

بروزا في الخطابات القضايا أكثر من الهوية الّثقافية  تعدّ  _ الهوية الثقافية ونبذ الّذات:1_ 3   
على سلوكيات األفراد وتفكيرهم، وهي متأّثرة  )الهوية الثقافية(بسبب إمكانية تأثيرها  ؛الجزائرية الروائية

أسباب العنف والّتدمير  فرويدأرجع  بدورها بأشياء أخرى كالطبقية والّنوع والمهنة والسياسات... وقد
يتحّكم في الحياة الغريزية  المقوية والمتحّكمة في العقل الذي بدورهباعتبارها الّثقافة؛ والحروب إلى 

، وبالّتالي يحّد من العنف 19وينّظمها، وأّن كّل ما يدعم الّثقافة يقف في الوقت ذاته ضّد الحرب
  وانتشاره.

تكريس هويَّة ثقافيَّة من خالل عمليَّة تمثيل عاطفي واجتماعي، مع عمليَّة ويكمن دور الّثقافة في    
اندماج تاريخيَّة ونفسيَّة واقتصاديَّة تستغرق زمنًا طوياًل، ممَّا يؤّكد أهميَّة الّتاريخ في خلق الهويَّة الثقافيَّة 

ل في نهاية المطاف هويَّة ثقافيَّة معيَّنة نتيجة انتمائها ألمَّة  بصفته الرَّحم الذي تنمو وتترعرع فيه، لتتشكَّ
معيَّنة، فالتَّراكم التَّاريخي ضروري لصنع الهويَّة الثقافيَّة، ألنَّها في الّنهاية هي المستوى النَّاضج الذي 

لتَّاريخية بلغته المجموعات البشريَّة، نتيجة تفاعل قرون طويلة بين أفرادها وبين الظُّروف الطَّبيعية ا
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التي مرَّت بها، والتي نسجت فيها بينها روابط ماّديَّة وروحيَّة مشتركة أهمُّها وأعالها رابطة الّدين 
اختالط المواسم أو وليمة القتل في روايته  بشير مفتي وهذا ما عّبر عنه الروائي الجزائري  .والّلغة

وبثقافته وتقّدمه، مّما يخلق إنسانا تابعا ال حين أشار إلى قضية االّتباعية واالنبهار باآلخر الكبرى 
متبوعا، متأّثرا ال مؤّثرا، ممارسا لسلوكيات ليس لها عالقة بالّثقافة القومية والهوية الوطنية، ومثالها 

من أمثلة أستاذ الفلسفة رشيد الذي يتباهى  الّنخبة"من طبقة المثّقفين أو من يرون أنفسهم " بعض
عّددة مع األوروبيات، واصفا بنات بلده بالمتخّلفات الالتي ال يفقهّن شيئا في العلم بعالقاته الغرامية المت

 أو العالقات. 

، ووعي، وافتتن بمنجزاته وحضارته ة  لقد ارتمى هذا المثقف في أحضان ثقافة اآلخر من دون رويّ    
دون شفقة، يعتبره ينتقد الموروث من » فقد كان متفّتحا وعصرانياومدى ممارسته للحرية والفكر، 

أصل التخّلف الّثقافي والحضاري الذي نعيشه، يؤمن بالحداثة والعصرنة والعقالنية والقطيعة وكل ما 
20«يمكن في هذا القاموس العلماني

. 

 :في رواية اختالط المواسم _ أزمة الهوية وممارسة العنف2_3

سؤال  بشير مفتيلـاختالط المواسم أو وليمة القتل الكبرى من األسئلة التي تواجه قارئ رواية    
اختالط المواسم أو الهوية الذي يؤّطر الّرواية ويحيط بشخصياتها، ويظهر جلّيا من خالل العنوان 

الّذي يحيل على الفوضى والّتيه، واختالط األمور بعضها ببعض، وتيه األبطال وليمة القتل الكبرى 
خيانة والغدر والموت، ومن هنا نطرح األسئلة اآلتية: ما هوية بطل الّرواية، في عالم ضبابي مليء بال

التي لم ُيذكر فيها اسمه إال مّرة واحدة في المتن؟ هل تحيل هويته إلى هوية فردية؟ أو إلى هّويات 
 مختلفة؟ أو أّن هذه الهوية تتساوى مع الاّلهوية؟

م الّنفس كثيرا بالبحث عن الهوية الفردية، واعتبروها اهتّم عل: وتحقيق اللذة الهوية الفردية 1_ 2_3
مرحلة األنا مرحلة الّنفي )...( التي تظهر في الّسنة الّثالثة من عمر »معادال لألنا، التي تعني 

الطفل تقريبا، بحيث يصبح الّطفل قادرا على اإلشارة إلى ذاته بعبارة "أنا" مبرزا وعيه الّشخصي بذاته 
؛ ليتعّرف الّطفل على ذاته من 21«المضادة إلرادته وإزّاء الالأنا أو العالم الخارجيإزاء إرادة الغير 

 خالل وعيه بوجوده. 

تبدأ مالمح تشّكل هوية البطل في الّظهور منذ الّصفحات األولى للّرواية، حين بدأ يسرد للقارئ     
اتهم، واعتقاداتهم، يقول: قّصته الغريبة والمختلفة؛ فهو شخص ال يشبه اآلخرين في سلوكهم وتصّرف

رغم أّني منذ صغري كنت أشّك في وجود شيء في الّسماء. أعذروني؛ ألّني أختلف عنكم! ألّني ال »
. تعي الّذات حقيقة وجودها وتمّيزها عن اآلخرين، انطالقا من األحاسيس واألفكار 22«أشبهكم! )...(



8 
 

ة وسعادة ال يشعر بها إاّل هو؛ ذلك أّنه منذ التي تراودها، وحقيقة أّن اختالفه هذا يشّكل قّوة خفيّ 
من األطفال، فقد كان يحّب العزلة في غرفته الواسعة، وال يتكّلم  هِ ربِ الّصغر اكتشف اّنه ليس كبقية تِ 

كثيرا، مزهوا بنفسه ومغرورا، يفّضل االعتماد على الّنفس، ورّبما أّول مّرة اكتشف فيها ذاته وحقيقته 
قتل، وكانت القّطة الّضعيفة ضحّيته األولى، فقد كانت قطة والدته المدّللة، لّكنه حين قام بأّول جريمة 

كان يتذّمر من دّس لسانها في الّطعام، وكان منظرها يزعجه، وكثيرا ما يقوم بركلها حتى تطير في 
ط قّوة وكانت فق»الّسماء، وهذا ما يحدث في كّل مّرة إلى أن لحقها ذات مّرة بعد أن استفّزته، يقول: 

خنق رقبتها بيديك حتى تلفظ أنفاسها، وهذا ما قمت ألي تقول لي خذها إلى مكان خفي، و خفية بداخ
به بالفعل، تحت تأثير صوت داخلي ملّح، جعلني أقتل ألّول مّرة، تلك الّتجربة التي لن أنساها طوال 

كانت تجربة نادرة ومؤثرة ومحّددة  !حياتي، لقد أحسست بالقّوة قبل الّتنفيذ وباللذة الغريبة بعد الّتنفيذ
وكان العنف ضّد الحيوان البداية لولوج عالم الجريمة من بابه  23«!لطريقي كي أصبح قاتال فيما بعد

 .الواسع

إذن، القتل هو هوّية البطل، وذاتيته، وتحّققه الفعلي، ألّنه يحّقق له الّسعادة المطلقة واللذة التي ال    
أجل الحصول على هذه الهوية وتبقى صفة الزمة له، استغل بنيته الجسدية  تضاهيها لّذة أخرى. ومن

القوية، وتفّوقه في الّدراسة، إضافة إلى الظروف السياسية واالجتماعية التي كانت تحت وطأة الحرب 
األهلية في العشرية السوداء، فالتحق بسلك األمن )الّشرطة( باحثا عن وجوده وهّويته، ولكن ظهرت 

 ي األفق وتشّكلت له أزمة في الهوية.عقبات ف

 :أزمة الهوية_ العنف و 2_ 2_3

عندما ال تجد الّذات وجودها الحقيقي الذي ترغب فيه، تتشّكل لديها أزمة في الهوية، وتبدأ في     
البحث عنها، وكما قلنا سابقا أّن الهوية مرتبطة باألنا، والتي بدورها مرتبطة باإلرادة في الوجود؛ حيث 

فريد ما، وهي  جملة معايير تمكن من تعريف»( أّن الهوية هي Tab) تابيرى المفّكر الفرنسي 
شعور داخلي ويتعّدى هذا الّشعور بالهوية إلى الّشعور بالوحدة واالنسجام واالنتماء وبالقيمة 

؛ وإثبات الوجود 24«واالستقاللية والّثقة، إّن مجموعة هذه المميزات منظمة حول اإلرادة في التواجد
ي اكتشاف ذاته والوصول إلى أمام الّذات قبل اآلخرين. وكانت للبطل القدرة واإلرادة الكاملة ف

 الخالص.

لم ترتبط أزمة هوية البطل بفترة المراهقة، بل تمتد إلى مرحلة الّطفولة؛ حين كان مختلفا عن األوالد    
اآلخرين، وعلى الّرغم من أّنه عاش مرحلة طفولته بطريقة عادية، ولم يعرف فيها معنى الحرمان من 

ي داخله، فبعد حادثة مقتل القّطة، واندهاش والديه من فعلته أي شيء يريده، فقد كان طفال سّيئا ف
الحيوانات خلقت لتفترس بعضها البعض؛ فهي إّما قاتل أو »الّشنيعة، فإّنه كان مقتنعا بفكرة أّن 
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، ولكن فكرته لم تقنع والديه، لم يؤّثر كالمهما عليه، بل لم يغّير من 25«مقتول، مفترس أو ضحية
 ة الكاملة مما قام به، واعتبره داخال في صميم سعادته الّروحية.إحساسه باللذة والراح

وحسب العلماء فإّن مجموعة العوامل البيولوجية واالجتماعية تجعل هوية الفرد إّما في حالة إنجاز،   
ال االنجاز؛ إذ يشهد  حالة الّتأجيل، وقد تشّكلت أزمة البطل من 26أو حالة تعليق أو انغالق أو تشّتت

نشاطا بشكل كبير في البحث عن البدائل للوصول إلى خيارات الهوية، وتظهر جليا حين  )البطل(
إدراكه لحقيقة أمره بأّنه شّرير، وال يمكنه اإلحساس بالّسعادة الّنفسية إاّل بالقتل والتمّتع بذلك. وبعد 

التي قامت بها انخراطه في الّسلك األمني شرطيا، لم يذق طعم الّنجاح والتمّيز إال بعد المداهمة 
الّشرطة للقبض على اإلرهابي الخطير وجماعته )الّشوكة(، وإلقاء القبض عليهم، ليكون في دقائق 

قذفتهم بوابل من رصاص رشاشتي، حتى نفذت ذخيرتي، »البطل الوحيد، يقول واصفا ما حدث: 
أرضا وواحد  فأخرجت المسدس وتقّدمت أكثر ثم دفعت الباب بقّوة ودخلت، وجدت الثالثة مطروحين

، 27«فقط ينزف دما من ركبته، ويستغيث فكدت أفرغ فيه ما في أحشاء مسّدسي لوال وصول الّضابط
رغم أّنني قتلت ثالثة »لكّنه لم يفرح ويحّقق سعادته وهّويته المرجوة، يقول موّضحا سبب أزمته 

تقريبا؛ إال أنني  أشخاص واحد منهم كان رئيس عصابة المسلحين المتدّينين ومبحوثا عنه منذ سنة
لم أشعر حينها بأّي سعادة حقيقية، كان القتل وظيفيا في إطار القيام بمهمة عمل، ولغاية غير 
التي تثير فّي تلك الحالة الغامضة، وغير المسماة من السعادة، لكن المؤّكد أني أخيرا لبست الثوب 

ف عليه كبار الضّباط في الجيش، . منذ تلك الحادثة أصبح البطل بطال حقيقيا، تعرّ 28«الذي يليق بي
فرقة المهمات الّصعبة والقذرة والمستحيلة، الفرقة »وُألحق بفرقة خاصة تسمى فرقة الموت؛ وهي 

م دون خوف في المعارك الحاسمة، وتجهز على الخصم في وقت قياسي، الفرقة التي  التي تقد 
 .29«مهمتها أن ترعب العدو وتحدث فيه فزعا ال ينساه

البطل يعيش في مكانه المناسب، ويحقق هويته الّنفسية من خالل القتل والتفّنن في تعذيب بدأ    
الخصم، من دون ترك أّي دليل يدينه، وكانت بداية مسيرته كقاتل محترف في منتصف التسعينيات، 

ار خاصة بعد لقائه بالقائد )ع(، فقد كان يوكل له المهمات السرية في قتل بعض األشخاص أمثال: تجّ 
 المخدرات، واإلرهابيين، ولصوص الطرقات، ومدمني الكحول...

لكّن سعادته بالقتل لم تدم طويال، فبعد أن وضعت الحرب األهلية أوزارها، واستتّب األمن، انتهت    
مهّمته وأحيل على الّتقاعد فجأة بطلب من القائد )ع(، وُرفض طلبه في العودة إلى العمل في مركز 

د إليه الّشعور بعدم االنتماء والالهوية، فقد جعله الّتقاعد مشلوال ال يقوى على أمني عادي، ليعو 
الحركة، ولم تعد لحياته معنى، وفَقَد توازنه الداخلي، فقّرر العودة للجامعة لدراسة علم الّنفس بدل 

الكتب الحقوق، ولكّنه تراجع في الّنهاية، وبدت حياته ذابلة روتينية، قضاها في الرياضة وقراءة 
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ومشاهدة الّتلفاز... لكن حدث ما كان يرجوه، وعادت له الحياة من جديد بممارسة القتل حين التقى مرة 
هكذا انطلقت حياتي من جديد )...( فما دام »ثانية بالضابط )ع(، يقول واصفا حالته الّشعورية: 

جديد، وستنشرح  أعطاني فرصتي مرة أخرى ألمارس متعتي المفضلة، فهذا سيعيد لي حيوّيتي من
نفسي، وتبتهج كل خاليا روحي، وأعضاء جسمي، وأنا أستعيد في ذاكرتي شريط ساعات المتعة قبل 

 .  30«وبعد الّتنفيذ

بقي البطل على حالته تلك يتلّقى المكالمات من الضابط )ع( ويقوم بمهّمته اإلجرامية بشكل دقيق    
ألشخاص تختلف أعمارهم ومهنتهم وأسباب قتلهم، فلم يكن يعنيه كّل ذلك، بقدر اهتمامه بطريقة القتل 

من كبار قّرائها بعد  في حّد ذاتها، وكان للصحافة الدور الكبير في تنامي روح الجريمة لديه؛ وأصبح
وصف الجريمة، بشعة، مثيرة للتقّزز، مخيفة، عنيفة، قذرة... كانت تلك »كّل جريمة لمعرفة 

األوصاف هي التي تخلق بداخلي المزيد من اإلثارة، وهي التي من شأنها تشجيعي على المزيد من 
 .31«القتل

ذاتية والّنفسية وبين حدوث أزماتها جّراء بقيت حياة البطل وبطوالته اإلجرامية بين تحقيق للهوية ال   
، وهو خّريج مدرسة أمريكية للّتحقيق هارون العراقيل التي كانت تواجهها، خاصة مع مجيء المحقق 

الجنائي، مّما اضطّره إلى التوّقف مؤّقتا عن القتل واالنتقال إلى مدينة تيزي وّزو. هذه المدينة التي 
، والتي كانت سميرة قّطاشالجامعية  اته حين التقى باألستاذة سوف تشهد تغّيرا _نوعا ما_ في حي

بدورها تريد أن تحّقق هوية أخرى يمكن االصطالح عليها بالهوية العاطفية. فكيف تمّثلت في الّرواية؟ 
 وما مدى تأثيرها على الهوية الفردية للبطل القاتل؟

  :والتعّنت الّذكوري  الهوية العاطفية 3_3   

شرية الّسوداء أثرا بالغا على جميع األصعدة االجتماعية والّسياسية واالقتصادية والّنفسية، خّلفت الع   
فتركت اإلنسان الجزائري محّطم الفؤاد، هّش العزيمة، سلبي الّتفكير واإلرادة، وانعكس ذلك على 

نفاق المثّقفين وزيفهم العلمي واالجتماعي، وقّررت  سميرةكرهت  إذ ّقفين وطبقة األساتذة الجامعيين؛المث
الهروب بعيدا رّبما إلى حيث الالرجوع، فعندما التقت بالبطل القاتل أدرك بفطنته أّنها تبحث عن 

ما أريده اآلن هو أن أنسى كل « الموت، وأفصحت له عن ذلك حين أبدت فلسفتها الّسوداوية للحياة:
ّصراع ويقضي على األوهام الذي يحّقق وعده الحق، ينهي ال هذا، أن أموت، رّبما الموت هو

 . 32» ....كّلها

فّجرت سميرة رغبة القتل في نفس القاتل من جديد، ليغدو القتل هذه المّرة انتقاما من الرجال الذين    
لقد فتحت سميرة قطاش شهّيتي ألكون بجانبها، « دّمروا حياة سميرة، وغّيروا تفكيرها، يقول القاتل:
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وشّهيتي ألقتل من أجلها، لقد قّررت أن انتهي من جميع الّرجال الذين سّببوا لها كّل تلك اآلالم. لن 
وتبدأ رحلة االنتقام والقتل واحدا تلوى اآلخر، كّل ذلك ، »33  ينقذهم مني أحد.. كان ذلك قراري األخير

جزائري يؤمن بالهيمنة ولّكنها قوبلت بالتعّنت الّذكوري؛ ذلك أّن المجتمع ال من أجل امرأة آمنت بالحبّ 
على حساب السعادة، فالمرأة عنده خلقت لإلنجاب ال للفكر والتقّدم، هي جسد وشهوة وليست الّذكورية 

 أحاسيس ومشاعر.

صهم من الحياة إلى بعد التحري عن حياة هؤالء الرجال، تمّكن القاتل من معرفة أماكن تواجدهم وخلّ   
األبد، إاّل األستاذ صادق سعيد فقد َفَقَد عقله وأصبح في مستشفى األمراض العقلية، وآخر جريمة قتل 

ولكّن مهّمته اإلجرامية لم تنته بقتل هؤالء إذ اّتصل به  له كانت سميرة التي قتلها بالّسم بطلب منها.
 األيام القادمة.)ع( من جديد ليخبره بالعودة إلى المجال نفسه في 

  :في رواية الّصدمة فجير االنتحاري()التّ  العنف الذاتيالعنصرية و _ 4

من أسباب العنف المجتمعي عدم احترام اآلخر ورفض فكرة فوزه وهزيمة الّذات أّدى إلى ارتكاب    
أثر العنف  الّصدمةالعديد من الجرائم وإزهاق األرواح، فقد صّور الروائي ياسمينة خضرا في رواية 

وأشخاص  ،لمئات الّضحايا البشرية تخليفهمن بحّجة إّتباع الهوية الّطائفية والعرقية، على البشر 
وطان واألراضي وهو حّق مشروع لكّل بلد عضائهم؛ مرّد ذلك الّتنازع عن األمعاقين لألبد وفاقدين أل

عنها بالّنفس والّنفيس ودفع الّثمن بالحفاظ على كّل شبر من أراضيها، ولكن للحفاظ عليها يجب الّدفاع 
، 34وفي ذلك تأكيد أّن تكريس العنف المّتصل بنزاعات الهوية يتكّرر حول العالم بإصرار متزايدباهظا، 

عن الهوية وما تؤّديه من حاالت عنف قاتلة، الّصدمة في رواية  ياسمينة خضرا الروائي  وقد تحّدث
، نتحاري بتل أبيب من ِقبل االنتحارية الفلسطينية سهاماالنفجار االجّراء الفوضى حالة فقد وصف 

ذو زوج االنتحارية،  أمين الجعفري وكيف أصبح المستشفى _الذي يعمل فيه الطبيب الفلسطيني 
تكّوم فيه ما ال يقّل عن مئة جريح، أغلبهم »األصل العربي والجنسية اإلسرائيلية_ ساحة للمعركة 

محّملة بأجساد مخّلعة األوصال، تخترقها الّشظايا اختراقا مرّوعا، مسّجى على األرض. كّل العربات 
 .35«وبعضها محترق في مواضع عديدة )...(

من القضايا الالفتة لالنتباه في الرواية التفجير االنتحاري الذي يقبل عليه المنحر بكّل فخر واعتزاز،    
لماذا يقبلون جاه اآلخرين إلى الحيرة، والّتساؤل: وقد أّدى هذا الّسلوك العدواني اّتجاه الّذات أّوال ثّم اتّ 

اإلرهابي، ـبوقد ُوصف كّل من يقوم بذلك  ؟وفرح على االنتحار الّتفجيري وهم في حالة انتشاء
فهو سلوك غير منضبط يخرج على جميع القيم »واإلرهابي يجّسد أعلى درجات العنف وأخطرها، 

والمعايير اإلنسانية ووسائل الّضبط العرفية والوضعية، وهو عنف مسّلح، وغالبا ما يكون على شكل 
عنف سياسي، ويستخدم وسائل وأساليب وأدوات عنف مرعبة وقاسية، ويهاجم غالبا أهدافا مدنية 
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لم يصّدق بطل الرواية  ولهذا؛  36«مير وإبادة الخصمبريئة، إّنه عنف قصدي كالقتل واالغتيال والتد
، أّن زوجته الهادئة المسالمة أقدمت على تفجير نفسها في مقهى ارتاده األطفال العّزل األبرياء

لتأتيه اإلجابة من الشخص الذي قام بتجنيدها بعد أن  وأصبحت في نظر القانون والّناس إرهابية قاتلة.
ة ستة أيام، تعّرض فيها لكّل أنواع الذّل واإلهانة، وعرف قيمة الحرية رمى أمين في غرفة مظلمة مد

أردت أن تفهم لماذا نحارب يا دكتور جعفري، لماذا يرتمي األطفال على »واالستقالل، يقول له: 
الدبابات كأنهم يرتمون على علب الملبس، لماذا مقابرنا متخمة، ولماذا أريد الموت وسالحي 

زوجتك لتفّجر نفسها في مطعم، ال كارثة أكبر من المهانة، إّنها مأساة غير  بيدي... لماذا ذهبت
 37«قابلة للقياس، تحرمك من رغبة العيش

من أجل إثبات الّذات وتمجيد األوطان أّدى إلى تشّكل جماعات بشرية فّكرت إّن التنازع والّصراعات    
وانتشار العنصرية والّطائفية،  ممارسة العنف، في أخذ حّقها أو تنفيسا لرغباتها أو إّتباعا لهويتها إلى

بالمتسّبب في الّتفجير االنتحاري، عّلقوا األوراق  الجعفري فعندما علم أهل الحي الذي يقطنه الّدكتور 
، وقامت مجموعة على الجدران كتبوا فيها كّل عبارات السّب والّشتم الّدالة على التمييز العنصري 

ثالة عربي خائن )...( بصق علّي رجالن ملتحيان قد ضفر كل منهما بإرهابي قذر ح»بضربة ونعته 
سالفيه )...( تجندلني رفسة في بطني، تنهضني رفسة أخرى، ينزف أنفي ثّم شفتاي، ال تكفي 

فهو في نظرهم  38«ذراعاي لحمايتي ينهال علّي وابل من الكلمات وتتداعى األرض تحت قدمي...
 هم.حثالة وخائن ال يستحّق العيش بين

في حين أّن الفلسطينيين الذين شّجعوا سهام على االنفجار االنتحاري ال يرون األمر كذلك، إّنما     
، فعندما تحبط األحالم يصبح الموت هو هو عدوان سلبي بهدف الّدفاع عن الّذات والوطن والهوية

واإلهانة والعذاب يوّلدان الرغبة الخالص الوحيد، فقد أفهم قائد الكتائب الفلسطينية الجعفري بأّن الحقد 
فكل المأسي ممكنة حين تنتهك الكبرياء، خاصة إذا الحظ المرء أنه ال  في الحياة الكريمة أو الموت؛

 يمتلك وسائل كرامته وأنه عاجز، والحقد هو أفضل مدرسة تنتج العنف.

 الحروب األهلية وأثرها على المجتمعات في رواية حطب سراييفو: _ 5

إّنها رواية الّناجين  المأساة والحروب التي صنعها اإلنسان،رواية  حطب سراييفوعلى رواية ُيطلق  
من الحروب والّصراعات العرقية والّدينية في يوغوسالفيا سابقا، وسنوات الجمر التي عانى منها 

الهويات  حول المتطّرف، وتدور الرواية  الجزائريون في نهاية القرن العشرين، إّبان المّد الّديني
استقرار، وانتشار الموت الالمتشظية الباحثة عن ذاتها، جّراء الوضع األمني المزري الباعث على ال

والقتل والرعب، فقد كثر التهديد من ِقبل نواطير األرواح كما يسميهم الروائي، للمثّقفين المتحّررين 
ت في منطقة سيدي لبقع في اليوم فقد سرد الراوي حادثة المجزرة التي حدث وللنساء غير المتحّجبات،
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وخناجر  49محملين برشاشات كالشينكوف وماط »السادس من شهر رمضان؛ إذ هجم مسّلحون 
، إّنها حّقا مجزرة في 39«، وقسموا جثث األطفال نصفين طوليا)...( ذبحوا البالغين كما يذبح الّدجاج

الّطائفية، جّراء االنسياق وراء شعارات زائفة حّق المدنيين العّزل ارتكبتها مجموعة مسّلحة باسم الّدين و 
 أو هويات قاتلة.

في نشر ثقافة العنف  كبيرالدور ال إذ لها؛ وسائل اإلعالممن األسباب المؤّدية النتشار العنف أيضا    
ا يكون له أبلغ األثر في ردود فعل سلبية وغير إيجابية؛ إذ يتعّود بين جمهور الرأي العام، ممّ 

شخاص على سماع أو قراءة أخبار عن جرائم قتل أو عنف بمختلف أشكاله فيألف ذلك ويصبح أمرا األ
ومن يقرأ عناوين الّصحف، يجد نفسه أنه قد أصبح معتادا على قراءة أنباء »عاديا لكثرته وديمومته، 

أّن شخصا  عن ارتكاب جرائم قتل، لم يكن المرء يتصور أن يسمع عنها، أو أن يقرأ بها، أو يتخّيل
على  حطب سراييفوفي روايته  سعيد خطيبي وقد عّبر عن ذلك الروائي  40،«ما يقبل على ارتكابها

عندما سمع الراديو بهدف كسر الروتين ألن األخبار المعلن عنها يعرفها لسان بطلها الصحفي سليم 
وشرع المذيع في تالوة » :سلفا وقد كتب العديد منها؛ إذ ال تعدو أن تكون أخبار كئيبة وسوداوية

أخبار الّدم، وفي عّد ضحايا حرب لم نّتفق على اسمها، بلكنة جافة.. سيارة مفخخة انفجرت هنا 
، وأّن الخوف والفزع انتشرا في أزّقة المدينة 41«وعدد من المواطنين ُقتلوا غدرا في ليلة واحدة هناك

 .)بني سليمان(وشوارعها 

والعنف ومحاولة الهروب من الواقع المزري بحثا عن البديل هو سبب أخر النتشار الفوضى    
الوضع االجتماعي األسري الّصعب الذي تعيشه المجتمعات الواقعة تحت وطأة الحروب األهلية؛ 
فسليم يبحث عن هويته التي أخفتها العادات والتقاليد البالية وُنسب إلى عّمه بدل والده الحقيقي، إلخفاء 

في حّق الّنساء، أّما إيفانا السلوفينية فقد هربت من بيتها الكئيب الشبيه بالمقبرة  الخطايا المرتكبة
الجماعية؛ فقد مات والدها في الحرب بعد اتهامه بخيانة الوطن، وهاجر أخوها فرارا من ويالت 
 الحرب، في حين لزمت أمها الّصمت الّدائم إثر الخيبات والّنكسات الملمة بها، وبكاء وضحك أختها

 42رجال دفعة واحدة، ما أّدى إلى فقدان عقلها. اغتصبها ثمانية الهستيريين حّد الجنون بعد أن

 خاتمة:

غاصت ما نستخلصه في نهاية الّدراسة، أّن أسباب العنف والّتدمير متعّددة ولكّن النتيجة واحدة، فقد   
في بواطن الّشخصيات الستجالء آرائهم ونظرتهم إلى الوجود والّذات والمجتمع، وكيف  اتهذه الرواي

تنعكس الضغوطات السياسية واالجتماعية على الفرد، لتجعل منها إنسانا سلبيا، تقتله شكوكه 
 ومخاوفه. 
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ي للقاتل؛ رّبما كان القتل والعنف والسلوك العدواني المالذ الوحيد لتحقيق الهوية واالستقرار الّنفس_    
يرجع ذلك إلى تفّرد الّشخصية بهذه الّصفات السلوكية التي ال يشاركها فيها أحد، ولكّن فكرة الموت 
واالنتقام كانت تخّيم على باقي الّشخصيات، كّل ذلك مرّده إلى العنف االجتماعي الذي مّرت به 

ّصعيد االجتماعي والسلطوي، وما الجزائر جّراء العشرية الحمراء، التي أحدثت شرخا كبيرا على ال
إاّل تواجد للّسلطة في جانبها الخفي والمظلم، في رواية اختالط المواسم شخصية )ع( الغامضة 

 وممارسة القتل والتصفية الجسدية تحت لواء الوطن والقانون.

ن حسب تحدث أزمة الهوية من الّسلوكات االجتماعية والسياسية المنافية للروح اإلنسانية، ولك _  
الرواية فإّن اإلنسان إما مفتِرس أو مفَتَرس وال يوجد خيار ثالث، فالبقاء لألقوى واألكثر قّوة ونفاذا. مّما 

 ُيحدث فجوات عميقة في الّنفس البشرية.

واقع المجتمع الجزائري على جميع األصعدة أثناء وبعد العشرية الحمراء، وبّينت  اتكشفت الّرواي  _ 
للّطبقة المثّقفة بين التمّسك باألصالة أو االنفتاح على الدعوات التحررية الخارجية، مّما الّصراع الّنفسي 

 أّدى بها في نهاية المطاف إلى التحّرش السياسي باسم القانون أو المكوث في َمشًفى لألمراض العقلية.

ي أو الوطني؛ إذ بالجانب العدواني لإلنسان، وليس بالجانب الّدين اتارتبطت الهوية في الرواي _  
ارتبط الدين باإلرهاب أو التمّسك بالعادات والّتقاليد، واالنفالت من سلطة الّذات أّدى إلى تهاوي الهوية 

 والذات في الّظلمات والخطيئة والجريمة.

فسادا ولصوصية  التي عاثت، المرتكبة للخطايا، _ عكست الروايات واقع الوحوش المستقّرة في البشر
با، وفضحت األحشاء المرعبة للجزائر وفلسطين وسلوفينيا من عنف وقتل وتهجير وقتال واغتصا

أخطاء المجتمع الذكوري والتستر على المحّرمات، وخيانة األوطان إّما  وعّرتوانحراف أخالقي، 
بالتخاذل أو الحياد، وقد تشّبعت الروايات باأللم والعنف والموت والفجائع للشخصيات التي هي في 

ليست شخصيات ورقية فقط وّإنما لها انعكاسات على الواقع أو مستوحاة منه، ولعّلنا في الحقيقة 
الخاتمة نقول أّن ما عولج في الروايات مدار البحث ليس خياال وأدبا صرفا وإنما هو معادل موضوعي 

أسباب  وإسقاط للواقع الجزائري والفلسطيني والسلوفيني، وربما لمختلف بقاع العالم التي تتشارك في
العنف وآثاره الخطيرة على األوطان والمهددة للهويات والقاتلة لها وللحريات واالستقرار األمني 

 والمجتمعي.
                                                           

 .3152، ص1990، 1، مادة عنف، بيروت، لبنان، ط35المجّلد الرابع، الجزء: لسان العرب، دار صادر،  _ ابن منظور 1
 .631، ص2004، 4_ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط 2

3  _Petit la rousse illustré , libraire la rousse , Paris, 1980, p1067.  
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 ملخص المداخلة:

هوية المعمارية للمدينة الجزائرية وتحديات العولمةال                        

كمحاولة لتفسير وتحليل مختلف التغيرات في المجال العمراني والمعماري تأتي هذه الورقة البحثية       
للمدينة الجزائرية مع تسليط الضوء عن بعض المتغيرات الجديدة التي طرأت على المدينة و مدى انعكاسها 

ها على التصورات والتمثالت االجتماعية لدى الساكنة  بالمدينة، السيما في ضوء الثورة الرقمية التي يعيش
العالم المعاصر، والتي ألقت بظاللها على جميع مدن العالم بما فيها المدن المغاربية، التي تقع المدينة 
الجزائرية في نطاقها الجغرافي والحضاري والثقافي، وهو ما جعلها مثقلة بالتاريخ، وطبعها بهوية معمارية 

ه التحديات الحديثة التي أفرزتها العولمة ناصعة و مميزة عن باقي المدن األخرى، األمر الذي جعلها تواج
وتيارات الحداثة وما بعد الحداثة في مجال العمارة، وبروز منظومة عولمة العمارة ضمن إيديولوجية عولمة 
الثقافة بكل مكوناتها، خاصة من خالل االرتكاز على  وسائل االعالم في فترة سابقة وتكنولوجيات االتصال 



ثير الواسع كوسائل اإلعالم الوسائط اإللكترونية واالنترنيت  وينشر من خاللها عبر الحديثة حاليا،ذات التأ
المواقع من اتجاهات جديدة في مجال العمارة من حيث الشكل والطراز، إضافة الى تصميم وترتيب المنزل 

 داخليا.

 .عولمة العمارة المدينة، العولمة،التغير الثقافي، الهوية، الهوية المعمارية، الكلمات المفتاحية:

The architectural identity of the Algerian city and the challenges of globalization 

Abstract 

This research paper comes as an attempt to explain and analyze the various changes in the urban 

and architectural field of the Algerian city, highlighting some of the new changes that have 

occurred in the city and the extent of their reflection on the social perceptions and 

representations of the city’s residents, especially in light of the digital revolution experienced by 

the contemporary world which cast a shadow on all cities of the world, including the Maghreb 

cities, in which the Algerian city lies within its geographical, civil and cultural scope. This made 

it burdened with history and imprinted with a bright and distinct architectural identity from the 

rest of the other cities, which made it face the modern challenges brought about by globalisation, 

modernity and postmodernism in the field of architecture, andthe emergence of the system of 

architecture globalization within the ideology of culture globalization  withall its components, 

especially through relying on media earlier and modern communication technology today,with 

the wide influence of such electronic media and internet, which publishes new trends in the field 

of architecture in terms of shape and style, in addition to designing and arranging the house 

internally. 

Keywords:Identity, Architectural identity, Cultural change, City, Globalization, Globalizationof 

architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــــــــــة :

هياكل عمرانية  من تشكل فقطت جغرافية وايكولوجية واجتماعية، فالمدينة ال اتأخذ المدن عادة أبعاد      
لمدن ميز القاطنين بها، وتعد اس الدالالت القيمية للتحضر الذي تمنظمة وغير منتظمة فقط، بل تعك

المغاربي اإلسالمي الذي كانت تعنى بوظائف إقتصادية وعسكرية  ميز بالطابعالجزائرية من المدن التي تت
، وقد اختطت المدن اإلسالمية وفقا لفقه العمارة في فترة ماضية إجتماعية إضافة إلى الوظائف الدينيةو 

ساكن وهندستها بما الذي تمظهرت في تنظيم الم واالحترامالحشمة قيم الدين اإلسالمي، كالحياء و  المستمد من
 ارم التي يحث عليها اإلسالم.المحيحفظ البيوت و 

عمارة المساجد التي كانت تعبر عن مؤسسة دينية متعددة الوظائف كونها تقوم عليها شؤون فضال على     
التنشئة اإلجتماعية التي تصقل الفرد وفق تعاليم الدين الرعية، عالوة على التعليم و السياسة والقضاء و 

متغيرات يدة أوجدتها الحنيف، غير أن هذه الوظائف سرعان ما تغيرت وأخذت تقوم مؤسسات أخرى جد
هياكل أخرى استعارها من  الوظائف فيتي أعاد من خاللها حصر األدوار و القوانين اإلدارية الاالستعمار و 

المعمارية األوروبية إلى أنماط معمارية جديدة حاول من خاللها نقل الطرز المستعمر، واستعار معها  بلده
م االستعمار الفرنسي بتشييد عمارات واروقة وهران وعدة مدن قاالجزائر العاصمة و ، وهو حال مدن الجزائر

تماثل نظيرتها الموجودة بشوارع باريس ومارسيليا، لكن بداية من فترة الثمانينات إلى غاية األلفين لم تستطيع 
ي غطت أطراف المدن المدن الجزائرية الحفاظ على تناغمها وتناسقها بسبب النزوحات الريفية الكبيرة الت

لقادمة من األرياف بعد تردي الوضع األمني، والتي خلفت حالة من  فوضى العمران الصغرى واالكبرى و 
 استشرى في جميع أعضاء المدن .

، عن طريق إنشاء أزمة السكن التي خلفتها العشرية هذه الوضعية أجبرت السلطات على محاولة احتواء     
والتي تمثل النمط  أغلب مدن الجزائر، عمارات تحوي الماليين من السكن موزعة عبر هامشاريع ضخمة تمثل

، بالموازاة مع تشييد البناءات وتسييرها وفقا لقوانين التعمير المعمول بها والتي التزال بعيدة العمودي للسكن
عن شروط العمران الحضري المنشود، هذا في ظل عمليات التغير والتحول التي نعيشها على مستوى 

العالمية، وعليه إلى أين يقود التغيير المدن في حلية والوطنية واإلقليمية و اق المجتمعية بأبعادها الماألنس
دننا بنفس المالمح السابقة التي الجزائر أمام هذه المتغيرات المجالية وااليكولوجية واإلتصالية؟ وهل تتغير م

في  عماريةمهويتها الل تستطيع المدينة الجزائرية الحفاظ على ومقوماتها الحضارية؟ ه تعكس ثقافة الساكنة



وما هي آليات وسبل االنفتاح على التغيرات العالمية الحاصلة ؟ ظل موجة وايديولوجية عولمة العمارة الراهنة 
 والتعامل معها بايجابية بعيدا عن االنزواء واالنغالق؟

 :اقتصاديثقافي وسياسي و  ذي بعدالمدينة ككيان أوال: 

تعد المدينة بمثابة المجال المكاني والزماني للفرد من أجل إشباع حاجياته، التي اليمكنه تلبيتها بمفرده        
محاور العيش ضمن الجماعات اإلجتماعية، لذلك تفردت كلمة المدينة ب يهيئ لهإال في سياق إجتماعي 

ون الذي ذاع صيته من خالل المدينة الفاضلة من قبل فالسفة اليونان كأفالطمنذ القدم الدراسة النقاش و دوائر 
وغيره ممن أعقبه  الذين تداولوا كلمة بوليس التي من خاللها حاول استنطاق قيم التحضر والتنظيم والفضيلة، 

POLIS. 
وهي فعيلة وتجمع ومنه المدينة  ،مدينة من كلمة مدن بالمكان:أقام بهأما العرب فقط أطلقوا مصطلح     

كما يقال كذلك مصر األمصار التي  وفيه قول آخر أنها مفعلة من دنت أي ملكت، ،بالهمعلى مدائن 
ارتبطت بكلمة مدينة في كتابات المحدثين العرب،ومصر الحد في كل شيء، أي الحد في األرض خاصة، 

 .1بأنها المدينة المعروفة تذكر وتؤنثمصر  لجوهري فقد عرفاأما 
لقيام المدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الفرد، فذكرها ابن القاضي الذي  اكما أن العلماء وضعوا شروط   

تستوطن إال بلدا فيه سلطان حاضر، وطبيب ماهر، ونهر جار وقاض  نقل ما حكاه العلماء حين قالوا: ال
أيضا: أحسن المدن هي التي تجمع خمسة أشياء: نهر  عدل وعالم عامل، وأسواق قائمة، وقالت الحكماء

 .2محرث طيب، وحطب قريب، وسور حصين، وسلطان قاهر، إذ به صالح أهلها وتأمين سبلها ر وجا
أما الهوية فهي تلك البنية المعقدة التي يمكن من خاللها فهم التطابق واالختالف التي تتكون منه حياة    

عبر العصور وتمثل الهوية العمران خالل عمرها التراث الخالد من المدينة و ثة و اإلنسان، وهي اآلثار المتوار 
، بالمقابل الهوية العمرانية هي النتاج النهائي الخاص بتشكيل مالمح البيئة   3ظاهرة ثقافية تاريخية مستمرة
السمات المكونة لها كالمباني ومكوناتها و تفاصيلها وألوانها ووظائف مختلف العمرانية، ويتجسد في جميع 

 المباني الخاصة بها ....وغيرها.
 

                                                           
، بيروت ، 01قضايا ووثائق من تاريخ الغرب اإلسالمي، المركز الثقافي العربي، ط –عبد األحد السبتي وحليمة فرحات، المدينة في العصر الوسيط  1

 .14، ص1994لبنان 
 .18وحليمة فرحات، نفس المرجع، ص عبد األحد السبتي 2
جلة ماجد المهدي عمر علم الدين علي البيلي ورجب الصغير، مقال بعنوان استعمال المخططات واألشكال الهندسية في تقويم الهوية العمرانية ،م 3

 .75،ص 2020، 01(، العدد 06مريكية للبحوث، مجلد )الجامعة العربية األ



التي تميز  ربط العالمة ابن خلدون المدينة بمصطلح الحضر والبادية والعمران وغيرها من الصناعات     
سكان هذه العمائر حسبه، كما أنه ذكر جانبا مهما من بعض النحل والفضائل والطباع التي اختص بها 

الملك الذي يسعى أن يصل ة هي ب، مبرزا بأن غاية العص4سكان المدن التي وقف على وصفها وذكر واقعها
 إلى الحضر.

العددي( الذي يعتبر المدينة هي الريف إلى األسلوب اإلحصائي ) وقد ذهبت منظمة األمم المتحدة       
الذي يفوق عدد كثافته السكانية عتبة معينة تختلف من دولة ألخرى حسب خصوصية كل دولة، ففي فرنسا 

( ساكن 10000إسبانيا عشرة أالف ) ي( نسمة، وف2000فين)المدينة يجب أن يتجاوز عدد سكانها األل
، وقد قدر العلماء أنه من بين الستة ماليير فرد يتوزع مختلف أرجاء المعمورة يشغل نصف العدد 5وهكذا

مباشرة المدن، وهي المجال الذي وصلت حد اإلشباع ماجعل صناع القرار يفكرون في إنشاء مدن جديدة 
تتطلع الستجابة ، كباسليلدوابانجلتراوهواهوتا ببولونيا وبرازيليا بالبرازيل وغيرهامية الثانيةعقب نهاية الحرب العال

 للفرد المعاصر الذي أصبح يعيش التكنولوجيا ويستنشقها، فتولدت من خاللها مايسمى بالمدن الذكية.
بأن تاريخ نشوء المدينة يرجع حسب الدراسات االثنولوجية إلى بالد  Daniel pinsonايرى دانيال بينسو       

التخلي عن تحصيل الزروع واالشتغال بالحرف والصناعات ونشاطات أخرى الرافدين قبل األلفية الرابعة بعد 
يمكنها أن توفر احتياجات االنسان، وهو التحول الذي ألقى بظالله على جميع مكونات المجتمع، وهو نفس 

المدينة بتقسيم العمل، انطالقا من نشاط الفالحة الريف و  فرق ه اميل دوركايم الذي ليل الذي سبقه إليالتح
 .6الحرف و 

إجماال يمكن أن نستخلص أن المدينة لم تقف عند تعريف واحد نظرا الختالف التعاريف حسب تباين       
ية ئاستنطاق كنهها عن طرق ثناالمفكرين من حيث مرجعياتهم النظرية والفكرية، فهناك من حاول 

ريف/مدينة، كون المدينة تتميز بأشكالها المجالية وقيمة فضاءاتها ووظائفها الرمزية والثقافية بإشعاعاتها 
الثقافية وانحيازها أو خلوها من النشاطات الفالحية، بينما يرى اتجاه آخر بالمعيار الكمي الذي ذكرناه سلفا، 

ووضع معيار تقف عنده المدينة في حال تجاوزه ويختلف من بلد آلخر، بينما عن طريق عدد سكان المدينة 
يجمع الدارسين بأن المدينة عادة ما تضم مكان ومركز القرار والسلطة ويتجلى ذلك عادة في التقسيمات 

الذي التاريخي ور تاريخي يترجم العمق الثقافي و اإلدارية، عالوة على ذلك أغلب المدن هي شاهد على تط

                                                           
والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األعظم،  لدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربخ ابن خعبد الرحمن بن خلدون، تاري 4

 .191، ص2001دار الفكر، كتاب األول، بيروت لبنان ،
5
Daniel pinson, histoire des villes, 2009 ,p01 :الرابط http//www.researchgate.net/publication/305326285 . 

6
Daniel pinson,op-cit,p03. 



خ كالمدينة ييشكل الدعامة القومية والمرجعية لسكانها، مثل مدينة تيمقاد بباتنة، بالمقابل نجد مدن ليس لها تار 
بلوس انجلس بأمريكا والمدينة البترولية حاسي مسعود، كما أن التطور الذي عرفته المينة جعلها  األلعاب

    ت، مثل قوانين التعمير المعمول بها حاليا تكون مهيكلة ومنظمة تخضع جميع هياكلها للقوانين والتنظيما
ن المدينة تشكل لخاصة المنظمة، ناهيك على أن ايوالتي ال تسمح لنا بالتصرف في العقار إال وفق القوان

مجتمعا معقدا يسبح في كنف عالقاته التضامن العضوي الذي يميزه عن المجتمع التقليدي كما ذهب إلى 
 ذلك ايميل دوركايم.

 يقة و دالالت األصالة المعمارية العتالمدن الجزائرية ثانيا: 
ألغلب المدن الجزائرية خاصة التاريخية في جميع جهات الوطن، أمام تراث مادي  المالحظ يقف      

المفكرين والفنانين نبهار الذي سبقه إليه األدباء و مميز، يحاول من خالله استجالء مكامن هذا الثراء، وهو اإل
 Alexandre Dumasكألكسندر دوماس  7الذين زاروا الجزائر خالل الفترة االستعمارية ونقلوا صورة عنها 

 ومن جاء بعدهم من القامات األدبية السامقة، الذين التزال أعمالهم مصدر إلهام لدى السينمائيين والفنانين
، خاصة وأنهما أعطت صور المعة لمدننا الجزائرية صيلويتصف قارئي تراثهم بأنهم ذو الذوق األدبي األ

التي تالحمت مع تراث الثقافي لساكنها، غير أن هذه المدن شكلت فيمابعد نواة المدن العصرية التي توسعت 
 بسبب حاجتها إلى التمدد الستيعاب المشاكل.

كما أن الجزائر تتوزع بها مدن تاريخية متنوعة تنوع الحضارات والدول التي مرت بها وكذا تختلف      
ة من منطقة ألخرى، حسب األبعاد التاريخية والطبيعية وااليكولوجية وغيرها، يبطبوعها المعمارية و العمران

هم في الجزائر، كوهران والمدية حيث تتمركز في بعض المدن الشمالية التي تمركز بها األتراك خالل تواجد
وقسنطينة وتنس وغيرها، التي تتماثل بها القصبات، التي تتميز بطابع عمراني خاص يعكس النمط المعماري 

 .ضمن نطاق الحضارة العربية االسالمية للدولة العثمانية
ي وفق تقاليد سيجها العمرانالتي يقوم نفي حين تميزت المدن في الجنوب خاصة الصحراء بالقصور     

التماسك بين المسلمين، التي عكستها شروط البناء ة التضامن اإلجتماعي والتعاون و ، تنبني عن ثقافسائدة
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في المدن الصحراوية لم تأتي كنمط  والشك أن العمارة، اآلخرينالتي تدعو إلى المحافظة والحرمة واحترام 
إسالمية متأصلة، كما أن القصور تتألف من لمرجعية حضارية ، بل كانت نتاجا تشكيل عشوائيأو  عبثي

أحياء على شكل متدرج تبدو البيوت فيه وكأنها معلقة، وهذا مع مراعاة عدم المساس بحرمة الجيران، وهو ما 
فرضته الطبيعة التضاريسية للمدن الصحراوية مثلما نجده في قصر متليلي والقصر القديم باألغواط كما 

 (.Fromentinفرومنتان )يصفهما 
الثقافية التي تميز سكان الجنوب هي التي خلفت هذه البانوراما الفنية كما أن الخصائص اإلجتماعية و     

 فالمدن القديمة تتميز بمايلي:
للعالقات االجتماعية  : فالمالحظ للقصور الصحراوية يجد أنها تنقسم وفقاالتماسك وعالقات القرابة -

، وحتى في بيوت 8ي الغالب ما نجد قبيلة واحدة تقطن بالقصر عالقات المصاهرة، حيث أنه فالقرابية و 
 متباعدة.

: تتميز المجتمعات الشاغلة للقصر بالتعلق بتعاليم الدين اإلسالمي، الذي يعد بمثابة ميثاق التدين -
وعالقاته مع اآلخرين، وهي مايعكس طريقة البناء خاصة المساكن التي  االجتماعيةينظم حياة المسلم 

احترام الجار وعدم االختالط، فضال على إكرام الضيف وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية، التي  ايراعى فيه
 تستلهم منها الفضائل و النحل التي تشكل الفرد المسلم.

واألساسية في المدن العتيقة بالجزائر، السيما وأنها يعتبر المسجد من المؤسسات الرئيسية  :المسجد -
اري لها وظائف مختلفة عالوة على الدينية القيمية، وقد تميزت المساجد بالجزائر بسيادة الطراز المعم

، وقد استعملت في بناء المساجد 9المغاربي الذي يشتهر بتفرد بصومعة ومحراب ومئذنة والعرصات 
 .10مواد البعض منها تم جلبها من تونس وإيطاليا كالرخام والزليج وطنيةالكبرىالتي تشكل معالم 

التي تعد مراكز ترابط األمة المسلمة، أين يلتقي جميع وتأخذ المساجد مكانة كبيرة لدى سكان المدينة،    
قد قران كع السكان من تجب عيه الصالة ويناقشون بها أمور الحياة، ويعالجون قضاياهم اإلجتماعية

ال إلى القضايا السياسية الكبرى التي تفرض موقفا جامعا موحدا وغير و واج، الصلح بين الزوجين وصالز 
ذلك، وهو ما ولد روابط اجتماعية متينة تمظهرت في تصورات اجتماعية تعكس تعلقهم بالدين كما أسلفنا، 

لمدينة، ويتخذ بناؤها كمرتكزات أساسية لتخطيط ا جعلهاو ة توسط المساجد للمدينة ر وقد حرصوا على ضرو 
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وقد الحديث الشريف وأقوال وآراء العلماء والمجتهدين، ية فقهية تصل لدى النص القرآني و وتشييدها مرجع
ورد ذكر فضل المساجد في القرآن الكريم في عدة مرات، وقد اختلف ذكرها صراحة أو بصيغة أخرى يقصد 

في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها بها المساجد على غرار البيوت، وفي هذا يقول هللا عز وجل:'' 
 و اقاا الصلوات ر هللا( رجال ال تلههم تجارة و البيع عن ذك36اسمه ويسبح له في الغدو اآلصال )

ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من  (37يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ) وإيتاء الزكاة
 11فضله وهللا يرزق من يشاء بغير حساب"

، لذلك كانت المساجد ثوابجر والد سنة حميدة، يثاب كل مساهم فيها باألعكما أن بناء المساجد ي     
والتزال محل تنافس من قبل الجزائريين في جميع ربوع الوطن، سيما وأنها تقوم بوظائف متعددة وجوهرية 
في المجتمع تصل إلى التراث القيمي المجتمعي الذي يعيش في كنفه كل جزائري، وقد أورد حسين مؤنس 

ريم أمر المسلمين ببناء المساجد في عدة مناسبات بأن السنة النبوية تحث على بناء المساجد كون النبي الك
المسجد األعظم بالجزائر  يزال معمار المساجد محل فخر لحد الساعة، ولنا مؤخرا  في بناء ، وال12
عاصمة بمنطقة المحمدية الذي يعد تحفة معمارية فريدة، عكفت السلطات العليا للدولة على تشييدها وفقا ال

 ي بمنارة واحدة فقط والتي تعد من أعلى المنارات في العالم.للنموذج العمراني المغارب
يزال المسجد يشكل رمزية خاصة لدى الجزائريين على المستوى الوطني، إذ أن بناء  في ذات السياق ال    

، من رجال األعمال األثرياء منهم واألغنياء المساجد حاليا يعكف على بناؤها وتشييدها بأموال المتصدقين
ليتم جمع التبرعات من طرف متطوعين من المصلين يقومون بتجميع  خصة يقوم الوالة باستصدارهاوفقا لر 

وتقوم اللجنة الدينية المسجدية إلى جانب اإلمام بعد  األموال التي يتصدق بها المصلين الحاضرين،
 .13الصدقات وإرسالها إلى صندوق المسجد 

 :والمعمارية التحضر وصون المقومات الثقافية المدينة الجزائرية المعاصرة بين مشكالتثالثا:
جديد وهو ضرورة إعادة بناء  رهانوجد الساسة الجزائريين أنفسهم أمام  1962بعد استقالل الجزائر سنة     

مة الجزائرية وفقا لبيان أول نوفمبر الذي لجميع المؤسسات المجتمعية التي تعكس المقومات األساسية لأل
ثالثين سنة على محاولة تدنيس القرن و فقد قامت السلطات الفرنسية طيلة ترجمته  الثورة التحريرية المظفرة، 

معالم الدولة المسلمة وهو ما ظهر من خالل تحويل مساجد كانت تعد بمثابة رموز مشعة  للمسلمين إلى 
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  أين قمنا بمالحظة في عدة مناسبات أثناء حضورنا ألداء الصلوات خاصة صالة الجمعة  أداة المالحظة بالمشاركةاستخدمنا في هذه البيانات
 التي يقوم أثنائها األئمة بجمع أموال الصدقات بناءا على رخصة من طرف السيد والي الوالية .



حيث حاول االستعمار زائر إلى كنيسة،ماني بالجللتواجد التركي العث ئس كمسجد كتشاوة الذي يعود تاريخهكنا
الفرنسي طمس معالم الحضارة االسالمية الي كانت تتميز بنماذج معمارية راقية تعكس روح الفنان المسلم 

 سالمي أصيل.لذي يسعى للبناء وفق ذوق معماري إا
 

تأثيراتها على  إن التطور التكنولوجي الحاصل والمتسارع الذي يندرج في سياق العولمة التي انعكست     
المدينة  على مستوى دول العالم بما فيها مدننا العربية، فقد تغيرت مالمح المدينة من حيث الشكل تحوالت 

الفيزيقي وتمددها على حساب المجاالت المحاذية القريبة و البعيدة من المدن العتيقة، إذ أن المدينة الغربية لم 
فقد تحولت إلى بنية ونمط يختلف جذريا عن ماقبل الثورة الصناعية تعد تلك التي كانت قبل الثورة الصناعية 

أمام تراكم معرفي ، والمدينة الحديثة بدورها تختلف عن المدينة الصناعية، بالمقابل وجدت مدننا نفسها 14
ألقى بآثاره السلبية على نفسية السكان الذين أصبحوا يتطلعون باستمرار الستعارة كل شيء من اآلخر الذي 

 يعيش في المدن المتطورة، وقد ازداد تأثره الهوياتي وفق عدة أبعاد على المستويات االجتماعية والثقافية.
سواء على إن التطور السريع لتقنيات وسائل االتصال التي أفرزت نتائج وتأثيرات على نمط الحياة     

الرقمية التي يعيشها سكان العالم  الصعيد الثقافي واإلجتماعي وكذا على المستوى اإلقتصادي بسبب الثورة
قاطبة، األمر الذي وضع حكومات الدول النامية بما فيهم الجزائر أمام تحديات كبيرة، ال تخلو من مخاطر قد 
تمس باألمن القومي في أبعاده الثقافية و االجتماعية و الدينية، والتي ترتبط بالنسيج المجتمعي المميز 

 للجزائر.
لرحمان المالكي فسر ما أسماه بظاهرة " التضخم الحضري" الذي شهدته أغلب المدن وإن كان عبد ا     

، وما تبعها من حركات الهجرة الداخلية التي سجلت تدفقات كبيرة من سكان الريف 15المغاربية غداة استقاللها
ها الهوية غربية حسبه، تحضرت في بنيات وال أصيلةمتنوعة الهي نحو المدن، وتشكل نماذج سكنية جديدة 

 المعمارية للمنة الجزائرية. الثقافية
في ذات السياق لم تدخر السلطات الجزائرية أي جهد من أجل حماية التراث الثقافي المعماري للدولة       

-98من خالل قانون رقم  تي عكست مجهودات المشرع الذي حاولفي إطار تطبيق مختلف التنظيمات ال
الثقافية، وغيره من القوانين األخرى التي تصب في نفس المسعى، خاصة وأن  المتعلق بحماية الممتلكات 04
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، المدن الجزائرية بصفة عامة تعرضت لظاهرة التحضر العشوائي الذي طال مختلف مكونات المدن الجزائرية
وقد بقي مشروع المدينة الذكية الجزائر العاصمة مجرد مشروع ينتظر التجسيد بسبب عبء المشكالت 

 ية التي يجب أن تقوم السلطات الوالئية والوطنية بحلحلتها.الحضر 
 

 اا الذاتي واالنفتاح العقالني من خالل االستلهالمعاصرة رابعا: التشييد المعماري للمدينة الجزائرية 
انطالقا من الكثافة الديمغرافية التي رافقت المدن الجزائرية أمام التحوالت الكبرى المتعاقبة التي عرفتها     

حركة التحضر، ولم تستطيع المدن الموروثة عن الفترة االستعمارية استيعابها فأضحى التمدد العمراني على 
توفير حساب المجال الجغرافي المحاذي لتلك المدن أمرا  حتميا، عالوة على استعارة نماذج وأنماط من شأنها 

ن السكنات في نفس الوقت، فتحول المسكن من األفقي إلى العمودي وخلق معه قواعد العقار وعدد أكبر م
جوارية جديدة لم تكن مألوفة من قبل، وهو ما أسهم في تدهور البنى التقليدية للمجتمع بسبب التحوالت 

 .16ضربت مكونات المدينة 
بالرغم من انغماسنا المفرط بين فكي الوعاء العقاري الحضري الذي يفرض علينا مسايرة األطر       

القانونية المواتية ومعضلة السكن الذي ظلت ترافقنا والتزال بالرغم من المشاريع العمالقة التي استنزفت أغلفة 
 عدة مناسبات وطنية أو دينية      وفي مالية معتبرة حسب ما صرح به ممثلي السلطات بمختلف المستويات

تعالت من هنا وهناك تريد أن تحمي التراث من الزوال واالندثار، بالتفكير غير ان هذا لم يمنع بأصوات وآراء 
أصيلة ترتبط بالتراث المحلي لكل مدينة، و تتجانس مع الهوية الثقافية في ضرورة ابتكار نماذج معمارية 

 هذه األفكار في بعض األمثلة التي سجلت هنا وهناك.لمجتمع المدينة، وقد تولدت 
في في هذا السياق ربط زكري بن بايوب قشار العالقة بين العمارة والعالقات اإلجتماعية التقليدية       

قصر تافياللت ببني يزقن بوالية  من خالل استنطاق مشروع إعادة إنتاج17رسالته لنيل شهادة ماجستير
من خالله استدامة الروابط اإلجتماعية التقليدية و استمرارها بالرغم من تغير المجال غرداية، و الذي تجسدت 

وتمثلت المكاني لكن جغرافيا دون تغييره جوهريا، أين قامت الدولة بإعادة  إنتاج النمط العمراني القديم 
ابي بغرداية، مع إحداث التجربة في قصر تافياللت الجديد، الذي يشبه عمرانيا القصور القديمة للمجتمع الميز 
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ع المسجد، وكذا توسيع ، كموقتغيرات بسيطة بسبب ضوابط تقنية لم تؤثر كثيرا على البنى اإلجتماعية
 بالمرور.لسيارات المساحات التي تتوسط المساكن لمواكبة التطور الحاصل في مجال النقل والسماح ل

وديناميات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية  سيرواراتينظر إلى المدينة اليوم على أنها مجال يحوي     
تعكس مضامين ألنساق مجتمعية في حالة تغير مستمر، فالمدينة تعكس درجة التحضر في المجتمع، الذي 
لم يبقى منكفئ على نفسه كما كان في السابق، بل أصبح المجتمع منفتح مع جميع سكان المعمورة، هذه 

لتكنولوجيات المتطورة التي تمظهرت في تواصل واتصال بين مختلف المجتمعات الحدود التي أزالتها ا
باختالفاتهم و تنوعاتهم العرقية والدينية واإليديولوجية، فأصبح الفرد الجزائري يتطلع للعمارة الحديثة التي 

ته الثقافية واإلقتصادية، وتسمح له بالعيش في الرفاه لكن دون المساس بهوي تستجيب لحاجاته اإلجتماعية
ومرجعيته الدينية التي تعكس انتمائه الثقافي، لذلك وجب علينا أن نحافظ على الهوية الثقافية لمدننا مع 
إمكانية استعارة التقنيات والنماذج التي تغطي الوظائف دون أن تمس بمقوماتنا، فتحقيق تطلعات المدن 

 الذكية دون المساس بسمات المدن ومظاهرها الثقافية.
وفي هذا اإلطار يتحسر علي ثويني من النماذج المستعارة في كثير من الدول العربية المسلمة من بينها      

  (HLM)االقتصادي، الذي استحضر نموذجين للمقارنة الرأسمالية نموذج ما يعرف بفرنسا بالسكن 18الجزائر
، الذي جاء PROJECTSكية ونموذج الواليات المتحدة األمري أومساكن ذوي الدخل المتوسط )المحدود(

استجابة لمعضلة السكن التي تعاني منها المدن الجزئرية خاصة منها الكبرى، مستذكرا في السياق تهكم 
( بأنها ) باطة زالميط( في إشارته إلى انعكاس هذه النماذج HLMالجزائريين القاطنين بسكنات عمارات )

، ونذكر هنا االشتراك في بعض مكونات المسكن كالرواق الغربية التي التتوافق مع قيم وأرعاف الجزائريين
ين، وتعكس الذي يشترك فيه عدة عائالت، وهذا ما يسمح بذوبان قيم الحشمة والحياء التي تميز الجزائري

 الخصوصية في المسكن . الحفاظ على الحميمية و 
بالرغم من ذلك غير أن الجزائريين لم يدخرون أي جهد في محاولة إنتاج معمار محلي يحافظ على       

مواجي إيناس فريال بالتركيز على ما اصطلح  عناصر معمارية أصيلة، تجسدت في عدة مشاريع قامت بولبن
المجسدة في  ، أبرزت من خاللها مختلف العناصر19على تسميته بطراز نيوموراسك في رسالتها ماجستير

عدة مشاريع متوزعة على مدن الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وغيرها، والتي وسمت عليها صبغة فنية 

                                                           
 .460، ص2019مصر ،  الصحافة العربية)ناشرون(، الجيزة،، وكالة العمارةو  انالمكعلي ثويني،  18

19
Boulbene mouadji ines ferial, le style neo- mauresque en Algerie,mimoire pour l’obtention d’un diplôme 

magistère, dirige par bouchareb. Université de mentouri Constantine, 2012, Constantine ,p108. 

 



ميمهم رائدة في مجال المعمار كبويون الذي رائعة، مستذكرة في بحثها بعض المعماريين الذين التزال تصا
 يل.اقتبس الكثير من العناصر المعمارية من الموروث المحلي األص

 خاتمــــــــــــــــة:

بسبب المتغيرات الحاصلة على ت كبيرة كخالصة يمكن أن نقول بأن المدينة الجزائرية تعيش تحوال    
الريفية العاصفة التي  نساق المجتمعية المختلفة بسبب تغيرات هامة في المجال ترجمته النزوحاتمستوى األ

القديمة التي كانت صغيرة مقارنة بالحجم الديمغرافي الكبير ألقت بظاللها على مستوى مختلف أركان المدن 
الذي لم تستطيع تلك المدن المنظمة التي تتمثل في تجمعات عمرانية وإدارية قامت بتشييدها السلطات 
االستعمارية على أنقاذ المدن المغاربية القديمة التي بقيت محافظة على دالالتها الرمزية التي تعكس عمق 

خاصة وأن مدن مغاربية كثيرة منتشرة عبر النطاق اإلقليمي الوطني ، سالمي  للمجتمع الجزائري يراث اإلالم
 .على البعض من تفاصيلها التزال تحافظ

وقد أخذت هذه المدن العتيقة مجالها كنواة للتمدد الحضري والتوسع الذي عرفته مختلف المدن التي      
ج العمودية المتمثلة في العمارات التي جاءت لتغطي حاجات أصبحت كتجمعات عمرانية تغلب فيها النماذ

المدن من السكن الذي تحول خالل سنوات إلى هاجس يرافق السلطات وجب توفيره، أمام النمو الديمغرافي 
ير يلساكنة المدن، وفوضى العمران من جهة الذي لم تستطيع الترسانة  القانونية والتنظيمية المتعلقة بتس

وسط الحضري، والتي انعكست سلبا على تخطيط المدينة وفق مخطط شامل يمكنه أي يطبع في ال العقار
على المدينة أصالتها المعمارية وبعدها التاريخي والثقافي من جهة و يمكنها من مواكبة العصرنة التي تشد 

لمعلوماتية المدن إلى ضرورة توفير الحاجات في جو من الرفاه والسعة، عن طريق االستعانة باألنظمة ا
العالمية التي تسمح لألفراد االنسجام واالندماج في المجتمع  وفق التكنولوجيا العصرية، على غرار باقي مدن 

 العالم التي وسمت نفسها بالذكية كدبي وطوكيو وغيرها.

صحيح أن معظلة السكن وعدم توفر العقار الذي استنزف الراضي الزراعية الغنية المتخمة لمختلف      
كالعمارات بمختلف مستوياتهم، لكن استعارة النماذج األجنبية  ينالمدن ال يزال يشكل هاجس لدى المسؤول

التي تستطيع تغطية عدد كبير من طالبي السكن، يجب أن ال يكون دون مراعاة الخصائص المعمارية 
حريف لكي تستطيع الحفاظ للمدينة الجزائرية التي تعكس روح مسلمة جزائرية، قاومت كل أشكال التدنيس والت

 واإليكولوجي واإلجتماعي.ة بتنوعاتها و ثرائها الثقافي على الهوية المعمارية األصيلة لمختلف المدن الجزائر 



الذاتي الذي التشييد المعماري للمدينة الجزائرية من خالل االستلهام إذن يمكن أن نقول أنه يجب أن يتسم     
ماط المعمارية القديمة مع مراعاة الوظائف الحالية التي تتجاوب مع متطلبات يمكن أن يجسد إعادة انتاج األن

كما أن جلب النماذج الغربية والشرقية يجب أن يخضع لضوابط فنية وتقنية  الساكن وخصوصيته اإلجتماعية،
لمعمار مع ضرورة صون االمعولمة خصوصا العمارة الغربية،  من خالل االستعارة المدروسة  من العمارة

 العمارة الغربية. المحلي واالستفادة من الموروث برؤية معقلنة واالنفتاح االيجابي على
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنةمخبر 

 الجزائري فرقة إشكالية الهوية في المجتمع 
 PRFUبالتنسيق مع فرقة البحث التكويني الجامعي 

 التربوي في الجزائر في ظل عالم متغير اإلصالحسوسيولوجيا 
 بالتعاون مع قسم العلوم االجتماعية

 المؤتمر الدولي حول:

 تهديدات للهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة
 )المخاطر وآليات المواجهة(

 2022مارس  10
 األستاذة الدكتورة دليلة خينش إعداد:

 بسكرة -قسم العلوم االجتماعية جامعة محمد خيضر
 d.khineche@univ-biskra.dzالبريد االلكتروني: 

 إعداد: سليمان نبار طالب دكتوراه سنة ثالثة
 بسكرة -خيضرقسم العلوم السياسية جامعة محمد 

 مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع
 slimane.nebbar@univ-biskra.dsالبريد االلكتروني: 

 ابأورو خماطر صعود اليمني املتطرف وهتديد التعايش اهلواييت يف  :مداخلة بعنوان
 ملخص:

بية مشتركة، أورو له خلق هوية  األسمى، كان الهدف 1951بي سنة ورو مشروع االتحاد األ إطالقمنذ 
 واحتواء الهويات الوطنية بما يخدم تطور هذا االتحاد في جميع المجاالت السياسية، االجتماعية، الثقافية...

mailto:d.khineche@univ-biskra.dz
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بيين اتجاه ورو وذلك من خالل تعزيز الهوية والتمسك بها وبذلك تكون حصًنا منيًعا للحفاظ على وحدة األ
 العوامل الخارجية.
بية أو للمهاجرين الذين ورو هي تجميع واحترام لكل الهويات سواء كانت للدول األ ةبيورو فالهوية األ

 بيين.أورو مواطنين  أصبحوا
لكن هذه القيم الحضارية والتي تعمل على توحيد واحترام الهويات، مهددة من قبل العديد من العوامل في 

التي عرفت صعوًدا من خالل نجاحها في تحقيق  األخيرةوحركات اليمين المتطرف، هاته  أحزاب أهمهابا أورو 
بي أو حتى من خالل المشاركة في ورو بية، أو البرلمان األورو الفوز بمقاعد نيابية سواء في برلمانات الدول األ

 بية، وحتى الهويات الخاصة بالجاليات المقيمة في خطر.ورو الهوية األ فأصبحت تأليف حكومات في الدول.
 مقدمة:

بية تجمع كل شعوب االتحاد أورو هوية جامعة، هوية  إيجادإلى  تأسيسهبي منذ ورو االتحاد األيسعى 
بتحقيقه اجتماعيا من  إال، فتحقيق التكامل السياسي ال يتم اإلقليميبي، وذلك للحفاظ على هذا االندماج ورو األ

 خالل هوية جماعية.
أو تفكك هذا االتحاد لكن الدور الالفت للنظر  هاته الهوية الجماعية سوف تكون حصًنا منيًعا ضد تراجع

بية من خالل نجاحها في ولوج المؤسسات الفاعلة داخل االتحاد ورو اليمينية المتفرقة على الساحة األ لألحزاب
 بي، دق ناقوس الخطر فيما يخص القبول الشعبي المتزايد لهذا التيار السياسي.ورو األ

بية، سواء تلك ورو المجتمعات األ أطيافهامة تشمل كل  أصبحتبية جماعية، أورو فعوض خلق هوية 
 با.ورو من ذوي الجاليات المهاجرات أل األوربيين(، أو األصليينبيين ورو )األ اإلقليمية

هذا الصعود المتزايد للتيار اليميني المتطرف، وخاصة في البرلمانات سواء المحلية )للدول( أو في 
 تداعيات ومخاطر متعددة. بي، قد تكون لهورو البرلمان األ

 التالية: اإلشكاليةومنه نطرح 
 با ؟أورو با على التعايش الهوياتي في أورو ما هي تداعيات صعود اليمين المتطرف في  -

 نتبع المحاور التالية: اإلشكاليةولمعالجة هذه 
 التأصيل المفاهيمي لمصطلحات الدراسة.أوال : 
  :با.أورو ة المتطرفة في ياليمين األحزابثانيا 
  با.أورو ثالثا: تداعيات صعود اليمين المتطرف على التعايش الهوياتي في 
 

 : التأصيل المفاهيمي لمصطلحات الدراسة:أوال



- 3 - 

 مفهوم مصطلح الهوية: -1
كغيره من المصطلحات، يعتبر مصطلح الهوية من بين المصطلحات التي عرفت تعريفات مختلفة سواء 

، أو بالخصوص المدارس والنظريات، األكاديميلصاحب التعريف، أو بتخصصه  اإليديولوجيةتعلقت بالخلفية 
 في هاته الدراسة لتعريف الهوية )معطى سياسيي، معطى اجتماعي(. أساسيينويمكن اختيار معطيين 

 تعريف الهوية وفق المعطى السياسي: -أ
بالدولة، وتسمى عادة بالهوية الوطنية للهوية في مجالها السياسي تعريفا خاًصا يركز على عالقة الهوية 

والتي تعني " مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز أمة أو مجتمع أو وطنا معينا عن غيره، يعتز 
 .1بها وتشكل جوهر وجوده وشخصيته المتميزة "

خالل فيركز تعريف الهوية في بعده السياسي على معطى )الوالء( للدولة، واكتساب صفة وطنية من 
تكريس وحماية السمات والخصائص المشتركة واعتبارها دافًعا للدولة من خالل استخدامها من خالل وظيفتها 
الرمزية للعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، بعض النظر عن االختالفات التي قد تكون في المجتمع )دينية، 

 لغوية، اثنية...(.
)دولته( هي جوهر وجوده، ومكمن اعتزازه، والهوية وفق  تكسب الفرد األساس بأن وطنه افالهوية سياسي

المعيار السياسي هي قابلة للتجزئة بل البد من المحافظة عليها وحمايتها، فهي تعبر عن إطار جامع للشعب 
 وحصن ضد االختراق األجنبي.

الهوية وفق  وقد تكون الهوية هي الخلفية المتبعة من طرف األحزاب السياسية، وقد تستخدم الدولة معطى
 ما يخدم مصالحها.

 تعريف الهوية وفق المعطى االجتماعي: -ب
أخذ مفهوم الهوية في الدراسات االجتماعية حيًزا كبيًرا من الدراسات، لما لهذا البعد من تداعيات على 

( " طاهرة Cuvhe Denysالمجتمع وعلى فئاته المختلفة، وهو ما يمكن استخالصه من قول دوني كوتش )
 .2يات تكون غالبا خارجة عن نطاق الفكر العلمي "الهو 

هذا القول لكوتس يجعل من الدراسات المتعلقة بالجانب االجتماعي للهوية، أما بعيًدا عن الموضوعية 
 وإمكانية عدم االعتماد على األطر العلمية للبحث، لكون الباحث يكون أسير ذاتيته وتحيزه لهويته.

االجتماع الفرنسيين األوائل هي معرفة الماضي من أجل فهم أفضل أو  " فقد كانت الهوية عند علماء
، فالهوية قديًما هي اللبنة األساسية في ربط الحاضر بالماضي وإمكانية استشراف 3تفسير أدق للمستقبل "

 المستقل.
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( الهوية " هي مجموعة من المميزات الجسمية والنفسية، المعنوية، القضائية، Tappويعرف طاب )
االجتماعية والثقافية التي يستطيع الفرد من خاللها أن يعرف أو أن يقدم نفسه وأن يعرف عليها الناس أو من 
خاللها يشعر من موجود كانسان له جملة من األدوار والوظائف والتي من خاللها يشعر بأنه مقبول الهوية 

 .4لتي ينتمي إليها "ومعترف به كما هو من طرف اآلخرين أو من طرف جماعته أو الثقافة ا
ومنه وفًقا للتعريف السوسيولوجي فالهوية هي رابطة بين أفراد المجتمع، وهي ما تميز أفراد هذا المجتمع 

 عن غيره من المجتمعات، فهو كذلك معطى نفسي يعطى للفرد، األساس باالنتماء للمجتمع وأنه فرد منه.
 حم بين أفراد الدولة الواحدة )الشعب(.وقد يستخدم المعطى االجتماعي للهوية لتكريس التال

 تعريف الهوية وفق المعطى الثقافي: -ج
" ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتغيرات واإلبداعات والتطلعات التي 

 .5تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة "
الل االنجازات )علوم، عمران، فالهوية الثقافية تعني تفرد أمة بمجموعة من الخصوصيات من خ

 إبداع...(، ويتم كذلك االعتزاز بمجموعة قيم تكون هذه األمة مصدرها.
والهوية الثقافية ترتبط عادة بعملية تطورية من خالل نجاحات أو انتصارات، وقد ترتبط بإرث تاريخي ليس 

 له امتداد للحاضر.
مع شعوب أخرى في بعضها وتتخذ الهوية  وتتميز كل شعوب العالم بهوية ثقافية خاصة وقد تشترك

 الثقافية عادة اللغة والدين كأحد مرتكزاتها األساسية.
ورغم أن العولمة عملت على تكريس نمط ثقافي عالمي شبه موحد، إال أن الكثير من األفراد ومن خاللهم 

 الشعوب مازالت متمسكة بهويتها الثقافية بل وتعمل على إحيائها وتقديمها للغير.
 األحزاب اليمينية المتطرفة: -2

" اليمين المتطرف مصطلح سياسي يطلق على الجماعات واألحزاب لوصف موقفها في المحور السياسي، 
يقوم اليمين التقليدي على الحفاظ على التقاليد وجماعة األعراف داخل المجتمع، أما اليمين المتطرف فهو إلى 

األعراف يدعو إلى التدخل العسكري واستخدام العنف للحفاظ على جانب دعوته للحفاظ على التقاليد وحماية 
 .6التقاليد واألعراف "

 فمن التعريف يظهر أنه هناك نوعين من أنواع األحزاب اليمينية:
 وهي أحزاب تعتمد في برامجها السياسي " المعلنة )و/أو( الخفية " على المحافظة أحزاب اليمين التقليدي :

والعمل على إحيائها في حالة اندثارها، ومحاربة كل التقاليد الواحدة وجعل الهوية على هوية المجتمع 
 التاريخية للمجتمع هي السائدة.
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 وهي األحزاب التي تحمل فكر وإيديولوجية أحزاب اليمين التقليدي، لكن تعمل على أحزاب اليمين المتطرف :
المتعلقة بالعنف )لفظي، جسدي(. فالمحافظة  حماية الهوية المجتمعية بالرسائل السياسية وحتى الوسائل

على الهوية المجتمعية المحلية هدف البد من تحقيقه بكل الوسائل وهذا للمحافظة عليها من جهة، وعدم 
 طغيان هويات أخرى في المجتمع.

" وتستخدم األحزاب اليمينية المتطرف البعد الخفي من خالل حركات تستخدم وسائل استبدادية وحتى 
بية للدفاع عن أفكارها، وتقدم األحزاب برامج كره األجانب والعنصرية ومناهضة المهاجرين ترتبط عموًما إرها

 .7بهذه اإليديولوجية "
 فأحزاب اليمين المتطرف عادة تكسي بعدين:

 وهو البعد المعلن من خالل األحزاب السياسية، التي تعمل على تكريس الهوية، والمحافظة البعد السياسي :
اإليديولوجية الخاصة بالمجتمع، وذلك من خالل وسائل سياسية )برامج، خطابات، مشاركة في  على

 االنتخابات...( أي أنها تحترم القواعد القانونية المنظمة للعمل السياسي.

 (: والمتعلق بتكوين حركات لليمين المتطرف، تعمل على تجسيد الفكر الهوياتي البعد الخفي )غير القانوني
بالوسائل الغير قانونية )معاداة األجانب عموًما من خالل الوسائل القسرية: تهديد، نشر خطابات  المتطرف

 الكراهية، تدنيس معالم دينية، اغتيال...(.
 خصائص أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -3
نطالقا من : " حيث تتبنى أحزاب اليمين المتطرف بيانات متشددة أو متطرفة ضد األكثر امعاداة األجانب .أ 

ُبعد )الهوية( باعتبارها إحدى الركائز المهمة في الخطاب السياسي لألحزاب اليمينية المتطرفة، فشعار 
 .8)أوروبا لألوروبيين( هو جوهر فلسفة هذه األحزاب "

فشعار )أوروبا لألوروبيين( هو العامل المشترك بين جميع األحزاب اليمينية المتطرفة في الدول األوروبية، 
أن أي فرد من غير األوروبيين غير مرغوب فيه، حتى وإن كانت نشأته والدته ونشأة جذوره العائلية في  أي

أوروبا، كما هو حال الجاليات المتعددة األصول المستقرة في أوروبا، ورغم إجماع تكوين الجيل الثالث من أبناء 
بل تعمل على استصدار قوانين خاصة  المهاجرين إال أن أحزاب اليمين المتطرف تعتبرهم غير أوروبيين،

 لترحيلهم لبلدانهم.
وتعمل كذلك األحزاب اليمينية المتطرفة على محاربة دخول الالجئين إلى أراضيها، ناهيك عن الوافدين 

 لها عبر الهجرة غير الشرعية.
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تطلعات ، وطرح وعود بتحقيق أقصى ا: " فالشعبوية مصطلح يقوم على التبسيط الشديد للقضايالشعبوية .ب 
الشعوب، عبر بيانات تتسم بالبساطة والجاذبية وغموض وطغيان األبعاد العاطفية... وتأجيج مشاعر 

 .9الغضب ضد اآلخر"

 2009فاألحزاب اليمينية المتطرفة لعبت خاصة على وتر األزمة االقتصادية التي ضربت العالم كله سنة 
روبا منها، إلى الميزانيات الباهظة في يستهلكها غير ومازالت تداعياتها، حيث يرجع السبب في عدم تعافي أو 

 األوروبيين )الجاليات، الالجئين، المهاجرين غير الشرعيين(.
وهو ما يؤكد التعريف السابق للشعبوية من خالل التبسيط الشديد للقضايا، والعمل على جذب المؤيدين 

 والناخبين )العامة( في ظل عزوف كبير للنخبة عن االنتخابات.
ويركز كذلك رؤساء هاته األحزاب في خطاباتهم على زرع مشاعر الغضب ضد األجانب وضرورة 

 التعصب للهوية األوروبية.
وقد زادت جاذبية هاته األحزاب لدى الفئات المتوسطة والفقيرة من األوروبيين، وهو ما ساعد في نجاح 

 خل الدولة( أو األوروبية )البرلمان األوروبي(.هاته األحزاب لنتائج ايجابية في االنتخابات سواء المحلية )دا

: " يتصف اليمين المتطرف بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المسلمين التعصب للهوية .ج 
والمهاجرين، ويرى أن الهجرة هي سبب الموبقات في المجتمعات األوروبية، ولديه نزعة متأصلة نحو رفض 

 .10خوفا من التحوالت العميقة على مستوى القيم واألخالق " وذلك ةالرأسمالية والليبرالي
فالتعصب ضد كل من ليس لديه جذور هوياتية أوروبية، سواء تعلق ذلك بالدين فهم ضد المسلمين 
واليهود، وقد شهدت مناطق متعددة تدنيس معالم دينية سواء كانت دور العبادة أو مقابر أو حتى الكتب المقدسة 

)األبيض(، فأصبحت تحظى أوروبا دائما اعتداءات سواء لفظية أو جسدية ضد أصحاب  أو التعصب للجنس
 البشرات من غير البيضاء.

 ثانيا: األحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا:
 نشأة وتطور األحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا: -1

وطنية المنهزمة في الحرب العالمية " يرجع ظهور األحزاب اليمينية المتطرفة إلى تطور اإليديولوجيات ال
 .11الثانية، مثل النازية والفاشية أو ما يعرف في األدبيات األوروبية تيارات الوطنية/االشتراكية "

فرغم أن التطرف الهوياتي عرف قديًما، إال أن ظهور األحزاب اليمينية المتطرفة كانت نتيجة انهزام بعض 
ليا، لكن الفكر المتطرف امتد إلى معظم الدول األوروبية نتيجة التعصب الدول األوروبية خاصة ألمانيا وايطا

سيطرة  -للهوية األوروبية من جهة، وكذلك نتيجة العديد من المحطات التاريخية العامة: انتهاء الحرب الباردة
والالجئين تزايد أعداد المهاجرين  -األزمات االقتصادية -اللوبيات اليهودية على مفاصل االقتصادي العالمي
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ألوروبا... هذا كله ساهم في زيادة حشد أعداد كبيرة من المواطنين األوروبيين ضد هويتين أساسيتين وخاصة 
اليهودية(، أو تلك المتعلقة بالتعالي على بعض األجناس البشرية التي ال تمتلك  -تلك المتعلقة بالدين )اإلسالم

 البشرة البيضاء.
التي ورثتها األنظمة السياسية الفاشية والنازية والقومية التي كانت مهيمنة  وهذا من خالل الخلفية القومية

في فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية، و" بحلول تسعينات القرن العشرين، باتت الهجرة الشغل 
قابلية على خطابه  الشاغل لليمين المتطرف الذي يسوق إشكاالتها العديدة )وأولها االندماج والهوية( إلضفاء

 .12العنصري والمعادي لألجانب "
 أبرز أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -2

لقد أدى ظهور أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان األوروبي، إلى االنتباه إلى نجاح األحزاب اليمينية 
اإلقليمي )البرلمان األوروبي(، المتطرفة سواء هي سواء البرلمانات المحلية )برلمانات الدول(، أو على المستوى 

إلى ضرورة التعرف على أبرز هذه األحزاب، ومعرفة أهدافها من استخدامها للهوية االنتخابية بكثرة رغم 
 خطاباتها الهوياتية المتطرفة.

 :في ألمانيا 
، 2014، ودخل ألول مرة البرلمان الفيدرالي في عام 2013: تأسس في فيفري حزب البديل من أجل ألمانيا -

تقدم  2019 اكتوبرمن األصوات ليصبح أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، وفي انتخابات "  %12.6بنسبة 
 .13حزب الديمقراطيين المسيحيين بقيادة ميركل "على الحزب 

نشأته إال أنه حقق نتائج مبهرة سمحت له أن يصبح رقًما مهما فحزب البديل من أجل ألمانيا رغم حداثة 
 في معادلة التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبة مستغال بذلك العديد من الظروف السياسية واالقتصادية.

: " يطلق على هذا الحزب صفة النازية الجديدة ألن أفكاره مستوحاة من الحزب القومي الديمقراطي -
نازية مثل االعتقاد بفكرة قيادة الديكتاتورية ومعاداة األقليات والتمسك بالقومية األلمانية اإليديولوجية ال

 .14واالعتماد على التميز العرقي للشعب األلماني ورفض المساواة بين البشر"
 يعتبر الحزب القومي الديمقراطي أو ما يسمى حزب النازيون الجدد حزًبا أكثر تطرفا هوياتيا، ألنه ال يؤمن
بالتعايش بل ال يمكن المساواة ويعتقد ضرورة أن الجنس اآلري هو الجنس األسمى لكنه فقد بعض نتائج في 

 االنتخابات مثل حزب العمل من أجل ألمانيا.
 
 

 :في فرنسا 



- 8 - 

وترأسه حاليا ابنته ماري لوبان والتي زادت  1972: " حزب أسسه جون ماري لوبان سنة الجبهة الوطنية -
استغالل ارتفاع أعداد المهاجرين وتدهور الوضع االقتصادي في فرنسا والترويج ألفكار  شعبية الحزب غير

 .15ومبادئ الحزب المتمثلة في معاداة الهجرة واالتحاد األوروبي والعملة والسوق الموحدين "
فصارت لوبان من خالل حزب الجبهة الوطنية الفرنسية تعمل على زيادة تواجد الغرب في المجالس 

خبة، من خالل محاولتها إعادتها للمثل المسيحية، ورفض الهجرة والتحجج بأنها )الهجرة هي سبب صعوبة المنت
 الظروف االقتصادية، وتنادي صراحة بطرف المهاجرين والالجئين.

  :في ايطاليا 
نب : " يتبنى الحزب بزعامة ماثيويو سالفيني توجها عنصرًيا معاديا للمهاجرين واألجاحزب رابطة الشمال -

كغيره من األحزاب اليمينية المتطرفة، وزادت شعبيته حتى أصبح من األحزاب المعارضة الرئيسية في ايطاليا 
 .16بما مكنه من التحالف في حكومة ائتالفية "

إضافة إلى )حزب الحرية( في النمسا، و)الحزب الديمقراطي( في السويد، و)الحزب الفجر الذهبي( في 
 في هولندا...اليونان، و)حزب الحرية( 

لكن الرابط األساسي بين هاته األحزاب هو معاداة الهويات من غير الهوية األوروبية إضافة إلى كونها 
 أصبحت أحزاب نشطة وناجعة تمثياًل في المجالس المنتخبة.

 صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: -2
النجاحات المتتالية في االنتخابات سواء كانت أصبحت األحزاب اليمينية المتطرفة كثيرة النشاط وكذا كثيرة 

داخل دول االتحاد )بلدية، تشريعية(، أو حتى على المستوى اإلقليمي من خالل االتحاد األوروبي، تزايد النواب 
األوروبيين في البرلمان األوروبي من اليمينيين المتطرفين، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة سواء على المستوى 

لدول أو على مستوى االتحاد األوروبي وقد كان خروج بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي أبرز الداخلي ل
ذلك فانضمام أصحاب المطلب )أوروبا لألوروبيين( بكثرة لألحزاب اليمينية، والعمل المهيكل المنظم، نتج عنهم 

بواسطة خطاب الكراهية ضد الل الفوز باالنتخابات، وذلك ــتولي عدد كبير منهم مناصب تشريعية من خ
الهويات الغير أوروبية من مهاجرين والالجئين وحتى من علماء وأطباء ومبتكرين ومبدعين في جميع المجاالت، 

من األصوات في االنتخابات  %25فمثال " حصد حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، اليميني المتطرف على نسبة 
لى ألول مرة في االنتخابات األوروبية بفرنسا، بينما حصل حزب محتاًل المرتبة األو  2014األوروبية لسنة 

مكون من  [2019-2014من... وقد كان تمثيل البرلمان األوروبي في الفترة ] %27االستقالل البرلماني على 
 .17من اليمين المتطرف " 130نائب يميني منهم  2011
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فرغم أنه لوقت قريب كانت األحزاب اليمينية )سواء التقليدية أو المتطرفة(، منبوذة من قبل أغلبية الشعوب 
شهدت صعوًدا صاروخًيا لهاته األحزاب في االنتخابات،  [2019-2014]األوروبية، إال أن الفترة البرلمانية 

عضو(،  705اب في البرلمان األوروبي نائب أوروبي )عدد النو  705خاصة األوروبية منها فأصبحت من أهل 
متطرف أي أنه أصبح كتلة برلمانية مؤثرة في البرلمان األوروبي، وهو ما  130نائب يميني منهم  211هناك 

يسمح لها باستصدار تشريعات أوروبية تحارب الهويات من غير األوروبية المستقرة على األراضي األوروبية في 
" حصول  [2019-2014]والتي تشكل الفترة البرلمانية  2019األوروبي سنة  حين أظهرت انتخابات البرلمان

مقعد، فأصبحت بذلك القوة الثالثة، بعد أحزاب الوسط  177األحزاب الشعبوية واليمينية على مكاسب قوية 
 .18واليسار"

 ومنه إمكانية إعطاء الصبغة الشرعية على خطاب الكراهية.
 تطرف على التعايش الهوياتي في أوروبا:ثالثا: تداعيات صعود اليمين الم

لقد أدى صعود اليمين المتطرف في االنتخابات سواء على مستوى دول االتحاد األوروبي، أو على 
مستوى البرلمان األوروبي إلى التخوف من تداعيات ذلك على مختلف المستويات ومختلف المجاالت، وخاصة 

 اب المنتمية لهذا التيار.في ظل تبني النزعة اإلقصائية من طرف األحز 
وتبدو مالمح هذه التداعيات خاصة من خالل التصريحات العنصرية التي تغذي خطاب الكراهية، في ظل 
مشاعر القلق وعدم الرضا لدى فئة كبيرة من المواطنين األوروبيين، وتهديد باقي مكونات النسيج المجتمعي 

 األوروبي.
 شرعية خطاب الكراهية: -1

األحزاب اليمينية على الوصول إلى مراكز الحكم في أوروبا، وذلك من خالل المشاركة في تعمل 
االنتخابات لكافة مستوياتها، ومجالها، وقد أدت بعض الظروف التي سادت في أوروبا )ومازالت( على خلق بيئة 

 خصبة لهاته األحزاب لنشر أفكارها.
مقعد  705عضو من األحزاب اليمينية من أصل  177يضم  [2019-2014]فالبرلمان األوروبي الجديد 

وهذا ما يجعل هذا التيار السياسي والفكري ثالث قوة في هذا البرلمان. فمن بين مهام البرلمان األوروبي المهمة 
التشريعية أي استصدار القوانين، أي أن القوانين الصادرة عن البرلمان األوروبي قوانين شرعية ذات صبغة 

 ن أعضاءه انتخبتهم الشعوب األوروبية.ديمقراطية لكو 
فمعظم خطابات النواب األوروبيين اليمينيين هي خطاب كراهية وعداوة ضد فئات كبيرة من النسيج 

 المجتمعي األوروبي، وكذا طبًعا بناًءا على سياسة التمييز العنصري، وفقا لمعطى الهوية.
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مييز الهوياتي، وهذا في ظل تحالفات داخل إضافة إلى إمكانية خلق تشريعات أوروبية تعمل وفق الت
البرلمان األوروبي تضم النواب اليمينيين المتطرفين، " حيث أصدرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين 

من حلفاءها في أوروبا، إعالما مشتركا وصفوه بأنه )الحجر األساس( لتحالف في البرلمان األوروبي  15لوبان و
 .19ا "يهدف إلى إصالح أوروب

فهذا التحالف مثاًل يعطي تصوًرا عاًما ووحدة عمله، وهو ما يضفي شرعية على خطاب الكراهية المتبني 
من طرف هذه األحزاب، وخاصة في ظل االنتقال من صفة عضو في الحزب اليميني إلى صفة نائب برلماني 

 أوروبي.
 تفكك االتحاد األوروبي وزوال التعايش الهوياتي: -2

األحزاب اليمينية سواء التقليدية أو المتطرفة في أوروبا وفق ازدواجية في المعايير فهي وقت تعمل تعمل 
على ولوج هيئات االتحاد األوروبي خاصة )البرلمان األوروبي(، وفي المقابل عند الوصول إلى ذلك تعمل على 

قة بخلق )مواطنة أوروبية(، وفق رفض السياسات األوروبية التي تكرس االندماج األوروبي خاصة تلك المتعل
 معايير ال تستثني أي من الفئات المجتمعية المكونة لالتحاد األوروبي.

وهذا ما تعترف به األحزاب اليمينية طمًسا للهوية األوروبية التاريخية، من خالل الخوف من اضمحاللها 
 -االتحاد األوروبي كـ )المسلمينوتراجعها أمام الهويات المختلفة التي أصبحت تضم نسبا كبيرة من سكان 

الصينيين...(، أصلح خطاب الكراهية للمهاجرين هو األولوية، لكون المهاجرين حسبهم مصدًرا لتهديد  -األفارقة
 الهوية األوروبية، واالستثمار في االعتداءات اإلرهابية ونسبها كلها لغير حاملي الهوية األوروبية.

عمل على نبذ العنف )الجسدي واللفظي(، ضد أي شخص مهما فمخرجات مؤسسات األوروبي كلها ت
كانت )ديانته، لونه، أصله(، وألن هذه المخرجات هي قواعد قانونية ملزمة، فاليمين المتطرف يطمح إلى التراجع 
عن فكرة االتحاد األوروبي والرجوع إلى منطق السيادة القدين )تحكم الدولة وحدها فقط في سياستها الداخلية 

 خارجية(.وال
ومن مطالب اليمين المتطرف اليمن المتطرف " إعادة هيكلة االتحاد األوروبي، إلغاء عمله اليورو، وفق 
تدفق الالجئين بشكل نهائي، طرد المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية، إعادة التعريف االثني لشعب كل 

 وبا الموحدة.، وهو ما يمثل تهديد مباشر على مشروع أور 20دولة على حدا "
إن تفكك االتحاد األوروبي يجعل من كل دولة تتعامل على حدا في جميع المجاالت وخاصة في الجانب 
الهوياتي االثني، وهو ما يخلق كراهية ضد الهويات الوافدة عليها خاصة إذا كانت الطبقة الحاكمة )كلها أو جزء 

 المتطرف(. -منها( من منتسبي اليمين )التقليدي
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 يس الصراع الهوياتي في القضاء األوروبي:تكر  -3
رغم أن الصراعات الهوياتية عرفت منذ القدم بين مختلف المكونات الهوياتية المختلفة للبشر، إال أن هذه 
الصراعات كانت غير بادية للعيان، إال أن وصول اليمين المتطرف إلى مراكز الحكم في االتحاد األوروبي جعل 

أمام المأل، وحتى في األماكن واللقاءات الرسمية وظهور العديد من الظواهر تعمل من هذه الصراعات تظهر 
 األحزاب اليمينية المتطرفة في االستثمار فيها.

 العداء ضد المهاجرين: -أ
لقد عرفت أوروبا الهجرة إليها منذ عقود، خاصة من شعوب الدول التي كانت مستعمرة من طرف الدول 

يد عدد المهاجرين، وكذا الستقرار العديد منهم في أوروبا، مما جعل هناك أجياال من االستعماري، ونظًرا لتزا
المهاجرين، تعمل حتى الجيل الرابع منهم، وكذا تنامي الهجر غير الشرعية، وخاصة من الدول اإلفريقية التي 

 تعتبر معظمها ذات هوية إسالمية.
من  االهتمامات الرئيسية لألحزاب اليمينية غير الشرعية(، ض -ومنه أصبحت قضية الهجرة )المنظمة

المتطرفة، والخطاب الرئيسي ال سواء في الظروف العادية أو خالل المعامالت االنتخابية واتهام المهاجرين 
بكونهم السبب الرئيسي للعديد من الظواهر الخطيرة كاإلرهاب، السرقة، االعتداءات، االستهزاء بالهوية األوروبية، 

المهاجرين على العامل الديمغرافي في أوروبا في ظل زيادة المواليد من المهاجرين، في مقابل تناقص وكذا تأثير 
 المواليد لدى األزواج األوروبيين، وإحجامهم على اإلنجاب.

وهو ما يشكل حسب اليمينيين المتطرفي إخالال ديمغرافيا وهوياتيا للقارة اإلفريقية، بل يعتبره آخرون 
ا بنمط جديد، " فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين إلى دول االتحاد األوروبي خالل عام احتالال ألوروب

مليون مهاجر، واتسمت اآلراء في االتحاد األوروبي ما بين األفكار اليسارية الداعمة  1,8)فقط( حوالي  2015
إلغاء اتفاقية )شنغن( وترى أنها سبب رة، وما بين أفكار األحزاب اليمينية المتطرفة التي تضغط من أجل ــللهج

في حرية الحركة لإلرهابيين، وترى المهاجرين على أنهم تهديدات، وأنهم قنبلة موقوتة ستغير وجه أوروبا في 
 .21القريب "

فرغم تحجج أحزاب اليمين المتطرف بأن المهاجرين هم سبب اإلرهاب، االعتداءات، السرقة، التمرد... إال 
لديهم هو التغير في الهوية األوروبية، لصالح هويات المهاجرين، ومنه البد من محاربة ظاهرة أن الخوف األكبر 

 الهجرة، وتقنينها بما يسمح بالمحافظة على الهوية التاريخية ألوروبا.
 العداء ضد المسلمين )اإلسالموفوبيا(: -ب
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التخلف وكونها مصدًرا لإلرهاب، يستثمر اليمين المتطرف في وضعية الدولة اإلسالمية، ويربطها دائًما ب
والعنف الذي تعيشه أوروبا، من خالل االعتداءات اإلرهابية التي كانت مسرحا لها العديد من المدن والعواصم 

 األوروبية )اعتداءات باريس، لندن، مدريد...(.
ونشر لقد عملت األحزاب اليمينية على نشر الخوف من المسلمين، خاصة ذوي الجنسيات األوروبية، 

ع ـن، إال أنه في الواقـــوف الجماعي المرضي عن اإلسالم والمسلميــذي يعني " الخـــمصطلح اإلسالموفوبيا وال
وع من أنواع العنصرية، قوامه حملة من األفعال والمشاعر واألفكار التعصبية المسبقة المعادية لإلسالم ــن

 .22والمسلمين "
اإلسالم كونه ديانة تدعو للعنف، وقتال اآلخر بناًءا على أي أن مصطلح اإلسالموفونيا يعني بين 

االختالف في الهوية الدينية، ومنه ضرورة محاربته ومحاربة مبادئه، وخاصة تواجده وتناميه في القارة األوروبية 
 وفي دول االتحاد األوروبي بالخصوص.

لها ولجماعاتها، والمكون الرئيسي وقد أصبحت اإلسالموفوبيا لدى األحزاب اليمينية المتطرفة " محركا 
 .23لبرامجها االنتخابية وخطابها الشعبوي، وسط حالة من التهييج والتخوف المبرمج المعتمد على العواطف "

المتطرفة(، تدعو  -اليمينية )التقليدية األحزاببا، وخاصة من طرف أورو وفوبيا التي يروج لها في سالمفاإل
با من خالل ارتباط أورو والمسلمين بناًءا على أنهما مصدر للخوف والرعب في  اإلسالمإلى تصفية ومحاربة 

 .اإلسالمعلى  أهدافهافي تسميتها، وفي  اإلرهابيةالجماعات 
بية أورو بي فقد تهدف عدة مدن ورو وهو ما جعل من الكراهية والعداء ضد المسلمين تتزايد في الفضاء األ

الثقافية  المراكز، واعتداءات على دور العبادة )المساجد(، وكذا على جسدية( -اعتداءات ضد المسلمين )لفظية
 ي وصواًل إلى االعتداء على مقابر المسلمين.سالمذات الطابع اإل

للحجاب، أو محاربة بعض  ية، كمحاربة ارتداء المرأة سالموكذلك العمل على محاربة مكونات الهوية اإل
 ، وربطها دوًما بمعطى العنف حتى ضد الحيوانات.ضحىاألفي عيد  األضاحيالشعائر الدينية، كذبح 

 خاتمة:
قانوني يضبط  إطاريتطلب وجود  واإليديولوجيات واألديان األعرافتي في فضاء متعدد إن التعايش الهويا -

بي منذ نشأته حيث ورو الهوياتي، ويمنع الصراع بينه، وهو ما عمل عليه االتحاد األالعالقات بين هذا المزيج 
 بية.ورو إلى خلق ما يسمى الهوية األسعى 

 بي.ورو بية تنصهر فيها جميع الهويات المجتمعية المكونة لمواطني االتحاد األورو هذه الهوية األ -
اليمينية سواء كانت  األحزابأن هناك تيارات سياسية، وحركات متطرفة تعمل على كسر ذلك، وخاصة  إال -

إلى  إضافةيمينية متطرفة  أحزاببية( أو ورو تقليدية )تعتمد على الخطاب الهوياتي المتحيز للهوية األ



- 13 - 

بية يمكن لها أن تستعمل وسائل القهر )العنف( لتحقيق ورو تركيزها على الخطاب المتغير إلى الهوية األ
 ذلك.

، من خالل سعيها إلى التراجع عن التكامل أهدافهايق اليمينية على ازدواجية في تحق األحزاباعتمدت  -
بي، وفي نفس الوقت تسعى إلى الولوج إلى مؤسسات ورو بي من خالل محاربة أي أطر للتكامل األورو األ

 بي بغية أن تكون لها شرعية.ورو االتحاد األ

مان الدول(، أو اليمينية المتطرفة في االنتخابات سواء على المستوى المحلي )برل األحزاباستطاعت  -
 منتخبة وتمتلك نواب. أحزاببي، مما يعمي لها شرعية ديمقراطية لكونها ورو البرلمان األ

 الولوج كذلك للسلطة التنفيذية من خالل االئتالفات الحكومية. أحزابهاستطاع اليمين المتطرف من خالل  -

يسعى اليمين المتطرف من خالل تواجده الشرعي في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى سن قوانين  -
 با، وكذلك تنفيذيها.أورو ضد التعايش الهوياتي في 

 الهوياتية المتطرفة التي يتبناها اليمين المتطرف، تكون ضد المسلمين وضد المهاجرين. األفكارمعظم  -

بي ورو بي المتمثل في االتحاد األورو اليمين المتطرف يهدد بزوال االندماج األ ابألحز إن الصعود المستمر  -
 وجميع مؤسساته.

 
 قائمة المراجع:

                                                           
محمد يوسف الحافي، )تنامي الحركات الشعبوية وصعود اليمين المتطرف في دول االتحاد األوروبي(، متحصل عليه من الرابط:  1

pulpit.alwatanvoice.com 
عبد العالي دبلة، خنساء تومي، )دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي(، جامعة جيجل، مجلة علوم اإلنسان  2

 .42، ص1، العدد6تمع، المجلدوالمج

 .43نفس المرجع.  3

زهيرة مزارة، )أزمة الهواية الثقافية العربية في ظل العولمة(، مداخلة ألقيت في ملتقى القراءة للتراث والهوية في زمن العولمة،  4
 جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة.

والشخصيات واألفكار(، تقرير المركز االستشاري للدراسات والتوثيق، بيروت، )صعود اليمين المتطرف في أوروبا أبرز العوامل  5
 .6، ص2019

بن عياش سمير، )التداعيات المحتملة لصعود اليمين المتطرف والشعبوي بالدول الغربية على ضحايا الهجرة القسرية من الدول  6
 .97، ص2020، ديسمبر3، عدد31لة العلوم اإلنسانية، المجلدالعربية واندماجهم في المجتمعات المضيفة(، جامعة أم البواقي، مج

عبد الفتاح أبو الليل، )ظاهرة التنميط: دراسة في تأثير الصعود اليمني المتطرف(، متحصل عليه من الرابط:  7
https://jocu.journals.ekb.eg 

 نفس المرجع 8

 زهيرة مزارة، نفس المرجع. 9

 أبرز العوامل والشخصيات واألفكار(، نفس المرجع. )صعود اليمين المتطرف في أوروبا 10



- 14 - 

                                                                                                                                                                                                 
 www.aljazeera.net)اليمين المتطرف(، متحصل عليه من الرابط:  11

إيناس بناني، )صعود اليمين المتطرف األسباب والتداعيات: دراسة تحليلية(: متحصل عليه من الرابط:  12
https://democraticac.de 

ريم عبد الحميد، )المتطرف في أوروبا... خريطة األحزاب والمنظمات(، متحصل عليه من الرابط:  13
www.euro.parabct.com 

 نفس المرجع. 14

 نفس المرجع. 15

 arabic.rt.com/29/05/2014)زلزال يقترب بقوة في أوروبا(، متحصل عليه من الرابط:  16

 نفس المرجع.  17

 إيناس بناني، نفس المرجع. 18

 http://www.dw.com)لوبان وسالفيني وأروبان يطلقون تحالفا يمينا في البرلمان األوروبي(، متحصل عليه من الرابط:  19

-www.barqابط: )صعود اليمين المتطرف وتداعياته على مستقبل االتحاد األوروبي(، متحصل عليه من الر  20

rs.com/01/05/2019 
 نفس المرجع. 21

 https://www.aljazeera.netحمامي، )أوروبا... لليمين در(، متحصل عليه من الرابط: إبراهيم  22

 بن عياش سمير، مرجع سابق. 23

http://www.aljazeera.net/
https://democraticac.de/
https://democraticac.de/


0 
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 المحور االجتماعي والّثقافي: مظاهر ومخاطر تهديدات الهوية على الفرد والمجتمع  :األّولالمحور 
 .(...إلخ الهجرة، االنتماء، الّتراث والعادات والّتقاليد، خالققيم واأل)ال

 .ثره على الهوية واألمن الوطني )مقاربة أدبية لروايات جزائرية معاصرة(العنُف وأعنوان المداخلة: 

 : الملّخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في ثنايا الخطابات الروائية الجزائرية المعاصرة، الستجالء    
خاصة بعد ما انتشر واألمن الوطني، مظاهر العنف والتدمير وأثره على الهوية الوطنية والفردية، 

وسنينا من الجمر العنف في مختلف البلدان، ولم تكن الجزائر بمنأى عن ذلك؛ إذ شهدت عشرية سواء 
 .ت الّنفسيات وحبستها في مآزق وآفات اجتماعية خطيرة لم تستطيع الّدولة إيجاد حلول جذرية لهامحطّ 

وقد اخترت روايات بّينت أثر الحروب األهلية على المجتمع الجزائري والسلوفيني، والعدوان    
هي دوافعه المختلفة وآثاره  اإلسرائيلي على فلسطين، فكيف تجّلى العنف في هذه الروايات؟ وما

 الجانبية المتعّددة على الفرد والمجتمع؟

Abstract : 

   This research paper seeks to research the folds of contemporary Algerian narrative 
discourses, to elucidate the manifestations of violence and destruction and its impact on 
national and individual identity, and national security, especially after violence spread in 
various countries, and Algeria was not immune to this. It witnessed a decade and years 
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of embers that destroyed the psyche and locked it in serious social dilemmas and pests, 
for which the state was unable to find radical solutions. 
   I chose novels that showed the impact of the civil wars on Algerian and Slovenian 
society, and the Israeli aggression against Palestine, so how was the violence manifested 
in these novels? What are its various motives and its multiple side effects on the 
individual and society? 

 تمهيد:

كنولوجي، لم تعد الّدول بحاجة إلى قّوة الّسالح واالستعمار وخوض التطّور العلمي والتّ بفضل     
الحروب الّدامية للّسيطرة على بعضها بعض؛ إذ يكفيها قّوة الّثقافة وانتشار العولمة للّتأثير على العقول 

صغيرة، مهّددة بالّذوبان والّتماهي في اآلخر، وزالت الحواجز اللغوية، واألنفس، فبات بذلك العالم قرية 
سية، ياّثقافية ورّبما الّدينية أيضا، ومعها العادات والّتقاليد، وكُثرت الجرائم بأنواعها )االجتماعية، السلوا

ّدول وخاّصة واإللكترونية...(، وساد العنُف العالَم بشّقيه العنف الماّدي والمعنوي، فتزعزع كيان ال
الّنامية منها، أّما المتطّورة فال تّقل ضررا عنها، فنادت الّدول والمنّظمات العالمية بضرورة المحافظة 

 على هّوية البلدان وعراقتها وأصالتها، والتمّسك بتاريخها، وكتابة تاريخ لمن ال تاريخ له.

ت الّناتجة عنها في مختلف الجوانب ن لكّل هذه التطّورات والتغّيرااوقد كان األدب والفّن مواكب  
االجتماعية والسياسية والّثقافية... فراح يعّبران بأنواعهم المختلفة )رسما، وموسيقى، وسينما، وغناء...( 

عات الحياتية المعاصرة كالعنف والجريمة ية، وقّصة، وشعرا( عن عديد الموضو أو )رواية، ومسرح
 والنتائج المترّتبة عنهم.وأثرهما على المجتمع، مبّينين األسباب 

تجلية كّل المظاهر س  وقد ظهرت الّرواية الجزائرية المعاصرة متماشية مع نظيرتها الغربية، مُ   
االجتماعية التي غزت العالم المتطّور منه والمتخّلف، والتي أسهمت في التفّكك المجتمعي وزعزعت 

نسانية القديمة منها والمستحدثة، الجريمة إللرواية مختلف القضايا القديمة ابنيته التحتية، فرصدت ا
 والعنف، والهجرة غير الشرعية، والتمييز العنصري...

ارتأيت، من هذا المنطلق أن أبحث في هذه القضايا اإلنسانية المهّددة لألمن الوطني والمجتمعي من   
خالل مقاربة أدبية لبعض الروايات الجزائرية، وأكشف عن المظاهر والمخاطر التي تزعزع الهوية 

، ومن سي والقوميالوطنية الفردية واالجتماعية من قيم وأخالق، وكذا المظاهر المهّددة لألمن السيا
اإلشكاالت التي طرحتها في هذه الورقة العلمية: كيف تجّلى العنف والجريمة والعنصرية في الرواية 

 الجزائرية؟ وما انعكاساتهم ومخاطرهم على المجتمع؟



2 
 

وتهدف الّدراسة إلى ضرورة الّتنبيه إلى أثر المخاطر المهّددة للهوية الوطنية، من تذبذب في    
فردية واّتسامها بالسيكوباتية، وانتشار الجريمة والعنف المؤّديين إلى الحروب األهلية، وزرع خصية الالشّ 

الفتن واألحقاد، وتمّزق وحدة البالد، مع ظهور الّطوائف الّدينية، واألحزاب السياسية المتعّددة، وانتشار 
ها مظاهر اجتماعية تنعكس ، وازدياد نسبة الهجرة غير الشرعية ... كلّ المخّدرات واألمراض واألوبئة

سلبا على وحدة وهوية الوطن وعدم استقراره وانتشار الفوضى... مّما ينتج عنه إنسانا/ فردا مهلهال 
 الميادين السياسية، والثقافية، والفكرية، واالقتصادية... ممّزقا في كل

داية العقد األول لأللفية أّما عّينة البحث فقد اخترت الّروايات الجزائرية المعاصرة التي ظهرت مع ب  
التي أبرزت العنف والعدوانية لبشير مفتي،  اختالط المواسم أو وليمة القتل الكبرى الثالثة كرواية 

التي  لسعيد خطيبي حطب سراييفوورواية المتعّلقة بالهوية الفردية ومحاولة تحقيق مبدأ اللذة الحسية. 
التي عالجت الّصراع الّدامي  لياسمينة صالح الصدمةة ، وروايبّينت آثار الحروب األهلية على المجتمع

 .والمدّمر بين فلسطين وإسرائيل وإّتباع الهويات القاتلة

وقبل البدء في دراسة الروايات محّل البحث، وجب تقديم تعريفات لبعض المفاهيم مفاتيح البحث    
 وخاّصة العنف والهوية، لتكون الّدراسة منسجمة وتؤتي ثمارها بحول هللا.

 : مفاهيم وتحديدات_ العنف 1

اهرة متفّشية في كّل من األخطار التي تهّدد كيان البشر والمجتمعات انتشار ظاهرة العنف، وهي ظ   
 منبوذ   بلدان العالم المتطّورة والنامية على السواء، ولو بدرجة أقّل في البلدان المتحّضرة، وهو سلوك  

عواقبه، وإذا بحثنا عن ِدالالته من الّناحية االشتقاقية الّلغوية لوجدناه يتماشى والمفهوم  وغير محمودة  
 ةُ ل  ق  و   ر  م  األ  ُق ب  ر  الخ  » العنف يعني: أنّ  ابن منظورلـلسان العرب االصطالحي؛ فقد ورد في معجم 

ل ى  ق  ف  الر ّ  د  ض   و  هُ ، و  ه  ب   ق  ف  الر ّ  ي ع  ٍف. وفي الحديث:"إ ن  هللا ت ع ال ى ُيع ط  ذ ُه ب ُعن  : أ خ  ر  ت ن ف  األ م  )...( وا ع 
"، و الت ع ن يُف:  ل ى الُعن ف  ي ع  ُكم  الرّ ف ق  م ا ال  ُيع ط  د  ٌة أ ح  :" إذ ا ز ن ت  أ م  يث  د  ُم، وف ي الح  الت ع ب يُر والل و 

ا ه  ه ا و ال  ُيع نّ ف  ل د  ل ي ج  ، مّما يعني استعمال الشّدة والقّوة اّتجاه اآلخرين، سواء بالّتوبيخ والّتجريح أو 1«ف 
ن اف ةً  ع ُنف  »الُعن ُف من فعجم الوسيط: المباللّوم والّتقريع، والمعنى ذاته في  ًفا، وع  : به، وعليه_ ُعن 

ن يٌف، )ج(:ُعُنفٌ  م ُه وع ي ر ُه. فهو ع  ، وال يختلف المعنى في المعاجم 2«أخذه بشّدٍة وقسوٍة. و_ ال 
بالقّوة العنيفة على الكائنات الحيوانية »يوحي  violenceاألجنبية وخاصة الفرنسية، فهو العنف 

 .3«لهجوم بعنفواألشياء، والعنف الكالمي: هو ا

ما نستخلصه من المعنى اللغوي لكلمة العنف في المعاجم العربية والغربية أّنه نوع أو ضرب من   
السلوك الخارج عن المألوف، تستعمل فيه االنتهاكات والخروقات ضّد األشخاص والحيوانات بالقوة 
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المخبوءة في اإلنسان بأن يتصّرف والقسوة، بل يمتّد األمر إلى عدم الّرفق واللين وتبيان الوحشية 
 بعدوانية لفظية أو جسمية.

وحاولوا دراسته مفاهيميا بالعنف، فقد اهتّم علماء الّنفس واالجتماع  االصطالحيةأّما من الناحية   
وإبراز أسبابه ودوافعه وأضراره، فقد ُعّد ظاهرة اجتماعية إنسانية ُعِرفت منذ بدء الخليقة؛ إذ تعود إلى 

ُسُه ق ت ل  ﴿آدم عليه السالم "قابيل وهابيل" ويقول عّز وجّل في ذلك:  ابني  بين  ل  قّصة قت ف ط و ع ت  ل ُه ن ف 
ر ين   اس  ب ح  م ن  ال خ  ت ل ُه ف أ ص  يه  ف ق  ، وهي أّول جريمة على وجه األرض اسُتعمل فيها العنف المؤّدي ﴾أ خ 

ي البشر فقط وقد يمتّد إلى الحيوانات التي تتعامل إلى إزهاق الّنفس والّروح، وليس العنف حكرا على بن
 بالغريزة والفطرة، ومثالها قّصة الغراب الذي قتل أخاه ووارى سوأته التي ُذكرت في القرآن الكريم.

وبالّتالي؛ فالعنف استخدام غير مشروع للقوة، يصدر من شخص فرد أو جماعة، ويكون بعّدة طرق    
لّتهديد، واإلهانة، والّلوم، والّتهميش... وقد عّرفه عالم الّنفس النمساوي كالسّب والّشتم، والّضرب، وا

القّوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرين وخيراتهم، بقصد الّسيطرة عليهم »بأّنه  سيغموند فرويد 
وال نغالي إذا قلنا أّن آراء فرويد حول الغريزة ، 4«بواسطة الموت أو الّتدمير واإلخضاع والهزيمة

العدوانية أثارت قلق العلماء ومازالت محل نقاش وجدال بينهم من مؤّيد لها ورافض؛ فقد رأى بأّن 
العنف سلوك فطري في اإلنسان وليس مكتسب، وأّن الّرغبة في الموت والّتدمير هي جزء أصيل من 

( وحب érosدوافع اإلنسان ويصعب استئصالها، وقد أرجع ذلك إلى غريزتي حب الحياة )
( المتنازعتين والمتصارعتين، وبالتالي مادامت العدوانية فطرية فاستحالة التحّكم thanatosت)المو 

 فيها.

نوعين  بين (Erich Fromm)  إريك فرومصاحب الّنظرية السلوكية في علم الّنفس  مّيزفي حين    
، والعدوانية غير الخبيثة أو الّدفاعية، وقد خالف نظرة 5لية(انية: العدوانية الخبيثة)النكروفيمن العدو 

إلى أسباب خارجية مكتسبة، وأّن فروم فرويد القائلة بأّن العدوانية تعود إلى الميل الفطري، وأرجعها 
الّنزعة الّتدميرية ليست فطرية طبيعية بشكل عام وإّنما مكتسبة من الممارسة االجتماعية بين »

وبالّتالي فإّن  .6«ا موضوعية تبّررها وتشرعنها على الّصعيد الّذاتي والجمعيالبشر، وأّن لها شروط
علماء الّنفس أرجعوا العنف إّما إلى الفطرة أو االكتساب، ولكّن المّتفق عليه بين جمهور العلماء في 

ه أو مختلف التخّصصات أّن العنف إشكالية بالغة الّتعقيد والغموض؛ ذلك المتالكه أوجها كثيرة تشرعن
تؤّدي إليه وخاصة السيطرة والقّوة باسم القانون، ويمكن تقديم مفهوم عام وشامل للعنف يتمّثل في كونه 

جل البقاء، أظاهرة اجتماعية وأّنه آلية من آليات الّدفاع ضّد المخاطر التي تواجه اإلنسان من »
الغريزية الكامنة في الكائن الحّي واالستمرار في الحياة، وأّن هذه اآللية الّدفاعية هي إحدى الطاقات 

في حاالت دفاعية أو هجومية، يستوي فيها اإلنسان والحيوان على حدٍّ  التي تستيقظ وتنشط



4 
 

لقد أغفل هذا التعريف الجوانب السلبية للعنف، ورّكز على وظيفته الّدفاعية من أجل البقاء  7«سواء
(éros وقد أورد .)ف، وسنبّين ذلك في الجزء التطبيقي من الّدراسة.عّدة أشكال للعدوانية والعن فرويد 

وقد ارتبط العنف بمحاولة إثبات اإلنسان لذاتيته ووجوده وهّويته، لذا وجب علينا تقديم مفهوم موجز    
 عن الهوية، وتبيان عالقتها بالعنف كسلوك اجتماعي. فما المقصود بالهوية؟ وما عالقتها بالعنف؟ 

 المصطلح: ومأزقيةة _ الهويّ 2

؛ نظرا لعدم استقرارها مصطلح الهويّ     ة من بين عديد المصطلحات التي لم تحظ بمفهوم  واحد  وشامل 
، ووجوده في عّدة مجاالت معرفية، كعلم الّنفس وعلم االجتماع، والفلسفة... ما  في مجال معرفيّ  واحد 

رفية عّدة )...( وقد شّكل مفهوم ومعّقد المداخل، تتفاعل داخله حقول مع»جعلها مفهوًما غامًضا 
الهوية منذ سنين وحتى اليوم إشكالية مؤرقة غير قابلة للتجاوز في مختلف الفضاءات الثقافية 

تعريٌف مّتفٌق عليه لدى »، مّما صّعب من مهّمة ضبطها وتحديدها؛ إذ ال يوجد 8«والحضارية
جد تعاريف مختلفة باختالف المجاالت الفالسفة والمفّكرين وعلماء االجتماع وغيرهم للهوية، بل تو 

المعرفية واإلنسانية واالجتماعية، معناها يتغّير من مجال معرفي إلى مجال معرفي آخر من علم 
الّنفس إلى المنطق إلى االجتماع إلى الّسياسة إلى غير ذلك من التخّصصات الواسعة أو الضّيقة 

 .9«التي تتناول موضوع الهوية بالبحث والدراسة

ولكن، على الّرغم من اّتساع المفهوم وتشّعبه، فقد حاول الّدارسون تقديم بعض المفاهيم وضبطها،    
جزء مكّمل للحياة »ولم تقتصر على مجال معرفي من دون آخر؛ ففي علم االجتماع ُعّرفت على أّنها 

طها بأناس االجتماعية، وهي تتشّكل فقط عبر التمّيز بين هّويات مختلف الجماعات التي يمكن رب
آخرين، واالّطالع على مختلف الهويات يعطي إشارة عن نوع الفرد الذي يتعامل معه ومن ثّم كيفية 

، وبالّتالي تتشّكل هوية الفرد الذاتية من خالل ارتباطه بالجماعة المنتمي  إليها، 10«االرتباط به
ظاهرة اجتماعية تحّدد ماهية »ة فيتشارك معهم في عّدة مقّومات وعادات وتقاليد... ولهذا؛ ُعّدت الهوي

المجتمع من حيث هو تركيبة بشرية مكّوناتها كثيرة متداخلة متشابكة، تركيبة متطّورة باستمرار، 
فيها الّثابت والمتحّول، وهوية المجتمع وهوية الفرد جزء منه، تّتحد بالعناصر االجتماعية الّثابتة في 

، وتنماز المجتمعات عن بعضها البعض بتفّردها 11«المجتمع والتي ال يوجد المجتمع من دونها
 بالّثوابت واألصول.

تستعمل األبحاث »أّما في علم الّنفس فإّن الهوية أخذت نصيب األسد من االهتمام؛ حيث    
ا من تصّورات الّذات ونظام ها نظامً ت، وعدّ 12«األنجلوسكسونية مفهوم الّذات للّتعبير عن الهوية

مشاعر إّزاء الّذات؛ ومعنى ذلك أّنه ال يمكن اعتبارها كنتيجة سياق عقالني محض، وال مجموعة 
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ك بصفة موضوعية، فصورة الّذات هي بناء ذاتي متجّدد باستمرار، يتناوب بين إسنادات ذات داللة تدرَ 
ا، وتمّكن الفرد من التعريف بنفسه، والّتعبير المشاعر واالنفعاالت التي تختلف في اتجاهاتها وطبيعته

 عن ذاته لغيره.

وال يمكن للهوية أن تنشأ بمعزل عن الهوية االجتماعية، وتأثيرها عليها؛ إذ تعّد الهوية أيضا شعورا    
، وبالّتالي التحّقق الفعلي 13«يتحّقق بتحقق الّذات في الوجود الجماعي لألّمة كّلها»عقليا ووجدانيا 

وات األخرى التي يمكن أن تكون في مواجهتها، انطالقا من الخصائص في العالقة بالذّ يكون 
 والممّيزات المختلفة لكّل ذات.

انطالقا من المفاهيم الّسابقة يّتضح أّن الهوية هويات مختلفة؛ ألّنها مرتبطة بالّذات الفردية أو    
عن اآلخرين، واألمر ذاته بالّنسبة للّشعوب الجماعية، فلكّل فرد سماته وخصائصه التي تمّيزه وتفرده 

والبلدان؛ حيث تنماز عن غيرها بمجموعة من المقّومات والخصائص، فهناك عناصر تشّكل ركائز 
وأسس تعتمدها الهوية كالّلغة التي تعّد مجاال للّتفكير والّتعبير، وأداة لتوحيد الجماعات والحفاظ على 

ر مقّوم موّحد للهوية نفسيا باعتباره الرابطة الروحية التي تذوب فيها استمراريتها، والّدين الذي يعد أكب
جميع الفوارق، والتاريخ الذي تتجّذر فيه هوية الجماعة، ويحمي األّمة من الّضياع والتالشي، هذا 

 باإلضافة إلى الّثقافة واألزياء، كّلها مقّومات ترتكز عليها هوية المجتمعات واألمم.

 الهوية: تطّور مفهوم_ 1_ 2

خضع تطّور مفهوم الهوية عبر الّتاريخ لتغّير اآلراء والمفاهيم، والتطّور والّنضج الفكري والعقلي    
لإلنسان، فقد ظهر أّول مرة في المنطق األرسطي وتّم توظيفه في عديد الّسياقات العلمية والمنطقية 

واقتضى ذلك أن تكون الهوية بمرتبطة والّرياضية بصفة خاّصة، وفي الّسياقات الفلسفية بصفة عاّمة، 
أ هو أ، أ= أ، هو هو الّشيء نفسه وقد تدّل جميع هذه الّتعبيرات  أّن »بثبات الّشيء فمثال نقول: 

، وهذا الّتصّور المنطقي 14«للّشيء ذاتية خاّصة يحتفظ بها دون تغيير، فالّشيء دائما هو هو )...(
أغفل خصوصيات الفرد التي قد تتغّير بتغّير األوضاع والحاالت االجتماعية، والمراحل العمرية، ولهذا 

 الوعيالذي رّكز على عنصرين مهّمين في تحديد المفهوم: أّوال  جون لوكنجد الفالسفة أمثال 
هي قدرته على الّشعور »د أّن هوّية الّشخص الّلصيقة بالوعي، وأكّ  لّذاكرةالمصاحب لألفعال، وثانيا ا

واإلحساس بالعلم الخارجي، فليس هناك هوية ثابتة لدى الّشخص ومعطاة بشكل قبلي، بل الهوية 
هي ثمرة النطباعات وأحاسيس وتجارب الّذات )...( وكّلما ظّل هذا الّشخص قادرا على ذكر هذه 

، أما الفيلسوف 15«اته ووحدته في الّزمان والمكانالتجارب واألحاسيس كّلما حافظ على هّويته وثب
فقد خالف سابقه، حين ربط الهوية بما هو ثابت ومستقّر، ونفى ارتباطها بجسم الّشخص،  شوبنهاور
هوية الّشخص ال يمكن أن يكون هو الجسم أو الجسد ألّنه عرض متغّير، كما ينفي أن »ورأى أّن 
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ات معّرضة للّتلف، كما ينبغي أن تكون القدرة على إنتاج المعرفة تكون الّذاكرة أو الّشعور ألّنهما قدر 
، واإلرادة هنا ليست الفعل الواعي المستمد 16«هي ما يحدد هوية الشخص )...( مستمدة من اإلرادة

بالقدرة على استخدام  ديكارتمن العقل وإّنما هي إرادة الحياة التي تعّبر عن نفسها. في حين ربطها 
 العقل.

التطور الفكري في عصر الحداثة، فإّن مفهوم الهوية طرأ عليه نوع من التغّير، وتمّيز ومع    
موضوع الفرد كان ينظر إلى كونه غير قابل للقسمة، فكّل فرد له هوية خاصة »بخاّصيتين هما أّن 

بذاته، وهذه الهوية موحدة وال يمكن تجزئتها إلى وحدات أصغر وأن هوية كل فرد كانت متمّيزة 
(unique» )17 ويكون وأساس الهوية هو الفرد بذاته ووجوده األنطولوجي، وُينظر إليه كاّل متكامال؛ .

 جسما وعقال وإرادة وذاكرة أحاسيس.

 العنف والهوية في الرواية الجزائرية المعاصرة:_ 3 

استطاعت الرواية الجزائرية المعاصرة أن تخوض في المواضيع الّراهنة ذات البعد اإلنساني والوطني   
واالجتماعي؛ وعّبرت عن هموم اإلنسان الجزائري في ظّل المتغّيرات اإليديولوجية والسياسية 

تمام والكتابة األدبية استقطابا لاله ، ومن أكثر القضاياواالقتصادية، واألزمات الثقافية التي يتخّبط فيها
على حّد زعم الفيلسوف الهندي  حاالت العنف واالضطهادل اتكريسبوصفها األكثر قضّية الهوية، 

؛ نتيجة الشعور القوي والمطلق 18حين قال بأّن الهوية أيضا يمكن أن َتقتل وبال رحمة صنأمارتيا 
 .باالنتماء لجماعة ما والتعّصب لذلك على حساب الجماعات األخرى 

بروزا في الخطابات القضايا أكثر من الهوية الّثقافية  تعدّ  _ الهوية الثقافية ونبذ الّذات:1_ 3   
على سلوكيات األفراد وتفكيرهم، وهي متأّثرة  )الهوية الثقافية(بسبب إمكانية تأثيرها  ؛الجزائرية الروائية

أسباب العنف والّتدمير  فرويدأرجع  بدورها بأشياء أخرى كالطبقية والّنوع والمهنة والسياسات... وقد
يتحّكم في الحياة الغريزية  المقوية والمتحّكمة في العقل الذي بدورهباعتبارها الّثقافة؛ والحروب إلى 

، وبالّتالي يحّد من العنف 19وينّظمها، وأّن كّل ما يدعم الّثقافة يقف في الوقت ذاته ضّد الحرب
  وانتشاره.

تكريس هويَّة ثقافيَّة من خالل عمليَّة تمثيل عاطفي واجتماعي، مع عمليَّة ويكمن دور الّثقافة في    
اندماج تاريخيَّة ونفسيَّة واقتصاديَّة تستغرق زمنًا طوياًل، ممَّا يؤّكد أهميَّة الّتاريخ في خلق الهويَّة الثقافيَّة 

ل في نهاية المطاف هويَّة ثقافيَّة معيَّنة نتيجة انتمائها ألمَّة  بصفته الرَّحم الذي تنمو وتترعرع فيه، لتتشكَّ
معيَّنة، فالتَّراكم التَّاريخي ضروري لصنع الهويَّة الثقافيَّة، ألنَّها في الّنهاية هي المستوى النَّاضج الذي 

لتَّاريخية بلغته المجموعات البشريَّة، نتيجة تفاعل قرون طويلة بين أفرادها وبين الظُّروف الطَّبيعية ا
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التي مرَّت بها، والتي نسجت فيها بينها روابط ماّديَّة وروحيَّة مشتركة أهمُّها وأعالها رابطة الّدين 
اختالط المواسم أو وليمة القتل في روايته  بشير مفتي وهذا ما عّبر عنه الروائي الجزائري  .والّلغة

وبثقافته وتقّدمه، مّما يخلق إنسانا تابعا ال حين أشار إلى قضية االّتباعية واالنبهار باآلخر الكبرى 
متبوعا، متأّثرا ال مؤّثرا، ممارسا لسلوكيات ليس لها عالقة بالّثقافة القومية والهوية الوطنية، ومثالها 

من أمثلة أستاذ الفلسفة رشيد الذي يتباهى  الّنخبة"من طبقة المثّقفين أو من يرون أنفسهم " بعض
عّددة مع األوروبيات، واصفا بنات بلده بالمتخّلفات الالتي ال يفقهّن شيئا في العلم بعالقاته الغرامية المت

 أو العالقات. 

، ووعي، وافتتن بمنجزاته وحضارته ة  لقد ارتمى هذا المثقف في أحضان ثقافة اآلخر من دون رويّ    
دون شفقة، يعتبره ينتقد الموروث من » فقد كان متفّتحا وعصرانياومدى ممارسته للحرية والفكر، 

أصل التخّلف الّثقافي والحضاري الذي نعيشه، يؤمن بالحداثة والعصرنة والعقالنية والقطيعة وكل ما 
20«يمكن في هذا القاموس العلماني

. 

 :في رواية اختالط المواسم _ أزمة الهوية وممارسة العنف2_3

سؤال  بشير مفتيلـاختالط المواسم أو وليمة القتل الكبرى من األسئلة التي تواجه قارئ رواية    
اختالط المواسم أو الهوية الذي يؤّطر الّرواية ويحيط بشخصياتها، ويظهر جلّيا من خالل العنوان 

الّذي يحيل على الفوضى والّتيه، واختالط األمور بعضها ببعض، وتيه األبطال وليمة القتل الكبرى 
خيانة والغدر والموت، ومن هنا نطرح األسئلة اآلتية: ما هوية بطل الّرواية، في عالم ضبابي مليء بال

التي لم ُيذكر فيها اسمه إال مّرة واحدة في المتن؟ هل تحيل هويته إلى هوية فردية؟ أو إلى هّويات 
 مختلفة؟ أو أّن هذه الهوية تتساوى مع الاّلهوية؟

م الّنفس كثيرا بالبحث عن الهوية الفردية، واعتبروها اهتّم عل: وتحقيق اللذة الهوية الفردية 1_ 2_3
مرحلة األنا مرحلة الّنفي )...( التي تظهر في الّسنة الّثالثة من عمر »معادال لألنا، التي تعني 

الطفل تقريبا، بحيث يصبح الّطفل قادرا على اإلشارة إلى ذاته بعبارة "أنا" مبرزا وعيه الّشخصي بذاته 
؛ ليتعّرف الّطفل على ذاته من 21«المضادة إلرادته وإزّاء الالأنا أو العالم الخارجيإزاء إرادة الغير 

 خالل وعيه بوجوده. 

تبدأ مالمح تشّكل هوية البطل في الّظهور منذ الّصفحات األولى للّرواية، حين بدأ يسرد للقارئ     
اتهم، واعتقاداتهم، يقول: قّصته الغريبة والمختلفة؛ فهو شخص ال يشبه اآلخرين في سلوكهم وتصّرف

رغم أّني منذ صغري كنت أشّك في وجود شيء في الّسماء. أعذروني؛ ألّني أختلف عنكم! ألّني ال »
. تعي الّذات حقيقة وجودها وتمّيزها عن اآلخرين، انطالقا من األحاسيس واألفكار 22«أشبهكم! )...(
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ة وسعادة ال يشعر بها إاّل هو؛ ذلك أّنه منذ التي تراودها، وحقيقة أّن اختالفه هذا يشّكل قّوة خفيّ 
من األطفال، فقد كان يحّب العزلة في غرفته الواسعة، وال يتكّلم  هِ ربِ الّصغر اكتشف اّنه ليس كبقية تِ 

كثيرا، مزهوا بنفسه ومغرورا، يفّضل االعتماد على الّنفس، ورّبما أّول مّرة اكتشف فيها ذاته وحقيقته 
قتل، وكانت القّطة الّضعيفة ضحّيته األولى، فقد كانت قطة والدته المدّللة، لّكنه حين قام بأّول جريمة 

كان يتذّمر من دّس لسانها في الّطعام، وكان منظرها يزعجه، وكثيرا ما يقوم بركلها حتى تطير في 
ط قّوة وكانت فق»الّسماء، وهذا ما يحدث في كّل مّرة إلى أن لحقها ذات مّرة بعد أن استفّزته، يقول: 

خنق رقبتها بيديك حتى تلفظ أنفاسها، وهذا ما قمت ألي تقول لي خذها إلى مكان خفي، و خفية بداخ
به بالفعل، تحت تأثير صوت داخلي ملّح، جعلني أقتل ألّول مّرة، تلك الّتجربة التي لن أنساها طوال 

كانت تجربة نادرة ومؤثرة ومحّددة  !حياتي، لقد أحسست بالقّوة قبل الّتنفيذ وباللذة الغريبة بعد الّتنفيذ
وكان العنف ضّد الحيوان البداية لولوج عالم الجريمة من بابه  23«!لطريقي كي أصبح قاتال فيما بعد

 .الواسع

إذن، القتل هو هوّية البطل، وذاتيته، وتحّققه الفعلي، ألّنه يحّقق له الّسعادة المطلقة واللذة التي ال    
أجل الحصول على هذه الهوية وتبقى صفة الزمة له، استغل بنيته الجسدية  تضاهيها لّذة أخرى. ومن

القوية، وتفّوقه في الّدراسة، إضافة إلى الظروف السياسية واالجتماعية التي كانت تحت وطأة الحرب 
األهلية في العشرية السوداء، فالتحق بسلك األمن )الّشرطة( باحثا عن وجوده وهّويته، ولكن ظهرت 

 ي األفق وتشّكلت له أزمة في الهوية.عقبات ف

 :أزمة الهوية_ العنف و 2_ 2_3

عندما ال تجد الّذات وجودها الحقيقي الذي ترغب فيه، تتشّكل لديها أزمة في الهوية، وتبدأ في     
البحث عنها، وكما قلنا سابقا أّن الهوية مرتبطة باألنا، والتي بدورها مرتبطة باإلرادة في الوجود؛ حيث 

فريد ما، وهي  جملة معايير تمكن من تعريف»( أّن الهوية هي Tab) تابيرى المفّكر الفرنسي 
شعور داخلي ويتعّدى هذا الّشعور بالهوية إلى الّشعور بالوحدة واالنسجام واالنتماء وبالقيمة 

؛ وإثبات الوجود 24«واالستقاللية والّثقة، إّن مجموعة هذه المميزات منظمة حول اإلرادة في التواجد
ي اكتشاف ذاته والوصول إلى أمام الّذات قبل اآلخرين. وكانت للبطل القدرة واإلرادة الكاملة ف

 الخالص.

لم ترتبط أزمة هوية البطل بفترة المراهقة، بل تمتد إلى مرحلة الّطفولة؛ حين كان مختلفا عن األوالد    
اآلخرين، وعلى الّرغم من أّنه عاش مرحلة طفولته بطريقة عادية، ولم يعرف فيها معنى الحرمان من 

ي داخله، فبعد حادثة مقتل القّطة، واندهاش والديه من فعلته أي شيء يريده، فقد كان طفال سّيئا ف
الحيوانات خلقت لتفترس بعضها البعض؛ فهي إّما قاتل أو »الّشنيعة، فإّنه كان مقتنعا بفكرة أّن 
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، ولكن فكرته لم تقنع والديه، لم يؤّثر كالمهما عليه، بل لم يغّير من 25«مقتول، مفترس أو ضحية
 ة الكاملة مما قام به، واعتبره داخال في صميم سعادته الّروحية.إحساسه باللذة والراح

وحسب العلماء فإّن مجموعة العوامل البيولوجية واالجتماعية تجعل هوية الفرد إّما في حالة إنجاز،   
ال االنجاز؛ إذ يشهد  حالة الّتأجيل، وقد تشّكلت أزمة البطل من 26أو حالة تعليق أو انغالق أو تشّتت

نشاطا بشكل كبير في البحث عن البدائل للوصول إلى خيارات الهوية، وتظهر جليا حين  )البطل(
إدراكه لحقيقة أمره بأّنه شّرير، وال يمكنه اإلحساس بالّسعادة الّنفسية إاّل بالقتل والتمّتع بذلك. وبعد 

التي قامت بها انخراطه في الّسلك األمني شرطيا، لم يذق طعم الّنجاح والتمّيز إال بعد المداهمة 
الّشرطة للقبض على اإلرهابي الخطير وجماعته )الّشوكة(، وإلقاء القبض عليهم، ليكون في دقائق 

قذفتهم بوابل من رصاص رشاشتي، حتى نفذت ذخيرتي، »البطل الوحيد، يقول واصفا ما حدث: 
أرضا وواحد  فأخرجت المسدس وتقّدمت أكثر ثم دفعت الباب بقّوة ودخلت، وجدت الثالثة مطروحين

، 27«فقط ينزف دما من ركبته، ويستغيث فكدت أفرغ فيه ما في أحشاء مسّدسي لوال وصول الّضابط
رغم أّنني قتلت ثالثة »لكّنه لم يفرح ويحّقق سعادته وهّويته المرجوة، يقول موّضحا سبب أزمته 

تقريبا؛ إال أنني  أشخاص واحد منهم كان رئيس عصابة المسلحين المتدّينين ومبحوثا عنه منذ سنة
لم أشعر حينها بأّي سعادة حقيقية، كان القتل وظيفيا في إطار القيام بمهمة عمل، ولغاية غير 
التي تثير فّي تلك الحالة الغامضة، وغير المسماة من السعادة، لكن المؤّكد أني أخيرا لبست الثوب 

ف عليه كبار الضّباط في الجيش، . منذ تلك الحادثة أصبح البطل بطال حقيقيا، تعرّ 28«الذي يليق بي
فرقة المهمات الّصعبة والقذرة والمستحيلة، الفرقة »وُألحق بفرقة خاصة تسمى فرقة الموت؛ وهي 

م دون خوف في المعارك الحاسمة، وتجهز على الخصم في وقت قياسي، الفرقة التي  التي تقد 
 .29«مهمتها أن ترعب العدو وتحدث فيه فزعا ال ينساه

البطل يعيش في مكانه المناسب، ويحقق هويته الّنفسية من خالل القتل والتفّنن في تعذيب بدأ    
الخصم، من دون ترك أّي دليل يدينه، وكانت بداية مسيرته كقاتل محترف في منتصف التسعينيات، 

ار خاصة بعد لقائه بالقائد )ع(، فقد كان يوكل له المهمات السرية في قتل بعض األشخاص أمثال: تجّ 
 المخدرات، واإلرهابيين، ولصوص الطرقات، ومدمني الكحول...

لكّن سعادته بالقتل لم تدم طويال، فبعد أن وضعت الحرب األهلية أوزارها، واستتّب األمن، انتهت    
مهّمته وأحيل على الّتقاعد فجأة بطلب من القائد )ع(، وُرفض طلبه في العودة إلى العمل في مركز 

د إليه الّشعور بعدم االنتماء والالهوية، فقد جعله الّتقاعد مشلوال ال يقوى على أمني عادي، ليعو 
الحركة، ولم تعد لحياته معنى، وفَقَد توازنه الداخلي، فقّرر العودة للجامعة لدراسة علم الّنفس بدل 

الكتب الحقوق، ولكّنه تراجع في الّنهاية، وبدت حياته ذابلة روتينية، قضاها في الرياضة وقراءة 
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ومشاهدة الّتلفاز... لكن حدث ما كان يرجوه، وعادت له الحياة من جديد بممارسة القتل حين التقى مرة 
هكذا انطلقت حياتي من جديد )...( فما دام »ثانية بالضابط )ع(، يقول واصفا حالته الّشعورية: 

جديد، وستنشرح  أعطاني فرصتي مرة أخرى ألمارس متعتي المفضلة، فهذا سيعيد لي حيوّيتي من
نفسي، وتبتهج كل خاليا روحي، وأعضاء جسمي، وأنا أستعيد في ذاكرتي شريط ساعات المتعة قبل 

 .  30«وبعد الّتنفيذ

بقي البطل على حالته تلك يتلّقى المكالمات من الضابط )ع( ويقوم بمهّمته اإلجرامية بشكل دقيق    
ألشخاص تختلف أعمارهم ومهنتهم وأسباب قتلهم، فلم يكن يعنيه كّل ذلك، بقدر اهتمامه بطريقة القتل 

من كبار قّرائها بعد  في حّد ذاتها، وكان للصحافة الدور الكبير في تنامي روح الجريمة لديه؛ وأصبح
وصف الجريمة، بشعة، مثيرة للتقّزز، مخيفة، عنيفة، قذرة... كانت تلك »كّل جريمة لمعرفة 

األوصاف هي التي تخلق بداخلي المزيد من اإلثارة، وهي التي من شأنها تشجيعي على المزيد من 
 .31«القتل

ذاتية والّنفسية وبين حدوث أزماتها جّراء بقيت حياة البطل وبطوالته اإلجرامية بين تحقيق للهوية ال   
، وهو خّريج مدرسة أمريكية للّتحقيق هارون العراقيل التي كانت تواجهها، خاصة مع مجيء المحقق 

الجنائي، مّما اضطّره إلى التوّقف مؤّقتا عن القتل واالنتقال إلى مدينة تيزي وّزو. هذه المدينة التي 
، والتي كانت سميرة قّطاشالجامعية  اته حين التقى باألستاذة سوف تشهد تغّيرا _نوعا ما_ في حي

بدورها تريد أن تحّقق هوية أخرى يمكن االصطالح عليها بالهوية العاطفية. فكيف تمّثلت في الّرواية؟ 
 وما مدى تأثيرها على الهوية الفردية للبطل القاتل؟

  :والتعّنت الّذكوري  الهوية العاطفية 3_3   

شرية الّسوداء أثرا بالغا على جميع األصعدة االجتماعية والّسياسية واالقتصادية والّنفسية، خّلفت الع   
فتركت اإلنسان الجزائري محّطم الفؤاد، هّش العزيمة، سلبي الّتفكير واإلرادة، وانعكس ذلك على 

نفاق المثّقفين وزيفهم العلمي واالجتماعي، وقّررت  سميرةكرهت  إذ ّقفين وطبقة األساتذة الجامعيين؛المث
الهروب بعيدا رّبما إلى حيث الالرجوع، فعندما التقت بالبطل القاتل أدرك بفطنته أّنها تبحث عن 

ما أريده اآلن هو أن أنسى كل « الموت، وأفصحت له عن ذلك حين أبدت فلسفتها الّسوداوية للحياة:
ّصراع ويقضي على األوهام الذي يحّقق وعده الحق، ينهي ال هذا، أن أموت، رّبما الموت هو

 . 32» ....كّلها

فّجرت سميرة رغبة القتل في نفس القاتل من جديد، ليغدو القتل هذه المّرة انتقاما من الرجال الذين    
لقد فتحت سميرة قطاش شهّيتي ألكون بجانبها، « دّمروا حياة سميرة، وغّيروا تفكيرها، يقول القاتل:
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وشّهيتي ألقتل من أجلها، لقد قّررت أن انتهي من جميع الّرجال الذين سّببوا لها كّل تلك اآلالم. لن 
وتبدأ رحلة االنتقام والقتل واحدا تلوى اآلخر، كّل ذلك ، »33  ينقذهم مني أحد.. كان ذلك قراري األخير

جزائري يؤمن بالهيمنة ولّكنها قوبلت بالتعّنت الّذكوري؛ ذلك أّن المجتمع ال من أجل امرأة آمنت بالحبّ 
على حساب السعادة، فالمرأة عنده خلقت لإلنجاب ال للفكر والتقّدم، هي جسد وشهوة وليست الّذكورية 

 أحاسيس ومشاعر.

صهم من الحياة إلى بعد التحري عن حياة هؤالء الرجال، تمّكن القاتل من معرفة أماكن تواجدهم وخلّ   
األبد، إاّل األستاذ صادق سعيد فقد َفَقَد عقله وأصبح في مستشفى األمراض العقلية، وآخر جريمة قتل 

ولكّن مهّمته اإلجرامية لم تنته بقتل هؤالء إذ اّتصل به  له كانت سميرة التي قتلها بالّسم بطلب منها.
 األيام القادمة.)ع( من جديد ليخبره بالعودة إلى المجال نفسه في 

  :في رواية الّصدمة فجير االنتحاري()التّ  العنف الذاتيالعنصرية و _ 4

من أسباب العنف المجتمعي عدم احترام اآلخر ورفض فكرة فوزه وهزيمة الّذات أّدى إلى ارتكاب    
أثر العنف  الّصدمةالعديد من الجرائم وإزهاق األرواح، فقد صّور الروائي ياسمينة خضرا في رواية 

وأشخاص  ،لمئات الّضحايا البشرية تخليفهمن بحّجة إّتباع الهوية الّطائفية والعرقية، على البشر 
وطان واألراضي وهو حّق مشروع لكّل بلد عضائهم؛ مرّد ذلك الّتنازع عن األمعاقين لألبد وفاقدين أل

عنها بالّنفس والّنفيس ودفع الّثمن بالحفاظ على كّل شبر من أراضيها، ولكن للحفاظ عليها يجب الّدفاع 
، 34وفي ذلك تأكيد أّن تكريس العنف المّتصل بنزاعات الهوية يتكّرر حول العالم بإصرار متزايدباهظا، 

عن الهوية وما تؤّديه من حاالت عنف قاتلة، الّصدمة في رواية  ياسمينة خضرا الروائي  وقد تحّدث
، نتحاري بتل أبيب من ِقبل االنتحارية الفلسطينية سهاماالنفجار االجّراء الفوضى حالة فقد وصف 

ذو زوج االنتحارية،  أمين الجعفري وكيف أصبح المستشفى _الذي يعمل فيه الطبيب الفلسطيني 
تكّوم فيه ما ال يقّل عن مئة جريح، أغلبهم »األصل العربي والجنسية اإلسرائيلية_ ساحة للمعركة 

محّملة بأجساد مخّلعة األوصال، تخترقها الّشظايا اختراقا مرّوعا، مسّجى على األرض. كّل العربات 
 .35«وبعضها محترق في مواضع عديدة )...(

من القضايا الالفتة لالنتباه في الرواية التفجير االنتحاري الذي يقبل عليه المنحر بكّل فخر واعتزاز،    
لماذا يقبلون جاه اآلخرين إلى الحيرة، والّتساؤل: وقد أّدى هذا الّسلوك العدواني اّتجاه الّذات أّوال ثّم اتّ 

اإلرهابي، ـبوقد ُوصف كّل من يقوم بذلك  ؟وفرح على االنتحار الّتفجيري وهم في حالة انتشاء
فهو سلوك غير منضبط يخرج على جميع القيم »واإلرهابي يجّسد أعلى درجات العنف وأخطرها، 

والمعايير اإلنسانية ووسائل الّضبط العرفية والوضعية، وهو عنف مسّلح، وغالبا ما يكون على شكل 
عنف سياسي، ويستخدم وسائل وأساليب وأدوات عنف مرعبة وقاسية، ويهاجم غالبا أهدافا مدنية 
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لم يصّدق بطل الرواية  ولهذا؛  36«مير وإبادة الخصمبريئة، إّنه عنف قصدي كالقتل واالغتيال والتد
، أّن زوجته الهادئة المسالمة أقدمت على تفجير نفسها في مقهى ارتاده األطفال العّزل األبرياء

لتأتيه اإلجابة من الشخص الذي قام بتجنيدها بعد أن  وأصبحت في نظر القانون والّناس إرهابية قاتلة.
ة ستة أيام، تعّرض فيها لكّل أنواع الذّل واإلهانة، وعرف قيمة الحرية رمى أمين في غرفة مظلمة مد

أردت أن تفهم لماذا نحارب يا دكتور جعفري، لماذا يرتمي األطفال على »واالستقالل، يقول له: 
الدبابات كأنهم يرتمون على علب الملبس، لماذا مقابرنا متخمة، ولماذا أريد الموت وسالحي 

زوجتك لتفّجر نفسها في مطعم، ال كارثة أكبر من المهانة، إّنها مأساة غير  بيدي... لماذا ذهبت
 37«قابلة للقياس، تحرمك من رغبة العيش

من أجل إثبات الّذات وتمجيد األوطان أّدى إلى تشّكل جماعات بشرية فّكرت إّن التنازع والّصراعات    
وانتشار العنصرية والّطائفية،  ممارسة العنف، في أخذ حّقها أو تنفيسا لرغباتها أو إّتباعا لهويتها إلى

بالمتسّبب في الّتفجير االنتحاري، عّلقوا األوراق  الجعفري فعندما علم أهل الحي الذي يقطنه الّدكتور 
، وقامت مجموعة على الجدران كتبوا فيها كّل عبارات السّب والّشتم الّدالة على التمييز العنصري 

ثالة عربي خائن )...( بصق علّي رجالن ملتحيان قد ضفر كل منهما بإرهابي قذر ح»بضربة ونعته 
سالفيه )...( تجندلني رفسة في بطني، تنهضني رفسة أخرى، ينزف أنفي ثّم شفتاي، ال تكفي 

فهو في نظرهم  38«ذراعاي لحمايتي ينهال علّي وابل من الكلمات وتتداعى األرض تحت قدمي...
 هم.حثالة وخائن ال يستحّق العيش بين

في حين أّن الفلسطينيين الذين شّجعوا سهام على االنفجار االنتحاري ال يرون األمر كذلك، إّنما     
، فعندما تحبط األحالم يصبح الموت هو هو عدوان سلبي بهدف الّدفاع عن الّذات والوطن والهوية

واإلهانة والعذاب يوّلدان الرغبة الخالص الوحيد، فقد أفهم قائد الكتائب الفلسطينية الجعفري بأّن الحقد 
فكل المأسي ممكنة حين تنتهك الكبرياء، خاصة إذا الحظ المرء أنه ال  في الحياة الكريمة أو الموت؛

 يمتلك وسائل كرامته وأنه عاجز، والحقد هو أفضل مدرسة تنتج العنف.

 الحروب األهلية وأثرها على المجتمعات في رواية حطب سراييفو: _ 5

إّنها رواية الّناجين  المأساة والحروب التي صنعها اإلنسان،رواية  حطب سراييفوعلى رواية ُيطلق  
من الحروب والّصراعات العرقية والّدينية في يوغوسالفيا سابقا، وسنوات الجمر التي عانى منها 

الهويات  حول المتطّرف، وتدور الرواية  الجزائريون في نهاية القرن العشرين، إّبان المّد الّديني
استقرار، وانتشار الموت الالمتشظية الباحثة عن ذاتها، جّراء الوضع األمني المزري الباعث على ال

والقتل والرعب، فقد كثر التهديد من ِقبل نواطير األرواح كما يسميهم الروائي، للمثّقفين المتحّررين 
ت في منطقة سيدي لبقع في اليوم فقد سرد الراوي حادثة المجزرة التي حدث وللنساء غير المتحّجبات،
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وخناجر  49محملين برشاشات كالشينكوف وماط »السادس من شهر رمضان؛ إذ هجم مسّلحون 
، إّنها حّقا مجزرة في 39«، وقسموا جثث األطفال نصفين طوليا)...( ذبحوا البالغين كما يذبح الّدجاج

الّطائفية، جّراء االنسياق وراء شعارات زائفة حّق المدنيين العّزل ارتكبتها مجموعة مسّلحة باسم الّدين و 
 أو هويات قاتلة.

في نشر ثقافة العنف  كبيرالدور ال إذ لها؛ وسائل اإلعالممن األسباب المؤّدية النتشار العنف أيضا    
ا يكون له أبلغ األثر في ردود فعل سلبية وغير إيجابية؛ إذ يتعّود بين جمهور الرأي العام، ممّ 

شخاص على سماع أو قراءة أخبار عن جرائم قتل أو عنف بمختلف أشكاله فيألف ذلك ويصبح أمرا األ
ومن يقرأ عناوين الّصحف، يجد نفسه أنه قد أصبح معتادا على قراءة أنباء »عاديا لكثرته وديمومته، 

أّن شخصا  عن ارتكاب جرائم قتل، لم يكن المرء يتصور أن يسمع عنها، أو أن يقرأ بها، أو يتخّيل
على  حطب سراييفوفي روايته  سعيد خطيبي وقد عّبر عن ذلك الروائي  40،«ما يقبل على ارتكابها

عندما سمع الراديو بهدف كسر الروتين ألن األخبار المعلن عنها يعرفها لسان بطلها الصحفي سليم 
وشرع المذيع في تالوة » :سلفا وقد كتب العديد منها؛ إذ ال تعدو أن تكون أخبار كئيبة وسوداوية

أخبار الّدم، وفي عّد ضحايا حرب لم نّتفق على اسمها، بلكنة جافة.. سيارة مفخخة انفجرت هنا 
، وأّن الخوف والفزع انتشرا في أزّقة المدينة 41«وعدد من المواطنين ُقتلوا غدرا في ليلة واحدة هناك

 .)بني سليمان(وشوارعها 

والعنف ومحاولة الهروب من الواقع المزري بحثا عن البديل هو سبب أخر النتشار الفوضى    
الوضع االجتماعي األسري الّصعب الذي تعيشه المجتمعات الواقعة تحت وطأة الحروب األهلية؛ 
فسليم يبحث عن هويته التي أخفتها العادات والتقاليد البالية وُنسب إلى عّمه بدل والده الحقيقي، إلخفاء 

في حّق الّنساء، أّما إيفانا السلوفينية فقد هربت من بيتها الكئيب الشبيه بالمقبرة  الخطايا المرتكبة
الجماعية؛ فقد مات والدها في الحرب بعد اتهامه بخيانة الوطن، وهاجر أخوها فرارا من ويالت 
 الحرب، في حين لزمت أمها الّصمت الّدائم إثر الخيبات والّنكسات الملمة بها، وبكاء وضحك أختها

 42رجال دفعة واحدة، ما أّدى إلى فقدان عقلها. اغتصبها ثمانية الهستيريين حّد الجنون بعد أن

 خاتمة:

غاصت ما نستخلصه في نهاية الّدراسة، أّن أسباب العنف والّتدمير متعّددة ولكّن النتيجة واحدة، فقد   
في بواطن الّشخصيات الستجالء آرائهم ونظرتهم إلى الوجود والّذات والمجتمع، وكيف  اتهذه الرواي

تنعكس الضغوطات السياسية واالجتماعية على الفرد، لتجعل منها إنسانا سلبيا، تقتله شكوكه 
 ومخاوفه. 
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ي للقاتل؛ رّبما كان القتل والعنف والسلوك العدواني المالذ الوحيد لتحقيق الهوية واالستقرار الّنفس_    
يرجع ذلك إلى تفّرد الّشخصية بهذه الّصفات السلوكية التي ال يشاركها فيها أحد، ولكّن فكرة الموت 
واالنتقام كانت تخّيم على باقي الّشخصيات، كّل ذلك مرّده إلى العنف االجتماعي الذي مّرت به 

ّصعيد االجتماعي والسلطوي، وما الجزائر جّراء العشرية الحمراء، التي أحدثت شرخا كبيرا على ال
إاّل تواجد للّسلطة في جانبها الخفي والمظلم، في رواية اختالط المواسم شخصية )ع( الغامضة 

 وممارسة القتل والتصفية الجسدية تحت لواء الوطن والقانون.

ن حسب تحدث أزمة الهوية من الّسلوكات االجتماعية والسياسية المنافية للروح اإلنسانية، ولك _  
الرواية فإّن اإلنسان إما مفتِرس أو مفَتَرس وال يوجد خيار ثالث، فالبقاء لألقوى واألكثر قّوة ونفاذا. مّما 

 ُيحدث فجوات عميقة في الّنفس البشرية.

واقع المجتمع الجزائري على جميع األصعدة أثناء وبعد العشرية الحمراء، وبّينت  اتكشفت الّرواي  _ 
للّطبقة المثّقفة بين التمّسك باألصالة أو االنفتاح على الدعوات التحررية الخارجية، مّما الّصراع الّنفسي 

 أّدى بها في نهاية المطاف إلى التحّرش السياسي باسم القانون أو المكوث في َمشًفى لألمراض العقلية.

ي أو الوطني؛ إذ بالجانب العدواني لإلنسان، وليس بالجانب الّدين اتارتبطت الهوية في الرواي _  
ارتبط الدين باإلرهاب أو التمّسك بالعادات والّتقاليد، واالنفالت من سلطة الّذات أّدى إلى تهاوي الهوية 

 والذات في الّظلمات والخطيئة والجريمة.

فسادا ولصوصية  التي عاثت، المرتكبة للخطايا، _ عكست الروايات واقع الوحوش المستقّرة في البشر
با، وفضحت األحشاء المرعبة للجزائر وفلسطين وسلوفينيا من عنف وقتل وتهجير وقتال واغتصا

أخطاء المجتمع الذكوري والتستر على المحّرمات، وخيانة األوطان إّما  وعّرتوانحراف أخالقي، 
بالتخاذل أو الحياد، وقد تشّبعت الروايات باأللم والعنف والموت والفجائع للشخصيات التي هي في 

ليست شخصيات ورقية فقط وّإنما لها انعكاسات على الواقع أو مستوحاة منه، ولعّلنا في الحقيقة 
الخاتمة نقول أّن ما عولج في الروايات مدار البحث ليس خياال وأدبا صرفا وإنما هو معادل موضوعي 

أسباب  وإسقاط للواقع الجزائري والفلسطيني والسلوفيني، وربما لمختلف بقاع العالم التي تتشارك في
العنف وآثاره الخطيرة على األوطان والمهددة للهويات والقاتلة لها وللحريات واالستقرار األمني 

 والمجتمعي.
                                                           

 .3152، ص1990، 1، مادة عنف، بيروت، لبنان، ط35المجّلد الرابع، الجزء: لسان العرب، دار صادر،  _ ابن منظور 1
 .631، ص2004، 4_ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط 2

3  _Petit la rousse illustré , libraire la rousse , Paris, 1980, p1067.  
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 ملخص المداخلة:

هوية المعمارية للمدينة الجزائرية وتحديات العولمةال                        

كمحاولة لتفسير وتحليل مختلف التغيرات في المجال العمراني والمعماري تأتي هذه الورقة البحثية       
للمدينة الجزائرية مع تسليط الضوء عن بعض المتغيرات الجديدة التي طرأت على المدينة و مدى انعكاسها 

ها على التصورات والتمثالت االجتماعية لدى الساكنة  بالمدينة، السيما في ضوء الثورة الرقمية التي يعيش
العالم المعاصر، والتي ألقت بظاللها على جميع مدن العالم بما فيها المدن المغاربية، التي تقع المدينة 
الجزائرية في نطاقها الجغرافي والحضاري والثقافي، وهو ما جعلها مثقلة بالتاريخ، وطبعها بهوية معمارية 

ه التحديات الحديثة التي أفرزتها العولمة ناصعة و مميزة عن باقي المدن األخرى، األمر الذي جعلها تواج
وتيارات الحداثة وما بعد الحداثة في مجال العمارة، وبروز منظومة عولمة العمارة ضمن إيديولوجية عولمة 
الثقافة بكل مكوناتها، خاصة من خالل االرتكاز على  وسائل االعالم في فترة سابقة وتكنولوجيات االتصال 



ثير الواسع كوسائل اإلعالم الوسائط اإللكترونية واالنترنيت  وينشر من خاللها عبر الحديثة حاليا،ذات التأ
المواقع من اتجاهات جديدة في مجال العمارة من حيث الشكل والطراز، إضافة الى تصميم وترتيب المنزل 

 داخليا.

 .عولمة العمارة المدينة، العولمة،التغير الثقافي، الهوية، الهوية المعمارية، الكلمات المفتاحية:

The architectural identity of the Algerian city and the challenges of globalization 

Abstract 

This research paper comes as an attempt to explain and analyze the various changes in the urban 

and architectural field of the Algerian city, highlighting some of the new changes that have 

occurred in the city and the extent of their reflection on the social perceptions and 

representations of the city’s residents, especially in light of the digital revolution experienced by 

the contemporary world which cast a shadow on all cities of the world, including the Maghreb 

cities, in which the Algerian city lies within its geographical, civil and cultural scope. This made 

it burdened with history and imprinted with a bright and distinct architectural identity from the 

rest of the other cities, which made it face the modern challenges brought about by globalisation, 

modernity and postmodernism in the field of architecture, andthe emergence of the system of 

architecture globalization within the ideology of culture globalization  withall its components, 

especially through relying on media earlier and modern communication technology today,with 

the wide influence of such electronic media and internet, which publishes new trends in the field 

of architecture in terms of shape and style, in addition to designing and arranging the house 

internally. 

Keywords:Identity, Architectural identity, Cultural change, City, Globalization, Globalizationof 

architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــــــــــة :

هياكل عمرانية  من تشكل فقطت جغرافية وايكولوجية واجتماعية، فالمدينة ال اتأخذ المدن عادة أبعاد      
لمدن ميز القاطنين بها، وتعد اس الدالالت القيمية للتحضر الذي تمنظمة وغير منتظمة فقط، بل تعك

المغاربي اإلسالمي الذي كانت تعنى بوظائف إقتصادية وعسكرية  ميز بالطابعالجزائرية من المدن التي تت
، وقد اختطت المدن اإلسالمية وفقا لفقه العمارة في فترة ماضية إجتماعية إضافة إلى الوظائف الدينيةو 

ساكن وهندستها بما الذي تمظهرت في تنظيم الم واالحترامالحشمة قيم الدين اإلسالمي، كالحياء و  المستمد من
 ارم التي يحث عليها اإلسالم.المحيحفظ البيوت و 

عمارة المساجد التي كانت تعبر عن مؤسسة دينية متعددة الوظائف كونها تقوم عليها شؤون فضال على     
التنشئة اإلجتماعية التي تصقل الفرد وفق تعاليم الدين الرعية، عالوة على التعليم و السياسة والقضاء و 

متغيرات يدة أوجدتها الحنيف، غير أن هذه الوظائف سرعان ما تغيرت وأخذت تقوم مؤسسات أخرى جد
هياكل أخرى استعارها من  الوظائف فيتي أعاد من خاللها حصر األدوار و القوانين اإلدارية الاالستعمار و 

المعمارية األوروبية إلى أنماط معمارية جديدة حاول من خاللها نقل الطرز المستعمر، واستعار معها  بلده
م االستعمار الفرنسي بتشييد عمارات واروقة وهران وعدة مدن قاالجزائر العاصمة و ، وهو حال مدن الجزائر

تماثل نظيرتها الموجودة بشوارع باريس ومارسيليا، لكن بداية من فترة الثمانينات إلى غاية األلفين لم تستطيع 
ي غطت أطراف المدن المدن الجزائرية الحفاظ على تناغمها وتناسقها بسبب النزوحات الريفية الكبيرة الت

لقادمة من األرياف بعد تردي الوضع األمني، والتي خلفت حالة من  فوضى العمران الصغرى واالكبرى و 
 استشرى في جميع أعضاء المدن .

، عن طريق إنشاء أزمة السكن التي خلفتها العشرية هذه الوضعية أجبرت السلطات على محاولة احتواء     
والتي تمثل النمط  أغلب مدن الجزائر، عمارات تحوي الماليين من السكن موزعة عبر هامشاريع ضخمة تمثل

، بالموازاة مع تشييد البناءات وتسييرها وفقا لقوانين التعمير المعمول بها والتي التزال بعيدة العمودي للسكن
عن شروط العمران الحضري المنشود، هذا في ظل عمليات التغير والتحول التي نعيشها على مستوى 

العالمية، وعليه إلى أين يقود التغيير المدن في حلية والوطنية واإلقليمية و اق المجتمعية بأبعادها الماألنس
دننا بنفس المالمح السابقة التي الجزائر أمام هذه المتغيرات المجالية وااليكولوجية واإلتصالية؟ وهل تتغير م

في  عماريةمهويتها الل تستطيع المدينة الجزائرية الحفاظ على ومقوماتها الحضارية؟ ه تعكس ثقافة الساكنة



وما هي آليات وسبل االنفتاح على التغيرات العالمية الحاصلة ؟ ظل موجة وايديولوجية عولمة العمارة الراهنة 
 والتعامل معها بايجابية بعيدا عن االنزواء واالنغالق؟

 :اقتصاديثقافي وسياسي و  ذي بعدالمدينة ككيان أوال: 

تعد المدينة بمثابة المجال المكاني والزماني للفرد من أجل إشباع حاجياته، التي اليمكنه تلبيتها بمفرده        
محاور العيش ضمن الجماعات اإلجتماعية، لذلك تفردت كلمة المدينة ب يهيئ لهإال في سياق إجتماعي 

ون الذي ذاع صيته من خالل المدينة الفاضلة من قبل فالسفة اليونان كأفالطمنذ القدم الدراسة النقاش و دوائر 
وغيره ممن أعقبه  الذين تداولوا كلمة بوليس التي من خاللها حاول استنطاق قيم التحضر والتنظيم والفضيلة، 

POLIS. 
وهي فعيلة وتجمع ومنه المدينة  ،مدينة من كلمة مدن بالمكان:أقام بهأما العرب فقط أطلقوا مصطلح     

كما يقال كذلك مصر األمصار التي  وفيه قول آخر أنها مفعلة من دنت أي ملكت، ،بالهمعلى مدائن 
ارتبطت بكلمة مدينة في كتابات المحدثين العرب،ومصر الحد في كل شيء، أي الحد في األرض خاصة، 

 .1بأنها المدينة المعروفة تذكر وتؤنثمصر  لجوهري فقد عرفاأما 
لقيام المدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الفرد، فذكرها ابن القاضي الذي  اكما أن العلماء وضعوا شروط   

تستوطن إال بلدا فيه سلطان حاضر، وطبيب ماهر، ونهر جار وقاض  نقل ما حكاه العلماء حين قالوا: ال
أيضا: أحسن المدن هي التي تجمع خمسة أشياء: نهر  عدل وعالم عامل، وأسواق قائمة، وقالت الحكماء

 .2محرث طيب، وحطب قريب، وسور حصين، وسلطان قاهر، إذ به صالح أهلها وتأمين سبلها ر وجا
أما الهوية فهي تلك البنية المعقدة التي يمكن من خاللها فهم التطابق واالختالف التي تتكون منه حياة    

عبر العصور وتمثل الهوية العمران خالل عمرها التراث الخالد من المدينة و ثة و اإلنسان، وهي اآلثار المتوار 
، بالمقابل الهوية العمرانية هي النتاج النهائي الخاص بتشكيل مالمح البيئة   3ظاهرة ثقافية تاريخية مستمرة
السمات المكونة لها كالمباني ومكوناتها و تفاصيلها وألوانها ووظائف مختلف العمرانية، ويتجسد في جميع 

 المباني الخاصة بها ....وغيرها.
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التي تميز  ربط العالمة ابن خلدون المدينة بمصطلح الحضر والبادية والعمران وغيرها من الصناعات     
سكان هذه العمائر حسبه، كما أنه ذكر جانبا مهما من بعض النحل والفضائل والطباع التي اختص بها 

الملك الذي يسعى أن يصل ة هي ب، مبرزا بأن غاية العص4سكان المدن التي وقف على وصفها وذكر واقعها
 إلى الحضر.

العددي( الذي يعتبر المدينة هي الريف إلى األسلوب اإلحصائي ) وقد ذهبت منظمة األمم المتحدة       
الذي يفوق عدد كثافته السكانية عتبة معينة تختلف من دولة ألخرى حسب خصوصية كل دولة، ففي فرنسا 

( ساكن 10000إسبانيا عشرة أالف ) ي( نسمة، وف2000فين)المدينة يجب أن يتجاوز عدد سكانها األل
، وقد قدر العلماء أنه من بين الستة ماليير فرد يتوزع مختلف أرجاء المعمورة يشغل نصف العدد 5وهكذا

مباشرة المدن، وهي المجال الذي وصلت حد اإلشباع ماجعل صناع القرار يفكرون في إنشاء مدن جديدة 
تتطلع الستجابة ، كباسليلدوابانجلتراوهواهوتا ببولونيا وبرازيليا بالبرازيل وغيرهامية الثانيةعقب نهاية الحرب العال

 للفرد المعاصر الذي أصبح يعيش التكنولوجيا ويستنشقها، فتولدت من خاللها مايسمى بالمدن الذكية.
بأن تاريخ نشوء المدينة يرجع حسب الدراسات االثنولوجية إلى بالد  Daniel pinsonايرى دانيال بينسو       

التخلي عن تحصيل الزروع واالشتغال بالحرف والصناعات ونشاطات أخرى الرافدين قبل األلفية الرابعة بعد 
يمكنها أن توفر احتياجات االنسان، وهو التحول الذي ألقى بظالله على جميع مكونات المجتمع، وهو نفس 

المدينة بتقسيم العمل، انطالقا من نشاط الفالحة الريف و  فرق ه اميل دوركايم الذي ليل الذي سبقه إليالتح
 .6الحرف و 

إجماال يمكن أن نستخلص أن المدينة لم تقف عند تعريف واحد نظرا الختالف التعاريف حسب تباين       
ية ئاستنطاق كنهها عن طرق ثناالمفكرين من حيث مرجعياتهم النظرية والفكرية، فهناك من حاول 

ريف/مدينة، كون المدينة تتميز بأشكالها المجالية وقيمة فضاءاتها ووظائفها الرمزية والثقافية بإشعاعاتها 
الثقافية وانحيازها أو خلوها من النشاطات الفالحية، بينما يرى اتجاه آخر بالمعيار الكمي الذي ذكرناه سلفا، 

ووضع معيار تقف عنده المدينة في حال تجاوزه ويختلف من بلد آلخر، بينما عن طريق عدد سكان المدينة 
يجمع الدارسين بأن المدينة عادة ما تضم مكان ومركز القرار والسلطة ويتجلى ذلك عادة في التقسيمات 

الذي التاريخي ور تاريخي يترجم العمق الثقافي و اإلدارية، عالوة على ذلك أغلب المدن هي شاهد على تط
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خ كالمدينة ييشكل الدعامة القومية والمرجعية لسكانها، مثل مدينة تيمقاد بباتنة، بالمقابل نجد مدن ليس لها تار 
بلوس انجلس بأمريكا والمدينة البترولية حاسي مسعود، كما أن التطور الذي عرفته المينة جعلها  األلعاب

    ت، مثل قوانين التعمير المعمول بها حاليا تكون مهيكلة ومنظمة تخضع جميع هياكلها للقوانين والتنظيما
ن المدينة تشكل لخاصة المنظمة، ناهيك على أن ايوالتي ال تسمح لنا بالتصرف في العقار إال وفق القوان

مجتمعا معقدا يسبح في كنف عالقاته التضامن العضوي الذي يميزه عن المجتمع التقليدي كما ذهب إلى 
 ذلك ايميل دوركايم.

 يقة و دالالت األصالة المعمارية العتالمدن الجزائرية ثانيا: 
ألغلب المدن الجزائرية خاصة التاريخية في جميع جهات الوطن، أمام تراث مادي  المالحظ يقف      

المفكرين والفنانين نبهار الذي سبقه إليه األدباء و مميز، يحاول من خالله استجالء مكامن هذا الثراء، وهو اإل
 Alexandre Dumasكألكسندر دوماس  7الذين زاروا الجزائر خالل الفترة االستعمارية ونقلوا صورة عنها 

 ومن جاء بعدهم من القامات األدبية السامقة، الذين التزال أعمالهم مصدر إلهام لدى السينمائيين والفنانين
، خاصة وأنهما أعطت صور المعة لمدننا الجزائرية صيلويتصف قارئي تراثهم بأنهم ذو الذوق األدبي األ

التي تالحمت مع تراث الثقافي لساكنها، غير أن هذه المدن شكلت فيمابعد نواة المدن العصرية التي توسعت 
 بسبب حاجتها إلى التمدد الستيعاب المشاكل.

كما أن الجزائر تتوزع بها مدن تاريخية متنوعة تنوع الحضارات والدول التي مرت بها وكذا تختلف      
ة من منطقة ألخرى، حسب األبعاد التاريخية والطبيعية وااليكولوجية وغيرها، يبطبوعها المعمارية و العمران

هم في الجزائر، كوهران والمدية حيث تتمركز في بعض المدن الشمالية التي تمركز بها األتراك خالل تواجد
وقسنطينة وتنس وغيرها، التي تتماثل بها القصبات، التي تتميز بطابع عمراني خاص يعكس النمط المعماري 

 .ضمن نطاق الحضارة العربية االسالمية للدولة العثمانية
ي وفق تقاليد سيجها العمرانالتي يقوم نفي حين تميزت المدن في الجنوب خاصة الصحراء بالقصور     

التماسك بين المسلمين، التي عكستها شروط البناء ة التضامن اإلجتماعي والتعاون و ، تنبني عن ثقافسائدة
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في المدن الصحراوية لم تأتي كنمط  والشك أن العمارة، اآلخرينالتي تدعو إلى المحافظة والحرمة واحترام 
إسالمية متأصلة، كما أن القصور تتألف من لمرجعية حضارية ، بل كانت نتاجا تشكيل عشوائيأو  عبثي

أحياء على شكل متدرج تبدو البيوت فيه وكأنها معلقة، وهذا مع مراعاة عدم المساس بحرمة الجيران، وهو ما 
فرضته الطبيعة التضاريسية للمدن الصحراوية مثلما نجده في قصر متليلي والقصر القديم باألغواط كما 

 (.Fromentinفرومنتان )يصفهما 
الثقافية التي تميز سكان الجنوب هي التي خلفت هذه البانوراما الفنية كما أن الخصائص اإلجتماعية و     

 فالمدن القديمة تتميز بمايلي:
للعالقات االجتماعية  : فالمالحظ للقصور الصحراوية يجد أنها تنقسم وفقاالتماسك وعالقات القرابة -

، وحتى في بيوت 8ي الغالب ما نجد قبيلة واحدة تقطن بالقصر عالقات المصاهرة، حيث أنه فالقرابية و 
 متباعدة.

: تتميز المجتمعات الشاغلة للقصر بالتعلق بتعاليم الدين اإلسالمي، الذي يعد بمثابة ميثاق التدين -
وعالقاته مع اآلخرين، وهي مايعكس طريقة البناء خاصة المساكن التي  االجتماعيةينظم حياة المسلم 

احترام الجار وعدم االختالط، فضال على إكرام الضيف وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية، التي  ايراعى فيه
 تستلهم منها الفضائل و النحل التي تشكل الفرد المسلم.

واألساسية في المدن العتيقة بالجزائر، السيما وأنها يعتبر المسجد من المؤسسات الرئيسية  :المسجد -
اري لها وظائف مختلفة عالوة على الدينية القيمية، وقد تميزت المساجد بالجزائر بسيادة الطراز المعم

، وقد استعملت في بناء المساجد 9المغاربي الذي يشتهر بتفرد بصومعة ومحراب ومئذنة والعرصات 
 .10مواد البعض منها تم جلبها من تونس وإيطاليا كالرخام والزليج وطنيةالكبرىالتي تشكل معالم 

التي تعد مراكز ترابط األمة المسلمة، أين يلتقي جميع وتأخذ المساجد مكانة كبيرة لدى سكان المدينة،    
قد قران كع السكان من تجب عيه الصالة ويناقشون بها أمور الحياة، ويعالجون قضاياهم اإلجتماعية

ال إلى القضايا السياسية الكبرى التي تفرض موقفا جامعا موحدا وغير و واج، الصلح بين الزوجين وصالز 
ذلك، وهو ما ولد روابط اجتماعية متينة تمظهرت في تصورات اجتماعية تعكس تعلقهم بالدين كما أسلفنا، 

لمدينة، ويتخذ بناؤها كمرتكزات أساسية لتخطيط ا جعلهاو ة توسط المساجد للمدينة ر وقد حرصوا على ضرو 

                                                           
 ، مجلة العلوم االنسانية واإلجتماعية .األغواطالقصر القديم بمدينة  –الهوية العمرانية للمدينة الصحراوية نجاة قناطي وحنان بوناب،   8
 446،ص1998، دار الغب اإلسالمي ،بيروت لبنان 02، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد هللا،  9

 .446نفس المرجع، ص 10



وقد الحديث الشريف وأقوال وآراء العلماء والمجتهدين، ية فقهية تصل لدى النص القرآني و وتشييدها مرجع
ورد ذكر فضل المساجد في القرآن الكريم في عدة مرات، وقد اختلف ذكرها صراحة أو بصيغة أخرى يقصد 

في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها بها المساجد على غرار البيوت، وفي هذا يقول هللا عز وجل:'' 
 و اقاا الصلوات ر هللا( رجال ال تلههم تجارة و البيع عن ذك36اسمه ويسبح له في الغدو اآلصال )

ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من  (37يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ) وإيتاء الزكاة
 11فضله وهللا يرزق من يشاء بغير حساب"

، لذلك كانت المساجد ثوابجر والد سنة حميدة، يثاب كل مساهم فيها باألعكما أن بناء المساجد ي     
والتزال محل تنافس من قبل الجزائريين في جميع ربوع الوطن، سيما وأنها تقوم بوظائف متعددة وجوهرية 
في المجتمع تصل إلى التراث القيمي المجتمعي الذي يعيش في كنفه كل جزائري، وقد أورد حسين مؤنس 

ريم أمر المسلمين ببناء المساجد في عدة مناسبات بأن السنة النبوية تحث على بناء المساجد كون النبي الك
المسجد األعظم بالجزائر  يزال معمار المساجد محل فخر لحد الساعة، ولنا مؤخرا  في بناء ، وال12
عاصمة بمنطقة المحمدية الذي يعد تحفة معمارية فريدة، عكفت السلطات العليا للدولة على تشييدها وفقا ال

 ي بمنارة واحدة فقط والتي تعد من أعلى المنارات في العالم.للنموذج العمراني المغارب
يزال المسجد يشكل رمزية خاصة لدى الجزائريين على المستوى الوطني، إذ أن بناء  في ذات السياق ال    

، من رجال األعمال األثرياء منهم واألغنياء المساجد حاليا يعكف على بناؤها وتشييدها بأموال المتصدقين
ليتم جمع التبرعات من طرف متطوعين من المصلين يقومون بتجميع  خصة يقوم الوالة باستصدارهاوفقا لر 

وتقوم اللجنة الدينية المسجدية إلى جانب اإلمام بعد  األموال التي يتصدق بها المصلين الحاضرين،
 .13الصدقات وإرسالها إلى صندوق المسجد 

 :والمعمارية التحضر وصون المقومات الثقافية المدينة الجزائرية المعاصرة بين مشكالتثالثا:
جديد وهو ضرورة إعادة بناء  رهانوجد الساسة الجزائريين أنفسهم أمام  1962بعد استقالل الجزائر سنة     

مة الجزائرية وفقا لبيان أول نوفمبر الذي لجميع المؤسسات المجتمعية التي تعكس المقومات األساسية لأل
ثالثين سنة على محاولة تدنيس القرن و فقد قامت السلطات الفرنسية طيلة ترجمته  الثورة التحريرية المظفرة، 

معالم الدولة المسلمة وهو ما ظهر من خالل تحويل مساجد كانت تعد بمثابة رموز مشعة  للمسلمين إلى 
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  أين قمنا بمالحظة في عدة مناسبات أثناء حضورنا ألداء الصلوات خاصة صالة الجمعة  أداة المالحظة بالمشاركةاستخدمنا في هذه البيانات
 التي يقوم أثنائها األئمة بجمع أموال الصدقات بناءا على رخصة من طرف السيد والي الوالية .



حيث حاول االستعمار زائر إلى كنيسة،ماني بالجللتواجد التركي العث ئس كمسجد كتشاوة الذي يعود تاريخهكنا
الفرنسي طمس معالم الحضارة االسالمية الي كانت تتميز بنماذج معمارية راقية تعكس روح الفنان المسلم 

 سالمي أصيل.لذي يسعى للبناء وفق ذوق معماري إا
 

تأثيراتها على  إن التطور التكنولوجي الحاصل والمتسارع الذي يندرج في سياق العولمة التي انعكست     
المدينة  على مستوى دول العالم بما فيها مدننا العربية، فقد تغيرت مالمح المدينة من حيث الشكل تحوالت 

الفيزيقي وتمددها على حساب المجاالت المحاذية القريبة و البعيدة من المدن العتيقة، إذ أن المدينة الغربية لم 
فقد تحولت إلى بنية ونمط يختلف جذريا عن ماقبل الثورة الصناعية تعد تلك التي كانت قبل الثورة الصناعية 

أمام تراكم معرفي ، والمدينة الحديثة بدورها تختلف عن المدينة الصناعية، بالمقابل وجدت مدننا نفسها 14
ألقى بآثاره السلبية على نفسية السكان الذين أصبحوا يتطلعون باستمرار الستعارة كل شيء من اآلخر الذي 

 يعيش في المدن المتطورة، وقد ازداد تأثره الهوياتي وفق عدة أبعاد على المستويات االجتماعية والثقافية.
سواء على إن التطور السريع لتقنيات وسائل االتصال التي أفرزت نتائج وتأثيرات على نمط الحياة     

الرقمية التي يعيشها سكان العالم  الصعيد الثقافي واإلجتماعي وكذا على المستوى اإلقتصادي بسبب الثورة
قاطبة، األمر الذي وضع حكومات الدول النامية بما فيهم الجزائر أمام تحديات كبيرة، ال تخلو من مخاطر قد 
تمس باألمن القومي في أبعاده الثقافية و االجتماعية و الدينية، والتي ترتبط بالنسيج المجتمعي المميز 

 للجزائر.
لرحمان المالكي فسر ما أسماه بظاهرة " التضخم الحضري" الذي شهدته أغلب المدن وإن كان عبد ا     

، وما تبعها من حركات الهجرة الداخلية التي سجلت تدفقات كبيرة من سكان الريف 15المغاربية غداة استقاللها
ها الهوية غربية حسبه، تحضرت في بنيات وال أصيلةمتنوعة الهي نحو المدن، وتشكل نماذج سكنية جديدة 

 المعمارية للمنة الجزائرية. الثقافية
في ذات السياق لم تدخر السلطات الجزائرية أي جهد من أجل حماية التراث الثقافي المعماري للدولة       

-98من خالل قانون رقم  تي عكست مجهودات المشرع الذي حاولفي إطار تطبيق مختلف التنظيمات ال
الثقافية، وغيره من القوانين األخرى التي تصب في نفس المسعى، خاصة وأن  المتعلق بحماية الممتلكات 04
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، المدن الجزائرية بصفة عامة تعرضت لظاهرة التحضر العشوائي الذي طال مختلف مكونات المدن الجزائرية
وقد بقي مشروع المدينة الذكية الجزائر العاصمة مجرد مشروع ينتظر التجسيد بسبب عبء المشكالت 

 ية التي يجب أن تقوم السلطات الوالئية والوطنية بحلحلتها.الحضر 
 

 اا الذاتي واالنفتاح العقالني من خالل االستلهالمعاصرة رابعا: التشييد المعماري للمدينة الجزائرية 
انطالقا من الكثافة الديمغرافية التي رافقت المدن الجزائرية أمام التحوالت الكبرى المتعاقبة التي عرفتها     

حركة التحضر، ولم تستطيع المدن الموروثة عن الفترة االستعمارية استيعابها فأضحى التمدد العمراني على 
توفير حساب المجال الجغرافي المحاذي لتلك المدن أمرا  حتميا، عالوة على استعارة نماذج وأنماط من شأنها 

ن السكنات في نفس الوقت، فتحول المسكن من األفقي إلى العمودي وخلق معه قواعد العقار وعدد أكبر م
جوارية جديدة لم تكن مألوفة من قبل، وهو ما أسهم في تدهور البنى التقليدية للمجتمع بسبب التحوالت 

 .16ضربت مكونات المدينة 
بالرغم من انغماسنا المفرط بين فكي الوعاء العقاري الحضري الذي يفرض علينا مسايرة األطر       

القانونية المواتية ومعضلة السكن الذي ظلت ترافقنا والتزال بالرغم من المشاريع العمالقة التي استنزفت أغلفة 
 عدة مناسبات وطنية أو دينية      وفي مالية معتبرة حسب ما صرح به ممثلي السلطات بمختلف المستويات

تعالت من هنا وهناك تريد أن تحمي التراث من الزوال واالندثار، بالتفكير غير ان هذا لم يمنع بأصوات وآراء 
أصيلة ترتبط بالتراث المحلي لكل مدينة، و تتجانس مع الهوية الثقافية في ضرورة ابتكار نماذج معمارية 

 هذه األفكار في بعض األمثلة التي سجلت هنا وهناك.لمجتمع المدينة، وقد تولدت 
في في هذا السياق ربط زكري بن بايوب قشار العالقة بين العمارة والعالقات اإلجتماعية التقليدية       

قصر تافياللت ببني يزقن بوالية  من خالل استنطاق مشروع إعادة إنتاج17رسالته لنيل شهادة ماجستير
من خالله استدامة الروابط اإلجتماعية التقليدية و استمرارها بالرغم من تغير المجال غرداية، و الذي تجسدت 

وتمثلت المكاني لكن جغرافيا دون تغييره جوهريا، أين قامت الدولة بإعادة  إنتاج النمط العمراني القديم 
ابي بغرداية، مع إحداث التجربة في قصر تافياللت الجديد، الذي يشبه عمرانيا القصور القديمة للمجتمع الميز 
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ع المسجد، وكذا توسيع ، كموقتغيرات بسيطة بسبب ضوابط تقنية لم تؤثر كثيرا على البنى اإلجتماعية
 بالمرور.لسيارات المساحات التي تتوسط المساكن لمواكبة التطور الحاصل في مجال النقل والسماح ل

وديناميات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية  سيرواراتينظر إلى المدينة اليوم على أنها مجال يحوي     
تعكس مضامين ألنساق مجتمعية في حالة تغير مستمر، فالمدينة تعكس درجة التحضر في المجتمع، الذي 
لم يبقى منكفئ على نفسه كما كان في السابق، بل أصبح المجتمع منفتح مع جميع سكان المعمورة، هذه 

لتكنولوجيات المتطورة التي تمظهرت في تواصل واتصال بين مختلف المجتمعات الحدود التي أزالتها ا
باختالفاتهم و تنوعاتهم العرقية والدينية واإليديولوجية، فأصبح الفرد الجزائري يتطلع للعمارة الحديثة التي 

ته الثقافية واإلقتصادية، وتسمح له بالعيش في الرفاه لكن دون المساس بهوي تستجيب لحاجاته اإلجتماعية
ومرجعيته الدينية التي تعكس انتمائه الثقافي، لذلك وجب علينا أن نحافظ على الهوية الثقافية لمدننا مع 
إمكانية استعارة التقنيات والنماذج التي تغطي الوظائف دون أن تمس بمقوماتنا، فتحقيق تطلعات المدن 

 الذكية دون المساس بسمات المدن ومظاهرها الثقافية.
وفي هذا اإلطار يتحسر علي ثويني من النماذج المستعارة في كثير من الدول العربية المسلمة من بينها      

  (HLM)االقتصادي، الذي استحضر نموذجين للمقارنة الرأسمالية نموذج ما يعرف بفرنسا بالسكن 18الجزائر
، الذي جاء PROJECTSكية ونموذج الواليات المتحدة األمري أومساكن ذوي الدخل المتوسط )المحدود(

استجابة لمعضلة السكن التي تعاني منها المدن الجزئرية خاصة منها الكبرى، مستذكرا في السياق تهكم 
( بأنها ) باطة زالميط( في إشارته إلى انعكاس هذه النماذج HLMالجزائريين القاطنين بسكنات عمارات )

، ونذكر هنا االشتراك في بعض مكونات المسكن كالرواق الغربية التي التتوافق مع قيم وأرعاف الجزائريين
ين، وتعكس الذي يشترك فيه عدة عائالت، وهذا ما يسمح بذوبان قيم الحشمة والحياء التي تميز الجزائري

 الخصوصية في المسكن . الحفاظ على الحميمية و 
بالرغم من ذلك غير أن الجزائريين لم يدخرون أي جهد في محاولة إنتاج معمار محلي يحافظ على       

مواجي إيناس فريال بالتركيز على ما اصطلح  عناصر معمارية أصيلة، تجسدت في عدة مشاريع قامت بولبن
المجسدة في  ، أبرزت من خاللها مختلف العناصر19على تسميته بطراز نيوموراسك في رسالتها ماجستير

عدة مشاريع متوزعة على مدن الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وغيرها، والتي وسمت عليها صبغة فنية 
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ميمهم رائدة في مجال المعمار كبويون الذي رائعة، مستذكرة في بحثها بعض المعماريين الذين التزال تصا
 يل.اقتبس الكثير من العناصر المعمارية من الموروث المحلي األص

 خاتمــــــــــــــــة:

بسبب المتغيرات الحاصلة على ت كبيرة كخالصة يمكن أن نقول بأن المدينة الجزائرية تعيش تحوال    
الريفية العاصفة التي  نساق المجتمعية المختلفة بسبب تغيرات هامة في المجال ترجمته النزوحاتمستوى األ

القديمة التي كانت صغيرة مقارنة بالحجم الديمغرافي الكبير ألقت بظاللها على مستوى مختلف أركان المدن 
الذي لم تستطيع تلك المدن المنظمة التي تتمثل في تجمعات عمرانية وإدارية قامت بتشييدها السلطات 
االستعمارية على أنقاذ المدن المغاربية القديمة التي بقيت محافظة على دالالتها الرمزية التي تعكس عمق 

خاصة وأن مدن مغاربية كثيرة منتشرة عبر النطاق اإلقليمي الوطني ، سالمي  للمجتمع الجزائري يراث اإلالم
 .على البعض من تفاصيلها التزال تحافظ

وقد أخذت هذه المدن العتيقة مجالها كنواة للتمدد الحضري والتوسع الذي عرفته مختلف المدن التي      
ج العمودية المتمثلة في العمارات التي جاءت لتغطي حاجات أصبحت كتجمعات عمرانية تغلب فيها النماذ

المدن من السكن الذي تحول خالل سنوات إلى هاجس يرافق السلطات وجب توفيره، أمام النمو الديمغرافي 
ير يلساكنة المدن، وفوضى العمران من جهة الذي لم تستطيع الترسانة  القانونية والتنظيمية المتعلقة بتس

وسط الحضري، والتي انعكست سلبا على تخطيط المدينة وفق مخطط شامل يمكنه أي يطبع في ال العقار
على المدينة أصالتها المعمارية وبعدها التاريخي والثقافي من جهة و يمكنها من مواكبة العصرنة التي تشد 

لمعلوماتية المدن إلى ضرورة توفير الحاجات في جو من الرفاه والسعة، عن طريق االستعانة باألنظمة ا
العالمية التي تسمح لألفراد االنسجام واالندماج في المجتمع  وفق التكنولوجيا العصرية، على غرار باقي مدن 

 العالم التي وسمت نفسها بالذكية كدبي وطوكيو وغيرها.

صحيح أن معظلة السكن وعدم توفر العقار الذي استنزف الراضي الزراعية الغنية المتخمة لمختلف      
كالعمارات بمختلف مستوياتهم، لكن استعارة النماذج األجنبية  ينالمدن ال يزال يشكل هاجس لدى المسؤول

التي تستطيع تغطية عدد كبير من طالبي السكن، يجب أن ال يكون دون مراعاة الخصائص المعمارية 
حريف لكي تستطيع الحفاظ للمدينة الجزائرية التي تعكس روح مسلمة جزائرية، قاومت كل أشكال التدنيس والت

 واإليكولوجي واإلجتماعي.ة بتنوعاتها و ثرائها الثقافي على الهوية المعمارية األصيلة لمختلف المدن الجزائر 



الذاتي الذي التشييد المعماري للمدينة الجزائرية من خالل االستلهام إذن يمكن أن نقول أنه يجب أن يتسم     
ماط المعمارية القديمة مع مراعاة الوظائف الحالية التي تتجاوب مع متطلبات يمكن أن يجسد إعادة انتاج األن

كما أن جلب النماذج الغربية والشرقية يجب أن يخضع لضوابط فنية وتقنية  الساكن وخصوصيته اإلجتماعية،
لمعمار مع ضرورة صون االمعولمة خصوصا العمارة الغربية،  من خالل االستعارة المدروسة  من العمارة

 العمارة الغربية. المحلي واالستفادة من الموروث برؤية معقلنة واالنفتاح االيجابي على
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 لمؤتمر الدولي: تهديدات الهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة المخاطر وآليات المواجهةا

 -الجزائر–جامعة محمد خيضر بسكرة 

 مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة
 (2022مارس  10بسكرة )

 محور المداخلة األول: المجال االجتماعي والثقافي

 التغير في لباس الطالب الجامعي: دراسة اثنوجرافيةعنوان المداخلة: 

 من اعداد 

 ر بسكرةضالدكتور ساعد شفيق جامعة محمد خي

 مه لخضر الواديحاألستاذة: مريم شريط جامعة 
 

 ملخص:

تترصد الشباب الجزائري اليوم على غرار باقي فئات المجتمع تهديدات على مستوى الهوية ذات أبعاد 
ومرامي متعددة، مما نجم عنه عدة تأثيرات وتغيرات، ومن خالل تواجدنا في السرح الجامعي الحظنا هذا 

 التغير. ولهذا تسعى الدراسة الحالية للكشف عن هذه التغيرات الطلبة الجامعيين.
 ؟لتغيرات التي مست اللباس لدى الشباب الجامعيوذلك بطرح التساؤل اآلتي: ما هي ا

طالبا من  48المالحظة بالمشاركة مع عينة مكونة منة باستخدام أدا  االثنوجرافياستعمال المنهجولقد تم 
 بجامعة حمه لخضر الوادي.

تحملها موجة ما بعد الحداثة على تتغلغل بوتيرة زاحفة ولقد انتهت الدراسة إلىأن هناك انعكاسات سلبية 
 مظهر الشباب الجامعي. 

 ب الجامعي.لالطالهوية، القيم، اللباس، ا الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Algerian youth today, like the rest of society, are lurking threats at the level of identity with multiple 

dimensions and goals, which have resulted in several effects and changes, and through our presence in the 

university campus, we have noticed this change. Therefore, the current study seeks to reveal these changes 

for university students.by asking the following question: What are the changes that affected the dress of 

university youth? 

The ethnographic approach was used using the observation tool in partnership with a sample of 48 

students from Hama Lakhdar El Wadi University. 

The study concluded that there are negative repercussions that penetrate at a creeping pace carried by 

the postmodern wave on the appearance of university youth.  

Key words: Identity, values, clothes,university student. 

 



 :إشكالية -1
 

لقد أفرزت العولمة وما بعد الحداثة بمختلف عناصرها الثقافية القيمية األخالقية، االجتماعية، األمنية ... 
 وعميقة على األفراد والمجتمعات، والتي قد تهدد المجتمع العربي خاصة. تغيرات عالمية واسعة

التدفق التقني لوسائل  يمولها ويغديهايعيش في قرية صغيرة  منظومة عولمةالعالم أصبح في ظل ذلك أن 
 لىعددالمنطوية عاإلعالم والتكنولوجيا الحديثة التي تحمل خطابات سياسية إيديولوجية وثقافية مهيمنة ومسيطرة

من المخاطر على جميع المجاالت السيما منها االختراقات الثقافية على مستوى المنظومة القيمية ومحاولتها 
بعض الخصوصيات الثقافية تتجاوز تكريس قيم جديدة تحملها وسائل اإلعالم ومختلف المؤسسات العالمية 

: ففيالمجااللثقافييرىابراهيمعبدهللابإزاحتها بعض القيم التقليدية. 
انالمعضلةالرئيسيةالتياستوطنتالثقافةالعربيةالحديثةتكمنفيمحاولتهاللتماثلوالمطابقةبالثقافةالغربية،ممامنعهامنبلورةأطر 

 التغريب) افاعلةتمكنهامنالحواروالتفاعالاليجابيفاقتصرتعلىسلسلةمنالمحاكاةالبائسةإنكانمنموقفالقبوألوالرفض
( االنغالق/

وإلىوضعفواصلرمزيةتمهدلتفاعلهماالمثمريفضيإلىنوعمناالخ(العربية/الغربية)تيتربطالثقافتينداعياإلىنقدطبيعةالعالقةال
تالفالثقافيبداللمطابقةاليهدفإلىالقطعيةبللتنميةعوامالختالفجوهريةواعيةتعملعلىتغذيةالذاتالثقافيةمتصلةببعدهاالتاريخ

ىانقسامالوعيالعربيبينمرجعيتيناألولىامتثاليةتدعواإلىايوفيالبحثعنحلولألسئلتهاالخاصةللخروجمنالثنائيةالضديةالتيقادتإل
لتماهيبثقافةالغربوالثانيةتتعلقبهويةثقافةصافيةمتصلةبنموذجفكريتجاوزهالواقعوعلىالمستوىالواقعيفانتجربةاإلخفاقهيالتي

ىالتقوقعبحثاعنالقوةأطلقتشرارةأزمةالهويةالتيدفعتالكثيرينللتشكيكباتجاهاالرتقاءالسياسيواالقتصاديواالجتماعيوالجنوحإل
 . والتوجيه

تمارسالدولةوظائفهافيمجتمعإنسانيلهثقافتةوهويتهوقيمهوأفكارهومؤسساتهالمختلفةفالدولةالوطنيةالقائمةعلىالمؤس
ساتالتييحققالفردمنخاللهالذاتهويشبعحاجاتهويشعرباالنتماءبفضلتجسيدمفهومالمواطنةالتيتمثالإلطارالذييمكنهمناستيع

 .ابكاللخصوصياتالثقافية

. طنيةالتيتجعاللهويةالوطنيةتطغىعلىكاللخصوصياتالثقافيةبإلنهاتصبحثراءللهويةولذلكفانفشإلقامةالدولةالو 
" األنا" فبقدرماتعززمفهوم

كذاتفرديةتتمتعبحقوقها،وتمارسخياراتهابحريةفإنهافيذاتالوقتتدعمانتماءاتالفردللفضاءاتاالجتماعيةالمختلفةبمافيذلكالف
" نحن" بمايقويمنمفهوم( الوطن) ضاءاالشمل
دديرىبرهانغليونانالبحثفيالدولةوفهممشكالتهايشكالنالمدخاللرئيسيلتحليلوفهماألزمةالشاملةاالجتماعيةواالقوفيهذاالص

 .(50،ص 2000تصاديةوالسياسيةوالثقافيةالتيتعيشهاالمجتمعاتالعربية) ابراهيم،



تهم، ومنها إن التحديات التي تواجه الشباب الجامعي اليوم كبيرة، منها ما يستهدف فكرهم وعقولهم وعقيد
ما يستهدف هويتهم الوطنية، ومنها ما يستهدف أخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم األصيلة، ولذلك فهم بحاجة إلى 
التسلح بركائز اإليمان والمعرفة، والتمسك بهويتهم الوطنية وقيم االنتماء لدولتهم وقيادتهم، وتعميق الشعور 

لتأهيل واالستفادة من الخبرات، وأن يعلموا أن اإلسالم يدعوهم بالمسؤولية لديهم، باإلضافة إلى حسن اإلعداد وا
ستهدفةألنهم من يعول عليهم إلنشاء األسر الم لشباب أهم فئات المجتمعبشدة إلى التفكر في الكون والحياة.وا

التي هذه الدراسة للكشف عن أهم تأثيرات  تسعىعليه بناءو والمبادرة في عمليات النشاط االقتصادي المختلفة.
 ، ومن أجل ذلك تم طرح التساؤل اآلتي:شباب الجامعياللباس عند ال تمس

 ؟مظاهر التغير في لباس الشباب الجامعي بجامعة الواديما هي -
 
 منهج الدراسة: -2

 

يعتبر المنهج االثنوجرافي نوع من البحث النوعي الذي يتضمن االنغماس في مجتمع أو منظمة معينة 
تركيز مالحظات وذلك من خالل عملية (14.01.2022)تيسير، تفاعلهم، عن قرب.لمراقبة سلوكهم أو 

 من خالل المعايشة على أفراد العينة المبحوثين. ينالباحث

جل وصف الظاهرة المدروسة في إطار أهداف البحث أبإعداد تقرير اثنوجرافي من  انثره قام الباحثإوعلى 
 الوصف فقط، وغير معني بالتقويم. فالذي يستهداالثنوجرافي 

 أدوات الدراسة:  -3
 

 (2009)المالكي، المقصود بها أن يالحظ الباحث عينة بحثه بطريقة مباشرة.  المالحظة بالمشاركة:
 وذلك من خالل استعمال مالحظات متتابعة عند القيام بعملية التدريس.

 مفاهيم الدراسة: -4

تعّد المفاهيم أدوات أساسية يحتاج إليها الباحث لوصف وتفسير ما يريد من وقائع في العلوم االجتماعية. 
 حيث نورد مفهوم:

اجرائيا يمكن اعتباره كل شخص يزاول دراسة في مؤسسة جامعية أو معهد تابع الطالب الجامعي:  4-1
الثانوية، من أجل الحصول على شهادة ليسانس أو ماجستير للجامعة أو مدرسة عليا بعد االنتهاء من المرحلة 

 أو دكتوراه.



نسق القيم هو تلك المجموعة من المبادئ التي تربط الفرد بمجتمعه بهويته والمجتمع القيم:  4-2
وهي الجانب الخفي من الثقافة الذي ال يستنتج إال من  (2004)بيومي، بتقاليده، وتنظم العالقات بينهما. 

 (2002)مقداد، خالل سلوك األفراد وهي تشكل جانبا واحدا فقط من جوانب الثقافة.

وسيلة للتمايز فيما بين الجماعات اثنيا أو طائفيا، كما يكشف عن انتماء طبقي ودور اجتماعي اللباس: 4-3
 (2021)موسى، للفرد. 

تعني الهوية االجتماعية لدى الكثير من الباحثين السوسيولوجيين، أن الهوية االجتماعية مرادفة الهوية:  4-4
لفئة انتماء وفي معظم األحيان تكون هذه الكلمة مرادفة للفئة االجتماعية، وقد اشتقت من اإلحصاء من قبل 

لبنية االجتماعية ، في الخمسينات وتسمح بمعرفة تطور اENSSEالمعهد الوطني لإلحصاء الفرنسي 
والعالقات اإلحصائية بين هذا االنتماء، الذي يعتبر صوابا هاما وبين مجموعة واسعة جدا من السلوكيات 

 (2008)دوبار، . والمواقف واآلراء في المجال األسري، المهني، والسياسي

الجماعية حييث يسيعى الفيرد اليى اثبيات اختالفيه وتطابقيه وألن الهوية ال تأخذ معناها الحقيقي إال فيي ظيل 
: أن الهوييية Tajfelعين الجماعيية ومعهيا والتييي ينتميي فهييي بيذلك مرتبطيية بمفهيوم االنتميياء وهيو مييا يؤكيده تاجفييال

االجتماعية للفرد مرتبطة بمعرفته النتمائه إلى فئات اجتماعية معينة ومرتبطة كذلك بالداللة التي تنتج عين هيذا 
تهيدف هيذه المداخليية إليى إبيراز العالقية التفاعليية بييين الهويية بميا تنطيوي عليييه (2011.2012)كياري، . مياءاالنت

ميين مقومييات : كاللغيية والييدين والتيياري  المشييترك، والوطنييية وغيرهييا، أي كييل مييا يطبييع جماعيية بشييرية ويميزهيياعن 
األساسييية لثقافيية األميية، وبييين مختلييف الفضيياءات المجتمعييية التييي  غيرهييا ، والتييي تحمييل داللتهييا ميين المحييددات

 ينتمي إليها الفرد وبما يرتبط به من عالقات ويمارسه من ادوار إلشباع حاجاته وتحقيق ذاته.

فرغم ما لعملية التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد في مراحل حياته المبكرة من أهمية بالغة فيي تشيكيل 
تحديد هويته، إال أن الهوية الفردية والجماعية تتكيف و تتأثر بالنظم واألنساق االجتماعيةوكذلك شخصيته وفي 

 عالقاتهم االجتماعية. ةتبعا لألوضاع التي يعيشها األفراد والجماعات وما يميز طبيع

األوضياع  وهذا  ما يقودنا إلى إدراك حقيقية أساسيية وهيي أن تمسيك األفيراد واعتيزازهم بهيويتهم يتفاعيل ميع
قيم  وكذا على قدرتها في  نالتي يعيشها المنتسبين إليها وعن مدى وعيهم وتمثلهم لها، وعن مدى ما يسودها م

وتنظييييم شيييبكة عالقييياتهم ألنهيييا تمثيييل محصيييلة  متمكيييينهم مييين تحقييييق ذواتهيييم وإشيييباع حاجييياتهم وضيييبط سيييلوكياته
 عن ذاته وعن اآلخرين وعن بيئتهم ومجتمعهم.األفكار والمعتقدات والقيم واالتجاهات التي يكونها الفرد 

 وبناءا على ما سبق يمكن التمييز بين نوعين رئيسين للهوية هما:



التييي تشييير الييى إدراك الفييرد لذاتييه، ولقييد عييرف هييذا المفهييوم شيييوعا واتسيياعا فييي  الهويةةة الشخةةةية: -أ
بانهيا المسيافة التيي يقطعهيا الفيرد بيين محاولية التمييز عين  Tape (1976)الدراسات السيكولوجية، حيث عرفهيا 

اآلخييرين واضييطراره للتطييابق معهييم، إنهييا جهييد دائييم لتوحيييد سليييات الييذات، وانسييجامها الييداخلي، تبطييل ضييرورات 
فيييه، ذلييك اإلبطييال نفسييه هييو الييذي يدفعييه لتحديييد تميييزه   القوالييب الثقافيية التييي يعيشييها الفييرد والمجتمييع الييذي نشييأ

حدود هويته الشخصية، وتتواصل عملية اإلبطال واإلثبيات والعيودة إليى اإلثبيات ميدى الحيياة حييث أصيبح  ورسم
مفهوم الهوية الشخصية يستخدم للتعبير عن الهوية االجتماعية والهوية الثقافية والعرقية، كلها مصطلحات تشير 

 (Tape, 1976,p34إلى توحد الذات مع وضع اجتماعي معين " )

يتقارب مدلول الهوية االجتماعيية ميع ميدلول الهويية الثقافيية، بيل هنياك دراسيات  ة االجتماعية:الهوي -ب
أنهيا ميزودة بفاعليية اجتماعيية  Parth(1969)ال تفرق بين المفهومين وفيي شيأن الهويية االجتماعيية يقيول بيار 

كييل مجيياالت الحييياة، ففييي وهييي فييي رأيييه ظيياهرة مركزييية فييي نظييام العالقييات االجتماعييية وتنظيييم التبييادالت فييي 
تحدييدها، ال يتطليب األمير جييرد كيل سيماتها الثقافيية، وإنمييا التعيرف عليى ميا تسييتخدمه تليك الجماعية مين سييمات 
دون األخرى مما يبرز تميزها بين الجماعات األخرى، والتمايز هنيا يخيص بظهيور هوييات عليى حسياب هوييات 

ت، فهييي حاليية بنيياء دائييم، ودراسييتها ال يييتم إال ميين خيييالل أخييرى، وهييذا كلييه راجييع لنوعييية العالقيية بييين الجماعييا
التفاعالت االجتماعية التي تبرز بوضوح ما يسمى بالشعور باإلنتماء بوظيفية هامية هيي التأكييد عليى الهويية أو 

 (112، ص2003رسم حدودها مع غيرها من الهويات األخرى، التي تميز جماعات أخرى )ولد خليفة 

لهويية االجتماعييية يمكين اعتبارهيا كيأداة تصيينيف المجتميع أو الجماعية اليى فئييات أن ا Tajfelوييرى تاجفيل
وذلك حسيب األدوار، الوظيائف واالنتمياءات االجتماعيية المختلفية، كاالنتمياء السياسيي، اليديني ، اللغيوي، وحتيى 

بمثابة القالب  (كما تعتبر الهوية االجتماعية أيضاCamilleri,1990,p51ريف( )-االنتماءات الجغرافية )مدينة
الذي ينصب فييه مجميوع االنيوات، بلغية أخيرى اتحياد "األنيا" ميع "نحين" حييث أنهيا تتكيون مين منظومية متماسيكة 
من المفاهيم العقائدية التراثية، الخبرات وكل األوضاع التي مرت بها الجماعة والتي أفرزت سلوك علمي وفكري 

أخيييرى مميييا يجعلهيييا متمييييزة عنهيييا فيييي اللغييية، اليييدين يطبيييع الجماعييية بصيييفات معينييية خاصييية بهيييا دون جماعيييات 
ل بمعظييم الدراسييات والتحاليييل العلمييية التييي تناولييت موضييوع الهوييية، االجتماعييية القييد اهييتم تاجفيي، الثقافيية....ال (

 وبعد التحليل، لخص إلى وضع ثالثة نقاط أساسية فيما يتعلق بالهوية االجتماعية يمكن تلخيصها فيما يلي:

 ق الفرد توقعاته من الهوية االجتماعية ينفصل عن تليك الجماعية، لتحقييق ذليك التوقيع فيي عندما ال يحق
جماعيية اكثييير إيجابيييية، أو يتجيييه إليييى دفيييع جماعتييه األوليييية ويعرضيييها عليييى أن تكيييون إيجابيييية ومتمييييزة، 

 بالتحريك فيها عامل المقارنة.



  أجيل تحقييق التمييز هيي أسياس الهويية إن هذه المقارنية بيين جماعتيه االنتمائيية والجماعيات األخيرى مين
 االجتماعية اإليجابية.

  ألن األفييراد يفضييلون رؤييية أنفسييهم إيجييابيين أكثيير ميين رؤييية أنفسييهم سييلبيين ألن ذلييك سيييحقق هييويتهم
 (391، ص2004االجتماعية )عبد الحميد، 

 : وظائفالهوية -4-1

:  الوظيفةاالجتماعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية- أ
إنالوظيفةاألساسيةللهويةالثقافةهيأنتجمعأعدادامنالناسفيبوتقةجماعةمميزةوخاصة،فثمةعوامألخرىتساهمأيضافيالوصو 
: إللىالنتيجةنفسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييها
كروابطالدم،والقربالجغرافيوالسكنوتقسيمالعمل،ولكنهذهالعواماللتييمكنأننسميهاعواملموضوعيةتتبدلكماأنهاتفسيييييييرمنجد

يالتيتعطيلهذهالعواملمعنىوبعدايتجاوزكثيرامعانيهاوأبعادهاالتيكانتلهاأصال،وهكذافإنروابطايدفيالثقافةوبالثقافة،فالثقافةه
لدمتصبحروابطقربىوتتسعهذهالروابطوتتعقدبسببنظامالمحارموالقواعدالتيتحددالزواجالمباحوالزواجالمحرم،وبسببالمعايير 

يضافيمايتعلقبالسكنأوبتقسيمالعملحيثتستخدمالالتيتنظمالعالقاتبيناألشخاصمنالجماعةالقرابيةنفسها،وكذلكالشيءنفسهأ
ثقافةهذاأوذاكمنأجألنتصنعفكرةاألمةوالوطنوالملكيةالخاصةوالمكانةاالجتماعيةوغيرها،إنهذهجميعهاليستأفكارافحسبوإن

 .ماهيوقائعساهمتالثقافةفيصنعهاواستمرارها

لناسوبفضلهذاالعالمومنخاللهيسيييتطيعلذلكتبدوالهويةلثقافةوكأنهاعبارةعنعالمعقليأخالقيرمزي،مشتركبينأعدادمنا
هؤالءأنيتصلوافيمابينهمويقرواالروابطالتيتشدبعضهمإلىبعضوالقيودأوالمصالحالمشتركةويشييعرواأخيراأنكلفردعلىحدهوج

 . ميعهمكجماعةبأنهمأعضاءفيكيانواحديتجاوزهمويشملهمجميعا،وهذامانسميهتجمعأوجمعيةأوجماعةأومجتمع

" قولبييييييييييييييييييييييييييية" وظيفييييييييييييييييييييييييييية -علىالصعيدالنفسيييييييييييييييييييييييييييي- يةالثقافييييييييييييييييييييييييييييةتؤديالهو :   الوظيفةالنفسيييييييييييييييييييييييييييية- ب
الشخصيةالفرديةأيأنهافيالواقعنوعمنالقالبتتشكلفيبوتقتهشخصياتاألفرادالنفسية،وذلكألنهيقدملهمنماذجمنالتفكيرومنالمعا

 ...رفواألفكاروالقنواتالمفضلةللتعبيرعنالعواطفأووسائإلشباعالحاجات

وعامالدرجةأنهيسمحلألفرادبالتكيفمعهذاالنسقالمتكامل،وهذامايسييييييمولكنهذاالقالبليسجامدابصورةمطلقة،فهوطيعن
حنسبيالكلشخصبأنيتمثاللثقافةبطريقةتتوافقمعخاصيتهأوطبيعتهومنهناتبرزشخصيةالفردالتيرغمأنهانتاجلعمليةتثقيفيةخ

نالقيمالمتنوعةو ضعلها،إالأنهاالتخلومنالخصوصيةالتيتميزكلفردعناآلخر،فضالعنذلكفإنالثقافةتتيحلناخياراتواختياراتبي
. بينالنماذجالمتفاضلةالمتغيرةوالمتحولةحسبالخصوصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتالثقافية
ولكنهذهالمطواعيةأوالّليونةتتمداخلحدوداإلطارالثقافيألنتجاوزهذهالحدودالموضوعيةيعنيأنالفردأصبحهامشيافيالمجتمعا

 .لذيهوعضوفيه
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وقد وقع االختيار على هذا المجتمع تحديدا أوال  بجامعة الوادي،الشباب الجامعي يشمل مجتمع الدراسة  
لخصائص العينة التي يستهدفها البحث وثانيا لمحدودية اإلحاطة بمجتمع البحث المستهدف نظرا لضيق 

ن هدف البحث هنا وبما أن طبيعة البحو  االثنوجرافية ال تتطلب عينات كبيرة إذ نكتفي بقدر صغيرأل الوقت،
لتكرار كما هو الحال في األدوات الكمية بقدر ما هو بحث عن مختلف القيم التي يعكسها لباس هو ليس ا
 بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمه لخضر.حاليا. حيث أجريت الدراسة الميدانية  الجامعيين

حافظ على مظاهر هذه الجامعة تعتبر من بين الجامعات التي الزالت ت يجب األخذ بعين االعتبار أن
حسب المالحظات الميدانية سواء من طرف الباحثة أو بشهادات المجتمع المحافظمقارنة بمثيالتها الحشمة و 

تأثير مظاهر العولمة في التسوق، العادات التقاليد، أننا لمسنا ، مع أساتذة أخرين وزمالء من خارج الوالية
 نية والذي انعكس على مفردات العينة.طرق العيش... وهذا ما الحظناه في الدراسة الميدا

وضمن العينات غير العشوائية تم اختيارنا للمفردات بشكل مقصود بطريقة العينة المقصودة، وعليه حاولنا 
من خالله نستطيع القيام بالمالحظات و تحديدا فوجين من السنة األولى جامعيعلوم اجتماعية  اختيار

دام أداة المالحظة بالمشاركة. أما بخصوص عينة البحث فقد تكونت باستخ انواالستنتاجات،حيث قام الباحث
 ة.مفرد 48من 
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من خالل معايشة الطلبة في مراحل مختلفة عبر مسيرة التدريس، وخاصة الطلبة المتمدرسون لدينا 
خالل هذ الفترة مقارنة  الحظنا على مدار هذه األشهر أن هناك تغيرا في الزي الخارجي للطالب الجامعي

بسنوات ماضية فبعد أن كانت الفتاة الجامعية ترتدي قبل سنوات حجاب فضفاض أو تنورة وسترة أو قميص 
غالبا ما يسمى بالحجاب الذي ينقسم على نوعين: جلباب  مع جاكيت أحيانا وخمار، أصبحن يرتدين اآلن

أو  والشكل، فيما ترتدي قلة منهن سروال مع جاكيتتتوفر فيه معايير شرعية كالفضفضة اللون  قلماوحجاب، 
ليكات أو معطف، مع ذلك مازالت المنطقة تحافظ على مظاهر الستر والحشمة بغض النظر عن دقة 
المقاييس التي تقيس هذا، وحتى مقارنة بجامعات أخرى تعتبر طالبات جامعة الوادي من اكثر الفتيات 

 .محافظة
لوان بدون استثناء الفاتح والغامق، فليست هناك ألون تجد اقباال دون وفوق هذا تلبس الفتيات كل األ

أخرى. حيث سجلنا أن كل الفئة التي تمت مالحظتها خالل هذه السنة الجامعية يضعن خمارات من مختلف 
األلوان، غير شفاف مستطيل الشكل. والمالحظ أن كل الشابات يحملن حقيبة يد صغيرة الحجم، إذ يندر أن 



يحملن حقيبة كبيرة، أما عن محتويات الحقيبة فهي كراس ولدى بعضهن بعض مستحضرات التجميل  نجدهن
مثل أحمر الشفاه، كحل الرموش، عطر، كريم أساس. كما تشمل الحقيبة على الهاتف المحمول الذي تضعه 

 الطالب دائما على الطاولة، والشاحن.
ع وصفه بالهادئ والخفيف. غير أنهن قلما من جهتها تضع بعض الفتيات الجامعيات مكياج نستطي

 ونادرا ما تستعمل الطالبات نظارات شمسية، أو قبعة بالرغم أن المنطقة صحراوية.
إضافة إلى ما تم ذكره هناك بعض الشابات ممن يضعن العطر، ويرتدين في أكثر األحيان باسكيت أو 

 حذاء عادي.
إما إلقبالهم على تخصصات العلوم  قليل نسبيا لشباب محل المالحظة كان عددهممقابل نجد أنابال

يرتدون مالبس نستطيع وصفها بالمحترمة فال والمشاهد أنهم ، الدقيقة، أو لكثرة جنس البنات مقارنة بالذكور
، بعكس اللباس الذي ينتشر هذه اآلونة، فهم يلبسون هي ضيقة وال ممزقة، تحمل ألوانا عادية غير جذابة

 .لكومبا مع أقمصة أو سترات وجاكيت غالباالجينز، الكالسيك، وا
 .، إال نادرامن جهتهم الطلبة الذكور يحملون هواتف نقالة فقط، ال كراس وال حقيبة أو محفظة

كما تتباين حالقة الشعر والتسريحة بين من يحلق جزء ويترك سخر، وبين من يسرح شعره وفق مستوى 
 الباسكيت، ونادرا ما يرتدون حذاء كالسيك. واحد، كما يلبس الطلبة غالبا حذاء رياضي يسمى

عامة والمجتمع المحلي  يالحظ التأثير الذي أحدثته وسائل االتصال بالمجتمع الجزائري من خالل ما سبق 
   الموضةفي تغيير الثقافة المادية، مثل التغير في اللباس وإتباع  وعلى وجه التحديد،بمدينة الوادي خاصة 

وهذا التأثير المادي يتعدى إلى تغيير في  لدى اإلنا  والغربية لدى الذكور، الياخاصة التركية حوبصورة 
ظهرت سرعة االحتكاك بين مختلف الثقافات واألفراد ،  حيث  الهويات الفردية وحتى على األفكار والذهنيات

 .تواصل االجتماعياستعمال مواقع البفعل تعدد وسائل االتصال وأهمها الهواتف النقالة والشبكة العنكبوتية ب
 

والواقع بأن اللباس الجزائري شهد تغيرات منذ االستقالل، فبعدما كان الفرد الجزائري يرتدي لباس مختلف 
تماما عن اللباس األوربي، أين كان مزيج من اللباس المحلي واللباس العثماني، ومع مرور الزمن تأثر وغلب 

لباس األوربي الذي صار جزء من ثقافة عليه الطابع األوربي بشكل ملحوظ جدا.وبالواقع الحالي حتى ذلك ال
المجتمع،طرأت عليه تغيرات وخاصة بالسنوات األخيرة،وأضحى واضحا تأثير الثقافات األخرى خاصة التركية 

والمعامالت التجارية التي توطدت مع األتراك مقابل تالشي المبادالت التجارية Média بسبب اإلعالم 
 " طرأت عليه مالمح غريبة عن المجتمع.السورية،وحتى اللباس الشرعي "الحجاب

تصر على فئة عمرية معينة قيأو وُيرتدى بالمناسبات فقط   وأصبح اللباس المحلي يكنى باللباس التقليدي
 إذا انتقلوا إلى المدينة لبسوا اللباس العصري.و أما باقي األعمار يرتدون الزي التقليدي وسط محيطهم فقط، 



ولكنحينيضعنفسهفيمواجاالجتماعيةنجدأناإلنسانبطبعهيميإللىالتواصلمعمحيطهلكسبوتقويةصالتهاالتجاهوفيذات
هةاآلخريفكربالكيفيةالتييظهربهانفسهوإنهذايتطلبأشياءمهمةجدًاأهمهاوعيالفردبهويتهوأنيدركاألشياءالتيتالءمبنيتهالجس

 لتييرغبفيأنتكونلدياآلخرينعنه،وطبيعةعملهوالصورةااالجتماعيةواالقتصاديةديةومرحلتهالعمريةومكانته
، اجتماعيامقبولةوأخرىمرفوضةى الخففيكلثقافةهنالكهيئهتعتبرمثاليةللتعبيرعنالذاتوأخر ..

تاالحتراممثلماتجلبارتدائهاذلكمنشأنهاأنتحققللفردجانبًامنالرضاواإلعجاببواسطةمظهره،ونوعيةالمالبسوطريقةومراعاة
. واالشمئزازالسخطأيضا جلب

. أساسمايرتدونهمنمالبسىاألفرادالذينيقابلونهمفيحياتهماليوميةعلىوقديصدرالناسأحكامهمفيبعضاألحيانعل
ال سلوكالفتاةىماترتديه،وفيهذهالحالةيصدرالحكمعلىعلباالستهتاراعتمادا وقدتوصففتاة

أساىالةمنالصباليسعلشخصيةمتقدمةفيالسنبأنهافيحىلماترتديهمنأزياء،وقديحكمعلتبعاأساسدافعالسلوكوحقيقتهولكنعلى
ملبسهالوقىعلاعتمادا ،ولكنتبعالماترتديهمنمالبس،وقديوصفشخصمابأنهوقور واتجاهاتهاسدراسةوافيةلسلوكهاوتصرفاتها

الطلبة  وردوندراسةلسلوكهوتصرفاتهوطريقةتفكيرهوأسلوبهفيالحياة،وقدتتركالمالبسالرديئةألحد
 ديختلفعنمظهرهأثرًاسيئًافيزمالئهاليمحوهسلوكهذاالموظفوتفكيرهالذيق

 

االوقدينجحونفيذلكوقديخفقونوإذاأخفقواسوفيدركونصعوبة،اآلخرينىالهويةتتكونعندمايحاواللناسإيصالصورتهمإلف
. اآلخرينعنااتوانطباععناآلخريننااتانطباعبعنأنفسناوإنماأيضابانطباعناتتعلقفقطفهي ال  بالهويةالتييريدونهاحتفاظ

نفسنا بمقدارمانعتقدحوألوخارجي   مزدوجداخليىفالهويةذاتمعن
 ،تتكونوتستقروفقعالقاتمتداخلةبينالعواماللداخليةوالخارجيةبالطريقةالتييرانافيهااآلخرون و 

. كيفيرانااآلخرونويستجيبونلناربماتصطدمأوتتجاهألوتدعموتقوينظرتناعنأنفسنافتتفاعللتنتجالهوية،التي
،  ومهماكانتالطريقةفإنالهويةتنشأمنبينهذهالعالقةبينأنفسناواآلخرين

منقبالواالهتمامأفضليحققلهالقبولواإلعجابالهويةاألزياءأهميةكبريفيحياةالفردفمنخاللشكلوتصميمالزييكتسبالفردمظهر و 
.يولهوحتىطباعهألخرينوهذاالمظهريميزهداخألفرادأسرتهوزمالءهفيالدراسةأوالعملكمايعكسبوضوحشخصيتهوثقافتهوم

. أواًلمنخالالألزياءكونهاتنطويعلىمجموعةمنالعالماتوالرموزوالتيتحددموقعالفردفيالمجتمعاالجتماعيوعليهيتمالتعارف
منهاطبيعةالشخصيةوداعتباراتولكلشخصيةفرديةكانتأوجماعيةمظهريناسبهاوتشيرعبرهإلىذاتهاوعليهيخضعالزيإلىعده

. ورهاداخلمحيطهاأوخارجه
 .الفردتؤثرأيضًاعلىالمجتمعمنحيثأنهاواجهةله،وهيالتيتعكسحضارةالمجتمعالذييعيشفيهالفردىاءعلتؤثراألزيوكما

مة من السمات المميزة للثقافة الفرعية الخاصة بالشباب، فهي لهم اجتماع وانتماء فالموضة تعتبر أهم س
االنفتاح على ثقافة اآلخر اجتماعي لفئتهم العمرية عن طريق القبول والمساواة فيما بينهم، لتعبر عن صبغة 

ستقالليتهم وفردانيتهم المجتمعية، كما تحمل في طياتها إيجابيات أم سلبيات، وهذا كله عن ابغض النظر 
لكن أخطر  . ينطوي على دالالت االختراق والغزو الثقافي الذي يعارض الثقافة الفرعية ويعمل على انسالخها



المعايير و  المعتقداتو  غير المادي من الثقافة الذي يشمل األفكارشيء في الغزو األجنبي يكمن في الجانب 
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يعيش العالم أخطار مختلفة تميز كل مرحلة زمنية فمنها ما هو تقليدي كالمجاعات والوبئة والمخاطر 
كما ذكرناها، مختلفة عن األخطار التقليدية مصاحبة لموجة الحداثة وما بعدها هناك أخطار حديثة البيئية، و 

مادي كاألخطار الصحية والبيئية ومنها ما هو معنوي كالذي يمس األسرة العادات التقاليد والهوية  منها ما هو
 والقيم.

الحالية للكشف عن التغير الذي طرأ على لباس الشباب الجامعي لدى عينة من ولقد سعت هذه الدراسة 
 خضر بالوادي، وبالتالي معرفة التهديدات التي تترصد العادات والتقاليد والقيم عنده. طلبة جامعة حمه ل

 هذا البحث إلى:انتهىوقد 
تغيرات في مظهر الشباب الجامعي ذكورا واناثا مقارنة بالسابق تتعلق باللباس، األحذية، الحقيبة هناك 

 ومحتوياتها، الطرحة، وتسريحة الشعر.

انعكس على القيم المادية والمعنوية لما يراه ويتابعه عبر  شاب الجامعيذهنية الأثر تغير في نستنتج
وسائل االتصال على جميع األصعدة خاصة فيما يتعلق باللباس، والذي أصبح يحمل ألوانا وأشكاال مختلفة 

يثير الكثير  انه التغير في كل شيء تدفق للقيم والسلع واألفراد في زمن الحداثة، والذي. ماضي القريبعن ال
فثقافة الشباب إذن واقع وطني ومحلي في الوقت ذاته وهو من اإلشكاالت القابلة للبحث والدراسة والمالحظة.

سخذ في التشكيل والتبلور ، وبوسعنا أن نرصد إرهاصاته األولى، وفي جميع األحوال يجب أن تتبلور رؤيتنا 
اب اليوم شيء مختلف ألنه يعيش واقعا مختلفا عما على أساس التعامل مع متغيراته التي تؤكد على أن شب

نعرفه اآلن، وأن هذا االختالف ال يصح أن نقويه بمعايير الصواب و الخطأ، وال الحالل والحرام، ونشير هنا 
إلى أن تلك المقوالت فيها ظلم لهؤالء الشباب؛ مما يؤدي إلى سوء الفهم والتفاهم، وهناك بعض النظم 

 .التي أسهمت وتسهم في إبراز الشباب كجماعة اجتماعية صانعة لثقافة خاصة االجتماعية الحديثة
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لدول عظيم األهمية في السنوات الحديثة، ألنه الستقرار إن دور اإلعالم األمني بالنسبة    

أصبح أحد أهم املتغيرات التي أخذت مكانتها في خريطة أمن الدول. من أجل الحفاظ على أمن 

 رامية التي تهدد املجتمع والدولة.الدول، من األعمال اإلج

بناء على محتوى هذا املقال، سوف نعالج مفهوم اإلعالم األمني، والعالقة بين اإلعالم     

 لدول.بالنسبة لاإلعالم األمني أهمية واألمن و 

من خالل هذه الدراسة، سوف نفهم بأن اإلعالم األمني مهم جدا للمواطنين وللدول،     

 ألمن هي مشتركة بين املواطنين والدولة.ومسؤولية حماية ا

 الدول. استقرار: اإلعالم األمني،الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

    The role of the security media for the the stabilization of the states 

is great impotant in recent years, because the security media has 

became  one of the most important variables which has its position on 

the map of the security of the states. In order to maintaining the 

security of the states, from the criminal works which threat the society 

and the  states.  

    According of the content of this article, we will deal with the 

definition of the security media,and the relation between the media 

and the security, and the importance of the security media for the 

states.  

    From this study, we understand that the security media is very 

important  for the citizens and the states, and the responsibility of 

protecting the security  is commun between the citizens and the state. 

Key words: Security media, States stabilization. 
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 دمةمق .1

اإلعالم األمني في وقتنا الحاضر مصطلحا إعالميا متخصصا، برز أصبح     

وقد للوجود كنتيجة للتزاوج بين اإلعالم كوظيفة وعلم، واألمن كوظيفة وهدف. 

فاإلعالم  مطلبا أساسيا من أجل تحقيق أمن املجتمعات. اإلعالم األمني أصبح

، بهدف وعية باألخطار األمنيةن تاألمني هو كل ما تقوم به األجهزة األمنية م

تهدد ، من األخطار األمنية التي على أمن املواطنين وسيادة الدولةالحفاظ 

ويتوقف وجود إعالم أمني ناجح على مدى اهتمام األجهزة األمنية استقرارها. 

للبالد بهذا النوع من اإلعالم، والذي ال يمكن أن يحقق األهداف املرجوة منه 

مسؤولية األمن ، خاصة بعد أن أصبح ن اإلعالميين واألمنييناون ما بيدون التع

  .يع، سواء جهة رسمية أو غير رسميةالجم

: فيما تكمن أهمية اإلشكالية التاليةومن خالل هذا الطرح نقوم بصياغة    

ما هذه الدراسة فتتمثل في فرضيةأما دول ؟. ستقرار الاإلعالم األمني بالنسبة ال 

أما  الدول.واستقرار أمن في اإلعالم األمني يساهم تطوير الدول ب اهتمام :يلي

مفاهيمية املستخدم، فهو املنهج الوصفي على اعتبار أننا بصدد دراسة املنهج 

نظرية تعتمد على وصف الظاهرة املدروسة انطالقا من معطيات ومعلومات 

 متوفرة في األدبيات السابقة للموضوع.

 فهوماإلعالم األمني: دراسة في امل .1

شهدت الفترة األخيرة تزايدا كبيرا للتهديدات األمنية التي تواجه الدول،     

وباملوازاة مع ذلك تطورا هائال في ميدان اإلعالم واالتصاالت الحديثة. وقد 

أصبحت أجهزة اإلعالم تؤدي دورا مهما في درء األخطار األمنية على الدول 

ن أقوى األجهزة تأثيرا على مجريات واملجتمعات، حيث تعد هذه األجهزة عمليا م

 األمن وفعالية أجهزته. 

 :النشأة والتعري  -اإلعالم األمني  1.1

اإلعالم في   أهمية إلى الحديثة الدول  انتبهت الثانية، العاملية الحرب بعد    

الحروب لنقل األخبار، والتي غالبا ما كان تأثيرها حاسما للدول في ظل تلك 

ة بين اإلعالم واألمن يحددها منطلق املؤثر واملتأثر من الظروف. فطبيعة العالق
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. الدقيقة والصادقة ل من جهة أخرى، بحثا عن املعلومةجهة، والتأثير ورد الفع

فالقدرة التأثيرية واإلقناعية لوسائل اإلعالم تستطيع تعبئة وتوجيه الجماهير 

وهذا ما دفع في نطاق املصلحة املشتركة بين املؤسسات األمنية واإلعالمية. 

 لضرورة وجود تخصص إعالمي في املجال األمني.

هناك من يرى من الباحثين أن اإلعالم األمني ظهر في مجال العالقات العامة     

في األجهزة األمنية، حيث أنشئت في الكثير من الدول الغربية والعربية مكاتب 

واطن كشريك مهم في أمنية إعالمية لإلتصال بالجماهير وتوعيتهم، وإبراز دور امل

 .(1)حماية املجتمع من األخطار كالجريمة واملخدرات واإلرهاب 

إن مصطلح اإلعالم األمني من املصطلحات الحديثة النشأة في العالم العربي،   

 .سياسات واالستراتيجيات ألية دولةوهو مصطلح ذو مدلول أمني يرتبط بال

ية الصادقة، وإنما يتعدى ذلك ألمنواإلعالم األمني ال يقف عند نقل املعلومات ا

إيجاد وتأسيس وعي قومي يثري الروح املعنوية واملادية بكل مقومات النجاح  إلى

 (2).التي  تكفل أمن اإلنسان وسالمته والتفوق والتماش ي بالتعليمات واألنظمة

يعرف اإلعالم األمني بأنه:" فن التعبير العلمي الذي تمارسه و  .ويعد اإلعالم األمني

أجهزة األمن لتوجيه الرأي العام في االتجاه الصحيح من خالل تقديم خطاب 

 (3)إعالمي أمني ومقنع".

وهناك تعريف آخر أشمل لإلعالم األمني وهو أنه:" مختلف الرسائل اإلعالمية     

املدروسة التي تصدر بهدف توجيه الرأي العام نحو التصدي لألسباب الدافعة 

عية بأخطارها، وتنمية حسهم األمني، وإشعارهم الرتكاب الجريمة، والتو 

باإلضافة إلى تشجيع  بمسؤوليتهم الجماعية عن مكافحة الجريمة واالنحراف،

                                                           
اإلعالم األمني في الجزائر: برامج الشرطة في التلفزيون العمومي الجزائري كريمة عباد،  (1)

 .16-15، ص ص.2018الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ، أنموذجا

، اململكة الرياض ،دور اإلعالم األمني في الحصول على الخدمة األمنيةماجد بن حمود العبيد،  (2)

، جامعة نايف العربية للدراسات كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية،، العربية السعودية

 .13، ص.2010األمنية،
 .14، ص.املرجع نفسه( 3)
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املواطنين على التعاون مع رجال الشرطة، وإبراز الوجه ااإليجابي لخدمات 

 (4)الشرطة ودورهم االجتماعي واإلنساني".

ار  من طرف املؤسسات واألجهزة األمنية اإلخببأنه:  عرف اإلعالم األمنيكما ي   

املختصة عن املعلومات التي تتعلق باألمن بهدف رفع مستوى الوعي األمني لدى 

بهدف بلورة مفهوم األمن واالستقرار  ،وتوعيتهم بمسؤوليتهم األمنية الجمهور 

 .(5)املجتمعي

 أنماط اإلعالم األمني: 2.1

ت األمنية، متعددة تتنوع بتنوع املوضوعا اإلعالم األمني يمكن أن يأخذ أنماطا   

، إال أن الشائع هو وجود ثالثة أنماط من اإلعالم األمني وبتنوع وسائل اإلعالم

 هي:

ويشير إلى توصيل  : (Communiqué)البيان أو البالغ، أو اإلعالن األمني -أ

(، رسالة إعالمية أمنية الطابع )على شكل معلومة(، من املرسل )األجهزة األمنية

إلى املرسل إليه )عادة الجمهور أو املواطنين( في الوقت املحدد، وفي املكان 

املحدد، وبالشكل املحدد، وهو ما يعني أن البيان أو البالغ األمني هو عبارة عن 

توصيل رسالة إعالمية )تبليغ معلومة( للجهة املقصودة أو املستهدفة بالرسالة 

الجهة التي أطلقت املعلومة ذات في وقت محدد وبالشكل املحدد من طرف 

 الرسالة دون إضافة رأي أو تعليق.

وهو يعني جعل (: Information sécuritaireالنبأ أو الخبر األمني )-ب

التي يمكن  و .األمنيةحدا  املعلومات الصحيحة لأل يطلع على  الجمهور العريض

قبلها عامة تأو عبارات واضحة يتقرير، أو صور، أو إشارات، أن تكون على شكل

مما  .أو التعليق من الجهة املرسلة للخبر ،، يتضمن الرأيالناس. كما أن النبأ

                                                           
ورقة عمل بحثية مقدمة في ندوة دور ، بين النظرية والتطبيق اإلعالم األمنيإبراهيم ناجي،  (4)

، اإلمارات العربية مؤسسة اإلعالم في نشر الوعي األمني ومحاصرة الجريمة، وزارة الداخلية، أبوظبي

  .24، ص.1996، املتحدة
املجلة يدة"،إبراهيم سعد الشاكر فزاني، "دور اإلعالم األمني في الوقاية من التهديدات األمنية الجد (5)

(، جامعة سيدي 2017، )جوان 01، عدد08، املجلد املغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية

 .73بلعباس، ص.
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لخبر األمني، يمكنه إبداء الرأي، واإلجابة على يعني أن الشخص الذي يقدم ا

 ، وهو بذلك عكس البيان األمني.األسئلة

خرى شير  إلى األشكال األ وي النشريات أو الدراسات االستطالعية األمنية:-ج

 .(6) النشريات واالستطالعات والدرسات األمنية املتخصصةاك لإلعالم األمني،"

، العديد من خصائص اإلعالم األمني هناك األمني: عالمخصائص اإل  3.1

 وأهمها ما يلي:

إن األمانة هي جوهر اإلعالم، وتتمثل في طرح املعلومات  األمانة والصدق:-1

أما الصدق في اإلعالم، فهو إلقاء الكالم على  واألخبار واآلراء بمنظار األمانة.

ب نسياالصدق باويسمح وجه يطابق الواقع وال يحيد عنه، وعكسه الكذب، 

 اإلحساس وتدفق املعلومات الصحيحة للجمهور بكل مصداقية، مما يخلق

 (7)الثقة لدى املواطنين.ب

 اإلخالص والقدوة الحسنة من أهم خصائص اإلخالص والقدوة الحسنة:-2

اإلعالم األمني الفعال، حيث املوضوعية في القول تلعب دورا كبيرا في التأثير على 

 الرأي العام الذي ينعكس بالتالي على أمن األمة وتماسكها.

يقوم اإلعالم األمني بتوضيح  مراعاة النظام العام والتوقيت املناسب: -3

ا تتجسد مراعاة . كمتبصير املجتمع بالحقوق والواجباتاألنظمة والقوانين، و 

، فالكلمة في ة املناسبة في الوقت املناسبالتوقيت املناسب في اختيار املاد

الوقت املناسب تخدم الفكرة، إذا تعاملت الكلمة مع الحد  في وقتها، وهذا 

 (8)يحتاج إلى مهارات إعالمية.

اق : -4 التكرار وسيلة من وسائل تثبيت  مراعاة مقتضيات التكرار في املو

ومات في عقول الناس، وبتكرار لألحدا  والرسائل اإلعالمية، يخدم اإلعالم املعل

 األمني الفعال املتلقي، وهو يعمل على كل ما يرقي اهتمامات املجتمع.

                                                           
 .34-33ص ص.مرجع سابق، كريمة عباد،  (6)

 .15، ص.مرجع سابقماجد بن حمود العبيد،  (7)
 .16، ص.املرجع نفسه  (8)
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إن الرسالة  املخاطبين ومستوى عقولهم: ناسال وثقافة مراعاة لغة-5

ي يتحد  بها اإلعالمية لن تصل إلى مستقبلها بشكل مؤثر، دون معرفة اللغة الت

طق املستهدفة بالرسالة اإلعالمية وثقافتهم حتى يفهموا الرسالة في تلك املنا

   اإلعالمية املوجهة لهم.

يجسد اإلعالم األمني صفة التعاون، حيث يتحلى بها رجل  التعاون اإلعالمي:-6

تحقيق أمنه واستقراره، وكذا تحقيق ل بناء املجتمع و اإلعالم األمني من أج

 .(9)العامة التي يعمل الجميع كيد واحدة من أجل تحقيقها املصلحة

األمني ليس إن اإلعالم  األمني واملنظومة اإلعالمية: اإلعالمالتكامل بين -7

 .(10) ا في األهدافمنفصال عن املنظومة اإلعالمية، بل هو متكامل معه

 أهداف اإلعالم األمني:  4.1

حاولة تهيئة مناخ أمني مستقر، يتم من مكن بلورة أهداف اإلعالم األمني في مي   

خالله التعاون االيجابي بين رجل األمن وبين أفراد املجتمع، وتعزيز إحساس 

يسعى اإلعالم األمني إلى تحقيق و املواطن بأن األمن مسؤولية تضامنية مشتركة. 

 (11)األهداف التالية:

ع املواطن تنمية الحس االجتماعي التلقائي في التصدي للجريمة، كأن يسار  -1

لإلدالء بشهادته بصدق، وال يتستر على الفارين من يد العدالة، أو 

 لقوانين.لاملخالفين 

التوعية األمنية التي تركز على جميع فئات املجتمع من أجل إيجاد رأي عام  -2

مستنير ينبذ االنحراف، ويقف صفا واحدا ضد كل ما يهدد األمن 

 واالستقرار.

رأي العام في ضوء خصائص العمل األمني، توفير املعلومات الصحيحة لل -3

مع دراسة االتجاهات نحو القضايا التي تشغل بال املمارسين لألمن والرأي 

 العام املحلي.

                                                           
 .17، ص.املرجع نفسه( 9)

املجلة املغاربية للدراسات  الم األمني في الجزائر ودوره في مكافحة اإلرهاب"،حكيم غريب،"اإلع( 10)

 .192، ص.(2017، )جوان 01، عدد08، املجلد التاريخية واالجتماعية
 .18، ص.مرجع سابق ماجد بن حمود العبيد، (11)
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 تفعيل التعاون والثقة بين رجال األمن واملواطنين واملقيمين والزوار. -4

 توفير األخبار واملعلومات األمنية التي ال تختلف مع السياسات التي تتبناها -5

 اإلستراتيجية األمنية الوطنية للدول العربية.

 املواطنين بأسلوب علمي واضح بسيط.إيصال رسالة اإلعالم األمني إلى  -6

 تنمية الوعي األمني لدى املواطنين، وفق إستراتيجية واضحة األهداف. -7

ترسيخ األمن الخارجي، وحماية الحدود عن طريق اإلعداد واالستعداد ورفع   -8

 .(12) ز الجهود وكل ما يعزز األمن والتقدم والرخاءاملعنويات وإبرا

في شامل الني األموعي وال قيم املسؤولي وغرس ،ثقافة أمنية سليمةإرساء  -9

بالجهاز األمني واإلعالمي واملواطنين، من خالل تعزيز التواصل  األفراد العاملين

 شرطة الجواريةميكانيزما البين األجهزة األمنية واإلعالم واملواطنين، من خالل: 

 ،والصحافة، وإنشاء خاليا اإلتصال ألرقام الهاتفية الخضراءو ا في األحياء،

على الجهاز املفتوحة  اإلعالمية ، واأليامالعلميةالندوات والدورات إقامة و 

الوقاية والتوعية بمخاطر في  األمني، لتوعية كافة املجتمع بأهمية هذا الجهاز

 .(13) ملجتمعالجرائم على  زعزعة استقرار ا

 إن فعالية اإلعالم األمني تظهر على النطاق الداخلي في ثالثة مستويات هي:    

على مستوى العاملين في األجهزة األمنية من خالل تزويدهم بكل جديد في  -1

مجال تخصصاتهم، مما ينعكس إيجابيا على أداء واجباتهم وخدمة 

 مواطنيهم بإخالص.

املعلومات التي تعينه على القيام بما هو على مستوى الجمهور املتعطش إلى  -2

مطلوب منه من باب التعاون ومعرفة حقوقه وواجباته، وتكوين الوعي 

 األمني لديهم.

                                                           
     .19، ص.املرجع نفسه( 12)

م األمني كأحد آليات تحسين الخدمة فؤاد عيشور، بركة بالغماس، ليلى محمد يسعد،" اإلعال ( 13)

مجلة دراسات في العمومية لدى املديرية العامة لألمن الوطني بمختلف فروعها الوالئية"، 

 . 563(، ص.2021، جويلية 1، عدد6، مجلداإلنحراف سيكولوجية
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على مستوى الرسالة اإلعالمية التي يجب أن تتصف بالجاذبية والبساطة  -3

والقدرة الفائقة على اإلقناع، وتعزيز الثقة والتعاون والتالحم بين قوى 

 ألمن.الجمهور وا

 أما من وجهة نظر علمية فتحدد أهداف اإلعالم األمني فيما يلي:      

أهداف وقائية: وذلك من خالل توعية األفراد بتدابير الحفاظ على أمنهم  - أ

اجهة املخاطر وسالمتهم وسالمة ممتلكاتهم، وتوعية الجمهور بأساليب مو 

 وأنواعها املختلفة.

ائق األمنية عن الجرائم، لتوعية أهداف توعوية: وذلك من خالل نشر الحق - ب

 الجمهور بضرورة تقديم العون لألجهزة األمنية لخدمة أمنهم.

أهداف اجتماعية: وذلك من خالل نشر الرسائل اإلعالمية التي تعمل على  - ت

حماية األخالق ورعاية السلوك االجتماعي، وتحصين املجتمع ضد الجرائم 

التي تهدد لوكية املنحرفة قف ضد األنماط السبالقيم التربوية التي ت

 ..املجتمع

 أهمية اإلعالم األمني: 5.1

إذا كان هناك اتفاق شبه تام على أهمية اإلعالم في حياة الشعوب والدول      

م األمني تصبح قضية ال على اختالف درجات وعيها وتطورها، فإن أهمية اإلعال 

ام إعالمي متكامل، . وهذا يفرض العناية بوسائل اإلعالم، وبناء نظجدال فيها

ويستمد اإلعالم األمني  (14).عالم األمني أحد دعائمه األساسيةحيث يشكل اإل 

 أهميته من االعتبارات التالية:

هدف اإلعالم األمني هو إعالم موضوعي دقيق يقدم املعرفة األمنية إلى الناس ب-1

 الرفع من درجة الوعي األمني.

ة الجماهيرية في خدمة قضايا املجتمع يزيد اإلعالم األمني من قوة املشارك-2

األمنية، من منطلق أن اإلعالم يقرب وجهات النظر، ويبني رأيا عاما موحدا تجاه 

 القضايا األمنية. 

                                                           
 .20ص.مرجع سابق، ماجد بن حمود العبيد، ( 14)
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تعاون وسائل اإلعالم مع املتخصصين في املجاالت املختلفة، بتطويع مختلف -3

 العلوم لخدمة املجتمع، وسبيل ذلك هو وسائل اإلعالم املختلفة.

يزيد اإلعالم املني من االرتباط بين املجال األمني ووسائل اإلعالم، ذلك أن -4

غياب هذا االرتباط يفقد املجتمع عنصرا أساسيا من العناصر املطلوبة لوعيه 

يعمل على وتقدمه. فالوعي األمني الذي تهدف وسائل اإلعالم إلى نشره وتعميقه، 

ير عن القيام بواجبه األمني . وبالتالي، التقصتحرير اإلنسان من الجهل

 واستغالل الطاقات على أكمل وجه .

يشكل اإلعالم األمني مدخال مناسبا إلى ترقية العقول والسلوكيات، وبقدر  -5

البساطة والصدق والواقعية في تناول وعرض موضوعاته، يكون الترحيب 

 (15)والقبول والتفاعل مع ما تطرحه وسائل اإلعالم من موضوعات أمنية.

يعمل اإلعالم األمني على تضييق الهوة بين الثقافة العامة واملعرفة العلمية  -6

األمنية التي ظلت ولفترة طويلة حكرا على املتخصصين في املجال األمني، فقد 

استطاع اإلعالم األمني تزويد الناس باملعرفة األمنية التي تساعدهم على مسايرة  

ختلفة سواء أكان ذلك على املستوى العالمي ركب التطور والتقدم في امليادين امل

 أو العربي أو املحلي.   

إن االهتمام باإلعالم األمني يشكل عالمة من عالمات انتقال املجتمعات من  -7

تسم باحترام التخصص في مختلف تاملرحلة التقليدية إلى مرحلة أكثر تطورا، 

 املجاالت.

جال األمني فرصا متعددة لنشر إن اإلعالم األمني يوفر للمتخصصين في امل -8

 دراساتهم، والتعبير عن أفكارهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم.

لشعوب وقدرتها على االزدهار، واتساع استقرار األهمية الحيوية لألمن في -9

نطاقه ليشمل كل جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وذلك 

 ى اإلسهام في حركة البناء والتقدم.ألن الشعور باألمن يدفع الفرد إل

                                                           
 ،، اململكة العربية السعوديةالرياض ، شكالت والحلول ندوة اإلعالم األمني: امل، عبد الرووفسيد ( 15)

  .2، ص.2002جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
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عجز أي جهاز أمني عن القيام بمفرده بمهمة توفير األمن وحمايته، وحاجة -10

األجهزة األمنية إلى تعاون املواطنين معها، وضرورة تكامل جهود األجهزة األمنية 

 مع املواطنين واملقيمين، لتكون في خدمة أمن الفرد واملجتمع. 

، واألنظمة الحاكمة لحركة املجتمع، ويقابل همية األمنخطورة الجهل بأ-11

 (16)ذلك أهمية املعرفة بحيوية األمن ودور رجاله.

 العالقة بين اإلعالم واألمن: . 2

 حدود العالقة بين اإلعالم واألمن: 1.2

، ة يختلف عن تصور رجل اإلعالم لهاإن تصور رجل األمن إلى املعلومة األمني    

في نشوب صراعات بينهما في كثير من األحيان، بل قد يصل  وهذا ما كان سببا

املشكل في بعض املواقف إلى إساءة اإلعالمي ملسار التحقيقات األمنية الجارية 

فال يمكن  ،. ومع ذلكخاطئة بهدف السبق اإلعالميوعرقلتها، بتقديم معلومات 

، تحتم على يملختلفة، في مجال اإلعالم األمنإنكار ما تقدمه وسائل اإلعالم ا

رجال األمن تطوير العالقة مع اإلعالميين للتغلب على املشاكل التي تؤثر سلبيا 

 (17)على كليهما وعلى مصلحة البالد أيضا .

عالم األمني يعتمد بشكل كبير في جمعه للمعلومات األمنية الدقيقة على ن اإل إ   

األجهزة األمنية بشكل  األجهزة األمنية، مما يجعله تابعا لها، ولكن إذا لم تتعامل

تعاوني مع اإلعالم، فإن هناك أزمة ستنجم عن ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن 

األمن يتأثر تأثرا كبيرا بما تعرضه  وسائل اإلعالم من معلومات، فاإلعالم 

يخاطب الجماهير مباشرة، على عكس األجهزة األمنية التي تملك املعلومة لكنها 

فإن اإلعالم يقوم بدور كبير في نقل  ،ولهذا .شرةال تخاطب بها الجماهير مبا

الشعور باألمن لدى األفراد واملجتمعات وتوعيتهم بطرق الوقاية من األخطار 

 األمنية املحدقة بهم، نظرا لتأثيره البالغ والسريع في الجماهير.              

                                                           
 .2، ص.املرجع نفسه ( 16)

. 5ص. ،املكتب العربي لإلعالم األمني، عالقة تبادلية وحتمية نجاح:اإلعالم واألمن حمدي شعبان،( 17)

  :نقال عن موقع

http://www.sajfan.com/vb/showthread.php?s=87cc39bc6f61ae8b7

1ef99dbc92dfc2c&t=240812  

http://www.sajfan.com/vb/showthread.php?s=87cc39bc6f61ae8b71ef99dbc92dfc2c&t=240812
http://www.sajfan.com/vb/showthread.php?s=87cc39bc6f61ae8b71ef99dbc92dfc2c&t=240812
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مكانة األجهزة د يزيد في ومن هنا كان لإلعالم تأثيره البالغ على األمن، فهو ق    

مما يؤدي إلى  ،بإحدا  تأثير سلبي ال يخدم األمن ، وقد يكون العكس،األمنية

. ذو مصداقيةزعزعة ثقة املواطنين في مقدرة أجهزة األمن على توفير إعالم أمني 

ألن ذلك يصب في مصلحة  ،تنسيق العمل بين اإلعالم واألمن ولهذا، ال بد من

 .(18) الجميع

اإلعالم في نشر  لالسلبي الذي تلعبه مختلف وسائلدور اإضافة لذلك،    

 يةعادواقعية أحدا  مجرد  هااإلعالمي بأنو الترويج  ،الجريمة والتشهير لها

غير منتبهين إلى أنهم بذلك قد يساهمون في محاكاتها من طرف  ،يعيشها املجتمع

 .(19)تها وبة اإلعالم األمني في محاربما زيد من صعم ،بعض أفراد املجتمع

هما، بينانعدام الثقة املتبادل إن وجود فجوة بين رجال األمن واإلعالم أوجدت    

إذ يرى اإلعالميون أن رجال األمن غير مدربين على االتصال اإلعالمي الجيد، 

إلى  ينظر رجال األمنكما في عالقتهم بوسائل اإلعالم. وينقصهم الوعي 

، ويبحثون وراء اإلثارة نقل األحدا  ومبالغون في اإلعالميين على أنهم متسرعون 

والسبق اإلعالمي دون تقدير للمسؤولية، وقد يضر اإلعالميون باإلجراءات 

دون وعي بأن ذلك ال يخدم مصلحة  القانونية، ويؤثرون على الرأي العام

كما يعتقد رجال األمن أن اإلعالميين ال يقدرون متاعبهم في  .املجتمع والدولة

ومة، وال يفهمون الفرق بين ما يذاع وما ينشر، وبين ما ينبغي الحصول على املعل

حجبه ملصلحة البالد واملجتمع، وملصلحة سير التحقيقات في الحد ، فهم 

يريدون التفاصيل التي لم تتبلور بعد، والتي ال يسمح لرجال األمن من اإلفصاح 

،  نسانية، ألسباب أمنية أو نظامية أو اجتماعية أو إمعنها بحكم مسؤوليته

وخاصة أن اإلعالمي غالبا، ال ينتبه إلى الظروف الصعبة التي تعمل في إطارها 

يستاء  األجهزة األمنية، مما يزيد في الشعور بعدم الثقة بينهما، خاصة عندما

لن  ،ولهذا. األجهزة األمنية في الحفاظ على سرية املعلومات اإلعالمي من مبالغة 

يين واألمنيين، حتى يفهم كل منهما رسالة اآلخر، تزول هذه الفجوة بين اإلعالم

                                                           
    .4، ص.املرجع نفسه (18)

 .567، ص. املرجع السابقفؤاد عيشور، بركة بالغماس، ليلى محمد يسعد، (19)
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ويقدر العناء الذي يتكبده في سبيل الوصول إلى املعلومة، والذي قد يصل حتى 

إلى تهديد حياته، وحتى يدرك كل منهما أن هدفهما واحد ومصلحتهما مشتركة 

  (20)تصب في النهاية في خدمة الوطن واملواطن.

 رجال األمن واإلعالم   أسباب صعوبات التعامل بين 2.2

يؤمن اإلعالميون بأن الحرية الحرية اإلعالمية: االختالف حول مفهوم  -أ

، بينما يرى رجال األمن أن الحرية عالمية تساعد على تحقيق العدالةاإل 

ونشر املعلومات املضللة  اإلعالمية تؤدي إلى نشر البلبلة وتخويف اآلمنين،

عالم تتشابك مع الكثير من الحريات الفردية ، إضافة إلى أن حرية اإل للعدالة

التي يرى رجال األمن أنهم مسئولون على حمايتها، وتكمن مشكلة الحرية في 

أن اإلعالم الحر اإلعالميون اإلعالم العربي في فهمه ملعنى الحرية، حيث يتصور 

 وهذا ليس دائما. يعارض الحكوماتهو اإلعالم الذي 

بأن  يعتقد البعض من أفراد املجتمع،: م األمنيرسالة اإلعال االختالف حول -ب

رسالة اإلعالم األمني هي مسؤولية رجال األمن وحدهم، بينما هي الحقيقة 

 مسؤولية عامة مشتركة يجب أن يقوم بها كافة أفراد املجتمع ومؤسساته.

إذا كان التعامل مع الحقائق في : صعوبة التعامل أمنيا مع الحقائق األمنية-ج

بوصفها علوما ) ، فإنه في العلوم األمنيةالتجربة عن طريقالطبيعية يتم العلوم 

تبرز أهمية قراءة الحقائق وتفسيرها وتحليلها، وهذه عمليات تخضع  (اجتماعية

أساسا ملفهوم األمن، واملرجعية املتبناة ملواجهة الظاهرة األمنية، ولفهم اإلعالم 

 األمني وقناعاته.

علومات األمنية عائقا حقيقيا في تقديم تمثل ندرة امل: ندرة املعلومات األمنية-ح

، كما تمثل كثرة املعلومات، وتناقضها، وتنوع التغطية األمنية املناسبة

 .مصادرها، عائقا حقيقيا أمام تغطية إعالمية موضوعية

سري يزيد الطابع والرسمي وال :الطابع الرسمي والسري للمعلومات األمنية-خ

الغالب على مصادر املعلومات الضرورية للتغطية اإلعالمية األمنية من 

 مصاعب هذه التغطية.

                                                           
 .  5ص.  املرجع السابق، دي شعبان،حم( 20)
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تكمن أهمية هذه و  :العجز في الكفاءات البشرية اإلعالمية األمنية املؤهلة-د

عالقات قوية مع األجهزة األمنية، والتي تمتلك  إقامة الكفاءات في القدرة على

 والحس األمني السليم.الثقافة األمنية العميقة 

يزانيات امل)ويقصد باإلمكانات املادية : محدودية اإلمكانات املادية والفنية-ذ

والتجهيزات(، ويقصد باإلمكانات الفنية)التقنية(، ويضاف إلى ذلك تواضع 

 ، وتواضع اإلنتاج اإلعالمي والتوعوي.)الكوادر املؤهلة( اإلمكانات البشرية

واستطالعات ممثلة في قلة البحو   :اليب العلميةقلة االعتماد على األس-ر

 والتوعية األمنية. ،، والتقييمات في املجال اإلعالمي املنهيالرأي العام

، لم يعد بمقدور أي دولة في ظل العوملة اإلعالمية تطور العوملة اإلعالمية:-ز

ى يود اإلعالمية أوشكت علالقف لك،التحكم كليا في سياسة إعالمها األمني، لذ

وحل بدال عنها االنفتاح اإلعالمي، وأصبح الحل الوحيد هو إيجاد  ،التالش ي

التأثير بجودة  ستمرار ال ، محلية متطورة وقادرة على التنافس قنوات فضائية

التعتيم اإلعالمي األمني قد يتسبب في انتشار اإلشاعات ف .(21)العمل اإلعالمي

زولة، ونظرا لالنتشار الرهيب خلق البلبلة في املجتمعات املعتتسبب في التي 

أن قد أصبح من األفضل ف، إلذاعات والقنوات الفضائيةلنباء ملراسلي وكاالت األ 

التي تساعد على معرفة  الصحيحة تقديم املعلومة األمنيةتبادر األجهزة األمنية ب

 .التي تضر باألمن وتجنب التعرض لإلشاعات املغرضةالحقيقة 

 ين األمن ووسائل اإلعالمأسس التعامل الحديثة ب 3.2

إن عالقة األجهزة األمنية بوسائل اإلعالم يجب أن تقوم على عدد من املبادئ     

التي تحقق املزيد من التعاون الوثيق بينهما، بما يضمن تهيئة رأي عام واع 

في املجتمع من ناحية، وتعزيز الجهود املوجهة  األجهزة األمنية دور  أهميةب

إن تخطيط السياسة اإلعالمية األمنية ومنه، ف وإقرار األمن.ملكافحة الجريمة، 

 يجب أن يقوم على دعامتين هما:

                                                           
  .7-6.ص ، صاملرجع نفسه(  21)
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كفاءة الخدمات األمنية وامتياز األداء والحرص على قضاء مصالح  أوال:

 (22)املواطنين واألمانة وسرعة املبادرة بتقديم العون والنجدة للمواطنين.

هذه الخدمات، وعن طرق أدائها، وعن اإلعالم املتميز باملصداقية عن  ثانيا:

 كافة الجهود التي تبذلها األجهزة األمنية، واملعايير التي تنتهجها في تنمية كوادرها

األخذ بهذه  ،ويتوجب هذا األمر ، بهدف توفير األمن واالستقرار للمجتمع.ونظمها

مية أن تأخذ الخطط اإلعال و الدعائم الجديدة في التعامل بين األمن واإلعالم، 

 اتجاهين واضحين هما:

يستهدف رجال األمن من خالل البرامج التي يوجهها قادة األمن إلى أفرادهم  أوال:

 معاملة الجمهور ومساعدتهم.مستوى األداء وحسن رفع لحثهم على 

يستهدف املواطنين، وحثهم على التعاون مع األجهزة األمنية، وقيامهم بدور ثانيا: 

وقيام فلسفة النظام األمني على نقل  حقيق األمن.في تإيجابي يعزز جهودها 

مركز الثقل في مكافحة الجريمة من األجهزة األمنية، إلى الرأي العام، ال يحمل 

ن تطبيق هذه أمن ش ذمعنى تنازل األجهزة األمنية عن جانب من مسؤولياتها. إ

ة الفلسفة، أن تدفع بقضية البحث عن عالج ملشكالت األمن من مستوى األجهز 

 األمنية، إلى مستوى املجتمع كله.

وسائل اإلعالم،أمر ضروري وطبيعي، إن التعاون الوثيق بين األجهزة األمنية و    

نية أمر ضروري لحماية املجتمع وسالمته، فتحالف اإلعالم واألجهزة األم

  (23)واالعتبارات التالية يمكن أن تفيد في تنمية هذا التحالف: 

لظاهرة اإلجرام والعنف أن تساهم في التصدي  تستطيع وسائل اإلعالم-1

 .(24) ، من خالل الدور التوعوي والتثقيفي لهذه الوسائل في الواقعاالجتماعي

 ين اإلعالميين.وب الجهاز األمني الثقة بينهجب أن تنمي ي-2

                                                           
 .8، ص.املرجع نفسه (  22)
   .9ص. ،نفسهاملرجع ( 23)
اسعيداني سالمي،"تحديات وسائل اإلعالم في مواجهة مظاهر العنف وتفعيل اإلعالم األمني في ( 24)

(، 2017، )جوان 01، عدد08املجلد ، املجلة املغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية الجزائر"،

 .43، ص.جامعة سيدي بلعباس
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أن تكون املعلومات التي تقدمها األجهزة األمنية لإلعالم صادقة، ودقيقة، -3

تطلبات ئق الثابتة، وهذا حتى يستجيب اإلعالم األمني ملومؤسسة على الحقا

  .التطور الحاليوحتى يواكب إعالمنا األمني الجمهور املحلي والخارجي، 

أن توفر األجهزة األمنية السبل والوسائل التي تمكن وسائل اإلعالم من -4

 االتصال الفوري املباشر باألجهزة األمنية في كل األوقات واملناسبات.

  .ن تحرص األجهزة األمنية على أن تكون بياناتها واضحة وليست غامضةأ-5

 أن تلتزم األجهزة األمنية بالجدية في التعامل مع كافة وسائل اإلعالم ومراسليها.-6

أن تنأى األجهزة األمنية عن عدم التصريح والتعليق، ألن مثل هذا التصرف -7

ما، كما قد يفتح الباب لتأويالت قد يجمد جهود وسائل اإلعالم ويفقد الثقة بينه

 مغلوطة من جانب اإلعالم أو الجمهور.

 أوال بأول اإلعالميين أن تحرص األجهزة األمنية على الرد على استفسارات -8

 .(25) لتجنب اإلشعاعات املغرضة

 الستقرار الدول  . أهمية اإلعالم األمني بالنسبة3

 جديدة للدول   أمن املعلومات في ظل التهديدات األمنية ال 1.3

منظومة  شملأصبح مصطلح اإلعالم األمني ي ،قيقفي ظل التخصص الد    

في املجاالت النوعي  ى املستو على املتعدددة  ألنماطأمنية متكاملة تتضمن ا

السياس ي،  ناألم ،األمن الداخلي العسكري  لقومي )الوطني(،األمن ا : التالية

األمن ، ن التربوي من الفكري، األمتماعي، األ االجتصادي، األمن االقتاألمن 

وصوال إلى األمن االستراتيجي الشامل. ، يكانالس ني، األمذائالغ األمن البيئي،

. خاصة في يؤدي دورا مساندا للجهود األمنية ومن واجب اإلعالم األمني أن

حواد  الالوقت الحالي الذي أصبح فيه اإلعالم األمني مطلبا حيويا مع تنامي 

ها تالتي شهدالحادثة اإلرهابية خاصة منذ ، لتي أصبحت ظاهرة عامليةا يةاإلرهاب

 .(26) 2001سبتمبر  11الواليات املتحدة األمريكية في 

                                                           
 .10، ص.املرجع السابق حمدي شعبان،( 25)

مجلة علوم اإلنسان معتز محي عبد الحميد، "اإلعالم األمني الجديد وتحديات العنف واإلرهاب"،  (26)

 .360، ص. (2017، )سبتمبر 24، عدد واملجتمع
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 العالم، ومناطق دول  من العديد في التطرف جماعات تزايد على ترتب لقد   

 الحكومات ضد الجماعات هذه تمارسها التي اإلرهاب أعمال تصاعد

 بعض تتمكن أن من حقيقية مخاوف هناك ،حدتها يادةز  ومع .واملجتمعات

 أو كيمياوية أو نووية) متطورة أسلحة على الحصول  من املتطرفة الجماعات

 األمنية التهديدات ،ليالحا وقتنا في املخاوف هذه حدة من زادوقد . (بيولوجية

 في املعلومات تكنولوجيا ظهرت فقد املعلوماتي، اإلرهاب يفرضها التي املتزايدة

 على املترتبة فالعواقب. اإلرهابية األعمالفي دعم  مساعد كعامل جديد ثوب

 االتصال أغراض في واملتمثلة املعلومات، لتكنولوجيا اإلرهابي االستخدام

 تهديدا تعد االختراق، نظم وابتكار والدعاية، والتدريب والتجنيد والتخطيط

 تياجات األجهزة األمنيةمما يتطلب اح املعلوماتي، الدولي للمجتمع خطيرا

 التدريب خالل من مكافحته يتسنى حتى دولي وتعاون  مدربة، تخصصية لقدرات

 املعلومات وجمع املتاحة، والبرامج لألدوات األمثل االستخدام لتحقيقالدولي، 

 وتعميمها ،الشرطة الدولية، كاألنتربول  بيانات قواعد في املعلوماتية الجرائم عن

 الوقاية استراتيجيات اعتماد على البلدان ملساعدة ليةتحلي مواد شكل على

 محليا. املالئمة

 البعد االستراتيجي ألمن املعلومات بالنسبة للدول  2.3

 عمليات اختراق نظم املعلومات ذات البعد االستراتيجي حاليا ادتدز لقد ا   

)العسكري واالقتصادي و العلمي(، وتعرضت هذه املراكز ألعمال القرصنة 

ملخزنة في ذاكرة الحاسبات الحصول على ااملعلومات ابهدف علوماتية امل

أدى التطور في تقنيات وسائل اإلعالم واإلتصال إلى زيادة أهمية وقد  (27).اآللية

استخدام هذه الوسائل في التوعية األمنية لتبصير أفراد املجتمع بخطورة 

ا تلك الوسائل املتطورة الظواهر اإلجرامية التقليدية والجديدة التي ساهمت فيه

وسهلت تنفيذ عملياتهم اإلرهابية، لألعمال اإلرهابية البعد التقني،  التي منحت

 .(28) على أمن املجتمع واستقرارهمما زاد من خطورتها 

                                                           
 .104ص. ، ، املرجع السابقحمدي شعبان 27))

 .83ص.  املرجع السابق،، إبراهيم سعد الشاكر فزاني(28)
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اختراق النظم األمنية  إن مفهوم في إطار أمن املؤسسات القومية: -أوال

ما، أو النظام األمني ملؤسسة أو املعلوماتية و التي تهدد األمن القومي لدولة 

من طرف محترفين، بل من طرف  دائما كيان اقتصادي عمالق، قد ال تكون 

هواة أو أفراد عاديين، أغلبهم شباب، هدفهم إثبات قدراتهم املعلوماتية 

الفائقة، وليس الحصول على هذه األسرار من أجل بيعها أو تسويقها تجاريا، أو 

 .(29) ا أو اقتصاديااستخدامها بشكل ضار أمني

تقوم هنا الدول بعمليات اختراق أمن املعلومات، : في إطار األمن القومي -ثانيا

، حتى أن املتخصصين يرون أن الدول العربية بسبب ن القوميهدد األممما ي

تبعيتها املعلوماتية لشركات نظم املعلومات املنتجة في الدول الكبرى، فإن أمنها 

وترجع عوامل إسرائيل، علوماتي مخترقا، وتحديدا من قبل القومي في املجال امل

 النجاح لهذه الصناعة املعلوماتية إلسرائيل إلى:

ألف مهاجر  800حوالي ائيلي إلى أنها استقبلتيرجع التفوق املعلوماتي اإلسر  -

 135، حيث وصل العلماء في املعلوماتية إلى من اإلتحاد السوفييتي ابعد تفككه

دور بارز في دفع عجلة الصناعة م آالف نسمة، وكان له عاملا لكل عشرة

، مما دفع كبريات شركات العالم للتهافت على االستثمار في إسرائيل املعلوماتية

 في إسرائيل في هذه الصناعة.

في حيفا، الذي Technicom معهد املتخصصة في املعلوماتية، كوجود املعاهد  -

فس كبريات املعاهد املعلوماتية في قدم عقوال متخصصة في املعلوماتية تنا

 (30)الدول الكبرى.

كون اإلسرائيليون ف اعتماد خطط تجارية مبتكرة لدعم املشاريع املعلوماتية، -

شركات صغيرة تتعاون مع شركات عاملية كبيرة،  املتخصصون في املعلوماتية

ية ذه الشركات اإلسرائيلمعظم الشركات العاملية مع ه تعاون وهو ما أدى إلى 

شركات: مايكروسوفت، كومباك، هيوليت باكارد، جينيرال إلكتريك، الصغيرة، ك

 موتوروال، ياهو...وغيرها.

                                                           
 .108، ص. ، املرجع السابقحمدي شعبان 29)) 
 . 109-108، ص ص . املرجع نفسه  (30)
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تعتبر القوات املسلحة اإلسرائيلية منبع لخبراء أمن املعلومات املتخصصين،  -

من أهم العوامل املؤثرة في تطوير الحلول األمنية في إسرائيل، ويكفي أن وهو 

هي  ملعلوماتامن أل تقدم أكثر حلول التي اإلسرائيلية،  Check pointشركة 

في  %44انتشارا في العالم، لدرجة أن حصتها وصلت في إحدى املرات إلى  األكثر

هي شركة طورها و سوق نظام الحماية في العالم املعروف باسم الجدر النارية، 

 ضابط في الجيش اإلسرائيلي يدعى شارون كارمن.

سرائيلي للصناعة املعلوماتية وتطويرها وزيادة دعم الدعم الحكومي اإل  -

مليارات  3االستثمار في هذا املجال، حيث خصت الحكومة اإلسرائيلية مبلغ 

، وتضاعف لفائدة الجانب األمني لها دوالر سنويا للبحث العلمي في هذا املجال

د العليا هذا املبلغ بسخاء بعد ذلك، ألن من يملك تقنية املعلومات اليوم، له الي

  .(31) في قراره وسيادته ومصيره

بد للدول العربية من تطوير حلول أمن املعلومات محليا، وأن ال ومنه، ال    

 .(32) تقوم باستيرادها جاهزة من الدول املتطورة، للتخلص من التبعية األجنبية

نتاج هذه التقنية محليا لحماية معلوماتها من إالدول هو  هذه واملطلوب من

 قد تهدد أمنها واستقرارها.تراق من طرف نظم معلوماتية أجنبية االخ

 خاتمة: .4

واجتماعية الستقرارها  ،إن اإلعالم األمني ذو وظيفة وقائية ألمن املجتمعات   

بين رجال األمن أن تكون العالقة  ولهذا، يجب  ا باألخطار املحدقة بها.وتوعيته

 .معا مصلحة املجتمع و الدولةفي تحقيق تسهم لكي تكاملية، واإلعالميين 

كما أن هناك عالقة ارتباطية قوية بين األمن واإلعالم، فإذا كان اإلعالم يقدم    

تقدم املعلومات فإن هذه األخيرة ، نية املحترفة لألجهزة األمنيةخبرته امله

في مكان األحدا ، مما يدعم  احصري إلعالم بفضل سبقها ووجودهالالدقيقة 

حول في توعية الجمهور كبير إلى أن اإلعالم له دور إضافة داقية. اإلعالم باملص

   الوقاية من األخطار وعواقبها. 

                                                           
 .111-110، ص ص.مرجع سابقطارق إبراهيم الدسوقي عطية، (  31) 

   .112، ص. املرجع نفسه ( 32)
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ل بين اإلعالم واألجهزة ، يقتض ي تنسيق العمومنه، فإن رهان اإلعالم األمني    

ولهذا، ال يستغني وقاية من كل ما يهدد أمنه. ، بهدف توعية املواطن بالاألمنية

فعملهما متكامل ومصلحتهما مشتركة هي خدمة أمن  ،خركل منهما عن اآل 

 واستقرار املجتمع والدولة.

 . قائمة املراجع:5

 الكتب:-
،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة األمن السياس ي ابراهيم الدسوقي عطية طارق، -

 .2010للنشر،

، الرياض ،دور اإلعالم األمني في الحصول على الخدمة األمنيةبن حمود العبيد ماجد، -

كلية الدراسات العليا، جامعة نايف  قسم العلوم اإلدارية، اململكة العربية السعودية،

 .2010العربية للدراسات األمنية،

اإلعالم األمني في الجزائر: برامج الشرطة في التلفزيون العمومي الجزائري عباد كريمة، -

 .2018،الجزائر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، أنموذجا

، اململكة العربية الرياض، ندوة اإلعالم األمني: املشكالت والحلول سيد،  عبد الرووف-

 .2002جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،السعودية،

ورقة عمل بحثية مقدمة في ندوة دور ، اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيقناجي إبراهيم، -

 .1996صرة الجريمة، وزارة الداخلية، أبوظبي، مؤسسة اإلعالم في نشر الوعي األمني ومحا

 املقاالت في املجالت والدوريات:-
،" اإلعالم األمني كأحد آليات تحسين ليلى ، محمد يسعدبركة ، بالغماسفؤاد عيشور -

مجلة الخدمة العمومية لدى املديرية العامة لألمن الوطني بمختلف فروعها الوالئية"، 

 .(2021، جويلية 01، عدد06، مجلدافدراسات في سيكولوجية اإلنحر 

املجلة املغاربية  ،"اإلعالم األمني في الجزائر ودوره في مكافحة اإلرهاب"،حكيم غريب-
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 (. 2017)جوان
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 جامعة باجي مختار عنابه ) الجزائر( ، : المؤسسة 

و الحفاظ على الهوية  دور اإلذاعة المحلية في مواجهة مخاطر العولمة الثقافية : عنوان المداخلة
 الوطنية للفرد و المجتمع .

 . " إذاعة سكيكدة نموذجاتراث وثروة دراسة ميدانية لبرنامج "  -

  : ملخص الدراسة 

يشهد العالم مند منتصف العقد األخير من القرن العشرين المزيد من االنفتاح اإلعالمي  الذي عمل على  
لمعتقدات، المعلومات واألخبار غيرها من القيم واألسس التي أصبحت ا نقل مختلف األفكار،الثقافات،

ظل تنامي ظاهرة قافية في للدول لتجعل منها خليطا من الهويات الثترق الحدود الجغرافية والسياسية تخ
نا دناقشته خالل هده الدراسة التي أر وهو ما سنحاول م حيث أصبح العالم  قرية كونية ،  العولمة الثقافية
الغزو الثقافي الذي أنتجته الدور الذي يلعبه اإلعالم المحلي في الوقوف في وجه  عرفةمن خاللها م

األنسب معتمدين على المنهج الوصفي ألنه  ،ة الوطنيةفيالثقاالهوية الحفاظ على العولمة الثقافية، و 
، و من خالل الموضوع ،  و أداة المقابلة لجمع مختلف البيانات حول البحثية مختلف الظواهر لمعالجة
محاولين بالشأن الثقافي لدى إذاعة سكيكدة، ية والمتمثلة في اختيار أحد البرامج التي تعنى عمدالعينة ال

و ما  دور اإلذاعة المحلية في مواجهة مخاطر العولمة الثقافية   : ساؤل الرئيس التاليالتاإلجابة على 
 والمجتمع ؟الحفاظ على الهوية الوطنية للفرد 

 دور، اإلذاعة المحلية، مخاطر، العولمة الثقافية . : المصطلحات المفتاحية
Summary : The world has witnessed since the middle of the second décade of the twentieth 

Century More open media Who worked to spread various idéals, cultures, beliefs, information 

and news And hère values and fondations That have become the géographique and politiquai 

bouderies of States To make thème a mixture of cultural identités Under rowing the 

phénoménal of cultural globalisation There the world became a cosmique village And is what 

we Wil try to discussifs This study To Sée the roule Player by the local media in the face of 

the Rask of cultural globalisations and maintaining the national identité of the individuel and 

society Credit on the descriptive curriculum because It is best suited to study various research 

phénoménal And the correspondions tool to collect the must important informationThrough 

the délibérante semple Of chosions one of a program That Is menât by Cultural Skikda Radio 

Trials anser the following main question : What is the roule of local radio in the face of the 



Risc of cultural globalisation and the préservation of the national identité of the individuel and 

society? 

 Key words : Roule,   Local radio, Rask ,  Cultural globalisation 

 طالب الدكتوراه :صيقع أسامة      تخص

 ص : فلسفة       جامعة : قاصدي مباح ورقلة 

 الملخص :

الشك بأن وسائل التواصل االجتماعي من أهم أشكال العولمة في الوقت المعاصر ، نظرا لألهمية     
التي تكتسيها في الدول الغربية وأيضا الدول العربية ، ونعني بها المواقع اإللكترونية التي تسمح بالتواصل 

ما بينهم ، سواء بالصوت أو مع أشخاص آخرين ، والتعرف عليهم ومحاولة تبادل الثقافات واألفكار في
الصورة ،أو إرسال رسالة ومن أشهر هذه الوسائل نجد فيسبوك ، وتوتير واليوتوب ،وأنستغرام وغيرها ، 
ورغم اإلجابيات التي سعت إلى تكريسها ونشرها من سهولة التواصل وجعل المعلومة في المتناول إال أن 

غرس الثقافة الغربية في الثقافة العربية ومحاولة تحطيم  النقطة التي يجب أن ننته إليها كعرب مسلمين هو
كل مقومات وقيم المجتمعات العربية اإلسالمية األصيلة المبنية على األخالق التربوية اإلسالمية ، وفي 
ظل هذا اإلنتشار الرهيب للثقافة الغربية في األوساط العربية نجد أن كثير من القيم اإلسالمية تأثرت 

بية الدخيلة في ظل شبكات التواصل اإلجتماعيي ، من خالل هذا الطرح نحاول اإلجابة على بالقيم الغر 
التساؤالت اآلتية : كيف أثرت القيم الغربية الدخلية على قيم المجتمعات العربية اإلسالمية ؟ وماهي أهم 

 الحلول المقترحة للخروج من أزمة هذا التأثير في ظل هذه الوسائل ؟

 المفتاحية : القيم الغربية ، وسائل التواصل ، القيم اإلسالمية ، التغير القيمي .الكلمات 

The summary : 

There is no doubt that  social media is one of the most important  forms of globalization in the 

contemporary times, due to its importance in the western countries as well as in the Arab 

world. It means all the electronic sites tha allow you to communicate with other people, to 

know them more and to exchage ideas and cultures among them, either by image, sound or 

sending a message through facebook, twitter, youtube and instagram …etc  which are the 

most common . Although the  advatages of the social media which facilitates the expansion of 

the information, there is a point that  we, as Arabs,  must take attention to it, instill the 

Western culture in the Arab one and try to destroy all the  ingredients and values of the 

authentic arab societies which are based on the Islamic ethics.In  light of the terrible spread of 

Western culture in the Arab sectors, we find that a lot of the Islamic values were affected by 



the western ones under social media. Through this proposition, we try to answer the following 

quesions : How did the Western values affect the Islamic Arab societies ? And what are the 

most important proposed solutions   to get out  of this impact crisis under these means ? 

Key words : western values , social media , Islamic value , values change  

 

عنوان المداخلة :القيم الغربية الوافدة من شبكات التواصل اإلجتماعي، وتأثيرها على القيم العربية 
. اإلسالمية  

 

 لدى المراهق ذو االسم المستعار فايسبوكيا: بين حتمية الحسم وتجاذبات االلتزام. االفتراضيةمأزمية الهوية عنوان المداخلة: 

 اعداد 

 د. حمادي محمد الشريف، تخصص علم النفس العيادي جامعة بسكرة

 .2د, منسول الصالح، تخصص علم اإلجتماع تنظيم وعمل جامعة البليدة

 

 الملخص:

 اإللكتروندددديالددددذي يتبنددددى االسددددم المسددددتعار بالفضدددداء  هدددد رتددددب الهويددددة بالنسددددبة للمرا  علددددىالتعددددرف هدددددفت الدراسددددة الددددى     
مسددتويات االسددتثمار باالسددم المسددتعار كمحدددد مددن محددددات الهويددة االفتراضددية لدددى المراهدد   ، و محاولددة معرفددةاالفتراضددي

هدم مواضديع التوظيدف أ بحدث ، و كدذا لديدهالدى امكانيدات التدأثير السدلبي فدي حسدم الهويدة الحقيقيدة  باإلضدافةببيئتنا المحلية، 
االصدل الددداللي السدتعارية االسددم ضدمن المسدداحة االفتراضدية (الفايسددبوكا كمدا يراهددا المراهد ، وهددذا انطالقدا مددن  لمددلوالت و

 قصوراته وجملة االختالالت النفسو اجتماعية في تناول المراه  لقضايا االتصال والتفاعل.
المدراهقين الددين  فئدة مدن فدرد )93(عيندة قوامهدا  علدى االرتبداطي، و اشدتملت الوصدفي هجالمدن الدراسدة و قدد اتبعدت    

اسدتخدمت  بطريقدة قصددية. و اختيارهدا تدم سدنة ا28و 19( بدين مدا أعمارهم تتراوح ،يستخدمون اسم مستعارا على الفايسبوك
لبينيددددون و آدمددددز  "ج"الرشددددد الصددددورة  و المقيدددداس الموضددددوعي لرتددددب الهويددددة اإليديولوجيددددة و االجتماعيددددة لمرحلتددددي المراهقددددة

 .1998 سنة محمد السيد عبد الرحمنو تقنين على البيئة العربية ، ترجمة 1986
  اآلتي: الدراسة نتائج أسفرت و

 .تتوزع رتب الهوية لدى المراهقين ذوي االسم المستعار على الفايسبوك ضمن عينة الدراسة نحو التشتت و االنغالق 
  إحصائيا في رتب الهوية االيديولوجية و االجتماعية لدى عينة الدراسة تعدزى لمتغيدرات (السدن، الحالدة وجود فروق دالة

االجتماعية، العمدل، مددة اسدتخدام الفايسدبوك يوميدا، مددة اسدتخدام الفايسدبوك مندذ بدايدة اسدتخدامه الدى اآلن، مددة تغييدر 
 االسم المستعار على الفايسبوكا.



  إحصدددائيا فدددي رتدددب الهويدددة االيديولوجيدددة و االجتماعيدددة لددددى عيندددة الدراسدددة تعدددزى لمتغيدددر مددددة وجدددود فدددروق غيدددر دالدددة
 استخدام الفايسبوك منذ بداية استخدامه الى اآلن.

 .الهوية االفتراضية، الفايسبوك، المراه  ،االسم المستعار ،أزمة الهوية: المفتاحية الكلمات

Abstract : 

 

The purpose of this study is to identify the ID arranged for the teenager who adopts the 

alias of the virtual space, and trying to figure out the levels of investment as alias of virtual 

identity selectors have teenager local environment, in addition to the potential negative impact 

on Resolve the true identity, and discuss the most important topics for parent but an 

allegorical meanings and semantic name within the virtual space (Facebook) as seen by a 

teenager, this from his alnfeso social imbalances and addressing teen issues of communication 

and interaction. 

And had followed the descriptive study of relational, and included a sample of) 93 

(individual adolescents religion using false name on Facebook, aged (19, 28) years of 

deliberate manner chosen and used the scale of ideological identity and social level To 

adolescence and adulthood image "c" lbinion & Adams 1986, translation and legalization on 

Arabic environment Mohamed Abdul Rahman year 1998. 

And the results of the study: adolescent identity with grade spans nickname on 

Facebook within the study sample tend towards dispersion and closing. Statistical function 

differences at the ideological and social identity in the study sample due to variables (age, 

marital status, employment, duration of use Facebook daily, while using Facebook since the 

beginning to now, a change nickname on Facebook). Non-statistical function differences in 

the ranks of ideological and social identity in the study sample due to a variable using 

Facebook since the beginning to now. 

 

Keywords: Identity Crisis, nicknamed, Virtual Identity, Facebook, adolescent. 
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 ملخص: 

عضالتها بأصالتها وعراقة تاريخها من خالل تراثها املعماري او الفكري او اللباس تتغنى البلدان وتستعرض

التقليدي الذي يمثل ذلك البلد، وللجزائر نصيب ال  مثيل له بين أغلب البلدان العربية، إذا أن إتساع 

الرقعة الجغرافية وسع من نطاق اللبسة واالكسيوارات التقليدية التي عرفت بها كل والية من واليات 

الوطن، فهناك تنوع في الزي التقليدي الذي لم يتوقف على املناسبات و االعراس الجزائرية، و أنما نافس 

در لفخرهم واعتزازهم،فكان أفضل التصاميم في دور العرض، ومثلوا به الجزائر في املحافل الدولية كمص

و ال يزال للزي التقليدي رونقه الخاص الذي ال يحتاج الى الحديث عنه بمجرد إرتدائه، ومن هنا كانت لنا 

في هذه الورقة البحثية وجهة خاصة بالتعرف على واقع الزي التقليدي في الجزائر، و بكل فخر قد وجدنا 

والحداثة اللذان لهما تأثير كبير علىاألفراد، فمن املفرح جدا أن  أن أصالتنا ال تزال متشبثة بنا رغم التطور 

 نجد بناتنا يعملن على تطوير الزي التقليدي و التباهي به بين البلدان.

التراث الجزائري، الزي التقليدي، عصرنة األزياء، اللباس الجزائري التقليدي.  الكلمات املفتاحية:  

Résumé: 

  Les pays enrichissent et mettent en valeur leurs muscles par leur originalité et leur histoire à travers leur 

patrimoine architectural ou intellectuel ou le costume traditionnel qui représente ce pays. L’Algérie a une 

part inégalée parmi la plupart des pays arabes. Il existe une diversité de vêtements traditionnels qui n'ont 

pas cessé lors d'événements et de mariages algériens, mais qui ont rivalisé avec les meilleurs designs de 

théâtres et représenté l'Algérie dans les forums internationaux en tant que source de fierté et de fierté. Par 



conséquent, dans cet article, nous avons eu une destination spéciale pour apprendre la réalité de la tenue 

traditionnelle en Algérie. Tenuretraditionally et spectacle entre pays. 

Mots-clés : héritage algérien, costume traditionnel, modernisation de la mode, costume traditionnel 

algérien 

 غضبان ساعد: واللقب االسم
 .1أستاذ مشارك بجامعة باتنة 

 saadghodbane@gmail.comالبريد اإللكتروني:      0671.18.36.30الهاتف:  

 في الجزائر: المخاطر وسياسات المواجهة. العولمةو الهوية  عنوان المداخلة:

 المجال االجتماعي والثقافي. األول:المحور 

 ملخص: 
يعد موضوع األمن من القضايا المحورية في مجال العلوم السياسية بشكل عام والعالقات الدولية 

العولمة، والتي بشكل خاص، والذي أصبح يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي إثر التحوالت التي أفرزتها 
مست العديد من المتغيرات المحددة لشكل المنظومة الدولية، كما تشكل تهديدا لإلنسانية واألمن المجتمعي 
والهوياتي الذي أصبح الركيزة األساسية ألمن وكيان األمة، حيث لم يعد األمن محصورا في الجانب 

وز االعتبارات الترابية واإلقليمية والعسكرية العسكري الذي يركز على حماية سيادة الدول وحدودها، بل تجا
ليصبح شموليا متعدد األبعاد وأكثر قربا من الحياة االجتماعية وأصبحت التهديدات السياسية واالقتصادية 

أكثر حضورا وأصبح اإلنسان الكائن المرجعي ومحور العملية  والهوياتية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية
 .األمنية
 ت المفتاحية: األمن، العولمة، الهوية، التهديدات، األمن الهوياتي.الكلما

 
 

 



 

 

 -جهةالمخاطر وآليات الموا–الملتقى الدولي حول: تهديدات للهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 2022مارس  10

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال االجتماعي والثقافي "تهديدات الهوية بالنسبة للفرد والمجتمع،  :المحـــــــــــور األول
 مظاهر ومخاطر "القيم وواألخالق، التراث، والعادات والتقاليد، االنتماء، الهجرة... إلخ"

 
 ة الغربية وسلطان العولمة.الهوية الثقافية العربية بين هاجس الهيمن :المداخلة عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوال االسم:

 سهيلياللقب: 

 الرتبة العلمية: أستاذ محاضر 

 n.sehili@univ-setif2.dzالبريد اإللكتروني: 

 2سطيف-جامعة محمد لمين دباغينالمؤسسة األصلية: 

0790.56.78.15: الهاتف  

mailto:n.sehili@univ-setif2.dz


 

 

 
 العربية بين هاجس الهيمنة الغربية وسلطان العولمةالثقافية  الهوية :المداخلة عنوان

 د. سهيلي نوال                                                     
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف                                          

 
في ظل ما تشهده العربية التعرف على واقع الهوية الثقافية  إلى الدراسة الحاليةهدفت  ملخص:ال

الساحة العالمية من تطورات متسارعة في جميع المجاالت السيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم 
الغربية الدول ، وهو ما أخضع الهوية الثقافية العربية وجعلها تحت هيمنة وتقانتها الحديثة واالتصال
لمواجهة الهيمنة الغربية  الحلولوبغية معالجة الموضوع والوصول إلى مجموعة من  المصنعة،

وتوصلت في الختام إلى اآلراء ومناقشتها  يقوم على عرضتحليليا استخدمت الباحثة منهجا وصفيا 
من إنتاج تواصل  تتمكنمع الواقع الراهن حتى  تكييف الثقافة العربيةالتأكيد على وجوب ضرورة  

وصور جديدة حسب النحوية الجديدة ليكون في مقدورها تحقيق موقع آمن لها، وال سبيل إلى التفاعل 
الحي واإليجابي إال عبر الدخول إلى هذا العالم بشروطه ومنطقه الجديد ونحويته المعدلة، فلم تعد 

 م.مجرد المواجهة والتحصن كافية ألداء دور حضاري وتحقيق موقع متقد
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Abstract : The current study aims to identify the reality of Arab cultural identity taking 

into account the world rapid developments in all domains, particularly those related to 

information and communication technology and its modern technology, which subjected 

the Arab cultural identity and made it under the domination of western industrialized 

countries. In order to address the subject and reach a range of solutions to counter Western 

domination, the researcher used a descriptive analytical approach based on the presentation 

and discussion of opinions. At the end, she concluded the need to emphasize the obligation 

of adapting Arab culture with the current reality so that it can produce new communication 

and images according to the new grammar so that it can achieve a safe status for it. There 

is no way to live and positive interaction only by entering this world with its new 

conditions, new reason and modified grammar. Mere confrontation and fortification are no 

longer sufficient to play a civilized role and achieve an advanced position. 
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 مقدمة:
ظام من القيم هي ن، ففراد والمجتمعاتالمعبر األساس عن خصوصية األالثقافية تعد الهوية 

والتصورات التي يتميز بها مجتمع ما تبًعا لخصوصياته التاريخية والحضارية، وكل شعب من الشعوب 



 

 

البشرية ينتمي إلى ثقافة متميزة عن غيرها، وهي كيان يتطور باستمرار ويتأثر بالهويات الثقافية 
 .وطنيةاألخرى ولهذه األخيرة مستويات ثالث هوية فردية، هوية جماعية، هوية 

وتعقيدا، فهو  أكثر المهام صعوبةمن  في عصرنا الحاليالثقافية  لقد أصبح الحفاظ على الهوية
تهدف إلى عولمة البيئة الثقافية في محاولة لوضع شعوب العالم في قوالب  عولمة عالمية هعصر تميز 

لك عدة ذتستخدم في و الغربي، ، تنبع أساسا من الفكر الثقافي ال وجود فيها للخصوصيات فكرية موحدة
وتطبيقاتها، الفضائيات،  ا وسائل اإلعالم واالتصال وتكنولوجياتها الحديثة مثل االنترنتآليات أهمه

العصر القادم سوف يتطلب توحيد القيم ا المجال على أن ذفي ه ينالمنظر أغلب يؤكد . و السينما غيرها
 منفتحة وبال حدود.لك بهدف الوصول إلى ثقافة ذوالرغبات وأنماط االستهالك، و 

اليوم لحظة من أخطر لحظات تاريخها في  تواجه ة العربيةيالثقافالهوية يمكن القول أن وبالتالي 
التحول الثقافي واالجتماعي من جهة وفي التحديات التي تواجهها من جهة ثانية أمام هيمنة ثقافية 

  غربية.
ية الثقافهاجس الهيمنة ة العربية و يقافالث الهوية موضوع واقع لتطرح الدراسةهذه  تمن هنا جاء

 اآلتية: العناصرحيث سنتناول فيها ، في ظل التطورات الراهنة )العولمة( ربيةالغ
  .الهيمنة الثقافيةو  الهوية الثقافية مفهوم تحديد كل من-أوال
 .الثقافية الغربية الهيمنة مظاهر وتجليات-ثانيا
 الية.العولمة والهيمنة اإلعالمية واالتص-ثالثا
  .ة العربية في ظل الهيمنة الثقافية الغربيةيالثقاف الهوية واقع-رابعا

  .الغربية الثقافية التحديات المطلوبة لمواجهة الهيمنة-خامسا
 

 مفهوم الهوية الثقافية ومفهوم الهيمنة الثقافية:تحديد -أوال 
 . وهو الثقافةقبل التطرق إلى المفهومين البد أن نحدد المفهوم المشترك بينهما أال

 الثقافة:مفهوم  -1

وهو يدل  "ثقف"نسبة إلى فعل  "ثقافة "جاء في لسان العرب البن منظور وقاموس المحيط كلمة
حيث يفيد الحذق والفهم وسرعة التعلم، وثبات معرفة المرء بما يحتاج إليه علما  على عدة معان:

ى الغير بالحذق، أما في معنى ثالث وفي معنى آخر يدل فعل ثقف على الغلبة والظفر عل وعمال.
وهو المعنى الذي تمت استعارته في  ومن ذلك تسوية الرمح، فيدل على التسوية والتقويم واإلصالح،

 .1"ثقف الولد" أي علمه وهذبه ولطفه مجال التأديب حيث يقال
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" cultura" المشتقة من الكلمة اليونانية "culture" ويقابل كلمة ثقافة في اللغة األجنبية كلمة
تنمية  علىوالتي استخدمت فيما بعد للداللة  ،1والتي لها عالقة باألرض وتنمية المزروعات بها

 ".le petit robertرد في قاموس"و الملكات العقلية بالمران والتدريب الذهني كما 

أما عن تعريف الثقافة في االصطالح نجد أن هذا المفهوم قد حظي في العصور الحديثة 
فات هي تحويل الثقافة إلى مجموعة من المعارف بتعريفات متعددة، ونقطة االشتراك بين أغلب التعري

واالعتقادات والقيم واألخالق والعادات التي يكتسبها الفرد من جراء انتمائه إلى جماعة من 
 .2الجماعات

أهم كتاب في الموضوع  1871ن إرجاعها في الحقيقة إلى إدوارد تايلور الذي نشر عام ويمك
"ذلك الكل المركب الذي يتضمن المعرفة واالعتقاد  حيث يعرف لنا الثقافة بأنها: وهو "الثقافة البدائية"،

 . 3تمع"اإلنسان كفرد في مج وكل قدرات وأعراف أخرى اكتسبها والفن والحقوق واألخالق والعادات،

 
 الهوية الثقافية:مفهوم  -2

مركب من تكرار "هو" ومعناه "االتحاد  ، والمصطلح "الهو"مشتقة من الضمير "هو" لغةالهوية 
 ذاته ، ويشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به الشيء هو هو، أي من حيث تشخصه وتحققه في"بالذات

ا الضمير في نفس اآلن، ذهو وعاء الضمير الجمعي ألي تكتل بشري، ومحتوى لهوتمييزه عن غيره، ف
في الوجود والحياة داخل نطاق ة وإرادتها م وعادات ومقومات تكيف وعي الجماعبما يشمله من قي

 .4الحفاظ على كيانها"
فكر وطورته القدم لدى المجتمعات نتيجة الختالف ما أنتجته من  ذفكرة الهوية من شاعت وقد

من أدوات، وشرعته من قوانين ومبادئ إلدارة أمورها، إال أن مفهوم الهوية يعد من المفاهيم الحديثة 
التي ظهرت عقب الثورة الفرنسية وارتبطت نشأته بنظريات علم االجتماع التي ربطت الهوية باالنتماء 

أنه ال يوجد تعريف محدد لمفهوم للجماعة، ومن خالل قراءة بعض األدبيات المتعلقة بالهوية يتبين 
لك بسبب تعدد المدارس الفكرية التي تناولته باإلضافة إلى سعته وشموليته ومرونته. ومن ذالهوية و 

 كر:ذالتعريفات المقدمة ن
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، وهي مفهوم مشترك يحمل حاجة الفرد إلى يعرفها معجم العلوم االجتماعية بأنها "صورة الذات
  ن وبالنسبة إلى المجتمع، وبه يكون إدراكه الستقالليته مقابلهم".التموضع بالنسبة إلى اآلخري

ويرى علماء النفس أن بناء الهوية يعني بناء األنا عند كل فرد، وال نستطيع تناول الهوية إال من 
وعلى الرغم من  ،"ة غالبا ما تختفي في أعماق الفردخالل تصرفات ظاهرة، ألن ميكانيزمات الهوي

"إنه  فردي عند علماء النفس إال أنهم لم يغفلوا الجانب االجتماعي، يقول "إيريكسون":تغليب الجانب ال
 .1ال يمكن إغفال دور التفاعالت االجتماعية في بناء الشخصية الفردية"

 .صطالح تعني الخصوصية والتميز عن الغيريمكن القول بأن الهوية في اال ومنه
شغل بها رواد تيارات انكإشكالية سوسيولوجية،  برزت ظاهرة الهوية الثقافية الهوية الثقافية:

اجتماعية معنيون بثقافات الشعوب التي طالما عانت اإلقصاء والتهميش بفعل طبيعة النظام الدولي 
 هتمت األبحاث السوسيولوجية المعنية بثقافات الشعوبي نتج عن الحرب العالمية الثانية، وقد ا ذال

 وقدمت له العديد من التعريفات نذكر أهمها: المفهوم  بهذا والخصوصيات الثقافية
الكندي "دورايس" بأنها "السيرورة التي تتشارك فيها مجموعة من األفراد  السوسيولوجي هايعرف 

سلوك في وعي باختالفهم مع أفراد أخرى. وهو يرى طريقة معينة وموحدة لفهم الكون وأفكارا وأشكال 
 .2"أن الهوية عملية متحركة، بفضلها تتشارك مجموعات من األفراد طريقة معينة وموحدة لفهم العالم

ي يتكون من نسيج الوضعية العالئقية، وأن التمايز ذ: "النظام ال" بأنهايعرفها "فريديريك بارت
تبرز بها االختالفات بين الهويات الثقافية يرجع إلى نوعية العالقات بين الجماعات والطريقة التي 

اء دائم ينبغي دراستها لك فهي ليست معطى أوليا ونهائيا، بل هي في حالة بنذضمن تلك العالقات، ول
 . 3من خالل الوضعية العالئقية"

ويذهب "أمسال" إلى أن البناء الهوياتي سيرورة تتأسس فيها مميزات على أساس اللغة، والعالقة 
همة وضع بالفضاء والتقاليد، والنسب الواحد، والوعي باالنتماء المشترك بما يسند للشعور باالنتماء م

  .4األساس للبناء الهوياتي"
عرفها أحمد بن نعمان بأنها" مجموع الصفات أو السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد األدنى 

ين ينتمون إليها، والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصفاتهم تلك عن ذالمشترك بين جميع األفراد ال
 .5سواهم من أفراد األمم"
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للشخصية الفردية والجماعية، تعرفها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأنها "النواة الحية 
يسمح لألمة  يذي يحدد السلوك واألفعال األصلية للفرد والجماعة، والعنصر المحرك الذالوالعامل 

بمتابعة التطور واإلبداع، مع االحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة، وميزاتها الجماعية التي تحددت بفعل 
 .1، واللغة القومية والسيكولوجية المشتركة، وطموحات الغد"لالتاريخ الطوي

والخصائص التي تنفرد المقومات  من ه الورقة البحثية "مجموعةذالهوية الثقافية في هونقصد ب
ه المقومات في: اللغة ذبها الشخصية العربية وتجعلها متميزة عن غيرها من الهويات األخرى وتتمثل ه

 . من المكونات الثقافية األخرى"والدين والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد واألعراف وغيرها 
  الهيمنة الثقافية: مفهوم-3
 قال آمين. هيمن الرجل هيمنة، جاء في لسان العرب البن منظور: لغة: الهيمنة -

 هيمن على كذا، أي سيطر عليه وراقبه وحفظه. وورد في القاموس المحيط وفي معجم الوسيط:

وهي تحمل  hégémonieة ة وجدناها مقابلة لكلم"هيمنة" في اللغة األجنبي وإذا بحثنا عن مفردة
ويعني  hegemonyي ويعود أصلها إلى اللفظ اليونان ،2العديد من المعاني كالسلطة والقوة والحكم

 الحاكم. الرئيس القائد أو

"وصف  اع وفي علم السياسة للداللة علىوفي االصطالح يطلق لفظ هيمنة في علم االجتم
 لسياسة الدول التي تتميز بالتحكم المهيمن عرقيا، سياسيا أو دينيا".

 "Robert Kohinوروبرت كوهين" "Joseph Nye" ومفهوم الهيمنة كما صاغه جوزيف ناي 
يطرة تكون هما من أقطاب المدرسة الواقعية في دراسات السياسة األمريكية يتمثل في:"وجود قوة مسو 

وتتوافر القوة واإلرادة لصياغة قواعد للتفاعل فيما بين الدول في النظام  لها الغلبة في المصادر المادية،
 .3الدولي"

 " بكونها:Gramsciاألخالقي كتعريف جرامشي" وهناك من يعرف الهيمنة بإضفاء الطابع
فيعرف النظام الذي يقوم على  "koxأما روبرت كوكس" "القيادة السياسية واألخالقية في المجتمع"،

 الهيمنة بصفته نظاما يقوم على أساس رضائي في المقام األول.
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ل ظاهر أو هي "فرض ثقافة معينة من المتسلط على المتسلط عليه بشك الهيمنة الثقافيةو 
، ومثال الشكل الظاهر ما قام به االستعمار الغربي عند احتالله لشعوب العالم الثالث، 1خفي"

 ومحاولته فرض لغته وثقافته، وأنماط تفكيره.

 االستراتيجيةالخارجي يبرز خطط االستعمار  أما الشكل الخفي فينقسم إلى: خارجي وذاتي،
والتي تمثل آليات  وآليتها، ربية،الغأما الذاتي الخفي فتمثله النظم المعرفية في الثقافة  طويلة المدى،

 حقيقية تتحكم في العقل العربي بشكل الشعوري.

 ر ثقافة الطرف المهيمن وضرب الثقافات المحلية أو"بأنها ظاهرة ترمي إلى نش كما عرفت:
"تعطيل المعقول في  أو هي نموذج واحد للتفكير ونشر قيم إنسانية عميقة"، القومية من أجل سيادة

 ثقافة معينة عن اإلبداع". 

أما تشيلر فيعرفها بأنها "جهود واعية ومنظمة تقوم بها االحتكارات الرأسمالية في المجالين 
 .2فوقها في المجاالت المختلفة"على تواالتصالي للحفاظ العسكري 

الي( من خالل فتشيلر هنا يحاول العودة إلى دعائم الهيمنة الثقافية )المجال العسكري واالتص
 )الواليات المتحدة األمريكية( وهي ما تحدث عنها بشكل مسهب في كتابه نسبتها إلى قوة معينة
 "المتالعبون بالعقول".

أما برهان غليون فيرى بأن الهيمنة الثقافية ليست سيادة إيديولوجية معينة، فقد يسود في حقبة 
ول من تلقاء نفسه، وقد تغطي هذه السيادة الفعلية معينة تيارا إيديولوجيا يرد على حاجة مؤقتة ثم يز 

الرأي العام أو جزء منه، وقد تنعكس في جميع المنظومات الثقافية، أو تبقى محدودة النفوذ فتسود في 
 على بل السيادة الفعلية ال تحصل إال عندما تسيطر رؤية ذهنية منظومة وتنحصر عن أخرى،

ئدة لكل المنظومات األخرى التي تتأثر عندئذ في عملها بها منظومة ثقافية وتحولها إلى منظومة قا
 3وتخضع إليقاعها".

 الغربية:الهيمنة الثقافية  مظاهر وتجليات-ثانيا
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قد فتح المجال أمام التعميم الواسع لنمط  مما الشك فيه وبعد انهيار الشيوعية كنمط مجتمعي
قتصاديا بل تعداه ليشمل اإلدارة االقتصادية اللبرالية مما أدى إلى بسط سيادة الفكر الواحد ليس فقط ا

على المجال السياسي والثقافي كذلك، ولعل أبرز العوامل واآلليات المساعدة على هيمنة هذا السيطرة 
 األخير ما يلي:

غير الفكر الواحد أن يتكون وينتشر ما دام قد رصد له من األدلجة مالم يرصد  لم يكن لفكر-1
"طيلة القرن العشرين تحول العالم الغربي إلى تتابع غامض لموجات  لغيره ، يقول فرانسيس فوكوياما:

 من العنف اإليديولوجي، فالليبرالية قد انتصرت على البلشفية والفاشية لتنتصر أخيرا على الماركسية
في شكلها المعصرن، فاللبرالية االقتصادية قد أغلقت مسلسال بكامله دون أن تنصهر في االشتراكية أو 

للبرالية ال ، وعليه يمكن القول بأن المرحلة النهائية من انتصار ا1تأخذ مكانها في متاحف االيدولوجيا"
 تعود إال لعالم األفكار والضمائر.

إن العامل الثاني المساعد على هيمنة الفكر الواحد هو تقوي منطق السوق وتعاظم قوانينه، -2
"إن السياسة كمحرك للدولة لم يعد لها وجود في خضم  يقول الزعيم المكسيكي السوكمندار ماركوس:

لتسيير االقتصاد ورجال السياسة لم يعودوا إال مسيرين على  الحرب الباردة الجديدة، لم تعد تصلح إال
فالحكومات الوطنية إذن تتكفل  اعتبار أن أسياد العالم الجدد لم يعودوا في حاجة إلى الحكم مباشرة".

بإدارة األعمال لحسابهم، والنظام الدولي الجديد هو توحيد العالم في سوق واحد والدول ما هي إال 
مسيرين في شكل حكومات، والتحالفات الجهوية الجديدة هي أقرب إلى اندماج  شركات مع اعتماد

 .2تجاري منه إلى فدرالية سياسية

ولعل من أبرز اآلليات المستخدمة في هذا المجال ما يسمى بالشركات المتعددة الجنسية التي 
ولوجية والثقافية على العالم، إذ أنها تمارس حاليا تستخدم كأداة للتغلغل االقتصادي بغية الهيمنة اإليدي

المهام التي كانت تقوم بها في الماضي الحكومات االستعمارية، وال تكتفي هذه التجمعات بتعبئة رأس 
المال والتكنولوجيا وتحويلهما إلى سوق االتصال، بل إنها تسوق أيضا سلعا استهالكية ثقافية 

هذه الشركات تسيطر على عدد كبير من وسائل اإلعالم في دول كما أن  واجتماعية ال حصر لها.
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي قامت به في توسيع نطاق المرافق الالزمة للتنمية  العالم الثالث،

الثقافية واالتصال واإلعالم إال أنها تهدف في األساس إلى توسيع التبعية الثقافية في دول العالم 
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ر نشر الثقافة العالمية تقوم هذه الشركات بإخضاع الثقافات الوطنية والهيمنة الثالث، فتحت ستا
 .1عليها

عليها الشركات المتعددة  ويعتبر النشر من أبرز وسائل االتصال الجماهيرية التي تسيطر
الجنسية، وخصوصا األمريكية واالنجليزية، وتجعل الكتب التعليمية والعلمية والتكنولوجية مكان الصدارة 
في هذه الصادرات. كما تقوم دور النشر الغربية بدور رئيس في احتكار إنتاج األفالم وغيرها من 

تصال، وقد تخصصت بعض هذه الشركات في وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلومات واال
صناعة اإللكترونيات، وتصنيع األجهزة الالزمة لإلنتاج واإلرسال واالستقبال في الراديو والتليفزيون 
والتي تتمركز في الدول الصناعية، وهناك حوالي خمسة عشر مؤسسة عبر وطنية تسيطر بطرق 

الم الدولي وتتخذ مقرها في خمس دول هي مختلفة على الجزء األكبر من عمليات االتصال واإلع
أ.ب.إم ، جنرال واليابان ومن هذه المؤسسات نذكر: ألمانيا، ،فرنسا بريطانيا، الواليات المتحدة ،

ويتدخل في تشكيلها عوامل كثيرة   ...،إلكتريك، آي.تي.تي، فيليبس، سيمنس، وونستن إليكتريك
لدولية ومؤسسات قياس الرأي ، واستخدام وكاالت اإلعالن اكالتعليم والتدريب، استخدام اللغة االنجليزية

ع المجتمعات المحلية في وينتج عن هذه األنشطة المتداخلة نوع من الثقافة التجارية التي تض .العام
  2.مصالح الشركات المتعددة الجنسية، تمهدها لتقبل الغزو والهيمنة الثقافية واالقتصاديةخدمة 

إن هيمنة الفكر الواحد لم يكن لها أن تتجذر لوال ما اعتمد لها ويعتمد من كل أشكال الدعم -3
"تكسير مبادئ الدولة المنتجة  فالليبراليون الجدد مؤمنون بأن الحكومي منها والرسمي غير الحكومي،

بتحويل الفضاء الثقافي على اعتبار أن األفكار قبل أن يكون لها نتاج  –قبل ذلك -والموزعة "إنما يمر
من هنا وجب توفير الظروف الجيدة للذين  في حياة األفراد والجماعات يجب أن تنشر وتذاع ،

في استقطاب  ذلك لم تتوان المؤسسات الكبرى وبناء على  يدرسونها ويوزعونها، ينشرونها، ينتجونها،
وتمويل المعارف والجامعات ومراكز البحوث المكلفة بإنتاج وتوزيع وتدريس الفكر المفكرين والباحثين 

"لم يخل أحد اليوم لم يسمع بفرانسيس فوكوياما ونهاية التاريخ، قمة  يقول سوزان جورج: ،اللبرالي الجديد
إنه استطاع باحتكاره صفحات النقاش للجرائد الكبرى ولألثير والتلفزة  غات،المبيعات في العديد من الل

وال أدل على المساعي الغربية من أجل الهيمنة الثقافية من تلك  .3أن يغلق العقد اإليديولوجي"
"تتشابه في  بة "شركات ثقافيةالجامعات التي يفرضها الغرب على بقاع العالم والتي تعمل بمثا

خصائصها مع الشركات التجارية متعددة الجنسية وعلى سبيل المثال ال يكاد يخلو قطر عربي من 
وجود جامعة أجنبية، وبالطبع فإن إنشاء هذه الجامعات ليس الهدف منه تحقيق عائد مادي مباشر 
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سية هدفها إعداد مواطنين من "أهل فحسب بل مرتبط بخدمة استثماراتها وفروع شركاتها متعددة الجن
تؤهلهم بلغة وقيم ومهارات استثماراتها وشركاتها، أو للقيام بدورهم كوكالء لمصالحها التجارية  البالد"

وهي في هذا التأهيل تتحمل تكلفة أقل مما تتحمله في جامعات مواطنها األصلية، وتشير أهداف معظم 
لعمل على تكوين "قيادات المستقبل" وتهيئتهم للتعامل مع هذه الجامعات في نشراتها الرسمية إلى ا

وفضال عن المصالح االقتصادية سوف تقوم هذه  السوق العالمية ومرونتها في التفاوض والتنافس،
الجامعات بإعداد قيادات المستقبل ممن يعتمد عليهم في ترسيخ عالقات سياسية وثقافية بين خريجي 

 .1ع اتخاذ القرارات والسياسات في دولناجامعاتهم األجنبية، وبين موان

إن تكريس الفكر الواحد وهيمنته كان نتيجة االعتماد على وسائل النشر والتوزيع والتمرير، -4
ستجد من تكنولوجيا دقيقة، وما اعتمد لها من تطبيقات على مستوى الثقافة باإلضافة إلى ما ا

 .2واألفكار

لقد أصبحت المجتمعات النامية في ظل التطورات التكنولوجية المذهلة تعتمد اعتمادا شبه كلي 
تصال وهو ما أسفر عن العديد من على المجتمعات األجنبية خاصة فيما تعلق بالبنى األساسية لال

اآلثار المزرية على هذه المجتمعات فالتقدم التكنولوجي الهائل الذي أحرزته الدول الصناعية في نظم 
االستثمار عن بعد خالل السنوات األخيرة مثال ترتب عنه إمكانية الحصول على كم هائل من 

وهنا تبرز أخطر المشكالت التي تتعلق  المعلومات األساسية عن مختلف دول وشعوب العالم النامي
بالسيادة الوطنية للدول التي يجري مسحها بواسطة تلك األساليب التكنولوجية المتقدمة حيث يمكن 

 استخدام هذه المقومات ضد مصالح تلك الدول وشعوبها.

 

لمواقع باإلضافة إلى ذلك نجد أن شبكة اإلنترنت تعبر عن واقع الفكر الواحد المكرس في توزيع ا
والثقافة األحادية ال تتوانى في توظيف التكنولوجيا لتمرير تصوراتها  .3ووحدة اللغة المروجة لمعلوماته

 لالقتصاد والمجتمع والسياسة والفكر.

 توظيف المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية في خدمة الرأي المهيمن عالميا والتي من-5
 أهمها:

                                                      
 .20، 19، ص2005، وزارة الثقافة، الكويت، 565حامد عمار: الهيمنة الثقافية بين االستحالة واالحتمال، مجلة العربي، ع-   1
 .198يحيى اليحياوي، مرجع سابق، ص- 2
 .198مرجع سابق، ص :يحيى اليحياوي - 3



 

 

وقد لعب هذا األخير رفقة مؤسسات التمويل صندوق النقد الدولي منظمة التجارة العالمية و  
الدولية التي تخضع للنفوذ األمريكي والغربي دورا مهما في تكريس الهيمنة اإلعالمية والثقافية الغربية 

ق غير المتوازن لإلعالم تصال تعتمد على التدفيدة أهمها دعم وتمويل تكنولوجيا امن خالل وسائل عد
، يقول 1واستيراد دول الجنوب وسائل إعالمية تدعم عالقات التبعية وال تستجيب ألولوياتها واحتياجاتها

:"إن الهيمنة الثقافية وفرضها على دول الجنوب إنما هي أحد شروط غزو األسواق "جاك ديلكور"
أن ما يميز العصر الراهن هو ظهور نوع جديد من الغزاة  "ريكاردو باتريال"يرى كما  وتوسيعها"،

 . 2المتمثل في المجموعات المالية واالقتصادية عوضا عن المحلية

 :العولمة والهيمنة الثقافية في ثوبها اإلعالمي واالتصالي-ثالثا  
 العولمة والهيمنة الثقافية:-1

مفهوم يرجع كثير من الباحثين سبب الهيمنة الثقافية العالمية إلى العولمة وإذا ما أردنا تحديد 
لكن يمكن تلخيصها في -ال يمكن حصرها في هذا المجال- توجدنا منظومة من التعريفا العولمة

 أربعة مجاالت تعريفية:

أوالها تعتبرها بمثابة حقبة تاريخية، أما الثانية فتحصرها في الجانب االقتصادي والثالثة تراها 
ويعتقد السيد  بمثابة ثورة تكنولوجية واجتماعية وتحددها الرابعة في هيمنة القيم األمريكية خصوصا.

يسين أن كل تعريف يعالج واحدا من مكونات العولمة وهي معا يمكن أن تشكل تعريفا جامعا للعولمة، 
ألن هذه األخيرة تجمع في آن واحد كونها حقبة تاريخية وعوامل اقتصادية وهيمنة للقيم األمريكية وثورة 

 .3تكنولوجية واجتماعية

وما يهمنا في هذا العرض المفهوم الثقافي للعولمة، والذي ارتبط بفكرة التنميط الثقافي للعالم 
على حد التعبيرات التي استخدمتها لجنة اليونسكو العالمية في إطار إعدادها لمؤتمر السياسات الثقافية 

"التنميط الثقافي هو مرآة  ، وقد رأت اللجنة أن1998دت اجتماعاتها في مدينة أستوكهولم عام والتي عق
 .4االقتصادي للعولمة"التطور 

فيرى بأن العولمة هي نتيجة مباشرة المتداد الثقافة األوربية ويرى أن  "اهام كروفيري جر "أما 
أسباب ظهور النظام العالمي الجديد في التسعينات ترجع لكون الغرب "أدرك عمق أزمته العسكرية 
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والثقافية واالقتصادية وأحس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن فرض سياسته بالقوة كما أدرك استحالة 
والتي ليس لها من النعومة إال االسم فهي أشد -لمواجهة فلجأ إلى االلتفاف بطريقة الهيمنة الناعمةا

 .1فتكا وإيالما"

بأنه يجب فك االشتباك بين العولمة  االستراتيجيون وإليضاح عالقة الهيمنة بالعولمة يرى بعض 
وهي -والهيمنة فالعولمة عملية تطور تاريخي موضوعي ال نملك إال االستجابة لها بينما الهيمنة 

السياسية  هي ما يجب أن نحاربه على اعتبار أن الهيمنة انتعاش لموازين القوى -إيديولوجيا العولمة
واحد يريد فرض سياسات وثقافات يسير الكل في ركابها،  ة والثقافية في العالم لصالح قطبواالقتصادي

 .2وهذه محاولة إلعادة نظام السيطرة القديم

يعي والعولمة حسب برهان غليون ليست نظاما أو نموذجا عالميا للحياة نشأ نتيجة تفاعل طب
للثقافات العالمية ولكنه نظام جديد من العالقات بين الثقافات كما هو الحال بين الجماعات والدول 

وتلعب هذه الهيمنة  ،واألسواق نشأ في سياق صراع التكتالت الرأسمالية الكبرى على الهيمنة العالمية
لمختلفة وإنشاء فضاء ثقافي بما يلحقها من تطورات وتبديالت دورا أساسيا في دمج الدوائر الثقافية ا

مشترك يسمح لمنتجات الثقافات األمريكية أن تنافس منتجات الثقافات األخرى إلى حد كبير، كما يرى 
غليون بأن العولمة ليست المنشئة لهيمنة ثقافة على ثقافة ولكنها منشئة لنمط جديد من السيطرة 

ذا أدرك أصحابها طبيعة هذا النمط الجديد من وليس أمام الثقافات األخرى أي مستقبل إال إ الثقافية.
مناسبة تسمح لثقافاتهم أن تبقى على مستوى المشاركة  استراتيجياتالهيمنة الثقافية وآلياته وبلوروا 

العالمية، وأال تتحول إلى مجرد ثقافات هوية أو معبرة عن االستمرارية والديمومة التاريخية لمجموعة 
عميقا آلليات الهيمنة الثقافية، وتحديد أساليب طرح مشكالت تحول من البشر وهو ما يفرض فهما 

 .3إلى مستوى متطلبات العصر هوياتنا الثقافيةالثقافات بغية االرتقاء ب

 .اإلعالمي واالتصاليالهيمنة الثقافية في ثوبها -2

إذا ما تأملنا حضارتنا المعاصرة الحظنا سيطرة اإلعالم وتحكمه في مختلف مجاالت الحياة 
فقد غدا عالمنا شبكة متشعبة من التقنيات  السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والفنية،

مية واالتصالية ليست مجرد ناقلة االتصالية التي تخترق كل مستويات المجتمع وهياكله فاألجهزة اإلعال
للمعلومة والمعرفة وإنما هي ذات قدرة كبيرة على نشر الثقافات وترويج أنماط حياتية معينة وغرس 
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أننا نعيش إيقاع "مجتمع   "Girard Leclercولقد بين الباحث الفرنسي " منظومات قيمية بعينها.
دا بل أصبح إلى حد كبير متأثرا بهيمنة "إن االقتصاد لم يعد وحده محد االتصال " حيث يقول:

االتصال واإلعالم إننا إزاء وضع عالمي يتسم  بتعدد تقنيات االتصال وبسرعة تأثيرها في المجتمعات 
المستهدفة". إذن فاإلنسان العصري وجد نفسه إزاء هيمنة اتصالية قوية تتجاوز الحدود الجغرافية 

 ر في مختلف مستويات الحياة.والسياسية والثقافية وتصل إلى حد التأثي

لقد أصبحت المعلومة في عصرنا ظاهرة سوسيولوجية تلعب دورا أساسيا في تكييف األذواق 
والتحكم في العقول والسيطرة على توجهات المجتمعات بل إن الكثير من الباحثين اليوم وفي مقدمتهم 

" وتوحيد L’uniformisation de l’universإدغار موران وبيار بورديو يتحدثون عن تنميط الكون "
قيمه وتصوراته ومخياله وثقافته والتحكم في مختلف عالقاته، فثورة اإلعالم أصبحت أكثر أهمية من 

 .1كل أنواع اإلنتاج األخرى 

ليه فقد وعى المعسكر الرأسمالي الغربي منذ البداية أن اإلعالم كان السالح األكثر فعالية في وع
فوز الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكية في الحرب الباردة ضد المعسكر الشرقي فقد كانت 

ور المرئية تلك الحرب على ساحة الكلمة والمعتقد وفوق حلبة الكلمة المسموعة عبر الراديو والص
 .2والقوالب المنمطة والمذاعة عبر التليفزيون 

ونظرا لتزايد أهمية اإلعالم فقد أضحى يمثل إيجابيات وسلبيات تعاني منها الدول ففي مجال 
اعية في خدمة اإلرسال التليفزيوني يشير بعض الباحثين إلى أن البث المباشر وتوظيف األقمار الصن

هذا األخير أصبح يشكل هيمنة ثقافية وتسلط على عقول العالم خاصة الثالث منه، فهو بمثابة إيدز 
  .3العصر

الهيمنة الثقافية من خالل وسائل اإلعالم تدعم حالة عدم التوازن وتكرس االنقسام الدولي  إن
الراهن إلى دول مركز مسيطرة ودول تابعة خاضعة لصالح دول المركز، فالغرب هو الذي يهيمن على 

ما أنه األجهزة والمعدات المتصلة باالتصاالت وهو المهيمن على صناعة الرسائل والمواد االتصالية ك
يتحكم في صناعة األخبار وصياغتها وكذلك توظيفها بما يخدم مصالحه وأهدافه )أهم وكاالت األنباء 
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المسيطرة على توزيع األخبار في تليفزيونات وصحافة العالم هي الوكاالت الغربية(، وأغلب الدول 
 .1النامية تضطر لالعتماد على استيراد المواد االتصالية

 واقع الهوية الثقافية العربية في ظل الهيمنة الثقافية الغربية.-رابعا

ة العربية وأزمتها موضوع شائك وقد طفا بشكل واضح على السطح مع يالثقافالهوية إن موضوع 
وإذا ما حاولنا تأمل الحاضر  ،مبررا للهيمنة الثقافية العالميةافية والتي كانت تفشي ظاهرة العولمة الثق

وهي العوامل التي  الثقافية العربيةالهوية خصوصية ي نجد أربعة عوامل تشكل تهديدا لالثقافي العرب
 :2ا وهي كما يليذمند زمن التسعينات لكن تتأكد وتتجدد معطياتها في يومنا ه عابد الجابري  طرحها

  الهيمنة الثقافية التي يمارسها الغرب على الصعيد العالمي.-1

 ن التقوقع داخل الثقافات الفرعية.التناقض بين عالمية االقتصاد والسياسة وبي-2

 انسحاب الصراع اإليديولوجي من الساحة وحلول االختراق الثقافي محله.-3

الحرب الباردة الحضارية ضد اإلسالم من خالل ربط هذا األخير باإلرهاب الدولي خاصة -4
 .2001بعد أحداث سبتمبر 

مالكة للعلم والهيمنة الثقافية من طرف إذن فالوطن العربي يشهد تبعية ثقافية تفرضها الثقافة ال
لتكريس وتعميق الهيمنة االقتصادية  استراتيجيةهي وسيلة فرضها، وقد أصبحت  مالكةالقوى ال

وللداللة  وهوياتهم، إن هذه الهجمة الثقافية تمثل اغتصابا لثقافات شعوب األطراف والسياسية أيضا.
االستتباع  والسيطرة،الهيمنة  مثل:يد من التعابير تخدم الجابري العدعلى هذه الظاهرة السلبية يس

الغزو  االصطفاء واالنقراض، التعطيل والتشويش، االختطاف والتوجيه، والتطبيع،الختراق ا الحضاري،
ويركز المفكر على مفهوم االختراق والذي يقصد به "ثقافة اشهارية وإعالمية، سمعية  ،واالكتساح

والدليل على ذلك ما  لصراع اإليديولوجي مع أن هذا الصراع لم ينته بعد،وبصرية قدمتها العولمة بديال ل
 .3يحصل بين أمريكا وأوربا بعد أن طغى النموذج الثقافي األمريكي على النظام العالمي الجديد"

 جماهيري وعالم. ،ضمن مستويينة العربية يالثقافالهوية ويعالج الجابري واقع 
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مستوى الجماهيري هناك عالمين، عالم عصري مخترق كلية تهيمن فيه الحداثة الغربية فعلى ال
التي يجري تقليد أكثر مظاهرها تطورا تقليدا ينافس النموذج األصل كما في أوربا وأمريكا وعالم محافظ 

 .ذات بعد واحد جامد في قوالب قديمة تحتفظ بكل مقوماتها ومظاهرها مما جعل الحياة فيها

ثقافة علماء التراث، تحكمها مرجعية عربية إسالمية  ،خرى ثقافتانالثقافة العالمة فهي األ أما
بمفاهيمها وآلياتها ورؤيتها للعالم، وثقافة النخبة العصرية التي تنشد انشدادا قويا إلى المرجعية األوربية 

ر كلحظة تمسك بالعصالمطبوعة بطابع الحداثة الغربية والتي تعني القطيعة مع ثقافة الماضي وال
 .حاضرة تكفي نفسها بنفسها

وتتطابق ثنائية التقليدي والعصري في المستويين الجماهيري والعالم لتكرس انشطارا في جسم 
ة العربية أنه ذو يالثقافالهوية ة العربية ومما يزيد من حدة هذا االنشطار على مستقبل يالثقافالهوية 

ثقافة الجمود على التقليد مؤسساتها التعليمية واالجتماعية أسس بنيوية تكرسه وتعيد إنتاجه، فل
 .1والمالكة زمام السلطة والمجتمع والدولة واالقتصادية واإلعالمية الموسومة بالقطاع العصري،

بأن ما يميز الثقافة العربية باإلضافة إلى ما سبق ذكره أزمة تهميش ويضيف الجابري 
بل واالحتكار وممارسة هيمنة الدولة عليها  ،ية من خالل ممارسة الرقابةثقافة للهوية الالحكومات العربي

وطغيان اإليديولوجية على العلم أو بمعنى آخر هيمنة  وهو ما أدى إلى جفاف منابع اإلبداع فيها،
 .  2بصفة خاصة والهويات الثقافية بصفة عامة ة على الثقافةالسياس

 .مواجهة الهيمنة الثقافية الغربيةتحديات آفاق و -خامسا

تبين لنا من خالل طيات هذا العرض أن الهيمنة الثقافية العالمية تمثل نوعا جديدا من الحروب 
لبلدان العالم الثالث بصفة عامة والوطن  "ومقومات الحياة ،، دينثقافة، لغة" الهويات الثقافيةعلى 

العربي بصفة خاصة. لذلك فقد جاء الحديث عن هذه الهيمنة بلغة ال يجوز أن تكون مفرداتها إال 
التحدي واإلضعاف والهدم واالستيالء والتدمير والقهر والقسر وما قد تسعفنا به المعاجم من قائمة 

دات التي تحمل ذلك المعنى أو تشير إليه، هكذا توضع عالقة ثقافتنا باآلخر في إطار حرب المفر 
شرسة تدور رحاها بين متحاربين ليس من المرجح أن نكون نحن الجانب المنتصر فيها، الظافر 

 بمغانمها.

 ورغم ما يشاع عبر المواثيق الدولية من تحريم فرض نظام ثقافي واحد على كل شعوب العالم
وهو ما تؤكده المادة األولى من إعالن مبادئ التعاون الثقافي الذي أصدرته منظمة اليونسكو للثقافة 
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 ،يجب احترامها والمحافظة عليهاوالتي نصت على ما يلي: "لكل ثقافة كرامة وقيمة التربية والعلوم و 
ن تنوع وخصب، وبما وأن تشكل جميع الثقافات بما فيها م ،حق كل شعب وواجبه أن ينمي ثقافتهومن 

، وعليه فإن رسالة 1فيها من تباين وتأثير متبادل جزء من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعا"
"ما يجوز في أمور السياسة العالمية ال  طلق من استحالة الهيمنة ثقافيا وتؤكد على أناليونسكو تن

يمكن أن يجوز في شؤون الثقافة اإلنسانية" ورغم طرحها لمسألة التدفق غير المتكافئ للمواد الثقافية 
لجة هذا التي يجب اتخاذها لمعا االستراتيجيةواإلعالمية في المجتمع الدولي وكذلك استفسارها عن 

الخلل إال أنه وبالرغم من كل ذلك فإن هذه المناقشات فشلت وتحولت إلى حوار الصم وذلك بسبب 
صالبة موقف القوة األمريكية، وهو ما أبقى االنقسام في األطروحات المتواجدة على الساحة الدولية، 

 . 2وشجع الرؤية القطبية لتكون ممثال في شمال مهمين وجنوب تابع خاضع له

وفي إطار الحقل الثقافي الجديد وواقعه في الظرف الراهن يمكن القول بأن  من كل ما سبق،
لعموم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى االهتمام العالم العربي خصوصا والعالم الثالث على وجه ا

المتزايد والمتواصل بالجانب الثقافي في حياة المجتمعات، وذلك في إطار تحديات جادة من أجل 
ثقافية عربية  استراتيجيةمواجهة هيمنة اآلخر وثقافته ولن يتم ذلك حسب الجابري إال من خالل إتباع 

 إسالمية ذات ثالثة أبعاد:

قوامه تحرير الثقافة من السياسة من خالل رفع جميع القيود عن حرية التعبير  :بعد سياسي
 والتي بدونها ال تفكير وال حوار وال إبداع.

 : وركيزته تنمية وطنية مستقلة تهتم بما يلي:بعد اقتصادي اجتماعي

ليص إعطاء األولوية لتلبية الحاجات الضرورية للجماهير الشعبية في اتجاه العمل على تق-1
إلى أقصى حد ممكن من الهوة التي تفصل بين حياة البادية واألحياء الشعبية وبين الحياة العصرية في 

 المدن.

 للتحديث تجعل التجديد في كافة المجالت االقتصادية االجتماعية والثقافية. استراتيجيةسلوك -2

الطابع العلمي على المكتسبات ذات -الذي هو انفعاال ال فعل-التفتح بدل االنفتاح -3
 واإلنساني في الحضارة الحديثة في إطار بناء العالقات مع الغرب على أساس توازن المصالح.
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ركيزته األساسية بناء بيداغوجية التعليم وإقصاء اإليديولوجية من عالم المعرفة  :بعد ثقافي
برفع القيود عن السيولة  وإشاعة الروح النقدية من ناحية، وتعزيز الوحدة الثقافية من ناحية أخرى وذلك

 الثقافية.

إذن إن التحدي الرئيس أمام الوطن العربي هو كيف نغير، أو ما الذي ينبغي فعله لنغير موقعنا 
داخل هذا الفضاء الثقافي الجديد المعولم، وبالتالي نغير دورنا فيه، فنكون مشاركين ولو صغارا في 

                .   1عوائده بدل أن نكون ضحاياه الرئيسيين

 خاتمة:ال

واقع مجرد محاولة متواضعة للتعرف على  هذه ورقتنا البحثيةفي الختام يمكن القول أن و         
من منظور  لمجالت وباألخص الثقافي منهاالهوية الثقافية العربية في ظل الهيمنة الغربية في جميع ا

الباحثين الستكمال مثل هذه الدراسات األساتذة و والمجال يبقى مفتوحا أمام غيرنا من نظري وصفي، 
 الثقافات الغربيةتحليلية"، للوقوف على المضامين والرموز والقيم التي تحملها ميدانية و بإجراء "دراسات 

يساهم في توعية المجتمع العربي  ما وهو راد والمجتمعات العربية،األفهويات وآثارها على  الوافدة،
ع خصوصية هويتنا الثقافية العربية وحثهم على انتقاء ما يتالءم م ه الثقافاتذاإلسالمي من سموم ه

 .كما يساهم في إثراء رصيد المكتبة بالمزيد من البحوث العلمية واألكاديمية، اإلسالمية
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 طالب الدكتوراه :صيقع أسامة      تخص

 ص : فلسفة       جامعة : قاصدي مباح ورقلة 

 ourgla.dz -siga.oussama@univالبريد اإللكتروني :

 الملخص :

الشك بأن وسائل التواصل االجتماعي من أهم أشكال العولمة في الوقت المعاصر ، نظرا لألهمية     
التي تكتسيها في الدول الغربية وأيضا الدول العربية ، ونعني بها المواقع اإللكترونية التي تسمح بالتواصل 

ما بينهم ، سواء بالصوت أو مع أشخاص آخرين ، والتعرف عليهم ومحاولة تبادل الثقافات واألفكار في
أنستغرام وغيرها ، الصورة ،أو إرسال رسالة ومن أشهر هذه الوسائل نجد فيسبوك ، وتوتير واليوتوب ،و 

ورغم اإلجابيات التي سعت إلى تكريسها ونشرها من سهولة التواصل وجعل المعلومة في المتناول إال أن 
غرس الثقافة الغربية في الثقافة العربية ومحاولة تحطيم  النقطة التي يجب أن ننته إليها كعرب مسلمين هو

وفي  ،كل مقومات وقيم المجتمعات العربية اإلسالمية األصيلة المبنية على األخالق التربوية اإلسالمية 
ظل هذا اإلنتشار الرهيب للثقافة الغربية في األوساط العربية نجد أن كثير من القيم اإلسالمية تأثرت 

بية الدخيلة في ظل شبكات التواصل اإلجتماعيي ، من خالل هذا الطرح نحاول اإلجابة على بالقيم الغر 
التساؤالت اآلتية : كيف أثرت القيم الغربية الدخلية على قيم المجتمعات العربية اإلسالمية ؟ وماهي أهم 

 الحلول المقترحة للخروج من أزمة هذا التأثير في ظل هذه الوسائل ؟

 قيم اإلسالمية ، التغير القيمي .المفتاحية : القيم الغربية ، وسائل التواصل ، الالكلمات 
The summary : 

There is no doubt that  social media is one of the most important  forms of globalization in the 

contemporary times, due to its importance in the western countries as well as in the Arab 

world. It means all the electronic sites tha allow you to communicate with other people, to 

know them more and to exchage ideas and cultures among them, either by image, sound or 

sending a message through facebook, twitter, youtube and instagram …etc  which are the 

most common . Although the  advatages of the social media which facilitates the expansion of 

the information, there is a point that  we, as Arabs,  must take attention to it, instill the 

Western culture in the Arab one and try to destroy all the  ingredients and values of the 

authentic arab societies which are based on the Islamic ethics.In  light of the terrible spread of 

Western culture in the Arab sectors, we find that a lot of the Islamic values were affected by 

the western ones under social media. Through this proposition, we try to answer the following 

quesions : How did the Western values affect the Islamic Arab societies ? And what are the 

most important proposed solutions   to get out  of this impact crisis under these means ? 

Key words : western values , social media , Islamic value , values change  



 

العربية  وتأثيرها على القيم ،التواصل اإلجتماعي لقيم الغربية الوافدة من شبكاتاعنوان المداخلة :
. سالميةاإل  

 تمهيد :

مختلفة ، بفعل التطور التكنولوجي الرهيب عرفت البشرية في السنوات األخيرة تغيرات عديدة في مجاالت 
، فقد أصبح أي حديث عن التطور ، والتقدم في ميدان ما ال يخلو من التطرق إلى دور تكنولوجيا 

، وال شك بأن  والقيم1اإلتصال الحديثة ، وتأثيراتها على العديد من القضايا ، وتغيير في كثير من المفاهيم
بعدما في تكنولوجيا اإلتصال الحديثة ،د أقصى مالمح هذا التطور جتماعي تعد أحاإلشبكات التواصل 

على غرار الصحف والتلفاز ،تقدم والتطور هي من تشّكل مالمح هذا الكانت وسائل اإلتصال التقليدية 
ومن ،والمذياع ، أما اآلن فأصبحت وسائل اإلتصال بمظهرها اإلجتماعي أكثر إنتشارا وانفتاحا على العالم 

التواصل  نستاغراموواتساب وغيرها من وسائلالوسائل ، نجد فيسبوك ، يوتيوب ، تويتر ،أ أشهر هذه
اإلجتماعي ، ميزتها األساسية اإلنفتاح والتواصل بين األشخاص والمجتمعات ، في وقت قياسي وإتاحة 

سباب لصورة أو إرسال رسالة ، ومن األتبادل المعلومات واألفكار بينهم سواء عن طريق الصوت أو ا
 . الرئيسية في انتشار هذه الوسائل بروز اإلنترنت وماتكتسيه من أهمية كبيرة في العالم حاليا 

تحضى شبكات التواصل اإلجتماعي اليوم في العالم المعاصر ، باهتمام كبير من قبل الباحثين و 
اتها ، إثارة وجدل في طيّ تحديدا في مجال الدراسات اإلنسانية واإلجتماعية ، لما تحتويه من ، والدارسين 

قت تقّدما بالنسبة للعالم والحضارات كالغرض الحقيقي التي جاءت من أجله هذه الوسائل  ، وهل حقّ 
أم أنها رفعت فقط من مستوى الدول القوية والتي تعد منشأها الرئيسي ، وإذا كان محور هذه ،اإلنسانية
بين األشخاص والمجتمعات ، فإنها لم  ت واإلنفتاحتلة صغيرة من التفاعالجعل العالم ك األساسيالشبكات 

وكذلك لم تراعي القيم المكونة  تحديدا المجتمعات العربية اإلسالمية تراعي طبيعة وبنية تلك المجتمعات ،
لها ، وبالتالي سعت هذه الوسائل إلى الترويج ونشر كل ماله عالقة بالقيم الغربية وتوجيهها إلى بقية 

على عدة مستوات في هذه كبيرا را وتأثيرا مجتمعات العربية اإلسالمية ، وهو ماأحدث تغيّ ال ،ومنهاالعالم 
بكات ، واألخالقي الذي يعد الهدف الحقيقي الذي تسعى تلك الشالمجتمعات أبرزها المستوى القيمي 

العربية لتحطيمه واإلنقاص من قيمته ،فمع مرور السنوات نالحظ هذا التغير القيمي على مستوى الشعوب 
اإلسالمية في مختلف المظاهر ، مثل اللباس ، المخالطة المحرمة ، الحرية المبالغ فيها للمرأة ، التقليل 
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من أهمية اللغة العربية ، وهو األمر الذي يشكل تهديد حقيقي لكل القيم اإلسالمية األصلية التي تبنى 
ف ضده وعدم السماح به عن طريق إعطاء عليها الثقافة والهوية اإلسالمية ، وهو مايجب علينا الوقو 

 حلول ومقترحات للخروج من هذا التغير القيمي الرهيب التي تعاني منه مجتمعاتنا . 

نحاول من خالل هذه الورقة البحثية الوقوف على التأثير الذي أحدثته وسائل التواصل  مشكلة البحث :
اإلجتماعي على قيم المجتمعات العربية اإلسالمية ، وكيف أنها تشكل خطر حقيقي لها ، من خالل 

ر ضرب كل مقومات القيم اإلسالمية األصيلة ومحاولة إستبدالها بقيم غربية دخيلة ، تتعارض بشكل كبي
مع قيم اإلسالم الحميدة ، وبعض ذلك نسعى إلى تقديم مجموعة من الحلول التي تساعد على الخروج من 

الذي أحدثته وسائل التواصل على القيم اإلسالمية ، ومنه نحاول طرح التساؤالت اآلتية : فيما هذا التأثير 
؟ ل وسائل التواصل اإلجتماعيفي ظعلى القيم العربية اإلسالمية  القيم الغربيةتتجلى مظاهر تأثير 
 من أجل المحافظة على القيم العربية اإلسالمية في ظل هذا التأثير ؟ .وماهي أبرز الحلول 

القيم بمعناها العام هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي يسير عليها إنسان معين : : مفهوم القيم  أوال
هذه القيم عالمة تساعد في الصعود إلى الغايات  أو جماعة أو مجتمع أو وحدة بأكملها ، على أساس أن

والمقاصد المحددة والطامحة إلى النجاح في أي مجال كان ، لهذا يجب اإلشارة إلى أن هناك قيم كونية ، 
أي قيم ثابتة عبر التاريخ وال يمكن أن تتغير ، كقيمة اإلخالص أو اإلحترام أو األمانة والصدق وغيرها ، 

و نسبية أي تختلف من شخص إلى آخر أو مجتمع إلى أخر أو مجتمعات إلى أخرى ، وهناك قيم متغيرة أ
الحالة تكون القيم مرجعها إتفاق معين لدى جماعة ما أيا يكن هذا النوع من االتفاق سواء من  في هذه

إتفاق وضعي ، أي وضعه اإلنسان ، مثال اإلحتفال برأس السنة الميالدية من خالل العرف أو الدين أو 
المبادئ المرغوبة بالنسبة للغرب وخاصة المسييحيين ألنه يعبر عن كيانهم وهويتهم ، بالمقابل هذا 

 اإلحتفال يرفض من قبل المسلمين ، ألنه ال يعبر عن هويتهم وقيمهم ، وهكذا .

من بين خصائها أنها إنسانية ألنها تخص اإلنسان وحده على غرار كل الكائنات الموجودة في الكون ، و 
ذاتية ألنها تختلف من شخص آلخر وأيضا مجتمع لآلخر حسب اإلتفاق فيما بينهم وأيضا متغيرة بحسب 

مرتبطة بشعور اإلنسان وإحساسه ، أما فيما يخص أنواع القيم ظروف الزمان والبيئة المحيطة به ، أيضا 
السياسية والجمالية وغيرها من  فهي كثيرة منها : القيم اإلجتماعية والقيم الدينية والقيم اإلقتصادية والقيم

 القيم .

معنى القيم في اللغة العربية ، هي الشىء بالتقويم ، تقول : تقاوموه فيما بينهم ، : مفهوم القيم اإلسالمية 
وإذا انقاد الشىء واستمرت طريقته فقد استقام وجهه وقّوم السلعة واستقامها يعني قّدرها وقوله تعالى) فيها 



وعند النظر  3مستقيمة تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان أّما قّيم المرأة فهو بعلها(أي 2كتب قّيمة 
للمعاني اللغوية لكلمة قيم نجدها تشتمل على عنصر مهم يتعلق بقيمة معينة أو مفهوم تأسيسي يتعلق 
بعالم المسلمين ، فالقوام هو العدل والقّيم على نفسه هو الحر المختار ، والصراط المستقيم هو حال 

جموعة من القيم األساسية ال يمكن التوحيد الذي يجب أن يكون عليه المرء فكلمة القيمة في مبناها م
 4فصلها عن مفهوم القيمة ذاته

فتعني المعتقدات واألحكام التي مصدرها القرآن والسنة ،يتمثلها ويلتزم في اإلصطالحأما القيم اإلسالمية 
بها اإلنسان المسلم ، ومن ثم تتحدد في ضوئها عالقته مع ربه ، واتجاهه نحو حياته في اآلخرة ، كما 

موقفه من بيئته اإلنسانية والمادية ، وهي مبادئ يلتزم بها جميع المسلمون ويتفقون بأنها األغراض  يتحدد
 . والحفاظ على هويتهم ووجودهم . 5التي يتشاركون فيها ، بغية تنظيم حياتهم

الكثير من الدراسات والبحوث العلمية أن اإلنسان  تأثبت:  مفهوم شبكات التواصل االجتماعيثانيا : 
كائن إجتماعي ، أي بطبعه ال يستطيع إشباع جميع رغباته وحاجاته البيولوجية والنفسية من دون التواصل 
مع أفراد بني جنسه ، فطبيعته االجتماعية تحّتم عليه العيش داخل محيط إجتماعي يكون التواصل هو 

، ومايؤكد هذه القضية في العالم المعاصر ويدعمها تطوير شبكات في مجال  6المفتاح للتأقلم مع محيطه
اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة تسمى شبكات التواصل االجتماعي ، التي عبارة عن تطبيقات في مجال 

ي استخدامها خاصيتها األساسية إتاحة التواصل التكنولوجيا الحديثة ، تعتمد أساسا على اإلنترنت ف
هي إستخدام تطبيقات اإلنترنت للتواصل واإلتصال تاح بين األشخاص المشتركين فيها أو : واإلنف

باآلخرين عن طريق الصوت أو الصورة أو رسالة ، أو هي المواقع اإلكترونية التي توفر فيها تطبيقات 
 اإلنترنت خدمات لمستخدميها، تتيح لهم إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام
معين ، وتوفر وسيلة إتصال مع معارف منشىء الصفحة أو مع غيره من مستخدمي النظام ، وتوفر 

 . 7خدمات لتبادل المعلومات بين مستخدمي ذلك الموقع أو النظام عبر اإلنترنت

 خصائص شبكات التواصل اإلجتماعي :
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يحتاج ال حيث خدام ،: ميزة شبكات التواصل االجتماعي أّنها سهلة اإلست : سهولة اإلستخدام 1
ومن ثم ،،فيكفي للشخص أن يشترك في أحد التطبيقات التي يريد أن يستخدمها المستخدم لجهد كبير 

يقول بإنشاء حسابه الخاص عن طريق البريد اإللكتروني والرقم السري، وبعدها يقوم بتفعيل كل مايحتويه 
 التطبيق من مزايا وخصائص . 

الطابع الذي تمتاز به شبكات التواصل اإلجتماعي هو اإلنفتاح على اآلخرين ، أي  اإلنفتاح :: 2
المشاركة بأي طريقة كانت سواء باإلعجاب ، أو إبداء الرأي أو طرح أفكار جديدة ،كل هذا متاح للجميع 

ّنها ، وهي تقدم خدمات مفتوحة لردود الفعل والمشاركة ، أو اإلنشاء والتعديل على الصفحات ، حيث أ
 .8تشجع التصويت والتعليقات وتبادل المعلومات من دون ضوابط ومرجّيات معّينة

تسمح تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي بإجراء محادثات وإقامة دردشة بين : المحادثة :  3
 . 9بالصوت والصورة مثل تطبيق فيسبوك المشتركين ، سواء عن طريق كتابة رسائل أو

مواقع التواصل اإلجتماعي بأّنها عبارة عن شبكة إجتماعية مترابطة بعضها البعض تتميز الترابط : : 4
وذلك عبر الوصالت والروابط التي توّفرها صفحات تلك المواقع والتي تربطك بمواقع أخرى للتواصل 
االجتماعي أيضا، فمثال خبر ما على مدونة يعجبك فترسله إلى معارفك وهكذا مما يسهل ويسّرع من 

 .10إنتقال المعلومات عملية

وهكذا شبكات التواصل اإلجتماعي هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات التي تسمح بالتواصل بين 
الناس في وقت قياسي وسهلة اإلستخدام ، وهي عديدة في العالم حاليا أهمها تطبيق فيسبوك الذي يعد 

حقق إنتشارا كبيرا خالل العشر ، وقد  2007أشهر تطبيق إجتماعي ، حيث كانت بدايته الفعلية عام 
سنوات األخيرة وهو تطبيق يسمح باإلتصال المباشر أو الغير مباشر عن طريق الرسائل وأيضا الصوت 
والصورة ، وكذلك هناك تطبيقات أخرى كاليوتيوب الذي يملك خاصية مشاهدة الفيديوهات وتحميلها ، 

ت يختلف عن التطبيقات األخرى مع وجود خاصية وأيضا نجد أنستاغراموواتسابوتويتر كل منها له مميزا
 .التفاعل االجتماعي كخاصية مشتركة 

: النبالغ إذا قلنا  جتماعياإلالقيم الغربية الوافدة للعالم العربي اإلسالمي في ظل شبكات التواصل : ثالثا
ة من تاريخ المجتمعات اإلنسانية ، وقضية تعد مرحلة حاسم أن ظهور شبكات التواصل اإلجتماعي

محوية تدل على المستوى الرفيع والعالي بالنسبة للعقل الغربي ، فالتواصل بالنسبة لهم ضرورة إنسانية 
                                                           

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على اإاتصال االسري ، أطروحة لنيل شهادة الماستر ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، أم  :بن عبود نسرين 8
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يتطلبهاالعالم ، لما فيه من إيجابيات ومنافع تعود على كل مجتمعات المعمورة ، لكن المتمعن في هذه 
ألساسي الذي تجلت من أجله ليس التواصل واإلنفتاح فقط بل عملية الشبكات يدرك تماما أن غرضها ا

لنقل قيم اآلخر وترويجها له بمختلف األساليب واإلستراتيجيات ، وإذا دققنا النظر جيدا في تاريخ هذه 
نجد فيها إنعطافة خطيرة على مستوى القيم  بقليل الشبكات والتي ال تتجاوز عشر سنوات أو أكثر

لذي يملك السيطرة على هذه الوسائل يملك السيطرة على قيم المجتمعات األخرى ويتحكم في اإلنسانية ، فا
مسارها ومصيرها ، وال أبعد من ذلك حال قيم المجتمعات اإلسالمية في ظل ااالنتشار الرهيب لهذه 

م عرضة أكثر لمخاطر هذه الشبكات ، حيث باتت القيم اإلسالمية الشبكات ، فقد أصبحت كل عا
صيلة مهددة باإلنكسار والتراجع في ظل هذه الشبكات ، وإذا أردنا الحديث عن التغيرات التي أصابت األ

تأثر من ،  على نمط حياة األشخاص المسلمينالقيم في المجتمعات اإلسالمية ، وكيف أنها أثرت سلبا 
بعد من ذلك بل األ صل درجة التقيلد المباشر ،بها ووقع نوع من اإلنفتاح المبالغ فيه ، حتى و كبير 

المطالبة بإقامة هوية عالمية واحدة ولغة واحدة واإلندماج مع العالم الغربي ، وهو مايشكل خطر كبير 
وبعدها نقدم مجموعة من الحلول التي من شأنها معالجة هذه على ضياع القيم اإلسالمية األصيلة ، 

وضع مظاهر هذا الخطر في مجموعة من ويمكن التأثير الوافد من الغرب في ظل سطوة هذه القيم . 
 النقاط أبرزها :

أصبح هذا المظهر من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الوسط اإلسالمي ، ألنه يتعدى من  اللباس :: 1
كونه مجرد مظهر إلى وجود يحمل قيم متنوعة ، خاصة إذا كانت هذه القيم ال تنتمي إلى الثقافة 

اليوم في العالم اإلسالمي قيم اللباس متغيرة جدا ، بل تقترب كثيرا من فنالحظ اإلسالمية بأية صلة ، 
اللباس الغربي طبعا نتيجة التأثر الواضح لشبابنا وشاباتنا بوسائل التواصل االجتماعي ، ويمكن حصر 

 هذا المظهر في نقطتين : 

ماوصل إليه الشباب العربي المسلم اليوم ال يعد طفرة في مستوى التفكير والبعد :  :بالنسبة للشبابأ 
العقلي ، بل العكس التراجع القيمي واألخالقي والتربوي ، حيث نالحظ مدى تأثير وسائل التواصل بعقول 
شبابنا المسلم ، حيث نجده اليوم يلبس موضة ال تنم عن قيمه األصيلة وال تعبر عن هويته وأصله 

معتقدا أنه فعال يقة والممزقة بكل إفتخار وثقة ، الضالقصيرة و الحقيقي ، فالشاب اليوم يرتدي السراويل 
فين حين أن القيم اإلسالمية تهى عن ذلك وتدعو إلى التمسك بقيمة الحياء والمظهر المحترم الصواب ، 
عن اللباس وهي إستخدام الوشوم  ناهيك عن أفعال أخرى تقلل من قيمه اإلسالمية وال تقل أهميةوالالئق . 

المختلفة في الجسم ، وأيضا وضع السالسل على يديه ورقبه ، وكل ذلك يتنافى بشكل قاطع مع القيم 
سالمية التي تحرم هكذا سلوكات ، كل هذه القيم إستقاها من شبكات التواصل وتأثره بالثقافة الغربية ، اإل



ظائفهم سواء كانوا رياضيين أم مغنيين أم راقين ، حتى يذهب فيكفي أن يرى النجوم العالميون باختالف و 
 إلى صاالت التجميل و يحاول تقليدهم والتشبه بهم .  

: هذه النقطة ال تنتهي ونحن نتحدث إليها ، فما وصل إليه حال بناتنا وبنات العالم  :بالنسبة للفتياتب 
مة اللباس لديهن ، وكل ذلك التحول في اإلسالمي يدعو للحيرة واإلندهاش من المستوى المتدني لقي

المظهر الخارجي وطبعا اللباس مرده األساسي شبكات التواصل االجتماعي ، حيث تغير اللباس ظهر 
واضحا في آخر السنوات فقط أي حوالي عشر سنوات ، وهي نفس السنوات التي برز فيها شبكات 

باس ووسائل التواصل ، فاليوم في عالمنا التواصل وهو مايدل على وجود عالقة طردية بيت تغير الل
اإلسالمي نجد أن المرأة تحررت تماما من مشكلة اللباس التي كانت تزعم بأنها تقيدت منه طوال السنوات 
وعندما نقول تحررت تمام هذا ال يعني الحكم التام والشامل ، بل هناك مجتمعات إسالمية ال زالت 

ظل اإلنفتاحواإلنبهار من قبل  يلكن فعلى الهوية اإلسالمية ، محافظة ويسود اللباس المحافظ الدال 
المرأة اإلسالمية وقع نوع من التأثر واإلحتكاك واإلعجاب الشديد بقيم الغرب خصوصا في اللباس حيث 
أصبحت الفتاة في العالم اإلسالمي ال حرج في لبسها السراويل الضيقة والقصيرة ، والتي من شأنها أن 

باب وإثارة شهويتهم ، بل األدهش من ذلك هو إحساسها بالفخر الشديد كونها تلبس أحلى تثير فتنة الش
وكذلك إستخدامها ألنواع كثيرة من مساحيق التجميل واإلغراءات الماركات العالمية وهي تتبرج بها ، 

ن إثارة الشبهات المختلفة وهو مايتنافى تماما مع القيم اإلسالمية كالعفة واللباس الالئق المحتشم البعيد ع
 . 

: من القيم المشينة التي تغيرت في شبابنا وشاباتنا اليوم إستسهال  اإلختالط والعالقات العاطفية:  2
قضية التواصل مع الغير وفتح أبواب اإلنحراف األخالقي والتربوي ، فاإلنفتاح والتواصل مع غير الثقافات 

م اإلسالمية نقل إلينا بعض العادات والقيم منها التعود على الحديث مع األجنبيات ،واإلستمتاع بمشاهدته
عبر شبكات التواصل ، هذا ماجعل شبابنا اليوم يعيشون في معهم إقامة روابط عاطفية وجنسية ، وأيضا 

سلوكات هذا العالم الخارج عنهم ، والنقطة التي أفاضت الكأس عالم غير عالمهم ، لكن يقومون بأفعال و 
ة ألمانية أو أمريكية ، ليبدأ هو إفتخار الشباب بالتحدث مع األجنبات فيكفي أن أن يتعرف الشاب على فتا

مسلسل اإلنحراف في كيفية مغازلتها والتودد إليها قصد إرسالها له صورها أو مقاطع فيديو أو إرسال 
رات الحب والحنين فيعجب بذلك كثيرا ومن هنا تبدأ الخطوات نصوص كتابية أو صوتية ممزوجة بعبا

واء المتعة الجنسية أو قصد الزواج أو الهجرة ، األولى لإلنحراف ، فبعض النظر ماكانت غاية الشاب س
 . فإن ذلك يتجاوز قيم كثيرة من المبادئ اإلسالمية ، وهي اإلبتعاد عن الشبهات واإلخالص في النظر



الشك أن اللغة أحد أهم المقومات التي تبنى عليها أي أمة التقليل من قيمة اللغة العربية : :  3
وحضارةإنسانية ، ونالحظ عبر التاريخ أنه كلما كانت األمة قوية كان تأثير لغتها قوي وله قيمة في العالم 
، فمثال خالل العصر الحديث كان فرنسا أقوى إمراطورية آنذاك بالمقابل كانت الفرنسية لغة العلم والفكر 

فة ، كذلك ينطبق الحال على ألمانيا وإنجلترا في تلك الحقبة ، وقبل ذلك بقليل كانت العربية لغة والمعر 
العلم والفكر ، تحديدا في العصر العباسي حوالي القرن التاسع والعاشر كون الحضارة اإلسالمية عرفت 

 مة والنقل خاصة في زمن المأمون .أرقى إزدهار لها من خالل الترج

في عالمنا الحالي وماجلبه من تكنولوجيا أبرزها شبكات التواصل االجتماعي ، إنساقت األمم لكن مانراه 
العربية اإلسالمية وراء هذا اإلعجاب والتقدريس ، وتكمن مظاهر هذا التقديس في ولع شبابنا وشاباتنا 

يان تماما للغة لغة األصل العربية ، إذ نكاد نرى نسبالتواصل عن طريق اللغات األجنبية ، على غرار 
والقضية المثيرة لإلهتمام  العربية ،وهو مايشكل ضربة ألحد أهم القيم العربية اإلسالمية في تشكل الهوية ، 

اليوم حين نرى شبابنا العربي المسلم على غرار حّبهم الكبير للغات األجنبية مثل اإلنجليزية التي أصبحت 
ار لغات تقّلل من قيمة لغتهم العربية ،حيث أصبح الشاب لغة التواصل ، كذلك أصبحوا يتفّننون في ابتك

يكتبها ، أيضا كلمة حفلة nel3ebمثال فعل نلعب يصبح يكتب النطق العربي بالكلمات الفرنسية ، 
hafla وغيرها في استخدامه للجمل المتواصلة الطويلة أو الكلمات المفردة ، بل األكثر من ذلك تكوين لغة

متعاملين بها، أيضا تم استحداث الحروف الفرنسية واستبدالها بأرقام معينة مشتركة خاصة بتلك الفئة من ال
أي أن حرف a5bar11، وكلمة أخبار تكتب  mo7amedبين المتفاعلين ، فمثال محمد أصبحت تكتب 

كل هذه التأثيرات من شأنها أن تحطم قيمة أساسية  ، ، وهكذا 5، وحرف خ أصبح رقم  7ح أصبح رقم 
 في الشاب العربي المسلم أال وهي قيمة اللغة العربية . 

من القيم السلبية التي أخذناها نتيجة التأثر بوسائل التواصل االجتماعي الفراغ والفشل :الفراغ واإلنعزال:  4
التواصل ، ونرى في مجتمعاتنا  في ترتيب الوقت ، وبالتالي ضياع وقت كثير في تصفح شبكات
تصبح هذه الوسيلة للتسلية وتضيع  اإلسالمية اليوم أن هذه الشبكات أصبحت تملىء فراغ من يدخلها وهنا

كذلك إستخدامها بشكل كبير  ،وبالتالي سقوط قيمة مهمة ، هي إستغالل الوقت فيما ينفع ،12الوقت
يضعف من قدرة التواصل المباشر الواقعي مع األشخاص المحيطة حول مستخدميه وبالتالي ، الدخول في 

 مرحلة عزلة عن العالم ، وهو مايفقد قيمة أساسي في الحياة وهي قيمة التواصل والحوار . 
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لسنوات األخيرة الماضية ، ونقصد بها : هذه النقطة أصبحت تظهر جلية في ا : اإلحتفاالت المتنوعة 5
نجد اإلحتفال بأعياد ال تنتمي إلى الثقافة  قيم غربية في األساس حيثتأثر المجتمعات العربية اإلسالمية ب

وأيام بارزة منها رأس السنة الميالدية )الكريسماس ( اإلسالمية ، على غرار عيد الحب وكذلك عيد المرأة 
ب يتتبادل الحبيبان الهدايا والشوكوالطا المختلفة األنواع ليبدو األمر رومانسيا وغيرها ، فمثال في عيد الح

وجميال ، ويكتبان رسائل الحب المعبرة ، وربما يتجاوز األمر إلى ممارسة أفعال تتنافى مطلقا مع القيم 
من  اإلسالمية ، واألدهش من ذلك هي ليس فقط من هم في مرحلة الشباب من يقومون بذلك ، بل حتى
كذلك هم أصغير منهم كالتالميذ في المتوسطة والثانوية ، ليرتفع األمر من الخطورة إلى األخطر ، 

بالنسبة لإلحتفالبالكرسماس فإنه بدى أكثر شيوعا في السنوات الماضية ، رغم أنه يخص المسيحيين بصفة 
يحتفلون في تلك الليلة من عامة من كل أنحاء الوطن ، إال أننا نرى الكثير من المسلمون يهللون به و 

مشروبات وألعاب نارية وتهنئة المسيحيين ، وهذا األمر فيه خطورة ألنه أدخل لنا قيم دخيلة ال تعنينا 
 وبإمكانها أن تجذبنا وتنسينا قيمنا اإلسالمية األصيلة .

بما يروج ،ولع المجتمعات العربية اإلسالمية  : نالحظ في السنوات األخيرة  : التاريخ كقيمة حضارية 6
ولوجيا عن طريق وسائل التواصل من تاريخ مشرق للغرب ، والثقافة الساحرة واإلنفتاح ، واإلعجاب بالتكن

اإلنبهار واإلعجاب في حين تراجعت قيمة اإلعتزاز من ، حصل نوعالحديثة والتقنية العالية والبلدان الرائعة 
، وكأن تاريخ هذه المجتمعات لم يكن ، وأن هناك تاريخ واحد اآلن وهو التاريخ الغربي بالتاريخ اإلسالمي 

وتنقص بعض من القيم األصيلة لدى المجتمعات اإلسالمية قيمة اإلعتزاز ،القوي ،وهنا األمر يزداد خطورة
إستشراف بتفشي هذا الوضع سيضيع التاريخ اإلسالمي الذي به نحاول و والفخر بتاريخها وثقافتها ، 

 .التخلف والركود  المستقبل والعمل به من أجل النهوض من جديد في ظل هذا

: في ظل اإلكتساح  بعض الحلول للخروج من أزمة تأثير وسائل التواصل على القيم اإلسالمية: رابعا
،  الرهيب لوسائل التواصل وذكر بعض من مظاهر التأثير في قيم المجتمعات اإلسالمية وتحديدا العربية

بات واضحا أن األمر خطير ويحتاج جهود كبيرة لتدارك األمر قبل أن يفلت بشكل مطلع ، وهو مانطلع 
إلى معالجته ، من خالل تقديم بعض الحلول والنصائح التي نأمل أن تقدم القليل من الكثير الذي نسعى 

 إلى تجاوزه والكشف عن تأثيراته وقد وضعناها على شكل نقاط كاآلتي :  

أول نقطة يمكن البداية بها الوعي بمسؤولية إستخدام شبكات التواصل الوعي بالمسؤولية : :  1
اإلجتماعي ومعرفة أخطارها وتأثيرها على البيئة العربية اإلسالمية ، ألن الجهل بخطورة الشىء ، أخطر 

مجانا ويتيح لك  من الشىء نفسه ، باعتبار أن الغرب ليس غبيا لدرجة أنه يمنح لك اإلنفتاح على العالم
رؤية أي شيء تريد أن تراه ، رغم أن مايريدك أن تراه يقدمه لك أمام عينك لتتمكن من رؤيته بسهولة ، 



فكل شيء يبقى إفتراضيا وغير واقعي ، لهذا يجب أن نغير من وعينا وطريقة النظر لألمور بسطحية 
البسيطة وبالتلي فحص األشياء بمنطق وبساطة ، فكلما كسب اإلنسان وعيا زائدا كلما ترفع عن األمور 

، ألن المشكلة التي يواجهها اإلنسان في حياته تتمثل في أن العقل وليس منطق العاطفة واإلعجاب 
الدوافع السلوكية في حياته ، إنما يأتي معظمها من الوجدان ، أما نصيب العقل فيها فنزر يسير ، فما 

مة ، ولكنهم ال يستطيعون أن يلزموا أنفسهم على صعيد السلوك أكثر الذين يتمتعون بمدارك واعتقادات سلي
زق التأثر بقيم الثقافة الغربية الوافدة من شبكات التواصل من مأهذا كله من أجل الخروج ، و  13والتطبيق

 اإلجتماعي . 

معات هذه النقطة مهمة جدا ألنها األساس الذي تبنى عليه المجت:  العودة إلى قيم اإلسالم األصيلة:  2
العربية المسلمة ، على أساس أن جميع القيم التي تربينا عليها وأسست لفكرنا وفكر من سبقونا من 
األجيال منشأها الرئيسي التعاليم اإلسالمية ، وال نبالغ إذا قلنا أن اإلسالم لم يترك قضية لم يتطرق إليها 

وقد اإلنسان المسلم أن يتحلى بها ،  خاصة من ناحية تحديد القيم الإلنسانية العالية ، التي يجب على
الكون ، وقد ربطها بشكل واضح بكل ماله عالقة باإلنسان بهذا الوجود ك على القيمة كثيراركز اإلسالم 

وهللا والحياة ، وهذه القيم تتشكل في صميم اإلنسان عبر تفاعله مع اآلخرين ، وأيضا خبراته المختلفة 
والتوجيه اإلسالمي ، وإذا جئنا ألهم زكيزتن في تكوين القيم لدى الفرد المسلم المأخوذة من التعليم والتربية 

نجدها تتمثل في القرآن والسنة ، وهدف تلقين القيم في اإلسالم هو تحصين الفرد المسلم من كل أبعاد 
ق عاطفية أو شعورية قد تؤثر على سير حياته وابتعاده عن النهج الصحيح ومن ثم اإلنحراف على الطري

القيمي إلى الثقافة اإلسالمية ، وإذا تبينا أهمية نشوء القيم في الثقافة اإلسالمية  المستقيم ، وفقدان اإلنتماء
 نوضح ذلك أكثر بتبيين خصائص القيم في اإلسالم : 

صادرة من الشريعة اإلسالمية : فالقيم اإلسالمية ترد على صورة أو أنهي ، وبذلك فإن القيم تضبط  : 1
 تاريكة له مساحة من اإلختيار . الفرد 

بمعنى أن القيم تشمل توجهات اإلنسان وكافة شؤونه ، وال تقتصر على أموره شاملة متكاملة :  : 2
الخاصة بالدنيا ، وإنما تشمل الحياة اآلخرى كذلك باإلضافة إلى شمولها للمجتمع بأكمله ، وعالقة كل فرد 

ود المسلم إلى الطريق الصحيح في تحديد أهدافه وغاياته ، وتفتح بمجتمعه ، وبذلك فإن القيم اإلسالمية تق
 .  14له كل مؤشرات الجانب اإليجابي في التخطيط المناسب لسير حياته
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عندما نقول صالحة لكل زمان ومكان معنى ذلك أنها ثابتة ال تتغير من صالحة لكل زمان ومكان :  : 3
بداية ظهورها إلى غاية نهاية الكون ، فإذا تيقنا أن اإلسالم وتشريعه األساسي القرآن ال يتغير بتغير 

حل الزمان باعتباره ، والقيم مأخوذة من القرآن ، إذا منطقيا ال تتغير ، فكما كانت عنصر إيجابي في المرا
األولى من ظهور اإلسالم وترسيخ القيم اإلسالمية األصيلة مع النبي عليه الصالة والسالم أو في عهد 
الخلفاء الراشدين ، وبعدها بقرون عندما تشكلت معالم األمة اإلسالمية وتحديدا في العصور الذهبية بقيادة 

مكن أن تكون عنصرا ثابت في إقامة بناء حضارة راسخة في التاريخ ، يهارون الرشيد وابنه المأمون في 
 تكون بنفس المواصفات ولكن الشرط هو التمسك بالقيم اإلسالمية والعمل بها . حضارة أخرى 

وكذلك في العودة لإلسالم وتطبيق شرائعه وعباداته ومبادئه نكون قد تجنبنا قيم دخليلة عن الثقافة 
اإلنسان رصيدا ضخما من القيم األدبية العالية  اإلسالمية ، ألن العبادات والتي تنبع من الدين تعطي

وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة عن دور العبادات في التمسك بالقيم منها مايذكر القرآن في قوله )إن ،
أي أداء الصالة يذهب كل فرصة الرتكاب قيمة (15الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر هللا أكبر 

نفس مهذبة وروح مشرقة وخلق فاضل الذي يدفع بالشهوات بالمقابل يخلق  سيئة كالنظر والكالم المحرم
يلة ، يتمسك بقيمه األص 16وفكر سليم وكل هذه القيم تخلق فرد واعي له مكانة شخصية واجتماعية

 عن طريق شبكات التواصل اإلجتماعي . بعضها يأتي  التيعن قيم دخيلة بعيدة عن قيمه  بالمقابل إبعاده

نقطة أخرى ال تقل شأنا عن النقطة السابقة وهي التربية الحسنة من طرف :  الحسنة لآلباء التربية:  3
اآلباء نحو أوالدهم من أجل إعداد فرد صالح يتحلى بأرفع القيم اإلنسانية واألخالقية التي تبني مجتمع 

ينتهي ، على  راقي ومثقف داخل كيان ثقافي ومجتمع معين ، وإذا تحدثنا عن هذه النقطة فالكالم ال
أساس أننا نرى إهمام كبير بالنسبة لآلباء اتجاه أطفالهم من ناحية التربية ، ونحن ال نفهم سر هذا 

أم الظروف ال تسمح بذلك ، ،اإلهمال ، هل هو الجهل نفسه أم التهاون في أداء التربية أم عدم السيطرة 
باب عدم االهتمام الكبير بقضية التربية كل هذه األسئلة وأخرى ال تنتهي من شأنها أن تطرح لنعرف أس

والهدف الذي تسعى خاصة في ظل الغزو الثقافي الذي يمثل أحد تجلياته شبكات التواصل اإلجتماعي ،
إليه التربية اإلسالمية بلوغ الطفل درجة الرقي اإلنساني أو درجة أحسن تقويم حسب التعبير القرآني ، 

، والتربية تبنى في مراحل  17عالقاته بالخالق والكون واإلنسان ويبلغ اإلنسان درجة الرقي حين تتشكل
يتعلم الولد من خاللها على كل عديدة بداية من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة والمراهقة ، وهكذا ، 
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القيم اإلسالمية الحسنة من معرفة قيمته كوجود إنساني ،واإلقرار بوحداية هللا تعالى إلى التمسك بالفضائل 
وعدم اإلختالط المرح ، وغيرها  لحميدة ، كالصدق والحلم والعفة واإلخالص ، واإلحترام وعض البصر ،ا

، كذلك تقع على األسرة مسؤولية كبيرة في توجيه أبنائهم وإرشادهم لإلستخدام األمثل لوسائل التكنولوجيا 
ستخدامها ووضع رقابة عليهم الحديثة ومنها وسائل التواصل ، وتنبيههم على مخاطرها في حالة إساءة إ

، من أجل حمايتهم  18بين الحين واآلخر وضبط األجهزة بأن تكون في مكان بارز من البيت أو المكتب
 والحفاظ عليهم من سوء إستخدام تلك الوسائل . 

: من واجب األفراد بشتى عمرهم وجنسهم تنظيم وقتهم في استخدام  تنظيم إستخدام وسائل التواصل: 4
وسائل التواصل ، ألن التعود عليها يخلق إدمان رهيب وبالتالي ضرورة تطبيق نظام صارم يسعى إلى 
توجيه سلوك الفرد فيما ينفع ، فبدل إستخدام هذه الوسائل لساعات طويلة في اليوم بشكل عشوائي ، في 

ساء والليل ، على األقل إختيار وقت محدد يوميا ولمدة قصيرة فمثال إستخدامه في المساء الصباح وفي الم
لمدة ساعة وفي الليل لمدة ساعة ، من أجل خلق تنظيم ذهني وإبعاد أي فرصة للتعلق به وجعله شىىء 

 روتيني في الحياة ال يمنكن العيش بدونه .

إطار بعض الحلول المقدمة للخروج من أزمة التغير : كنقطة أخرى في  إقامة الندوات والملتقيات: 5
القيمي في ظل إكتساح شبكات التواصل االجتماعي ، ضرورة إقامة ندوات ومؤتمرات تناقش هذا 

وطرح اإلشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع ، الموضوع الحساس في المجتمعات العربية اإلسالمية ،
الدعوة إلى اإللتزام بالنصائح التي يخرجون اإلسالمية ، كذلك العربية وتهديدها الكبير لقيم المجتمعات 

 .منها جراء إقامة هذه الملتقيات 

 أن :  هذه الورقة البحثيةإنجاز نستنتج من خالل  الخاتمة :

شبكات التواصل االجتماعي تقنية جديدة في العالم المعاصر هدفها الظاهر الربط بين المجتمعات  : 1
صغيرة واحدة من حيث التفاعل واإلنفتاح مع كل مجتمعات العالم ، لكن األهداف  وجعل العالم في بقعة

من أجل توحيد هذه القيم على الحقيقية لنشأة هذه الوسائل الترويج للقيم الغربية وكل مقوماته المشكلة لها ،
توزيعها رها و من خالل نش مستوى العالم ومحو كل آثار القيم األخرى وتحديدا القيم اإلسالمية األصيلة 

 ، من أجل تأثيرها السريع . سهولة الحصول عليها من قبل المتلقي إتاحة تعمد و 
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من المبادئ والقواعد التى يسير عليها إنسان ما أو مجتمع ما أو حضارة ما ، وهذه أن القيم مجموعة  : 2
القيم هي إجتهادات إنسانية تكون غايتها األساسي الحفاظ على وجود اإلنسان ورفعه عاليا ، وكذلك تمييز 

جملة من  في هذا العالم وتحديدا الحيوان ، وكذلكسلوكاته وأفعاله عن كل الكائنات األخرى الموجودة 
من بين خصائها أنها إنسانية ألنها  المقاصد التي يسعى الفرد إلى تحقيقها بشكل مستمر ودائم ال يتوقف ،

ظروف الزمان والبيئة وأيضا متغيرة بحسب  تخص اإلنسان وحده و ذاتية ألنها تختلف من شخص آلخر
 المحيطة به .

قدمتها لصالح اإلنسانية إال أنها أثرت كثيرا في  أن شبكات التواصل االجتماعي رغم اإليجابيات التي : 3
المجتمعات العربية اإلسالمية ويكمن هذا التأثير أساس في تغير القيم التي كنا نعتقد أنها ثابتة ال تتغير ، 

عالم هذا التغيير في قضية اللباس مثال والذي مإلى قيم بدأت بالتغير في ظل سيطرة هذه الوسائل وتكمن 
مح أساسي بالنسبة للشخص المسلم ، لكن مانلحظه اليوم يدعو للقلق حين أصبح الشباب قيمة ومليعد 

ة سواء بالنسبة للسراويل أو القمصان ، ر المسلم يتفنن في اقتناء مالبس ذو أشكال صيقة وممزقة وقصي
تعمال واألمر ال يتوقف عند هذا الحد كذلك نوعية الحالقة الحديثة القادمة من الغرب كوضع مراهم واس

ساسية منها : الرجولة ، مساحيق متنوعة تثير التشبه بالنساء وهو مايجعل هؤالء الشباب يفقدون قيم أ
 غيرها . الحياء و الكرامة ، المظهر الالئق و 

أن التغير القيمي لدى المرأة العربية المسلمة أصبح واضحا وكل ذلك سببه التأثر الشديد بوسائل  : 4
التغيير في كل شيء تقريبا ، سواء في اللباس ، أو المظهر الخارجي ، التحرر من كمن هذا يالتواصل ، و 

فمثال قضية اللباس أصبحت قضية عادية بالنسبة للمرأة ولها  وغيرها،البيت ،رفع الصوت أثناء الكالم ،
لحرية التامة فهذا يشعرها بالراحة والفخر وا ،فال بأس أن تلبس السراويل الضيقة أو الشفافة ،حرية اإلختيار

من دون معرفة عواقب ذلك سواء أخالقيا أو دينيا ، كإثارة الفتنة بين الشباب ورفع من إمكانية التحرش 
جتماعي وجدت المالذ إلفراغ واقعها ، فيكفي أن تعجب بمسلسل أو فلم حتى تقوم اإل، فمع التواصل بها 

ير قيم كثيرة كانت األجدر أن وبالتالي تتغغيرها ، بتقليده في بعض األمور كلباسهم وثقافتهم ولغتهم و 
 الحياء والمظهر الالئق المحترم وهي العفة و  تحافظ عليها

إسالمية صحيحة هي الضامن الوحيد لتجنب وقوع المجتمعات العربية ومناهج أن التربية وفق أسس : 5
كايحتاجه الفرد المسلم  اإلسالمية في تأثير القيم الغربية الوافدة من شبكات التواصل اإلجتماعي ، فكل

وية األمة موجود في التربية والسلوكات الحسنة والقيم التي من شأنها أن تبني حضارة ، وتحافظ على ه
 .والثقافة اإلسالمية ، والتاريخ ، واللغة ، اإلسالمية التي مبدأها األساسي اإلسالم 



ية المعاصرة ، وجب مناقشته وطرح كذلك ألهمية الموضوع وحساسيته في األوساط العربية اإلسالم : 6
إشكالياته من جميع الزوايا للوصول إلى حلول لتجنب هذه التغير القيمي الرهيب ،الذي نعاني منه اليوم 
في ظل شبكات التواصل ، لذا من الضرورة إقامة ملتقيات ومؤتمرات باستمرار لمناقشة الجديد في إطار 

يس فقط على مجتمعات معينة بل هوية وقيم بأكملها وهي القيم هذا الموضوع والتنبيه على خطره الكبير ل
 اإلسالمية األصيلة . 
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 ملخص

مسلمي فرنسا في المحافظة على هويتهم وتحقيق االندماج الكامل في  إمكانيةتتناول الدراسة 
سات الرسمية وغير سالمجتمع الفرنسي في ظل علمانية الدولة، هذا األمر يمثل رهان كبير تعمل المؤ 

 أنهملمي فرنسا بنوع من االغتراب واالندماج المنقوص رغم سيشعر م الرسمية على تحقيقه، فكثير ما
 أحفادهفيهم من ولدوا  إنيملكون جميع الوثائق القانونية التي تثبت انتمائهم للجمهورية الفرنسية، بل 

الغير فرنسية، لكن خطابات العنصرية والكراهية على المستوى الرسمي والشعبي  أصولهمهناك رغم 
منظومة القوانين التي تقيد من  إلى باإلضافة اإلعالمليمين المتطرف ووسائل ا أحزابالتي تغديها 

وغلق المساجد تجعلهم يشعرون باالغتراب في وطنهم  حقهم في االلتزام بشعائرهم الدينية مثل الحجاب
وكذا الخطر على هويتهم، رغم أن الدستور الفرنسي ينادي بحرية المعتقد والدين، لكن على ارض 

 الواقع نجد خالف ذلك.

Abstract 

The study deals with the possibility of the Muslims of France to preserve their 

identity and achieve full integration into French society in light of the secular 

state, The Muslims of France often feel a kind of alienation and incomplete 

integration even though they have all the legal documents that prove their 

affiliation to the French Republic, and even among them were those whose 

grandchildren were born there despite their non-French origins. To the system 

of laws that restrict their right to abide by their religious rituals, such as the 

veil and closing mosques, make them feel alienated in their homeland, as well 

as a threat to their identity, although the French constitution calls for freedom 

of belief and religion, but on the ground we find otherwise. 

 
 



3 
 

 مقدمة

لم تطرح مواضيع الهوية واالندماج كمشكل في النقاش العمومي بفرنسا إال مطلع الثمانينات 
الهجرة  إيقافمن القرن الماضي حيث استأثرت منذ ذلك الحين باهتمام متصاعد؛ حيث كان لقرار 

وتعويضها بسياسة التجمع العائلي األثر البالغ في تغيير التركيبة االجتماعية  1974الرسمية سنة 
فبعد التحاق الزوجات واألوالد بالديار الفرنسية وجد العمال المهاجرون أنفسهم  ،للمهاجرين المسلمين

سر الحديثة العهد بفرنسا، عمل المادية لأل اإلمكاناتإذ باإلضافة إلى توفير  ،أمام مسؤوليات جديدة
كما  ،اآلباء على االنخراط أكثر في تربية األوالد واالهتمام بنقل التراث الثقافي والديني لألجيال الجديدة

أن حلم الهجرة المؤقتة سيتالشى مع مرور الوقت وسيفضل هؤالء المهاجرون االستقرار النهائي بديار 
أعداد  دوازديا اإلسالميإذن أمام تنامي الحضور  ،باألساس المهجر العتبارات اقتصادية واجتماعية

لكن سرعان ما  ،أبناء المهاجرين عملت فرنسا على بلورة سياسات إلدماجهم كلية في المجتمع الفرنسي
ستحظى بعض القضايا باالهتمام أكثر من  ،ستطفو بعض المشاكل تتعلق بهوية المهاجرين المسلمين

 حيث ستختلف الرؤى والمواقف بشأن حلها. اإلسالمياتصال بالدين غيرها خاصة تلك التي لها 

 الدولة علمانية إطار في فرنسا في اإلسالم خصوصية :األول المحور

حيوي جدل  الخالفات حول معالم الهوية اإلسالمية على أن تنظيم اإلسالم في فرنسا هو مصدر تشهد
األمر متروك  ، هذااإلجماع أبعد ما يكون عن، مما يدل على أن هذا داخل المجتمع اإلسالمي نفسه

سواء كان مواجهة أي منطق لتوحيد اإلسالم للمسلمين لضمان الحفاظ على هذا التنوع بشكل دائم في 
أو أنه  ،ذلك من عمل الجماعات اإلسالمية المتطرفة التي تسعى بأي ثمن لتوحيد ممارسة اإلسالم

 ينبع من تمثيل مهين لإلسالم يبدو أنه واسع االنتشار اليوم.

تكشف لنا هذه  هذه هي التحديات التي تواجه المسلمين في فرنسا اليوم وكذلك المجتمع الفرنسي نفسه
، إن لم يكن بالتناضح لإلسالم بالعيشالقضايا عن العديد من التحديات التي يجب مواجهتها للسماح 

 .1ا، على األقل في عالقة أكثر هدوء لمجتمع المحيطالتام مع ا

                                                           

1
  -  Tariq RAMADAN, Les Musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam, Paris, Sinbad/Actes Sud, 

2003, p. 126. 
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 47، شكك "الشعب الفرنسي" بنسبة 2015في دراسة الستطالع آراء الفرنسيين، نشرت في العام 
 81بالمائة للديانة الكاثوليكية و 93بالمائة في قدرة اإلسالم على التعايش مع قيم الجمهورية، مقابل 

يبدو بالتالي، على األقل بالبناء على هذه المعطيات، أن الدولة  ،يهوديةبالمائة بالنسبة إلى الديانة ال
 :في فرنسا إنما هي أمام احتمالين أساسيين اثنين

إما سن سياسات عمومية تكون موجهة للمسلمين، باعتبارهم "طائفة على هامش المجتمع"، لها  -
ناحية العملية والدستورية، ناهيك عن قوانينها وقيمها ونمط عيشها، وهو ما ال يمكن أن يستقيم من ال

 .تداعيات ذلك على المستوى السياسي واألخالقي

وإما العمل على فرض قواعد ومعايير جديدة يكون من شأنها إدماج مسلمي فرنسا، والحيلولة دون  -
 .أن يسقطوا في مستنقع األصولية والتطرف والعنف وجر الدين النحرافات طائفية ال تحمد عقباها

يكن المسلمون يشكلون طرفا في العقد الذي قامت بموجبه العلمانية في فرنسا، فالمؤسسات الدينية لم 
اإلسالمية والمساجد واألئمة ال تمثل أي عنصر من عناصر ذلك االتفاق المفضي إلى العلمانية، 

ية م، ووضع1905فوجود هذه المؤسسات هو وجود الحق على إقرار مبدأ العلمانية في فرنسا عام 
المسلمين على هذا النحو، تجعلهم يتمثلون أنفسهم وكأنهم أصبحوا محط دعوة إلى االنخراط في هذا 
العقد الذي لم يشاركوا في صياغته، ومع ذلك فقد جاءت الدعوة في وقت أصبح فيه ذلك العقد في 

 .2أزمة خانقة

لالنقسام، علمانية م أعلن الدستور الفرنسي أن فرنسا "جمهورية غير قابلة 1946فمنذ عام  
المتعلقة بالفصل بين  1905ديسمبر 9ديمقراطية واجتماعية" وبموجب المادة الثانية الشهيرة من قانون 

 الكنائس والدولة فان " الجمهورية ال تعترف وال تساعد أي طائفة".

وبموجب قانون الفصل المشار إليه يحظى اإلسالم في فرنسا بكثير من اإلجحاف بوصفه آخر 
 يانات التي وجدت في فرنسا، حيث يواجه اإلسالم العديد من المعوقات أهمها:الد

 التأخر الصارخ في بناء أماكن العبادة مقارنة مع األديان األخرى. -

                                                           
، 1ط "، منشور دفاتر عائلية،اإلسالمفي الخطاب الفرنسي نحو  "قراءة تحليلية نقدية واإلسالماليسار الفرنسي سعيد ناشيد،  - 2

 79ص، 2007
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 النقص في المقابر اإلسالمية والمرشدين في المستشفيات وفي الجيش -

 وجود أئمة معظمهم غرباء وقليلو الثقافة.  -

ظل اإلسالم في فرنسا موزعا بين جمعيات عدة تترابط بقوة مع البلدان األصل  ووفق هذه المعطيات
التي أتى منها السكان المسلمون )المعهد اإلسالمي لجامع باريس مرتبط بالجزائر(، ) الفيدرالية العامة 
لمسلمي فرنسا، وتجمع مسلمي فرنسا مرتبط بالمغرب(،)لجنة التضامن بين المسلمين واألتراك في 

 . 3سا مرتبط بتركيا(فرن

كل التصورات القائمة، منذ بداية األلفية الثالثة تحديدا، إنما تبدو متمحورة حول االنتقال التدريجي من 
والتمييز هنا  الم الفرنسي والمسلمين الفرنسيينمنطق اإلسالم والمسلمين في فرنسا، إلى منطق اإلس

التمييز قائم بين أن يقبل المسلم العيش في فرنسا  ،ليس تمييزا شكليا أو تباينا على مستوى المقاربة
الهوية واالنتماء يبدوان هنا  ،باعتباره مسلما فرنسيا، وبين أن يقبل بالعيش ذاته باعتباره فرنسيا مسلما

 .سابقين على الدين، تماما كما هي سابقة على أي انتماء طائفي أو مذهبي أو ما سواهما

عندها هنا، بيد أن أقواها على اإلطالق دفعا بهذا الطرح، طرح  ثمة مقترحات عدة قد يطول التوقف
االنتقال من اإلسالم في فرنسا إلى طرح اإلسالم الفرنسي، إنما تكمن في القول بضرورة إدماج اإلسالم 
في العلمانية؛ أي جعله جزءا منها كما هو الحال مع باقي الديانات الممارسة. والعلمانية المشار إليها 

ت نفيا لألديان أو تقويضا لمقوماتها وتمثالتها، بل هي ذاك "المعطى" المرتكز على ثالثة هنا ليس
مبادئ كبرى، في صيرورته كما في آليات اشتغاله: حيادية الدولة إزاء الديانات السماوية، ثم الحرية 

أيضا( إنما  بالتالي، فالمطلوب هنا )والمطالب به والجماعات، ثم احترام التعدديةالدينية لألفراد 
، لكن مع تكييف في بنود هذا األخير 1905إخضاع الديانة اإلسالمية هي األخرى لقانون العام 

 .وتوصياته حسب الظروف والسياقات الجديدة

ال يقتصر الطرح أعاله على ضرورة إعمال هذه المبادئ والعمل على تصريفها بالتدريج، بل يذهب حد 
مية على وجه التحديد( برفع يدها تماما، وقطع أية عالقة دينية مع مطالبة البلدان األجنبية )اإلسال

                                                           
 أوروبافي  اإلسالم"،ت: جورج كتورة، مقال في كتاب الحالل -المساجد -" الدولة أوروبافي  اإلسالممحمد بشاري،   - 3

 82،ص2016بحوث، إشكاليات االندماج وتحديات اإلرهاب، مركز المسبار للدراسات وال
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مسلمي فرنسا، ليس فقط ال على مستوى التمثيلية، بل أيضا فيما يخص جانب التمويل وعلى مستوى 
 .إنشاء وعمل الجمعيات القائمة

، إنما إال أن المدافعين عنه ،قد يبدو الطرح أعاله سرياليا، أو غير قابل في مجمله للتطبيق
ويبينون كيف أن الصراعات  لكاثوليك والبروتستانت واليهوديستشهدون، من جديد، بتجربة فرنسا مع ا

الدينية المريرة التي عاشتها فرنسا مع هذه الديانات، قد استقرت بمرور الزمن وأدت بالمحصلة النهائية، 
 .لدولةإلى قبول الكل باالحتكام إلى "الميثاق الجمهوري" وفصل الدين عن ا

إن تعبير اإلسالم الفرنسي يعني "إسالما مندمجا تماما في قيم الجمهورية، في احترام تام لقوانينها 
ومؤسساتها، وليس دينا موجها عن بعد، من لدن القوى األجنبية التي تمول المؤسسات الدينية بغرض 

 ."فرض تأثير يكون منافيا للقيم التي ندافع عنها

فإن أصحاب هذا الطرح، طرح اإلسالم الفرنسي، يرفضون أن يكون ممثلو البلدان األجنبية )من  ولذلك
المغرب والجزائر وتركيا والسعودية وبعض دول الخليج األخرى( هم من يقوم على تمثيلية اإلسالم 

 .والحديث باسم المسلمين في فرنسا

الدولية التي تربط فرنسا بهذه البلدان، ال  إنهم يذهبون لدرجة المطالبة بضرورة فسخ كل االتفاقيات
سيما فيما يخص تأطير الشأن الديني وتكوين األئمة والمرشدين. إنهم يريدون أن يكون هؤالء )األئمة 
والمرشدون أقصد( نتاج البيئة الفرنسية الخالصة، يعترفون بقيمها ويخضعون لقوانينها ومؤسساتها... 

 .وليس نتاج بيئة أخرى خارجية

ى جانب ذلك، فأصحاب هذا الطرح ال يرون من غضاضة تذكر في تنظيم اإلسالم الفرنسي على إل
الطريقة الكاثوليكية أو اليهودية... إنهم يدفعون، كما يذهب إلى ذلك جاك بيرك، بضرورة أن "ينفتح 

 4.وانينهاالجمهورية وق قيم ينفتح أوال وقبل كل ذلك علىاإلسالم على العالم" ... لكنهم يريدونه أن 

لقد تطلب األمر من لدن الدولة الفرنسية تحديدا، قرونا عدة كي تضمن للبروتستانت مثال  
حرية دينية كاملة، كما تطلب األمر صراعا طويال ومريرا كي يقبل اليهود االندماج في األمة الفرنسية، 

 .النار والحديدبعد تمنع لم تحسم أمره إال سلطة مركزية قوية سنها نابليون في حينه بقوة 
                                                           

4
، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، تاريخ النشر الفرنسي اإلسالم إلىفي فرنسا  اإلسالممن يحي اليحياوي،  - 

 /https://www.mominoun.comن، 12/01/2020م، تاريخ االطالع 03/01/2019

https://www.mominoun.com/
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ولذلك، فإن المشاكل والصعوبات الكبرى التي تواجه اإلسالم والمسلمين في فرنسا اليوم، إنما تقدم 
باعتبارها من ذات الطينة )أو تشارف على ذلك( التي عرفتها البالد وعايشتها في حالة الديانتين 

العديد من بلدان أوروبا، تطرح لربما  البروتستانتية واليهودية، بيد أن إشكالية اإلسالم في فرنسا، وفي
 :بحدة أكبر، العتبارات عدة متداخلة

االعتبار األول ألن اإلسالم في فرنسا، هو ديانة جديدة، ال بل ولربما ديانة دخيلة مقارنة مع ما كان *
صحيح أن ثمة معطيات تاريخية تثبت تواجد بعض المسلمين هناك  ،موجودا وقائما وسائدا من ديانات

في بداية القرن التاسع عشر، لكن ذات التواجد لم يعرف تسارعا وكثافة حقيقيين إال بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، ثم موجة االستقالالت السياسية التي طالت، في ستينيات القرن الماضي، معظم 

)وبعض بلدان آسيا أيضا( والتي كانت عبارة عن مستعمرات فرنسية أو تحت حمايتها  البلدان اإلفريقية
 .أو خاضعة لوصايتها المباشرة

االعتبار الثاني، ألن عدد معتنقي الديانة اإلسالمية في فرنسا، على اختالف مشاربهم ومذاهبهم *
بالمائة من  10إلى  6بين وطوائفهم، عدد ال يستهان به، إذ أضحوا يمثلون في الوقت الحاضر، ما 

ولذلك، فلم يعد ينطبق على هؤالء  ،بالمائة ضمنهم متدينون ممارسون لطقوسهم بانتظام 40السكان، 
لقد أضحوا جزءا معتبرا ضمن النسيج الديموغرافي  ،صفة "أقلية" كما قد يذهب إلى ذلك البعض
 .واالجتماعي الفرنسي، وبكل المناطق والجهات

ألن لإلسالم في فرنسا خصوصية تميزه عن باقي الديانات السماوية، والتي تتمثل في االعتبار الثالث *
كونه ال يقيم تمييزا وال تمايزا بين الديني والدنيوي من ناحية، وال يخضع لتراتبية محددة في تنظيمه أو 

سلم وخالقه، على بالتالي، فما دام اإلسالم ال يعترف بالوساطة بين الم ،في هيكليته أو في بنيته وبنيانه
شاكلة المسيحية مثال، فإنه من المتعذر حقا إيجاد مخاطب مباشر وذو شرعية باإلمكان االرتكان إليه، 

 .ومن ثمة محاورته وإيجاد صيغ الحلول المرتضاة من لدن هذه الجهة كما من لدن تلك

مى منذ مدة بـ"اإلرهاب االعتبار الرابع ويكمن في السياق الدولي العام، وال سيما في ظل ما بات يس*
هذا  ،اإلسالمي" الذي تال إنشاء تنظيمي القاعدة وداعش ودخولهما حيز المواجهة المباشرة مع الغرب

االعتبار ال يشير فقط إلى جانب التهديدات المباشرة التي رفعت لواءها "األممية الجهادية"، بل يشير 
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سالمية، ومن ثمة استقطاب شباب لم يعد يجد في أيضا إلى قدرة هذه التنظيمات على اختراق البيئة اإل
 .قيم الغرب وال في نمط عيشه، إمكانية للحفاظ على تدينه وهويته وانتمائه داخل البيئة إياها

االعتبار الخامس، فيتمثل في نظر العديدين، في جهل الفرنسيين بما هو اإلسالم والدين اإلسالمي.  *
لفرنسيين وإن اعتبروا أن اإلسالم دين سلم وسالم، إال أنهم ال وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من ا

يخفون تخفوهم وخشيتهم من "التأويالت الجهادية" لمضامينه وتوظيفها ضد قيم العيش المشترك الذي 
 .5تحاول الدولة الفرنسية سنها وتكريسها أو هكذا يقول مسؤولوها وسياسيوها والعديد من مثقفيها

 فرنسا لمسلمي: رهان تحقيق المواطنة المحور الثاني

 احترام ال والصهر الدمج إلى تذهب إذ فرنسا في المواطنة بقضية المتعلقة المشكالت تبرز العديد من
 أو بالتنوع االعتراف عدم على القائمة الفردية الفرنسية المواطنة لمضمون  ووفقا واالختالف، التنوع

 إشكالية هناك فإن ،6الخاص المجال في حرة تبقى أن على العام المجال في الثقافية الخصوصية
 الفرنسية الدولة تعترف ال إذ ،واالختالف التنوع احترام ومبدأ المساواة  مبدأ بين الرابط بفقدان تتعلق

اضطرار  في األزمة هذه تتجلى كما الفرنسية، غير ثقافية أو اجتماعية مظاهر أو بلغات لمواطنيها
 أن كما فرنسا، في يندمجوا أن يستطيعوا حتى أسماءهم تغير إلى عربية أصول من الفرنسيين بعض
 فرنسي واألخر العائلة، أفراد يتداوله عربي األول فهناك اسمين ون يحمل الثالث الجيل أبناء من بعضا

 أكثر يصبح عربية أصول من الفرنسي الشخص ألن وذلك الحكومية، والدوائر المدرسة في يستخدم
 أو فرنسيين لصحفيين تقارير ذلك تؤكد كما غيره منأكثر  الفرنسية الشرطة النتهاكات عرضة

 أن األجنبية الهجرة بشؤون  فرنسيون  ومختصون  اجتماع علماء ويالحظ دولية، حقوقية لمؤسسات
 العرب المهاجرين أبناء من غالبيتها تتكون  التي المناطق في خصوصا المدنية األحوال سجالت

 األقل على أو أبنائهم، على المهاجرون  هؤالء يطلقها عربية، غير أسماء على تحتوي  بدأت والمسلمين،
 هذه أن المختصون  هؤالء ويرى  ،الالتينية واألسماء العربية األسماء بين تزاوج " أسماء يختارون  أنهم

 بالمجتمع االندماج في -الشابة األجيال من خصوصا- األجانب المهاجرين رغبة تعكس الظاهرة
 مثل التقليدية العربية األسماء أن إلى اآلن الفرنسي المجتمع في المتداولة األسماء وتشير الفرنسي،

                                                           
5
، مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، تاريخ النشر الفرنسي اإلسالم إلىفي فرنسا  اإلسالممن يحي اليحياوي،  - 

 /https://www.mominoun.comن، 12/01/2020م، تاريخ االطالع 03/01/2019
6 - Local integration policies for migrants in Europe, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, Luxemburg, 2007 P12. 

https://www.mominoun.com/
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 القرن  سبعينيات في العرب المهاجرين عائالت لدى بكثرة مستخدمة كانت والتي هللا وعبد مصطفى
 بدأت المهاجرين العربية العائالت أن المالحظ ومن،  األخيرة السنوات خالل تتراجع بدأت الماضي،

 عند التلفظ على سهلة نفسه الوقت في ولكنها عربية، أسماء أطفالها منح إلى األخيرة الفترة في تميل
 .7الفرنسيين

 أنهاالدولة الفرنسية تزعم  أنالمسلمون الفرنسيون تناقضات النموذج الفرنسي للمواطنة، حيث  أشعل
تعترف بأفراد كأفراد و ليس كأعضاء في مجتمعات لكنها تميز و باستمرار ضد األقليات و ألنها 

ادعاءات التمييز على أساس االنتماء  إثباتترفض االعتراف بالهويات الطائفية فإنه ومن الصعب 
ين يحل د أوثقافة  أوالطائفي، حيث انه من المفترض على المواطنين التخلي عن أي ارتباط مع عرق 

دين ما،  أومحل الهوية الفرنسية الوطنية، فبالتالي ترفض الدولة جمع بيانات النسب السكانية لعنصر 
 أوالتعليم العالي  أووهذا ما يجعل من الصعب قياس الفوارق العرقية وغيرها سواء في الحكومة 

 .الوظائف

خاصة  أوادعاءات طائفية  أوات ونظرا لكون النموذج الجمهوري للمواطنة يرفض االعتراف بأي مطالب
الفوارق  بمجتمع معين، فإن أي شخص يدعي انه ضحية ممارسات تمييز ضد المسلمين فإنه يعزز

الطائفية والمجتمعية في داخل ما يسمى المواطنة الفرنسية. وعالوة على ذلك فان التشريعات التمييزية 
وبوضوح تستهدف الممارسات اإلسالمية  أنهاالحجاب فقد صيغوا بعبارات محايدة رغم  يالكثيرة كقانون  

 .بالتحديد

 وأما« الرموز الدينية الظاهرة»ضد الحجاب يحظر ما سماه  2004فعلى سبيل المثال فإن قانون العام 
االنتباه  إثارةوعندما يحاول أي فرنسيي مسلم « ستر وتغطية الوجه»فانه يحظر  2010قانون العام 

الطائفية والتحدث والتفكير كثيرا ككونه مسلم بدال عن كونه مواطنا  إثارةلهذه المشكلة فإنه يواجه بتهم 
بإثارة  "CCIF" فرنسيا، وليس من المستغرب انه كثيرا ما اتهم تجمع مكافحة اإلسالموفوبيا في فرنسا

 8.الطائفية

 

 
                                                           

 05م، ص 2015، مارس الفرنسيون من أصول عربية وأزمة اإلندماجمنتدى البدائل العربي للدراسات،  -7
 /http://almoslim.netم، 21/12/2019، تاريخ التصفح أسطورة علمانية الدولة الفرنسيةموسى السادة،  -8

http://almoslim.net/
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 الثالث: مقتضيات اندماج المهاجرين المسلمين في فرنسا حورالم
 والمشاركة اإلسهام لىع تعمل المدنية تهامجتمعا أن ىلع كافة األوروبي االتحاد دول تتميز 
 في ويتمثل ذلك المجتمع، في المجتمعي اإلندماج إلى للوصول ولةبذالم ودهالج في ةمتفاوت بدرجات

 :اهمن المحاور نم عدد في فرنسا
 موعدهم حقوق والمناداة باحترام ،والمهمشين الجدد المهاجرين مع الرسمية غير المؤسسات صطفافا -

لى أع في وهي بلدة ساحلية ،يهكال في قضية في ضحتت وإحدى تلك الجهود-،هممع التعامل في زيالتمي
 إلى ىأدمما  المهاجرين إليها وتدفق اندفاع عقب عنف أحداث دتهش والتي لفرنسا الشمالي الساحل

 المسئولين ودعوة وهو ما دفع تلك المؤسسات إلى حمايتهم ،النطاق لحقوق اإلنسان واسعة انتهاكات
  الحترام حقوق المهاجرين واالعتراف بنضالهم.عامة، بصفة وأوروبا المدينة، في
 رئيسArthur Paecht ومن ذلك العرب أفراد يدافعون عن الحقوق السياسية للمهاجرين وجود -

 الخارج فييتمكن أول قاد مولود  عندما هأن يري  الذي واإلستراتيجية الدولية العالقات دهمع إدارة سلمج
 لرئيس نائبا يصبح من أن واحدة فرنسية وصل إلى البالد دون أن يتحدث كلمة ،من أبويين أجنبيين

أخيرا  يوجد هأن نتصور نأ يمكننا ربما هفإن كبرى، لمدينة عمدة أو عاما، مستشارا أو الوطنية، الجمعية
 .الفرنسية الطريقة ىلع لالندماج نموذجا فعال

 مسجدو  فرنسا في اإلسالمية المنظمات اتحاد ن أمثالم الحكومية غير المؤسسات نم العديد وجود -
 في اإلندماجوتلك المراكز كان لها دور في تسهيل عملية  ،له التابع الثقافي لمركزوا ،ن كوركورو  ايفري 

بين المهاجرين  الفرنسي المجتمع في االنشقاق زرع لمحاوالت التصدي إلى باإلضافة الفرنسي المجتمع
 .9االنتخابية الدعاية في الدينية الشعارات استخدام ملعدى الدعو  ومن ذلك والمواطنين األصليين

أن هذا  بغي التأكيد علىالمسلمين في فرنسا، ين الندماجمن أجل ضبط المعنى الحقيقي ولكن  
سهم )تاريخهم، حاضرهم، نظرة المسلمين إلى أنف :يخضع إلى عاملين رئيسيين وهما اإلندماج

هنا نستحضر مقارنة أجريت بين تصورين فكريين في المجتمع الفرنسي، و  اندماجهموكيفية  مستقبلهم(
  .الخصوصسنحاول إسقاطها على دولة فرنسا على وجه المسلمين في أوربا عامة و  اندماج لمسألة

                                                           
هجرة الشباب العربي ومشكالت االندماج الواعي التحديات والحلول الرسمية وغير الرسمية عبد هللا عبد الغني غانم،  إسالم - 9

، جامعة 01العدد 10مجلد م االجتماعية، و "، مجلة تطوير للعل، هولنداألمانيا" االتحاد األوروبي نموذجا "فرنسا،
 230،ص2017الجلفة،
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أن  فيه أكد علىلى ما أسماه "اإلعالن العالمي" و المفكر البوسني "علي عزت بيجوفيتش" إ القد دع
ن مرتبط اندماج المسلمين بأوربا يجب أن يبقى مرتبطا بالعالم اإلسالمي، أي أن مصير هؤالء المهاجري

"اإلشراف في  قاعدة رة بنهضة العالم اإلسالمي في إطانهضتهم مرتبطبمصير األمة اإلسالمية و 
 المفكر "مصطفى تسيريتش"الفيلسوف و  دعا 2001سبتمبر سنة  بعد أحداث الحادي عشرالهوية" و 

 ماه "إعالن المسلمين األوربيين"س إلى إعالن إسالمي آخرالهرسك رئيس هيئة العلماء في البوسنة و 
 االجتماعيقاعدة المواطنة والعقد  ين في أوربا بمحيطهم األوربي علىالمسلم اندماجفيه إلى  دعاو 
 السياسي.و 

عن  عند المقارنة بين التصورين قبل محاولة إسقاطهما على حالة إندماج المسلمين في فرنسا، نكشف
"بيجوفيتش" فإنه  في حد ذاته، فإذا سلمنا برأي ماجباالندإيديولوجية تتعلق وجود إشكاليات هوياتية و 

ة بمصير األم يعيش بأوربا ويتعايش مع مجتمعهاينبغي التساؤل كيف يمكن ربط مصير مسلم 
للمسلم الذي لم يعرف  "تسيريتش" فإننا نتساءل أيضا: كيف يمكناإلسالمية؟ وإذا سلمنا برأي وتصور

دونيسيا( معنى الحرية استثنينا دول تركيا وماليزيا وأن في معظم دول العالم اإلسالمي حاليا )إذا
أوربا بالمحيط األوربي على قاعدة  الحداثية...إلخ أن يندمج فيوالمساواة والتسامح والقيم اإلنسانية و 

 السياسي؟و  االجتماعيالعقد نة و المواط

 مقتضيات رهان اإلندماج اإليجابي هما أساسسالفين نستخرج فكرتين رئيسيتين و من التصورين ال
 :10وهيللمسلمين في فرنسا 

 :دور المسلمين في فرنسا لتحقيق رهان اإلندماج -1

 .عليها و على مختلف الثقافات الغربية االنفتاحاإلطالع على الثقافة الفرنسية و  ضرورة -

 .ضرورة تعلم اللغة الفرنسية -

 .بالقوانين العامة و التي تحكم الجمهورية الفرنسية و الحرص على تطبيقها االلتزام -

                                                           
، تاريخ االطالع ورهانات االندماج اإلسالموفوبياالمسلمون في فرنسا) التنوير( بين ابراهيم خليل بن عزة،  -10
 elchamal.com/-http://www.aswatم،21/01/2020

 

http://www.aswat-elchamal.com/
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 .و خدمة الصالح العام االجتماعيةالحرص على الفاعلية  -

  .التعليم الجيد و العمل المتقن و األخالق الحميدة و اإلنسانية في التعامل مع اآلخر -

 (المؤسسات)األفراد و  الرسمي فرنسا دور -2

 بعينالحرص على إقامة العدل و العمل على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون األخذ  -
  .أخرى  اختالفاتأي عوامل الدين و العرق و  االعتبار

 .حماية حريات التعبير و حقوق اإلنسان و الحريات العامة بما في ذلك حرية الممارسات الدينية -

 .كالصحة، العمل، التعليم ..إلخ االجتماعيةضمان تكافئ الفرص في مختلف القطاعات خاصة  -

األديان، ما يحقق التواصل الجيد والتفاعل ر الحضارات والثقافات و بادرات الداعية لحواتشجيع الم -
 ذلك.  غيرالعرقية و الدينية و الثقافية و  االختالفاتاإليجابي بين أفراد المجتمع الفرنسي رغم 

 .فتح قنوات الحوار مع األقليات بجميع أنواعها و على جميع المستويات -

إزاء  حثها على التحلي بالموضوعية و تحمل لمسؤولياتها كاملةالتعامل الحازم مع وسائل اإلعالم و  -
 .تتعاطى معهاسالم و المسلمين التي تتناولها و قضايا اإل

 في فرنسا تعزيز اندماج المسلمين عراقيل -

رغم الجهود التي بذلتها الجمهورية الفرنسية في سبيل إدماج المهاجرين المسلمين من مختلف  
األجيال باعتبارهم مواطنين فرنسيين يشكلون أقلية تتمتع بجميع الحقوق السياسية والمواطناتية إال أنها 

كون هذه ال تعترف بمضامين بعض االتفاقيات التي تشدد على حقوق األقليات بالخصوص حينما ت
المضامين دقيقة وغير فضفاضة، ولذلك فإنها لم تصادق على مجموعة من االتفاقيات التي من هذا 

من  27وحتى إن صادقت عليها فإنها تمارس عليها تحفظات، وهذا هو موقفها مثال مع المادة  القبيل،
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحفظت عليها على النحو اآلتي:

من الدستور الفرنسي ال يمكن أن تطبق  2"... إن فرنسا تعلن وتصرح أنه بناء على المادة 
، وعلى 1974..." كما تحفظت كذلك على االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان في سنة 27المادة 
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طار الميثاق األوربي حول اللغات الجهوية واألقليات، الذي وقعته دون أن تعتمده، أما االتفاقية اإل
 لحماية حقوق األقليات فلم توقعها ولم تعتمدها. 

معلوم أن في فرنسا أقليات متعددة ناتجة عن الهجرة من مستعمراتها القديمة، ونظرا لغياب إطار 
 11قانوني ينظم واقعها فهي محل صعوبات كثيرة، تهم ثقافتها ولغتها، وانتمائها الديني.

قد ورد في تقرير الخبيرة المستقلة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، "حول مسألة 
أن هذه األخيرة تتوفر على قواعد قانونية تهدف إلى محاربة  2007 سبتمبراألقليات في فرنسا في 

بيرة أن هناك وتؤكد هذه الخ ،العنصرية، والتمييز وقوانين ضد السامية، وكل ذلك بغية حماية األقليات
قواعد قانونية مدمجة في القانون الجنائي، أو في قانون الشغل، تهم عدم التمييز، كمثال على ذلك 

العنصر، أو   من قانون الشغل التي تمنع الحرمان من  الولوج إلى الشغل بسبب 45-122المادة 
 االنتماء العرقي، أو الديني، أو عدم االنتماء.

امية، وتوصياتها، أكدت أنه على الرغم من وجود سلسلة من القوانين لكنها في مالحظاتها الخت
التي تمنع التمييز، فإن األقليات في فرنسا هي ضحايا التمييز العرقي المتجدر هناك، سواء في 

 27العقليات أو في المؤسسات، كما أن الحكومة الفرنسية نفسها الزالت متمسكة بتحفظها على المادة 
 للحقوق المدنية، المتعلقة بحقوق األقليات.من العهد الدولي 

ترددت فرنسا كثيرا عند المصادقة على الميثاق األوربي الخاص باللغات الجهوية والوطنية، على الرغم 
، لقد تذرعت بقضية الجهوية الجمهورية المبنية على المساواة بين 1999من أنها وقعت عليه في سنة 

من الدستور الفرنسي وبكون اإلجراءات المعترف بها في هذا  2و 1المواطنين، كما تذرعت بالمواد 
الميثاق من الصعب تصورها في القانون الفرنسي، لذلك عندما عرضه الرئيس شيراك على المجلس 

، 15/6/1999الدستوري قصد التأكد من انسجامه مع أحكام الدستور، أكد هذا األخير في قراره بتاريخ 
، وقد قدمت مطالب إلعادة 12الجهوية والوطنية مخالف للدستور الفرنسيأن الميثاق األوربي للغات 

مادة جديدة فيه بغية االعتراف باللغات الجهوية،  2008من الدستور، فأدخلت سنة  2النظر في المادة:
بها أقليات لغوية يقترح  ومعلوم أن المقترح الذي تقدم به نواب يمثلون مختلف المناطق التي توجد

                                                           
11

 - Chalots . Jean Lauc et Tournu Christophe : L’héritage religieux et spirituel de l’identité 

européenne, Paris 2004. 
12

 - Problématique d’une reconnaissance des droits des minorités en France. 
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من الدستور الفرنسي، غير أن ذلك االقتراح قد رفض تحت  1ا كلغة وطنية في المادة االعتراف به
 .13مبرر أن من شأنه المساس بالهوية الوطنية، ليتم االعتراف بهذه اللغات على المستوى الجهوي فقط

 الخاتمة

يزيد عن بالرغم من أن المسلمين أصبحوا يشكلون أقلية في فرنسا حيث تشير التقديرات أن عددهم 
الست ماليين موزعين عبر كافة إقليم التراب الفرنسي ويشتغلون في جميع القطاعات وينتمون إلى 
الدولة الفرنسية قانونيا بحق الجنسية، إال أنهم يعانون من العديد من المشاكل والصعوبات التي حالت 

ويمكن أن نبرز هذه  دون تحقيقهم إلى االندماج الكامل في المجتمع الفرنسي الذي هم جزء منه،
 العراقيل فيما يلي:

التمييز في العنصري في تقلد مناصب الشغل فمازال المواطن الفرنسي المسلم يعاني المحسوبية في  -
 ستقلد مناصب العمل والخاصة الحساسة منها كالشرطة والوزارات وإذا حدث فهو نادرا ويعد على رؤؤ 

 األصابع وغالبا ما تكون لفترة قصيرة.

لتضييق على الممارسات الدينية فدور العبادة والمساجد في فرنسا تلقى عراقيل كبيرة وتتعرض ا -
لمضايقات من طرف السلطات الفرنسية وكذا تتعرض للحرق والتخريب من الجماعات المتطرفة، 

 ناهيك عن سن قوانين منع الحجاب في المدارس واألماكن العمومية.

والتفرقة وهذا راجع إلى عدم وجود مؤسسة موحدة تجتمع األقلية يعاني مسلمي فرنسا من التشتت  -
المسلمة في فرنسا وارتباط كل فئة بمؤسسات تابعة لدولتها األم، وهذا رغم محاولة السلطات الفرنسية 

 جمعهم تحت قبة واحدة بتأسيسها للمجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية.

لكراهية وتحقيق االندماج للجاليات المسلمة وهذا فشل المنظمات اإلسالمية في التصدي لخطاب ا -
راجع للمشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات نفسها مثل مشكل الصراع عن الزعامة والقيادة ومشاكل 

 التمويل فالدول التي تقبل تمويل هذه المؤسسات تحاول فرض شروط عليها وتكون هي الموجة لها.

                                                           
في حقوق  واألبحاثللدراسات  ، المركز المغربيأوروباة في مالمسل األقلياتالقانون الدولي ومسار اندماج علي كريمي،  - 13

 19م، ص2016، واإلعالم اإلنسان
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م تحقيق الجاليات المسلمة الندماج كامل في المجتمع الفرنسي تقف القوانين الفرنسية حائال أما -
كونها تقيد حريتهم الدينية وال تحترم خصوصياتهم وتحاول المساس بقيمهم بحجة علمانية الدولة، وهذا 

 ما يجعل هاته الجالية تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي.
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 : ملخص

يعتبر كتاب " خارج الزمان " إلدوار سعيد نموذجا حيا في التعبير عن اغتراب الذات و مشكل الهوية  
على مختلف  خلفها التجذر الكولنياليية ترعرعت في ظل المفارقات التي و الذي يكشف عن تجربة ذات

واية و التربية و الدين على اللغة و الفكر و الر نكبوتية الراديكالية السيطرة الع األصعدة فارضا مقوالت

فقد نهل الرجل من الرافد الشرقي  ،الشرقيو الثقافة بأوسع نطاقاتها ، منتقصا من قيمة الرجل 
والغربي و ما تضمنه من تخطيط للسيطرة و انتقاص الثقافة العربية الذي تشبع بروح 

ا في تحطيم الهوية للشرق و كشفا لآلليات التي وظفه الغربية كتابه تفكيكا للرؤية  لألخر فكان
من خالل توجيه اللغة و اإلعالم و الثقافة و لم تسلم حتى الرواية و المسرح من الخطاب  الشرقية

التحكم فيه و إصدار األحكام االمبريالي الغربي، فالشرقي في نظر اآلخر المتمرد مجرد شيء يتم 
 ـ  تشراق" بشأنه و توجيهه دون أي اعتراض و هذا ما عبر عنه في كتابه " االس

Summary : 

The book “Outside the Time” by Edward Said is considered a living example 

in expressing self-alienation and the identity problem, which reveals a 

subjective experience that grew up in light of the paradoxes left by colonial 

radicalization at various levels, imposing the categories of the spider’s radical 

control over language, thought, novel, education and religion And culture in 

its widest range, detracting from the value of the eastern man, as the man was 

drawn from the eastern tributary, which was saturated with the spirit of Arab 

and Western culture and what it included in planning to control and detract 

from the other. Language, media, and culture, and not even the novel and the 

theater were spared from Western imperial discourse. The Oriental, in the 

eyes of the rebellious other, is just something that is controlled, judged, and 

directed without any objection, and this is what he expressed in his book 

“Orientalism” 

  :  مقدمة
بؤرة توتر في فهم الهوية و في الكيفية التي تتصالح  لقد شكلت الحركات الكلونيالية في الفترة المعاصرة

فيها الذات مع ذاتها في ظل الشرخ و التمزق و الهوة التي خلفها اآلخر بعد عقود من السيطرة مما ولد 
يحددها باعتبارها اآلليات التي  إلىهذا اآلخر و االنسياق  إلى االنقيادنوعا من قابلية الخضوع و 

الخالص في عالم الممكنات فكان االستسالم و التماهي مع اآلخر هو رد  الوحيدة التي تضمن له



الفعل الطبيعي باعتباره سيكولوجية المغلوب، وهذا ما شكل تهديدا في فهم الذات و تقبل خصوصياتها 
التي تدخل في جوهر الهوية، و في ظل هذا التجاوب الالعقالني مع المشروع الكلنيالي شوه الغرب 

سعيد إلى فضح  دعاداتهم و طريقة عيشهم ... و هذا ما دفع بإدوار و المسلمين و  اإلسالمصورة 
مخططاتهم و استنطاق المسكوت عنه من كتاباتهم و خطاباتهم و تأثيرها على هويتهم و اتخذ الرجل 

. فكيف تحققت هذه من ذاته مثاال عن هذا التشضي واالنفصام و الشرخ القائم بين اإلنسان و هويته
    . الصورة النمطية عن الذات في ظل وجود الثوابت و األصول؟

 مشكل الماهية إدوارد سعيد و 
في عائلة مسيحية من أب فلسطيني يحمل  1935ولد ادوارد سعيد في القدس الغربية في نوفمبر 

لبنانية تحصلت عليها فيما بعد، جنسية أمريكية  و هو رجل أعمال و أم فلسطينية تحمل جنسية 
اش متنقال بين حي الطالبية في القدس الغربية و حي الزمالك بمصر و بعد دراسته الثانوية بمصر  عو 

بجامعة برينستون بالواليات المتحدة ليتحصل  1953و التحق عام  1951غادر هذه األخيرة سنة 
إلى و لم يعد  1963إلى  1958فيها على الليسانس في اآلداب، ليكمل دراسته بجامعة هارفارد من 

 مع زوجته وولديه ليتفقد بيت عائلته ومنزل أمه. 1992فلسطين حتى سنة 
و يمثل كتاب" خارج المكان " سيرة ذاتية تكشف اغتراب الذات عن ذاتها في شخص الرجل التي  

الربط بينها ثقافيا و اقتصاديا عبر عنها بنوع من التهكم و السخرية الناتجة عن مفارقات يصعب 
و األنا و اآلخر و بين الهوية  ها إدوارد سعيد في شكل ثنائيات بين الوجود و العدميصيغ ،اجتماعياو 
الغيرية و المطابقة و االختالف، فهذه األزواج المفارقة التي طبعت التحليل السيري لسعيد بين و 

األصل العربي الفلسطيني و بين وعيه الغربي الذي احتضن شبابه و ثقافته، فهذا التشظي في وعي 
 دو، و تبلمؤسسة االستشراقية الكولونياليةرجل هو الذي شكل فيما بعد موقفه النقدي الصارم لال

 تمظهرات الوعي الكلنيالي من شخصية إدوارد سعيد في التجليات التالية : 
 عقدة االسم عند الطفل إدوارد -1

االنزالقات في مسار الهوية عند يشكل االسم انتماء عرقيا و ثقافيا ومحددا أساسيا للهوية، و هذا أولى 
الرجل والتي شكلت له محنة شخصية سبقته إلى الوجود و استمر وجودها معه فقد امتدت المحنة 
ألكثر من خمسين سنة ليعتاد على اسمه " إدوارد" الذي لم يكن متداوال في المجتمع الذي كان ينتمي 

لى عاتق " سعيد" اسم العائلة العربي القح"  إليه " هذا االسم االنجليزي األخرق الذي وضع كالنير ع
لقد شكل اسمه عالقة متنافرة بين المنشأ واالسم و بين االسم و لقب العائلة  (25، صفحة 2000)سعيد، 



ذا ، فهل في الهوة الحاصلة بين الهويتينأحدها عربي خالص و الثاني انجليزي و هنا يتموقع الرج
التركيب االسمي الهجين جعله إنسان غريب في موطنه األصلي فلسطين و غريب في موطنه الحديث 
الواليات المتحدة األمريكية و هذا ما يشكل شرخا و تمزقا و انفصاما في التركيب االسمي غير 

الدالالت السياسية في بلد مستعمر و كان يصرح قائال ر تضاربا في الدالالت الثقافية و المتجانس يضم
" و خالل سنوات من محاوالتي المزاوجة بين اسمي االنكليزي المفّخم و شريكه العربّي ، كنت أتجاوز 

أحيانا أفعل العكس أو كنت أعمد إلى لفظ االسمين معا على )سعيد(، تبعا للظروف و )ادوارد( و أؤكد 
، مع اضطراري إلى واألمر الوحيد الذي لم أكن أطيقه ألمر على السامع .بحيث يختلط ا بسرعة فائقة

، الصفحات 2000)سعيد، تحمله ، هو ردود الفعل المتشككة و المدمرة التي كنت أتلقاها : إدوارد ؟ سعيد ؟ " 

25-26) 
 مشكل اللغة -2

د سعيد فهو هجين اللغة أيضا " ما أعرفه هو أن اللغتين لم يكن االسم فقط ما كان يؤرق ادوار 
كانت موجودتين دوما في حياتي الواحدة منهما ترّجع صدى األخرى ، و تستطيع كال منهما ادعاء 
األولوية المطلقة، من دون أن تكون هي فعال اللغة األولى . و أنا أعزو مصدر هذا االضطراب 

انت تحدثني باالنكليزية و العربية معا على الرغم من أنها كانت األّولي  إلى أمي التي أذكر أنها ك
  (26، صفحة 2000)سعيد، تراسلني باالنكليزية على مدى حياتها " 

لم يستوعب الطفل إدوارد حقيقة انتمائه بين جملة المتناقضات التي تتقاذفه في كينونته فقد كانت 
هذه االزدواجية اللغوية شكلت بؤرة الصراع في الوعي بالذات و هي في مرحلة التشكل عبر سياقها 

خلى عن التاريخي واالجتماعي و الديني فأمه فلسطينية و من أين لها باالنجليزية و هي ال تت
العربية و تزاوجها باالنجليزية و هي مشكلة األب أيضا و هذا ما زعزع االعتقاد باستقرار الهوية 
لديه و التي ترتبط ارتباطا ال ينفصم بتداعيات المشروع الكولونيلي و نتائجه المفجعة التي تضرب 

ن أن يحقق الفرد فاللغة هي بيت الكائن على حد تعبير هيدغر و التي ال يمك في صميم األنا .
ذاته في غيابها أو اضطرابها و هذا التمزق في البناء اللغوي لشخصية الرجل خلق تمزقا في وعي 

 االنتماء كيف ال و اللغة حاملة الثقافة والسياسة وااليديولوجيا .
 مشكل االنتماء الجغرافي و الثقافي: -3

التي عاش فيها وقفت كحائل بينه وبين المراحل التي عاشها إدوارد سعيد و التي تباينت فيها الدول 
، فقد أمضى حياته و الثقافي و االجتماعي و اللغوي  وعيه النتمائه الجغرافي و العقائدي و الديني



يستجمع الوحدة التي فرقتها رحالته و انتماءاته المختلفة فقد أسر إصرار أبيه مخياله بأنه أمريكي 
أن أصوله الشرقية لم تحقق له الطمأنينة الوجودية لكنه اسر زائف يمحو الماضي واألصول، غير 

و لم تجبه عن سؤال الهوية فلم يكن لوالديه أي أعراف أو موروث يلقناه ألبنائهم .و لم ينسى بتاتا 
ني العتيق و حي الزمالك المصري االختالف الذي يبلغ درجة التناقض بين حي الطالبية الفلسطي

والديمغرافي و االثني و الثقافي والديني بينهما  " كان حي الزمالك الفرق في المستوى االجتماعي و 
، 2000)سعيد،  ، و طغيان الهيمنة األمريكية .في أبرز معانيها "ورة مثلى لتجلي المركزية الغربيةص

    اته.فهذه المفارقات كان لها وقع في تشويش وعي الطفل إدوارد بذ (47صفحة 
و كانت اللغة العربية تنم عن تردي المستوى في مدرسة القاهرة لألطفال األمريكيين ففي مدرسة 
فكتوريا كولدج " تقول القاعدة رقم واحد االنكليزية هي لغة المدرسة .كل من يقبض عليه متكلما 

فرضها بالقوة فإدراج لغة المستعمر و  (231، صفحة 2000)سعيد،  لغات أخرى يتعرض لعقاب صارم "
تجريم استعمال اللغة الوطنية العربية هي إحدى العناصر الفتاكة للممارسة الكولونيالية التي و 

، فالفتك باللغة يعتبر من أولى أولويات السياسة االمبريالية لفرض تجهض كل نهضة فكرية 
 .السيطرة 

المريرة التي مر بها الرجل في فقدان الهوية بين دول العالم العربي و الغربي وقف نظرا للتجربة 
موقفا معاديا من الفكر الغربي الكولونيالي و ما حمله هذا المشروع من تأجيج الوضع في الشرق 

ربية على حساب الثقافات األخرى األوسط على حد تعبير المستشرقين و تكريس المركزية الغ
على أنها مشروع إنساني و هي الخيار الوحيد و النموذج المثالي الذي ينبغي أن  تعرض نفسهاو 

تتبع خطاها بقية دول العالم ، ويعتبر كتاب " االستشراق " و كتاب " الثقافة و االمبريالية "المدخل 
الرأسي الذي يترجم موقف إدوارد سعيد من االستشراق و انعكاسات هذا المفهوم على الوعي 

 لذاته بين وعي الهوية و وعي الكولونيالية.الشرقي 
 االستشراق و أغراضه

يستهل سعيد كتابه االستشراق بتعميق هذا المفهوم و ربطه بخلفياته و مراميه ، فقد لجأ الغرب إلى 
تها قصد التعرف على نقاط القوة دراسة الحياة الشرقية و ديانتها و عاداتها و تقاليدها و مقدسا

، مؤسسة الجماعية للتعامل مع الشرق العجز فيها بغرض إخضاعها و إذاللها " فاالستشراق هو الو 
)سعيد، االستشراق المفاهيم الغربية أو بصفة أخرى هو أسلوبيا غربيا للهيمنة على الشرق و إعادة بنائه "  



كن غرض الغرب التعريف بالشرق و بجذوره التاريخية والتعرف فلم ي (46-45، الصفحات 2006للشرق، 
على كنهه بقدر ما هو وسيلة للسيطرة " ... و هنا يبرز مرة أخرى دور االستشراق ليقوم كهنته 

عن البلدان اإلسالمية وتقديم النصائح المناسبة ألرباب االستعمار و التي تكفل  مستفيضةبدراسة 
 (57، صفحة 2000)محمد، و استمرار السيطرة عليهم  "  لهم قهر المسلمين و إذاللهم

و يرى سعيد أن الغرب قد ميز بين الغرب و الشرق جغرافيا و كان هذا محل مباركة من قبل 
هو الساعد الثقافي  رجال الدين والسياسيين و الفالسفة و األدباء و رجال االقتصاد ، فاالستشراق

لتدبير شؤون الشرق والسيطرة عليه و هذا التقسيم الجغرافي قد تداوله األدباء في رواياتهم أمثال 
 (و السياسيين في خطاباتهم المغرضة مع بيلفورGustave Flaubertغوستاف فلوبير )

(Belfortو اللورد كرومر ) (Cromer) قان الرسميان اللذان يتحدثان عن الشرق و كأنهما الناط
لبالد الغرب " فاللغة التي يستخدمها كرومر و بلفور تصور الشرقي في صورة شيء يصدر الحكم 
عليه ) كما يحدث في المحكمة ( أو شيء يدرسه المرء و يصفه )كما هو الحال في المقرر 

)سعيد، االستشراق المفاهيم الغربية الدراسي ( أو شيء يؤدبه المرء )كما يحدث في المدرسة أو السجن( " 

 (97، صفحة 2006للشرق، 
 و الخطاب اإلستشراقي يةاإلسالمالهوية 

الغربي  أما بالنسبة للدين فقد أكد إدوارد سعيد أن المستشرقين قد صنعوا صورة مشوهة في المخيال
عن اإلسالم و المسلمين ، فاإلسالم رمز خطر و تهديد للعالم و للغرب على وجه التحديد و هو 
المنافس الرهيب للديانة المسيحية في حقل المقدس و بالتالي للعالم الغربي " ثم أنه ينظر إليه بنوع 

و قد كتب إدوارد  (35، صفحة 1994)لويس،  متميز جدا من العداء والخوف )اإلسالمفوبيا("
سعيد كتاب " تغطية اإلسالم" أو بالتعبير الدقيق للعنوان التغطية اإلعالمية لإلسالم و الذي يصف 
فيه مواقف اإلعالميين األمريكيين و تعاملهم مع حدث احتالل السفارة األمريكية في طهران عام 

اإلعالميين على اإلسالم الشيعي لتحامالت التي أبداها هؤالء و احتجاز الرهائن و ا 1979
و التي فضحت الذهنية األمريكية التعميمات اإلعالمية  المغرضة في تعاطيها مع اإلسالم و 
صناع القرار و تصوراتهم للعالم اإلسالمي في ظل اختزاالت مضغوطة واستقراءات تنم عن قصر و 

لسفارة تم الحكم على إيران و من إيران تم الحكم على اإلسالم في النظر فمن الحادثة القائمة في ا
الشيعي و من اإلسالم الشيعي إلى اإلسالم بعامة " و لكن ردود الفعل على أحداث إيران لم تقع 

قف الذي طال أمده تجاه اإلسالم في فراغ ، فوراء تخوم الوعي الثقافي للجمهور كان يكمن المو 



و هو الذي كنت و ال أزال أطلق عليه صفة االستشراق ... و من العرب و الشرق بصفة عامة و 
هنا جاءت الصورة الكاريكاتورية المتواترة للمسلمين باعتبارهم موردين للنفط ، و إرهابيين ، و أخيرا 

 .  (74، صفحة 2005)سعيد ا.، باعتبارهم جماهير غوغائية متعطشة للدم " 
و قد عمق إدوارد سعيد الهوة التي يرغب الغرب في تكريسها بين الشرقي و حقيقته الدينية فيما 
سماه بالصدمة الدائمة لإلسالم في إطار اإلساءة للدين و القرآن و الرسول عليه الصالة و السالم 

سعيد من  ، فقد اعتبر الرسول محمد في أدبيات االستشراق " نبيا للوحي الكاذب " و هذا ما أكده
خالل ما نقله عن نورمان دانيال بأن النبي محمد قد أصبح في عيون الغربيين مثاال " للفجور 

)سعيد إ.، االستشراق المفاهيم الغربية للشرق، والفسق و الشذوذ، و أنه منظومة كاملة من الخيانات المختلفة " 

" خليطا ( الذي يعتبر القرآن Tomas Carlylا لجأ إليه توماس كاراليل )و هذا م  (62، صفحة 2006
باختصار هو خام ، ركيك ار ال نهائي . إسهاب ممل، تعقيد، و ، تكر مشوش مضجر، خام ،فج أنه

 .(152، صفحة 2006)سعيد إ.، االستشراق المفاهيم الغربية للشرق،  غباء ال يحتمل "
و لم يسلم المسلمين الشرقيين من نظرة االنتقاص التحقيرية التي يرسمها الغربي في المخيال  

العالمي و التي تسمه باالنحالل األخالقي الجنسي الشبقي الذي تعبر عنه الرواية العربية مثل " 
المنفلتة الخائنة و رمز للعشق و  استثارة  ألف ليلة و ليلة " التي رسمت المرأة الشرقية بمخيال

و ما زاد من ترسيخ هذه المفاهيم تماهي األفالم الشرقية مع هذه النظرة الجنس و الشبق. 
التشويهية و التحقيرية للذات و رواجها في مختلف دور العالم العربي و الغربي على حد سواء، 

لتأثير الذي لعبته في الواقع فمسرحية " مدرسة وهذا ما نجده في األفالم و المسرحيات المصرية و ا
، ناهيك عن تأثير وساط المدرسية ال حصر لهاالمشاغبين " قد نجمت عنها مظاهر عنف في األ

و تأثيرها على المجتمع المسرح و االفالم الخادشة للحياء التي تعرض على شاشات التلفاز 
 صورته أمام اآلخر .و 
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لقد سعى ادوارد سعيد الى تقويض العقالنية الليبرالية التي تدعي اإلنسانية و السعي إلى تكريس 
في كتابه " أكاذيب  ( H. Klimenta )الممارسة السياسية الرشيدة و هذا ما تحدث عنه كليمانطا

العولمة  العشر " ومنها عرض الممارسة الليبرالية على أنها الخيار الوحيد و المثالي لكل دول 
 العالم و التي ليست في حقيقتها أكثر من " إيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقافات غير الغربية "



و قد توصل إدوارد سعيد من خالل تحليل وتفكيك الخطاب الكولونيالي   (159، صفحة 1999)هنتغتون، 
االستشراقي إلى أن هدف الغرب إقصاء اآلخر من خالل الصورة النمطية التي يعرض عليها 
الشرقي على أنه " ال عقالني فاسق طفولي متخلف بينما صورة الغربي على أنه عقالني متحل 

   (78، صفحة 2006)سعيد إ.، االستشراق المفاهيم الغربية للشرق،  بالفضائل ناضج سوي"
فقد كان الخطاب الغربي في شكله األكاديمي البحثي مبطنا بالنوايا المغرضة الموجهة ضد  

المستعمر الشرقي، فالشرق الذي يتحدث عنه الغرب في خطابه اللغوي ال يعكس حقيقة الشرقي 
ا يعكس آليات التحقير و االنتقاص التي أراد أن يلصقها به ، و بهذا فقد تم توظيف اللغة بقدر م

باعتبارها وسيلة وآلية تعرف الشرقي بالمنظور الذي يريده الغرب في نظر العالم و لم تصبح حقيقة 
اق، بصورته التي رسمها له االستشر  الشرقي إلى حقيقة لغة فلم تعبر عنه " بصورته الحقيقية بل

رابطة اللغة و االستشراق و رابطة المعرفة و السلطة تربط رجل السياسة األوربي أو الغربي و 
، صفحة 2006)سعيد إ.، االستشراق المفاهيم الغربية للشرق،  "ن الغربيين مثل قوس متصل الحلقاتبالمستشرقي

106)   

ميشيل فوكو الذي يرى أن مفهوم السلطة لم يعد مقتصرا على  و هذا ما نجد له مثيال عند
مؤسسات الدولة وأجهزتها و دساتيرها بل سخرت حتى المعرفة في تبرير أفعالها و نقل أفكارها 
فشيئت اللغة كخطاب إلى آلية في خدمة السلطة تبرر الكولونيالية الغربية على الشرق و الخطاب 

من أجل الحصول على السلطة ، فهو ليس فقط انعكاسا في مفهوم فوكو " موضوع الصراع 
السلطة ر الرغبة و للصراعات السياسية بل هو المسرح الذي يتم فيه استثمار الرغبة ، فهو ذاته مدا

 .  (66، صفحة 2012)فوكو،  "
التي تتسلل في الالوعي و تصنع بدورها  كما تم استغالل الثقافة في فرض مقوالت االستشراق

و هنا يوظف إدوارد سعيد أنطونيو غرامشي من خالل  ،النظرة التحقيرية االنتقاصية للشرقي
مفهومه للهيمنة الناعمة و الثقافية والمثقف العضوي الذي انخرط في لعبة االستهالك العشوائي 

اآلخر على الذات و التي سلمت مصيرها  لثقافة اآلخر و انخراطه في صبغة الدونية التي يرسمها
نشر الحضارة في له بأن يسمها بما يشاء دون أدنى رغبة في المقاومة و لماذا يقاومها إذا كانت ت

هذا ما أشار إليه غرامشي بصيغة الهيمنة، فهناك هيمنة عبر القوة و هناك أيضا هيمنة ال أرضه و 
ي توظف  اللغة و الخطاب والنصوص و الثقافة تستخدم القوة بل تتسلل إلى العقل و تحتله و ه

كي تقنع التابع بتخلفه و دونيته .فقد عمد إدوارد سعيد إلى تفكيك الخطاب الكولونيالي و مابعد 



ستشراقية الكتناه حقيقة الغرب الكولونيالي الستنطاق المسكوت عنه و المبطن من األفكار اال
 أغراضه من  هذه الكتابات .و 
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رة ه للخطاب الغربي إلى اتهام مختلف الوسائل التي مهدت للسيطكلقد انتهى سعيد من خالل تفكي
فقد تضمن في كنهه تواطؤ مع ، لم يكن بريئا الذي فرض االمبريالية حتى الشكل الروائيو 

استنطاق للرواية  1993وارد سعيد االمبريالية الغربية و يعتبر كتاب "الثقافة و االمبريالية"  إلديد
الغربية في شكلها االمبريالي الذي تمحور حول المركزية الغربية و قدرتها على فرض السيطرة 
باعتبارها نموذجا للعظمة التي تنفي اآلخر و تسيطر عليه "فالرواية هي أكثر األشكال األدبية 

أريخ ، ... و لقد حضنت الرواية تالرئيسية حداثة زمنيا، و إن نشوئها هو األكثر قابلية لل
االمبريالية إحداهما األخرى إلى درجة عالية يستحيل معها ، تبعا لما يطرحه قراءة أحداهما دون و 

)سعيد إ.، " التعامل بطريقة ما مع األخرى  . فالرواية شكل ثقافي اشتمالي تدميجي شبه موسوعي 

فالرواية بهذا آلية لتكريس لنظرة االنتقاص الى اآلخر المختلف  (139، صفحة 2014ريالية، الثقافة و االمب
عن الرجل األبيض الذي يعرض نفسه دائما بصفة المخلص و فادي البشر و الذي من حقه أن 

 (Daniel Defoe)فرواية " روبينسون كروزو " لدانيال ديفو يسود اآلخر و يفرض عليه مقوالته، 
تكشف عن شرعية الكولونيالية في الدول غير الغربية التي ال تملك آليات التطور و التي تتميز 
بالخمول و الرجعية و الوحشية  فالرجل األبيض هو األصل واألرقى في المنظومة التراتبية للبشرية 

لذات الغربية مايزا مطلقا بين او بهذا فإن الرواية التي عاصرت نشأة االستعمار التقليدي أقامت ت
الذي ولد في الجزائر  (Albert Camus) اآلخر و هذا ما يظهر أيضا في روايات ألبير كاموو 

وثار ضد الجزائريين من خالل حنينه لموطن هادئ يأوي أصحاب األقدام السوداء . فقد سعى 
يتماها  المستشرقين عبر الرواية إلى ترويض اللغة وامتطائها بغية تكريس آليات السيطرة تكريسا

متطلباتها . فالجمالية الروائية قد تمت تشيئتها و توجيهها إيديولوجيا، ية و مع الكولونيالية الغرب
فتحولت الجمالية كمقولة إستتيقية إلى جمالية القبح فصنعوا للقبح جمالية تروض اللغة لتخدم 

حركية و التطور الذي أفكارا مغرضة تعتبر اإلنسان الشرقي إنسانا عاجزا غير قادر على مسايرة ال
كما تعرفه على أنه ذلك اإلنسان الذي تسيره غرائزه و يحركه التقليد األعمى  ،عرفه اإلنسان الغربي

للغربي المتطور و الذي يفرض مقوالته و يرسم الصورة التي ينبغي أن يأخذها الشرقي عن نفسه 
 باعتباره تابعا و مجسدا للصورة النمطية التي تأبى كل تغيير .



 خاتمة 
عن مصير الهوية في ظل التماهي مع مشروع االمبريالية الغربية  اتهكتاب إدوارد سعيد فيلعد عبر 

الذي اتخذ من و طموحاته نحو الشرق، و الخطاب الكولونيالي و  مفككا و التخلي عن الثوابت 
الشرقي عبر الخطابات  اللغة مطية له في نقل أفكاره المثقة بحمولة تنم عن حقد دفين لآلخر

اإلعالمية و لم تسلم حتى الرواية من التعبير عن ما يختزن في كنه الرجل األبيض السياسية و 
على اإلنسان  الشرقي، فقد استنطق نصوصها و نقل المسكوت عنه من حيز الكتمان إلى حيز 

حملتها كتابات  ة التيالتصريح بلغة الغربي فاضحا الفكر االمبريالي و السياسة الكولونيالي
و غرامشي و فوكو في  (J.Dirrida)، موظفا فالسفة ما بعد الحداثة أمثال ديريدا  المستشرقين

تقويض االيدولوجيا الغربية الموجهة إلى الشرق ، لذا وجب أخذ الحيطة من المخططات التي 
كيون في تحاك ضد اإلنسان العربي بل المسلم بصورة أوسع و هذا ما عبر عنه الساسة األمري

خطاباتهم المعلنة و المبطنة في نقل بؤرة الصراع اإليديولوجي من الغرب الرأسمالي و الشرق 
 الجنوب اإلسالمي . االشتراكي إلى الشمال المسيحي و 

فالعرف السياسي الغربي متمثال في الواليات المتحدة األمريكية ال يقتنع بوجود عالقات دولية 
ستقرار فال بد من البحث عن طرف للصراع يتحدد من خالله يسودها التسامح و األمن و اال

الصديق و العدو فال يكون هناك مفهوم للصداقة إال من خالل تحديد العدو المشترك و هذا ما 
وضحه فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ و خاتم البشر و الذي عبر فيه عن الصراع بين 

لغرب ، لينقل صمويل هنتغتون في كتابه صدام الحضارات الشرق و الغرب مؤكدا على انتصار ا
بؤرة الصراع الى الشمال المسيحي و الجنوب اإلسالمي باعتبار المسلمين الشر المطلق الذي 
ينبغي الحيطة منه في النظام الدولي الجديد و هذا منطلق اإلسالموفوبيا و األحداث المفتعلة التي 

نمطية ينبغي الحذر منها باعتبارها عدو المستقبل . و بهذا تدين المسلمين و  تقدمهم في صورة 
فقد عبر المستشرقين عن موقفهم من اإلسالم و المسلمين و هذا ما يلزمنا إعادة ترتيب أوراقنا 

أجندتنا السياسية والفكرية في مواجهة موجة جديدة من العدوان ال تقل شراسة عن العدوان و 
 الكولونيالي  .
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 علي زوي نبيل    

 الملخص 

تحاااوه هااله ال لمااة أ  تساالع الإااول علااو يةااكالية محوريااة وهااي يحاادت المسااائل الحساسااة التااي ةاا ل  

الساحة الوطنية ، أال وهي  الهوية الثقافية وما ينجم عنهاا مان مشاكمت مجتم ياة صاي ععار العولماة، 

القاعد ااة  أي أنهااا  تحاااوه رهااد أهاام معللااات العولمااة الثقافيااة علااو هويااة المجتماا ،  بدا ااة ماان الهويااة

ماا  محاولااة طاار  وهااوال للهويااة الثقافيااة المجتم يااة ، مركاازين علااو أهاام مقومااات المجتماا  الجزائااري، 

 نموذج للمحاصظة علو هويتنا صي ظل الت الب الدولي.

 ، الهوية القاعد ة، الهوية الثقافية، العولمة الثقافية ،  المفتاحية الكلمات

Summary: 

This word attempts to highlight a central problem that is one of the most 
sensitive issues on the national scene, namely, cultural identity and the 
resulting societal problems in the era of globalization. That is, it attempts to 
monitor the most important relics of cultural globalization on the identity of 
society, from the basal identity to the cultural identity of the community, 
focusing on the most important components of Algerian society, while trying 
to set a model for preserving our identity in the context of international 
interdependence. 
 
Key Words: Base Identity, Cultural Identity,Cultural Globalization. 

 مقدمة 



تعتبر الهوية الثقافية أحد الموضوعات الحساسة صي جمي  األوطا  والادوه، وقاد حظا  باهتماام ال ثيار 

مااان السوسااايولوجين باعتبارهاااا صإاااال للعواطااات والشععااايات والتوجهاااات  والمشاااكمت  ومااان باااين أهااام 

مااام علمااال الثقافيااة، هاالا المعااذل  الاالي ناااه اهتالمشااكمت التااي يوجههااا المجتماا  اليااوم، أزمااة الهويااة 

النلس واالجتماع صي الععر الحديث ،صموضوع الهوية وإةكالية بنالها ومراحل تذورها  قودنا للهم هلا 

معذل  أزمة الهوية الثقافية التي   يشها األصراد صي ظل تحد ات العولمة الثقافية التي تساعو يلاو نقال 

ا ت ااو  هااله الثقاصااات التااي  سااعو يلااو الثقاصااات والتوجهااات واويااديولوجيات يلااو أنحااال العااالم وعااادة ماا

تنشرها لدولة أكثر قوة وسيذرة ونلوذا من أجل ضما  انعاهار ققاصاة الشاعوت وتشات  هوياة الادوه صاي 

 ضول هيمنة ص رية وحإارية معين.

وتحاوه هله الورقة البحثية معالجة مساللة الهوياة الثقافياة ومشاكمت المجتما  صاي ظال ععار العولماة، 

 :ساؤالت التالية انذمقا من الت

 ما هي الععائص البنائية والوظيفية للهوية الثقافية ؟ 

 ما هي معللات العولمة الثقافية علو الهوية الوطنية ؟ 

 كيف  مكن المحاصظة علو الهوية الثقافية المجتم ية صي ظل العولمة ؟ 

 

 

 

 

I.  وبنية المجتمع الجزائري  الثقافية  لمفاهيمي للهويةاالجهاز 



 ، العولمة الثقافية، التنشئة(الهوية )مفهوم -1

يتإامن  معناو  : تعرف الهوية بمعنو التلرد صالهوية الثقافية تعني التلرد الثقااصي بكال مااالهوية - أ

، هالحة 2001)الحسين،  الثقاصة من عادات وأنماط سلوك وميل قيم ونظرة يلو ال و  والحياة

11) 

 عرصها بعض علمال االجتماع بلنها" العملية التي  كتسب  عبرهاا اللارد  : االجتماعية التنشئة  - ت

)ةاا با  و وأ اارو ،  أنماااط معينااة ماان الساالوك االجتماااعي  الممئاام أقنااال تلاعلاا  ماا  ا  اارين"

، أي أقنال تلاعل  م  الجماعة اللي  ق  عليها مسؤولية هياغة وههر  (67، هلحة 1990

سااالوك  ، أي أنهاااا ، عباااارة عااان تلقاااي  بااارات يومياااة مااان  ااامه العمقاااات بجماعاااة األساااارة ، 

، وبتاالي صهاي عملياة امتعاا  (11، هالحة 1013)داود،  المدرسة ،اللعاب ، األهادقال ...

 قااائي لذلاال لثقاصااة المجتماا  المحاايع باا  ماان عااادات وتقاليااد وقاايم حسااب رؤت األنثربولااوجينتل

(emilio, 1970, p. 267) 

عموما،  مكن أ  نعرف التنشئة االجتماعية علو أنها عملياة تعليمياة مرناة ومذاطياة تعتلات باا تمف 

عرصااي  والحإاااري السااائد،أي المناااس الاالي  ساام  بعاايرورة هااله العمليااة الزمااا  والمكااا ، والمسااتوت الم

 وصق مبادئ معينة وهادصة ، لتقيد بالمعايير والقيم المذلوبة.

وتعنااي الهويااة القاعد ااة أو الهويااة األوليااة أنهااا الهويااة التااي تت ااو  ماان مجمااوع  :الهويــة القاعد ــة 

المعذيااات البيولوجيااة ووراقيااة ماان جهااة وماان التنشاائة االجتماعيااة لىصااراد ماان جهااة أ اارت ، والتااي 

) واجاة، تساهم صي يعاادة ينتااج أصاراد  حملاو  النساق الثقااصي الجمااعي العاا  بالثقاصاة اوساممية 

 (50، هلحة 2018



هاااي القااادر الثابااا  والجاااوهري والمشاااترك مااان السااامات والقسااامات العاماااة التاااي تمياااز  :الهويـــة الثقافيـــة 

حإارة هله األمة مان غيرهاا مان الحإاارات.، وهاي أ إاا نظاام مان القايم والتعاورات التاي يتمياز بهاا 

مجتم  ما تبعاا لععوهايات  التاريعياة والحإاارية، وكال ةاعب مان الشاعوت البشارية ينتماي يلاو ققاصاة 

ويات يرها وهي كيا  يتذور باستمرار ويتلقر بالهويات الثقافية األ ارت ولهاله األ يارة مساتمتميزة عن غ

 (238، هلحة 2019)حداد و بمغماس،  صرد ة، جماعية ووطنية .

التااااي تسااااتهدف البويااااات القوميااااة  بلنهااااا  العولمااااة صااااي المجاااااه الثقاااااصي تعاااارف :الثقافيــــة العولمــــة -ج

ومقوماتهاااااا الرئيساااااية الل اااااة والااااادين والسااااامات التاريعياااااة وأنمااااااط ال اااااي  والسااااالوك والعاااااادات والتقالياااااد 

 (47، هلحة 1421)القرضاوي، 

  الهوية  وعناصر وظائف  -2

 وظائف الهوية  - أ

  :تت لل الهوية بلدال مجموعة من األدوار والتي لععها كاميلري فيما يلي 

 بعملية كاميلري  وهلها حيث هاما معنويا ر ا دو الهوية تلعب : المعنوية الوظيفة - .1

 معرصاة علاو  حااصظو   صاتجعلهم والجماعاات، راداألصا لادت " الالات معناو " اونتااج

 حادو  يلاو ياؤدي " الالات معناو " انقذااع أو صانعادام بهاا ا  ارين ذواتهم،ويعّرصاو  

 الهوية  أزمات

  صهاي محيذا ، ما  اللارد ت ياف يلاو الهوياة تساعو :التكيفيـة البراغماتيـة الوظيفيـة .2

الملايل  المحايع  جعال مماا مكوناتهاا، مان قساع أكبار منا  تساتقي الالي الواقا ،تراعاي 

بناال   كاو   أ  ينب اي لالا الهوياة، مقوماات وانساجام لوحادة حقيقياا مهاددا بالتناقإاات

 . مع  التلاوض طريق عن المحيع م  تناغم صي مقوماتها



 بناال ي جابياة قيماة ذات وساير  عاائص لنلسا  باوساناد اللارد يهتم : القيمية الوظيفة .3

 ما  التلااوض عملياة أقناال  ساعو   حينماا والمجتمعاات صااألصراد لالل  المثاالي، أنا  علاو

 ا  ارين لادت قيماة وذات صيهاا مرغاوت هوياة ت اوين يلاو فيا    يشاو   الالي المحايع

 . (240، هلحة 2003) ا ، 

 عناصر الهوية  -ب 

 :تتشكل الهوية الثقافية   من  مه يجماع العناهر األساسية التالية 

 ونعني كل من البعد الذبيعي والبشري للوطن وما  حتوي  من تباين وتنوع  : البيئة

 المناس والتإاريس وبنال التركيبة السكانية .

 هي أحد الوسائل المحورية صي عملية التواهل بين األصراد والجماعات. : اللغة 

  بجميااا  أبعااااده الثقافياااة والحإاااارية صاااي  لل اااة رتبع بااا  االااالي تااا :(التـــاري )التـــرا

اه متعاقبااة سااوال علااو مسااتوت المعرصااة أنتجتاا  أجيااياقها المدرسااي والشااعبي ممااا ساا

 أو علو هعيد العقل والرو والعبرة 

  ويعااد أحااد أهاام مقومااات الهويااة أياان يااتم بدا لاا  التحااام وانعااهار وتلاعاال  : الــدي

األسااار واألجنااااس البربرياااة والعربياااة، والل اااة بتنوعاتهاااا ولهجاتهاااا والتااارا  بثقاصاتااا  

 .ben & ben, 1989, p)المتنوعة صهو اللي يدعو يلو االنساجام باده التبااين 

169) 

 ةــــــهويــــاط الـــــــــــأنم -3

  : مكن تقسيم الهوية يلو نوعين 



  هي تعتماد أساساا علاو المواهالات الجساد ة و النلساية التاي تمياز كال كاائن   :الهوية الفرد ة

  شري عن األ ر 

 نسبة يلو الوطن أو يلو األمة التاي ينتساب يليهاا ةاعب متمياز بععاائص  :  قومية أو وطنية

األساااس  مكاان تعريلهااا كمااا يلااي ي  هويااة أي أمااة ماان األماام هااي مجموعااة هويتاا  وعلااو هاالا 

العاالات الثقافيااة العامااة التااي تمثاال الحااد األدنااو المشااترك بااين جمياا  األصااراد المنتمااين يليهااا و 

، هالحة 1996)بان نعماا ،  " "التي يتميزو  بعلاتهم تل  عن سواهم من أصراد األمم األ رت 

21) 

II. البناء االجتماعي علىومخلفات العولمة   الهوية الثقافية 

ةااهد ت بنيااة المجتماا  الجزائااري كبقيااة المجتمعااات البشاارية ، ت ياارات وتحااوالت ةاااملة مساا  معتلاات 

مجاالت الحياة ، كنتيجة حتمية للتذاور ت نولوجياا المعلوماات واالتعااالت  واكتسااحها سااحة المجتما  

ت معاللاة بلعل العولمة ونظرا لهلا صإن   مكان رهاد أهام الت يارات التاي أسسا  لباروز هوياة تحمال ساما

 عن الوج  التقليدي المتآلت علي . 

:لقاد تعارض المجتما  الجزائاري صاي األلفياة األ يارة يلاو محاولاة عولمااة للمجتمـع الثقافيـة البنـي عولمـة

البني الثقافية و القيمية للمجتم  الجزائري "ي  العولمة صي ةكلها الثقاصي تهدف يلو يزالة الحدود الدينية 

ت و  العقوه المستقبلة للمادة الثقافية أكثر انلتاحا وتقابم لماا  التي مان العاارج،  والعادات والتقاليد حتو

قاام ا تااراث الثقاصااات الوطنيااة والثواباا  الدينيااة ، والعماال علااو طمااس معااالم الاالات واألهاال بذاار  باادائل 

 هجينااة متسااقة ومزوقااة . صااإ  ال ثياار ماان القاايم االجتماعيااة المحليااة تعرضاا  يلااو ت ياار مقعااود وماارغم

جعاال أصااراد المجتماا  ينعرطااو  صااي دائاارة الت يياار طموحااا ماانهم لمواكبااة الععاار ومسااتلزمات ، والظهااور 

بالشعص المتلهم المنلت  علاو ققاصاة ا  ار، تمزياق النسايت االجتمااعي ومحاولاة يحامه قايم اجتماعياة 



ابرة للحاادود جدياادة تقااوم علااو اوباحيااة والرذيلااة، صإاام عاان يسااهامها صااي تعاااعد معاادالت الجريمااة العاا

 .التي وهل  يلو االتجار بالبشر والسيما النسال واألطلاه 

: لقد منع  أذرع العولمة الثقافية يلو ت يير المنظومة القيمية للمجتم  الجزائري اإلغراء منطق استعمال

 اامه اسااتعدام منذااق اوغاارال المتمثاال صااي تلاا  المااادة اوعمميااة ومااا تحملهااا مإااامين ترصيهيااة جلابااة 

تعمل جر المجتم  نحو أهداف غير معلنة تسعو يلو ت يير اتجاه أو موقت وقد  كاو  أسالوت اوغارال 

صي بعض الحاالت مبهما أو عادي بسيع ال يدعوا يلو القلق وسوف تظهر بمرور الزمن، وإنما التالقير 

 the buttecrfly effect theory سلس ويعمل من  مه الت يير البذيل وهلا ل  نظرية أقر اللراةة

النظرية التاي تلياد أ  حادقا كاا  بسايذا قاد يولاد سلسالة مان األحادا  المتاواترة والمتلاعلاة صاي ظاروف  (

 ساعدة، ينجم عنها متوقعة وتتجاوز الحد  األوه بمراحل". 

تمجيد ققاصة االستهمك استعدم  قوية صاعلة صي يطمث ةاهوات االساتهمك يلاو أقعاو عناا  ومان  -

راف السائدة وبلل  صإ  العولماة ساتؤدي يلاو ت ييار صاي القايم الحالياة والععوهاية وتاؤدي التقاليد واألع

 حدو  ت ييرات اجتماعية عميقة 

: قااد تعاال العولمااة الثقافيااة نها ااة يلااو أهااداصها المتمثلااة تعماايم مثاال هااله والقإااال علااو الهيمنــة مرحلــة 

ماال بمثابااة التحااوه ماان نذاقهااا قافيااة تعالقاايم المحليااة، وباالل  يلااو مرحلااة الهيمنااة  اامه بنااال جسااور ق

ال تهادد  ، والعولمة  من جماعة أل رت  و الإيق يلو آصاقها العالمية الواسعة، وكلل  لنقل الثقاصةالمحل

ما   الحاضار، وهالا ماا يتاي    يفت، تعيد تشكيلها أو علو تذويرها لتقعد الثقاصات باللنال أو اللوبا  

نااي يل ااال صاااال تراث العااولمي  ع ،تعااددة مااا  ساابب الت ياار المجتماا  لهااله المجتمعااات ال ااي  بثقاصااات  م

يولوجية  مكن يحعاال جملاة مان األدوار الثقافياة األ ارت التاي عملا  العولماة ا  ر واالنتقاه من األيد

علااو ت ريسااها صااي الواقاا  االجتماااعي ومناا  ققاصااة الجاانس وبالععااو  الموجبااة للئااة الشاابات الجزائااري، 

اعي وما يتداوه فيا  بكل أةكال  صي أوساط و ير دليل علو مواق  التواهل االجتم وة  يةاعة العنت



 الثقافياة لخ ار واحتقاار القايم الثقافياة المحلياة  االنبهاار باالقيملل  كا، و من عنت وتجري  وإهاناة ا  ار 

واعتبارهااا معاالوصة ماان معاالوصات التعلاات  وكاالل  اكتسااا  الععوهااية االجتماعيااة ماان  اامه مواقاا  

لتواهل االجتماعي وغيرها من االدوار العذيرة التي تبن  العولمة علو العمل عليهاا مان أجال عولماة ا

علو النمع ال الب وت ير بعاض القايم االجتماعياة التقليد اة التاي كانا  تساود المجتما  صمنهاا ماا  العالم 

الها التاي نجاام عنهااا كاا  مرصوضااا أضاحو اليااوم مقبااوال كالل   ااروج الماارأة يلاو الحياااة العاماة بكاال  أةااك

تل   العمقات االجتماعية وإضعاف السلذة الزوج وت يار طارث ومؤسساات التنشائة االجتماعياة وت يار 

 نظاارة أصااراد المجتماا  للحياااة وذلاا  ماان  اامه التركيااز علااو الناحيااة الماد ااة واهماااه النااواحي الروحانيااة 

 (623،622، هلحة 2020 حياوي، )غزالي و 

 الهوية م  حيث الملبس االجتماعي والدي  

كما أ  مقاومة كل مجموعة من األسر  ظهر صي تبنيها سلوكيات حسب مواقلها الثقافية التي تعبر عن 

لمحتوياااات الهوياااة صاااي عناهااارها المعتللاااة، منهاااا العنعااار الل اااوي الثقااااصي  (parade) اساااتعراض

)األماازي ي، العرباي( صهنااك مان  عباار عنهماا باالجم  باين الل تااين أو باساتعماه أحادهما، ويظهار أ إااا 

هاالا الجانااب الثقاااصي صااي مظاااهر معتللااة منهااا: طبااوع األغاااني )التراقيااة، الععاارية( التااي توظاات صاااي 

ة ) ذبااة، عاارس، والدة...أو ترصيهيااة( أو ماان  اامه طبااوع الاارقص اللل لااوري الشااعبي مناساابات احتلالياا

لعراقتاا  الثقاصااات اللرعيااة ل اال منذقااة ماان مناااطق الجزائاار.  ظهاار هاالا االسااتعراض أ إااا صااي العنعاار 

الديني صي البعد الثقاصي اجتماعياا مان  امه معتلات مظااهره )االحتلالياة، العمئقياة، الشاعائرية( صهنااك 

ن  عباار عنهااا كنسااق مت اماال  ظهاار صااي الممارسااات االجتماعيااة التااي تمثاال الذقااوس الدينيااة وتحماال ماا

 ..(قيمات معتللة )كالتعاو ، التسام ، هلال العمقات. الت اصل

بينما بعض المجموعات األسرية تقتعر علو بعض الممارسات األكثر بروزا اجتماعياا كاا )العايام، أو 

يتجلاو أ إاا صاي اللبااس الالي  ل ال  العياد...( باوضااصة يلاو ذلا  صاإ  هالا االساتعراض الاديني أضحية



الذااااب  التقليااادي الثقااااصي الااالي يتمياااز بميزتاااي الجمااااه والساااترة )كاللبااااس التلمسااااني، العاهاااي الناااايلي، 

د...(. ونظاارا القبااائلي، األوراسااي، العااحراوي...( ويوظاات صااي المناساابات االحتلاليااة )األعااراس، األعيااا

للت يرات التي صرض  تردد المارأة علاو اللإاال العماومي ساوال لقإاال حاجياتهاا أو للالهات يلاو أمااكن 

العمل، أو التمدرس، أهبح  ترتدي لباساا مناسابا لعملياة التنقال صاي هاله المجااالت ومقباوه اجتماعياا. 

 (متزوجات عاز باتة )صهناك ال ثيرات ممن صإلن اللباس الشرعي علو ا تمف حالهن العائلي

بعدما كان  المرأة أو اللتاة ترتدي الحا  ، أو ال سال، أو المنديل والجبة القبائلية واللوطة، أو المم ة* 

عناد  روجهااا ماا  العلام أناا  ال تاازاه صاي مناااطق معتللااة مان الجزائاار قلااة مان النسااال  اهااة العجااائز أو 

العااارجي، ي  مااا  مكاان ممحظتاا  أ إااا أ  اللباااس  الماكنااات بالبياا  ماان ترتاادي أحااد أنااواع ذلاا  اللباااس

الااديني قااد اتعاال أةااكاال وأنواعااا. ممااا  حماال عاادة دالالت سوساايولوجية هااي: وصااي الماارأة وتوساا  ققاصتهااا 

العلمية والدينية من  مه عملية التثاقت والتلت  علاو العاالم العاارجي عان طرياق حعاص معتللاة صاي 

 يلية تروج نظرة جديدة لى مث واألسرة، كما ظهرت هله، ماجتماعيةوسائل اوعمم: علمية، 

تاادينهن صااي اللتياات و  يلااوالتوجهاات أ إااا عناد بعااض الجم يااات و يةاارة يلااو دور التعلاايم صاي الم اارت 

ربية يده علو أ  بعاض األةاعا  أهاحوا قاادرين علاو ولاوج اونتااج الثقااصي والتسايير المجتمعات الع

 مستواهم الدراسيالمداني الروحاني ملعل ارتلاع 

كمااا اجتهااد  صااي ارتاادال ةااكل معااين ماان اللباااس حسااب متذلبااات الععاار ماان تنقاال ودراسااة أو عماال، 

معتمدات علو صتاوت معاهرة ال تقياد ةاكل ولاو  اللبااس ةارط أنا  يلتازم بشاروط أساساية )كساترة عاورة 

صالنص القرآني واض  صاي المرأة من الرأس حتو القدمين، عدم تجسيده لجسمها، علم ةلاصيت  وجاذبيت ( 

 (31.59سورة "األحزات " و"النور " ا يتين )

ومقابااال تلااا  األةاااكاه ةاااهد المجتمااا  الجزائاااري هاااعود تياااارات دينياااة محاصظاااة ، تااالقرت بااانمع األسااارة 

المشارقية ) اهاة العليجياة كالساعود ة( والتشادد صاي ةااروط اللبااس الشارعي والماروج عان طرياق صتاااوت 



العلام أ  مكاناة وأدوار المارأة دا ال األسارة صاي هاله البلادا  تعتلات نسابيا عماا  بعض دعااة السالفية، ما 

 .هي علي  المرأة صي الجزائر رغم أنها تتقاسم معها بعض التوجهات التقليد ة

ي  مرونة وت يف اوسمم تاتم حساب طبيعاة المكاا  الج راصاي، والتقالياد واألعاراف المتواهالة، صالشاعب 

و الجزائااااري، ةااااعوت ال تتشاااااب  أل  كاااام منهااااا يتميااااز ققافيااااا عاااان ا  اااار ولاااا  الماااااليزي أو العليجااااي أ

  عوهيات

ةهدت الجزائر أ إا صي التسعينيات )صترة االضذرابات السياساية( المتسامة باالساتقرار األمناي، صاجالت 

بعااااض النسااااال يلااااو ارتاااادال اللباااااس الااااديني بساااابب الرعااااب والمعاااااوف أحاااادقتها تهدياااادات وضاااا وطات 

، ياساة عاةاتها الجزائار ر بت يارات سصارتبع يذ  اللباس الشرعي لادت األسالدينية المتذرصة، الجماعات ا

ة مان هالا اللبااس حظ أن  عنادما زاه  ذار التهدياد وتحسان  األوضااع األمنياة تعلا  تلا  اللئاومما  م

ي، ول ن  جزائر للوطن ال اوسمميةالديني ي  هلا النمع األ ير ال يد ل صي استعراض  عبر عن الهوية 

باالقوة علاو أصاراد األسار تحا  ضا ع الجماعاات المتذرصاة التاي توظات الادين   عبر عن سالوك مشاروط

 .اليدولوجيتها دمة 

III.  سبل مواجهة عولمة الهوية الثقافية 

اصتنااا واغنااال هويتنااا الاادصاع عاان ي  حاجتنااا يلااو تجديااد ققحيااث ياارت الاادكتور الجااابري " أ  البااديل هااو 

والادصاع عان  عوهايتنا ومقاومااة ال ازو الثقااصي واوعممااي ال اسا ، ال تقال عاان حاجتناا يلاو اكتسااات 

الوسااائل واألدوات التااي البااد منهااا لممارسااة التحااديث ود ااوه ععاار العلاام والتقانااة كلاااعلين مساااهمين، 

مياة و عوهايتنا الثقافياة مان االنحامه ول ننا صي حاجة كلل  يلو مقاومة اال تراث وحما ة هويتنا القو 

والتمةي تح  تلقير موجات ال زو اللي  مارس علينا وعلو العالم أجم ، ي  نجا  أي بلد من البلدا  

صااي الحلاااى علااو الهويااة والاادصاع عاان الععوهااية، يتوقاات يلااو حااد بعيااد علااو عمااق عمليااة التحااديث 

علم والتقاناة، وهالا ال يتحقاق يال باالسات مه األمثال الجارية صي هلا البلد، وانعراط  الواعي صي ععر ال



لإلمكانيااات الممحاادودة التااي توصرهااا العولمااة نلسااها،أغني الجوانااب اال جابيااة منهااا، وصااي مقاادمتها العلاام 

والثقاناااة"..وبما أنناااا ن اااي  صاااي كوكاااب واحاااد وعملياااة االتعااااه ت يااارت وأهااابح  لحظياااة معترقاااة كااال 

ل بما هو ا جاابي صاي العولماة وال  اوف علاو هويتناا ألنهاا قاادرة علاو الجدرا  ص ا  من الإروري األ 

المحاصظة علو قوابتها و عوهيتها، والمذلوت صي ععر العولمة أال نتذرف ساوال نحاو االن امث أو 

نحو التعلق بكل جديد، بل الواجب هو االنعراط صي ععر العلم والتقنية كلاعلين مساهمين، م  حما ة 

 ة من اال تراث  عوهيتنا الثقافي

وموجاودة،  ق االساتحالة صاا  الحلاوه متعاددةذالمة الثقافية ال  مكن أ  تعارج بمنمواجهة العو مسال   ي 

ول اان الشااروط الموضااوعية  جااب أ  تتااوصر لاادت أصااراد المجتماا  ومناا  الااوعي بحقيقااة التاالقيرات المترتبااة 

 ي علاو الت ياارات الجدياادة صااي نساق العولمااة الجدياادة ماان  اامه المحاصظاة علااو الهويااة الثقافيااة اللاتيااة. 

يس بتشانت وردات تحمل  األمة ول مواجهة العولمة ت و  بلساليب حإارية الثانية والمكنو  الثقاصي التي

يذا مقاومااة ال اازو  كااو   التااي تسااقذ  هااريعا صااي الجولااة األولااو ماان المبااارزة  اويااةاللعاال الساالبية الع

 .بالعقلية وبالد مقراطية، وعادة االعتبار للهوية الوطنية، وتنشيع عناهر الهوية صي النسايت المجتمعاي

اك ووعي، وصي المجااه الترباوي هالا الميادا  أسااس للثقاصاة ألنها تساهم صي معرصة التذور الحاهل بإدر 

 كاو  ذلا  يال باوهام   يا،، والم وإنشاال األجيااه المحعانة مان كال ز والهوية ألي أمة، بت اوين وتعلاي

ي للتربياااة صاااي المنااااهت والماااواد األساساااية المعتمااادة عملياااا، والنظااار صاااي مإااامو  هاااله الماااواد المنظوماااات

علااو المرج يااة والمعاادرية الدينيااة والتاريعيااة والل ويااة، صااي يطااار التلاات  الثقاااصي والمناااهت، باالعتماااد 

العالمي، واالهتمام بالدورات الثقافية والسما  باوبداع الدا لي واللردي وتشجي  القيم الوطنية، والقإاال 

لا ماا يباين أزماة علو استيراد القيم والبرامت األجنبية التي ال تعل  لىماة بماا أنهاا نتااج أماة أ ارت، وها

 (619، هلحة 2020)غزالي و  حياوي،  التعب والتربية المحلية

 



 : خــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

وصي العتام  مكن القوه بل  العمقة بين الهوية الثقافية والعولمة الثقافية ودور هله األ يرة صي انعاهار 

الثقاصاااة القاعد اااة  موضاااوع مهااام ومتشاااعب يتعااال مباةااارة بتااااريا األمااام العرياااق الماااادي والماااادي الااالي 

العربياااة اوساااممية يذ   كسااابها ميااازة  اهاااة عااان بقياااة المجتمعاااات اونساااانية ،  والجزائااار كبقياااة البلااادا 

ت ي  واق  متل ر ت لب علي  التلقيرات ال ربية التي بل   ذروة  عوهيات  الثقافية لالل  قاد باات مان 

الإاارورة مجابهااة هااله العاادو المتجسااد صااي العولمااة الثقافيااة وإ  حاااوه ال اارت اسااتلذاف هاالا المعاال  

أ  ال اازو يبقااو غاازوا والهاادف قيقااة   ياار ح ا األماار الوهااو ال اازو الثقاااصي ، يال أ  هاال أالبملهااوم ناااعم 

 واض  ومعلوم وهو القإال علو الهوية الوطنية .

  :االقتراحات 

 كاال ساانة مدرسااية لاادت التممياال حسااب الباارامت  الحاار  علااو غاارس قاايم ققافيااة المرغوبااة  صااي

التربوية ، م  مراعاة تذبياق ماا  جاوز منهاا ميادانيا ماثم قايم االحتارام ، المحاصظاة علاو البيئاة، 

 ..وغيرها من القيم الحية .

  االهتمام بثقاصة الوطنية من  مه حر  الدولة األم علو االحتلاه باألعياد العاهة 

 ادي والمعنوي وتربية األجياه العاعدة علاو هاله الثقاصاة التاي تعكاس المحاصظة علو الترا  الم

 الهوية الثقافية للوطن.

  المعتللاة  اهاة الساليمة منهاا بدا اة مان األسارة وجماعاة االهتمام بلساليب التنشئة االجتماعياة

 الرصاث قم المدرسة ..دو  استثنال أي مؤسسة .

  ظة علو الهوية الثقافية الوطنية .النظامية صي المحاصت اتت جهود المؤسسات النظامية وال ير 
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 العالم االفتراضي وحقيقة االنتماءالهوية االجتماعية بين وهم 

The social identity between the virtual world and the belonging truth 
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 ملخص

الهوية االجتماعية بين وهم العالم االفتراضي ، وهو الى تناول موضوع في غاية األهميةتهدف هذه الورقة البحثية 
تأثير العالم االفتراضي أو االعالم الجديد متمثال في شبكات التواصل االجتماعي  اولنوحقيقة االنتماء، حيث سنت

مبرزين ماهية الهوية  االجتماعية للفرد واهم المخاطر التي تخلفها،على الهوية ، يوتيوب( تويتر، فيسبوك)
على الهوية االجتماعية االجتماعية، شبكات التواصل االجتماعي، واالنتماء، وكيف أثرت هذه الشبكات االجتماعية 

، دينيا، أخالقيا ومجتمعياالفرد ثقافيا ونتاج هذا التأثير على انتماء  

:الكلمات المفتاحية  

االنتماء –العالم االفتراضي  –ية االجتماعية الهو   

 

 

 

 

 

 



Summary 

 The aim of this research is to tackle an important topic whichis the social identity 

betweenthe virtual world illusion and the belonging truth 

We talked about the influence of the virtual world or the new media:the social media such 

as Facebook, twitter, you tub on the social identity and it s dangers 

We focused on the identity social definition the social media and the belonging and how 

the effects the social identity culturally, ethicly and religiously 
Key words: 

identity social - the virtual world -  the belonging 

 

 

 

 

 مقدمة

مفهوم الهوية بصورة قوية في ميادين الدراسات النفسية واالجتماعية والثقافية خالل الستينيات والسبعينيات من ظهر 
 ،ظاهرة تستلزم الوقوف عليها واعادة النظر في مفهومها ع دخول االلفية بات الموضوع يشكلالقرن الماضي، وم

على ،باإلعالم الجديد ىت المتسارعة التي افرزتها الثورة التكنولوجية وانتشار العالم االفتراضي او ما يسمبفعل التغيرا
االتصاالت  مختلف مجاالت الحياة السياسية، الثقافية واالجتماعية، إذ كان للتطورات التقنية الهائلة في وسائل

والميديا دور كبير في إزالة الحواجز والحدود بين الثقافات ، وكان لتطبيق السياسات العولمية ان ساهمت في اغلب 
ن األحيان بتحطيم روابط التضامن التقليدية بين االفراد داخل الجماعة او الدولة، كما اثرت في العالقات ومستواها بي

 الجماعات



نثروبولوجية واالجتماعية ان ثمة نفوذية ما قائمة بين الهويات او الثقافات المتجاورة بما يسمح فقد اثبتت الدراسات اال
بحدوث عمليات مثاقفة بشكل دائم، مما يعني ان الهويات الثقافية تتغير نسبيا مع تغير الزمن ، بالرغم من طابعها 

الجماعات البشرية الى التصنيف : أنا / أنت ،  الثابت والمستقر ظاهريا، وعلى الرغم من ذلك فهنالك ميل دائم لدى
نحن/ هم / حضارتنا / بربريتهم ، اذ سرعان ما تبدأ مركزية األنا / النحن الهوية تلعب دورها االستبعادي 

، فتحولت هوياتنا الى نمط ثابت و أبدي ساكن من "األنا" أو "النحن" المختزلة والمنعزلة وراء  لألخريناالقتصادي 
القي من كل انواع دروس الهوية لم تهيئنا اال لتأثر أخ كون ائفة والمخيفة في الوقت نفسه ، وهم، والخجدران ال

 1االخر
المالذ الوحيد  أصبحتئة جديدة لميالد مختلف الهويات، وخلق بيإال أن ظهور العالم االفتراضي قلب الموازين 

هوية جديدة تختلف اختالفا جذريا عن  الحصول على، بغية واالوحد لمختلف فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب
بعيدة كل البعد عن  تفكير واخالقيات وانماطتبني سلوكيات و  ،المتصلة اتصاال مباشرا بمجتمعه هويته الحقيقية

الذي قصر  الجديد او االعالم البديل باإلعالمعرف ، هذا العالم الذي المرجعية الدين والثقافة والعادات والتقاليد
في طمس الكثير من الثقافات ذات المرجعية التاريخية العريقة والممتدةالزمانية و الحدود الجغرافية و  وألغىالمسافات 
 دمجها في ثقافة تدعي العالمية والكونيةمحاولة ل

التي سوقت لعالم في )فيسبوك، تويتر، يوتيوب(  ةمثلاالفتراضي يشمل شبكات التواصل االجتماعي م هذا العالم
موهمة في ظاهرها مختلف زائريها بانها منصة  طابعا عالميا لتأخذافتراضي انصهرت فيه كل الهويات المحلية 

 ،عربية وإسالميةذات مرجعية هوية عمل على محو وطمس كلي ا دفينافي باطنها هدف ةضمر ملكن ، التحرر والتقدم
 عنه طمعا في نيل مكاسب الطرف شباب االمة اإلسالمية الذي غض وهو االمر،تقار والتخلفمن منطلق االح

 عجز عن تحقيقها في مجتمعه الواقعي والحقيقي ومصالح
فان اول ما يتأثر في مجتمعنا هو  شبكات التواصل االجتماعي من أفكار ومعتقدات تحررية تسوق له مماوانطالقا 

 ثقافته عاداتهمجتمع عن مجتمع اخرمن خالل لغته، دينه، التي نستطيع من خاللها تمييز ،الهوية االجتماعية
ها حواجز حديدية او اسالكا بين فيماوالحضارات ال تعيش في جزر منعزلة وال تقيم  هذه الثقافاتأن  ، كون واخالقه
 شائكة
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حتى نتمكن من تحديد كيف تأثرت بالعالم ما يجعلنا وحتى نحيط بموضوع هذه المداخلة اإلحاطة بكل جوانب الهوية 
 البديل متمثال في شبكات التواصل االجتماعي )فايسبوك، تويتر، يوتيوب( باإلعالم الجديد اوالجديد او ما يعرف 

 تعريف الهوية
التي تسمح بتعريف خاص للفاعل عرفها مكشيللي بانها مركب من العناصر المادية واالجتماعية والذاتية المصطفاة 

بعينهامتميزة الجتماعي، أي أنها الصفات والسمات الشكلية، النفسية والسلوكية، التي تجعل شخصا ما أو جماعة ا
 1عن غيرها، والهوية شرط أساسي للمعرفة، فنحن ال نعرف الشيء اال بصفاته وخصائصه

 تعريف الهوية اصطالحا:

وهي التعبيرات الخارجية الشائعة، مثل الرموز عرف ماكس فيبر الهوية بانها إحساس الجماعة باألصل المشترك، 
وااللحان والعادات، وتميز أصحاب هوية ما عن سائر الهويات األخرى، وتظل هويتهم محتفظة بوجودها وحيويتها 

ان الهوية تنطوي على معان الرمزية والروحية والحضارية الجماعية تعطي  أي،2ساطير والقيم والتراث الثقافيمثل اال
 ةالى جماعة معينواالعتزاز بكونه ينتميى الوطن االم، وتخلق لديه الوالءساسا باالنتماء الالفرد إح

أما في عصرنا الحالي فإن اإلحاطة بمفهوم الهوية انطالقا من اللغة والدين او التقاليد ال يعطيها ذلك التوصيف امام 
التواصل االجتماعي ، التي تعج حاليا بنمط جديد لهويات مختلفة  اسع للعالم االفتراضي وخاصة مواقعالو  راالنتشا

تسمى بالهويات االفتراضية، ما يدفعنا حقيقة كباحثين الى إعادة النظر في مسالة الهوية وهو ما دعى اليه الباحث 
بإمكانه اكتساب حيث اصبح الفرد  االفتراضية في المجتمعات العربية"المغربي عبد الحكيم أحمين في كتابه "الهويات 

 3عدد من الهويات المختلفة عبر مختلف شبكات التواصل االجتماعي
حيث يمكننا القول بأن هذه الهوية االفتراضية المتواجدة في المجتمع االفتراضي تختلف اختالفا كبيرا عن الهوية 

ختالف توجهها، وهو ما الحقيقية سواء من حيث تشكلها او مضمونها او حتى انتمائها، فهي ذات ابعاد تختلف با
استقر عليه "تاجفل" مؤسس نظرية الهوية االجتماعية إذ يرى ان مفهوم الشخص لذاته ينبثق من انتمائه للمجموعات، 
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إذ ليس لإلنسان هوية واحدة بل هويات متعددة بتعدد المجموعات التي ينتمي اليها، وبالتالي فإن تصرفه يختلف من 
 4مجموعةمجموعة ألخرى حسب متطلبات ال

حدد الهوية الجزائرية الذي ي، خاصة الجزائرية يدفعنا مباشرة الى دستورهاالهوية ان البحث عن محددات ومقومات 
بعد  رسمية يغت ) لغة وطنيةاللغة الوطنية والرسمية(، تماز )العربية اإلسالم )دين الدولة(،  :عدد من العناصر هيب

الموطن الجغرافي يعد أيضا مبدا من مبادئ الدولة الجزائرية حيث جاء في  2016ووفقا للتعديل الدستوري العربية(
 5منه "تمارس سيادة الدولة على مجالها البري  2المادة 

الهوية االجتماعية: هي الهوية التي تضمن ابعادا جماعية، بمعنى امتالك الفرد جملة من السمات والخصائص -
التي تأتي عادة من جماعات ينتمي اليها، ومن هذه السمات، بمعنى المتشابه والمشترك بين األفراد، وترتكز على 

اعدة مهمة للحركات االجتماعية ومصدرا قويا األنساق الثقافية والتجارب واالهداف المشتركة، وتشكل بذلك ق
 6لتوجهاتها وانشطتها

ادماج وتموضع الفرد في محيطه االجتماعي، وتترجم عن طريق االنتماء وكذا المشاركة في الجماعة تعرف بأنها  اكم
الجابري عنها " ، ويقول 7والمؤسسات االجتماعية، التي تبرز من خالل ممارسة الفرد ألدواره المحددة اجتماعيا 

داخل الهوية الثقافية المشتركة، ولكل منها  اوالجماعات داخل االمة هي كاألفراد داخل الجماعة، لكل منها ما يميزه
 8وغيره تتعرف على نفسها بوصفها ليست إياهر"خاصة بها و "اخ "انا"
ل "جون لوك جيرتن" في جامعة في محاضرة  الجماعية،الحديث عن تشكيل وبناء الهوية االجتماعية او  إطارفي و 

والقوانين والوظائف  لألدواربقوله" نسمي هوية اجتماعية كل مجموع فريبورق في سويسرا، عرف الهوية االجتماعية 
 األدوار،" يعني ان الهوية االجتماعية هي مجموع التي يحتضنها الفرد او االفراد في المجتمع الذي يجد مكانه فيه 
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م التركيز في هذا التعريف نه فيه، تالقوانين، المواقف والوظائف التي يحتضنها الفرد في المجتمع الذي يأخذ مكا
 على األدوار والوظائف التي يقوم بها الفرد في مجتمعه واهماله كذلك لعناصر ومكونات أخرى 

، وان يحدد له اته موضعا ضمن الجماعةمن الخصائص األساسية للهوية االجتماعية انها تمكن الفرد من ان يحدد لذ
ولكن الهوية االخرون موضعا اجتماعيا بالمقابل، مع ما يتطلبه ذلك من أدوار اجتماعية وتمثالت قيمية وسلوكية، 

هذا التعريف  بها،ال تتعلق فقط بالفرد، بل ان لكل جماعة هوية تتناسب مع التعريف االجتماعي الخاص  االجتماعية
 يمكنها من تحديد موقعها ضمن الكل االجتماعيالة االفراد أيضا وكما في ح

 م الجديد:العالم االفتراضي أو العال
ان ظهور العالم االفتراضي او االعالم الجديد خلق ما يسمى بالعالم الكوني، الذي تختلف حدوده عن الحدود 

سلوك العالم باسره، هذا العالم الذي التقليدية، في صورة ثورة تكنولوجية شملت كل القارات سعيا للسيطرة وضبط 
 يشمل شبكات التواصل االجتماعي

بقسمين أولهما " ان االعالم الجديد يشير الى جملة من تطبيقات االتصال الرقمي   9يعرفه قاموس الكومبيوتر
السلكية وتطبيقات النشر االلكتروني بأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي واالنترنت، فضال عن التطبيقات ال

لالتصاالت واالجهزة المحمولة في هذا السياق، ويخدم أي نوع من أنواع الكمبيوتر على نحو ما، تطبيقات االعالم 
الجديد في سياق التزاوج الرقمي ، اذ يمكن تشغيل الصوت والفيديو في الوقت الذي يمكن أيضا معالجة النصوص 

أي كمبيوتر مما يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية  واجراء عمليات االتصال الهاتفي وغيرها مباشرة من
االلتقاء والتجمع على االنترنت وتبادل المنافع والمعلومات ، وهي بيئة تسمح لألفراد والمجموعات بإسماع صوتهم 

 وصوت مجتمعاتهم الى العالم االخر
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فال ينبغي النظر اليها انطالقا من  الجديد،االعالم  زيرى األستاذ نصر الدين العياضي أن الوساطة هي اهم ما يمي
 االتصال،مضمون ما تتداوله او تتوسطه فقط بل بالنظر لما تقيمه من عالقات وتتيحه من معان إضافية لعملية 

 10والفعل الخطابيفالوساطة تقوم على التكافؤ بين المتصلين 
ال نرى  االنترنت،فإنناقع صحافي على شبكة يعرف كروسبي االعالم الجديد بقوله" عندما يقوم أي منا بزيارة مو 

االخبار والموضوعات الرئيسية فيه فقط، ولكننا نرى أجزاء من الموقع مخصصة لتلبية االحتياجات الفردية الخاصة 
هذا الزائر وحده وانما عملية التخصيص هذه تتم لماليين الزوار في وقت واحد، وهو  يال يعنوهذا االمر  بالزائر،

 11ي ال يمكن ان يتحقق في ظروف نظم االتصال السابقةاالمر الذ
 شبكات التواصل االجتماعي:  -

لكل االطياف والجنسيات،  ، جامعاعي بين االفراد في فضاء افتراضيعرف العالم نوعا جديدا من التواصل االجتم
عبر شبكات يطلق عليها  بين مختلف الشعوب، يتم هذا التواصلماحيا بذلك كل الحدود اإلقليمية، في تزاوج ثقافي 

بإنشاء موقع ، تعرف بأنها منظومة من الشبكات االلكترونية يسمح فيها للمشترك اسم شبكات التواصل االجتماعي
 12االهتمامات والهوياتمع أعضاء أخرين يشتركون في نفس االكتروني اخاص به، مشكال نظاما اجتماعي

وسائل االعالم على االنترنت تشترك في مجموعة من الخصائص كما عرفها "مايفيلد" بأنها مجموعة جديدة من 
 13المتمثلة في المشاركة، االنفتاح، التجمع والمحادثة
في منتصف التسعينات من القرن العشرين، في أول موقع لشبكات ظهرت شبكات التواصل االجتماعي الى الواقع 

انتشرت هذه الشبكات بشكل منحصرة في فئة قليلة، ثما كانت ، اال انه1995الذي انطلق سنة التوصل االجتماعي 
 ملحوظ خاصة الفيسبوك، تويتر، يوتيوب
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كانت عبارة عن مدونة شخصية في الفيس بوك: شبكة اجتماعية انتشرت بشكل كبير خاصة بين الشباب، بدايته 
حدود الجامعة بين  زوكربيرغ، لم تتعد هذه المدونة في بدايتها، بجامعة هارفارد، من قبل مارك 2004مارس 
في جميع مدارس الواليات االمريكية ولم تتجاوز مجموعة من الزوار، فقال عنها  ثم بدأت في االنتشار ،أصدقائه

بإمكاني تنفيذ أفضل من هذا المشروع في  سنتين،للفيس في بإنشائهاالتي تفكر فيه  الجامعة مشروع مؤسسها " بأن
 14أسبوع واحد

تويتر: هو احدى شبكات التواصل االجتماعي، التي انتشرت في السنوات األخيرة، والمالحظ أن انتشارها كان في 
تويت من مصطلح تداوله لمختلف االحداث السياسية، خاصة في فترة ما يعرف بثورات الربيع العربي، اشتق اسمه 

حرفا  140ال تتعدى  في ارسال رسائل نصية قصيرة خدمة تويتر، تتمثل بمعنى التغريد، واتخذ من العصفور رمزا له
 15للرسالة الواحدة، قد تتخذ شكل نص موجز يحمل تفاصيل كثيرة

متفرع من قوقل، ويمكن من خالله فيديو اليوتيوب: اخذت هذه الشبكة حيزا وانتشارا واسعا باعتباره موقعا لمقاطع 
ميل مجموعة من الفيديوهات، يرتاده الماليين من المتابعين يوميا، يعتبرمن شبكات التواصل االجتماعي المهمة تح

 16اعتبارا من كمية وجودة الخدمات المهمة التي تقدمها في مختلف المجاالت
لتغيرات فهو قضية وظاهرة اجتماعية تتأثر بااالنتماء: االنتماء مطلب ضروري تصبو اليه كل نفس بشرية، 

فهو ظاهرة إنسانية بعيدة عالقة تالزمية، فبين االنسان واالنتماء ...الخ للمجتمعوالثقافيةالسياسية واالقتصادية 
 واالنتماء الدينيالوجود، يأخذ االنتماء عدة أنواع كاالنتماء للعرق، االنتماء للوطن، 

ة، الملة، الحزب، القبيل االسرة،ويرى "وليام"أن االنتماء يتضمن شعور الفرد بكونه جزءا من مجموعة تشمل 
والفخر والرضاالمتبادل بينه وبينهاوكأن كل ميزة لها  نممثل لها ويحس باالطمئنا وكأنهالجنسية...الخ ينتمي اليها 

 17هي ميزته الخاصة
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بعالقات تشعرهم ربط بين مجموعة من الناس المتقاربين والمحددين زمانا ومكانا يعد االنتماء ظاهرة إنسانية فطرية ت
 18تمايزايمنحهم حقوقا ويحتم عليهم واجبات بوحدتهم وبتمايزهم
االصلية المكتسبة بمرور الزمن، وذلك  تهمالذي يربط بين االفراد وبين هوي يعد الشعور والرابط القوي ومنه فاالنتماء 

واالعتزاز برموزها واحترامها الذي يقود الى المحافظة على الوطن وحماية من خالل االعتزاز بالهوية المشتركة 
الوطنية واالعمال التطوعية التي تخدم البالد  هعيادوعاداته والمشاركة بكل فخر في ا ممتلكاته والتمسك بقيمه 

 ..الخ، الوالء، االلتزام.الهوية، الجماعة: ولالنتماء ابعاد كثيرة ،الوطنوالتضحية من اجل 
 :االجتماعيةشبكات التواصل االجتماعي على الهوية  تأثير

أحدث االنتشار الواسع لمواقع التواصل االجتماعي جملة من التغيرات التي باتت واضحة للعيان، المست كل 
من مجموع سكان العالم العربي  ٪39إذ أشارت اإلحصاءات الى ان طبقات المجتمع، ومختلف مجاالت الحياة، 

حيث استطاعت هذه ، 19تليه باقي المواقع ٪91يستخدمون هذه المواقع االلكترونية في مقدمتها الفايسبوك بنسبة 
ا، المواقع ان تلم شمل كل شعوب العالم في عالم افتراضي واحد محدثة رجة كبيرة في تصرفات مختلف المنتمين له

متطلباتهم وال يرضيهم، ال يلبي تطلعاتهم و وخاصة فئة الشباب الذين اصبحوا يعيشون بين عالمين، عالم حقيقي 
واخر افتراضي حالم يحمل مستقبل مجهول بعيد كل البعد عن العالم الحقيقي ال تحكمه ال قيود وال عادات وال تقاليد 

 :ما يلي االجتماعياستعمال شبكات التواصل وقد نتج عن  وال دين
 فتراضيةظهور مجتمعات ا -1

هي مجتمعات العصر الحديث التي  ي ظهور مجتمعات قائمة بذاتها،نتج عن العمل بمواقع التواصل االجتماع
شر بانتماءات اختارت لنفسها بيئة الكترونية ميزتها التفاعل الدائم، هذه المجتمعات االفتراضية تضم جماعة من الب

عالم تحكمه مجموعة من اليات  ألنفسهمجعلوا تلفة متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية، مناطق مخمختلفة ومن 
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التقليدية  تختلف هذه المجتمعات عن المجتمعات 20التعامل والقواعد واالخالقيات، في ما يعرف بمجتمع الالحدود
 ، الثقافة، الهوية المشتركةالتواصل التنظيم االجتماعي، اللغة وأنماطفي : األعضاء و بأربعة خصائص نوجزها 

لبيئة الكترونية خلفت مجتمعا ال تحكمه ال ضوابط دينية وال أصبح المجتمع االفتراضي واقعا حتميا أين       
الثقافات التي ابهرت الشباب خاصة، وراح يبحث فيها عن مكانة عجز في نقل حامل مختلف أخالقية وال اجتماعية، 

مجتمعه الواقعي والحقيقي، ورغم انه مجتمع عالمي اباح فيه كل محظور من منظور عن الحصول عليها في 
الزامية فرض هاا لها أناط لجديد ارقابي ادور  متجاوزا حدود المكان والزمان، لكنه فرض على الدولةومنطلق التحرر 

 هذه المواقع وحماية لمستخدميضمانا قواعد وقوانين ردعية 
 العربيةوضعف اللغة تراجع  -2

أصبحت اللغة العربية غريبة في مجتمعها األصلي سواء في الواقع الحقيقي أو عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
تسمى "العربيزي" او "الفرانكو باستخدام رموز تواصلية او لغة جديدة بين الشباب، وذلك النتشار الكتابة بلغة هجينة 

ض الرموز بحيث تقابل بعض الحروف اضيف اليها بعنجليزية ارب" وهي كلمات ذات معنى عربي تكتب بحروف ا
 21اإلنجليزي العربية غير الموجودة في

نتج عنه قلة عملية التواصل ان لم نقل  عمرا،ر فجوة بين الشباب وبين الجيل االكبحيث خلفت هذه اللغة الجديدة 
مشكلة  ما اثار، هواستيعابذو ثقافة عصرية حسب فهمه  اباب باستعماله لهذه اللغة انتماء غربيفخلق الشغيابها، 

عربية التي تعد من اهم مقوماتها فهي اللغة العربية في هوية المجتمعات ال تأثيرفي مدى تستدعي البحث والدراسة 
 مرجعية تاريخية وثقافيةلبيئة الصوتية الىتتجاوز ا

يرى االجتماعيون بان أساس قوة المجتمع هي وجود هوية قوية لها أسس قوية ذات مرجعية ثقافية وتاريخية، حيث 
 بالنتيجة خلق، المتعددة الهشة االنتماءمن الهويات  فسيفساء خارطة عالمية تضم داخلها أنتجاال ان العصر الحالي 

 مارسات سلوكية ال تمت بصلة للواقعاعات في مهذه الصر  تتمظهر صة الشباب، وخابين األجيال صراعا حقيقيا 
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ويستحي الشباب يسيد لغة غربية مجهولة المرجعية  ضوابط وأصبح، وأصبحت التعامالت ال تحكمها أي الحقيقي
 من التحدث بلغته العربية العريقة

وضعه في حالة من البحث الدائم من "أنا"؟ ومن أكون؟ وأي واألكثر من هذا فانخراطه في هذا العالم االفتراضي 
اقناع  نها مجرد وهم وليست حقيقة وال استطاعجديدة ألد هويات افتراضية يفال هو استطاع تقلالقيم التي أتبناها؟ 

 االفتراضي الوهمي افراد مجتمعه الحقيقي بعالمه
باالمتياز والتمايز عن الغير ان االنسان بحاجة الى الشعور ب"أريك فروم"  وهذه الحالة هي اسقاط لما جاء به      

ما  أسلوب التماثل مع غيره من الناس، خاب سعيه لجأ الى استخدام وإذاويسعى لتلبية هذا الشعور عن طريق نبوغه 
 يخلق شخصية جديدة على أساس الفرص واإلمكانات المتاحة في المجتمع والثقافة

 قيوقيميوأخال اغتراب ثقافي – 3
فرد ذو سلوك مغاير عن ميالد  أسفران انصهار الشباب وانغماسه في ثقافات افرزتها العولمة دون عقلنة منه 

ال مع ثقافته و مع تغيير مختلف عاداته وقولبة أفكاره بصورة ال تتماشى ال مع دينه لسلوك المجتمع الذي ينتمي اليه 
 االجتماعي داخل مجتمعه االغترابمتموضعا في اعلى درجات أو عاداته او تقاليده 

النتمائهم للحضارة العربية العريقة  الشباب إنكارهم يحاول من خاللهتبني نمط جديد من اللباس الذي ناهيك عن 
، وتقمص شخصيات اجنبية لمغنين ورياضين وغيرهم من حضارة وال مرجعية له أليينتميوتبني لباس غربي ال 
 سبب هذا التقمص او الهوية دون معرفة مرجعيةمجهول  اقتداءمشاهير العالم الغربي 

توفير ما على مبررا بعدم قدرة هذا الوطن  للوطن االم نكران االنتماءوأصبح أما حب الوطن فبات من الماضي، 
 نتماء لهذا الوطنيشعرون باال رابط يجعلهملعيش الكريم، امام غياب أي من معالم الرفاه وايصبوا اليه هؤالء الشباب 
هم بان ما يعرض على شبكات التواصل اعتقادا من واختيارهم الهجرة بحثا عن انتماء غربي، ال من قريب وال من بعيد

 همأحالمبصوره المغرية قديستطيع تحقيق  االجتماعي
كل سلوك ال  م االفتراضيلم التقليدي وساد مع انتشار العالأما البحث عن القيم واألخالق فاندثر مع اندثار العا

، ونسي االحسان، وابتعد واألمانةفتخلى جيل العالم االفتراضي عن الصدق تحكمه ضوابط الدين والعادات واألعراف 
 عمراأي عالقة تواصل مع الجيل األكبر عنه حجب بذلك ، وخلق لنفسه عالما ذاتيا عصريا انانيا عن صلة الرحم



الثقافية التي تحتاج الى مراجع ثقافية وقيمية ثابتة وواضحة لثوابتهمجتمعا فاقدا خلق العالم االفتراضي ف      
 بذلك صلته بماضيه وتراثه وحضارته قاطعايعتمدها الفرد لبناء شخصيته 

 خاتمة    
أساس الهوية  تكون  مرجعية سوسيوتاريخيةان محافظة الفرد على انتمائه يستدعي وجود نصل في األخير الى 

كيف يجب أن  الكاملة،تساءل "هيدغر" في كتابه " االعمال  شباب العالم االفتراضي، فقدعنها التي تخلى  الوطنية
، دون أن نعرف من نكون، حتى نكون أنفسنا، وكيف يمكن ان نكون أنفسناوالحال اننا لسنا نحن  أنفسنانكون نحن 

 على يقين من اننا الذين نكون؟

ون الرجوع الى الخلفية السوسيوتاريخية لنشأتها اذ التراكم التاريخي اثبت او الهوية من د "النحن"ومنه ال يمكن تفسير 
أهمية العنصر التاريخي في بناء الهوية لدى الشعب الجزائري عامة، بل ان التاريخ نفسه هو االنا الذي ترتكز عليه 

ة يستطيع بها االنغماس االمة الجزائرية ال يعرف ماضيه وتاريخه فلن يستطيع خلق هوية قوي مادام شبابو الهوية،
 مرجعية دينية وتاريخية تختلف عن هويته العالمية افتراضي هدفه محو كلفي عالم 
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 الهوية اإلسالمية والمجتمع

 تكييفالتأصيل و البين 

 د. علي محمود العمري 

 إسطنبول –أستاذ علم الكالم وفلسفة الدين/ جامعة السلطان محمد الفاتح 

 الملخص

ية من المفاهيم الشائكة التي ُطرحت وُتطرح قديمًا وحديثًا، ومن أهم اإلشكاليات المتعلقة ُيعتبر مفهوم الهو 
خضع لعدة أوضاع عبر الزمن اختلفت اختالفًا جوهريًا فيما بينها، فقد كان له وضع فلسفي قديم، به أنه 

له المتكلمون من المسلمين على خالٍف بينهم في بعض تفاصيله، ثم أصبحت له أوضاع جديدة في قب  
تب على هذه الحقب الفلسفية المتأخرة، تكاد تكون مناقضة لمفهومه الكالمي والفلسفي القديم. وقد تر 

واقعي لهذا المصطلح ؛ حيث يدور الخالف دائمًا في تحديد التكييف ال وأكبر فيالتباينات اختالفات أشد 
ما صدق الهوية الفعلية للمجتمعات المعاصرة، ال سيما المجتمعات العربية والمسلمة؛ إذ ما صدق 

ح الجدل مركبًا. وهذا البحث "اإلسالمي" في ذاته محل جدل، فإذا انضاف إليه إشكال "الهوية" أصب
لغة واصطالحًا، ثم البحث في تكييفها الواقعي، وهل هو شيء يتسم معاني "الهوية"  تعرفعلىمحاولة لل

 بالثبات أم بالتبدل على الدوام.

 

 

 

 

 

 

 



 ، إشكالية المصطلحاألنا والوجودالهوية بين  .1
 

 مصطلح الُهوية وإشكالية اللغة 1 .1

من المصطلحات التي لها دالالت متنوعة ومختلفة في الفكر العربي، وذلك إن مصطلح "الُهوية" يعتبر 
 أنه ليس من وضع أهل العربية األوائل، أي أنه ظهر منذ البداية "كمصطلح تخصصي".

الفارابي إلى إشكالية رئيسية تتعلق بمصطلح "الهوية" من حيث أصل الوضع العربي،  أبو نصر أشاروقد 
تميز بين "الوجود" و"الموجود"، والتمييز بينهما  حيث إنه بحسب الفارابي ال يوجد في اللغة العربية مفردة

 فهم الفلسفة النظرية وعلم المنطق. ضروري ل

دما اتجه المسلمون لترجمة كتب الفلسفة، فاصطلح قوم على كما أن الحاجة إلى التفريق بينهما زادت بع
استخدام لفظة "هو" مكان "الموجود"، حيث إن هذا الضمير يستخدم لإلشارة إلى موجود معين كما في 

 .1قولنا: هذا هو زيد

وقد أّكد ابن رشد على هذا الملحظ اللغوي، .2لتدل على "الوجود" وية""هُ وُنحت من الضمير "هو" مصطلح 
 .3حيث إن األسماء ال تشتق من الضمير، ولهذا قال: "اسم الُهوية ليس هو شكل اسم عربي في أصله"

 مصطلح الُهوية وإشكالية المعنى 2 .1

لم تكن "الُهوية" في االصطالح الفلسفي القديم محل اتفاق في الداللة، حيث كانت تدل عند البعض على 
معنى الوجود المشّخص بفرد بعينه، وال يشترك في  معنى "الوجود"، في حين استخدمها البعض لتؤدي

 الهوية مع غيره.

إن قولنا عن  :على أنها تؤدي معنى الوجود، حيث يقول "الميتافيزيقياالهوية في كتابه:"أرسطو  يعرف
سواء  ،ها واحدةإننها بعدد ما يقال ع األشياء إّنها في هوية يعنيأّنها كذلك بحكم طبيعتها وبطرق كثيرة

.. وعلى .من حيث النوع أم العدد، وأيضاتلك التي جوهرها واحد يقال إّنها في هوية  األشياء واحدةتأكان

                                                           
1

 .9-6. ص 2001( انظر: فتحي المسكيني، الُهوية والزمان، بيروت: دار الطليعة، 
 وما بعدها. 112. ص 1970( انظر: الفارابي، كتاب الحروف، ت: محسن مهدي، بيروت: دار المشرق،  2
 . 557 /1967.2ت: موريس بويج، بيروت: دار المشرق،  ( ابن رشد، تفسير كتاب ما وراء الطبيعة، 3



ألكثر من شيء واحد أم لشيء واحد عندما يعالج  اً سواء أكان وجود ،ذلك تكون الهوية هي وحدة الوجود
 .4"على أّنه شيء واحد في ذاته

فقال: "إن ُهوية الشيء وعينيته  على أنها الوجود الشخصي الخاص أما الفارابي فقد أّصل لمفهوم الهوية
وتشخُّصه وخصوصيته ووجودهالمتفرد له، كل واحد، وقولنا: إّنه هو إشارة إلى هويته وخصوصيته 

 .5ووجوده المتفرد له الذي ال يقع فيه اشتراك"

حقيقة الشيء وماهيته َما به " منتعريف الفارابي فيعرف الهوية بأنها: التفتازاني السعد تعريفويقترب 
الشيُء ُهَو ُهَو، كالحيوان الناطق لإلنسان، بخالف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور اإلنسان 

ه  بدونه، فإنه من العوارض.وقد يقال: إنَّ ما به الشيُء هو هو باعتبار تحقُّق ه حقيقٌة، وباعتبار َتشّخص 
يَّ   .6"ةُهويَّة، ومع قطع النظر عن ذلك َماه 

" تلخيص األقوال كشاف اصطالحات الفنون أما العاّلمة الهندي محمد علي التهانوي فقد حاول في كتابه "
الُهوية في المشهور بين الحكماء والمتكلمين هي الخالفية في معنى الهوية في الفلسفة القديمة فقال: "

التشخص، وهي الحقيقة التشخص، وقد تطلق على الوجود الخارجي، وقد تطلق على الماهية مع 
 . 7الجزئية"

التي تعبر عن خاصية Identityُتستعمل كلمة "ُهوية" ألداء معنى كلمة ف في األدبيات المعاصرةأما 
مطابقة الشيء لنفسه، وفـى المعـاجم الحديثة فإنها ال تخرج عن هذا المضمون، فالهوية ،أي "المطابقة"

تملة على صفاته الجوهرية، والتي تميزه عن غيره، وتسمى هي: حقيقة الشـيء أو الشـخص المطلقة، المش
 .8أيضًا "وحدة الذات"

 الهوية اإلسالمية بين الجمود والسيولة .2
 
 الهوية والمجتمع 1. 2

                                                           
4

 وما بعدها. 552/ 2، ابن رشد، تفسير كتاب ما وراء الطبيعة( 
5

 .530/ 2. 1982( انظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 
6

 .13. ص 1987اهرة: المكتبة األزهرية، ( سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ت: أحمد حجازي السقا، الق
 .1746( التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ص 7
، العدد ( سلطان بلغيث، تمظهرات أزمة الهوية لدى الشباب، بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 8

 .2011الخامس الخاص، 



نه يشعر بالهوية ، حيث إطار االجتماعيالا يفيما يتعلق بهوية الشخص ف اجتماعياً  تثار مشكلة الهوية
د أفراد المجتمع ويمنحهم سمات حضارية وثقافية حّ  و مايُ  أيمع أشخاص المجتمع الذى يعـيش وينمـو فيـه، 

 .9تميزهم عـن غيـرهم مـن المجتمعات األخرى 
إميل "وبالتالي ال تنفك الهوية الذاتية عن الهوية االجتماعية، وكل منهما مساهم في تشكيل اآلخر. يقول 

دوركايم"، محّلاًل العالقة بين الهوّية الفردّية والهوّية الجماعّية: "يوجد في كّل مكان كائنان: كائن فردي؛ 
ن من  ن من المشاعر واألحاسيس التي تتصل بالحياة الخاّصة من جهة، وكائن اجتماعي يتكوَّ ويتكوَّ

ن ناحية أخرى، وإن تالحم هذين منظومة األفكار والمشاعر والعادات التي ُتعّبر فينا عن المجموعة م
 .10"الوجهين هو الذي ُيكّون الكائن االجتماعي

فـي األسـاس  عن غيرها من الذوات بحيث تعني ص الذات ويميزهاهي كل ما يشخّ  وإن كانت فالهوية
 . مة الجوهرية العامة لثقافة من الثقافـاتهي السّ   إال أنها في الوقت نفسهالتفرد، 

التأسيس لهذا الطرح من  يكون  سُتطرح في مجال تداولي اجتماعي فمن الضروري أن وإذا كانت الُهوية
 حاصلة ما يلي: خالل تساؤل غاية في األهمية

 متعالية على الزمان مهما امتد؟الهويـة منظومة جاهزة ونهائية هل ُتعتبر 

 وليس فوقه؟يعيش مع الواقع والتاريخ أي أنها مشـروع ؛ مشروع مفتوح على المستقبلأم هي 

 :11تأويلين لمعنى الهوية في الواقع ثمة

 التصور الماهوي للهويةاألول: 

و نموذج أن الهويةعبارة عن شـيء اكتمل وانتهى وتحقق في الماضي،في فترة زمنية معينة، أالذي يرى 
 . دراك هذا المثال وتحقيقهإال محاولة إن الحاضر ما هو إو  ،اجتماعي معين

 الديناميكي للهويةالتصور الثاني: 
                                                           

ص، 570/569،المؤسسة العربية للدرسات والنشر  02، المحلد 1( عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة الفلسفية ، ط 9
1996، 

 .350( سلطان بلغيث، تمظهرات أزمة الهوية لدى الشباب، ص  10
وم التربوية. ( انظر: ثائر رحيمي، العولمة والمواطنة والهوية، بحث منشور في مجلة جامعة القادسية في اآلداب والعل 11

 . 259. ص2009، 8مجلد  1عدد 



 ةن الهويـة قابـلأالذي يرى أن الهويـة شـيء يـتم اكتسابه و تعديله باستمرار، وليس أبدا ماهية ثابتة، أي 
ن إف وبالتالي للتحـول والتطور، وذلك ألن تاريخ أي شعب هو تاريخ متجدد ومليء باألحداث والتجارب،

وهـذا يعني أن الهوية شيء  ،دة وتلفظ أخـرى الهوية األصلية تتغير باستمرار وتكتسب سمات جدي
 . وهو سلسلة عمليات متتابعة ،ديناميكي

لتـي يتبناها اويمكن النظر الى الهوية في صورتها الديناميكية على أنها مجموعة من المقررات الجماعية 
املة تعبر عن مجتمع ما في زمن محدد للتعبير عـن القـيم الجوهريـة والتي تشكل في مجموعهـا صـورة متك

 .ثقافة هذا المجتمع

 وديناميكية المجتمع المسلمفتور الشريعة  2.  2

قد يكون مستغربًا لغير الباحث المتخصص في التراث اإلسالمي أن عددًا من الرموز التراثية قد نّبهوا 
 لمسألة "هوية المجتمع المسلم"، وهل األصل فيها الثبات أو التحّول والتغير؟

 بمجرد التساؤل الفرضي، وإنما بنوا عليه تطبيقات فقهية وتخريجات أصولية ومقاصدية.بل لم يكتفوا 

وأصل المسألة الذي فتح الباب لهذا السؤال هو أن الهوية اإلسالمية للمجتمع المسلم تعتمد على حارسين 
 رئيسين للحفاظ عليها:

ية في المجتمع المسلم تجعله قادرًا هو وجود العلماء المجتهدين، حيث إن بقاء الملكة االجتهادأولهما: 
التغيرات الطبيعية الحاصلة بسبب تعاقب األزمان؛ فمسلم القرن الخامس الهجري مثاًل قد على مواكبة 

طرأت عليه من المستجدات التي لم تكن في زمان مسلم القرن األول، وبالتالي احتاج بالضرورة إلى 
 هللا له عن طريق "العملية االجتهادية".ن حكم ياالستعانة بفقيه مجتهد يعينه في تبي

ومن ثم فوجود المجتهد يحافظ على الهوية اإلسالمية للمجتمع من خالل مساعدته أبناء المجتمع على 
 د الزمن.عتطبيق الشريعة مهما تبا

 أن ال؛ إنظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرعاإلمام أو الحاكم للمجتمع المسلم؛ حيث إن ثانيهما: 
أن نظام الدين ال يحصل إال بنظام الدنيا، الحاكم، وتفصيل األمر  ماموجود اإلإال ب ال يحصل نظام الدين

 بالحاكم المتشرع.ونظام الدنيا ال يحصل إال 



نظام الدين بالمعرفة والعبادة ال يتوصل إليهما إال بصحة البدن وبقاء الحياة وسالمة قدر الحاجات من  إن
وليس يأمن اإلنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه  .األمنفوق كل هذا قوات، و الكسوة والمسكن واأل

جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف في ، وإال فمن كان إال إن ساد النظام في المجتمعوقوته 
اللذان يحفظان الهوية وهما  ،طلب قوته، متى يتفرغ للعلم والعمل، ويستغرق طول يومهفي الظلمة
 مية في المجتمع.اإلسال

تشهد  بوجود الحاكم العادل، وهذا ممااألمن على األنفس واألموال ال ينتظم إال ومن المعلوم بالضرورةأن 
يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا، واألكثرون  ، فالالقحطو  السيفو الهرج  التي يعم فيهاله أوقات الفتن 

: الدين أس والسلطان أيضاً  قيلو والسلطان توأمان، يهلكون تحت ظالل السيوف، ولهذا قيل: الدين 
 .12وما ال أس له فمهدوم وما ال حارس له فضائع ،حارس

وبناء على األصلين السابقين يحق لنا التساؤل عن إمكانية بقاء "هوية إسالمية" ممتدة ما بقيت 
 فنقول:المجتمعات المسلمة موجودة، وإن أردنا أن نصيغ السؤال بصيغة أكثر تفصيال 

هل األصالن اللذان يعتمد عليهما بقاء الهوية اإلسالمية في المجتمع قابالن للبقاء باختالف الزمان 
 والمكان، أم هما أيضًا عرضة للتغير  واالندراس؟

المميزة للهوية  ما موقع الشريعة"سؤال ال ريب إلى اإلجابة عن  ؤدي بناوالجواب على هذا السؤال سي
 "؟في عالم اليوم اإلسالمية

الفكر اإلسالمي بشكل عام بواسطة عدد من العلماء، إال أنه طرح في  في الواقع لقد طرح هذا السؤال في
طرحًا معّمقا ومفصاًل على يد عالمين بارزين، هما إمام الحرمين الجويني، وحجة  اً دتحدي الفكر السني

 ، وهو مصطلح "فتور الشريعة".اإلسالم الغزالي، وقد وضعا مصطلحًا خاصًا للداللة على هذه اإلشكالية

ا بعد م وضعفها في عالم اليوم وعدم اتساقها مع عالم 13يشير إلى فتور أدوات الشريعة "فتور الشريعةو"
 .المعاصر الحداثة

                                                           
م. ص 2004( انظر: أبو حامد الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، ت: عبد هللا الخليلي، بيروت: دار الكتب العلمية،  12

 وما بعدها 127
( من المهم التأكيد على أننا في هذا المقام نتحدث عن أدوات الشريعة، وإذعان المسلمين لها، ال عن نفس الشريعة  13

 المعّبر عنها بالوضع اإللهي.



الجويني قضية حرجة في عصره، وهي أن ممثلي الشريعة في المجتمع اإلسالمي؛ أي اإلمام واجه وقد 
العلماء، لم يعودوا قادرين على أداء دورهم كما يجب، فقد ضعفت أدواتهم التشريعية، ولم يعودوا قادرين 

 زمة.على االجتهاد وتوليد المعرفة الدينية والشرعية الال

السياسي والمجتمعي، أي أن األزمة التي شهدها هي أزمة  الضعفن جهة أخرى، وجد أيضًا حالًة من وم
، فقّدم تصورًا لفتور كلٍّ مر للتفكير بمخرج عن هذا الواقعسياسية ودينية في الوقت نفسه، وقد دعاه هذا األ

الحاكم، والنظام العلمي الحافظ من الحارسين للهوية اإلسالمية للمجتمع،  وهما: النظام السياسي 
 الستمرارية االجتهاد الموصلة إلى األحكام الفقهية في المستجدات.

 الحالة فقال: تفصيليًا لهذه قّدم الجويني تصوراً السلطة السياسية،  أما ما يتعلق بفتور

ى العلماء، وخال عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فاألمور موكولة إل ،إذا شغر الزمان عن اإلمام"
على الخالئق على اختالف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الواليات  وحق  

فإن عسر جمعهم . عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البالد والة العباد
 .14"على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم

يرى أنه حال فتور النظام السياسي المحافظ على الهوية اإلسالمية يجب أن تنتقل السلطة  فالجويني
 السياسية إلى العلماء المجمع عليهم من ق َبل األمة، أو على األقل يتفق أهل كل ناحية على اتباع أعلمهم.

بل هو ُيصرح أن أي وال ُيظن هنا أن الجويني يقصد باإلمام هنا الخليفة الشرعي بالمعنى االصطالحي، 
حاكم قادر على المحافظة على دين الناس أفرادًا ومجتمعًا ولو بالتغلب فهو كاٍف في عدم "شغور الزمان" 

 عن السلطة السياسية، مادام يراجع أهل العلم، فيقول في هذا:

ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة االستقالل، وقد استظهر بالعدد  إذا وجد في الزمان كافٍ "
واألنصار، وعاضدته مواتاة األقدار، فهو الوالي وإليه أمور األموال واألجناد والواليات، لكن يتحتم عليه 

 .15"أال يبت أمرا دون مراجعة العلماء

                                                           
 .391. ص 2011ت: عبد العظيم الديب، جدة: دار المنهاج،  ( أبو المعالي الجويني، غياث األمم في التياث الظلم، 14
 .392( الجويني، غياث األمم، ص  15



حال شغور الزمان عن الحكام، لكن حتى  محفوظة بوجود العلماء، كما يرى الجويني الهوية اإلسالميةف
 هل يمكن أن يخلو الزمان عن العلماء أيضًا كما أمكن أن يخلو عن الحكام؟ 

 في الواقع قدم الجويني أيضًا تفصياًل اجتماعيًا وفقهيا اجتهاديًا لهذا الفرض، فقال في تصوير المسألة:

 :الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة"

فإن أصول الشريعة تبقى محفوظة على مر الدهور،  ؛طوائف من علمائنا إلى أن ذلك ال يقع وقد ذهبت
وهذه الطريقة غير .إلى نفخة الصور، واستمسكوا بقوله تعالى: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(

انطواء ، وقد وردت أخبار في 16مرضية، واآلية في حفظ القرآن عن التحريف، والتبديل والتصريف
 الشريعة، وانطماس شرائع اإلسالم، واندراس معالم األحكام، بقبض العلماء، وقد قالصلى هللا عليه وسلم:

 .17سيقبض العلم حتى يختلف الرجالن في فريضة، وال يجدان من يعرف حكم هللا تعالى فيها""

لى حكم هللا في أي يرى الجويني أن فرض خلو الزمان عن المجتهدين، بحيث ال يجد الفرد من يدله ع
واقعة، وبالتالي ال يبقى ثمة هوية إسالمية مميزة للمجتمع عن غيره من المجتمعات ليس مجرد فرض، 

 وإنما هو أمر ممكن جدًا، بل يوجد من النصوص ما يشهد له.

مصدق لهذا وبصرف النظر عن صحة الحديث الذي أورده الجويني، ثمة حديث في الصحيحين 
 عن عروة بن الزبير: -والرواية لمسلم–ي الصحيحين التصور، حيث جاء ف

، َفاْلَقُه َفَسائ ْلُه،" فإنَّه قْد  قاَلْت لي َعائ َشُة: يا اْبَن ُأْختي َبَلَغن ي أنَّ َعْبَد هللا  بَن َعْمٍرو، َمار  بَنا إلى الَحجّ 
ْلًما َكث يًرا، قالَ  : َفَلق يُتُه َفَساَءْلُتُه عن َأْشَياَء َيْذُكُرَها عن َرُسول  هللا  َحَمَل َعن  النبيّ  َصلَّى َّللاَُّ عليه َوَسلََّم ع 

 ال َيْنَتز ُع َصلَّى َّللاَُّ عليه َوَسلََّم. قاَل ُعْرَوُة: َفكاَن ف يما َذَكَر، أنَّ النبيَّ َصلَّى َّللاَُّ عليه َوَسلََّم، قاَل: إنَّ َّللاََّ 
َن النَّاس  اْنت َزاًعا، َوَلك   ْلَم م  ْلَم معُهْم، َوُيْبق ي في النَّاس  ُرُؤوًسا ُجهَّااًل، ُيْفُتوَنُهْم الع  ْن َيْقب ُض الُعَلَماَء َفَيْرَفُع الع 

ْثُت َعائ َشَة بذلَك، أَْعَظَمْت ذلَك َوَأْنَكَرْتهُ  لُّوَن. قاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّا َحدَّ لُّوَن َوُيض  ْلٍم، َفَيض  َثَك 18بغير  ع  ، قاَلْت: َأَحدَّ

                                                           
( أي أن المنصوص على حفظه هو نص القرآن، أما دالالته من أحكام وعقائد فليست اآلية نصًا في بقاء العمل بهما  16

 ما بقي الناس.
 523( الجويني، غياث األمم، ص  17
( فهذه الرواية تؤكد أنه حتى السيدة عائشة رضي هللا عنها قد تعجبت واستنكرت في بداية األمر تصور اندراس الشريعة  18

 وفتورها، ولذلك طلبت من ابن أختها أن يرجع ليتأكد الخبر.



َع النبيَّ َصلَّى َّللاَُّ عليه َوَسلََّم يقوُل هذا؟ قاَل ُعْرَوُة: حتَّى إَذا كاَن َقاب ٌل قاَلْت له: إنَّ اْبَن َعْمرٍ أنَّ  و قْد ُه َسم 
ْلم ، قاَل: َفَلق يُتُه َفَساءَ  َم، َفاْلَقُه، ُثمَّ َفات ْحُه حتَّى َتْسَأَلُه َعن  الَحديث  الذي َذَكَرُه لَك في الع  ْلُتُه، َفَذَكَرُه لي َنْحَو َقد 

ت ه  اأُلوَلى. قاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّا َأْخَبْرُتَها بذلَك، قاَلْت: ما َأْحَسُبُه إالَّ قْد َصَدَق، أَ  َثني به، في َمرَّ َراُه َلْم َيز ْد ما حدَّ
 .19"فيه شيًئا َوَلْم َيْنُقْص 

 للمجتمع المسلم، فما العمل حينئذ؟فإذا فترت الشريعة واندرست، ولم يبق شيء من هوية مميزة 

اجتهد الجويني في هذا الواقعة اجتهادًا جريئا في الواقع، فذهب إلى أن المجتمع في زمانه يبعد أن يصل 
إلى هذه الحالة النتشار العلم والعلماء، وتمكين الحكام لهم، وطبعًا ما يترتب على هذا من رسوخ للهوية 

يزول عنه التكليف بالكلية.  إلى تلك الحالة إذا تطاول الزمان، وعندئذ اإلسالمية، ولكن قد يصل المجتمع
 :يقول الجويني

في مستقر العادة في اآلماد الدانية، فإن يبعد فالقول المرتضى في ذلك أن دروس أصول الشريعة "
التقديرات، فال حاجة إلى هذه ، انقرض عمر الدنيا في مطرد العرف، وقامت القيامة في األعصار القريبة

وعلى  ،وإن تطاول الزمن، فال يبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصال أصال، حتى تدرس بالكلية
هذا التدريج تبتدأ األمور الدينية والدنيوية، وتزيد حتى تبلغ المنتهى، ثم تنحط وتندرس، حتى تنقضي 

 وتنصرم كأن لم تعهد.

تصم يرجع إليه، ويعول عليه، انقطعت التكاليف عن إذا درست فروع الشريعة وأصولها، ولم يبق معف
 .20"العباد، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة، ولم تنط بهم شريعة

 وقد وافق أبو حامد الغزالي أستاذه الجويني في إمكان فتور الشريعة فقال:

 ؟الشريعة هل يجوز فتورها"

 ،سوى الكعبي بناء على وجوب مراعاة األصلح على هللا وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا
والمختار أن شرعنا كشرع .لم عن دعوى الصالح في نقيض ما قالهثم ال يسْ  ،ع في هذه القاعدةنازَ وهو يُ 
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 ،ض للتأويلظاهر معرَّ  (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون :)وقوله تعالى... من قبلنا في هذا المعنى
 .21"لقرآن دون سائر أحكام الشرعويمكن تخصيصه با

ومع هذه الموافقة في إمكان جواز فتور الشريعة قّدم الغزالي وصفًا أكثر تفصياًل في تصوير كيفية وقوع 
 هذا الفتور، فقال:

ب فال تفتر رْ ن قامت عن قُ إن القيامة أما الوقوع فالغالب على الظن أو  ،وهذا كالم في الجواز العقلي"
فال تضعف إال  ،ألن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال ؛امتدت إلى خمسمائة سنة مثالن إو  ،الشريعة

ثم اذا فترت ارتفع التكليف . إذ الهمم إلى التراجع مصيرة ؛على تدريج ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره
 .22"قبل ورود الشرائع كاألحكاموهي 
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المؤتمر الدولي حول: تهديدات للهوية في ظل التغيرات 
 المجتمعية الراهنة

 المخاطر وآليات المواجهة

 2022/مارس/10
 ورقة بحثية بعنوان: 

 دراسة نظرية،االسالمية بين التكوين ومستوى التغيير(الهوية  )

 ليبيا –استاذ مساعد بجامعة سرت  –عمرار ميالد نصر عم  / عدادإ

Ammarmilad1985@gmail.com 

 :موضوع البحث واشكالياته 

مما الشك فيه إن البشر يتميزون عن سائر المخلوقات بصفات وهبها هللا لهم، وهي التي جعلت لهم 
لطموح والتغيير واالنعزال هوية إنسانية آدمية، وبما أن اإلنسان ميال دائمًا إلي رغبات الذات الهادفة ل

والتمييز عن اآلخرين في بعض األوقات، فإن ذلك أدى إلي بروز الثقافات المتنوعة، والتي قد تؤثر 
على الموقف السائد للثقافة العامة داخل المجتمع الواحد،زد على ذلك ظهور بعض الفئات العاجزة عن 

لمة في المجتمعات المدنية المشجعة على تعدد التعامل مع المحيطين بهم،مع تزايد انصهار مفهوم العو 
 وتنوع التجمعات البشرية بما تحمله من ثقافات وتوجهات وعقائد دينية سائدة.

واستنادا على ذلكفقد الحظ بعض المحللين والباحثين، بأنه في ظل هذا االنفتاح ظهرت هويات جديدة 
بر الهوية الدينية عامل اساسي في تكوين متطفلة على الهوية السائدة خاصًة في المجتمعات التي تعت

 شخصية االنسان وأن هذه الهويات استقرت واصبحت المؤثرة على الهوية الجماعية.

ومن خالل ما سبق نسعى إلى فك االلتباس القائل: بأن الهوية الدينية السائدة قد تتغير، وهنا نحاول 
وياتها، وهل تتغير، وما نوع هذه المتغيرات إسقاط الضوء على الهوية لمعرفة مفهومها ومكوناتها ومست
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وماهي العوامل المساعدة على التغيير، وهل هذه العوامل تؤثر بشكل أو بآخر على الهوية الدينية 
"الهوية االسالمية نموذجًا في زمن العولمة"،  وذلك من اجل معرفة منهجية الهوية الدينية "اإلسالمية" 

 في العصر الحديث.

نبع اهمية هذا البحث من كونه يبحث في موضوع يعتبر من اساسيات تكوين الشعوب، تأهمية البحث:
ألنه يوضح نمو المجتمعات وتطورها وتغيرها من فترة ألخرى، كما أنه احد  وهو موضوع حساس

 .الموضوعات التي توضح العوامل الديمغرافية للمجتمعات

 أهداف البحث:

 .التعرف على مفهوم الهوية .1

 .العوامل التي تساهم في تنوع مفهوم الهوية داخل المجتمع الواحدالتعرف على  .2

 .الهويةالعولمة مفهوم عالقة توضيح  .3

 .شعوباالساسية للمحو هويات على العولمة الثقافية توضيح مدى قدرة  .4

 .لعوامل المساعدة على تطوير ونمو الهوية في زمن التغييرمعرفة ا .5

 :البحث التساؤالت

 ؟وهل هو مفهومًا متخبطًا، أو مفهوم واضحماذا يقصد بالهوية  .1
 هم في تنوع مفهوم الهوية داخل المجتمع الواحد؟تساماهي العوامل التي  .2
 الهوية؟ العولمة مظهر من مظاهرهل  .3
 تسعى لمحو هويات شعوب متعددة؟العولمة الثقافية هل  .4
 الهوية هي نواه لروابط متعددة تساعد على تماسكها داخل النسيج الواحد.           .5
العوامل المساعدة على تطوير ونمو الهوية هل الهوية تتطور؟ وإذا كانت تتطور ماهي  .6

 ؟في زمن التغيير
 ؟أحد أهم الركائز األساسية المكون لهوية البشرهل الدين  .7



 

كشف الظاهرة محل البحث والدراسة، وبما أن موضوع ؤدي إلى المنهج هو الطريق الم منهج البحث:
الدراسة والبحث من الموضوعات النظرية المعرفية، فإن الباحث أعتمد على المنهج التاريخي وذلك من 

 خالل االستعانة باألدبيات والمراجع مثل الكتب الدوريات والدراسات والمواقع اإللكترونية. 

تتعلق بالحد الموضوعي  اسات النظرية المعرفية فإن حدودهالبحث من الدر : بما أن هذا حدود البحث
 والمحدد في موضوع الدراسة والبحث وهو مفهوم الهوية والتغيرات والعوامل المؤثرة عليه. 

 : مفهوم الهوية 

قبل البدء بالحديث عن الهوية البد من الوقوف على معناها اللغوي، فقد جاء مصطلح  " الهوية " : 
 (.1اللغة العربية مشتقًا من الجذر "هو"،والهوية لغًة تعني جوهر الشيء وحقيقتُه ) في

كما جاء في كتاب التعريفات للجرجاني" أنها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على 
ي تميز شيئًا .وجاء مفهوم الهوية في المعاجم العربية بأنها:ُمجمل السمات الت(2) الشجرة في الغيب "

عن غيره أو شخصًا عن شخص أو مجموعة عن غيرها، بحيث أن كاًل منها يحمل عناصر في 
هويته،وهذهالجملة من العناصر هي المميز له عن غيره،فعناصر الهوية شيء متحرك ديناميكي يمكن 

 (.3أن يبرز احدهما أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها اآلخر في مرحلة أخرى)

ريف آخر وهو: مجموعة الخصائص والُمميزات التي ينفرد بها فرد أو شعب أو أمة والتي وللهوية تع
تتوارث عن ماضي ذي تاريخ وتراث،وبما في التراث من لغة وما لألمة من انتصارات وانتكاسات 
وطموحات وانتماءات وخصائص تجعل من ينتمي إليها ذا ذاتية متميزةعن غيره، فيصبح و يبقى هو 

 (.4،ويكون بهذا قد اعطى الجواب عن سؤال من هو؟ )ذاته نفسه

 :الهوية والمجتمع 

هوية جماعة إنسانية ليست مسألة اختيار، إلى االحتجاج القائل بأن سيادة كثير من الُمفكرين يميلون 
إنما هي مسألة إدراك للذات، لكن من الصعب تصديق أن شخصًا ما ال اختيار لديه بالفعل في اتخاذ 
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أو تنتمي إليه، لهذا عليه أن  ،مدى أهمية اتصاله بالجماعات المختلفة التي ينتمي إليهاقرار يخص 
عليها  وهذا يعني أن الهوية عامل أساسي في تحقيق العدالة التي ُيبنى، (1يكشف عن هويته األساس)

 (: 2) ؛أهمهاوفقًا لمجموعة مناألبعادفي المجتمعات تنوع الهويات ؛ و اساس المجتمعات والحضارات

: وهو المتعلق بالشعور باالنتماء نظرًا لوجود خصوصية ونسق قيمي ورؤية البعد الوجداني -1
 ورصيد وتفاعل مع الزمان والمكان .

وهو ما تقوم به المؤسسات االجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية،لتوظيف البعد الوظيفي: -2
 البعد الوجداني بغية تحقيق اهدافها ومصالحها وحماية مسارها.   

وتأكيداًعلى قوة تأثير الهوية وتأثرها بالبناء االجتماعي والديني والثقافي، هو وجود انتماءات مذهبية 
نه من تراث وذاكرة تاريخية ومسالك متنوعة،ما جعلها تلقي بظاللها على ومناطقيةمتعددةبكل ما تختز 

البناء االجتماعياألكبر وهو الدولة، بقيامها على تقليص الفواصل لدرجة االنصهار الداخلي في إطار 
(،مع الحفاظ على الهوية االصلية نتيجة 3جغرافي وسياسي واجتماعي معين ،ما نتج عنها هوية وطنية)

ت المعاصرة والمتمثلة في نظام الحكم واسلوب المعيشة، الن الهوية وإن ساهمت في تكوين التحديدا
هوية وطنية فإن ليس بمقدورها القضاء على الهويات االصلية سواء كانت من منطلق ديني أو 

 اجتمعي، ألن هذه الهويات هي نتاج مكونات ذاتية تعبر عن مشاعر الفرد دون سواه.

الهوية االصلية وحالة التعقيد التي تتصف بها في تأثيراتها وأبعادها على األفراد والدليل على اهمية 
 (.4) :والجماعات، هو تنوع محددات الهوية و المتمثلة في

 فالهويات ذات بنية تعددية وأن أهمية هوية واحدة يجب أال تتقاطع مع االخريات.  التعددية: -1
افتراض وجود أخر مختلف في عدة امور، ويوجد :ال تتشكل الهوية لدى الذات إال باالختالف  -2

 هذا االخر حتى داخل الكيان الديني أو السياسي الواحد .                         
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تتأسس الهوية على الدوام في سياق اجتماعي تاريخي محدد، السياقية االجتماعية والتاريخية:  -3
العالقات االجتماعية تتغير، فإن وبما إن الزمان يهرب على الدوام والمكان يعاد تشكيلة و 

استجابات الناس وتراكم خبراتهم وتطور وعيهم يؤدي إلي تشعب التطورات والمسارات ، األمر 
الذي يقود إلي صراعات بسبب الرغبة في تعزيز المواقع لكل مجموعة بشرية على حساب 

 األخرى. 

بارة عن نواة لروابط متباينة تساعد فهذه المحدداتتدل على إن الهوية في أساسها المكون للمجتمع ع
على تماسك النسيج الواحد، فالهوية هي حالة إحساس جمعي يرتكز على مبدأ الوحدة، ثم يأتي التتابع 
واالستمرارية باعتبارها محددًا ثان، وهذا ما يجعل الجواب عن سؤال الهوية يطرح من خالل تقديم 

واكتمال الذات الجمعية، ليأتي تشكيل التصورات  مجموعة من النشاطات واألفعال الذاتية إلنشاء
الجماعية بوصفها كيانًا منسجمًا ومتجانسًا مشكاًل ما يعرف باألمة ذات األهداف والدوافع 

 (.1المشتركة)

 :تشكيل الهوية 

تتشكل الهوية وتنمو وتتطور من خالل التاريخ الشخصي للفرد، بما يتوافر له من تدريبات أساسية 
وإشباع الحاجات وفقًا لتحديدات الدين واللغة والعادات والمعايير واالدوار في إطار لضبط السلوك 

المنظومة الثقافية للمجتمع، ألن تطورها يواكب النضج المعرفي واالجتماعي للبشر الذي يساعدهم 
روا على استكشاف األدوار وجمع المعلومات حولها، ثم يقوموا باختيار ما يناسبهم منها وتجربتها ويقر 

(، ويمكن توضيح مجموعة من المكونات الرئيسية 2بعد ذلك االلتزام باختياراتهم من البدائل المتاحة)
 (3) -:للهوية

 موقع جغرافي. -1
 ذاكرة تاريخية وطنية مشتركة.  -2
 ثقافة شعبية موحدة.  -3
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 حقوق و واجبات مشتركة.   -4
 اقتصاد مشترك. -5
 مستويات الهوية 

 (1) -للهوية مجموعة من المستويات وهي :

: في هذه الحالة لم يختبر الفرد حتى اآلن أزمة الهوية أو أي تعهد أو  حالة الهوية المتشتتة -1
التزام للمعتقدات أو المهنة أو االدوار، وال توجد أيضا دالئل على إنه يحاول بشكل نشيط 

 إيجاد سمة لهوية لديه.                                                      
في هذه الحالة ،لم يختبر الفرد ازمته، لكنه مع ذلك ملتزم بقيم حالة الهوية الُمغلقة:  -2

 ومعتقدات مرتبطة باألشخاص و الجماعات المهيمنين كاألسرة.
الفرد في هذا التصنيف يكون في حالة من االزمة وهو نشيط  -:حالة الهوية المعلقة المؤجلة -3

 اولة منه للوصول إلي خيارات الهويات المتعددة.بشكل كبير في البحث حول البدائل في مح
يكون الفرد قد نجح في التزاماته ويشعر باالنحياز ويتعهد باألخالقيات  -حالة الهوية المنجزة: -4

 و األدوار االجتماعية نحو عمل ما.

جتماعية ويرتبط االنتقال من المستوى األقل نموًا إلي المستوى األكثر تقدمًا، بما يناله الفرد من فرص ا
 ومعلومات لتعزيز مفهوم الذات لديه، لتثبيت مكانته وأهميةأدائه لألدوار بالشكل المناسب له اجتماعيًا.

 .)الهوية والعولمة )مستوى التغيير 

إن العالم في هذا العصر يشهد حالة من الحداثة والتطور السريع في مجاالت الحياة والتي ُأطلق عليها 
الدال على التغيير وقولبت العالم في إناء واحد، ولمناقشةهذا المفهوم  مصطلح أو مفهوم "العولمة"

يمكن االستناد على هذا التعريف و المقصود به" تنامي واتساع وكثافة وتسارع التفاعالت واالرتباطات 
 (.2العالمية المتبادلة في جميع مجاالت الحياة")
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نوعها واختالف ثقافاتها والعرقية في ويصف البعض هذا المفهوم على انه اندماج الشعوب رغم ت
(، لكن هذا المفهوم "العولمة" ورغم التعريفات التي تدور حوله ال يمكن التصاقه بكل ما 1حضارة واحدة)

 يحمله الواقع ألنه اليزال في إطار التطور والتفاعل مع أجزاء ومكونات المجتمعات الظاهرة فقط. 

 هل العولمة اثرت على الهوية ؟ وهنا نسعى إلي اإلجابة عن هذا السؤال،

العولمة كما هي معروفة تعمل على اندماج وانصهار الثقافات المتعددة في ثقافة واحدة عن طريق 
وسائل االتصال وخاصة اإلعالمية منها، والتي تقدم مضامين وخطابات إعالمية وافدة على شكل 

هية، ألن السلوكيات التي تحملها هذه أفالموبرامج حوارية ومسلسالت وإعالنات تجارية وبرامج ترفي
المضامين اإلعالمية قد تؤثر بشكل مباشرًا وغير مباشر على فكر المتلقي الذي قد يكون في حاجة 

 ماسة إلشباع الذات وتحقيق رغبات جوهرية أو شكلية. 

ه الحالة وهذا يعني ان الفرد يقوم باالكتساب لُمستجدات الواقع نتيجة لبعض متطلبات أساسية، وفي هذ
 تكون المتطلباتهيالمصدراألساسي للتغيير والذي بدوره يؤثر على تغيير هوية الفرد ويجعلها غير ثابتة.

ولتوضيح معنى ذلك، نقدم تحليل الكاتب محمد الزيات الذي أشتق من مفهوم ديكارت القائل عن 
فكر، ولكن الفكر ال يعرف إال الهوية " أنا أفكر إذا أنا موجود "  فثبات الهوية عند ديكارت يتعلق بال

إذا عبر عنه الفرد،وعند ذلك يتساءل، هل ما عبر عنه الفرد هو ذاته ما فكر فيه؟، وعليه فإن الفكر 
والتعبير يظالن في حالة عدم مطابقة، مما يعني أن الهوية غير ثابتة، فهي حائرة بين ما يفكر فيه 

يتحقق بالفعل، فهي في هذه الحالة  تتمظهر في المرء، وما يعبر عنه، أي تقف بين ما ينشده وما 
الخطاب،ويضيف الزيات محلاًل،بان الخطاب متعدد الداللة كما قال الجرجاني منذ ألف عام، ما يجعل 
الهوية تقف بين ما يفكر فيه االنسان وما يحققه في النصوص،وإذا كانت النصوص مبنية على 

 (.2ر)التنافس مع ما سبقها تكون بذلك متضمنة األخ

وهذا الشرح للكتاب احمد الزيان يؤكد فيه عن تحليل الهوية في حد ذاته أمرًا معقدًا وال يمكن تبسطه 
نظرًا لوجود تفاوت وتباين بين اصل الشيء والمستجد عليه، فنحن كبشر نميل دائمًا إلي خدمة وإشباع 
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دم مع الواقع أي مع الهوية الذات حتى وإن كان على حساب أنفسنا أو اآلخرين،ما يعني أن هناك تصا
 االصلية.    

وعلى هذا األساس يمكن طرح ثالث أنواع من الحاجات التي تكون ملحة على الفرد إلشباعها ضمن 
 (1)وهي:تكونه البشري،

 -: حاجات الذات وتنقسم إلي  -1
حاجات عليا وتمثل جهد ونضال يقوم به الفرد بهدف الحصول على شرف الجديد أو تقليده  - أ

 عن طريق االخرين. 
حاجات الشعورية عارضة وتتمثل في الرغبة في اإلقالل من التوترات العقلية والعصبية التي   - ب

 تنتج عن القلق والتوتر والضغوط النفسية. 
لتي تعكس مفهوم ذات االنسان من احاسيس حاجات ال شعورية مركزية أو أساسية وا  - ت

 ومشاعر. 
 -حاجات االعتماد على الغير وهي : -2

حاجات متجمعة فقد تتجمع حاجتان أو اكثر حول نشاط واحد ،مما يؤدي إلي تعارض   - أ
 هذه الحاجات، ما قد ينتج عنها ابتكار.    

حاجات تعويضية، حين ال يستطيع االنسان أن يشبع حاجة ما،فانه يجد نفسه مدفوعًا   - ب
 إلي عمل شيء ما على سبيل التعويض أو سد الحاجة.

من حيث انها تثار نتيجة لإلحساس بعدم الرضا وعدم الراحة مثل حاجات  -حاجات إدارية: -3
، حيث وانتصارية بدائليةالخلق مثل حاجات الموجودة بالفطرة وحاجة التجنب أو حاجات 

تعتبر العملية الخلقية هي الدافع لحاجات الخلق، اما الدافع لحاجات التجنب هو الهروب من 
الوسائل التقليدية والغايات الزائفة، ويتم ذلك بتكوين وسائل أخرى لإلشباع الرغبات، كما تعتبر 

ية، كما أن الفرد المبتكر الذي الرغبة في الزيادة وانتقاص الوقت أو العمل من الحاجات البدائل
 يبحث في حاجات االخرين يدفع بذلك نتيجة حاجته االنتصارية والتفوق عليهم. 
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وهذه الحاجات قد تتحقق نتيجة ظهور مجموعة من المبررات أو العوامل المساعدة على تنشيط عملية 
 -التغير في الهوية السائدة وهي :

االنفتاح العالمي في عصر المعلومات والفضاءات المفتوحة، مع تزايد عملية الترجمة المحلية  -1
 لتصوير األحداث كجزء من الواقع المعاش. 

احتكار وسائالالتصالمن طرف واحد وتكرار الرسالة أو الخطاب االعالمي دون وجود إعالم  -2
 مضاد له. 

هدفة من اجل تصديق والتأثير باألفكار استغالل بعض قادة الرأي في المجتمعات المست  -3
الجديدة المروج لها ودعمها، خاصة عندما تكون غير متطابقة مع الهوية السائدة داخل مجتمع 

 ما.
استغالل االوضاع النفسية واالجتماعية عند االفراد مثل أوقات الفراغ والملل وحب الفضول   -4

 يدة وتبنيها.والتي بدورها قد تهيئاألفرادإلي قبول األفكار الجد
                                                               ضعف التنشئة االجتماعية لألفراد من قبل االسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية االخرى.                                            -5
عادة صياغة االفكار ضعف دور النشاط االتصالي واإلعالمي السائد وعدم تجديد وإ   -6

 والمعلومات والقضايا في قوالب مؤثرة وبارزة.

 : الهوية الدينية في المجتمع المدني 

أن الدين في حد ذاته هوية تمييز البشر عن بعضها البعض خاصة مع تعدد األديان السماوية 
رها وواجب االبالغ بها واإليمان بعقيدة معينة واالعتزاز بها واالنتماء إليها واحترام قيمها وإبراز شعائ

 والدعوة اليها.

 (1):ن الهوية اإلسالميةيحل تكو مرا 

 اإلنسان يولد ولديه هوية دينية ألنه ينتمي إلى موروث معين، لمرحلة األولى/ الهوية الفطرية:ا
فاإلنسان مثاًل يولد مسلمًا ألنه ولد في أسرة مسلمة، فمفهوم الوراثة هنا يشير إلى أمرين أولهما 
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األسرة تقوم بتمرير إرثها الديني واالعتقادي للطفل، وثانيهما أن الطفل لدية قابلية لهذا أن 
الموروث، وهذا ما يعبر عنه الحديث النبوي " ما من َمْوُلود إال ُيوَلُد على الِفْطَرِة "، الذي يشير 

ان الفطري إلى أن أي طفل إنما يولد على الحالة الطبيعية االولية ويسميها ملك شبل: االيم
 القبلي " الذي يجعل من كل انسان مؤمنًا باهلل وبوحدانيته نتيجة عهد سابق عن الوالدة.

غير أن هذا االنتماء الفطري منذ الوالدة ال يكفي متسرعان ما تترك مكانها للتربية األسرية، لذلك يعتبر 
 في اإلطار األسري، وبذلك إسالم الفرد لحظة والدته حالة مؤقتة، وإن انتماءه الديني ال يتجسد إال

 يدرك الطفل الهوية الدينية التي يحملها األبوان.

 /تتشكل الهوية الدينية من خالل العالقة مع "اآلخر" فمواجهه الم:اختيار اإلس المرحلة الثانية
لتعريف، فال يكتفي بذكر الصفات الذاتية لحقيقة وجود "آخر متدين" تكشف للمؤمن الحاجة 

فردًا متدينًا، بل يتجاوز ذلك لتحديد ما تجمعه باآلخر أو يميزه عنه في التي تجعل منه 
االعتقاد والممارسة الدينية، فيكتشف الفرد وجود أشخاص من حوله يحملون نفس االعتقاد 
والديني، ومن خالل هذه الرابطة الشعورية ينتقل الفرد من طور الدين الفطري إلى الدين 

دات والشعائر التعبدية والقيم واالخالق والسلوكيات والممارسات الواعي، إدراكًا منه بالمعتق
الدينية. وهنا ينطلق الفرد من مرحلة معرفة كونه إنه مسلم إلى مرحلة القبول واالنخراط في 

 دائرة المسلمين. 

 الشعور باالنتماء لإلسالم:يحتاج الفرد معرفة كيفية التعبير عن انتمائه الديني  /المرحلة الثالثة
وليس مسلم باالسم فقط، فال يمكن  ،بشكل اختياري ويتعامل مع اآلخرين بأنه مسلم حقاً 

 الحديث عن االختيار إال بوجود خيارات متعددة حتى يشعر الفرد باالنتماء وهي:

 التعبير عن تجربته اإليمانية.أن يكتسب الفرد القدرة على  -

 أن يكون قادرًا على الدفاع عنها قدر الُمستطاع. -

 أن يشهد على أنه يعيش هذه التجربة اإليمانية بشعور صادق.  -

 ويتغذى هذا الشعور باالنتماء إلى اإلسالم لدى الفرد بثالث دوائر مرتبطة، وهي: 

 ن وتدبره وأداء الفرائض .دائرة الرابطة الشعورية مع هللا عز وجل تالوة القرآ -



 

 دائرة التعلق بالقيم والمعتقدات اإلسالمية والنماذج الواقعية .  -

 دائرة الرابطة الشعورية والعضوية مع مجموعة من المسلمين.  -

 ليس فقط  ل المسلم إلى ربط هويته وانتمائهالعضوية واالنتساب لألمة:يص /المرحلة الرابعة
ة، ال تجمعهم وحدة اللغة والثقافة والوطن والعادات لجماعته المحلية، بل لجماعة ضخم

والتقاليد بل وحدة الدين فقط، وهذا ما تعنيه كلمة أخوة، فاإلسالم يتجسد باالنتساب لألمة 
 .10سورة الحجرات اآليةإنما ْالمؤمنون أخوةاإلسالمية والمساواة بين أفرادها، قال هللا تعالى

وفصلها الرسول صلى هللا عليه وسلم"الُمْسلم أخو المسلم ال يخونه وال يكذبه وال يخذله، كل المسلم على 
 التقوى هُهنا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم". -المسلم حرام:عرضه وماله ودمه 

قبل أي  ق يجب التطر وفي معرض فك االلتباس نحو مفهوم الهوية االسالمية في المجتمع المدني،
"جميع التجمعات والتنظيمات والمؤسسات التي  :شيء إلى مفهوم المجتمع المدني، والذي يقصد به

تتصل بجوانب حياة الفرد، بحيث توظف وتنظم بعض انشطته التي يقرر هو أن يشارك بها، وال 
 (.1تخضع المؤسسات والتنظيمات وال االنشطة بصورة مباشرة لسلطة مركزية رسمية" )

ما  ،المفهوم يدل على أن المجتمع فضاء يتحرك ويجول فيه الفرد بكل طاقاته وخبراته وسلوكياته وهذا
يعني أن لكل فرد في المجتمع حرية في طرح ومناقشة ودعوة إلى ما يحمله في فكرة، خاصة في 
 الوقت الذي ساد فيه مفهوم العولمة المروج لتوحيد العالم ونشر الثقافات ومحاولة توحيد بعض

لنقاد والمحللين لمفهوم الهوية وهنا يكمن االلتباس الذي قد يتخوف منه بعض الباحثين وا الهويات؛
 خاصة الهوية الدينية.و 

(، وتغيرها أو تطورها نتيجة واللغة والثقافة والوطن.....الخ )كهوية الدين،فإذا أكدنا على تعدد الهويات 
ذا ال يؤثر على الهوية الدينية، ألن التغيير الذي يطرأ بروز المجتمع المدني في ظل العولمة، إال أن ه

على اإلنسان هو تغيير سطحي أو مصلحي، فطبيعة اإلنسان تميل إلى خدمة حاجاته األساسية، فإذا 
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قلنا أن اللغة والثقافة والدين من مكونات الهوية، لكن تختلف فيما بينهن من ناحية التغيير، فاللغة مثاًل 
ن العربي قد يحتاج إلى لغة أخرى لمخاطبة فئات أو مجموعات يحملون لغات أخرى، تتغير ألن اإلنسا

وهذا ال يعني إنه قد ينسى هويته اللغوية، وأما الثقافة النابعة من موروث فكري قد تتغير هي كذلك 
تماشيًا مع من نحيط بهم ومجاملتًا لهم، وذلك من باب أتساع رقعة تكوين عالقات اجتماعية في 

مع المدني، كذلك األمر ينطبق على الوطن نتيجة لرغبة اإلنسان في الهجرة بحثًا عن ُسبل المجت
 العيش أو الترفيه، إال إنه ال ينسى بيئته األصلية التي وجود فيها ألنها يربط به ذكريات.

تى لو أما الهوية الدينية فهي تختلف تمامًا عن تلك الهويات فهي ال تتغير عند األفراد أو الجماعات ح
انتقلت من مكان إلى أخر أو اختالط بمجموعات أخرى، ألن الهوية الدينية )اإلسالمية( نابعة من 
عقيدة والعقيدة في اللغة تعني إحكام الشيء أو ضبطه، فقد ذكر هللا في القرآن الكريم في قوله 

َها ال َتبْديلَ  ِلَخْلِق هللِا ذِلك الَدينُ  القيُم َفأِقْم َوْجَهك للِديِن َحنيِفا ِفْطرَة هللِا الِتي فطر الناسَ َعَليْ تعالى
، ومعنى هذه اآلية " سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك 30سورة الروم اآلية َوَلِكِن اكثر الناس ال َيْعَلُمونَ 

إليه ربك يا محمد لطاعته وهو الدين،"وفطرة هللا " أي صنعة هللا التي خلق الناس عليها، وقال محمد 
عمرو ثنا أبوعاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، جميعًا عن بن 

 (.1أبن أبي نجيح، عن مجاهد )ِفطرة هللا( قال اإلسالم )

فقد أكد هللا عز وجل في محكم تنزيله } ُقْل يا َأُيها  ،وتأكيد على أن اإلسالم هو هوية المسلمين
ا تْعُبدُون، َواَل َأْنُتْم َعابُدوَن َما أَْعُبُد،َواَل َأنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم،َواَل َأْنُتم َعاِبدُون َما أَْعُبُد، اْلَكاِفُرون، ال أعبُد مَ 

قل يا أيها {وتفسير لهذه السورة بإسناده عن أبن عباس في قوله تعالىسورة الكافرون،َلُكْم ديُنُكْم َوِلَى ِديِن {
هزئين هم العاص بن السهمي والوليد بن المغيرة وأصحابها، قالوا أستسلم ال وذلك أن المست }الكافرون 

يا محمد لهؤالء المستهزئين } يا أيها الكافرون }قل {لهتنا يا محمد حتى نعبد ألهك الذي، تعبد فقال هللا
ما {تعبدون }وال انتم عابدون  {من دون هللا من األوثان  }ال اعبد ما تعبدون {{ المستهزئون باهلل والقرآن 

وهذان في  }وال انتم عابدون ما أعبدُ {من دون هللا  }وال أنا عابٌد ما عبدتم{وهذان في المستقبل  }أعبد
الماضي،ويقال ال أعبد وال أوحد ما تعبدون ما توحدون من دون هللا،وال انتم عابدون موحدون ما أعبد 

وال انتم عابدون موحدون ما أعبد ما  ،وما أوحد، وال أنا عابد موحد ما عبدتم ما وحدتم من دون هللا
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(.وهذا البيان 1اإلسالم و اإليمان باهلل) }ولي دين{عليكم دينكم الكفر والشرك باهلل }لكم دينكم {أوحد 
 والتفسير للقرآن هو تأكيد على إن اإلسالم هو أساس لبني البشر، أي هو هويتهم التي يعرفون بها.

ويمكن أن نلخص أيضًا بأن الدين اإلسالمي ال يمكن أن يتغير في عقيدة المسلمين الذين تربوا على 
ْلَنا ْالذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن"  المنهج الصحيح وعملوا بكتاب هللا،فاهلل عز وجل قال تعالى " إنَّا َنْحُن َنزَّ

دين اإلسالمي وهوية المسلمين الدينية، فهو ُيعد المكون ، فهذه اآلية دليل على حفظ ال9سورة الحجر اآلية 
األساسي لثقافة األمة اإلسالمية، وعندما نتحدث عنه فإننا ال نتحدث عن الرموز والطقوس الدينية فقط 

 التي يؤديها بعض الناس، ولكننا نتحدث عن رؤية للذات وللعالم وللناس وللحياة.  

األمر هوية ذات مالمح بارزة يمكن إدراكها، إال من خالل الدين في حقيقة االسالمية مة ولم يكن لأل
اإلسالمي، ويقول الدوري في كتابته " لإلسالم دورًا محوريًا في تكوين األمة والثقافة العربية وتحديد 

 (.2هويتها، فاإلسالم رسخ العربية ووسع ثقافتها)

ل هللا به مصالح العباد، ومعاشهم ويشار في ديوان األدب للفرابي "أن القرآن كالم هللا وتنزي له،فصِّ
 (.3ومعادهم،مما يأتون، ويذرون وال سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إال بالتبحر في علم لغته)

ومن خالل ما سبق نجد أن العالقة بين الدين والهوية عالقة وثيقة ال يمكن الفصل بينهما بأي شكل 
ود نفسه بالثقافة العربية اإلسالمية، وأن يكون ُملمًا من االشكال، ومن هنا فيجب على كل مسلم أن يز 

هما أساس هويته وانتمائه، وهما األداة األساسية إلقناع اآلخر  مصادرها، ويعلم أن تدينه وثقافتهبأهم 
 والتأثير عليه.
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 )العولمة(.
 : الخالصة 

تناولت هذه الورقة البحثية )منهجية الهوية والدين في العصر الحديث ( وهدفت إلي تحديد منهجية 
بشكل عام و الهوية الدنية على وجه الخصوص، وكذلك معرفة األسس التي تقوم عليها لمفهوم الهوية 

 الهوية ، وتوضيح الهوية الذاتية و الهوية المجتمعية.

كما قامت بمناقشة بعض العوامل المؤثرة في تغيير الهوية في ظل عصر العولمة اإلعالمية ، و دورها 
اجتماعية ، خاصة أمام تعدد المصالح و اآلراء و التوجهات في تغيير الهوية الثقافية السائدةكظاهرة 

الشخصية و الجماعية ، ببروز مفهوم التغيير و التثقيف و التسلية ، األمر الذي ولد منه مفاهيم 
شائعة كالحداثة، الن و كما أشرنا في هذا الورقة البحثية أن الهوية أساسها األصل و البيان و الكشف 

التي تميز جماعة عن أخرى، وليس التهميش، خاصة فيمايتعلق بالهوية  و اإلظهار عن السمات
الدنية، التي تعتبر أساس الهويات البشرية،وهذا ما جعلني كباحث أتطرق إلى تحديد منهجية واضحة 
للهوية بشكل عام وفك االلتباس حول الهوية الدينية اإلسالمية، و التي يراها البعض إنها مهددة 

 ظهور التحوالت المجتمعية و العولمة والمجتمع المدني.بالتغيير في ظل 

الهوية الدينية و هوية اللغة و الثقافة في المجتمع المدني، فهي  فقدمتهذه الورقة في الفرق بين مفهوم
تختلف تمامًا عن تلك الهويات، ألنها ال تتغير عند األفراد أو الجماعات المؤمنين بها حتى لو انتقلت 

ر أو اختالط بمجموعات أخرى، ألنها نابعة من عقيدة والعقيدة في اللغة تعني إحكام من مكان إلى أخ
 الشيء أو ضبطه.
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إشكالية التبديل المستمر للمناهج التربوية في المدارس الحديثة في الوطن العربي 
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Abstract: 
This research paper aimed to identify the problem of continuous switching of educational curricula in 

modern schools in the Arab world, a study of the reality of the educational curricula of the modern 

school in Algeria, alternatives and solutions, and to determine the impact of these changes on the 

safety of teaching and academic achievement of students in the Arab world in general and Algeria in 

particular, which has witnessed many changes in Its educational curricula on a frequent basis and 

determining its effects and repercussions on the educational system as a whole, which are due to the 

variables (changing educational curricula, and the modern school), and it also aimed to identify the 

areas most affected by these changes in those countries, in addition to identifying the suggestions of 

some specialists in the field of science Education and teaching to combat this phenomenon facing the 

Arab world. 

Keywords: switching - educational curricula - modern school 

 ملخص: .



هدفت هذه الورقة البحثية للتعرف على إشكالية التبديل المستمر للمناهج التربوية في المدارس الحديثة في الوطن 
المناهج التربوية للمدرسة الحديثة في الجزائر البدائل والحلول ، و تحديد أثر تلك التغييرات  العربي دراسة لواقع 

على سالمة التدريس والتحصيل الدراسي للطالب في الوطن العربي عموما والجزائر خصوصا والتي شهدت 
ى المنظومة التربوية ككل  تغييرات عديدة في مناهجها التربوية وبصفة متكررة وتحديد أثارها و انعكاساتها  عل

والتي تعود إلى متغيرات ) تبديل المناهج التربوية، و المدرسة الحديثة(، كما هدفت إلى تحديد أكثر المجاالت 
التي تتأثر بهذه التغييرات في تلك الدول ، باإلضافة إلى التعرف على اقتراحات بعض المختصين في مجال علوم 

 ه الظاهرة التي تواجه الوطن العربي.التربية والتدريس ة لمكافحة هذ
 .المدرسة الحديثة -المناهج التربوية –التبديل الكلمات المفتاحية: 

An introduction: 

Education is an aspect of intellectual life, and one of its elements. Rather, it is its basis and the 

foundation of its prosperity, because it is the nation’s way of building itself, promoting its existence 

and developing the awareness of its members in pursuit of intellectual, material and social 

advancement. 

Therefore, every nation is keen - aware of its responsibility - to make the great care of education the 

focus of all its attention and to give the school, which is the legitimate environment for the practice 

of education, the dissemination of knowledge and the building of minds, the high status it deserves, 

in order to constantly remain the active force capable of leading the society and moving it in the 

direction that guarantees it strength and immunity. It protects against weakness, underdevelopment, 

and inertia. 

This dangerous constructive role assigned to the school imposes on the community to surround it 

with full care and provide it with what enhances its capabilities and develops its efforts so that it does 

not remain separated from its environment, far from the interests of interacting people, and tied to 

rigid educational patterns that do not meet the needs of individuals or the demands of society. 

This is the role that the school in Algeria had to play after it was liberated from the domination of the 

colonial administration, and became subject to the Algerian administration by virtue of the new 

reality (independence), but the circumstances that faced the country in the wake of independence did 

not allow this school to change its direction, and separate from its recent past, She gets rid of 

everything that draws her to this painful past that kept haunting her even after the officials 

announced their intention to get rid of its remnants and build a new present, and even in the 

meantime, the past continued to affect every effort made to liberate the school from the old situation, 

and to achieve the independence of its functioning. The steps by which the first decisions in the field 

of ensuring the setting of a national policy for education were established ، 2002) مجلة العصر الجديد، .

( 20ص  

 problem: 

In order to investigatethisphenomenon, thisstudy came to reveal the problem of the 

continuousswitching of educational curricula in modern schools in the Arab world. A study of the 

reality of educational curricula for the modern school in Algeria.Alternatives and solutions. 



Through what was presented in the introduction, the problem of the study comes through the 

following question: 

- What are the most important problems resulting from the continuous change of educational 

curricula in Arab countries and Algeria in particular ? 

Study assignments: 

-There are differences in the quality of the effects left by the continuous change of educational 

curricula in modern schools in the Arab world and Algeria in particular                                                 

                                            

- The most prominent difficulties facing schools in the Arab world in general and Algeria in 

particular is the problem of instability in the school curricula. 

The objectives of the study: can be summarized as follows: 

- Identifying the most important differences in the quality of the effects left by the continuous change 

of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria in particular                        

                                        .  

- Knowing the quality of the negative effects facing schools in the Arab world in general and Algeria 

in particular, represented in the problem of instability in the school curricula                                         

                              . 

The importance of studying: 

1- Theoretical importance: 

- Contribute to enriching one of the fields of educational and social studies, by showing the most 

important effects that it leaves for the continuous change of educational curricula in modern schools 

in the Arab world and Algeria in particular. 

2- Practical importance: 

- Drawing the attention of specialists in the field of educational sciences and all those working in this 

sector to the importance of educational curricula in the spring countries in terms of developing those 

curricula, and then working on finding an effective action plan to activate those educational and 

study curricula as it should. 

The limits of the study: 

- Human limits: the study sample consisted of (300) professors working as teachers in Algeria. 

- Spatial boundaries: (10 schools in Algeria - Medea state in particular) 

- Time limits: during the months of April - May 2020. 

Define study terms: 



1-Switching: “Al-Far’a said: Switching is changing a thing from its state, and substitution makes a 

thing in the place of a thing. It was said: they both mean, and it was said: Switching: changing one 

state to another state, it is said: changing its form. And substitution: raising a thing by making 

something else its place..(https://www.arabdict.com/ar.2020.p01) 

2- Educational Curricula: “The educational curriculum is the sum of experiences and activities that 

the school provides to students with the aim of modifying their behavior and achieving the desired 

goals.”, (https://moodle.univ-chlef.dz/) 2020.p04) 

3- The Modern School: “Incorporating modern scientific and practical methods in management 

systems such as information systems erp, corn .... in addition to the permanent creation of new life 

systems as a complement to the path and ensuring survival and continuity of life using strategic 

business units BTS for life and creation of advantages and values...".(specialties.bayt.com) 

Theoretical framework of the study: 

1- What is meant by education? 

Before defining the meaning of education and its functions, it is worth noting the necessity and 

necessity of considering education as an effective and positive social force for the following reasons: 

- Given the increasing complexity of contemporary life day after day, this requires the individual to 

know accurate information, which would actually enable him to contribute to the management of 

some interests, and to solving existing problems in society. 

-The convergence of distances between countries, as a result of the development of means of 

transportation, transportation and rapid communications, led to the establishment of new and 

complex civilized communications, so that any event located thousands of miles away in any country 

has a direct resonance in the rest of the countries, and this requires that the individual be able to 

analyze events and distinguish between them. 

- Despite the great achievements that have been made thanks to science, it has shaken the status of 

the individual and his confidence, as a result of the development of mass killing methods, due to the 



emergence of new deadly and highly destructive weapons. Therefore, education has the 

responsibility to highlight the importance of human peace, and to block the idea of solving problems 

and disputes from The path of wars, which will not bring any benefit or good to humanity. 

- As a result of the continuous struggle to move from the countryside to the cities, new social 

problems emerged, and these problems did not lead to the expansion of the range of information and 

knowledge, and to an increase in the ability to see relationships and tests of social and human values, 

more than it is at the present time, and therefore, the need has become urgent. To a realistic 

education for all members of society that helps them to meet the new problems that have emerged 

recently.( 23-20، ص ص 2004أبو الفضل وآخرون، فتحي  )    

2- Types of teaching aids in the field of education: 

Educators’ opinions differed about the classification of educational aids, and even on the foundations 

that can be relied upon in their classifications, and given that the process of learning and teaching is 

an integrated process that cannot be fragmented, in which all or most of the senses are involved, and 

because of the physiologically close connection between the senses and its impact on each other in 

the acquisition of knowledge and skills, regardless of the different methods And the educational 

methods and means used to guide the teacher and to present this subject easily and easily, I tend to 

the following classification, which depends on two main directions: 

First- Classifying it according to the senses that are directly affected by it, given that each sense 

works separately (separate). 

Second - Considering that the senses work separately, and all of them flow into the brain, the center 

of perception, storing knowledge and dividing it according to the number of senses with which a 

person acquires experiences. 

First: In their opinion, teaching aids can be divided into three groups: 

1- Audio aids: 



The means that depend on the sense of hearing in the process of learning and acquiring experiences 

are divided as an essential element, and they are what is heard from radio, recorders, CD players, 

loudspeakers, language laboratories, and everything that is heard. 

2- Visual aids: (Visual Aide) 

It includes the means that depend on the sense of sight in the process and education in acquiring 

experiences as an essential element. The child knows his father, mother and brothers, and is 

comfortable with them repeating what they see, as well as the shape of their home and the road to it, 

and so on.( 10، ص 2001مجلة تكنولوجيا التعليم، ). 

3- School - Education: 

The individual now lives in a world of change and renewal, a world of movement and tension, which 

is characterized by the most important features: 

- Scientific and technological progress in various fields. 

- The intertwining of relations between members of the same society on the one hand, and between 

societies and nations on the other. 

- Work to exploit natural resources to the maximum extent possible in order to confront the 

population explosion that is prevailing in many regions of the world. 

- Change in social relations between members of the same family. 

For the previous reasons and other reasons, the emergence of the school was an urgent necessity, and 

it is worth noting that the school, as it is known, was established and maintained, and even supported 

by society with the aim of preparing individuals to preserve the basic values and lifestyles of 

individuals and groups, and this derives from the social ideals that society sees as necessary and 

important for its continuation and survival. This means that the school preserves the values and 

knowledge of paramount importance to that society, and reflects, to some degree, the change of the 

civilization of which it is a part, as it can build civilizations as it can prove those civilizations. 

( 63، ص1990ستانيسالفكوندرا شوف،  ) 



The field framework for the study 

Study application procedures: 

Study Approach: 

The appropriate approach to the nature of the current study is the "descriptive approach" as it is 

based on data collection and statistical analysis by correlative and differential methods. 

Study population and sample: 

This study included a sample of professors of both sexes, whose number was estimated at: 300 male 

and female professors, who have experience in the field of teaching and education. The 

characteristics of the sample can be listed as follows: 

Table No. (01) shows the characteristics of the study sample by gender variable 

sex 
Repetition The ratio 

Mention 170 56.67% 

female 130 43.33% 

Total 300 100% 

Table No. (01) indicates that the number of the sample members was (300) male and female 

professors, of whom (170) were male professors, i.e. at a rate of (56.67%).And (130) female 

professors, or (43.33%). We conclude from this table that the study sample members are mostly 

males 

Study tools and their socio-educational characteristics: 

An electronic questionnaire prepared by researchers (Omar Hacini and Zahra Shushan) was used in 

this study, to identify the problem of continuous switching of educational curricula in modern 

schools in the Arab world, as a study of the reality of educational curricula for the modern school in 

Algeria, alternatives and solutions. two parts: 

The first part: included preliminary data about the subjects represented in the general data. 

The second and third part: included paragraphs that measure the degree of human rights 

infringement committed by perpetrators in the countries of the Arab Spring, where the number of 



these paragraphs reached (30) paragraphs; It was divided into three main dimensions: educational 

effects, social effects, and political effects 

In this study, we modified part of the questionnaire items on a binary scale (yes/no) corresponding to 

the degree (1-2), and the other part on a three-dimensional scale (always / sometimes / rarely) 

corresponding to the degrees (1-2-3) according to the degree What does this study serve? 

In the analysis phase, the paragraphs of the triple scale were transformed into a binary scale in order 

to facilitate reading and interpretation of the results, and the paragraphs of the negative resolution 

were re-encoded to become positive (and these paragraphs are: 4-2 of the second part and 6-8-12-15-

18 of the third part ). Therefore, the binary scale has become: 

(1) There is no difficulty. 

(2) There is difficulty. 

The following table shows the nature of performance items and the distribution of items on the study 

dimensions. 

Table (02) distribution of the study tool paragraphs on its main dimensions 

Dimensions 

 

Triple ladder 

vertebrae(sometimes 

- rarely - always) 

Paragraphs of Part Two Binary Scale 

(Yes-No) 

Total 

double software 2-1 15-5-4-3-2-1-27-26-25-24-23-22. 14 

Poor student 

achievement 

4-3 28-7 4 

Inadequate study 

programs 

/ 29-10-8-6 4 

Difficulty 

conveying 

information and 

understanding 

/ 18-17-16-14-13-12-15--31-30-21-20-19 18 



Total 
9 31 40 

Statistical methods: 

- To test the validity of the study's hypotheses, the Spss program was used to apply the following 

statistical methods: 

- Arithmetic mean, standard deviation, Spearman-Brown equation. 

 

- T-test (to detect the significant differences attributed to the variables (gender/years of experience). 

Presentation and discussion of the results of the study: 

Presenting the results of the first hypothesis which states: 

- There are differences in the quality of the effects left by the continuous change of educational 

curricula in modern schools in the Arab world and Algeria in particular. 

To answer this question, the arithmetic averages and standard deviations of the degree of response of 

the examinees were extracted on the dimensions of the quality of the effects left by the continuous 

change of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria in particular. From 

the respondents' point of view; As shown in the following table (3): 

Table No. (03) shows the differences in the quality of the effects left by the continuous change 

of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria, especially according 

to the gender variable. 

fields of study SMA standard deviation 

double software 
1.77 0.37 

Poor student achievement 
1.89 0.30 

Inadequate study programs 
1.77 0.39 

Difficulty conveying information and understanding 
1.47 0.33 

 

Table No. (03) shows that the highest arithmetic mean of the degree of differences in the quality of 

the effects left by the continuous change of educational curricula in modern schools in the Arab 



world and Algeria in the field of poor academic achievement of the student, especially according to 

the gender variable in the field of continuous change of educational curricula, has reached (1.89) and 

this indicates There are no differences in the quality of the effects left by the continuous change of 

educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria, especially according to the 

gender variable in the field of continuous change of educational curricula. 

 

While the results showed that the weakness of the programs and the inadequacy of the study 

programs among the students and the gender variable's point of view in the field of continuous 

switching of educational curricula, as the average response for both dimensions was (1.77). 

Presentation of the results of the second hypothesis: There are no differences in the effects left by 

the continuous change of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria, 

especially those facing schools from the teachers' point of view. 

Table No. (04) shows the results of the differences in the quality of the effects left by the 

continuous change of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria, 

especially those facing schools from the teachers' point of view 

Dimensions 
sex Arithmetic 

mean 

 

standard 

deviation 

"T" value Indication level 
 



Table No. (04) shows that there are statistically significant differences at the significance level (0.05) 

between the arithmetic averages for the degree of differences in the quality of the effects left by the 

continuous change of educational curricula in modern schools in the Arab world and Algeria, 

especially those facing schools from the teachers' point of view According to the gender variable 

from the perspective of the continuous change of educational curricula 

While the results did not show any statistically significant differences between the average degree of 

response of male and female individuals on the "political effects" dimension, where the T-value was 

(-0.79), which is not statistically significant at the 0.05 level. 

Presentation of the results of the third hypothesis:which states that: 

"The most prominent difficulties facing schools in the Arab world in general and Algeria in 

particular is the problem of instability in the school curricula." 

Table (05) shows the most prominent difficulties facing schools in the Arab world in general 

and Algeria in particular, represented in the problem of instability in the school curricula 

Economic 

effects 

male 
1.60 0.19 -2.20 

function 

female 
1.65 0.15 

social effects 
male 1.62 0.20 -1.65 function 

female 
1.70 0.22 

political 

implications 

male 1.58 0.31 -0.79 
Nonfunction 

female 
1.60 0.29 

Difficulties Frequent 

change of 

curricula 

Arithmetic 

mean 

standard 

deviation 

 

"T" 

value 

Indication 

level 

 

Economic difficulties Less than 5 

years old 

1.62 0.29 -0.62 
nonfunction 

 

More than 10 
1.64 0.25 



 

Table No. (05) shows that there are no statistically significant differences at the significance level 

(0.05) between the arithmetic averages of the degree of individuals' response to the field of 

economic, social and political difficulties; Which is left by the continuous switching of the curricula, 

goes back to the variable of social effects, where the value of"T" was -0.62, -0.45, -0.75, -0.39", 

respectively; It is not statistically significant at the 0.05 level. 

Discussion and interpretation of the results of the study: First Hypothesis: 

The results of the study showed that the highest arithmetic average for the degree of response of 

male and female individuals was in the weakness of the student’s academic achievement to reach 

(1.89), which indicates that there are no “significant differences in the area of curbing the influence 

of the continuous change of study programs in this dimension for countries that suffer from the 

presence of Continuous change of curricula in it, The one, which allows students to absorb lessons 

and understand them more, or teaching services for students whose schools were destroyed by wars, 

such as the Arab Spring countries, or even refugees to neighboring countries to escape the wars in 

their countries of origin. These basic services are needed by individuals affected by the Arab Spring 

in those countries, which do not fit with their social privacy; The lack of "support for educational 

years 

social difficulties Less than 5 

years old 

1.71 0.22 -0.45 
nonfunction 

 

More than 10 

years 

1.73 0.26 

political difficulties 

 

Less than 5 

years old 

1.55 0.30 -0.75 
nonfunction 

 

More than 10 

years 

1.57 0.25 

 



institutions is at the top of the dimensions related to the difficulties facing the child and the school 

pupil, 

especially Algeria.” The respondents believe that there is a lack of means to help them perform well 

in their teaching and educational functions, such as the state’s support for new academic programs 

and their strong construction, or the provision of a suitable atmosphere for students within the 

departments, such as reducing the number of teachers in the department In order to be able to 

confront these crises, develop the level of schooling, and improve the level of educational training 

for both the teacher and the student. 

While the results showed that the lowest arithmetic mean of the degree of response of individuals in 

the field of continuous change of educational curricula was on the field of "political effects", which 

amounted to 1.42, which indicates that there is a weakness regarding the political effects of persons 

active in the field of education. 

The second hypothesis: 

The results of the second hypothesis showed that there were statistically significant differences 

between the responses of individuals of both sexes in the three fields of study facing individuals in 

the economic fields (social and political effects that did not show any differences) according to the 

sex variable. 

The third hypothesis: 

The result of this hypothesis did not show any differences between the responses of individuals in the 

areas of continuous change of curricula mentioned in this study, whether on the part of males or 

females, which is due to the gender variable. 

Study suggestions: the most prominent of which were: 

- The need to reconsider the policies of countries that have a continuous change of educational 

curricula in order to preserve the cognitive achievement of the students studying in them without 



compromising the freedoms of individuals despite the difficult situation that these countries are 

going through to curb more areas of backwardness in various fields in the future 

- Benefiting from international experiences in this field, preparing study programs and adapting them 

according to what is in line with the specificity of Arab societies. 

- The need for Arab countries and Algeria, especially those with constant change of curricula, to join 

international and Arab agreements for cooperation in the field of education and the preparation of 

study programs in accordance with their interests. 

Conclusion: 

In the end, we tried to address this issue by highlighting the importance of educational programs and 

the danger of their continuous change on the stability of the education system and its negative impact 

on the socio-economic and political fields of countries from the perspective of the problem of 

continuous switching of educational curricula in modern schools in the Arab world A study of the 

reality of the educational curricula of the modern school In Algeria, there are alternatives and 

solutions, especially since the Arab countries and Algeria are witnessing great changes in various 

fields and all sectors, especially education. 
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 الملخص:
كبيرا  تحديات العولمة التي باتت تشكل تحديا   يرات اجتماعية متسارعة في ظللمجتمعات تغتعرف ا

، ومن خالل المناهج الدراسية يسعى كل مجتمع ة أفرادهاتها وهوي  لمحافظة هذه المجتمعات على هوي  
وخصوصيته الثقافية واالجتماعية، غير أن التحدي القائم اليوم للمحافظة على هويته وتقاليده وتراثه 

مواقع االتصال االجتماعي التي ال هو مدى ثبات قيم الهوية في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية و 
ي المناهج الدراسية أمام دور كبير وصعب في الوقت نفسه تعرف الحدود األمر الذي يضع مهندس

مبادئه التي شء من خالل تخطيط البرامج وبنائها وفقا لفلسفة المجتمع و ة النوي  للمحافظة على ه  
مختلف القوانين المنظمة للحياة المدرسية ليأتي التساؤل العام لهذه المداخلة في و سها الدستور يكر  

ي المحافظة على الهوية الوطنية ألفراد المجتمع في لعبه المناهج الدراسية فالبحث عن الدور الذي ت
 ظل تحديات عصر االتصال الرقمي العابر للحدود؟

 التكنولوجيا الرقمية.المناهج الدراسية؛ الهوية الوطنية؛ العولمة؛  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Societies are experiencing rapid social changes in light of the challenges of globalization, 

which has become a major challenge for these societies to preserve their identity and the 

identity of their members. Through the school curricula, each society seeks to preserve its 

identity, traditions, heritage, and cultural and social specificity. The spread of digital 

technology and social networking sites that know no borders, which puts curriculum 

engineers in front of a large and difficult role at the same time to preserve the identity of 

young people through planning and building programs in accordance with the philosophy 

of society and its principles enshrined in the constitution and the various laws regulating 

school life, So the general question of this intervention comes in the search for the role that 

the curricula play in preserving the national identity of members of society in light of the 

challenges of the era of cross-border digital communication? 
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مة:  مقد 
الهوية المجتمعية المالمح العامة للمجتمع وتحمل خصوصياته وصفاته المميزة له، وتلعب تعكس 

واالعتزاز باالنتماء المناهج الدراسية دورا أساسيا في تثبيت عناصر الهوية الوطنية وتنمية روح الوالء 
القلعة األولى لتأصيل خاللهم مختلف شرائح المجتمع، أذ تعد  المناهج الدراسية  نفي نفوس الناشئة، وم

الهوية الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة للمجتمعات والتي تت سم بالعالمية والعابرة للحدود، وعليه 
ة من أجل تعزيز هذه المناهج وعصرنتها وتجديدها يعد  واجبا يقع على عاتق الحكومفالعمل على تقوية 

 تمع.روح التماسك والوحدة الوطنية لدى جميع أفراد المج
 ويأتي التساؤل الرئيس لهذه المداخلة على النحو التالي:     

في ظل تحديات عصر االتصال الرقمي ماهو دور المناهج الدراسية في تكريس الهوية الوطنية -
 العابر للحدود؟ 

 ويتفر ع من هذا السؤال التساؤالت التالية؟
 ما ذا نقصد بالهوية؟ وماهي عناصرها؟ وما أنواعها؟-
 هي العولمة؟ وكيف تؤثر على الهوية الوطنية للشعوب؟ما -
 ما هي المناهج الدراسية ؟ وكيف تعمل على المحافظة على الهوية الوطنية؟-
 

 مفهوم الهوي ة: -1
بأنها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال  التعريفات معنى اله وي ةمعجم  جاء في كتاب 

وعرفها أي هي جوهر الشيء المشتمل لخصائصه، (216، صفحة 2004)الشريف، النواة على الشجرة
ة أو الحضارة هي جوهرها وحقيقتها، ولما كان في كل هوية األنسان أو الثقافكذلك محمد عمارة بقوله: 

التي الثوابت والمتغيرات، فإن  هوية الشيء هي ثوابته  -إنسانا أو ثقافة أو حضارة-شيء من األشياء
، تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيد تتجدد وال تتغير

 (6، صفحة 1999)عمارة، نسبة لإلنسان، إنها كالبصمة بالالحياة
التي تجعله هو هو، بحيث ال تخطئ في تمييزه عن  ءللشيكما تم تعريفها بأنها "جملة المعالم المميزة 

شخصيته المميزة له، فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته  -كإنسان  -غيره من األشياء، ولكل منا 
ديسمبر 10-7)علي، السلوكية و ميوله واتجاهاته وثقافته،وهكذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوب"

 (95، صفحة 1997
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مات الم مي ِّزة لطابع الفرد أو الجماعة التي تت صل بماهيتهم  تعريفها في سياق سوسيولوجي بأنها " الس 
وبالمعاني ذات الداللة العميقة لوجودهم. ومن المصادر الرئيسي ة للهوية: الجنوسة، وتوجهات النشاط 

. واالسم هو من المعالِّم المهم ة له وي ة الفرد، ، والطبقة االجتماعيةاالثنيالجنسي، والقومية، واألصل 
 (766، صفحة 2005)غدنز، كما أن  التسمية مهمة جدا لهوية الجماعة.

التي يتميز بها األفراد الخاصة من التعريفات السابقة يمكن القول بأن الهوية هي تلك السمات 
تماء تجعل منهم ينسجمون في سياق مجتمعي واحد يعطيهم اإلحساس باالنوالتي والجماعات 

ينم ي عندهم الشعور بوحدة يعزز لديهم االرتباط بالمجتمع و في طابع ثقافي واحد والخصوصية 
 .مصيرال
 عناصر الهوية: -1-2

إذا كانت الهوية في معناها البسيط  تدل على حقيقة الشيء المشتملة على صفاته ومميزاته التي تميزه 
أن  الهوي ة " العالم  يرى محمود أمينفاألكيد ألنها تختلف باختالف عناصرها ومكوناتها حيث عن غيره 

البنية، أي ال تتشك ل من عنصر واحد، سواء كان الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو ليست أحادية 
، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها، وإنما هي محصلة تفاعل هذه العناصر الوجدان أو األخالق

 (376، صفحة 1998)العالِّم، كلها"
إن  المكونات المتعددة للهوية تجعل منها مفهوما مركبا يشمل الدين واللغة والتاريخ والنسب كما      

وبتغير هذه المكونات تتغير الهويات إال  أنه يمكن ، في تفاعلها مع بعضهايشمل األخالق والعادات 
 .التمييز بين الثابت والمتغير من عناصر الهوية 

 ي مجموعة من المقومات األساسية المتجسدة في :وتتحدد الهوية الثقافية ف
اللغة الوطنية واللهجات المحلية المرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصيره على أساس أن تكون  -أ

اللغة الوطنية معتمدة في التدريس على جميع المستويات، وفي التسيير اإلداري، وفي القضاء، إضافة 
 جانب اللهجات المحلية.إلى التواصل بين شرائح المجتمع إلى 

القيم الدينية والوطنية المتكونة عبر العصور والتي تكسب الشعب حامل الهوية حصانة تحول  -ب
 دون ذوبانه في شعوب أخرى، وتؤهله لمقاومة كل محاوالت التذويب مهما كان مصدرها.

لمستوى الشعب حامل  العادات والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم والحاملة لها والعاكسة -ج
 الهوية االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي.

التاريخ النضالي الذي ينسجه ذلك الشعب حامل الهوية من أجل المحافظة على هويته أرضا  -د
 (2008)الحنفي، وقيما، وعادات وتقاليد وأعرافا.
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 أنواع الهوية:-1-3
وية الذاتي ة وي ة االجتماعية؛ واله  اله   وي ة هما:يتحد ث علماء االجتماع، في العادة، على نوعين من اله   

التمييز بين هذين النوعين عن طريق التحليل غير أنهما مترابطان ة الشخصية(. ويمكن وي  )أو اله  
هي  (social Identity)، فالهوية االجتماعية (90، صفحة 2005)غدنز، بشكل وثيق ... 

ومن أمثلتها نجد:  (766، صفحة 2005)غدنز، الخصائص التي يعزوها األخرون إلى فرد ما.
مما وقد تتشابك في الوقت نفسه ... الطالب، األم، المحامي، اآلسيوي، الكاثوليكي، المتزوج وغيرها

التعدد في الهويات أبعادا عديدة من حياة الناس. وقد تكون هذه التعددية مصدرا محتمال للصراع يعكس 
بين الناس، غير أن األفراد في العادة ينظمون معاني حياتهم وتجاربهم حول هوية محورية أساسية 

 (90، صفحة 2005، )غدنزتتمي ز باالستمرارية النسبية عبر الزمان والمكان.
تضع الحدود ، فإن الهوي ة الذاتية وإذا كانت الهوي ات االجتماعية دليال على التشابه بين األفراد   

الم َميِّ زة لنا بوصفنا أفرادا، وتشير الهوي ة الذاتية إلى عملي ة التنمية الذاتية التي ترسم من خاللها مالمح 
 (91، صفحة 2005)غدنز، العالم حولنا.ألنفسنا ولعالقاتنا مع متمي زة 

وتشمل جملة الصفات والمعتقدات والرغبات والمبادئ التي يظن  الفرد أن ها تمي زه في محيطه االجتماعي 
 .(513، صفحة 2017)محمود علي، ويفخر بها وتوجه سلوكي اته.

إلى جماعات اجتماعية عريضة أو وإذا كانت ه وي ة المرء في الماضي تتأث ر بصورة أساسي ة بانتمائه 
 فإن ها اآلن غدت أقل  استقرارا  وتعد دت فيها الجوانبترتبط بعوامل ذات صلة بالط بقة أو الجنسي ة، 

شكيالت االجتماعية السابقة باإلضافة إلى تفكك الت  . كما أن  عمليات النمو الحضري والت صنيع واألبعاد
قد عملت كلها على التقليل من آثار القواعد والتقاليد الموروثة. وأصبح األفراد أكثر حراكا  من الو جهتين 

ذلك إلى تحرير الناس من الجماعات الكثيفة الت رابط والمتجانسة نسبيا االجتماعية والجغرافي ة، وأد ى 
وكية تتحد ر وتتسلسل بصورة ثابتة من جيل إلى آخر. كما أسفر ذلك والتي كانت األنماط القيمي ة والسل

هات الجنسي ة لتلعب دورا أكبر في  نوسة والتوج  عن إفساح المجال لبروز مصادر أخرى للمعنى مثل الج 
اله وي ات على أنها . كما ي نظر إلى (91، صفحة 2005)غدنز، رسم تصو رات الن اس عن هوي اتهم.

دة، وأن ها خي س في سياقات اجتماعي ة وتاريخي ة محد  الت استراتيجي ة عليها أن تتجاوب مع األحوال اتتأس 
)بينيت، غروسبيرغ، و موريس، ر وإعادة التصوير باستمرار.ثم  فهي عرضة للتغي  المتغي رة، ومن 

 (703، صفحة 2010
 العولمة: -2

أخذت حي زا كبيرا من التنظير تعد دت التعريفات التي تناولت مفهوم العولمة كظاهرة كونية 
وهي نظام عالمي جديد اتسم به القرن السوسيولوجي من حيث تعدد أبعادها وتأثيراتها وكذا مظاهرها 
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له أدواته ووسائله وعناصره، اخترق العالم من خالل وسائل مختلفة:  -ي فرض فرضا–الحادي والعشرين
القنوات الفضائية واإللكترونيات والحواسيب واالنترنت ووسائل االتصال الجديدة والعلوم الفيزيائية 

تعريف العولمة الشاملة  كذلك يمكنو (142)تعوينات، د س، صفحة واالجتماعية....والبيئية والطبيعية 
 :من خالل أربع ظواهر ظهرت أو تكث فت منذ منتصف القرن العشرين

لت القاعدة التكنولوجية والرؤية العالمية لوسائل اإلعالم والكثير من إلالثورة ا - أ لكتروني ة التي حو 
 .اليوم البنية األساسية المادي ة للعالم

افريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي، بتأثيراتها العظمى في القضاء على االستعمار في معظم  - ب
 األنشطة االقتصادية والثقافية، والهجرة، وأشكال ما بعد االستعمار.

 إنشاء مساحات اجتماعية عبر الحدود القومية. - ت
دة - ث ، 2013)سكوت، .أشكال جديدة للعالمية ت مك ن الناس والجماعات من بناء هوي ات متعد 

 (288-287الصفحات 
 تأثير العولمة على الهوية:-4

والتسريع من عمليات تغيير الهويات الوطنية  مإن الزخم الذي تصنعه العولمة بات ي شكل تحدي ا أما
يهدد من وحدة هذه لتصبح المجتمعات أمام خطر إعادة تشكل الهوية بما الذوبان الهوياتي لألفراد 

حيث ترمي هذه السياسة القائمة على العولمة إلى تنميط البشر ، الجامعة هاوإضعاف مقوماتالشعوب 
وفق معاييرها الجديدة، وتسعى إلى صياغة هوية شمولي ة تفرضها في الواقع اإلنساني، والقيم والمفاهيم 

أن قو ة مر، التوافق القسري واإلجماع المفروض بالقوة. والخطورة في هذا األفي إطار مزيف من 
، واألمريكي تحديدا، تعمي البصار اإلبهار التي ت طرح بها هذه الهوية الشمولية ذات المقترح الغربي

، هي الهوية عن رؤية الحقائق على األرض كما هي، مما يؤدي إلى توهم أن هذه الهوية المغشوشة
 (83، صفحة 2016)كانون، ، الهوية الكونية، هوية التحديث والمدني ة.العصرية

 المناهج الدراسية: -5
 :أعطيت العديد من التعريفات للمنهج الدراسي بمفهومه الحديث وفيما يلي أهم التعريفات

أو يقوم بها المتعلم، تحت إشراف المدرسة بأنه كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها "ي عر ف المنهج 
 (4، صفحة 1989)كاظم، الصف أو في خارجه" ذلك داخلوتوجيهها سواء أكان 

على النمو مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للطالب تحت إشرافها بقصد مساعدتهم وهو 
 .(17، صفحة 1999)هندي و عليان، الشامل والتعديل في سلوكهم.

وهو كذلك مجموع الخبرات التربوية االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية واألبنية المدرسية 
واألجهزة والمعدات والبيئة التعليمية بجوانبها البشرية والمادية التي تخططها المدرسة وتهيؤها لطالبها 
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أو تعديل أو تغيير في ن السلوك ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها بهدف إكسابهم أنماطا م
أنماط سلوكهم نحو اإليجاب ومن خالل ممارستهم لجميع األنشطة الصفية والالصفية لتعلم الخبرات 

 (21، صفحة 2009)الزبيدي، وتساعدهم في إتمام نموهم بشكل صحيح.
 ة:مبادئ المناهج الدراسي-5-1

من خالل التعريفات السابقة للمنهاج الحديث يتبين لنا جملة من المبادئ التي تنبني عليها المناهج 
بحيث يمكن االعتماد عليها كمسار يتم من خالله تنشئة أفراد المجتمع بالشكل الذي يضمن تطورهم 

المقررات تطوره إذ أن  المنهاج ال ي ختصر في مجموع المجتمع و  نموومن خاللهم ضمان ونموهم 
اها لجميع النشاطات  التي يقوم بها المتعلمون والخبرات التي يكتسبونها تحت إشراف الدراسية بل يتعد 

 النظام التعليمي .
واألمر الثاني هو مساعدة المتعلم على التعل م بشكل ذاتي من خالل توفير الشروط والظروف -

 المالئمة لذلك.
 الفردية بين المتعلمين ويرافقهم لبلوغ الهداف التربوية المراد تحقيقها.يراعي المنهاج الحديث الفروقات -
 جعل المهارات المكتسبة أدوات يستخدمها ويوظفها المتعلمون في المواقف الحياتية المختلفة.-
أن المنهاج ينبغي أن يكون متكيفا مع حاضر الطلبة ومستقبلهم، وأن يكون مرنا بحيث يتيح للمعلمين -

 أن يوفقوا بين أفضل أساليب التعليم وبين خصائص نمو طلبتهم.على تنفيذه القائمين 
تجاهاتهم واحتياجاتهم ومشكالتهم وقدراتهم واستعداداتهم وأن كذلك يراعي المنهاج ميول الطلبة وا-

)أبو ختلة، يساعدهم على النمو الشامل بما يضمن إحداث تغييرات في سلوكاتهم نحو اإليجاب.
 (29-28، الصفحات 2005

 وفي هذا السياق جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية ما نصه:     
تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديدة التعلق بقيم الشعب 

 والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية.الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه 
 وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات اآلتية:   

نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح تجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في  -
 ؛رموز األمةاالعتزاز باالنتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني و 

تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك  -
 بترقية القيم المتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية؛
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ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة والمساهمة من  1954ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر  -
األجيال بالقيم التي مة الجزائرية بتقوية تعل ق هذه تخليد صورة األخالل التاريخ الوطني، في 

 يجسدها تراث بالدنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي؛
 تكوين جيل متشبع بمبادئ اإلسالم وقيمه الروحية واألخالقية والثقافية والحضارية؛ -
 ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون؛ -
والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة،  بالسلم، إرساء ركائز مجتمع متمسك -

بمساعدة التالميذ على امتالك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم 
، على والعمل والتضامن واحترام اآلخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة

)وزارة التربية الوطنية، سان والمساواة والعدالة االجتماعية.الخصوص، بمبادئ حقوق اإلن
 (7، صفحة 2008

 أسس بناء المناهج: -6
 مجموعة من األسس والمبادئ تتمثل في:يستند تصميم وبناء المنهج الدراسي إلى 

وهو مجموعة المقومات ذات العالقة بالطالب أو المتعلم من حيث حاجاته األسس النفسية:  -6-1
 ومراعاة لنموه الجسمي والعقلي والوجداني.واهتماماته وقدراته وميوله 

تحديد الهدف فلسفة التربوية للمجتمع القائمة على عتماد على الوهي اال ة:األسس الفلسفي -6-2
تخطيط على المعتقدات والفلسفات الدينية وبناء عليها يتمحور يرها بناء النهائي للحياة والتي يتم تقر 

 المنهج المدرسي وتتحدد أهدافه ومحتواه وأنشطته التعليمية وأساليب تقويمه.
والذي تراعي فيه ظروف المجتمع وخصوصياته وعاداته وتقاليده وقيمه األسس االجتماعية:  -6-3

 .ومشكالته التي يختلف بها عن غيره 
وهي مجموعة المعارف والمعلومات والعلوم التي سيتضمنها المنهاج األسس المعرفية:  -6-4

وآلية تنظيمها وعرضها وتناول جوانبها المدرسي كمحتوى، فطبيعة المحتوى ونوعية معلوماته ومعارفه 
، 2005)أبو ختلة، ، وكذلك باختالف الثقافات.يختلف باختالف األسس الفلسفية واالجتماعية والنفسية

 (189-188الصفحات 
 ة:وي  المناهج الدراسية وتكريس اله  -7
أسس المدرسة الجزائرية التي جاء بها القانون التوجيهي للتربية الوطنية تحت فصل غايات التربية إن  

ألفراد المجتمع بل وت عد المرجع األساسي واضحة وصريحة في التوجيه للمحافظة على اله وي ة الوطنية 
ومن ضمنها البرامج التعليمية التي هي محل الذي على أساسه يتم بناء وتخطيط المناهج الدراسية 

طرح هذا التنفيذ تنفيذ في الحقل التربوي، إال أن النقاش يدور بالدرجة األولى على الكيفية التي يتم بها 
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ليمة والمقصودة للناشئة، مع معيقات توفير الوسائل البيداغوجية الهادف والصريح حول التنشئة الس
لبيئة التعليمية المثلى للتنشئة االجتماعية وفق تلك لكافية، وظروف التنفيذ المتعلقة بخلق المناسبة وال

 األسس.
 وتحديات تحول بينها وبين الدور المنوط بها في المحافظةتعاني المنظومة التربوية من جملة معيقات 

وهويته، ويمكن أن نجمل تلك التحديات على الهوية الوطنية وتنشئة جيل من الشباب المعتز بوطنه 
 في النقاط التالي ذكرها:

بناء المنشآت  االنسجام بينتعاني المدرسة الجزائرية من مشكل االكتظاظ الناجم عن عدم  -
خلق ظروف تسيير غير نمطية معتمدة ، مما النمو الديمغرافي المتزايدوبين التعليمية الكافية 

في القسم الواحد بالطورين على نظام الدوامين في التعليم االبتدائي، وارتفاع عدد المتمدرسين 
المتوسط والثانوي ليصل في بعض األحيان إلى الخمسين تلميذا في الصف الواحد، وال يخفى 

 . هائل للمتعلمينما سيواجهه األستاذ في تقديم دروسه جراء العدد العلى أحد 
 نحور عدد هائل من األساتذة ذوو الخبرة والكفاءة واألقدمية في التعليم إلى مغادرة القطاع اجبإ -

من خالل نظام التقاعد النسبي، ليتم تعويضهم بأساتذة جدد خريجو الجامعات ليس التقاعد 
غط والشبهات، بعد نجاحهم في مسابقات اكتنفها الكثير من الللديهم أي تخصص في التعليم 

والعملية برمتها جاءت بشكل مفاجئ قطع فترة التواصل بين األصيل والجديد التي كانت تتم 
حيث يتم االحتكاك بين األساتذة الجدد مع األساتذة ذوو األقدمية حتى يتم  في الحاالت العادية

، لكن ما حدث هو العكس إذ بقيت المدارس تعاني من المحافظة على نسق الخبرة المكتسبة
أساتذة ال تكوين لديهم في المجال البيداغوجي ولم تكن عملية تكوينهم الشكلية بالكافية لجعلهم 

انهزام المدرسة في قيادة يقومون بأعباء التدريس وتنفيذ البرامج وتحقيق الغايات، فنتج عنه 
 التوجيهي للمحافظة على الهوية المجتمعية. التنشئة الصحيحة التي سطرها القانون 

المحتوى التعليمي من جانب، ومن جانب كما تعرف البرامج التعليمية كثافة كبيرة من حيث  -
خاصة في الطور االبتدائي، إذ بات ذلك يؤثر في قدرة آخر من حيث عدد المواد الدراسية 

ترتكز على تعلم القراءة  نا أالتالميذ على استيعاب التعلمات األساسية والتي كان مفترض
جانبا مهما بشكل أساسي، مع اهتمام مناسب بنشاطات اإليقاظ التي تمثل والكتابة والحساب 

 لدى تلميذ المرحلة االبتدائية.
وبخاصة لم يتم العمل على تطوير البرامج وتحديثها وفقا للتغيرات الحاصلة في المجتمع  -

واستعماالت تكنولوجيا االعالم واالتصال، حيث أصبحت باالنتشار الكبير للثورة الرقمية 
لوجيات و المدرسة غريبة في المجتمع لخلوها من مظاهر الرقمنة واالستخدام األمثل للتكن
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الحديثة في التعليم، مما نتج عنه غياب الشغف التعليمي لدى المتعلمين وضعف تأثرهم بما 
اصل االجتماعي أكثر تأثير عليهم مما يتلقونه من معارف في المدرسة، وباتت وسائل التو 

 وضعهم أمام خطر فقدان هويتهم واعتزازهم باالنتماء لقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم.
تأثير العوامل االقتصادية بشكل كبير على المنظومة التربوية وأصبح من الصعوبة بمكان  -

د المدرسة قدرتها على المحافظة على بقاء المتعلمين ضمن المسار الدراسي، حيث تشه
ألف متسرب سنويا حسب إحصاءات  200حاالت من التسرب المدرسي بلغت إلى حدود ال 

التعليم وزارة التربية وهو عدد ال يستهان به يتم ضخهم للحياة المجتمعية دون اكتسابهم 
اإللزامي الواجب تحصيله، وهو ما يخلق هشاشة مجتمعية خطيرة لها تبعات متشابكة تمس 

 مع ككل.بمكونات المجت
 حلول وتوصيات:-8

 التقاليدالمحافظة على باعتبارها الوسيلة المجتمعية للتنشئة وغرس القيم و إن  المناهج الدراسية 
تستلزم الفردية والجماعية  الهويةلي المحافظة على اواألعراف والتنويه بالتاريخ الحافل لألمة وبالت
لتنفيذ هذه المناهج من تذليل للصعوبات التي تواجه الوقوف على توفير البيئة المالئمة والصحية 

 ويمكن تقديم االقتراحات التالية:المدرسة 
العمل بشكل جد ي ومستمر على توسيع رقعة الهياكل التربوية طبقا لالحتياجات الوطنية  -

من خالل ضبط االحصائيات الدقيقة لمعدود المتمدرسين مع استشراف الوضع الحقيقة 
 .مدى القريب، خاصة وأنه تم قطع أشواط كبيرة في عملية رقمنة قطاع التربيةالمستقبلي في ال

تعزيز التكوين المستمر لألساتذة ووضع برامج رسكلة وتحديث للعمليات التكوينية مع ما  -
فتح المجال للتكوين الذاتي وتبادل الخبرات يتماشى مع تطو ر طرائق التدريس وتنوعها، وكذا 

المختلطة بين مختلف األساتذة بحسب فترات خبرتهم ة يكوينالتربصات الت  من خالل تنظيم 
 المهنية.

فتح ورشات التخطيط التربوي القائم على الدراسات الميدانية والحوسبة االجتماعية لتقصي  -
مختلف التحوالت المجتمعية من أجل تكييف المناهج والبرامج التربوية وفقا للمعطيات 

تلبية التغيرات المجتمعية المتسارعة باإلضافة إلى األخذ بالحسبان  والناشئة منالمستحدثة 
 .بها الفرد ويمكن أن تعزز مكانته مستقبال في سوق العمل حقيقية التي يتطل  االحتياجات ال

 ىإبعاد المدرسة عن التجاذبات األيديولوجية والفئوية التي تزعزع االستقرار التعليمي وتؤثر عل  -
 رابطة االنتماء الوطني وت ضعف بذلك التماسك المجتمعي.كما تهدد  المنظومة التربوية،
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جعل المدرسة مركزا لإلشعاع الثقافي في المجتمع بتوفير جميع المستلزمات المادية والبشرية  -
وتقوية تأثيرها على الناشئة أمام موجات االختراق الهوياتي التي من شأنها تعزيز مكانتها 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت وكذا من الذي تفرضه العولمة الثقافية 
أصبحت تجذب الفئات الشبانية وما تحمله من قيم ومعايير خالل األلعاب االلكترونية التي 

 سياق.مخالفة لما ينشده المجتمع في هذا ال
من خالل إشراك جميع الفاعلين في جعل المؤسسة التعليمية أكثر انفتاحا على المجتمع  -

التثقيف وتعزيز المكتسبات المعفية خاصة تلك التي تخدم الحقل التربوي في عملية التنشئة و 
واالفتخار بالرصيد عناصر الهوية الوطنية من تمسك بالقيم الدينية وإعالء شأن اللغة الوطنية 

 التاريخي المجيد لألمة الجزائرية.
ت المجتمع المؤسسات اإلعالمية ومؤسسة المسجد وفعالياتضافر كافة الجهود ال سيما  -

لتأدية دورها في في مساعدة المدرسة وثقافية ورياضية  المدني من جمعيات اجتماعية ودينية
 تثبيت الهوية الوطنية.
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 خاتمة:
أن يتم الوقوف في وجه العولمة بمنظومات تعليمية تعاني التخلف والهشاشة ليس من السهولة بمكان 

كما ال يمكن بل يستحيل االنغالق على الذات واالنعزال على األحداث العالمية في ظل واالضطراب، 
ي التجاذبات العالمية ، وبالتالي فالسبيل األوحد لتفاداالنتشار الرهيب للثورة الرقمية في عصر األنترنت 

والتخفيف من وطأة األزمات العابرة للحدود والتي يخطط لها االنسان الغربي ويستفيد منها في كنف 
وتكريس  الداخلية وتعزيز قيم وتقاليد المجتمع الواحد ةتقوية الجبه، ال مناص إال بحروب المصالح

أهم مؤسسة مجتمعية للتنشئة  وانصهاره في مشروع مجتمعي واحد تلعب المدرسة بوصفهاهويته 
فيه، وال يتأت ى ذلك إلى بتكاثف الجهود ال سيما م يقع االجتماعية الدور األبرز واألهم بل والمحوري 

في خلق ديناميكية حيوية تخدم الهدف وتستشرف المستقبل وفق على عاتق النخب المثقفة والواعية 
 خطط مدروسة واستراتيجيات موقوتة.
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* األمن الهوياتي المداخلة : العولمة الثقافية وتشابك المفاهيم في ظل المتغيرات الدوليةعنوان 
 نموذج*

 الملخص : 

سنحاول من خالل هذه المداخلة البحث في موضوع العولمة الثقافية وتشابكها مع بعض المفاهيم 
التداخل بين هاته المصطلحات والمصطلح األصل وكذا  وإبرازالتنميط...( –االستقطاب  –)كالهيمنة 

وانعكاساتها على  أبعادهادراسة أهم التأثيرات العميقة ومختلف التجليات التي تطرحها الظاهرة بمختلف 



مة الثقافية ومحاولة تنميط سلوكيات البشر وثقافتهم العول مخاطراألمن الهوياتي كما تهدف الدراسة لرصد 
 اعتماد التنوع الثقافي .وتجديد الثقافة و 

 الكلمات المفتاحية :

 األمن الهوياتي  –الهوية  -االستقطاب   -ا لهيمنة –التنميط  –العولمة الثقافية 

: Abstract 

Through this intervention, we will try to research the issue of cultural 

globalization and its intertwining with some concepts (such as domination - 

polarization - stereotyping...) and highlight theoverlapbetween these terms and 

the original term, as well as study the most important profound effects and 

various manifestations presented by the phenomenon in its various dimensions 

and repercussions on 

identity security as the study aims To monitor the dangers of cultural 

globalization and try to standardize human behavior and culture, renew culture 

and adopt cultural diversity. 

key words : 

Cultural globalization- stereotyping- hegemony- polarization- identity- identity 
security 

 مقدمة : 

ان الكالم عن العولمة الثقافية متشعب جدا ومن الصعب حصره في اإلطار الفكري أو الثقافي       
فأفكار الغرب  ودعم الرأسمالية التي تعمل بدأب على إقناع الشعوب بموافقته للعقل وتحقيق الرغبة بحرية 

ل مجتمع تبعا لخصوصياته مطلقة أما الهوية الثقافية هي نظام من القيم والتصورات التي يتميز بها  ك
التاريخية  والحضارية ، لكن تتفاوت العولمة الثقافية بمضامينها المختلفة فاالقتصادي يفهم العولمة الثقافية 
بخالف العالم السياسي فهي في منظورها السياسي واألمني هي االتجاه المتواصل نحو تعددية تؤدي فيها 

رة للقوميات وظهور شبكة من المنظمات غير الحكومية المحلية المنظمات الدولية دورا لتشكيل بنية عاب
 والدولية .



أما الجانب الثقافي فهي مرحلة من مرحلة التفكير اإلنساني في العالم المعاصر بدأت بالحداثة وما بعد    
الحداثة ثم العالمية ثم العولمة ثم مرحلة األمركة أالن ثم الكوكبة ثم الكونية فبالمقابل األطروحات التقليدية 

حقوق اإلنسان والديمقراطية والثقافية ففي ظل لألمن وخاصة األمن الكوني مثل قضايا النزاعات األهلية و 
المتغيرات الدولية أدى التركيز على متغير القوة في تحليل العالقات الدولية إلى تغييب دور الثقافة والهوية 
في الدراسات األمنية باعتبارها "القوة" هو االفتراض المركزي الذي يسيطر على العالقات الدولية ومن ثم 

تحليل األمني فكان البد من افتراض البديل في ظل احتدام الصراعات االثنية والهوية لتصحيح مسار ال
والتي أكدت على أن الثقافة والهوية أصبحتا على رأس أجندة البحوث األمنية وبتعبير أخر في قلب 

بالضرورة  التحليل األمني للعالقات الدولية فتقدم المفهمة الثقافية والرمزية للعالقات األمنية سوف يكون 
 التالية : اإلشكاليةعلى حساب المفهمة المادية أو العسكرية وعلى هذا األساس تصاغ 

 ما مدى تأثير العولمة الثقافية على األمن الهوياتي في ظل تشابك المفاهيم وتغيير الواقع الدولي ؟

 التالية :الفرضية ولالجابة عن االشكالية المطروحة اقترحنا 

المصطلحات المتداخلة مع  جملةالهوياتي بالعولمة الثقافية بدراسة  ثراألمنتأثيروتأيرتهن فهم 
 ضمن واقع دولي يتميز بالديناميكية والحركية .المصطلح األصل 

 وإلثبات صحة وعدم صحة الفرضية اقترحنا الخطة التالية : 

 المحور األول :  العولمة الثقافية :دراسة في المفهوم 

 أوال : تعريف العولمة الثقافية  

 ثانيا: أمثلة عن العولمة الثقافية 

 ثالثا : خطر العولمة الثقافية من منظور سياسي 

 المحور الثاني :  عالقة العولمة الثقافية بالمفاهيم األخرى 

 أوال :عالقة العولمة الثقافية باالستقطاب والهيمنة

 ثانيا :عالقة العولمة الثقافية بالتبعية والتغريب 



 ثالثا: عالقة العولمة الثقافية بالتنميط والتغطية  

 المحور الثالث :تأثير العولمة في بعدها الثقافي على األمن الهوياتي 

 : عالقة األمن بالهوية اوال

 ا: تأثير العولمة الثقافية على األمن الهوياتي ثاني

 الدراسة :اهداف واهمية 

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على جملة المفاهيم المتداخلة والمتشابكة مع جملة المفاهيم  بما فيها 
معرفة أصبح العالم، بفعل تأثير العولمة الثقافية على االمن الهوياتي وتكمن االمية من جهة اخرى الى 

ة والحواجز الثقافية، وترتب على ذلك انفتاح العولمة، قرية صغيرة أو كبيرة، انتفت فيها الحدود الجغرافي
الثقافات وتداخلها لتصير عملية المحو والتخريب التي تمارسها الثقافة الغالبة على نظيرتها المغلوبة أمرًا 

متيّسرًا لوضوح الرؤية وسهولة االستهداف، وال يعني ذلك التضخيم من خطر العولمة وفعلها التدميري 
التي لم تستطع الثبات أمام مدها الطاغي وموجاتها العاتية؛ فكم من لغة انقرضت  تجاه الثقافات الضعيفة
 وكم من ثقافة انمحت.

 المحور االول : العولمة الثقافية : دراسة في المفهوم 

في هذا المحور سنحاول معرفة ما معنى مصطلح العولمة الثقافية وذكر الهم االمثلة التي تمثل العولمة 
 الثقافية واخطارها السياسية واثرها القانوني 

 اوال : تعريف العولمة الثقافية 

ي تنشأ منها ثقافة تشير العولمة الثقافية إلى العملية الديناميكية للربط البيني واستيعاب الثقافات ، والت    
إن العولمة هي عملية تغطي ، من حيث المبدأ ، الجوانب االقتصادية  .متجانسة ومشتركة في العالم

 والسياسية واالجتماعية ، ولكنها تؤثر على كل من الطرق اإليجابية والسلبية لتنوع الثقافات الموجودة 

الذي كان محوره األول الثقافة بين العولمة  2000عرفها المؤتمر الدولي للثقافة في القاهرة نوفمبر    
والخصوصيات القومية، أن العولمة عملية تاريخية تمتد أعماق الزمان من ناحية ومن حيث كونها . 



إيديولوجية النظام العالمي الجديد من ناحية أخرى هي سيادة نظام عالمي متعدد األبعاد اقتصادي، ثقافي، 
 1لمة العالم في قالب واحد.سياسي، اجتماعي ...ومحاولة عو 

العولمة الثقافية هي محاولة توحيد مختلف الثقافات وتذويبها في ثقافة واحدة وبتالي القضاء على   
 الخصوصية الثقافية والتنوع الثقافي.

يعرف الكاتب المغربي "عبد اإلله بلقيز" العولمة الثقافية على أنها فعل اغترابي ثقافي وعدواني رمزي على 
الثقافات، إنها رديف االختراق الذي يجرى بالعنف المسلح بالثقافة فيهدد سيادة الثقافة. في سائر  سائر

 2المجتمعات التي تبلغها العملية.

نتيجة لمد العولمة الذي مس جميع المجاالت ابتداء من االقتصاد، السياسة، االجتماع وحتى الثقافة       
كل فرد، جماعة ، مجتمع، أمة... فهي تمثل خصوصيتها ورمز  التي من المفروض أن تكون أهم ما يميز

هويتها، إال أنه وبعد ظهور العولمة وامتداد جذورها وأثارها تمادت حتى إلى هذه الخصوصية محاولة إال 
 عولمة الثقافة وجعلها واحدة وهو ما اثر بالسلب على الخصوصيات الثقافية المحلية وبالتالي هويته. 

 عن العولمة الثقافية :ثانيا : امثلة 

العولمة الثقافية. قلت: تعني العولمة الثقافية: بروز عالم بال حدود ثقافية، فيه تتنقل األفكار     
والمعلومات والقيم واألنماط السلوكية بحرية كاملة في اتجاه تكوين ثقافة إنسانية واحدة، على أساس أن 

ا وجد على هذا الكوكب ومن بين المظاهر للعولمة الثقافية طبيعة اإلنسان واحدة، واحتياجاته واحدة، أينم
 : 3هي

  التوسع المذهل ألنماط الحياة الغربية في اللبس والمأكل والمشرب، وفي االحتفاالت في المناسبات
 العامة والخاصة وسواها.

 سيما في  اختفاء العديد من التقاليد والعادات العربية واإلسالمية الحميدة في البالد العربية وال
 مناطق الحضر.
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  انتشار مظاهر الفردية واألنانية والغربة وما يترتب على ذلك من تراجع صور االنتماء لألسرة
 والجماعة والقبيلة والمنطقة والمجتمع.

  تكون ثقافات فرعية متميزة متناقضة بين ثقافة النخب وثقافة الجماهير، وبين ثقافة سكان الحضر
 ة األصيلة والثقافة المعاصرة.وسكان الريف وبين الثقاف

 لثقافية من منظور سياسي :ثالثا :خطر العولمة ا

سياسيا في ابراز اهم التأثيرات التي تتركها الظاهرة بمختلف تجلياتها وتتمثل تتجلى اخطار العولمة الثقافية 
 في :

 العولمة الثقافية ليست مجرد سيطرة وهيمنة وتحكم بالسيادة واالقتصاد 
  تمتد لتطال ثقافة الشعوب وهويتها القومية والوطنية 
  ترمي الى تعميم نموذج السلوك واالنماط والمنظومات من القيم وطرق العيش 
  اشار نعوم تشومسكي االكاديمي االمريكي الى قضية العولمة الثقافية على انها ليست سوى نقلة

 1نوعية تاريخ االعالم
  جانبها السياسي على انها اخضاع الشعوب وتهديد ثقافتهم كذلك تعتب العولمة الثقافية في

 وتشويه وطمس معالمها
 من جهة اخرى التبعية الكاملة لإلمبريالية الثقافية الجديدة وهي ثقافة الكترونية 
 االنتقال من مرحلة الثقافة الوطنية الى ثقافة عالمية جديدة 
  ليست سوى استالب عدواني رمزي على سائر الثقافات  وتكريس الهيمنة الثقافية 
  اضفاء االنتماء الوطني وتسطيح الوعي 
  كالهجرة المكثفة 2زيادة الفجوة االقتصادية والحضارية 

 المحور الثاني :  عالقة العولمة الثقافية بالمفاهيم األخرى 

 المتشابكة والمتداخلة مع العولمة الثقافية وهي : في هذا المحور سنحاول معرفة اهم المفاهيم

 أوال :عالقة العولمة الثقافية باالستقطاب والهيمنة
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بعد تجزأ العالم إلى معسكرين، المعسكر البدائي يدور حول ثقافة القطب األمريكي، والمعسكر الثانوي 
 .صغيرحول القطب السوفياتي، وقد أصبحت الحروب تتحول إلى مركز توتر رئيسي 

فإدارة الجهة الغربية أو الحصول على الثقافة الغربية في الواليات المتحدة، والثاني هو عبارة عن األخذ أو 
االغتراب أي خلق هوية بين الفرد وحياته، حيث تتشبع الذات بمشاعر الغربة والشوق واالنسالخ و 

ئة التي ينتمي إليها، فيصبح منقطعًا لالنتماء، ويفيد المعنى االصطالحي شعور المرء بأنه مبعد عن البي
 .عن نفسه ويصير عبدًا لما حوله

فقد شكلت ثقافات الجزء الغربي بالنسبة للثقافات األخرى مصطلح االستعالء والتكبر، تعبيرًا عن الموقع 
. تظهر بشكل واضح أكبر 1الغربي، وكلما اتسعت حلقات وعي الذات القومية والوطنية إزاء الغربي

التي تعاني منها والتي تقابلها الثقافات في التخلص من التغريب ،احتذاء بالغرب أو تخليًا عن المشاكل 
 .الهوية والخصوصيات الثقافية بتأثير الغرب نفسه

 ثانيا :عالقة العولمة الثقافية بالتبعية والتغريب

تّيار فكري كبير ذو أبعاد سياسّية و اجتماعية وثقافّية وفنّية، تهدف إلى دمج كّل ثقافات العالم  :التغريب
في َنَسٍق ثقافيٍّ واحد، ويرمي إلى صبغ حياة األمم بعاّمة، والمسلمين بخاّصة، باألسلوب الغربي، وذلك 

بعّية الكاملة للحضارة الغربّية. بهدف إلغاء شخصّيتهم المستقّلة وخصائصهم المتفرِّدة، وجعلهم أسرى الت
ويركِّز منهج التغريب على األخذ بأساليب الحضارة الغربّية في كلِّّ شيء، لينتقل المجتمع من المرحلة 

 .التقليدّية إلى المرحلة التي وصلت إليها المجتمعات الغربّية، سواء في مجال التقنّية أم الفكر واألدب

ان المعَتَمد لتقييم تراث العرب المسلمين وواقعهم الحضاري. وال يقتصر فالغرب وتراثه الحضاري هما الميز 
من مخزون معارف الغرب، وال يعني استعارة العناصر الثقافّية وتمّثلها تمّثاًل  2التغريب على اقتباس التقنّية

ز لِّما يفرضه علينا واعيًا لتتالءم مع البناء الثقافي، بل ُيقصد به اّتباٌع كامٌل بال إرادة وبال نقد أو تميي
 ما يطرحه الغرب من فكر، وتقنّية، وأساليب سلوك. -من دون نقاش-الغرب. فعلينا أن نقبل 

ظهر مفهوم التبعية في إطار االقتصاد في الستينات، تفسيرًا للتخلف الذي اتسم به اقتصاد بلدان التبعية :
للوتائر االقتصادية )مشمولة فيما بعد العالم الثالث؛ مما طرح في المقابل، ضرورات النمو المتسارع 
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بالوتائر االجتماعية والسياسية(، وهي التي اصطلح على تسميتها بالتنمية، غير أن اندماج هذا النمو، 
وهو اقتصاد المركز المتقدم، األمريكي واألوروبي، أو الدولة  -وتلك التنمية في االقتصاد العالمي 

ادها يخدم االقتصاد العالمي، أو ما عرف باسم التنمية الموجهة جعل اقتص -الصناعية، أو دول الشمال 
 .وقوامها تغذية المركز بالمواد والخامات والنفط، وتصريف منتجات المركز 1للخارج،

وهذا هو مفهوم التبعية، بدأ اقتصاديًا، ثم ما لبث أن امتد إلى المجاالت الكونية األخرى، مع تحول العالم 
كونية، بفضل استفحال تأثير سلطات العصر التي أشرنا إليها، وال سيما االتصاالت نفسه إلى قرية صغيرة 

إذن صار هناك مركز متبوع، وأطراف أو هوامش تابعة، وقد تنبه الكثيرون .والمال واالقتصاد والمعلوماتية
الشاملة لخطر هذه التنمية الموجهة إلى الخارج، إنها تفاقم خطر التبعية، بعزل التنمية عن أبعادها 

والمتكاملة والمستقلة، إذا أغفلت أبعاد التنمية االجتماعية والسياسية والثقافية التي تضمن الهوية الثقافية، 
 .واالستقالل السياسي، ومواءمة الخيارات لخصوصياتها التاريخية والبيئية واالجتماعية والحضارية

زلقت بسرعة إلى مهاوي التبعية؛ ألن من شروط ، وما أكثر التجارب الفاشلة، ان2وكلما فشلت تجربة تنموية
 .التنمية الناجحة شمولها وتساوقها مع التنمية الثقافية واالجتماعية من جهة، واستقالليتها من جهة أخرى 
أن التبعية الثقافية واإلعالمية أخطر من التبعية االقتصادية، ألن األولى تتجه إلى رهن اإلرادة القومية 

لهيمنة المركز،  -الذي ينبغي أن يكون مستقاًل  -ذلك استتباع القرار القومي والوطني والوطنية، بما في 
 وعلى رأسه الواليات المتحدة.

 ثالثا: عالقة العولمة الثقافية بالتنميط والتغطية  

عن آليته، أساسًا، بالتنميط الثقافي الذي يعني إنتاج نمط ثقافي واحد وفق  3يعبر الغزو الثقافي التنميط :
إرادة المنتج المهيمن، ويكون ذلك عبر وسائل السيطرة المختلفة كالتقنية والمعلوماتية واالتصاالت، وال 
بدياًل  سيما استعمال األقمار الصناعية.. وال شك أن أخطر مظاهر التنميط وسيلة، هو شيوع ثقافة الصورة

بدياًل عن الكتاب المطبوع؛ مما يضع CD-ROMعن ثقافة الكلمة، وانتشار الكتاب اإللكتروني )أقراص 
جمهور األطفال والناشئة أمام االستبداد التقني الذي يقلل الخيال واإلبداع بعد ذلك، ناهيك عن سرقة 
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في حالة عطالة ذهنية وثقافية الوقت، وهدر الطاقة الجسمية، والمشاعر واألفكار، ووضع هذا الجمهور 
 أمام منتجات التنميط الثقافي وقوتها الهائلة.  

وهو أسلوب إعالمي على سبيل التضليل، بقصد قلب الحقائق أو تزييف الوعي، وتشكيل    التغطية:  
العقل وفق إمالء شروط الهيمنة. وكان قد وّضح مثل هذا المفهوم خير توضيح إدوار سعيد في كتابه 

باإلنكليزية( وهو عن التضليل اإلعالمي واأليديولوجي الذي مارسته وسائل  1982ة اإلسالم( ))تغطي
 اإلعالم األمريكية للتغطية على اإلسالم، والحكم عليه باإلرهاب .

وليس بمقدورنا أن نعدد أمثلة التغطية التي حدثت، وما تزال، في قضايا كثيرة، وهدفها األوحد هو التضليل 
ي. إن االمتدادات الجبارة للمعلوماتية واالتصاالت هي األداة األولى للتغطية، وينبغي الوعي وتزييف الوع

 بمدى القوة االستعمارية لهذا األسلوب في عمليات احتالل العقل، أو الغزو الثقافي.

 المحور الثالث :تأثير العولمة في بعدها الثقافي على األمن الهوياتي 

افٍة معينٍة، أو مجتمٍع محدٍد، أو حّتى شخٌص ما على اعتبار أّنه سيتأثر بالهوية ُتعرف على أّنها هويٌة لثق
الثقافّية للمجتمع أو حّتى المجموعُة الثقافيُة التي ينتمي إليها ويؤمن بها، وإّن مصطلح الهوية الثقافية بحّد 

تطرقت الكثيُر من الدراسات كبيٍر مع مصطلح سياسيات الهوية، ومتقاطٌع معه، وقد إلى حٍد ذاته متشابٌه 
إلى هذا المفهوم، وظهر في العقود األخيرة تعريٌف آخر غّير مفهوم الهوية الثقافية؛ كونها تتأثر بالعرق، 

والتاريخ، والمكان، والجنسية، والجنس، واللغة، والدين، واألكل، إضافًة للجماليات، ومن هنا يمكن أن 
من األرض في هذا المحور سنقوم بدراسة االمن الهوياتي وعالقة تكون الثقافة ممتازًة في بعض األماكن 

 االمن بالهوية ومدي تأثير العولمة الثقافية على االمن الهوياتي .

 عالقة االمن بالهوية أوال : 

طرحت مدرسة كوبنهاجن لألمن أشكااًل جديدة من األخطار والتهديدات التي قد تواجه الدول، فدراسات 
ت مفهومها لألمن، ومن أبرز التحوالت ضمن هذا المنظور االنتقال من أمن الدولة إلى األمن النقدي وسع

بقاء األفراد والشعوب بسبب تراجع قدرة الدولة على مواجهة تحديات العولمة المخترقة لألمن القومي، 
جتمعي خاصة في المجتمعات التعددية،  فيصبح التهديد األخطر لألمن الم 1والتي تمس األمن الهوياتي
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Abou, S. (L’identité Culturelle-suivi de cultures et droits de l’homme. press del’université saint-Joseph, 

imprimerie dar el koutob. 2002). 



ما تقوم بـه بعـض المجتمعات التقليدية مـن صدامات إثنية يصبح فيها األفراد الهدف الرئيسي للعنف 
 .الطائفي في إطار سعيهم للتنافس على الموارد

ظهرت أبرز التحديات التي تهدد األمن المجتمعي بفعل جملة من الظواهر السياسية كالعولمة        
والتهديدات االتماثلية العابرة للقوميات وتصاعد النزاعات الداخلية المسلحة بين الجماعات اإلثنية، فترى 

وع المرجعي لألمن" المجتمعات هوياتها مهددة من طرف هذه الظواهر ومنه أضحى المجتمع "الموض
واألداة األساسية لتحليله وما الدولة إال وسيلة لتحقيق وتوفير األمن، فلم تعد الطرف الوحيد المهدد، ولكن 

أيًضا في بعض األحيان مصدر التهديد، خاصة مع التغير الحاصل في طبيعة الحروب، من حروب 
 خارجية إلى حروب داخلية تقع داخل الدولة.

، فهو قدرة المجتمع على االستمرار في الظروف المتغيرة 1مرادف للبقاء الهوياتياألمن المجتمعي 
والتهديدات المحتملة أو الفعلية وحماية كيان الدولة من االنقسامات اإلثنية والطائفية وغيرها بفعل أزمة 

المأزق األمني المجتمعي  Buzanبوزان ”الهوية، وفي غياب األمن االجتماعي يحصل ما يسمى
Societal Security Dlilemma " والذي يرتبط بدوره بقدرة المجموعة على االستمرار مع المحافظة ،

على خصوصيتها دون المساس بمكونات هويتها كاللغة والثقافة والدين وما يمكن المجموعة من اإلشارة 
ارق في جمهورية إلى نفسها بضمير" نحن "، كاألكراد في تركيا واآلشوريين والتركمان في العراق والطو 

مالي والتوتسي في بوروندي، فالتفاعل بين مختلف المجموعات اإلثنية  يؤدي إلى إعادة صياغة مفهوم 
 الهوية بشكل يضفي الطابع األمني على العالقات مع اآلخر.

 :ثانيا: تأثير العولمة الثقافية على األمن الهوياتي

نقصد باألمن الهوياتي ، تحصين هوية المجتمع من كل ما من شانه ان يهدد او يخجل بها باعتبارها 
 فانه يمكن تشبيهه باألمن الهوياتي النظام الذي يسير به وعليه المجتمع 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــــة

 االمن الهوياتي  التأثــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــر  العولمة الثقافية 
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 :1من اهم التأثيرات ما يلي 

  تغيير شامل في القيم والسلوكيات االستهالكية من خالل التركيز على العالمات ، وانتشار
 السلوكيات الغربية ، الشيء الذي من شأنه أن يهدد الموروث الهوياتي .

 تمر للغة المحلية في شتى المجاالت أمام اكتساح اللغات األجنبية .تراجع مس 
  انكماش وسائل االعالم الوطنية أمام االكتساح الهائل 
 . طرح الحداثة الغربية كنموذج يجب االلتزام به 

 ومن بين اهم التحديات الصعبة التي تواجه الهوية جراء هيمنة ثقافية غربية هي :

 قيام الغرب بوضع نظام جديد يشمل صياغة هوية عالمية واحدة. : 1التحدي 

 عمل الثقافة الغربية على تغريب الثقافات األخرى واحالل الحضارة الغربية .: 2التحدي 

 توحيد ثقافات العالم في بوتقة الثقافة الغربية . : 3التحدي 

 والهيمنة على ثقافات الدول . توظيف العلم والتكنولوجيا الحديثة لالختراق الثقافي : 4التحدي 

قبل حقبة العولمة لم يكن االمن الهوياتي مهددا حيث كانت الهوية متوارثة تستفيد من التقاليد السابقة 
فالعولمة تعمل على تخريب الهوية وعزل المجتمعات وبذلك أصبحت الهوية في خطر فالهوية أصبحت 

 اليوم ضحية العولمة .
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 الخاتمة : 
خالل المداخلة ودراستنا لألمن الهوياتي ان الهوية هي من اسمنت الوحدة وهي أساس القوة  يتضح من

وبدونها ال يوجد ازدهار واالبداع في العالم .كما ان صعود الدولة ينبغي ان يكون هوياتي وحمايتها من 
 االنكماش والتمزق الهوياتي .

له محاربة التحديات واالخطار المحدقة في األخير يمكن القول ان االمن الهوياتي ينبغي من خال
بالمستقبل الهوياتي ومحاربة اشكال النقل والتقليد وذلك بالتحصين من تداعيات العولمة فهذا ال يعني 

 تحديث في ان واحد . –االنغالق وانما البد من االستفادة من المنتوج الغربي وتحقيق معادلة اصالة 
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 مقدمة

الشعوب واألمم على مدار يتشكل العالم  من فسيفساء حضارية وثقافية كانت نتاجا النجازات مختلف 
التاريخ البشري عن طريق عمليتي التراكم والتالقح  والتأثر والتأثير في مختلف مجاالت الحياة المادية 

 .والثقافية

لتموقع على صعيد ا بهدف في عدة تمظهرات عبر تاريخ االجتماع البشري  اآلخروتجلت العالقة مع 
فاألنا أفضل من  باألفضليةالشعور  هذه المظاهر والذي ينم عن  احدفكان التطرف المجال العام 

 األنت، والنحن أفضل من األنتم، وفقا لمختلف المتغيرات الدينية والعرقية واالجتماعية وغيرها...

اهتماما واسعا  نظرا لخطورة الظاهرة واستفحالها وانتشارها عالميا مهددة امن واستقرار الشعوب أثارت 
 وأضرارهاوتجلياتها  أسبابهاين ومسؤولي األمن ولدى الباحثين بمختلف تخصصاتهم لبحث لدى السياسي

 وسبل مكافحتها.

معياري الن  التطرف فمفهوم واألمنيةوالسياسية  األكاديميةهذا المفهوم جدال في الساحة  وأثار
يشير المفهوم فلغوبا والقواعد التي تميز بين االعتدال والتطرف  الضوابطالمجتمعات تختلف في 

السائدة  للثقافةوفقا  ،تجاوز لحد االعتدال. وحد االعتدال نسبي، ويختلف من مجتمع إلى آخر الى
 .في مجتمع آخر معتداليكون  متطرفا قدفي كل مجتمع، فما يعتبره مجتمع من المجتمعات سلوكا 

ينية والسياسية التي يمر فاالعتدال والتطرف مرهونان بالمتغيرات البيئية والحضارية والثقافية والد
بها المجتمع. كما يتفاوت حد االعتدال والتطرف من زمن آلخر، فما كان يعد تطرفا في الماضي 

 .قد ال يكون كذلك في الوقت الحاضر

 على التساؤالت التالية: اإلجابة إلىعلى ماسبق تهدف مداخلتنا  وتأسيسا

؟  وأضراره سياقاته؟ ماهي  وإيديولوجياته، وماهي سماته ، والمفاهيم المرتبطة به مامفهوم التطرف
 وكيف يمكن الحد منه؟

 مفهوم التطرف .1



)عبد هو انتهاك للقيم االجتماعية والسياسية القائمة واأليديولوجية السائدة في المجتمع  ويعرف بأنه
 (1997الحميد رشوان 

السلوكية الشائعة في المجتمع، وأنه قد  هو الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير واألساليب
كوسيلة  يتحول من مجرد فكر إلى سلوك ظاهري أو عمل سياسي، يلجأ عادة إلى استخدام العنف

 .(3محمد ياسر ص خواجةلتحقيق المبادئ التي يؤمن بها كفكر متطرف)
 

مع  بالغلوالحد من قبل أفراد أو جماعات والخروج عن القصد، المصحوب  ةيعرف بأنه مجاوز  و
لرموز االجتماعية بالقوة. ومن مظاهر التطرف االنعزال عن الجماعة وتكفيرها، وإباحة مواجهة ا

التعصب للرأي وإلزام الناس بما لم يفرض عليهم، وعدم االعتراف بالرأي اآلخر، والتشدد في غير محله 
بالغلظة والخشونة، وسوء الظن بالناس، وعدم التسامح، والنظرة التآمرية، والعدوانية، والسقوط في هاوية 

 ). 2017والحسيني،  التكفير )بنت عبد العزيز،

ما خرج عن المألوف عقيديا واجتماعيا وفكريا لدى أفراد المجتمع وجماعاته والتعصب للرأي وهو كل 
الواحد، أو استنتاج خاطئ والمبالغة في السلوك الناتج عن هذا التعصب أو التطرف في الفكر 

 ). 2008، الشكري علي يوسف)

ليس سوى  وهو يعتمد على الجمود العقلي ألنهالتطرف هو جهاز مفاهيمي دوغمائي في األساس، 
عدم قدرة الشخص على تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية ذلك، وعدم 

ل هذه القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقٍل ما، تتواجد فيه عدة حلول لمشكلة واحدة، وذلك بهدف ح
  (.5ص  1996 أركون )محمد المشكلة بفعالية أكبر

 
 (:5ص  1996ومن خصائص التطرف )محمد اركون  
 

  الخاصة بالواقع واالعتقاداتانه عبارة عن تشكيلة مغلقة قليال أو كثيرا ومشكلة من العقائد. 

  واألهمية المطلقة الخاصةانه متمحور حول لعبة مركزية من القناعات ذات الخصوصية. 

 انه يولد شكال من أشكال التسامح والالتسامح تجاه اآلخر. 

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-6450#_ftn2


 االتي للتطرف: التعريف االجرائيانطالقا مما سبق نصل الى 

التطرف مفهوم معياري يعني مخالفة الخط العام أو السوي والذي تحدده التقاليد واألعراف والمعايير  
القانونية والدينية السائدة في المجتمع ، وهو الغلو واإلسراف بعيدا عن التوسط  واالعتدال في التعامل 

 مع القضايا التي تواجه الفرد  في حياته اليومية. 

 به المصطلحات المرتبطة .2

 يرتبط مفهوم التطرف بمصطلحات عديدة منها: 

 الدوغماطية 

أي الجمود العقائدي واالنغالق العقلي. والتطرف بهذا   DOGMATISMيرتبط التطرف بالدوغماطية 
المعنى هو أسلوب مغلق للتفكير يتسم بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات 
الشخص أو الجماعة أو التسامح معها ويتسم هذا األسلوب بنظرة إلى المعتقد تقوم على) سمير نعيم 

 (:218-217ص  1990احمد 

 صادقا ومطلقا أبديا أن المعتقد

 انه يصلح لكل زمان ومكان

 المجال لمناقشته أو البحث عن أدلة تأكده أو تنفيه

 المعرفة كلها بمختلف قضايا الكون ال تستمد إال من خالل هذا المعتقد دون غيره

 إدانة كل اختالف عن هذا المعتقد 

 االستعداد لمواجهة االختالف في الرأي بالعنف

 اآلخرين ولو بالقوة  فرض المعتقد على

 التعصب 



للجماعة التي ينتمي إليها ،  PREJUDICEيتبنى التطرف اتجاها عقليا وحالة نفسية تسمى بالتعصب
والتعصب حالة من الكراهية تستند الى حكم عام يتسم بالجمود وعدم المرونة وانه قد يكون على 
مستوى اإلحساس وقد يعبر صاحبه عنه، وقد يوجه إلى جماعة بأكملها  والى عضو فرد يمثل هذه 

 2000المتطرفون ) جوردون مارشال، الجماعة ويالحظ أن األكثر ميال إلى تبني النظرة التعصبية هم 
 (427ص 

و التعصب هو انحراف عن معيار العقالنية لعدد من المعايير السلوكية المثالية يكون على شكل حكم 
متعجل، ورفض تعديل مسبق أو تعميم مفرط أو التفكير في إطار القوالب النمطية ورفض تعديل الرأي 

هتمام بالفروق الفردية. وبالتالي فالمتطرف المشحون في ظل ظهور دالئل جديدة ورفض السماح واال
بصبغة تعصبية غالبا ما ينعزل عن الفكر السائد خاصة في الحاالت التي يمثل فيها األقلية عن 
األغلبية. وقد يصل التطرف إلى نهاية مقياس االعتدال، إما بسبب شطط في األفكار أو السلوك أو 

م مع معتنقي هذا الفكر ويتحول المتطرف من فكر أو سلوك بسبب أساليب قمعية يقوم بها النظا
 مظهري إلى عمل سياسي، هنا يلجا إلى استخدام العنف لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها.

وعندما تستطيع الجماعة المتطرفة أن تحقق بعض االنتصارات أو تملك وسائل العنف أو القوة قد تلجا 
أو الدولي إلى استخدام اإلرهاب الفكري أو النفسي أو المادي  سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي

 (  5-4ضد كل من يقف عقبة أمام تحقيق أهدافها ) محمد ياسر الخواجة ص 

 اإلرهاب 

يـقـدم الباحث بــروس هـوفـمـان، تـعـريـفـا أكاديميا لإلرهاب وهو تعمد خلق واستغالل الـخـوف بـواسـطـة 
سعيا للتغيير السياسي. اإلرهاب مصمم خصيصا لتكون له أثارا نفسية بعيدة العنف أو التهديد بالعنف 

المدى تتجاوز ضحاياه المباشرين أو المستهدفين باالعتداء بهدف زرع الخوف لديهم وبالتالي تخويف 
 (11ص 2020جمهور أوسع) غوهيل و فورستر 

منهجي للعنف أو التهديد بالعنف وتعرف الباحثة مارثا كرينشو اإلرهاب بأنه االستخدام المتعمد وال
لفرض تغيير السلوك السياسي.وينطوي أيضا على أعمال عنف القصد منها توجيه رسالة سياسية إلى 

 (11ص 2020الجمهور)غوهيل وفورستر 



يستخلص من هذه التعاريف يعض المبادئ المشتركة التي تسمح بصوغ بعض الخصائص األساسية 
 لإلرهاب.

هديد بالعنف يرتكبه فاعلون غير حكوميين ضد أهداف غير مقاتلة بغية إحداث اإلرهاب هو عنف أو ت
اثر نفسي لدى جمهور ما على نطاق أوسع من الحدث نفسه ألغراض سياسية أو اجتماعية أو دينية 

 (11ص  2020أو إيديولوجية)غوهيل وفورستر 

 الـتـشـدد  

آراء متطرفة قد تحثهم في النهاية على ممارسة العنف  وهـو عملية يـتـحـول جـراءهـا األفراد نـحـو اعـتـمـاد
ويعتنق األفراد المتشددون إيديولوجيات مختلفة، لكنهم يتقاسمون عدة خصائص:)غوهيل وفورستر 

 30ص ( 2020

 الدعوة لحلول استبدادية،

 استخدام أساليب عنيفة من أجل تحقيق أهدافهم،

 في تغيير النظام االجتماعي القائم  دوافـع أيديولوجيـة ورغبـة

 .الطالق مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون 

 
 النزعة المتطرفةسمات  .3

 تتصف النزعة المتطرفة بمجموعة سمات هي :

 االصطفاء عقدة 
يؤمن بان طائفته ومذهبه هو الطريق  انه. كما من الغير  وأفضل، مميز بأنهيؤمن  المتطرففالعقل  

المرء  أن. ومن األوهام الناتجة عن عقدة االصطفاء ما يسمى بوهم الهوية، وتعني الصحيحالوحيد 
يبقى هو هو، بالتطابق مع أصوله، وااللتصاق بذاكرته، أو المحافظة على تراثه.   أنيعتقد بان بإمكانه 

ة، فهو يعتقد بان الهوية شيء ثابت، لذلك نصب نفسه حارسا لألفكار، ناطقا باسم ما يحمله من هوي
 أنجامدا في مكانه، بعيدا عن االنخراط في التحوالت المتسارعة التي يعيشها العالم المعاصر. وبدل 



علي حرب .يشتغل بإنتاج األفكار، والعمل على تطويرها، آثر التقوقع على الذات، والحفاظ على الهوية
 .(104ص  2004
 الحقيقة امتالك عقدة 

ترتبط بشدة وبصرامة بمجموعة من المبادئ العقائدية، وترفض بنفس أو اليقين الدوغمائي، والدوغمائية 
فالمتطرف يعتقد  .(5ص 1996) محمد اركون الشدة مجموعة أخرى، وتعتبرها الغية ال معنى لها

أفكارا بامتالكه الحقيقة المطلقة وغيرها بهتان مما يجعله منغلقا على التواصل و معاديا لكل من يحمل 
  مغايرة.
 كونيالس المبدأ 

األصل عندهم ثابت، الن مصدره علوي مفارق، ومتعاٍل عن الزمان  أنوهو مبدأ يرى أصحابه 
 2010علي حرب )والمكان. ولهذا، فان أصحابه يعتبرون كل ما لديهم قد نسخ ما قبله، ويلغي ما عداه 

 (33ص 
 

 التطرف سياقات .4
 ويتطور فيها التطرف ومن هذه السياقات :وهي الظروف والعوامل التي يظهر 

 الجماعة في الفرد ذوبان 
، لكي تشعر الجماعة التوحيدلجماعات التي تعتمد على الحشد ل المميزةمن الخصائص  خاصية وهي

 التعصبستمد منها تهدف الى التبرير ويفكرة جامعة، أو إيديولوجيا  ويتم التوحد حول. وقوتهابوحدتها 
عندما تغدو هوية فردية أو جماعية تمارس العالقات معها بصورة فاشية أو كالنية أو  فالفكرةروحه.

إرهابية على ما تشهد بذلك األصوليات المختلفة في الشرق أو الغرب دينية كانت أو علمانية ) علي 
 قائد أو زعيم  دون الجماعة بمعزل عن الفعل ووظائفها معطلة  تظلكما . (110ص  2004حرب 
 االنتماءو  الوالء 

ترسا في   الفرد يصبح، حيث تعزز الجماعات الشعور باالنتماء والتماهي مع اآلخر المماثل في الهوية
 فقد يكون االنتماء: تستحوذ على اتجاهاته وقيمه وسلوكاتهالجماعة تحركه كما تشاءف

حينما يكون المرء منتميا إلى ِنحلة أو طائفة أو مذهب، وهو ما يدخل في باب التنشئة وراثيا  
في  الرغبة، وتقّوي االختياراتمن  تحدالمغلقة أن  االجتماعية، إذ من شأن العالقات االجتماعية

 .االنتماء إلى جماعة

https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6807#_ftn15
https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-6807#_ftn15


إلى  فيؤدي. ألفرادهال يستطيع تلبية االشباعات والطموحات  مجتمعبدافع اليأس من  و إحباط نتيجة أو
 تتجمعحين  خطرا أكثراألمر  يصبح. وقد للتطرفدوافع الشعور باالستياء ، وهو ما يمكن أن يخلق 

ما جوبهت بمقاومة من  إذاالعنف  إلىتتحول يمكن أن  الفردية وتشكل حركة مطلبيةهذه اإلحباطات 
  القائم.النظام 
 الديني أو العرقي أو خوي األ الرابط 

الرابطة الدينية  ، ، أقواها تماسكهاالتي تزيد من  الروابطتعتمد مجموعة من  قوتهالتكتسب الجماعة 
 و الرابط العرقي الذي يجمع الجماعات االثنية القرابة.  وتسبق رابطة والتي تجمع الجماعات الدينية

 .في الهوية العامة للذوبانوالتي تتشكل دفاعا على الهوية الخاصة ومقاومة 
 سيطرة القيم الجماعية 

بما تحمله من حموالت دينية وعرقية واجتماعية وتاريخية سلبت من الفرد سلطته التقديرية، واعتبار  
والذي يؤدي الى  الخروج عنها خروجا عن الجماعة او االنتماء االجتماعي المشكل للهوية الجماعية

 .ة اإلقصاء االجتماعي، من الجماع
 فشل المجتمع في مسايرته للعصر وتحدياته 

فتكون المقاومة من خالل إبراز جوانب الهوية والخصوصية، والثقافة المحلية، هروبا من ضغط 
 .االنغالق الذاتي، خوفا من طمس الهوية و وإكراهات الثقافة المهيمنة

 استعادته وحلم الماضي تقديس 
شعب  إلى اآلري فمن تفوق الجنس  أعضائهاإلى تثبيته في أذهان  الجماعات المتطرفةوهذا ما تسعى 

  التي تستقطب العديد من الشباب. اإليديولوجياتالسلفية وغيرها من  إلى ،هللا المختار
 
 2020غوهيل وفورستر) جذبوعوامل  عوامل دفع  إلىتنقسم عوامل التطرف  أكثروللتفصيل  

 (32ص

 : تتمثل العوامل الدافعة في 

 االفتقار للقوة الشخصية

 االفتقار للمعنى أو الهدف 

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-6953#_ftn8


 االفتقار لالمان و االستقرار

 الوضع القانوني غير الواضح يما في ذلك المهاجرون، طالبوا اللجوء، والالجؤون 

 العالقات السيئة مع األسرة واألصدقاء

 التعرض للعنف المنزلي 

 التعرض لعنف الدولة

 الشعور بالظلم

 العوامل الجاذبة فتتشكل من : أما 

 التعرض للسرديات المتطرفة والدعاية

 تجربة التجنيد الفعلي أو الرقمي

 وجود عضو متطرف في األسرة

 وجود سجل جنائي

 االنخراط في عصابة

 اإلغراء بالوعد باألمن

 طلب المجد أو التبجيل أو الشهادة 

 بدافع من كره المرأة والميل إلى العنف

 طلب اإلثارة والمغامرة

 إيديولوجيا التطرف .5

توجه أساليب التجنيد في هذه  إيديولوجيةتكمن وراء العنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة رسالة 
 المجموعات وأهدافها وتكتيكاتها. 



تكون هذه الرسالة اإليديولوجية ردا على االحباطات القومية والعرقية والسياسية ، األحيانفي العديد من 
على أمل تخفيف هذه االحباطات بواسطة العمل العنيف.لذلك يستوجب فهم مختلف اإليديولوجيات 

ومن  العنيفة المتطرفة وتحليل العقيدة والدعاية اللتين تبنى على أساسهما خطط عمل هذه المجموعات
  ( 41-34ص 2020:) غوهيل وفورستريديولوجياتاإلهذه 

  القومية العرقية/ الدينية 

هي مجموعة واسعة من المفاهيم التي تركز على هويات خاصة قائمة على الثقافة أو الدين أو 
االنتماء العرقي أو اإلرث العرقي. قد ينبثق اإلرهاب القومي العرقي / الديني من الرغبة في الحصول 

ل أو حكم ذاتي واسع النطاق داخل أو عبر الحدود الوطنية. وتنطوي أيضا القومية على االستقال
العرقية/ الدينية على تسييس وتعبئة االنتماء العرقي/الديني في سبيل التغيير االجتماعي السياسي على 

 .نحو عنيف أو غير عنيف 

والسياسية، موجهة تحديدا ضد  قد ال تكون القومية العرقية الدينية حسب المنطقة والظروف التاريخية
جماعات عرقية دينية أخرى بل يمكن أن تكون بمثابة رد على ما يعتبر انه تهميش لجماعة خاصة 
من قبل سلطات الدولة. ويمكن أن تحفز االنتفاضات السابقة وإزالة المؤسسات المقدسة أو الثقافية، 

دينية على طرفي الطيف اإليديولوجي، يسارا أو الحركات العرقية الدينية. ونجد هذه الحركات العرقية ال
 يمينا.

 إيديولوجيا اليسار المتطرف 

التطرف اليساري الراديكالي موجه نحو المستقبل يسعى إلى إصالح أو تدمير النظام القائم قبل بناء 
واقترن .نتج عن معارضة حرب فييتنام خالل الستينات من القرن الماضي  .مجتمع جديد وعادل

وجيات اشتراكية وشيوعية. وقد اعتبرت هذه الجماعات نفسها طليعة لألقليات والمجموعات بإيديول
 المهمشة داخل مجتمعاتها في العالم الثالث. 

وإستراتيجية الطليعة تقوم على االعتقاد بان الظروف الثورية قلما تنشا تلقائيا في كنف الطبقات الدنيا 
من خالل حركة ثورية ملتزمة ومنضبطة تنشئ مناخا ،ومنه البد من خلق الظروف الثورية .المستغلة 

للتغيير . وتلجْا هذه الجماعات إلى استعمال العنف إلى حد كبير كأسلوب للدفاع عن النفس في 
 مواجهة اليمين المتطرف.



ديولوجيا المناهضة تستلهم بصفة عامة الجماعات اليسارية المتطرفة القديمة والحديثة، من االي
للحكومة، والشرطة، والرأسمالية والمحافظين في حين تبقى الجماعات الحديثة معارضة شرسة 
لالمبريالية  وأخذت تركز في اآلونة األخيرة على معارضة الحكومات في الداخل والتي تعتبرها فاشية 

 او مناوئة لمثلها اليسارية 

 إيديولوجيا النازية العنصرية الجديدة 

رتكز على مشروع أدولف هتلر العنصري هدفهم هو إقامة دولة فاشية تحكم المجتمع على أساس ت
العرق اآلري الشمالي األبيض وأصوله. وتنطوي إيديولوجيتهم على كره اليهود والسود والمعاقين وغيرهم 

 من األقليات العرقية والدينية وتروج لهرمية عنصرية تقوم على تفوق العرق األبيض.

دعو إلى استخدام العنف والترهيب لنشر رؤيتها العنصرية وتظم أشكال التعبير الحديثة لهذه وت 
  .االيدولوجيا معارضة هجرة غير البيض، معاداة السامية، كره اإلسالم وإقصاء األقليات األخرى 

 االيدولوجيا المتطرفة عبر الوطنية 

ظاهرة دولية تستغل فيها الجماعات اإلرهابية الدوافع الدينية لمآربها الخاصة .ركزت الجماعات  هي
اإلرهابية هجماتها على ما تسميه العدو القريب أي الحكومات العلمانية في الدول ذات األغلبية 

 المسلمة. والعدو البعيد الغرب على وجه التحديد.

ه بين أشكال التطرف إذ بخالف العهود السابقة من األنشطة وهذا النوع من التطرف فريد من نوع 
تفتقر إلى االستقرار. وهو يشكل تهديدا عالميا  اماكنالمتطرفة لم ينشْا التطرف عبر الوطني في 

متشابكا من خالل استخدام هياكل هرمية المركزية وشبكات دولية. واستغالل الدعاية المتطرفة على 
 .شبكة االنترنيت 

 االجتماعية للتطرف  اآلثار .6

واالبتكار  اإلبداعباعتبار التطرف حالة من الجمود واالنغالق العقلي وتعطيل القدرات الذهنية عن 
وعلى ذلك يكون انتشار هذه الحالة مهددا  ،الحلول للمشكالت المتغيرة في عالم سريع التغير وإيجاد

علي ) أثاره:سبب ونتيجة للتخلف والركود. ومن هو التطرف فلتطور المجتمع وبقائه واستمراره. 
 (381-375ص 1993ليلة،



 الذي البد لكي يطور  ،العامل اإلنسانهو  اإلنتاجعنصر في قوى  أهم أن، ذلك اإلنتاج تدهور
ماكان  فإذابحيث يكون قادرا على التجديد واالبتكار.  ،تتطور قدراته العقلية أنمن  إنتاجه
 القديمة باألساليبالعقل فسيبقى متمسكا  وإعمالا عن التفكير جامدة وعاجز  ألفكار أسيرا

 . اإلنتاجيةوكذلك في تنظيم العمليات  لإلنتاج
  محافظا على  أودائما يكون ذا منحى رجعي  أيالماضي  إلىيمثل التطرف عادة حنينا وعودة

ال تتناسب مع تقدم  قديمة أوضاع إلىوبالتالي يجر العالقات االجتماعية  األحوال أحسن
 العصر.

  ،سلسلة المتناهية من التعصب والعنف  إلىالذي يقود  األمريرتبط التطرف بالتعصب والعنف
 صراعات مدمرة داخل المجتمع. إلىالمضاد الذي يؤدي في النهاية 

  عالكائن المبد اإلنسانيقتل  ألنهيرتبط التطرف دائما بالتدهور الثقافي والفكري والعلمي والفني 
  ويستنزفها في الصراعات ويحول دون تكامل المجتمع اإلنسانيةيعطل الطاقات 
  عجز المجتمع عن التفكير في حلول مبدعة لمشكالته وعن  إلىالغلو في التطرف يؤدي

 .تابعا ويفقد استقالليته وتحديد مصيره ومستقبله ويصبح تطوير ذاته

 :المشترك اإلنساني ودوره في الحد من التطرف .7

من الضروري الخطر الذي يتربص بالبشرية اليوم يكمن في غياب القيم التي نتقاسمها... ف إن
أكثر من أي وقت مضى تبنى منهجا أخالقيا مرتكزا على قيم تسعى لبناء عالم أكثر عدال وأكثر 

عتراف تضامنا، عالم يحتضن الجميع وتسوده الحرية والمساواة والسالم وعدم التمييز واحترام التنوع واال
  (28ص  2005) بيندي جيروم بغنى كل الحضارات والتنوع الخالق

يتجاوز منطق الخصومة والصدام، ويؤدي إلى التالقي واحترام  اإلنسانيالبحث عن المشترك ف
مساحات التشابه بين األمم والشعوب على مستوى الفكر واإلبداع للوقوف على أرض صلبة ورؤى 

ضامنا الحترام الخصوصية والهوية  اإلنسانيمتجانسة يحكمها ذلك التقارب، وغالبا ما يظل المشترك 
بثرواتها وتاريخها أو تراثها اإلنساني، إن البحث عن المشترك مدخل  الذاتية لكل أمة دون التضحية

) ال بكر حسين عبد العالي إلى السالم اإلنساني ونشر لقيم الصفح والتسامح بدال من الدموية والعنف
2018)، 



المجموعات االجتماعية التي  بين مختلفعلى المستوى المحلي تمثل المواطنة   ثمرة حلول وسط  أما
حل للتباينات االنتمائية والهوياتية في المجتمع,وخطوة عملية للتعايش بين تنتمي للوطن الواحد. فهي
 (38-37ص 2017عبد الحسين شعبان، ):والتي تقوم على   مختلف األطياف المتباينة

  بب الدين أو اللون أو اللغة أو المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون ودون تمييز بس قاعدة
 آخر. الجنس أو العرق أو المنشأ االجتماعي أو ألي سبب

  كقيمة عليا ال يمكن تحقيق الحقوق االنسانية األخرى بدونها فهي المدخل والبوابة  قاعدة الحرية
الضرورية لجميع الحقوق بما فيها حق التعبير وحق تأسيس الجمعيات واألحزاب وحق االعتقاد 

ق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة وتولي المناصب العليا وإجراء انتخابات دورية إلى وح
 حق التملك والتنقل وعدم التعرض إلى التعذيب ...

  بجميع أصنافها وجوانبها القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. قاعدة العدالة
تتحقق من خالل التنمية المستندة إلى قاعدة الحريات والحقوق  ومقاربة فكرة العدالة يمكن أن

المدنية والسياسية تلك التي تغتني بالمعرفة وتنمية القدرات والسيما التعليمية وتامين حقوق المرأة 
 وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة االجتماعية.

 ق أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الحق في المشاركة من دون تمييز بسبب الدين أو العر  قاعدة
المنشأ االجتماعي إذ ال مواطنة حقيقية من دون الحق في المشاركة والحق في تولي المناصب 

 العليا بال تمييز ألي اعتبار كان.

 خاتمة
ا، واتجاهاتها هوياتها وانتماءاتها وان اختلفتالجماعات االجتماعية في واقع األمر أن 

فال بد من وجود نقطة التقاء، تجمع بينها ليتم من خاللها التواصل، والتعاون  وااليديولوجيةالفكرية
 المشترك، من أجل الجميع.

ونقطة االلتقاء هذه هي عبارة عن مجموعة من القيم اإلنسانية المشتركة، التي ال بد من البحث عنها  
ن هنا تأتي أهمية ثقافة ثقافاتهم. مهوياتهم لتكون أرضية وفاق تربط وتجمع بين الجميع أيا كانت 

ها الستمرار التعايش و الحوار لتوثيق عرى المشترك اإلنساني الذي أصبح اليوم ضرورة ال غنى عن



في إطار من تقبل و احترام اآلخرين واحترام حرياتهم وتطوير العالقات بين مكونات المجتمع 
 واالعتراف باالختالف  وتقدير التنوع الثقافي. 

تشكيل وبناء  المواطنة من خالل التربية على المواطنة الذي تتكفل بها كل مؤسسات كما البد من  
المجتمع انطالقا من مشروع مجتمع يحضى بالتوافق وال يقصي أي طرف حتى تتغلغل في الثقافة 

المواطنة فقط  إطاراليومية للمجتمع وتضع الجميع على قدم المساواة  في الحقوق والواجبات ، ألنه في 
  واالختالفات. هر الهوياتتنص

 

 المراجع
 
 ( .مركز 2(. الفكر اإلسالمي: قراءة علمية. ترجمة هاشم صالح. )ط1996أركون، محمد .)

 اإلنماء القومي.
 ، لتعارفوا خطوة نحو المشترك اإلنساني، رابطة العلماء 2018سبتمبر  15آل بكر حسين عبد العالي ،

 https://islamsyria.com/site/show_articles/11741السوريين،  

 ( القيم إلى أين ،ترجمة زهيدة درويش جبور،جان جبور الطبعة األولى، ،المجمع 2005بيندي جيروم )
 اج . التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة ، اليونسكو ،قرط

 ( موسوعة علم االجتماع ترجمة محمد الجوهري وآخرين المشروع 2000جوردون مارشال)
 القومي للترجمة المجلد األول 

 (اإلرهاب والعنف والتطرف، دراسة تحليلية،  عالم 2017الحسينى، أسماء بنت عبد العزيز ،)
 الكتاب، الرياض

  الخواجة، محمد ياسر، التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية، مؤسسة مؤمنون بال
 حدود، الرباط، 

mominoun.com/pdf1/2015-01/54c26d11ac214568135081.pdf 

 
 (، المنهج المرجعي لمكافحة 2020جانفي -سجان م.غوهيل و بيتر ك. فورسر) ماي

 اإلرهاب، الناتو 

https://islamsyria.com/site/show_articles/11741


 (المحددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديني، في كتاب 1990سمير نعيم احمد، )
الدين في المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الجمعية العربية لعلم االجتماع 

 بيروت 
  دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  1طاإلرهاب الدولى، ،  (2008)الشكرى على يوسف. 
  الهوية والمواطنة ، البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة ، مركز ( 2017)شعبانعبد الحسين،

 بيروت  األولىدراسات الوحدة العربية ، الطبعة 
  دار المعرفة التطرف واإلرهاب في منظور علم االجتماع، (، 1997)عبد الحميد، رشوان

 القاهرة الجامعية ،
  المركز الثقافي العربي ، بيروت  3ف، ط،أوهام النخبة أو نقد المثق( 2004)علي حرب ، 
 منشورات االختالف،  ، صناعة الحياة المشتركة ،المصالح والمصائر (2010حرب )' علي

 .بيروت. 1والدار العربية للعلوم ناشرون، ، ط
 (،الشباب العربي، 1993علي ليلة )دار المعارف ، الديني والعنف اإلحياءفي ظواهر  تأمالت

 ،القاهرة 2، ط،
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 توطين العولمة في المناهج الّدراسّيةعنوان المداخلة: 
 ملخص

األهدافُّالتيُّيسعىُّإليهاُّالمجتمعُُّّمختلفللمجتمعُّوالدولةُّلتحقيقُُّّالمنهاجُّالتعليميُّأداة ُُّّيعد ُّ
ُّأكانتُّهذهُّاألهدافُّسياسيةُّأمُّاقتصاديةُّأمُّاجتماعيةُّأم وسيلةُّثقافيةُّأمُّعسكرية...ُّالخ.ُّوهوُُّّسواء 

ومنُّهناُّسعىُّمنظروُّالعولمةُّالمجتمعُّلتشكيلُّسلوكُّأفرادهُّالذيُّيحتاجُّإليهُّفيُّحاضرهُّومستقبله.ُّ
الشأنُّالتربويُّالتعليميُّليسُّشأنا ُُّّالتربيةُّوالتعليم،ُّباعتبارُّأن ُّإلىُّنشرُّأفكارُّالعولمةُّمنُّخاللُّمجاليُّ

بهدفُّتعميم"ُّأنموذج"ُّوطنيا ُّأوُّمحليا ُّضيقا ُّإنماُّهوُّشأنُّيالمسُّاألمنُّوالسالمُّواالستقرارُّالعالمي،ُّ
ُّفقدُّ ُّاألخرى، ُّوالشعوب ُّاألمم ُّخصوصيات ُّتراعي ُّال ُّواحد ُّبعد ُّذات ُّقوى ُّإلى ُّينتمي ُّحضاري ثقافي

ُّخط ُّتكريس ُّإلى ُّاألجنبيُّسعت ُّاالستعمار ُّيسمى ُّما ُّتجليات ُّإحدى ُّتعد ُّدخيلة ُّوتعليمية ُّتربوية ط
منُّاللجوءُّللحكمةُّفيُّالتعاملُُّّوهكذاُّوجدُّالعالمُّنفسهُّخاضعا ُّلرياحُّالعولمةُّالعاتيةُّفكانُّالبد ُُّّ.الجديد

ُّ ُّوهكذا ُّآثارها، ُّومواجهة ُّالمداخلةمعها، ُّهذه ُّالعولمةُّفإن  ُّمفهوم ُّحول ي ُّالتقص  ُّإلى ُّ،وأبعادهاُّ،سعت
ةُّسبلُّوُّ،آلياتُّتأثيرهاُّفيُّجوانبُّالحياةُّالمختلفةوُّ التوترُّالحاصلُّبينُّالبعدينُّالوطنيُّالتخفيفُّمنُّحد 

ُّ،ُّوُّوالعالمي والسيناريوهاتُُّّ،فيُّالمناهجُّالدراسي ةتقديمُّأبرزُّنظرياتُّالدمجُّبينُّهذينُّالبعدينُّمنُّثم 
ُّ.لهاالمحتملةُّ
ُّ

ُّالعولمة،ُّتوطينُّالعولمة،ُّالمناهجُّالدراسي ة.ُّالكلمات المفتاحّية:
ُّ
ُّ
ُّ
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 Localizing ofglobalization in thecurriculum 
Abstract 

          The educational curriculum is a tool for society and the state to achieve the various 

goals that society seeks, whether these goals are political, economic, social, cultural or 

military...etc. It is the society's means to shape the behavior of its members that it needs in 

its present and future. Hence, globalization theorists have sought to spread the ideas of 

globalization through the fields of education, considering that the educational issue is not a 

narrow national or local affair, but rather an issue that touches security, peace and global 

stability, with the aim of spreading a cultural and civilized “model” belonging to one-

dimensional forces that do not take into account The peculiarities of other nations and 

peoples, as it sought to devote extraneous educational plans which is one of the 

manifestations of the so-called new-foreign colonialism Thus, the world found itself in the 

face of globalization, so it was necessary to be wise to deal with it, and confronting its 

effects, thus this intervention aimed to investigate the concept of globalization, its 

dimensions, the mechanisms of its impact on various aspects of life, and ways to reduce 

the tension between the national and global dimensions. then presenting the theories of 

merging these two dimensions in the curricula, and their possible scenarios. 

 

Keywords: globalization, Localizing of globalization, curriculum 
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 مقدمة .1

ُّ ُّطياته ُّفي ُّيحمل ُّجديد ُّعصر ُّفي ُّعلىُّتشهدالبشريةظاهرةعالميةجديدة، ُّوالتطور الحداثة
العديدُّمنُُّّمختلفُّاألصعدة،ُّعصرُّالسرعةُّوالذهولُّوالفوضىُّوالتناقضاتُّواالستهالكُّالالمحدودُّفي

عصرُّالعولمة،ُّوماُّبعدُّالحداثة،ُّعصرُّالمعرفةُّوالاليقين،ُّعصرُّالمجاالتُّالحياتية،ُّ"إذُّنعيشُّفيُّ
ُّاالعترُّ ُّالحضارات،عصر ُّوصدام ُّالكوني ُّالترابط ُّعصر ُّوالنسبوية، ُّهويته،ُّالعلم ُّوإذابة ُّباآلخر اف

هذهُّالتناقضاتُّالناشئةُّعنُّ(.19ُّ،ص2005هُّعصرالمتناقضات"ُّ)نصار،ُّعصرُّالتحررُّوالهيمنة،ُّإن ُّ
والمقاومةُّالتيُّتبديهاُُّّ،منُّجهةُّإلىُّتوحيدفكريثقافيواجتماعيُّواقتصاديوسياسيسعيُّالعولمةُّالدؤوبُّ

ُّ ُّالوطنيةُّمنُّجهةالشعوبُّللحفاظُّعلىُّأفكارها ُّقويُّلهويةُُّّوثقافتهاُّوهويتها أخرى.ُّينطويُّعلىُّتحد ٍّ
ُّلمُّ ُّإذ ُّذلك، ُّمن ُّمنأى  ُّفي ُّليست ُّفهي ُّالعربية، ُّالشعوب ُّفيها ُّبما ُّوثقافاتها، الشعوب

ُّالشعوب.وهكذاُُّّأوسياسيةأوثقافيةةحواجزجغرافيةأوتاريخيةيعدهناكأي ُّ ُّمختلف بين
ُّ ُّمنُّأصبحالعالميخضعلتأثيرات ُّكثير ُّفي معلوماتيةوإعالميةطاغيةتحملقيما ماديةوثقافيةومبادئالتتالءم

األحيانمعقيمناومبادئنا.ُّوالمثيرُّللريبةُّوالخوفُّهوُّالتوجهُّاالستهالكيُّالمفرطُّنحوُّالقيمُّواألفكارُّالتيُّ
ُّتأثيرهافيتربيةاألفرا ُّالبضاعةأوالمادةالمستهلكةولمدى ُّالظاهرة،دونوعيأوتمييزلنوعية ُّهذه دُّتنشرها

ُّإغراء ُُّّفالعولمةوثقافتهم، ُّيستفزويستثيرحواسومداركاألفرادُّتتضمن ُّيقاوممنالتدفقاإلعالميالذي ال
ُّاألمرالذييدعوإلىضرورةاتخاذُّ بمايلغيعقولهمويجعاللصورةالتيتحطمالحاجزاللغويمفتاحا للثقافةالغربيةالجديدة.

زاعُّالفرصةُّالمناسبةُّوانتُّاستثماررُّالعولمةُّخيُّواستثمارالتدابيرُّالمناسبةُّوالفعالةُّلمواجهةُّهذاُّالغزوُّ
ُّالدولُّالمتقدمة.ُّمسايرةُّالحداثةُّوالوقوفُّفيُّمصاف ُّل

 مفهوم العولمة وإشكاليتها  .2

ُّإيجادُّ ُّسبيل ُّفي ُّوقومياتها ُّالشعوب ُّخصوصيات ُّوتجاوز ُّالحدود ُّإلغاء ُّإلى ُّالعولمة تطمح
ُّتتجلىُّ ُّالراهن ُّالعصر ُّفي ُّوهي ُّمسيطرة ُّقوة ُّتفرضه ُّواقتصادي ُّوسياسي ُّثقافي ُّلنمط ُّموحد نموذج
بالنموذجُّاألمريكي،ُّوهذاُّماُّدعاُّالكثيرُّمنُّالباحثينُّفيُّمجالُّالعولمةُّإلىُّاستبدالُّمصطلحُّ"العولمةُّ

ُّأكدهُُّّبمصطلح ُّما ُّ"وهذا علىُّالعولمةُّ(ُّعندماُّعرَّف137ُّ،ُّص1998)ُّالجابريُّآخرُّوهوُّ"األمركة"
ُّاألمريكية:"انها ُّالمتحدة ُّالواليات ُّهو ُّبعينه ُّبلدا  ُّيخص ُّحضاري ُّنمط ُّتعميم ُّعلى ُّبلدانُُّّ،العمل على

ُّالهيمنةُّعلىُّالعالمُّوأمركته ُّعنُّإرادة ُّمباشرة ُّتعبرُّبصورة ُّوهيُّأيديولوجيا  ُّأجمع" محاولةُّ".أيُّالعالم
ُّوالسياسية ُّاالقتصادية ُّمصالحها ُّوفق ُّالعالم ُّتشكيل ُّإعادة ُّالمتحدة ُّقلقُّ،الواليات ُّاألمر ُّهذا ُّأثار وقد
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فقدُّتكونُّالعولمةُّهيُّاألسلوبُّالجديدُّمنُّأساليبُّاستعمارُُّّخاصة .ُّبلدانُّالعالمُّالثالثعامة وُُّّالشعوب
أصبحتُّفكرةُّالعولمةُّ:ُّ"تل(ُّعندماُّقا2006عنُّهذاُّالفكرُّمحمدُّ)ُّترُّالشعوبُّواستعبادها،ُّولقدُّعبَُّّ

ويستهدفُّهذاُّالفكرُّاعتبارُّالعالمُّكلهُّوحدةُّ.ُّهُّتفكيرُّالدولُّوالحكوماتُّوالشعوبتيارا ُّفكريا ُّينشغلُّب
آثارُُّّةُّالدولُّالمتقدمةُّإالُّأنُّللعولمةواحدةُّمنُّكافةُّالنواحيُّمماُّقدُّينتجُّعنُّالعولمةُّمنُّتقدمُّوسياد

فالعولمةُّ"،ُّثقافتهاُّفهيُّدولُّمستهلكةُّوليستُّمنتجةعلىُُّّ،تؤثرسلبيةُّخاصةُّعلىُّالدولُّالناميةُّوالفقيرة
،ُّحتىُّباتتُّتعتبرُّأسلوبا ُّهتُّجذورُّسطوتهاُّلتلتفُّحولُّكلُّشيءُّفيُّأيُّوطنُّوفيُّأيُّزاويةُّفيمد ُّ

ُّالعولمةُّ ُّتدخالت ُّعن ُّبمعزل ُّالتربوية ُّالمناهج ُّليست ُّوهنا ُّالشعوب، ُّاستعمار ُّأساليب ُّمن جديدا 
ُّالشاملةُّفالتجرُّ ُّاشترطُّصندوقُّومحاوالتُّفرضُّسيطرتها ُّالمكسيكيةُّدليلُّواضحُّعلىُّذلكُّعندما بة

ُّلتطويرُّ ُّمالي ُّقرض ُّعلى ُّالحصول ُّأجل ُّمن ُّالمكسيك ُّفي ُّالمدرسية ُّالمناهج ُّتعديل ُّالدولي النقد
ُّتحد ُّ ُّاألمريكية ُّواالقتصادية ُّالعسكرية ُّالقوة ُّأصبحت ُّوهكذا ُّالتعليمية. ُّالتطورُّالتجهيزات ُّأولويات د

ُّتوح ُّوالتربوي،بقصد ُّوالتعليمي ُّوإفقادهاُّالثقافي ُّالشعوب ُّثقافة يد
اخطيرا للثقافاتالوطنيةبشكلعام،وتغدوالهويةالثقافيةأماماختبارحقيقيهويتها ،فظاهرةالعولمةتحملفيطياتهاتهديد 

،فإماأنتحافظعلىتميزهاوتفردهاأمامسياللعولمةالهادر،أوتندمجفيه،وتغدوجزءا مننسيجه،فتفقَدتميَزهاوتفر دها،وذ
ُّللتصديُّلهذاُّالتحديُّات ُّلكهوالتحديالحقيقيالذييواجه خذتُّإجراءاتُّالبلدانالمستضعفةبأسرها،ُّوفيُّمحاولةٍّ

ُّمنُّتماديُّالعولمةُّوِغيِ هاُّفيُّنشرُّآثارهاُّالسلبيةُّضمنُّالمناهجُّالدراسية،ُّ فإن هُّلذاُّتربويةُّتهدفُّللحد 
ُّمنُّ ُّبد  ُّالدراسيةال ُّالمناهج ُّفي ُّوطني ُّبعد ُّوجود ُّليس ُّأن ه ُّ،إال  ُّانغالق ُّعلىُُّّالمناهجمنطقيا  الدراسية

ُّ،ةُّبالمعنىُّالمطلقُّللكلمةسلبي ُّليستُُّّالعولمة،ُّفاالنفتاحُّالالمحدودُّعلىُّاآلخرُّفيُّظل ُُّّالواقعُّالمحلي ُّ
ُّالبشري ُّ ُّعلى ُّوالخير ُّبالفائدة ُّتعود ُّعديدة ُّجوانب ُّلها ُّكوإنما ُّعرفنا ُّما ُّإذا ُّجمعاء ُّنوظ ُّة ُّفيُّيف فها

معيارُّالعالميةبوصفهُّأحدُّينبغيُّاعتماداُّولهذُّدُّمستهلكين،لنكونُّمنتجينُّالُّمجر ُُّّتخدمناُّبصورةمناهجنا
أنُّيتخطىُّمحتوىُّالمنهاجُّالواقعُّالوطنيُّ"ُّ،ُّوالذيُّيقصدُّبهمحتوىُّالمناهجُّالدراسيةمعاييرُّاختيارُّ

ُّقريةُّ ُّالعالم ُّفيه ُّأصبح ُّالذي ُّعصرنا ُّفي ُّسيما ُّوال ُّحوله، ُّالمعاصر ُّبالعالم ُّالمتعلم ُّليربط والقومي
وفيُُّّ(.111،ُّص2006جاالتُّالحياة"ُّ)بشارةُّوالياس،ُّصغيرة،ُّتتبادلُّالمعارفُّوالمنافعُّفيُّجميعُّم

ُّالحضورُّلطرفينُّيبدوانُُّّظل ُّ ُّمتناقضين،ُّنجدُّأن ُُّّ-لدمجهماُّالتخطيطُّالواعيفيُّحالُّانعدامُُّّ–هذا
ُّاختبارٍُّّ ُّأمام ُّالدراسية ُّحقيقي ُُّّالمناهج ُّوما ُّاآلخر؟ ُّعلى ُّيطغى ُّالبعدين ُّفأي ُّأنُُّّدرجةال، ُّينبغي التي

لوصولُّإلىُّمناهجُّتمتازُّبالتوازنُّبينُّأبعادهاُّفيُّهذهُّالمناهج؟ُّإذُّمنُّالمفيدُّجدا ُّلنااُّمنهماكل ُُّّتوف ري
 .ُّالوطنيةُّوالعالمية
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 في المناهج الدراسية العولمة. 3

للمنهاجُُّّوأهمهاُّالمجالُّالتربويُّفكانُّالُّبدَُُّّّكلها،ُّفرضتُّالعولمةُّتأثيراتهاُّعلىُّمجاالتُّالحياة
نُّ"االرتباطُّبينُّالمعلوماتُّالتيُّيستقيهاُّاإلنسانُّألذلكُّ،وُّالدراسيُّأنُّيعكسُّآثارهاُّمنُّخاللُّمحتواهُّ

مكوناتُّالحياةُّهيُّالطريقُّالطبيعيُّوالمدخلُّالحقيقيُّالستيعابُّالمعرفة،ُّوالتفاعلُّمعهاُّوالتأثرُّبها"ُّوُّ
ُّ(.162،ُّص2002)عرفة،ُّ

ُّ ُّالصدد ُّهذا ُّعزيز)وفي 2002ُّيشير ُّص ،316ُّ ُّإلى ُّالمتعلمُّ( ُّإكساب ُّفي ُّالتربوي ُّالمنهاج دور
أساليبُّوُّمهاراتُّالتكنولوجياُّالثقافةوُّوذلكُّعلىُّأساسُّإكسابُّالمتعلمُّمقوماتُُّّ،سماتُّاإلنسانُّالجديد

ُّقدراتُّاإلبداعُّواالبتكاروإكسابُّالمتعلمُّطرائقُّاالستفادةُّمنُّالعولمة.وُّالحوارُّمعُّاآلخرينُّ

ُّوُُّّ ُّالمستقبلية ُّللتوجهات ُّالمناهج ُّهذهُُّّأشكاال ُّتستدعيمواكبة ُّاعتبارها ُّفي ُّتأخذ ُّجديدة منهجية
الواحدُّتنفيذهُّلتتحملُّبدورهاُّمسؤوليةُّإعادةُّتشكيلُّاإلنسانُّفيُّالقرنُّ،وُّالتوجهاتُّعندُّتخطيطُّالمنهاج

ُّوالطنطاوي،ُّوالعشرين ُّعالميُّ.وُّ(2001)الشربيني ُّبعد ُّإضفاء ُّعملية ُّعن ُّتكشف ُّهذه ُّالمواكبة عملية
ُّماُّيدورُّحولُّدولُّالعالمُّاألخرى)غيرُّوطنُّالطالب(ُّفيُّويقصدُّبالبعدُّالعاُّ،للمناهجُّالتعليمية لميُّ"كل 

االجتماعيةُّوالسياسيةُّواالقتصاديةُّوالتاريخيةُّوالجغرافيةُّوالبيئيةُّوالثقافيةُّالكتبُّالدراسية،ُّمنُّالنواحيُّ
ُّ(4،ص2008".)سلومُّوالربعاني،والدينية

حدىُّالبيئاتُّالتعليميةُّلمساعدةُّ"دمجُّالثقافاتُّالعالميةُّفيُّإُّبأنهلبعدُّالعالميُّفتعرفُّاالجرفأماُُّّ
ُّ(.11،ُّص2004)ُّطالبُّعلىُّفهمُّالعالمُّبصورةُّأفضل"ال

ُّعالمي ا ُّفيُّالمناهجُُّّ ُّمنُّالتطر قُّإلىُّأبرزُّالموضوعاتُّالتيُّتشك لُّبعدا  ُّكانُّالُّبد  ومنُّهنا
راسي ة. ُّالد 

 الموضوعات التي تشكل بعدًا عالميًا في المناهج الدراسية .1.3

(ُّإلىُّوجودُّثالثُّطرائقُّإلدراجُّالعولمةُّفيُّالمناهجُّالدراسية،ُّوهيُّالمناهج2000ُّيشيرُّعزيز)ُّ
المنفصلةُّللعولمةُّالتيُّتكونُّعلىُّشكلُّموادُّخاصةُّبالعولمةُّباإلضافةُّإلىُّطريقةُّالدمجُّالتيُّتستلزمُّ

ُّالعولمة ُّمفاهيم ُّتقدم ُّوبذلك ُّالعولمة، ُّواتجاهات ُّومهارات ُّمعارف ُّالمناهج، ُّموضوعات منُُّّتضمين
ُّالطريقةُّالثالثة،ُّفهيُّطريقةُّالتكاملُّالتيُّتسعىُّإلىُّجمعُّالمعارفُّ خاللُّجميعُّالموادُّالدراسية،ُّأما
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السابقةُّتختلفُّالموضوعاتُّالتيُّقدُّتشكلُّبعدا ُّتبعا ُّللطرائقُّوُّوالمفاهيمُّواالتجاهاتُّفيُّكلُّمتكامل،ُّ
ماُّوردُّلدىُّستحضارُّيجبُّا(ُّأنه14ُّ-13،ص2004وهكذاُّترىُّالجرف).ُّعالميا ُّفيُّالمناهجُّالدراسية

ُُّّ(Nelson,1997)نلسونُّ ُّالدراساتُّإذ ُّفي ُّعالمية ُّموضوعات ُّاقترحوها ُّالتي ُّالمناهج ُّأدلة تضمنت
 أجملتهاُّالجرفبالتالي:االجتماعيةُّ

ُّواألنظمةُّ" - ُّالثقافية، ُّاألنظمة ُّوتشمل: ُّالعالمية ُّوالمنظمات ُّاألنظمة ُّعلى ُّتركز موضوعات
السياسية،ُّواألنظمةُّالتكنولوجية،ُّوالمنظماتُّالعالميةُّالبيئية،ُّواألنظمةُّاالقتصادية،ُّواألنظمةُّ

 .والمنظماتُّالمتفرعةُّعنهاُّوالمنظماتُّاإلقليمية
 .موضوعاتُّتركزُّعلىُّالقيمُّاإلنسانيةُّالمشتركةُّكالتسامحُّوالتقبلُّوالتعاونُّ -
ُّالدول،ُّ - ُّبين ُّواالقتصادية ُّالسياسية ُّالصراعات ُّمثل ُّالملحة ُّالقضايا ُّعلى ُّتركز موضوعات

 .السكاني...إلخُّوالتدفقوالالجئين،ُُُّّّوالسالمُّالعالمي،ُّوالمجاعات،
ُّالتاريخية - ُّالحقب ُّمثل: ُّالعالمي، ُّالتاريخ ُّعلى ُّتركز ُّالقديمة،ُُّّ،موضوعات والحضارات

ُّ."م.........إلخواإلمبراطوريات،ُّواألديانُّوالحروبُّفيُّالعال

 أبعاد العولمة . 4

يتضمنُّمجموعةُّمنُّاألبعادُّالتيُّتختلفُّباختالفُّمجاالتُّالحياةُّالتيُّتأثرتُُّّمفهومُّالعولمةُّإن ُّ
ُّبهذهُّالظاهرةُّالجديدة،ُّومنُّأبرزُّهذهُّاألبعاد:

 االقتصادي  البعد1.4

)الجات(ُّثمُّمؤتمراتُُّتعنىُّباالقتصادُّالعالميُّكمنظمةُّمنظماتُّوُُّّبسطتُّالعولمةُّنفوذهاُّعلىُّ
)منظمةُّالتجارةُّالعالمية(،ُّوتمكنتُّمنُّتوجيههاُّوفقُّأجندتهاُّالتيُّتريدُّإخضاعُّالشعوبُّلها،ُّفالعولمةُّ

ُّالعولمة ُّمظاهر ُّمن ُّمظهر ُّاالقتصادية ،ُّ ُّما ُّعليها ُّينطبق ُّحددهُُّّوردلذا ُّالذي ُّالهدف ُّبين ُّتنافر من
ُّ ُّتلك ُّقيام ُّوبعد ُّوعقال ، ُّمنطقا  ُُّيطبق ُّأن ُّيمكن ُّما ُّوبين ُّالعولمة، ُّلتحقيقُّمبتغو ُّوالسعي المنظمات،

ُّومدىُّتحقيقهاُّوهي:رةالعولمةُّاالقتصاديةُّتستجدُّأمورُّتوهنُّمنُّشأنُّهذهُّالفك

 ُُّّوسباق ُّاألرباح ُّاقتناص ُّعلى ُّتنافسُّوصراع ُّعالقات ُّستكون ُّوالشركات ُّالدول ُّبين العالقات
ُّاآلخرين.
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 ُّ ُّمن ُّاالنهيار ُّثم ُّومن ُّواالندحار ُّاقتصاديا ، ُّلألقوى ُّهي ُّالهيمنة ُّثم ُّوالغلبة نصيبُّالسبق
ُّالضعفاءُّاقتصاديا .

 ُّت ُّمجرد ُّليس ُّمااالقتصاد ُّظلُّبادالت ُّفي ُّأناس ُّيتوحد ُّفحينما ُّالمشاعر، ُّعن ُّمعزولة دية
ُّالذيُّ ُّباآلخر ُّواالمتزاج ُّالوالء ُّمشاعر ُّتقوم ُّمصالحهم ُّوتتداخل ُّمعينة، ُّاقتصادية منظومة
ارتبطتُّبهُّبعضُّمصالحهمُّحتىُّلوُّكانتُّمصالحُّهوُّالمغلوبُّفيها.ُّهذهُّالفلسفةُّهيُّالتيُّ

شمعونُّبيريزُّفيُّمشروعهُّالشرقُّأوسطيُّحيثُّبرهنُُّّرئيسُّالكيانُّاإلسرائيليُّكانُّيرميُّبها
ُّ ُّالسيطرة، ُّوسائل ُّأسوأ ُّهي ُّالحروب ُّأن ُّعلى ُّأن ُّباالقتصادُّورأى ُّتكون ُّالحقيقية السيطرة

والتكنولوجياُّوالعلم،ُّوأنُّدولُّالشرقُّاألوسطُّقدُّأنفقتُّالكثيرُّعلىُّالحروبُّوالدمارُّوالُّبدُّأنُّ
ُّ ُّالحواجز ُّالجميع.نكسر ُّبها ُّيرتبط ُّاقتصادية ُّمنظومة ُّلوضع ُّالوالياتُّلُّالنفسية ُّتمكنت قد

ُّ ُّرأسمالية ُّاقتصادية ُّمؤسسات ُّإقامة ُّمن ُّالدوليُُّّعلىالمتحدة ُّالبنك ُّمثل: ُّعالمي نطاق
ُّأوُّ ُّالثنائية ُّالتجارية ُّاالتفاقيات ُّعشرات ُّإلى ُّإضافة ُّالجات، ُّواتفاقية ُّالدولي ُّالنقد وصندوق

ُّالم.متعددةُّاألطرافُّمعُّمختلفُّدولُّالع

 السياسي والعسكري  البعد 2.4

اعتقادا ُّمنهاُّأنكلُّبعدُّيؤثرُُّّواحدٍُُّّّإلىُّدمجُّالبعدينُّالسياسيُّوالعسكريُّفيُّبعدٍُُّّّعمدُّالباحثان
،ُّفقدُّتتغيرُّالتحركاتُّالعسكريةُّلدولةُّماُّوفقا ُّلسياسةُّجديدةُّتتبعها،ُّأوُّتغييرُّالسياسةُّالتيُّفيُّاآلخر

سياسةُّتعتمدُّالوالياتُّالمتحدةُّتتبعهاُّدولةُّماُّيؤديُّإلىُّتغييرُّفيُّالجانبُّالعسكريُّلها،ُّفهاُّهيُّذيُّ
ُّالثانية ُّالعالمية ُّالحرب ُّبعد ُّمعُّ،التحالفات ُّتحالفات ُّعقدت ُّاُّوقد ُّمثل ُّسابقين ُّوكوريا،ُّأعداء ليابان

منعُّأيُّقوةُّتهددُّالمصالحُّاألمريكية،ُّفهيُّتبحثُّعنُّخصومُّالقوةُّالتيُّإلىُّوتهدفُّتلكُّالتحالفاتُّ
تتوقعُّمنهاُّتهديدا ُّفيُّالمستقبل،ُّوتدعمُّأولئكُّالخصومُّعلىُّنحوُّماُّفعلتُّحينُّدعمتُّحلفُّشمالُّ

ايوانُّوكورياُّالجنوبيةُّضدُّماُّدعمتُّاليابانُّوتكاألطلسيُّضدُّاالتحادُّالسوفييتيُّإبانُّالحربُّالباردة،ُّوُّ
ُّالعربُّ ُّمواجهة ُّفي ُّليكونوا ُّالمحتلة، ُّفلسطين ُّفي ُّاليهود ُّوزرعت ُّوالصينية، ُّالسوفييتية القوتين

ُّلها ُّحلفاء ُّإيجاد ُّفي ُّالضخمة ُّالمالية ُّمواردها ُّاستخدمت ُّوقد ُّعليهمُّوالمسلمين، ُّإلىُُّيعتمد ،باإلضافة
)شبكةُُّّدولُّالصديقةُّنماذجُّعلىُّذلكجيةُّللاالستثماراتُّالضخمةُّجنوبُّشرقُّآسياُّوالمساعداتُّالخارُّ

ُّ(.2012الضياء،ُّ

ُّ
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 البعد الثقافي 3.4

عنيمحاولةدولةماتعميمنموذجهاالثقافيعلىالدولوالمجتمعاتاألخرى،منخالاللتأثيرفيالمفاهيمالحضارييوُُّّ
ُّوذلكة،متعددةوالقيمالثقافيةواألنماطالسلوكيةألفرادهذهالمجتمعات،بوسائلسياسيةواقتصاديةوثقافيةوتقنية

العقولواحتواءالخبرات،وربطالمثقفينبدائرةمحدودةتدورفيفلكالدولةالتيتهيمنثقافيا وُّرُّواستعمانخالالالختراقالثقافيم
هذاالنمطمنالتفكيرواآلليةالحركيةلسلوكالمنفعةواالحتواء،يلقىرواجا فيتكتيكاإلدارةالسياسيةفيالوالياتالمتحدةواست

ُّعنُّرُعب ُِّراتيجيتها،باختالفرموزهذهاإلدارةفيشبهإجماع ُّفيأكثرمنمكانوأكثرمنمناسبةه ُّالصددُّ، وبهذا
مصدرُّالنزاعُّاألساسيُّفيُّهذاُّالعالمُّالجديدُّلنُّيكونُّإيديولوجيا ُّوالُّاقتصاديا ُّبشكلُّنُّأنُّ"هانتنغتوُّيقول

ُّطابعا ُّ ُّسيأخذان ُّالمهيمن ُّالصراع ُّومصدر ُّالبشرية ُّأفراد ُّبين ُّالعظيمة ُّفاالنقسامات رئيسي،
ُّ(.241،ص1995ُّ")السامي،ثقافيا ُّ

ُّ،المغلوبُّمولعُّأبدا ُّباالقتداءُّبالغالبُّفيُّشعاره"ُّإنوهوُّولعلُّقوال ُّالبنُّخلدونُّيستحقُّالذكرُّهناُُُُُُّّّّّّ

ُّوعوائده"ُّ،ونحلتهُّ،هوزيِ  ُّأحواله ُّالمجتمعُُّّ.وسائر ُّعلى ُّاألمريكية ُّالهيمنة ُّتأثير ُّعن ُّالذع ُّمقال وفي
بيةُّالمُّالط1999مظاهراتُّهرينُّفيُّأثناءُّمنُّالشبابُّالمتظاُّ"عديدا ُّالصيني،ُّالحظُّمعلقُّصينيُّأنُّ

ُّالصينيةُّفيُّبلغرادُّيوم ُّيشربونُّالكوكاكوال1999ُّأيار7ُُّّاحتجاجا ُّعلىُّقصفُّالناتوُّللسفارة م،ُّكانوا
ُّوفيُّمفارقةُّ ُّبكين، ُّفي ُّالوالياتُّالمتحدة ُّأمامُّسفارة ُّفلتسقطُّاالمبرياليةُّاألمريكية ُّيرددونُّهتاف" وهم

ُّع ُّالشباب ُّالنشطاء ُّبعض ُّعكف ُّللسخرية ُّمثيرة ُّإرُّأخرى ُّداعلى ُّاالنترنت ُّعبر ُّرسائل ُّإلىُّسال ين
ُّحركة ُُّّشعبيةُّاستنفار ُّعن ُّغافلين ُّبدوا ُّالغربية، ُّالثقافة ُّغزو ُّكانتُّباللغةُّلمقاومة ُّالرسائل ُّأن حقيقة

"فرانك"ُّ،ُّوثمةُّآخرونُّذهبواُّلتناولُّالطعامُّنكليزيةُّمثلُّ"جوان"ُّوإماءُّشخصيةُّنكليزيةُّوموقعةُّبأساإل
ُّالمقلي ُّكنتاكي ُّفروج ُّأكشاك ُّأحد ُّملُّتماما ُُّّفي ُّبعد ُّلماكدونالدء ُّمعادية ُّبعبارات ُّالشوارع )بيرغرُّ"

ُّ.(36-35بال،ُّصُّوهنتنغتون،

 البعد القيمي 4.4

ُّلذلكُّأساسالحضارةوقاعدتهاالمتينةالقيمُّألنأحدالجوانبالمهمةللعولمة،وهوُُّّ ،
بخصوصية ُّبلر.اآلخنجدأنالطرفالقوييحاولنشرمفاهيمهالقيميةالخاصةوفرضهاعلىالطرفالضعيف،غيرآبهٍّ

ُّلماُّلناشئةيحاوإلخضاعأفكاره،عبراألجياالإنه ،ُّيريده،ويحاواللتسلإللىالعقولوالمناهجوالقناعاتالتييؤمنبهاوفقا 
ُّعلىُّ ويعمل
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ألنثقافةاألمموأفكارشعوبهاوقناعاتأبنائهاهياللبنةاألساسيةفيصنعحضارتها.وتستخد؛مسارهاتغييرها،والتدخلفي
ُّاآلخرماألممالقويةوسائلمختلفة ُّالطرف ُّثقافة ُّلعولمة

منهاُّ،وأهمهاالوسائالإلعالميةالمختلفة)المرئية،والمسموعة،والمقروءة(،وُّالقْيمية
االنترنت،الحواسب(التيباتمنالصعبحجبهاعنُّ)كذلكمادخاللبيوتوالعقولوالمدارسوالجامعاتمنوسائلتقنيةحديثة

.ُّالنشءالذييتعلقبهابشكلالفت
كانهاوالعبثبهاومحاولةتغييرهاهوهدمللحضارةوعويعدالتأثيرفيقيمالشعوبأمرا فيغايةالخطورة،ألنزحزحةالقيممنم

ُّ.ولمةللشعوبلالقتناعبقيماآلخر،حتىوإنكانتتتنافىمعخصوصيتها

 البعد التقني 5.4

المعرفيوثورةالمعلوماتالتيأحدثتهاالمكتشفاتالعلميةاألخيرة،بوصفهانتاجا مالتدفقظهرتهذهالعولمةنتيجةُّ
،ُّعرفيا لمجموعةمتكاملةمنالجهودالفكريةواإلمكانياتالماديةفيميادينالبحثالعلميوالتقنيكافة

وبدأتمالمحهذهالعولمةتظهربشكلواضحقباللحربالعالميةالثانية،وازدهرتبعدالحربالباردة،فقدكانمننتائجالحربالع
ُّأنمنتكرارمآسيمثلهذهالحروب،- ماأمكن- ميةالثانيةالمدمرةوماصدربعدهامنقراراتدولية،داعيةللحد ُّال

 االتحادالسوفييتي" المجاللنشوءقطبيالصراعالدوليوفسحتاستطاعتوقفالصراعالدوليالمعلنمدةمحددةمنالزمن،
– 

هااألساسي،هوالتطورالتقنيوالسلعيوال،فيحربمغلفةبالنياتالطيبةباسمالحربالباردةوسالح"الوالياتالمتحدةاألمريكية
ُُّّفطرُّمعلوماتيومحاولةكل ُّالنزاع ُّأطراف أنُّذكرهومنالجديرُُّّ.عولمةأكبرعددممكنمنالدولوالشعوببتقنيتهمن

لتمجاال اختباريا لكالالقطبينفيمجاالتعدة،كونهاتمثالإذأكثرالدواللتيتأثرتبهذاالنوعمنالعولمةهيدواللعالمالثالث، شكَّ
وهذهالقفزةالع.صا الستيرادالمواداألوليةوتصنيعها،ومنثمإعادتهامنتوجاتسلعيةاستهالكيةألمكنةاألكثريسرا ورخ

التقنيةالملحوظةوالمتسارعةُّ–لمية
باتيخترقالعقولواألذهانويعيدهيكلتهاوبرمجتها،ليؤسسمالمألنهفيعصرناالراهن،هيالسالحاألكثرسطوةوفاعلية،

ةالشعوبولغتهاوتاريخهاوحضارتها،ومناهجهاالمدرسيةذاكرُّمتجاهال ُّحثقافيةومعرفيةوأيديولوجيةجديدةمتجانسة
والجامعيةوالثقافية،وأخالقياتهاالقيميةوالسلوكيةكأفرادومؤسساتاجتماعية،ألنهاالتخضعلرقابة،وتدخاللبيوتوال

ُّ.(570-569,ُّص2009)المنصور,ةعقولبالاستئذان،ومرتبطةكليا بأيديولوجيةالفئاتاألقليةالمالكةوالمسيطرُّ

ُّهوُّزبيغنيوبؤيجنسكيُّالذيُُُُُُّّّّّّ ُّللرئيسُّاألمريكيُّكارترُُّّعملوها ُّأمريكاُّ"مستشارا  يعملُّعلىُّتقدم
%(ُّمنُّالمادةُّاإلعالميةُّالعالميةُّلكيُّتقدمُّنموذجا ُّكونيا ُّللحداثةُّيحملُّالقيمُّاألمريكية65ُّالتيُّتمتلك)
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مريكيةُّبسرعةُّوشراهةُّفائقةُّفيُّالحريةُّوحقوقُّاالنسان،ُّوبذلكُّانتشرتُّالحداثةُّاألُّالتيُّيذيعونهاُّدوما ُّ
ُّ(.25،ُّص2000)الجميل،ُّ"ُّفيُّاألوساطُّالعلياُّوالشعبيةُّمعا ُّ

 توطين العولمة في المناهج الدراسية .5

أشارُّتقريرُّاليونسكوُّعنُّالتربيةُّفيُّالقرنُّالواحدُّوالعشرينُّإلىُّالتحدياتُّالتيُّتواجههاُّالنظمُّ"
ُّ:ُّالتوترُّفيُّالمواطنةُّبينُّالعالمي ُّهيُّثالثةٍُُّّّوالتيُّيمكنُّتلخيصهاُّفيُّأشكالٍُُّّّ،التربويةُّفيُّهذاُّالقرنُّ

يؤكدُُّّكما،ُّوالتوترُّفيُّالتغييرُّبينُّالتقاليدُّوالحداثة.ُّيُّوالخصوصي ُّ،ُّالتوترُّفيُّالثقافةُّبينُّالكل ُِّوالمحلي ُّ
ُّالد ُُّّكثير ُّمن ُّالمواطنةُُّّوالسي ماارسين ُّلمفاهيم ُّمضادة ُّاتجاهات ُّتنامي ُّالعولمة ُّدراسات ُّمجال في

ُّ.(2009ُّ)البكر،ُّلمفاهيمُّالخاصةُّبالمواطنةُّالعالمية،ُّكاالتجاهُّنحوُّاالمحلية

تتناسبُّمعارفُّوعناصرُّثقافيةُّعالميةُُّّانتقاءعمليةُّالعولمة:ُّبمصطلحُّتوطينُُّّالمقصودُّهناُّ
المعارفُّوالقيمُّالمحليةُّالموجودةُّفيُّالمناهجُّالدراسيةُُّّفي،ُّودمجهاُّمعُّثقافةُّالمجتمعُّالمحل يُّوقيمه

ُّواحدا ُّمتماسكا .ُّوقدُّأوردُّ"فيهُّتصبحُُّّبشكل،الخاصةُّبأحدُّالمجتمعات ُّتشينغكال  "( 2003p11-
Cheng)ُّنظريات ُّالدراسيةُّست ُّالمناهج ُّفي ُّوالعالمي ُّالوطني ُّالبعدين ُّالجدولُّلدمج ُّفي ُّلخصها ،

ُّالتالي:

اآلثااااااااار علاااااااا   الخصائص نظريات متعددة
 المنهاج والتعليم

المخرجاااااااااااااااااااااات 
التعليميااااااااااااااااااااااااة 

 المتوقعة

 نقاط الضعف نقاط القوة

العمليةةةةُّلهةةةاُّجةةةذورهاُّ نظرية الشجرة
فةةةةةةيُّالتقاليةةةةةةدُّوالقةةةةةةيمُّ

ولكنهةةةةةةةةةةةاُُّّ،المحليةةةةةةةةةةةة
تتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربُّمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المصةةةةادرُّالخارجيةةةةةُّ
المفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةُّلتنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوُّ

 خارجا .
 

تبن ةةةةيُّمعرفةةةةةُّمحليةةةةةُّ
فةةةيُّالتربيةةةةُّالعالميةةةةُّ

المنهةةةةةةةاجُّيعتمةةةةةةةدُّ
علةةةةةةةةةةةةةةةىُّالقةةةةةةةةةةةةةةةيمُّ
واألصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولُّ
الثقافيةةةُّالمحليةةة،ُّ
ولكنةةةةةةةةةهُّيمةةةةةةةةةتصُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

كنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُّوالت
المناسةةةةةبةُّليةةةةةدعمُّ
التطةةةةةةةةةةةةةورُّفةةةةةةةةةةةةةيُّ
المجتمةةعُّواألفةةرادُّ

شةةةةةةةةخصُّمحلةةةةةةةةيُّ
 بنظرةُّعالمية.

 
محليةةا ُّويطةةورُّيعمل

 عالميا .
ُّ

المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ
المحلةةيُّبإمكانةةهُّ

فظةةةةُّعلةةةىُّالمحا
قيمةةةةةةةهُّالتقليديةةةةةةةةُّ
وهويتةةةةهُّالثقافيةةةةةُّ
ومعارفهُّالمحليةُّ
المتراكمةةةةةُّألنهةةةةاُّ
تنمةةةةةةوُّوتتفاعةةةةةةلُّ
مةةةةةةةةعُّمةةةةةةةةدخالتُّ
الطاقةةةةُّوالمةةةواردُّ

إذاُّكانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتُّ
األصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولُّ
الثقافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيفةُّ

فةةةةةةإنُُّّ،وضةةةةةيقة
نمةةةةةةةةةوُّاألفةةةةةةةةةةرادُّ
والمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ
المحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُّ
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكونُّ

 محدودا ُّجدا .
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جةةةةةذورُّإلةةةةةىُّيحتةةةةةاجُّ
ُّثقافيةُّمحلية.

بوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفهمُّ
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواطنينُّ

 محليين.
 

اختيةةارُّالمعةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةُّفةةةةةةةةةةةةيُّ
التعلةةةةةةيمُّسةةةةةةيعتمدُّ
بشةةةةةةةكلُّأساسةةةةةةةيُّ
علةةةةىُّاحتياجةةةةاتُّ
وتفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيالتُّ
المجتمةةعُّالثقافيةةةُّ

ُّوالمحلية.

 الخارجية.
 

النمةةةةةةةةوُّالنةةةةةةةةاجحُّ
للمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ
المحليُّسيساهمُّ
فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُّنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
والمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ

ُّالعالمي.

 
قةةةةةةةةةةةةةدُّتكةةةةةةةةةةةةةونُُّّ

عمليةةةةةُّتحويةةةةلُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةُّإلةةةةةةةىُّ
معةةارفُّمحليةةةُّ
انتقائيةةةةةُّبشةةةةكلُّ
كبير،ُّوتخضعُّ
للتحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزُّ

 الثقافي.
 

دونُّالتغيةةةةةةةراتُّ
والتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوراتُّ
الثقافيةةةةةةةةةةةةُّقةةةةةةةةةةةدُّ
تكةةونُّمعةةدالتُّ
النمةةةةةةةوُّالتقنةةةةةةةيُّ

ُّقصيرةُّاألمد.
نظريااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الكريستال
مفتةةةةةاحُّالعمليةةةةةةُّهةةةةةوُّ

الجةةةةةةةةةةةةوهرُُّّامةةةةةةةةةةةةتالك
ُّمحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمحاورُّالوُّ

لجمةةةةةةةةةةةةعُُّّاألساسةةةةةةةةةةةةي ة
ُّوبلةةةةةةةةةةةةورةُّالمعةةةةةةةةةةةةارف

علةةةىُّطةةةولُُّّالعالميةةةة
الشةةةةةةةةةةةةةةكلُّالمحلةةةةةةةةةةةةةةيُّ

 المعطى.
 

تبن ةةةةيُّمعرفةةةةةُّمحليةةةةةُّ
لجمةةةةةةةةةةةةةةةعُّالمعرفةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةُّحةةةةةةةةةةةةةةةةولُّ

ُّالمحلية.ُّالجذور

تصةةةةميمُّالمنهةةةةاجُّ
والتعلةةةةةةةيمُّبحيةةةةةةةثُّ
يتمُّتحديةدُّجةوهرُّ
االحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتُّ
والقةةةةةةةيمُّالمحليةةةةةةةةُّ
بوصةةةةةفهاُّجةةةةةذورُّ

لتةةةةةةراكمُُّّمتأصةةةةةةلة
المعارفُّالمحليةُّ
ومصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرُّ

 التعليم.
 

فهمُّبنيةُّالمعرفةةُّ
المحليةُّضروريُّ

الشةةخصُّالمحلةةيُّ
مةةةةةةعُُّّ،يبقةةةةةةىُّمحلي

تزويةةةةةةةةةدهُّبةةةةةةةةةبعضُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

 العالمية.
 

يعمةةةةةةةةةةةةةلُّويفكةةةةةةةةةةةةةرُّ
ةُّمحليةةةةا ُّمةةةةعُّزيةةةةاد
ُّالوعيُّالعالمي.

الُّيوجةةةةدُّصةةةةراعُّ
بينُّاالحتياجاتُّ
المحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةُّلتمتصُّ
وتتةةةةةراكمُّضةةةةةةمنُّ
التطةةةةةةةةورُّالةةةةةةةةذيُّ
يخضةةةةةةةةةةةةةةعُّلةةةةةةةةةةةةةةهُّ
المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ

 واألفراد.
 

مةةنُّالسةةهلُّجةةدا ُّ
أنُّيحةةةةةةةةةةددُّمةةةةةةةةةةاُّ

لةةةةةةةةةةةةةةيسُّمةةةةةةةةةةةةةةنُّ
السةةةةةةهلُّإيجةةةةةةادُّ
مجموعةةةةةةةُّمةةةةةةنُّ

أوُُّّالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم
ُّالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور

المحليةةةُّالجيةةدةُّ
التيُّتمكنُّمةنُّ
بلةةةةورةُّوتةةةةوطينُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

 العالمية.
 

الحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارةُّ
األهليةةةةةةةُّونةةةةةةوعُّ
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مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّأجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّ
الطةةةةةةالبُّلتةةةةةةراكمُّ
الحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالعالمية.

يريةةةدُّأوُّالُّيريةةةدُّ
المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ
المحلةةةةةةةةةةةيُّمةةةةةةةةةةةنُّ
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخالتُّ
العولمةةةةةُّالهائلةةةةةُّ
وتجنةةةبُّاإلفةةةراطُّ
فةةةةةةةةيُّالخضةةةةةةةةوعُّ

ُّلها.

البةذورُّالمحليةةةُّ
قةةةدُّتبلةةةورُّفقةةةطُّ
تلةةةةكُّالمشةةةةابهةُّ

 .لها
 

الُّإسةةةةةةةةةةةةةةهاماتُّ
فةةةةةةةةةةةةةةةةيُّنمةةةةةةةةةةةةةةةةوُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ

ُّوالمجتمع.
نظريااااااة قفااااااص 

 العصافير
العمليةةةةةةةةةةةةةةُّمفتوحةةةةةةةةةةةةةةُّ
للمعةةةارفُّوالمصةةةادرُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةُّالوافةةةةةةةةةةةةةدةُّ
ولكةةةةةةةةةةةةنُّالتطةةةةةةةةةةةةوراتُّ
والتفاعالتُّالمتصةلةُّ
بالعةةةةةةةةةةالمُّالخةةةةةةةةةةةارجيُّ

 محدودة.
 

تبنةةةةيُّمعرفةةةةةُّمحليةةةةةُّ
فةةةيُّالتعلةةةيمُّالعةةةالميُّ
يحتةةةةةةاجُّإلةةةةةةىُّإطةةةةةةارُّ

مةةةةةةةلُّمحلةةةةةةةيُّمةةةةةةةنُّع
أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّالحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ

)فلتةةةةةةةةةةةةةةةةرةُُّّوالتنقيةةةةةةةةةةةةةةةةة
المعةةارفُّالوافةةدةُّمةةنُّ

ُّالخارج(.

ضةةةروريةُّلوضةةةعُّ
إطةةةةةةةةةةةةةارُّعمةةةةةةةةةةةةةلُّ
محلةةةةةةةةةةةةةيُّوفةةةةةةةةةةةةةقُّ
حدودُّإيديولوجيةةُّ
واضةحةُّومعةاييرُّ
اجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
لتصةةميمُّالمنهةةاجُّ
مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّ
األنشطةُّالتربويةُّ
التةةةةةةةيُّيمكةةةةةةةنُّانُّ
يمتلةةةةةةةةةةكُّتركيةةةةةةةةةةزُّ
محلةةةةةةةةةيُّواضةةةةةةةةةحُّ

وفيُّنفسُّالوقةتُُّّ
تسةةةةةةةةةةةةةةتفيدُّمةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخالتُّ
والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالعالميةُّالهائلة.

شةةةةةةةةخصُّمحلةةةةةةةةيُّ
مةةةعُّنظةةةرةُّعالميةةةةُّ

 محدودة.
 

يعمةةةةلُّمحليةةةةا ُّمةةةةعُّ
ُّعالميةةةةةةةةفُّمعةةةةةةةارُّ
ُّمنتقاة.

إطةةةةةةةةةةارُّالعمةةةةةةةةةةلُّ
بإمكانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهُّ
المسةةةةةةةاعدةُّفةةةةةةةيُّ
تأكيةةةةةةةدُّالمحليةةةةةةةةُّ
المتعلقةُّبةالتعليمُّ

 العالمي.
 

يسةةةةةةةةةةةةةاعدُّفةةةةةةةةةةةةةيُّ
تجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبُّأيُّ
ضةةةةةةةياعُّللهويةةةةةةةةُّ
واالهتمامةةةةةةةةةةةةةةةةةاتُّ
ُّالمحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

منانتهاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتُّ
وتهديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداتُّ

 .العولمة
 
ُّ

مةةةةةةةنُّالصةةةةةةةعبُّ
بنةةةةةةةةةةةاءُّحةةةةةةةةةةةدودُّ
ثقافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
واجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
لتنقيةةةةُّتةةةأثيراتُّ
العولمةةةُّوتأكيةةدُّ
العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتُّ

 المحلية.
 

الحةةةةةةةةةةةدودُّقةةةةةةةةةةةةدُّ
تكةةةةونُّضةةةةعيفةُّ
للغايةةةةةُّومغلقةةةةةُّ
مةةةةةةةةةةةةةةةنُّأجةةةةةةةةةةةةةةةلُّ
إيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافُّأيُّ
تفةةةةةةاعالتُّمةةةةةةعُّ
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمُّ
الخارجيوبةةةةةةةذلكُّ
تحةةةةةةةةةةةةةةةةدُّمةةةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالمحلية.
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نظريااة الحماا  
 النووي 

العمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّتحةةةةةةةةةةةةةةةةةددُّ
وتغةةةةةةةةةةرسُّعناصةةةةةةةةةةرُّ
مفتاحيةةةةةةةةةةةةةةُّأفضةةةةةةةةةةةةةلُّ

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمدهاُّ
المعةةةةةةةةارفُّالعالميةةةةةةةةةُّ

بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُّلتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبدلُّ
المكونةةةةةةةاتُّالمحليةةةةةةةةُّ
األضةةةةعفُّالموجةةةةودةُّ

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُُّّخةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل
 المحلية.التطويرُّ

 
اسةةةةةةةةتبدالُّالمعةةةةةةةةارفُّ
المحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ
المرغةةةةةةةةةةةةةةةةةوبُّبهةةةةةةةةةةةةةةةةةاُّ
بالمعةةةةةةارفُّالعالميةةةةةةةُّ

ُّالحيوية.

تصةةةةميمُّالمنهةةةةاجُّ
يجةةةةةبُّأنُّيكةةةةةونُّ
انتقةةةةةةةةائيُّللغايةةةةةةةةةُّ
لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المعارفُّالمحليةُّ

ُّفبهةدُّ،والعالمية
اختيةةارُّالعناصةةرُّ

 األفضلُّمنهما.
 

فهةةةةةةةةمُّالعناصةةةةةةةةرُّ
الضةةعيفةُّوالقويةةةُّ
فةةةةةةةةةةيُّالمعةةةةةةةةةةارفُّ
المحليةُّوالعالميةُّ
ضةةةةةةةةةةروريُّفةةةةةةةةةةيُّ
العمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ

 التعليمية.
 

تشةةةةجيعُّالتالميةةةةذُّ
لالنفتةةةةاحُّوغةةةةرسُّ
أيُّعناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ
جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةُّفةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُّ
المحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوىُّ

ُّالمحلي.

شةةةةةةةةةةخصُّيتمتةةةةةةةةةةعُّ
بعناصةةةةرُّمدمجةةةةةُّ

 عالميةُّومحلية.
 

يعمةةةةةةةةةةةةةلُّويفكةةةةةةةةةةةةةرُّ
بمعةةةةةارفُّعالميةةةةةةُّ

ُّومحليةُّمختلطة.

االنفتةةةةةةةاحُّعلةةةةةةةىُّ
تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقُُّّأي

عقالنةةةيُّوغةةةرسُّ
للمعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
والعناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ
الصةةةالحةُّبةةةدونُّ
أيُّعائقُّمحليُّ
أوُّعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبءُّ

 ثقافي.
 

الطريةةةةةةةةةةقُّاُّإنهةةةةةةةةةة
المناسةةةبُّللةةةتعلمُّ
وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويرُّ
الممارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتُّ
المحليةةةةُّالحاليةةةةُّ

ُّوتطويرها.

لةةةةةةةةةةةةةةيسُّمةةةةةةةةةةةةةةنُّ
يةةةةةاُّلالسةةةةةهلُّعم

الفصةةةةةةةةلُّبةةةةةةةةينُّ
العناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُّ
الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيفةُّ
والقويةةةةةةةةةةةُّفةةةةةةةةةةيُّ
المجالُّالثقافيُّ

 واالجتماعي.
 

االفتةةةراضُّبةةةانُّ
عمليتةةةيُّالةةةزرعُّ
واالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبدالُّ
يمكةةنُّأنُّتنفةةذاُّ
بسةةةةهولةُّبةةةةةدونُّ
أيُّمقاومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
ثقافيةةةةُّأوُّآثةةةارُّ
ُّاجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

علةةةةةةةةةىُُّّسةةةةةةةةةلبية
تطوراتُّاألفرادُّ
والمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ

،ُّقةةةةةةةةدُّالمحلةةةةةةةةي
مبالغةةةةةةةا ُّيكةةةةةةةونُّ

ُّ.فيه
ُّإنهةةةةةاُّعمليةةةةةةةُّهضةةةةةةم نظرية الفطر

أنةةةةةةةةةةواعُُّّ)اسةةةةةةةةةةتيعاب(
محددةُّمةنُّالمعةارفُّ
ُّالعالميةةةةةةةةةةةةةةُّلتغذيةةةةةةةةةةةةةة

التطةةةةةةةوراتُُّّ)لتلبةةةةةةةي(
ُّالفرديةُّوالمحلية.

هضةةةةةةةةةةةةمُّبعةةةةةةةةةةةةضُُّّ-

المنهةةةاجُّوالتعلةةةيمُّ
يجةةةةبُّأنُّيهةةةةدفواُّ
إلةةةةةةةةةةةةةةىُّتمكةةةةةةةةةةةةةةينُّ
الطةةةةةةةةةةةالبُّمةةةةةةةةةةةنُّ
تحديةةةةةةةةةةةدُّوتعلةةةةةةةةةةةمُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةُّالقيمةةةةةةةُّ

شةةةةةةةةةةخصُّمةةةةةةةةةةزودُّ
بةةأنواعُّمحةةددةُّمةةنُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالعالمية.
ُّ

يعمةةةةةةةةةةةةةلُّويفكةةةةةةةةةةةةةرُّ
بتبعيةةةةةةةةةةةةةةةةُّفيمةةةةةةةةةةةةةةةاُّ

األخةةةةةةةةةةةةةةذُّمةةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
الجةةةاهزة،ُّأسةةةهلُّ
منُّبناءُّمعارفُّ
محليةةةةةةةةةةةةةةةُّمةةةةةةةةةةةةةةنُّ
البدايةةةةةةةةُّ)نقطةةةةةةةةُّ

العمليةةةةةُّسةةةةوفُّ
نُّمصةةممةُّتكةةوُّ

اهُّواحةةةةةةةةدُّباتجةةةةةةةة
وممتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
للمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
ُّاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافية

)االسةةةةةةةةةةةةةةةتهالكُّ
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المعةةةةةةةةارفُّالعالميةةةةةةةةةُّ
وتحويلهةةةاُّإلةةةىُّغةةةذاءُّ
محلةةةةةةةةيُّمةةةةةةةةنُّأجةةةةةةةةلُّ
تطةةةةةةةةةةةةةةةةويرُّاألفةةةةةةةةةةةةةةةةرادُّ

ُّوالمجتمع.

والضةةةةةروريةُّمةةةةةنُّ
أجةةةةةةةةةةةةلُّتطةةةةةةةةةةةةويرُّ

 أنفسهم.
 

تصةةميمُّاألنشةةطةُّ
التعليميةةةةةةةُّيجةةةةةةبُّ
أنُّيهضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةُّالمعقةةةدةُّ
إلةةةةةةةةةةةةةةىُّأشةةةةةةةةةةةةةةكالُّ
مناسبةُّيمكةنُّأنُّ

األفةرادُُّّبهاُّيغذي
ُّوينميهم.

يخةةةةةصُّالمعةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّذاتُّ

ُّالصلة.

 الصفر(.
جةةةةةةةةةةذورُّالنمةةةةةةةةةةوُّ
والتطورُّمعتمةدةُّ
علةةةةةىُّالمعةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةُّبةةةةةةةةةدال ُّ
مةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّالقةةةةةةةةةةةةةةةةةيمُّ
والثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ

ُّالمحلية.ُُّّ

ُّالتام(.
ُّ

إنهةةةةةاُّمسةةةةةةاهمةُّ
فةةةةةةةةةةةةةةةةيُّنمةةةةةةةةةةةةةةةةوُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
ُّوالمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارف
ُّالمحل ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدودةُّ
ُّللغاية.

ُّ
الُّتوجةةةةدُّهويةةةةةُّ
محليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّوالُّ

قاعةةدةُّواضةةحةُُّّ
فيُّنموهاُّوإنماُّ
هةةةةةةةةةةةةيُّتابعةةةةةةةةةةةةةُّ
للمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواردُّ
والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالخارجية.
القيةةةةامُّالعمليةةةةةُّتتةةةةيحُّ اينظرية األميب

باسةةةةةةةةةةةةتخدامُّكامةةةةةةةةةةةةلُّ
للمعةةةةةةةةارفُّالعالميةةةةةةةةةُّ
مةةعُّأقةةةلُّقةةدرُّممكةةةنُّ

 منُّالقيودُّالمحلية.
 

تعمةةةةةةلُّعلةةةةةةىُّتةةةةةةراكمُّ
المعةةةةةةةةارفُّالعالميةةةةةةةةةُّ

ُّفيُّمحتوىُّمحلي.

المنهةةةةةةةةاجُّيجةةةةةةةةبُّ
أنُّيتضمنُّمدىُّ
كامةةةةةةةةةةةةةةةةةلُّمةةةةةةةةةةةةةةةةةنُّ
المنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوراتُّ
والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ
العالميةةةةةُّإلنجةةةةازُّ
نظةةةةةةةةةةةةةةرةُّدوليةةةةةةةةةةةةةةةُّ
واسةةةةةعةُّوتطبيةةةةةقُّ
المعةةةةةارفُّمحليةةةةةا ُّ
وعالميةةةةةةةةةةةا ُّأمةةةةةةةةةةةرُّ
حاسةةةةةةةةةةةةةةةةمُّفةةةةةةةةةةةةةةةةيُّ

شةةةةةةةةةةةةخصُّمةةةةةةةةةةةةرنُّ
منفتحُّبدونُّهويةةُّ

 محلية.
 

يعمةةةةةةةةةةةةةلُّويفكةةةةةةةةةةةةةرُّ
عالميةةةةةةةةةةةا ُّبشةةةةةةةةةةةكلُّ

ُّ.مرنُّ

إنهةةةةةةةةةةةةةةةاُّمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ
ومنفتحةةةةةُّبشةةةةكلُّ
تامُّعلىُّكةلُّمةاُّ

 هوُّعالمي.
 

لهةةةاُّقيةةةودُّثقافيةةةةُّ
ومحليةةةةةةةةةةةُّأقةةةةةةةةةةةلُّ
ضةةةةةةةةةةمنُّتةةةةةةةةةةراكمُّ
عةةةةةالميُّللمةةةةةواردُّ
والمعةةارفُّكتلةةكُّ
التطةةةوراتُّحةةةولُّ

تتضمنُّخسةارةُّ
للقةةةةةةيمُّوالهويةةةةةةةُّ
الثقافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُّ

 المحلية.
 

المجتمةعُُّّسيفقد
المحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُُّّ
ةةةةةةةةهُّنحةةةةةةةةوُّ التوج 
التضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامنُّ
االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيُّ
خةةاللُّالغةةوصُّ
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 .التعليم
 

إمكانيةةةةةةةةةةُّتقليةةةةةةةةةلُّ
األعبةةةةاءُّالثقافيةةةةةُّ
والقةةةةةةةيمُّالمحليةةةةةةةةُّ
فةةةةةةةةةةةةةيُّتصةةةةةةةةةةةةةميمُّ
المنهةةةاجُّوالتعلةةةيمُّ
لكةةةةةةةةةةةةةةةيُّيكةةةةةةةةةةةةةةةونُّ
الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبُّ
منفتحةةةةةينُّبشةةةةةكلُّ
كامةةةةةةةةةةةةةةةلُّنحةةةةةةةةةةةةةةةوُّ

ُّالتعليمُّالعالمي.

األفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرادُّ
والمجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعُّ
المحلةةةةةةةةيُّالتةةةةةةةةيُّ
تمتلةةةةةةةةةكُّفرصةةةةةةةةةا ُّ
أكبةةةةةةةةرُّلتسةةةةةةةةتفيدُّ
مةةةةةةةةةةةةنُّتجةةةةةةةةةةةةاربُّ
الةةةةدولُّالمتقدمةةةةةُّ
فةةةةةةةةةةةيُّمختلةةةةةةةةةةةفُّ

ُّأنحاءُّالعالم.

 فيُّالعولمة.
 

عةةةةةةةدمُّوضةةةةةةةوحُّ
مةةةةدىُّاإلسةةةةهامُّ
المحلةةةةةيُّالةةةةةذيُّ
يمكةةةنُّأنُّيقةةةدمُّ
لتنميةةةُّوتطةةويرُّ
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارفُّ

ُّالعالمية.ُُّّ

النظرياتُّلدمجُّالبعدينُّالعالميُّوالوطنيُّفيُّالعمليةُّالتعليميةُّهذهُّوالشكلُّاآلتيُّيعبرُّعنُّخصائصُّ

ُّ:(Cheng,2003,p16) وفقاُّلماُّوردُّلدى

ُّ

ُّلمتطلباتُّالعولمة،ُّوانفتاحا ُّعلىُّالعالمُُّّ(ُّإلىُّأن 1ُّالشكلُّرقمُّ)يشيرُّ النظرياتُّاألكثرُّتلبية 
الخارجي،ُّهي:ُّنظريةُّالفطر،ُّونظريةُّاألميبيا.ُّأماُّالنظرياتُّاألكثرُّتمسكا ُّبالجذورُّالثقافية،ُّواألصولُّ
ُّنظريةُّ ُّأن ُّالشكل ُّمن ُّيبدو ُّحين ُّفي ُّالبلورة. ُّونظرية ُّالقفص، ُّونظرية ُّالشجرة، ُّنظرية ُّفهي: المحلية

ُّويُّتحققُّالتوازنُّبينُّالتوجهاتُّالمحليةُّواالعتماديةُّالعالمية.ُّالحمضُّالنوُّ

 ر البشري ( خصائص النظريات المتعددة لتبني المعرفة المحلية والتطو 1رقم ) الشكل
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(ُّ ُّدعبول ُّفيُُّّ(2013وتشير ُّالعالم ُّأن ُّإلى ُّالنظريات ُّهذه ُّمن ُّيخلص ُّسلوم ُّطاهر ُّأن إلى
والتخلصُّمماُّهوُّغيرُّصالحُُّّ،يهدفُّمنُّذلكُّإلىُّتعزيزُّماُّهوُّإيجابيُّوفعالُّ،تجديدُّثقافيُّمستمر

إلىُّجانبُّالعملُّوبشكلُّفعالُُّّ،وتفعيلُّدورهاُّ،تماسكُّاألمةللوصولُّإلىُّبناءُّثقافةُّحصينةُّتساهمُّفيُّ
ُّوالمعتقداتُّ ُّللقيم ُّمراجعة ُّيتطلب ُّوذلك ُّالعالم ُّهذا ُّفي ُّووجود ُّدور ُّلها ُّليكون ُّالعالمية، ُّالثقافات مع

ُّذلك ُّغير ُّهو ُّعما ُّوالتخلي ُّمناسب ُّهو ُّبما ُّوالتمسك ُّلها ُّالصحيحة ُّالثقافاتُُّّ.والقراءة ُّمن مستفيدين
ناُّالفاعلُّفيها.ُّيجبُّعليناُّأنُّنعرفُّكيفُّنحافظُّعلىُّالهويةُّوالمواطنةُّدونُّأنُّنتجاهلُّدورُُّّ،األخرىُّ

والتماسكُّوكيفُّنطرحُّتنويرا ُّعبرُّالمؤسساتُّليصلُّإلىُّالجميعُّمحاولينُّفيُّذلكُّالتخلصُّمنُّالكثيرُّ
ُّ،ونستندُّفيُّذلكُّعلىُّثقافةُّمتنورةُّتبعدناُّعنُّالظالميةُّفيُّالتفكيرُّ،منُّالمشكالتُّالتيُّلحقتُّببالدنا

ُّغريبةُّعنُّثقافتناُّسواءُّلجهةُّتكفيرُّاآلخرُّأوُّلجهةُّالنظرةُّالسلبيةُّله.وُّساسُّبعيدةُّوهيُّفيُّاأل

ُّوُّ Cheng(2003p18-19ُّيشير )ُّ ُّفيُّكذلك ُّمحتملة ُّسيناريوهات ُّأربعة ُّهناك ُّأنه إلى
ُّوهي:ُّفيُّمجالُّدمجُّالبعدُّالعالميُّفيُّالمناهجُّالدراسيةُّالتطويرُّالتعليمي

ُّالسينا" -1 ُّهذا ُّكليا ، ُّالمعزول ُّالنمط ُّيقدم ُّللتعليمريو ُّالمحليُّالتقليدي ُّالمجتمع ُّعن ُّمعزول ُّإنه ،
ُّالخارجي ُّسواءُّوالعالم ُّحد  ُّعلى ُّلم، ُُّّعليهُّيطرأالذي ُّالتعليمييتعلقبتغيير محتوىُّبُّو،أالهدف

ُّاليبُّو،أالمنهاج ُّالمجتمع ُّبتجارب ُّضيقةُّجدا  ُّولهُّعالقة ُّسنوات، ُّلعدة ُّالتربوية وميةُّالممارسة
ُّوُّ ُّالواقعية ُّالعملية ُّوالتغيوالحياة ُّالمجهزُّالتطورات ُّالتعليم ُّبين ُّكبيرة ُّفجوة ُّيوجد ُّالمحلية. رات

 والحقائقُّالمحليةُّوالعالمية.ُُُّّّ
ُّاألم -2 ُّنظريتي ُّعلى ُّأساسي ُّبشكل ُّيعتمد ُّالسيناريو ُّهذا ُّكليا ، ُّوُّييبالمعولم ُّعلىُّا ُّويؤكد الفطر،

وتجاهلُّاالتجاهُّالمحليُّوقيمهُّفيُّتصميمُّاألهدافُّالتعليميةُّوالمنهاجُُّّ،اعتمادُّاالتجاهُّالعالمي
ُّالتربويةوالتع ُّاألنشطة ُّعالميا ُُّّتكونُّلليم، ُّموجهة ،ُّ ُّالبلدانُّإن ُّبعض ُّفي ُّالدولية المدارس

 غالبا ُّماُّتتبنىُّهذاُّاألسلوب.ُُُّّّ،اآلسيوية
يؤكدُّبقوةُُّّفيُّحينالمحليُّكليا ،ُّهذاُّالسيناريوُّيتجاهلُّالمعارفُّوالمؤثراتُّالعالميةُّبشكلُّتام،ُّ -3

ُّ ُّالتعليم ُّتصميم ُّفي ُّويدخل ُّالمحلي، ُّوالمجتمع ُّالصلة ُّالحاليةُّعلى ُّالمحلية ُّالقيم واألنشطة
 جوهرُّالتعليم.ُّوالهويةُّالثقافيةُّوتجاربُّالمجتمعُّوالمعارفُّالمحليةُّوالتيُّتعد ُّ

ُّالسيناريوُّمثاليا ُّويؤكدُّعلىُّكالُّالبعدينُّفيُّالتعليمُّإلىُّمدىُّ -4 المحلي،ُّالعالميُّمعا ُّيعدُّهذا
بعيد،ُّكماُّيؤكدُّعلىُّتكاملهماُّمنُّخاللُّنظريات"ُّالشجرةُّوالبلورةُّوقفصُّالعصفورُّوالحمضُّ
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النووي"،ُّهذاُّالسيناريوُّيهدفُّإلىُّتوطينُّالمعارفُّوالمصادرُّالعالميةُّوجعلهاُّصالحةُّومتعلقةُّ
ُّبال ُّعولمة ُّإلى ُّأيضا  ُّويهدف ُّالمحلي، ُّالطالبُُّّالمعارفسياق ُّأجل ُّمن ُّالتربوية والتجارب

السيناريوهاتُّاألربعةُّبالشكلُُّّ(Cheng, 2003, p18)ُّتشينغ.ُّويمثل"وتوسيعُّنظرتهمُّالدولية
ُّالتالي:

ُّ

ُّ

 البحثتوصيات  .6

ُّ ُّأن نا ُّيتضح ُّسبق ُّما ُّخالل ُّالواحدُّمن ُّالقرن ُّفي ُّفاعلين ُّعالميين ُّمواطنين ُّنكون ُّأن ُّإلى بحاجة
حُّالشبابُّبالمعرفةُّواالنفتاحُّالمطلوبُّنسل ُّ"فمنُّالضروريُّأنُُّّ،والعشرين،ُّولنُّيغفرُّلناُّأحدُّجهلنا

ُّتشنج ُّدون ُّالعصر ُّمتغيرات ُّلمواجهةُُّّ.لمعالجة ُّاستعداد ُّعلى ُّنكون ُّأن ُّعلينا ُّالوقت ُّنفس وفي
ُّ(.2009)البكر،"ُّالصراعاتُّفيُّهذهُّاألطرُّالثقافيةُّعلىُّالمستويينُّالمحليُّوالعالمي

ُّالبحثُّالحاليُّ راسي ةُّلذلكُّفإن  يوصيُّبمراعاةُّتحق قُّمعياريُّالوطنيةُّوالعالميةُّفيُّالمناهجُّالد 
ُّشروطُّتحقيقُّالجودةُّالشاملةُّ فيها،ُّوالعملُّعلىُّتحليلُّمضمونُّالمقرراتُّالدراسيةُّألن هماُّمنُّأهم 

للكشفُّعنُّالمفاهيمُّالتيُّتتعلقُّبصورةُّمباشرةُّبالبعدُّالعالميُّفيُّالمناهجُّالدراسية،ُّمثل:ُّمفاهيمُّ
ُّوفيُّ ُّاآلخر...." ُّعلى ُّواالنفتاح ُّوالديمقراطية، ُّوالمساواة، ُّوالعدالة، ُّوالتسامح، ُّاإلنسان، حقوق

 السيناريوهات المحتملة في دمج البعد العالمي في المناهج الدراسية(2)رقم  الشكل
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سيةُّالمرتبطةُّبالمجتمعُّوثوابته،ُّوالقيمُّاالجتماعيةُّذاتُّالعالقةُّالمقابلُّالكشفُّعنُّالمفاهيمُّاألسا
باألسسُّالفلسفيةُّواالجتماعيةُّللمنهاج،ُّوالمفاهيمُّالمتعل قةُّبمواجهةُّالغزوُّالثقافي،ُّوالتمسكُّبالهويةُّ
الثقافيةُّوالوطني ةُّوهيُّالمفاهيمُّالتيُّيمكنُّأنُّتندرجُّتحتُّالبعدُّالوطني.ُّكماُّتوصيُّباإلفادةُّمنُّ

خرينُّفيُّتطويرُّالمناهج،ُّحرصا ُّعلىُّمواكبةُّقضاياُّالمجتمعُّالمعاصرةُّوتجن با ُّلوجودُّتجاربُّاآل
 فجوةُّبينُّمحتوىُّهذهُّالمناهجُّوالحياةُّالواقعية.ُّ

 خاتمة .7

ُّاال ُّوضرورة ُّالعولمة ُّبين ُّالتوفيق ُّمحاولة  ُّالعالم ُّدول ُّعليهاتتأرجح ُّجهةُّنفتاح ُّالهويةُُّّمن وبين
هذاُّالقلقُّإلىُّمحتوىُّالمناهجُّالدراسيةُّوكيفيةُُّّ.ُّويمتد ُّمنُّجهةُّأخرىُُّّالمحافظةُّعليهاُّوأهميةالوطنية

ُّموضوعاتها، ُّخالل ُّمن ُّوالوطني ُّالعالمي ُّالبعدين ُّبين ُّالتوازن ُّإدخالُّتحقيق ُّمن ُّضير ُّال ُّأن ه ُّإال 
البعدُّالعالميُّف؛المناهجُّالدراسيةُّإلىةُّومعارفُّغني ةُّمفيدةُّالتيُّتحملُّقيما ُّإيجابي ُّالموضوعاتُّالعالميةُّ

ُّ.احترامُّاآلخرُّصنهاُّويجعلهاُّمحل ُّالُّيتعارضُّمعُّالوطنيةُّبلُّيحُّلُّالبعدُّالوطنيكم ُّيحينُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

 

 المراجع

 المراجع العربّية
 ُّأسما ُّالياس، ُّجبرائيل، ُّ(2006)ُّ.بشارة، ُّدمشق2طُّ.المناهجالتربوية. ُّجامعةُُّّ:. منشورات

ُّ.ُّدمشق



19 
 

 (ُّفوزية 2009ُّالبكر، الجزيرةللصحافةُُّّالمواطنة المحلية في مواجهة المواطنة العالمية.(.
ُّوالنشر،العدد ُّااللكتروني13435والطباعة ُّالموقع ُّعلى ُّمتاح ،-http://www.al

jazirah.com/2009/20090711/index.htm 
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 وأزمة الهوية في ظل مستجدات البيئة الرقميةالمواطنة الرقمية قيم : عنوان المداخلة
 ملخص:

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على قيم المواطنة الرقمية وتجلياتها في عصر تعيش فيه الهوية 
ثورة حيث أحدثتالفي اآلونة األخيرة، العالم أزمة حقيقية نتيجة المستجدات والتطورات التي شهدها 

عالمين عالم واقعي ملموس وحقيقي، وعالم آخر افتراضي جاء  أمام جعلتنا عدة تحوالت المعلوماتية 
والفرد الرقمي، والمواطنة الرقمية، والبيئة الرقمية ما ندعوه بالمجتمع الرقمي، بمفاهيم جديدة تتمثل في

فضاء إلكتروني تكنولوجي واسع المدى، تتعدد فيه الهويات،  في افتراضيةوهذه األخيرة بمثابة مواطنة 
الخصوصية، وُتزيف المشاعر، وتنبثق حقوق وواجبات جديدة تضع فيه القيم، وتتهاوى  هفي وتتداخل

 الهوية بمفهومها التقليدي في مأزق.
Résumé : 

Cette étude a pour objectif de reconnaitre les valeurs de la citoyenneté numérique a 

une époque ou l’identité vie une crise à cause des nouveautés et les développements que le 

monde a connus dernièrement, car la révolution informatique a provoqué des multiples 

changements devants deux mondes un monde réaliste tangible et réale, et un autre monde 

virtuel avec des nouvelles notions représenté dans ce qu’on appelle le regroupement 

numérique, ainsi que l’environnement numérique et l’individu numérique, et la citoyenneté 

numérique, cette dernier n’es que citoyenneté virtuel dans un espace électronique et 
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technologique, ou transgresse les identité, les valeurs se chevauche, vacille la vie privé, les 

sentiments se falsifie, ou apparaisse de nouvelles droits et devoirs qui mette le concept de 

l’identité traditionnel dans un impasse. 

 مقدمة:

الحياة, وهو ما  مجاالتيشهد العصر الحالي حدوث طفرة في استخدام التكنولوجيا في كافة 
جعلنا نطلق على هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها اليوم بالعصر الرقمي خاصة مع زيادة ارتباط 

ة وتشغل حيزا كبيرا في حياتنا اليومية يواعتمادهم عليها حيث أصبحت ضرور  األفرادباألجهزةاإللكترونية
وتحول معها المواطن  المجاالتوالتعامالتفة التحول الرقمي في كا إلحداثإضافة إلى اتجاه الحكومات 

والثقافة والقيم، فوق حدود الهوية الوطنية،  يقفزيعيش في عالم افتراضي جعله  لى مواطن رقميإ
هويته مجرد هوية  صبحك من محددات هويته األصلية، لتالمحلية، واللغة، والدين، والتاريخ، وغير ذل

جعل الهوية اليوم تعيش أزمة حقيقية ال ما ، وهذا امعها مشكلة الهوية شكاًل وموضوع تتغير  افتراضية
بد من السعي لحلها وتدارك ما تبقى منها من خالل محاولة تعزيز قيم المواطنة الرقمية التي تدعو الى 

من حق  تهاستمد مشروعيعلى قيم المجتمع وهويته في البيئة الرقمية، هذه المواطنة التي  المحافظة
، من هذا ةاللحظة الحضارية الراهنيتواكب مع  العقل اإلنساني في أفق جديد لتحقيق ذاته، بشكل

أزمة للخروج من قيم المواطنة الرقمية دور تعزيز جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على المنطلق 
 .الهوية التي نعيشها في ظل مستجدات البيئة الرقمية

 مفهوم المواطنة الرقمية: .1

: وتعرفالمواطنةالرقمية
بأنهاتفاعاللفردمعغيرهباستخداماألدواتوالمصادرالرقميةمثاللحاسوببصورةالمختلفةوشبكةالمعلوماتكوسيطلال

البريداإللكتروني،والمدونات،والمواقع، : تصالمعاالخرين،باستخدامالعديدمنالوسائألوالصور،مثل
 (schools ،2012)ومخـــــــتلفشبــكاتالتواصــــالالجتماعي. 

: وكذلكتعرفالمواطنةالرقميةبأنها
إعدادالطالبالستخدامتكنولوجياالحاسوب،بطريقةفعالةومناسبة،منخاللتنميةمعارفالطالبببرامجمعالجةالنصو 
ص،والجداوالاللكترونية،وبرامجالعروضالتقديمية،وبرمجياتاالتصااللمختلفةوتغرسفيهممفهومالمواطنةالرقمي

 (schools ،2012) .الصحيحوكيفيةاستخدامهذهالتقنياتبطريقةمناسبةة



: بينماُيعرفهافريقالمواطنةالرقميةبأنها
عبارةعنطريقةجديدةللتفكيرفيالتقنياتالرقمية،وبداًلمنالتركيزعلىمايمكنأنتفعلهالتكنولوجيا،فإنالهدفهوالتفكيرفيكيف

 .يةوجوباستخدامالتكنولوجيابشكلمالئمومسؤول

 :وهناك من عرفهابأنها
"مجموعةمنالمعاييروالمهاراتوقواعدالسلوكالتييحتاجهاالفردعندالتعاملمعالوسائاللتكنولوجيةلكييحترمنفسهويحت

 .رماآلخرين،ويتعلمويتواصلمعاآلخرين،ويحمىنفسهويحمىاآلخرين

ويساعدمفهومالمواطنةالرقميةالمعلمينفيفهممايجبأنيعرفهالطلبةالستخدامالتكنولوجيابشكلمناسب،وهيأ
أداةتعليمية،فهيطريقةإلعدادالطلبةلفهمحقوقهموواجباتهمالرقمية،وإدراكفوائدومخاطراإلنترنت،والتفاكثرمنمجرد

عاللذكيواألخالقيفيالمجتمعالرقمي،والوعيباآلثاراألخالقيةخالالستخدامهملإلنترنت،خاصةأننانشهداليومالص
 .غاروالكباريسيئوناستعمالوتوظيفالتكنولوجيابكثرة

 :ءوالباحثينعلىاعتبارأنالمواطنةالرقميةتعنيوتتفقتعريفاتمعظمالخبرا

 استخدامالتكنولوجيابشكلمالئمومسؤول،وهيليستمجموعةمنالقواعدالتييجباتباعها،لكنهاطريقلوجودأسا
سفيالمواطنةالرقميةألولياءاألموروالمعلمينوالمتعلمينلتمييزاالستخدامالمالئموغيرالمالئمللتكنولوجيا. 

 (39-36، الصفحات 2012)مايك، 

 إعدادالطالبلمجتمعملئبالتكنولوجيا،وذلكبتدريبهمعلىااللتزامبمعاييرالسلوكالمقبولعنداستخدامالتكنولوج
يابالمدرسةأوالمنزألوأيمكانآخر. 

إعدادالطلبةوالمعلمينواآلباءليصبحوامواطنينوقميينيستخدمونالتكنولوجيابكفاءة،وقدرةعلىتقييممصداقية
)ا.واها،والتفكيرالناقدحواللتحدياتاألخالقيةفيالعالمالرقمي،والتواصلوالسلوكياتالمسؤولةعبراإلنترنتمحت

 (94-17، الصفحات 2014لمسلماني، 

 :وقدوضعشرف ثالثخصائصلمفهومالمواطنةالرقميةهي

 الوعيبالعالمالرقميومكوناته. 

 فعالةوالمناسبةفياستخداماتالعالمالرقميبآلياتهالمختلفةامتالكمهاراتالممارسةال. 

 (2014)الدمرداش، .إتباعالقواعدالخلقيةالتيتجعاللسلوكالتكنولوجيللشخصيتسمبالقبوالالجتماعي 

 :بينماوضعجمالثالثخصائصلمفهومالمواطنةالرقميةهي



 المواطنةالرقميةتتضمنمجموعةمنالحقوقوالواجباتوااللتزاماتفيمايتعلقبالتقنياتالرقمية. 

 أننشرثقافةالمواطنةالرقميةفيمجتمعاتنامنخالاللتربيةالمنزليةوالمناهجالتعليميةفيالمدرسةوالجامعةأص
عالمدنيوابحمنأساسياتالحياة،وضرورةملحةيجبأنتتحواللىمشاريعوبرامجتربويةبالتعاونمعمبادراتالمجتم

لمؤسساتاإلعالميةحتىنتمكنمنحمايةمجتمعاتنامناآلثارالسلبيةالمتزايدةللتكنولوجياوتحفيزاالستفادةالم
 .ثلىمنهاللمساهمةفيتنميةمجتمعالمعرفةوبناءاالقتصادالرقميالوطني

 و انالمواطنةالرقميةتحاوالإلجابةعنعدةتساؤالت،كيفسنحميأنفسناوأبناءنامنالتخريبالرقميوالحروبالرقمية
الجريمةالرقمية،ومناألضرارالصحيةواالجتماعيةواالقتصاديةالتييمكنأنتنجمعناالستخدامغيرالرشيدللت
قنيةالرقمية؟،وإلىأيمدىيمكنأننتركللتكنولوجياالرقميةالتدخلبشكلسافرفيتحديدالعديدمنالقراراتالمتعلقةبشؤ 

أسرارناومعطياتنامستقونحياتناالمختلفة؟،وكيفنتصورنوعيةعماللشبكةونوعيةخدماتها؟،كيفنحافظعلى
)عبدالكباًل؟،ومنيكونالمسئولعنتوفيرهذهالحماية؟،وكيفنتعاملبلياقةوفاعليةمعتلكالتكنولوجياوتقنياتها؟

 (42-2، الصفحات 2015ريم، 

وتؤكدالتعاريفالسابقةللمواطنةالرقميةإيجابياتممارسةسلوكياتهااألخالقيةوتوظيفالتكنولوجياالرقميةفياالر 
تقاءبحياةاألفرادوالمجتمعات،ودورهافيالتفاعاللذكيواالنفتاحعلىالعالم،كماإنهاالتهمألهميةالوعيبمخاطرسلوكيا

: تاالستخدامغيرالمؤهلوالالأخالقيلهاومنها
باحيةعبرشبكةاإلنترنت،وسرقةالمعلوماتوالبحوث،وإدماناأللعاباإللكترونية،واختراقأجهزةعرضوتجارةالمواداإل

الحاسوبللمؤسساتواألفراد،وانتهاكالخصوصية،وقرصنةالبرمجياتبصورغيرشرعية،والنصبوالتهديدوالبلطجةالر 
 قمية.

 البيئة الرقمية: .2

ل أشكالها الكترونيا باستخدام البيئة الرقمية هي المحيط الذي يتم من خالله تداول المعلومات بك
تكنولوجيا االتصال المتقدمة بكل أشكالها وأنواعها عن طريق شبكة المعلومات الدولية األنترنيت، وهي 
تعد أحد أبعاد التطورات التي حصلت في عالم االتصال واالعالم بمجالته وبخدماته المتنوعة ، حيث 

ال الرقمي الذي أحدث عدة تغيرات وثورة في عالم نتج عن تحول االتصال التماثلي ما يسمى باالتص
االتصال المرئي والمسموع، والذي تخطى مرحلة التشويش الى االنتقاء وجودة الصوت والصورة الى 
 الدقة وسهولة االستخدام ثم التفاعلية والدمج بين الوسائط المتعددة الى االنخفاض في التكلفة اإلنتاجية.

من اإلنجازات الحديثة التي أوجدت حلوال منطقية للعديد من  لذلك أصبحت البيئة الرقمية
 المشكالت التي واجهتها التكنولوجيا الحديثة لالتصال من أهما نذكر:



  ساعدت تقنيات البيئة الرقمية في توظيف واتساع خدماتها التي حولت المتلقي الى
 مشارك فعال في عمليات االتصال والتواصل.

 رقمية انتقال الصورة الرقمية الى شبكة الويب وظهور اذاعات من نتائج تطور البيئة ال
والتلفزيون االنترنيت والكاميرات الرقمية الحديثة التي تتيح خدمات متطورة ومتعددة 

 ومتكاملة.

  مع ظهور وسائل اتصال حديثة بما تمتله من أدوات تفاعلية، أصبح للمستقبل قدرة على
لعملية االتصالية، بحث أصبح الجمهور يسعى الى المشاركة النشطة األكثر فاعلية في ا

الحصول على المعلومات واالختيار المناسب منها، وتبادل الرسائل مع المرسل، بعدما 
 كان دوره في السابق مجرد متلقي للمعلومات.

  يمكن النظر الى وسائل االتصال الرقمية على أنها نموذج تواصلي جديد، ال يتعلق
، ولكن يتفاعل داخل حالة ما، حيث يسهم كل فرد في اكتشافها بعملية البث المركزية

 بطريقته أو تغييرها أو الحفاظ عليها كما هي.

  لقد أحدثت البيئة الرقمية بوصفها عنصرا رئيسيا في المنظومة االتصالية تغيرات بنيوية
 في خريطة االعالم بشكل عام، وفتح المجال بقيادة التعددية اإلعالمية االفتراضية.

أما بالنسبة للتطبيقات التي تعتمد عليها البيئة الرقمية فنقصد بها الوسائل الرقمية التي     
تشترك في سمة واحدة وهي أنها ترتبط بشبكة االنترنيت، وقد تعددت تصنيفات ومسميات هذه الظاهرة 

واالعالم  عند المتخصصين في مجال االعالم والعلوم األخرى، حيث تم تسميتها باإلعالم الجديد،
االجتماعي واالعالم البديل، والكثير من المسميات التي تشمل تكنولوجيا االتصال الحديثة بما تحتويه 

 من شبكات اجتماعية ومدونات ومواقع افتراضية والكترونية وغيرها من االشكال الرقمية.

 ويمكن القول بأن أهم خصائص بيئة االتصال الرقمية تتلخص فيما يلي:

االتصال في البيئة الرقمية بين جماعة من البشرة أيا كان عددها وهويتها، ووفق  تتم عملية -
 شعبية الموقع وسهولة استخدامه، في ذات الوقت والزمان أيا كان الزمان والمكان.

اهتمامات مشتركة بين الجماعات البشرية، حيث يتم التواصل بينهم بغض النظر عن طبيعة  -
 ونوعية هذه االهتمامات.



ل يتصف باالستمرارية وسرعة االستجابة، وتبادل المعلومات والدعم والنصيحة والمشاعر تفاع -
 وفق طبيعة الجماعة أو المجتمع االفتراضي.

 وسيلة أنشأت فضاء للتواصل. -

شروط عضوية كلمة مرور واسم مستخدم وبيانات وقواعد تنظم المشاركة والتفاعل، وما الى  -
 ذلك.

تنظيم وتحكم وقواعد لضمان الخصوصية والسرية، وتحتوي على تتيح البيئة الرقمية وسائل  -
درجات من المنع والحجب لما يعتقد القائمون على التنظيم أن هناك اخترق لخصوصيات 

 األخرين أو أي تصرف ال أخالقي.

 إمكانية االتصال المباشر والبث المباشر لمقاطع الفيديو. -

 ة التأثير على اآلخرين.تتيح حرية التعبير والتخلص من الخجل وإمكاني -

ويمكن القول انه أبرز ما يميز االعالم الرقمي هو أن العالم يمر بمرحلة اتصالية تمتلكها أكثر 
من وسيلة لتحقيق الهدف النهائي وهو توصيل الرسالة الى الجمهور المتلقي المستهدف، لذا يمكن أن 

سائط والتفاعلي أو المهجن، والمرتكزات تكون هذه المرحلة بمثابة مرحلة االعالم الرقمي متعدد الو 
األساسية لنمو هذه المرحلة وتطورها تتمثل في الحاسبات االلكترونية في جيلها الخامس المتضمن 

 أنظمة الذكاء االصطناعي فضال عن األليف الضوئية واشعة الليزر واالقمار الصناعية.

وان من أهم مزايا االعالم الرقمي هو قدرته على جلب الراحة والرفاهية للمستخدمين لما يوفره 
من جهد ووقت ومال، وذلك ألنه له القدرة على الجمع مجالي االتصال عن بعد والكومبيوتر، كم حد 

ت الرقمية من استهالك الورق خصوصا بظهور الكتب االلكتروني والصحيفة اإللكترونية، وتقدم التقنيا
الحديثة عشرات القنوات وتتيح فرص كبيرة لبث برامج غير ترفيهية مثل خدمات المعلومات والبرامج 

 (226-204، الصفحات 2020)الناموس، التعليمية، 
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حتى تساعد على المساهمة في إعداد المواطن العصري القادر على  مقوماتقد تم تحديد هذه الل
من فهم أفضل للموضوعات التي تشكل  البداستخدام التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها بشكل سليم وآمن، 

والصحية والقانونية  واالجتماعيةالمواطنة الرقمية، فهي تتكون من مجموعة من المحددات الثقافية 



صلة بالتكنولوجيا الرقمية التي توظف النظام التعليمي بشكل عام، والمعلم بشكل  نية التي لهاهوالم
 خاص.

  :ويضم ثالث أبعاد: التعليم 

 أنه  إالبالرغم من الجهود المبذولة في نشر التكنو لوجيابشكل عام، :الرقميةلثقافة ا
يتوجب معرفة كيفية استخدام مصادر التكنولوجيا بحد ذاتها، وليسكيفية استخدامها بشكل 

 اإللكترونيةالمصادر  الرقمية، تقييمتالسياسيا، ومن أهم قضايا الثقافة الرقمية تعلم مالئم
 اإللكترونيةومدى دقة وصدق محتواها، وكذلك كشف وتطوير أنماطالتعلم على الشبكة 

 د.والتعلم عن بع

 عند التواصل مع  المالئمالرقمي االتصاالالجتماعي من تحقيق البد  :الرقمي االتصال
الرقمي  االتصالوتوعية الطالب بآداب السلوك والقواعد الواجباتباعها، فقد أصبح  اآلخرين

مواقع  خاللهو الوسيلة الجديدة التي يتفاعل بها الناس فيما بينهمسواء كانت من 
 .الرقمي االتصالوغيرها من وسائل  االجتماعياصل التو 

 وتوعية الطالب بالتجارة اإلنترنتوهي تشمل البيع والشراء عبر :التجارة الرقمية،
مستهلكين أذكياء واطالعهم على عدةقضايا قد تواجههم أثناء  اليصبحو الرقمية،واعدادهم 

الشخصية وغيرها حتى  وماتالمعلوسرقة الهوية أو  االحتيالمثل:  اإلنترنتالتسوق عبر 
ها عند شراء أو بيع يال ايتعرضو للمخاطر التي يمكن أن دراكا يصبح الطالبأكثر وعيا وا

، وهذا بدوره المعامالتباإلنترنتالبضائع إلكترونيا، فهم بحاجة إلى فهم جميع جوانب 
 .الرقمي االقتصاديعدهم للتفاعل في 

 هي: ويتضمن ثالث أبعاد :حتراماال 

 الفرص أمام وإتاحة الكاملة أي تكافؤ  اإللكترونيةقصد بها المشاركة ي :الرقميلوصول ا
والجغرافية، بما  االجتماعيةواالقتصاديةالطالب مع مراعاة الفروق الفردية بكافة الظروف 

 االحتياجاتيخص الوصول التكنولوجي، حتى تكون التقنية متاحة للجميع بما فيهم ذوي 
 بتقديم فرص متساوية للوصول الرقمي االلتزامم الرقمي، فإنه يجب بالعال لالنخراطالخاصة، 



  فحسب،  اآلباءمع التطور التكنولوجي لم تعد التربية على عاتق :الرقمياللياقة معايير السلوك
بأساسيات  وتأكيد التعرفبل أدى إلى إبراز دور التربويين في تناول قضايا السلوك الرقمية 

 .االحترامي يقوم على مبدأ قواعد السلوك الرقمي، الذ

 الكثير  تم استحداث قانون رقمي يحمي المستخدمين الرقميين وهو موجود في:لقوانين الرقميةا
، وأي انتهاك لقوانين هذا النظام اإللكترونيةتحت مسمى نظام مكافحة الجرائم من البلدان 

يضاح العقوبات وا الوعي خالليترتب عليه عقوبات حقيقية، فيجب معالجة هذا الموضوع من 
التي تترتب على بعض التصرفات  الغير المسؤولة من الطالب مثل: استخدام برامج القرصنة 

 .أو التحرش الجنسي أو سرقة الهوية وغيرها ةواألنظمأو اختراق البرامج 

 هي: ويتضمن ثالث أبعاد: الحماية 

 إلى بيان المتطلبات والحريات المقدمة، التي  البعديتطرق هذا : الحقوق والمسؤوليات الرقمية
، فيجب التنبيه حول هذه اإللكترونيةيجب توعية الطالب بوجود قانون يحافظ على حقوقهم 
إلى تعريفهم أن مقابل هذه  باإلضافةالحقوق مثل: الحقوق الملكية الفكرية أو الحقوق المدنية، 

من أن يقوم  البديحصل على حقوقه الحقوق مسؤوليات تترتب عليهم، ويجب مراعاتها، ل
 .المسؤوليات الواجبة عليه تجاه المجتمع الرقمي المتعامل معه

 من توعية الطلبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخاطر  البد :الصحة والرفاهية الرقمية
م الجسدية والنفسية الكامنة التي يمكن أن تصيبهم من جراء استخدامهم للتكنولوجيا، واستخدامه

لمصادر التكنولوجيا، فيجب على الطلبة التوفيق بين استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة، 
 .صحتهم جيدة والمحافظة على

 لذا يتوجب على الطلبة االحتياطاتاإللكترونيةمن أخذ  البدمة اللضمان الس ألمن الرقمي:ا ،
الحماية من الفيروسات، مع عن طريق استخدام برامج  اإللكترونيةمعرفة كيفية حماية البيانات 

ضرورة عمل نسخ احتياطية، وكذلك عدم الوثوق بأي شخص مع التوخي والحذر من التزويد 
سرقة البيانات،  مشكالت، وهذا بدوره يقيهم من اإللكترونيةببيانات شخصية على الشبكة 

 (22-18، الصفحات 2020)العمري، .، والتحرشواالحتيال

 :آليات نشر قيم المواطنة الرقمية في ظل مستجدات البيئة الرقمية .4



أصبحت هناك  يالمجتمعاتاالفتراضيةف المتزايدأطفالنا  المتناميوانخراطظل التوغل الرقمي  يف
ان التكنولوجيا من أجل تنشئة أجيال تعي جيدا  يمجتمعنا،الرقمية ف المواطنةحاجة ملحة لنشر ثقافة 

التطور  أبناءنالمواكبةد اغاية الضرر، وضرورة إعد يأمر ف ياالستخدامفراط فشيء، وأن االليست كل 
تنظيم  يالتكنولوجيا ف إيجابياتمن  االلتزامبمعايير المجتمعواالستفادةالعصر الرقمي مع  يف الكبير

 :الرقمية المواطنةلنشر ثقافة  لياتالمقترحةاآلوفيما يلي عدد من  .الحياةالعملية التعليمة، والتعلم مدى 

 لمواجهةالرقمية لدى ابنائنا  المواطنةلنشر ثقافة  المؤسساتاالجتماعية يع مينبغي أن تتكاتف ج 
،  : المسجدمثل االجتماعية، فيمكن للمؤسسات  الحياةيع مناحي مج يف المتوغلالغزو الرقمي 

،الصحف ، مجاعة الرفاق ،  االجتماعيتواصل سموعة، شبكات اللموا العالمالمرئيةوسائل ا
الرقمية  المواطنةنشر ثقافة  يالقيام بدور كبري فالمكتبات... الخ، النوادي ، مراكز الشباب ،

وسلبيات التكنولوجيا ،  المواطنينبإيجابياتلتعريف  مجتمعيةتوعية  حمالتإعداد  خاللمن 
 المختلفة.عند التعامل مع الوسائل التكنولوجية  أطفالهموضرورة مراقبة ومتابعة سلوك 

   المجتمع الرقمية داخل الحياةقانون رقميينظم و ضرورة وضع تشريع. 

 الرقمية المواطنةنشر ثقافة  يالقيام بدورها فالتعليمية من ن للمؤسسات يمكت. 
 (106 -91، الصفحات 2019)مجاهد، 

 ودورها في تعزيز قيم المواطنة الرقمية:  المؤسسات التنشئة االجتماعية .5

 :أطفالهاغرس ٌقم المواطنة الرقٌمة لدي  يف أوال: دوراألسرة

 منذ الصغر  آلباء غرسه ايأطفالها، فما  ىة لديم المواطنة الرقميغرس ق ير فيدور كب لألسرة
ة، ولهذا يمياتهم العامة والتعليهم عبر مراحل حيتظل ثابتة لد يعد من أهم القواعد التاألبناء ينفوس في 

ة بقواعد السلوك يكاف درايةة وتكون على يوالثقافة الرقم يمن الوع يسر بقدر كافألان تتمتع ا ينبغي
ة يقل أهمال يوم يال يالمجتمع الرقم الن،  ابناهماة يح يف التكنولوجياالمرتبط باستخدام  يالصحيحالرقم

 لألطفالة مهمة يميوم أداة تعليأصبحت ال واالتصاالتالمعلومات  فتكنولوجيا، عيتمع الواقعن المج
 يالمعاصرة ف االتجاهاتة لمواكبة يالمناهج الدراس يلدرجة أن معظم المدارس أدخلت استخدامها ف

ة ياتيمهاراتهم الح وتنمية، الناقد ، المتشعب ...  واإلبداعر ية مهارات التفكيتركز على تنم ية التيالترب
ه ، فبصبح يطفال على استخدامها ، ولكن دون رقابة أو توجالمن قبل ا متزايد، ولذلك هناك إقبال 

د ير وسط بحر من الرمال المتحركة ، مما نتج عنه العديكالس االفتراضيهذا العالم  يإبحار الطفل ف



من أجل  يليام بما يالق األسرةجب على يولهذا  ،وللمجتمع بأكمله وألسرتهرة للطفل يالكب األخطارمن 
 : همية لديم المواطنة الرقميوغرس ق التكنولوجيةة أطفالهم من المستحدثات المالحفاظ على س

 تعرف باسم ياستخدم برنامج التحكم ومراقبة التصفح والتControl Parental   تقوم  يالتو
 .أطفالناعن  األخطاربحظر ومنع 

  العائلةغرفة  يف باألنترنتضع جهاز الحاسوب المتصل. 

  تصرفاتهوراقب  األنترنتشارك طفلك متعة تصفح.  

 التعبيرهذا  بياناتهالنة ورغباته على ملف ير عن حالته المزاجيطلب من طفلك عدم التعبأ 
 اإللكترونية.م ئللجرا ، ويكون ضحيةستهياد لفر يهو أول مداخل الص

  ضيقة.حدود  يفال ا األنترنتلى ع بياناتهمالشخصيةعلى عدم عرض  االطفالدرب 

 األنترنتوقت محدد للدخول الى  مثل تحديدوضع ضوابط وشروط  االستخدامة يناقش عمل. 

  ن قبل الجدديقيه الحقالئوزم أصدقائهالتواصل مع عالقاتهاالجتماعية،و عدم إهمال. 

 على أجهزة  الخبيئةوملفات التجسس والملفات  الفيروساتمن  مايةتأكد من وجود برامج الح
 .التي يستخدمهاواالطفالالحاسوب 

  أسرتهاته الخاصة وعن أفراد يعلى عدم البوح بمعلومات عن ح كأطفالدرب. 

 يها والموجودة فير المرغوب فيالمتصفح لحظر المواقع غ يفالخصوصيةزة ياستخدم م 
 األدوات.مة ئقا يفاألنترنت ارات يخ

  لهم على نفس  منفصالقم باستخدام حسابا  ، أولألطفالممنفصالاالستخدااستخدم جهازا
 .الجهاز

  ي.ومياطلب من طفلك عدم التحدث مع شخص واحد على الشبكة بشكل 

  األنترنت.اطلب من طفلك عدم كتابة رقم هاتفه على 

  األهلفقطكون مع يان  والكاميرا يجباستخدام الصوت. 



  لذاٌ نبًغ  األنترنت،علم طفلك أنه من السهل على بعض الناس أنٌ كذبوا أثناء الدردشة عبر
ت به ياي شخص التق وعدم مقابلةقه يقبل تصد الشبكةكتب على يالذي  الكالمعٌله فرز كل 

 .الشبكةعبر 

 أصدقائهعن  ىعلم طفلك الحرص على إخفاء كلمة المرور حت.  

  ال له يم تحميتما  النلها يدا قبل تحميفكر جيعلم طفلك خطورة وضع صوره على الشبكة وان
 (112، صفحة 2017)المغاوري، أخري.ه مرة يكن الرجوع فيم

 :الرقميةنشر المواطنة  ثانيا: دور المؤسساتالتعليمية في

  تعامل لقيا لخالووجدانيا وأ ومهاريامعرفيا  التالميذوفير معامل تكنولوجية مناسبة لتأهيل
 .رقمينكمواطنين 

 يمية تحاكي المواقف لفي مواقف تع التالميذفي وضع  االفتراضيدام تكنولوجيا الواقع خاست
 الحقيقية، لكي نعرف مدي توظيفهم لقيم ومهارات المواطنة الرقمية

 بر خم الرقمي تليعتدام المدرسة لخعند است الفمث واألسرةاون بين المدرسة مد جسور التع
 م.م أطفالهلم بتغذية راجعة عن تعل، وتزويد المعواالطفالالمدرسة أسرة الطفل بضرورة متابعة 

  اصة بالمواطنة الرقمية وتنمية خور ال المومناقشة ا األولياء داخاللمدارس،تفعيل دور مجالس
 هم.لديالوعي الرقمي 

  دمها خحول التقنيات الحديثة التي تست ألسراألطفالعداد مطويات دورية ترسمها المدرسة ا
  .الستخدامهاالمدرسة في التعميم وشرح القواعد الصحيحة 

 الرقميةبالمواطنة  والتالميذللتوعيةمين لمعلعمل دورات تدريبية ل. 

 لتعليميةال المؤسسات ختوفير مصادر تعمم عن المواطنة الرقمية دا. 

  ل إعداد مقرر دراسي يتناول المواطنة الرقمية خالالرقمية وذلك من  للمواطنةتوفير مقررات
المراحل  إحدىيتم تدريسه في  ىالتالميذويهدف إلى تنمية قيم ومهارات المواطنة الرقمية لد

لفئة ة مايناسب الأو تدريسه في كل المراحل الدراسية حيث تدرس كل مرح الدراسية،والصفوف 
ل وحدة يتم الخمن مهارات وقيم المواطنة الرقمية، أو يمكن تدريسها من  للتالميذالعمرية 

 .ة دراسيةلفي كل مرح اآلليدمجها في مادة الحاسب 



 تدريب المعممين عمى مهارات المواطنة الرقمية 

 الرقميةالمواطنة  ثقافةبنشر  الجميعزم لوضع سياسة إدارية واضحة ت. 

  يات ليم بالشراكة مع كلور توفرها وزارة التربية والتعماألألولياء عمل دورات وورش عمل توعوية
  .التربية عن ثقافة المواطنة الرقمية وكيفية التعامل الذكي مع التكنولوجيا

  وك الرقمي من قبل وزارة التربية والتعميم ويتم لاصة بالمواطنة الرقمية والسخإصدار كتيبات
  .االمورى أوليا لتوزيعها ع

يم لعن ثقافة المواطنة الرقمية وأهمية دمج التكنولوجيا في التع المورا ألولياءعمل دليل رقمي  -
، 2019)مجاهد، .ةوالمدارسى موقع الوزار لع هاى قيم المواطنة الرقمية ونشر لمع التركيز ع

 (106 -91الصفحات 
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نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، أصبح االنسان يعيش في تشتت واضح في 
األهداف والغايات، حيث أدت البيئة الرقمية الى عدم مقدرة الفرد على تمييز بين العلم الحقيقي والعالم 

الفتراضي، وضعفت قدرتهم على االنتقاء واالختيار من بين القيم المتصارعة الموجودة وعجزهم عن ا
تطبيق ما يؤمنون به من قيم، وهذا ما أدى الى حدوث أزمة قيمية كان لها األثر الكبير على دفع 

 الشباب للتمرد والثورة على قيم المجتمع واغترابهم الشبه تام عن قيم المواطنة.

أنه يوجد جانبين للقيم، قيم المحور المتمثلة في القيم الدينية بما تشمله من قيم  تلثابومن ا
وميراث ثقافي وحضاري، وتعتبر ثوابت مميزة لهوية المجتمع، فال يعتريها أي تغيير، أما الجانب الثاني 

ت العصر، فيتمثل في قيم التفاعل الحضاري والعمل واالنجاز، وهي قيم يعتريها التغيير طبقا لمستجدا
ومن هنا تتمثل خطورة  العولمة في محاولة التأثير على القيم المحورية، وذلك من خالل نشر الفكر 
الغربي الذي يعمل على تغيير تلك القيم الثابتة تدريجيا،  ومحاولة اقناعهم أن الذي يتمسك بقيمه 

 وهويته انما يتعارض مع التقدم العلمي والفكري ونهضة العقل.

األمر الذي أدى الى تفاقم الشعور باالغتراب لدى الشباب ووقوعهم في أزمة حضارية وفي 
صراع، ألنهم يفضلون العيش بين ثقافتين متعارضتين في وقت واحد، احداهما خارج النفس واألخرى 
مدسوسة في ثناياها، لهذا أصبحا نشاهد ظاهر وأفكار غريبة في الوقت الحالي واضطرابات الشخصية 

 (144-97، الصفحات 2017)يوسف، حدثت تداخل رهيب في الفكر اإلنساني. أ



وقد تأثر الشباب بمستجدات البيئة الرقمية وما جاءت به من ثقافات وقيم مغايرة الى درجة 
التخلف، واكتساب ثقافات  عن ثقافاتهم األصلية ألنها تمثل لهم خالتعلق الكبير بها، ومحاولتهم االنسال

وسلوكيات غريبة عن قيم مجتمعاتهم ألنها تمثل لهم التقدم والموضة ومسايرة الدول المتقدمة، وهذا ما 
أدى الى وجود صعوبة التعامل معهم، وصٌعب األمر على المؤسسات المعنية بالتنشئة االجتماعية 

 مية.والمسؤولة على نشر قيم المواطنة من خالل التربية اإلعال

 :مواطنة الرقمية وأزمة الهويةلا .7

الثابت والجوهري من السمات التي ُتميز أمة بعينها  الجزيءالهوية الثقافية والحضارية تعتبر  
عن غيرها من األمم. وُتمثل هذه السمات ُمركًبا متجانًسا من الذكريات والتصورات والقيم والرموز 

 .والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية نوعية بهويتها الحضارية

عطى جاهز ونهائي؛ فهي تسير وتتطور إما يست بمثابة مالهوية الثقافية كيان يسير ويتطور، ول
نحو االنكماش أو االنتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم؛ انتصاراتهم وتطلعاتهم؛ وأيًضا 

ومع ذلك فإن أهم سماتها االستمرارية، فمثلها في ، باحتكاكهم سلًبا أو إيجاًبا بالهويات الثقافية األخرى 
 مو وتزدهر، وتذبل أوراقها وتتساقط، لكنها تظل في النهاية الشجرة ذاتها.ذلك كمثل الشجرة، تن

 فتنقسم إلى نوعين:  أما الهوية الرقمية    

هي التمثيل الرقمي الذي تقوم به :Offlineالهوية الرقمية دون اتصال باإلنترنت 
مثاًل في الرقم ا، وتتجلى الحكومات والمؤسسات للمعلومات المتعلقة بشخٍص ما يخضع إلدارته

، ورقم جواز السفر، ورقم الحساب البنكي، والرقم الضريبي، ورقم القومي، ورقم رخصة القيادة
بطاقة الرعاية الصحية، ... إلخ. وهذا النوع من الهوية الرقمية يندرج في إطار المواطنة 

ا نظاًما غير بمفهومها التقليدي، حتى وإن تم تبادل هذه المعلومات عبر اإلنترنت. ورغم كونه
ُمكتمل، السيما في الدول المتخلفة إلكترونًيا، وفي ظل اتساع المعامالت الدولية لألفراد في 

ذات  –عصر العولمة، فإن ثمة مقترحات لتطويرها بحيث ُتصبح هوية مقبولة عالمًيا أو كوكبًيا 
تروني يحوي سجل إلك سمى بالمحفظة اإللكترونية، وهي بمثابةمن خالل ما ي –لغة ُمشتركة 

كافة الهويات الرقمية للمستخدم في المجتمع الرقمي، وهي بمثابة نظام ُبني أصاًل على أساس 
رقمي للقيام بالمعامالت التجارية والبنكية بشكٍل آمن، ومن خاللها يمكن المصادقة على هوية 

 .الشخص في أي مكان وزمان



ة الرقمية في عالم اإلنترنت أما الهوي :Online والهوية الرقمية في عالم اإلنترنت 
فهي تلك التي نتحدث عنها في إطار المواطنة الرقمية، أي في إطار نشاط المرء على اإلنترنت 

 .ين من ذوي الهويات الرقمية أيًضاوتفاعالته مع اآلخر 

 :تتجلى األزمة هنا في عدة نقاط

  السريعة التي تميز عصر إذا كان مفهوم الهوية يعني االستمرارية كما أسلفنا، فإن التغيرات
ثورة المعلومات والتكنولوجيا قد أحدثت تآكاًل في األسس التي اعتاد الناس على ترسيخ هوياتهم بها. 
على سبيل المثال، إذا كانت اللغة العربية ُمحدًدا ثابًتا لهوية العربي، فقد أدى االستخدام المتنامي 

عرف وظهورما تيال الحالية،للحواسيب واإلنترنت إلى تآكلها جزئًيا لدى األج
، وهي لغة مستحدثة إلكترونًيا، غير ُمحددة القواعد، وُتكتب Franco Arab«الفرانكوآراب»بلغة

 بالحروف األجنبية واألرقام، وإن كانت ُتنطق مثل العربية تماًما.
    في حين أن األجيال السابقة كانت تتعامل مع تشكيل الهوية بطريقة واقعية، فقد أصبحت
ومن أمثلة ذلك أن التالحم االجتماعي بالمشاعر  ،لية تتعامل معها بطريقة افتراضيةجيال الحااأل

وفي ظل افتراضية الواقع ، الحقيقية أصبح إلكترونًيا بال مذاق )إعجاب، حب، ضحك، حزن، ... إلخ(
يشعر المرء بالحاجة إلى الرغبة في الخروج من عالمه الحاسوبي المفترض؛ ذلك العالم األكثر رحابة 

ي مقيد باشتراطات وفعاليات اللقاء الحغير الواتساًعا من عالم الواقع بتجاوزه لحدود الزمان والمكان؛ 
الكلمات األفكار والمعاني، لكنه ُيجردها من أبعادها قد ينقل غير واقعياالمباشر، لكنه في الحقيقة عالم

وسياقها وعفويتها، وُيؤجل تغذيتها المرتجعة؛ وقد ينقل مشاعر الحب واأللم أو السعادة، لكنه ينزع عنها 
ما تصدمه  ، لكنهسرعانه الحقيقيإلى عالمبالحنينفرد باالغترابو قد يشعر القتها صيرورتها وتدفقها! و 
وما بين عالم  وبتها وتجعله يرجع الى اليه مرة أخرى لسهولة التعامل معه،مشاكل الحياة وصع

يتعامل بها  الرقمية يتاهو حمل تضيع الكثير من القيم والمبادئ ويصبح الفرد ي الحاسوب وعالم الواقع
 عالمه االفتراضي.داخل 
 مراقبة أصبح تشكيل الهوية يتم خارج نطاق محيط األسرة والمجتمع، بعد أن كان يخضع لل

ي المراهقين والتوجيه، ومن ثم تزايدت معدالت االكتئاب واالنتحار واإللحاد والتطرف، السيما بين فئت
 .والشباب

   هش وغير راشد نتيجة الفساد  ج الهوية؛ فهو من جهة الواقع جيلمزدو  أصبح لدينا جيل
ن النامية، وهو من جهة أخرى المجتمعي وانعدام العدالة وتخلف برامج التعليم خصوًصا في البلدا



فضولي يمتلك القدرة على التكيف مع العالم االفتراضي بأبعاده العالمية، وسرعة التأقلم مع التعددية جيل
 .ز الحدود واللغة والدين والتاريخالثقافية، حيث تتهاوي حواج

   ة الوطنية يأو الهو  –في ظل المواطنة الرقمية يتكاثر يومًيا من ندعوهم بمعدومي الجنسية– 
جغرافي وتاريخي  يزحقيقي، ينتمي إلى ح ويتشكل أمامنا عالم ليس ألحد فيه أن يدعي أنه مواطن

 .مجتمع الرقمي يكمن غريب أو مجهولبعينه؛ ففي كل مواطن من مواطني ال
  مجرد أرقام تزداد أو تنقص، ُتضاف إلى قواعد البيانات أو  –نحن جميًعا نتحول إلى أرقام

 .عالم المواطنة والهوية الرقمية ال دية لألرقام، وال حتى وقفة عابرة للرثاء ُتحذف، وفي
  تذكرة سفر مرحلية ينطلق بها بعيًدا عن هويته، ويفتقد  فردمع كل تصفح لإلنترنت يقطع ال

وتتالشى قدرته على تثبيت هوية األنا في عالم بال هويات حقيقية،  فيها اإلحساس الواعي بالذات،
يشتريها  يجعل كل ضربة من إصبعه على لوحة المفاتيح الحاسوبية بمثابة ورقة يانصيب األمر الذي

 .وال يدري إلى أين تقوده
  النرجسية ومواقع التواصل »بجامعة جورجيا، تحت عنوان  2012أجريت سنة  في دراسة

، اتضح أن ثمة عالقة وثيقة Narcissism and Social Networking Web Sites«االجتماعي
من  يأن أولئك الذين لديهم مستوى عال كما أظهرت الدراسة ،الفاسبوكيجابية بين النرجسية واستخدام إ

النرجسية، والذين يعانون من انخفاض مستوى الثقة بالنفس، يقضون أكثر من ساعة يومًيا على 
بانخفاض . وذهبت الدراسة إلى أن االستخدام المتكرر لوسائل التواصل االجتماعي يرتبط الفاسبوك

الذات والشعور باالنتماء  مستوى األداء األكاديمي، لكنه يؤدي في المقابل إلى ارتفاع مستوى احترام
 .ما، هو في هذه الحالة المجتمع الرقمي االفتراضي لمجتمع

  شانيانغ تشاو»و«جيسون مارتن»و« شيري جراسموك»في دراسة قدمها»Grasmuck, S. 
جد أن ، و Identity Construction on Facebook«يسبوكبناء الهوية في الف»تحت عنوان 

التي نقدمها على الفيسبوك كهويات مرغوبة اجتماعًيا هي تلك التي نطمح في أن نكونها، « أنفسنا»
 .لكنها ليست حقيقية، بل هوية زائفة

  س أخيًرا ُيشكل عدم احتواء برامجنا التعليمية )المدرسية والجامعية( على ُخطط وآليات لتدري
عناصر المواطنة الرقمية جزًءا كبيًرا من األزمة، وعائًقا يحول دون الدمج الصحيح والمالئم للمجتمع 
المحلي في المجتمع الدولي، ودون المزج اآلمن والُمثمر بين الهوية الثقافية الحضارية من جهة، 

سؤولياتها تجاه والهوية الرقمية من جهة أخرى، األمر الذي يستوجب ضرورة اضطالع الحكومات بم
 (2022)عثمان، شعوبها: تعليمًيا في المحل األول، ثم إعالمًيا ومجتمعًيا وثقافًيا وسياسًيا.



 خاتمة:

نتج عنه وي، اليتفقمعالمواطنةالصالحةالتعامل مع البيئة الرقميةنسوءوفي األخير يمكن القول با
انسالخ الفرد من هويته الحقيقية واستبدالها بهوية رقمية يتفاعل بها في العالم االفتراضي بما يحتويه 
من معطيات رقمية وأفراد رقميين آخرين، هذا ما يجعل معظم المجتمعات وخصوصا العربية منها 

ة في المجال الحديث المستجداتتشهد أزمة في هويتها التي تتالشى شيئا فشيئا خصوصا مع 
، ووجود برامج األنترنيتلت عملية التواصل االجتماعي عبر تقنية التي وفرت وسائل سهٌ  التكنولوجي

عديدة ومتنوعة للتواصل االجتماعي مثل الفيسبوك واالنستغرام والتيكتوك ... وغيرها، التي ومواقع 
دمج معها، ويكتسب قيم أخرى ، ويختلط بالكثير من الثقافات األخرى ويناجعلت المواطن ينجذب اليه

 غريبة عنه،
،إننانتحدثهناعنتهاإجابياالمثلىمنلالستفادةلذافنحنفيأمسالحاجةإلىسياسةوقائيةضدأخطارالتكنولوجيا،وتحفيزية

تجعل المواطن يحافظ على قيمه وهويته داخل هذا العالم الرقميمن خالل تعزيز سياسةجديدة
 سات المسؤولة على التنشئة االجتماعية.من طرف الجهات والمؤسالمواطنةالرقميةقيم
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 الملخص:

قيم المواطنة لدى التالميذ من وجهة نظر األساتذة  هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن واقع
( مفردة 109تكونت عينة الدراسة من ) ثانوي(،-متوسط-في المراحل التعليمية الثالثة)ابتدائي

 يان لجمع المعلومات من العينة( اناث. حيث استخدمنا في دراستنا هذه االستب81( ذكور، )28)

اسة والبيانات المراد الحصول عليها استخدمنا المنهج لقياس قيم المواطنة، وفي ضوء طبيعة الدر 
لتحليلي، ومن خالل النتائج المتحصل عليها نجد ان أفراد العينة بشكل عام يبدون الوصفي ا

من 1.90الموافقة على العبارات التي تقيس قيم المواطنة لدى التالميذ. اذ بلغ المتوسط المرجح )
(، وبانحراف 2.49الى 1.75الرباعي لسلم ليكرت )من ( وهو متوسط يقع ضمن فئة المعيار 4

والذي يشير الى ان تالميذ المراحل التعليمية الثالث بصفة عامة يفتقدون الى  0.607معياري 
( يرون بأنه قلما يحترم التالميذ من %79حد ما لقيم المواطنة، ذلك ان أغلب األساتذة )حوالي 

( يرون ضرورة تفعيل %95غلب األساتذة؛ أي ما يقارب )الوطنية. كما ان أ تلقاء أنفسهم الرموز 
 الجهود لكي يعي التالميذ حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم.

 القيم، المواطنة.الكلمات المفتاحية: 

Summary:   

The current study aimed to reveal the reality of the values of citizenship among 

students from the point of view of teachers at the three educational levels (primary-

intermediate-secondary), the sample of the study was formed from (109) samples (28) 
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males, (81) females. In our study, we used this questionnaire to collect information 

from the sample to measure citizenship values, and in light of the nature of the study 

and the data to be obtained, we used the analytical descriptive approach, and through 

the results obtained, we find that the sample members in general agree with the terms 

that measure the values of citizenship in pupils. The weighted average (1.90 out of 4), 

which falls within the four-tier category of Lykert ladder (from 1.75 to 2.49), was a 

standard deviation of 0.607, which indicates that pupils at the three levels of 

education generally lack some citizenship values, as most teachers (about 79%) 

believe that pupils rarely respect national symbols on their own. Most teachers, or 

nearly 95 percent, believe that efforts should be activated in order for students to be 

aware of their rights and to abide by their duties 

Keywords : value , citizenship.                                                       
                                                                  

 الدراسة:إشكالية . 1

عموما     منظومة القيموالقومية،يلمس أهمية  الوطنية إن المالحظ لواقع المجتمعات في هويتها
بنية الوعي الوطني لدى  أبرزها العولمة. ما ساهم في تعزيز في مواجهة التحديات المختلفة ومن

المواطنة بأبعادها التاريخية، والمكانية، والثقافية، والسلوكية  سواء. فقيمالشباب، والنشء على حد 
 اعطائها أساسا عقليا االجتماعية والنظم  ينتقوم بالربط بدورا حيويا في المجتمع،حيث  يتؤد

ثقافة االنتماء للوطن. فهي من أهم سبل  يرسخفي أذهان أبناء المجتمع الواحد. مما  يستقر
 الفعليةالتي تفرضها الحاجات  والداخليةالتي تفرضها العولمة،  الخارجية التحدياتمواجهة 

والثقافي والتربوي إضافة  ياسيالستطرح على مستوى الفكر الفلسفي  اليومأصبحت  للمجتمع.حيث
مستوى الحقوق  ظاهريا علىآلخر للتفكك، حين إلى االقتصادي، كمنظومة واحدة، معرضة من 

 الوطنية بالقيمعلى مستوى االعتقاد، االنتماء والشعور وجوهريا والواجبات والمشاركة وااللتزام 
بتربية من االهتمام  المزيد توجيهو إعداد الناشئة والشباب،  تجويد عمليةلذلك أصبح من الضروري 

وتعتبر المدرسة بمحتواها .وأولها المدرسة االجتماعيةمن خالل دور مؤسسات التنشئة  المواطنة
المواطنة في  مفاهيم التلميذ وتعليم لتلقينالفلسفي والتربوي والعلمي والعملي، الفضاء الواسع 

 القريبثابتة وفاعلة على المدى  استراتيجيةو  واعيةجانبها الوجداني والمعرفي والسلوكي كممارسة 
على دور  (2006)يوسف،  (2011)زياد و ليلى، (2010)بسام، حيث اكدت دراسة كل من . والبعيد



وهذا ما دفعنا في المؤسسات التربوية والتعليمية في ترسيخ قيم المواطنة لدى المتعلمين والطالب 
 .التالميذلمواطنة لدى قيم ا واقعدراستنا هذه إلى بحث وتقصي وجهات نظر األساتذة عن 

يأخذ  الذي التقويمي المرجع وأهمية التالميذ، لدى المواطنة تنمية قيم في المدرسة ألهمية نظرا
 وتمكين التعليمية العملية في ومهما فاعال طرفا باعتبارهم األساتذة نظر وجهة االعتبار بعين

 من اكتساب القيم وتفعيلها داخل المحيط المدرسي وخارجه. التلميذ
 حيث من المدرسة واقع تشخيص على الوقوف بضرورة أوصت قد الدراسات من العديد أن نجد

 األحداث أن صالحين. حيث كمواطنين للتصرف التالميذ تهيئة في دورها وتحديدالقيم، غرس
المتسارعة محليا وإقليميا، انعكست بشكل أو بآخر على مفهوم الهوية ومستقبل الوحدة الوطنية 

والتفاعل اإليجابي بين أبناء الوطن الواحد. وهذا يدفعنا للوقوف على واقع قيم المواطنة في 
 . لذلك كان سؤال موضوعنا كالتالي:ة نظر األساتذةالمدرسة الجزائرية من خالل وجه

 ما واقع قيم المواطنة لدى التالميذ من وجهة نظر األساتذة؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، نقوم بطرح تساؤل فرعي 

 نتقصى من خالله واقه حال قيم المواطنة.
 التساؤل الفرعي:

 المواطنة لدى التالميذ؟ما واقع قيم  -
 وهل يختلف من مرحلة تعليمية ألخرى؟ 

 :وأهميتها الدراسة أهداف. 2
 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

تقصي واقع قيم المواطنة لدى التالميذ، والتعرف على األساس الذي يعتبر فيه التلميذ مواطنا  -
 صالحا في دولته. 

التعليمية يحتاج فيها التالميذ الى جهد أكثر لتنمية قيم المواطنة العرف على أي المراحل  -
 لديهم.

 أهمية الدراسة:
من اهم المواضيع وأكثرها تأثيرا في معيار الهوية حيث يعد مؤشرا على  يعتبر موضوع المواطنة-

 جودة حياة األفراد ومعيار أساسي للتنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة.
رسم مسار السياسةالتربويةاالجتماعية منها والنفسية في تقييم وتقويم الوضع العام للمدرسة -

 المختلفة، وابراز دورها ومهامها في ترسيخقيم المواطنة وأدائها بشكل عام. الجزائرية بمراحلها



 متغيرات الدراسة ومصطلحاتها:. 3
النفسية واالجتماعية، اإلنسانية، الوطنية مجموعة من القيم االنتمائية بأبعادها قيم المواطنة: 

 والقانونية، والمشاركة المجتمعية التي تسعى المدرسة لتنميتها لدى التالميذ.
 وسيلة أنها ،كما والنشاط للعمل الدوافع بمثابة وهي واإلرشاد القيم هي وسيلة للتوجيهالقيم:
 لتحقيق
 وتزود أفراد االجتماعي والثبات التوازن  تحقيق على تعمل كما واالجتماعي النفسي التوافق

 المجتمع
، وعرفت بأنها موجهات (73، صفحة 2001الجواد، ).والجماعة الفرد شخصية لبناءالحياة، بمعنى

للسلوك أو االحكام المعيارية للسلوك اإلنساني، وهي تعد مرجعية حاكمة للسلوك المرغوب الذي 
 (39، صفحة 2011عياد، )المجتمع ألفراده وبه تنتظم الحياة يرتضيه

 القبول المجتمع،وتتضمن في االفراد بها التي يتمتع العضوية المواطنةإلى يشيرمفهوم المواطنة:
 رفاهية أجل  من المشترك باالهتمام واإلحساس االفراد جميع بين االهتمامات والتسليم بتبادل

، 2011عبد العزيز، )والقدرة على العطاء لتحقيق المزيد من تطور المجتمع واستمراره. المجتمع
 (255صفحة 
" ان المواطنة التعني مجرد معرفة الفرد بالحياة السياسية، ومشاركته في عملياتها، Crick" ويرى 

بشؤون المجتمع، وقدرته على العمل بكفاءة لصالحه. ولذلك يعرف  ولكنها الوعي الفردي واهتمامه
المواطنة بأنها: العضوية التي يتمتع بها األفراد في المجتمع، واالحساس باالهتمام المشترك من 

 ,Crick)أجل رفاهية المجتمع، والقدرة على العطاء لتحقيق مزيد من تطور المجتمع واستمراره
2000, p. 47)) 

 فرضيات الدراسة. 4
صفرية والتي سنسعى  فرضيةمن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها فقد تم صياغة 

تأكد من صحتها وبالتالي قبولها أو رفضها لمن خالل هذه الدراسة لوضعها قيد التمحيص ل
البديلة وهذا باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة على أن يتم اختبار  ةوبالتالي قبول الفرضي

فأقل، والذي  5%كما هو معلوم في العلوم اإلنسانية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ةهذه الفرضي
 فأكثر.95%يقابله بالضرورة مجاالت الثقة في حدود 

قيم المواطنة لدى التالميذ ي في لكي تتقصى أي اختالف حقيق جاءت هذه الفرضية الفرضية: -
والذي يمكن أن يحدث نتيجة اختالف المراحل التعليمية، )ابتدائي، متوسط، ثانوي( وهذا بغرض 
معرفة أٌي من هذه المراحل التعليمية يحتاج فيها التالميذ إلى جهد أكثر لتنمية قيم المواطنة 

الفروق إن وجدت، بحيث تم  لديهم. وعلى هذا األساس تم صياغة هذه الفرضية لتبحث في
 صياغتها في شكل فرضية العدم على النحو التالي: 



H0-."ال توجد فروق معنوية في قيم المواطنة لدى التالميذ تعزى الختالف المراحل التعليمية" 
 
 أداة الدراسة وإجراءاتها. 5
 بناء أداة الدراسة: - 1

استبانه تقيس قيم المواطنة لدى التالميذ لقد تم جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة بواسطة 
عليمية،وقد صممت في ضوء تفي الوسط التربوي من وجهة نظر األساتذة في مختلف المراحل ال

تساؤالت الدراسة وأهدافها، بناء على ما ورد في الدراسات السابقة وفي اإلطار النظري لهذه 
لومات الالزمة في مثل هذه الدراسات الدراسة، باعتبارها من أنسب أدوات جمع البيانات والمع

 عبارة قياس تشمل مختلف قيم المواطنة مجتمعة. 20اشتمل هذا االستبيان على 
 

صممت أداة الدراسة حسب سلم ليكرت الرباعي، حيث ُقسمت الخيارات إلى قسمين 
د، إذ يتعلق بالموافقة واآلخر بعدم الموافقة على كل عبارة مستبعدين بذلك درجة الحيا أحدهما

يقابل كل عبارة قائمة تحمل الدرجات التالية "درجة الموافقة التامة" و"درجة الموافقة"، أو "درجة 
عدم الموافقة" و"درجة عدم الموافقة التامة" وقد تم إعطاء كل خيار من الخيارات السابقة أوزان 

 لي: بحسب الفقرات السلبية وااليجابية لتتم معالجتها إحصائيًا على النحو التا
 

 الدرجات

أوزان العبارات  االختيارات
 السلبية

أوزان العبارات 
 اإليجابية

مجاالت 
المتوسطات 
الحسابية 
 المرجحة

 1.74 -1.00  4 1 موافق تماما الموافقة
 2.49 - 1.75 3 2 موافق

عدم 
 الموافقة

 3.24 - 2.50 2 3 غير موافق
موافق غير 

 تماما
4 1 3.25 - 4.00 

 
 الدراسة:ثبات أداة  -



    Alpha deلقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ 
Cronbach حيث يوضح الجدول التاليحيث طبقت المعادلة على العينة لقياس الصدق البنائي 

 معامل الثبات العام وصدق المحك.
 Alpha de Cronbach(: معامل الثبات 2جدول رقم )

صدق 
 المحك

معامل 
 الثبات

عدد 
 مجاالت دور المدرسة العبارات

 قيم المواطنة 20 795, 0.89
 

األمر الذي يعني %80من الجدول السابق أن معامل الثبات عال ومقبول حيث بلغ حوالي يتضح
إمكانية االعتماد على هذه األداة في دراستنا الميدانية، وهو ما يؤكده أيضا صدق المحك الذي 

 وهو معامل عاٍل في مثل هذه الدراسات. 89%بلغ معامله العام 
 عينة الدراسة. 6

نظرًا لصعوبة حصر مفردات مجتمع الدراسة، ومن أجل تجنب التحيز في اختيار العينة، فقد تم 
( مفردة، 125اختيار عينة عشوائية بسيطة وزعت استمارة االستبانة على مفرداتها بواقع )

الحيتها للتحليل. ولقد تضمنت الدراسة متغيرات لعدم ص استبانة( 16استبعدت منها عشرون )
أساسية خاصة بالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وفيما يلي الخصائص عينة 

 الدراسة والمبينة على النحو التالي: 
 خصائص عينة الدراسة حسب متغير الجنس: -

 الجنس ( : توزيع العينة حسب3الجدول رقم )
النسبة  %

  التكرار المئوية
 ذكور 28 25,7
 إناث 81 74,3
 المجموع 109 100,0

من خالل اإلحصائيات الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن ثلثي مفردات عينة 
%،  25.7% من أفراد العينة إناث والباقي ذكور ما يمثل نسبة 74.3الدراسة إناث أي ما نسبته 
الغالبة هي من جنس اإلناث ونسبة قليلة من الذكور.والتمثيل البياني وبذلك فقد كانت النسبة 

 التالي يوضح كيفية توزيع مفردات العينة بين الجنسين



 

 
 :خصائص عينة الدراسة حسب المراحل التعليمية -

 ( : توزيع العينة حسب المراحل التعليمية4الجدول رقم )                             
النسبة %

المراحل  التكرار المئوية
 التعليمية

 ابتدائي 33 30,3
 متوسط 46 42,2
 ثانوي  30 27,5

 المجموع 109 100,0
نالحظ من الجدول أنه تم تنويع المستويات والمراحل التعليمية أيضا، بحيث تتقارب نوعًا ما حجم 

على المرحلة  %42.2مفردات عينة الدراسة بين هذه المراحل، حيث وزعت عينة الدراسة بنسبة 
في مرحلة الثانوية.  %27.5على مرحلة االبتدائي، وأخيرا نسبة  %30.3المتوسطة، ونسبة 

 حيث يمكن تمثيل ذلك في الشكلين المواليين:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكور
 28 

 إناث
 81 

 توزيع العينة حسب الجنس(: 01-)الشكل رقم
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 المنهج . 7
التالميذ  لدى قيم المواطنة واقع طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها لمعرفة ضوء في

دراسة الظاهرة  على يعتمد التحليلي،الذي الوصفي المنهج استخدام األساتذة،تم نظرمن وجهة 
، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا يعبر عنها ويوضح خصائصها عن طريق جمع كما هي في الواقع

 المعلومات وتحليلها وتفسيرها ومن ثم تقديم النتائج على ضوئها.
 حدود الدراسة . 8

مجموعة من المحددات التي تحيط بهذه الدراسة وذلك بسبب طبيعة الموضوع واألهداف هناك 
تتحدد هذه الدراسة بأطر وبمجاالت محددة دون غيرها،  ، وعلى هذا األساسالوصول إليه المراد

 أما باقي المجاالت والمتغيرات األخرى فإننا نفترض بأنها ستبقى ثابتة بالنسبة لهذه الدراسة:
تقتصر دراستنا هذه على استقصاء اتجاهات واعتقادات أساتذة المجال البشري:              

 .المراحل التعليمية الثالثة حول قيم المواطنة

   2022شهر فيفري تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الزمني:  المجال              

تنحصر دراستنا هذه على عينة تشمل إحدى عشرة مؤسسة المجال المكاني:                

والية خنشلة تضم كل المراحل التعليمية الثالثة )مدارس ابتدائية، بتعليمية 
 (. ثانويات متوسطات، و
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على واقع قيم المواطنة في المؤسسات  استهدفت هذه الدراسة الوقوفالمجال الموضوعي: 

تم معالجة البيانات باستخدام العديد من األساليب  .الثالثةالتربوية في المراحل التعليمية 
وذلك  (،20SPSS.Vاالجتماعية)اإلحصائية المستخرجة من برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 

بعد أن تمت عملية جمع البيانات ومن ثم فرزها وترميزها، واألساليب التي تم استخدامها في هذه 
 الدراسة جاءت كالتالي:

م التوزيعات التكرارية والنسب المئوية وبعض الرسوم البيانية لتمثيل الخصائص تم استخدا .1
 الديمغرافية والشخصية ألفراد عينة الدراسة.

حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري كمقاييس النزعة المركزية، من أجل وصف بعض  .2
 متغيرات الدراسة.

 حساب المتوسطات الحسابية المرجحة. لمعرفة درجة الموافقة العامة )االتجاه العام( تم .3
تم استعمال معامل ارتباط بيرسون لمعرفة مدى االتساق الداخلي ألبعاد الدراسة. وفي اختبار  .4

 مدى وجود أية عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات الدراسة أو بعض أبعادها من جهة أخرى 
ومعامل Alpha de Cronbachخولقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونبا .5

 الصدق لقياس الصدق البنائي.
وكذا اختبار تحليل  Test-Tالدراسة ودراسة الفروق تم اللجوء الختبار  ومن أجل اختبار فرضية .6

 One way Anovaالتباين األحادي 
 ( لوجود فروق في االنحرافات المعيارية.Levensمن أجل تحليل التباين تم استخدام اختبار) .7

 
 اإلجابة على أسئلة الدراسة . 9

 ما واقع قيم المواطنــة لدى التالميذ؟
من أجل الوقوف على واقع قيم المواطنة ومعرفة مدى التزام تالميذ المراحل الثالثة بقيم المواطنة، 
من خالل اتجاهات األساتذة البد من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما هو 

 التالي: موضح في الجدول
 



 واقع قيم المواطنــة لدى التالميذ(:5جدول رقم )                     

عبارات قياس قيم 
  المواطنة

درجة عدم  درجة الموافقة
 الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
االتجاه  الترتيب المعياري 

موافق  العام
غير  موافق تماما

 موافق 

غير 
موافق 
 تماما

كثيرًا ما تنتشر مظاهر 
وانعدام  الالمباالة

المسئولية في أوساط 
 التالميذ

 7 2 59 41 التكرار

النسبة % الموافقة 16 0.778 1.77
 6,4 1,8 54,1 37,6 المئوبة

أحيانا ما يعاني التالميذ 
من بعض صور 

وأشكال التمييز في 
 المعاملة

 9 34 53 13 التكرار

2,36 ,800 3 
عدم 
النسبة  % الموافقة

 المئوبة
11,9 48,6 31,2 8,3 

قليال ما يحترم التالميذ 
من تلقاء أنفسهم العلم 

 والنشيد الوطني

 5 18 60 26 التكرار
النسبة  % الموافقة 10 770, 2,02

 المئوبة
23,9 55,0 16,5 4,6 

في أغلب الحاالت ال 
يلتزم التالميذ طواعية 

بالقانون الداخلي 
للمؤسسة والنظام العام 

 فيها

 5 22 52 30 التكرار

النسبة  % الموافقة 12 816, 2,02
 المئوبة

27,5 47,7 20,2 4,6 

نادرًا ما يهتم التالميذ 
بالمحافظة الذاتية على 

 ممتلكات المؤسسة

 - - - 109 التكرار
الموافقة  20 000, 1,00

النسبة  % التامة
 المئوبة

100,0 - - - 

ال يبالي التالميذ كثيرًا 
بضرورة الحفاظ على 

بيئة المؤسسة وبالجانب 
 الجمالي فيها

 5 24 51 29 التكرار

النسبة  % الموافقة 9 821, 2,05
 4,6 22,0 46,8 26,6 المئوبة



اح للتالميذ نادرا ما تت
فرصة الحوار والتعبير 
عن آرائهم من خالل 

 اإلذاعة المدرسية

 12 15 30 52 التكرار

النسبة  % الموافقة 13 1,025 1,88
 المئوبة

47,7 27,5 13,8 11,0 

 يحبذ في الغالب ال
التالميذ المشاركة في 

إدارة قضايا وأمور 
 المؤسسة

 8 36 49 16 التكرار

النسبة  % الموافقة 5 817, 2,33
 المئوبة

14,7 45,0 33,0 7,3 

اختيار  عادة ما يتم
رؤساء األقسام وممثلي 

التالميذ بالتعيين ال 
 باالنتخاب

 14 26 39 30 التكرار

النسبة  % الموافقة 6 994, 2,22
 12,8 23,9 35,8 27,5 المئوبة

ج إلى جهد فعاًل، نحتا
مضاعف لكي يعي 

التالميذ بحقوقهم ويلتزم 
 بواجباتهم

 2 4 25 78 التكرار

1,36 ,646 19 
الموافقة 
النسبة  % التامة

 المئوبة
71,6 22,9 3,7 1,8 

ناسبات ال في معظم الم
يولي التالميذ أدنى 

أهمية للبرامج وللفعاليات 
 الوطنية

 9 35 49 16 التكرار

النسبة  % الموافقة 4 830, 2,34
 المئوبة

14,7 45,0 32,1 8,3 

يذ بعض يجهل التالم
المحطات التاريخية 

 ومآثر الثورة التحريرية
 التكرار

30 50 24 5 
 الموافقة 11 827, 2,04

27,5 45,9 22,0 4,6 

التالميذ كثيرًا ال يحبذ 
المشاركة الجماعية 

 والعمل التطوعي

 21 52 27 9 التكرار
2,78 ,854 1 

عدم 
النسبة  % الموافقة

 19,3 47,7 24,8 8,3 المئوبة

لتالميذ سلوك معظم ا
بعيد كل البعد عن قيم 

التسامح واحترام 

 16 52 27 14 التكرار
عدم  2 887, 2,64

النسبة  % الموافقة
 14,7 47,7 24,8 12,8 المئوبة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اآلخرين
ألساتذة يتعرض بعض ا

أحيانا للشتم أو حتى 
العنف البدني من طرف 

 التالميذ

 23 14 48 24 التكرار

 الموافقة 6 1,046 2,33
% 22,0 44,0 12,8 21,1 



عبارات قياس قيم 
  المواطنة

 درجة الموافقة
درجة عدم 

 الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه العام الترتيب
موافق 
 موافق تماما

غير 
 موافق 

غير 
موافق 
 تماما

يحتاج أغلب 
التالميذ لنشاطات 

التوعية بمضار 
بعض اآلفات 

 االجتماعية

 3 4 25 77 التكرار

 % الموافقة التامة 18 693, 1,37
النسبة 
 المئوبة

70,6 22,9 3,7 2,8 

لدى التالميذ 
 في واضح قصور

حول  المعلومات
 المقومات الوطنية

 والسياسية

 - 18 49 42 التكرار

 % الموافقة 15 712, 1,78
النسبة 
 المئوبة

38,5 45,0 16,5 - 

ال يوجد بمؤسستنا 
مقر للجمعيات 

الخيرية واألعمال 
 التطوعية

 1 8 22 78 التكرار

 % الموافقة التامة 17 664, 1,38
النسبة 
 المئوبة

71,6 20,2 7,3 ,9 

ال يوجد بمؤسستنا 
فريق رياضي 

يمثلها في 
المسابقات 

الرياضية وطنيا أو 
 دولياً 

 6 24 28 51 التكرار

 % الموافقة 14 947, 1,86
النسبة 
 المئوبة

46,8 25,7 22,0 5,5 

مؤسستنا ال تساهم 
كثيرًا في المعارض 
 والنشاطات الثقافية

 11 30 33 35 التكرار

 % الموافقة 8 992, 2,16
النسبة 
 المئوبة

32,1 30,3 27,5 10,1 



 
 

يتضح من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة بشكل عام يبدون درجة الموافقة على 
( وهو 4من  1,90العبارات التي تقيس قيم المواطنة لدى التالميذ، حيث بلغ المتوسط المرجح )

( وبانحراف معياري 2.49إلى  1.75متوسط يقع ضمن فئة المعيار الرباعي لسلم ليكرت )من 
تشير إلى أن تالميذ المراحل التعليمية الثالث بصفة عامة يفتقدون إلى حد ما  التي و 0.607

لقيم المواطنة أو أن مستوى قيم المواطنة لديهم ضعيف. فقد أتفق جميع األساتذة دون استثناء 
على انه من النادر ما يهتم التالميذ بالمحافظة الذاتية على ممتلكات المؤسسة، ذلك أن أغلب 

( يعتبر أنه قلما يحترم التالميذ من تلقاء أنفسهم الرموز الوطنية )العلم 79%والياألساتذة )ح
 حول المقومات الوطنية المعلوماتي ف والنشيد الوطني(، حيث اتضح أن لدى التالميذ قصور

وانعدام المسئولية في أوساط التالميذ كثيرًا ما تنتشر في أوساط  والسياسية، وأن مظاهر الالمباالة
( أننا فعال نحتاج إلى جهد مضاعف %95ميذ. إذ يرى أغلب األساتذة؛ أي ما يقارب )حواليالتال

لكي يعي التالميذ بحقوقهم ويلتزم بواجباتهم، كما يحتاج أغلب التالميذ لنشاطات التوعية بمضار 
بعض اآلفات االجتماعية من خالل التعبير عن آرائهم عبر اإلذاعة المدرسية والمشاركة في 

 ت الجمعيات الخيرية واألعمال التطوعية وحتى في المسابقات الرياضية. نشاطا
 اختبار الفرضية . 9

نص الفرضية: "ال توجد فروق معنوية في قيم المواطنة لدى التالميذ تعزى الختالف المراحل 
 التعليمية"

التالميذ هل تختلف قيم المواطنــة لدى الختبار صحة هذه الفرضية ولإلجابة على السؤال )
( كان البد من معرفة فيما إذا كان هناك اختالف من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى؟

في قيم المواطنة باختالف المراحل التعليمية فيما بينها )االبتدائي، المتوسط، الثانوي( وحتى 
 حقيقيةهذا االختالف "إن وجد"ناتج عن وجود فروق  ضمن المرحلة الواحدة، وفيما إذا كان

 واقع قيم المواطنة

 1 12 71 25 التكرار

 % ضعيفة/قليلة - 607, 1,90
النسبة 
 المئوبة

22,9 65,1 11,0 ,9 



 إلى هذه الفروق  الصدفة. ثم وفي مرحلة متقدمة من التحليل نقوم بتقسيم عامل وليست نتيجة
التباين أو ما  تحليل لهذا االختالف، وهو ما يتضح في جدول المسببة للمصادر طبقا مكونات

 One Way Analysis of Varianceاألحادي  التباين يطلق عليه اختبار تحليل
(ANOVA):كما يلي 

 
لتحليل التباين األحادي في قيم المواطنة حسب المراحل ANOVA(: اختبار07-03جدول رقم )

 التعليمية

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة F المربعات

المراحل 
التعليمية

 322, 1471, 422, 2 845, بين المجموعات 
   368, 106 39,045 خارج المجموعات

  108 39,890 المجموع
 

 من خالل جدول تحليل التباين، وبمقارنة المتوسطات الحسابية عن طريق إجراء اختبار   
(F) الحسابية لقيم المواطنة في مختلف يتضح عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المتوسطات

( وهي 0.322المراحل التعليمية سواء داخل المجموعات أو خارجها، حيث أن مستوى الداللة بلغ )
مما يعني عدم وجود تباين في قيم المواطنة لدى تالميذ المراحل التعليمية ، 5%قيمة أكبر من 

وبالتالي يتم قبول الفرضية بأنه "ال توجد فروق معنوية في قيم المواطنة لدى التالميذ تعزى  الثالث.
 الختالف المراحل التعليمية"

 
 تفسير نتائج الدراسة . 10

 المواطنة أو أن مستوى قيم المواطنة لديهم ضعيف التالميذ إلى حد ما لقيم يفتقدبصفة عامة، 
 ألخرى. حيث بلغ المتوسط الحسابي المرجح ال يختلف من مرحلة تعليمية وان هذا المستوى 

 ما يظهر التباين في دراستنا الحالية من خالل االلتزام بالواجبات والحقوق، واحترام(4من 1.40)
تشاركية، من طرف  عملية  توجيهية سياسة حسب آراء األساتذة لقصور وغيابرجع يوهذا القيم 

المؤسسات التربوية، بالنسبة لعملية اشراك التالميذ في مختلف األنشطة التربوية داخل المدرسة 
المجتمع، وهذا عكس وخارجها وعدم ربط النشاطات المدرسية بأبعاد القيم الوطنية الخاصة ب

الدور الوظيفي الذي يخص األنشطة التربوية في رفع وتفعيل قيم المواطنة. إضافة لطبيعة 
المرحلة ومدى نضج التالميذ فيما يخص الوعي بالقيم المختلفة التي تصب بدورها في البعد 



ة التربوية الحاضنأهمية  وبسام فيالوطني الداخلي والخارجي. وهذا ما يتوافق مع دراسة يوسف 
 التالميذ.ى في ترسيخ القيم الوطنية لد

 خاتمة
 من خالل هذه الدراسة التي هدفت لمعرفة واقع قيم المواطنة لدى التالميذ في المدرسة الجزائرية

تتضح أهمية الوسط المدرسي باختالف مراحله في تفعيل قيم المواطنة وتشخيص مواطن الضعف 
تمثلة حسب نتائج الدراسة في انخفاض مستوى قيم المواطنة والقصور في العملية التربوية والم

وضعف فاعلية األنشطة المدرسية، وعدم فاعليتها التربوية بالنسبة لما هو متوقع  لدى التالميذ
منها، مما يؤكد على ضرورة رفع مستوى األداء على المستوى األمبريقي، من خالل برامج تربوية 

 المقابل تعزيز سياسة التكافل المؤسساتي في المجتمع.عملية وفعالة ومتجددة. وفي 
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من  تالميذ المرحلة االبتدائية ىدور الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني لد
 األستاذوجهة نظر 

 طالبة الدكتوراه: كنزة معلم
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 الملخص: 

دور الكتاب المدرسي في غرس قيم ومفاهيم االنتماء الوطني  تسليط الضوء على إلىتهدف هذه المداخلة 
في الكتاب وإبراز  ةالالصفية المتضمن في نفوس تالميذ المرحلة االبتدائية من خالل األنشطة الصفية و

، كما تم استخدام المنهج التعليميةأي الكتب تحتوي على هذه القيم في كل مستوى من هذه المرحلة 
العينة فقد كان اختيار  أماأداة للوصول الى النتائج وتحقيق الهدف من الدراسة، الوصفي واالستبيان ك

األنشطة  أن إلى األخيرعشوائي إلحدى المدارس االبتدائية الموجودة في والية بسكرة وتوصلنا في 
 التعليمية باختالفها تسهم في زرع قيم احترام الوطن في نفوس التالميذ واحترام رموز السيادة الوطنية

وتجسيد كل هذا في شكل زيارات خارجية للمتاحف ونشاطات ومسابقات  ..والتضحية من اجل الوطن.
 ثقافية تقام من قبل التالميذ. 

األنشطة األنشطة الصفية، مدرسي، التعليم االبتدائي، : المدرسة، الكتاب الالكلمات المفتاحية
 قيم االنتماء الوطنيالالصفية،

 
Summary : 

This intervention aims to identify the role of the textbook in instilling the values 

of national affiliation for primary school students through classroom and 

extracurriculaireactivitésincluded in the book and highlight which books contain 

these values at each level of this educational stage. 

The descriptive approach and the questionnaire were used as a tool to reach the 

results and achieve the objectives of the study, as for the sample, itw as a 

random selection of one of the primary schools located in the Wilaya of Biskra, 

and we concluded at the end that the various educationl activitiés contribute in 

implanting                                              the values of respect for the homeland 

and symbols of national sovereignty and sacrifice for the sake of the home 

country and embodying this in the form of foreign visits to the museums, and 

cultural competitions help by students. 



Keywords : school, textbook, primary education, classroom activities, extra-

curricular activities, values of national belonging 
 

 مقدمة:

يوجد العديد من المؤسسات االجتماعية والتربوية التي تعمل على تعزيز قيم االنتماء الوطني، إال أن 
ن تأثير مباشر وفعال على المتعلمين المنتمين اليها خاصة في المدرسة تكون في مقدمتها ذلك لما لها م

المرحلة االبتدائية ألنها بمثابة القاعدة والبداية الحقيقية لبناء الشخصية المتوازنة للطفل ليصبح مواطنا 
 وطنه.صالحا داخل 

دة بهذا الدور تقوم جاهنجد أن المدرسة المتسارعة والمهددة لالنتماء والهوية وفي ضوء متغيرات العصر 
عن طريق العديد من الوسائل من أهمها الكتاب المدرسي وما يتضمنه من أنشطة صفية داخل حجرة 
الدراسة وأنشطة ال صفية خارجها مشكلة رصيدا ثقافيا لتنمية الحس الوطني وقيم الوالء واالعتزاز 

لصحة والتشجير واحياء باالنتماء للوطن وخدمته، ويتجسد ذلك من خالل القيام بحمالت النظافة وا
 .المناسبات الدينية والوطنية وإقامة المسابقات الثقافية

يسهل ان توظيف المنهج الدراسي بشكل سليم كما هو مخطط له عن طريق األنشطة الصفية والالصفية 
 دراسي. مستوى كل  تطلبهيي حسب ما عملية اكساب التلميذ السلوك اإليجابي وغرس قيم انتمائه الوطن

 إلشكالية ا -10

الجميع يقلد في ابسط األشياء مما أدى بهم الى  فأصبحاالفراد الراهنة على المجتمعية لقد اثرت التغيرات 
على هويتهم وانتمائهم شكل خطرا وتهديدا يبات ما والقيم، هذااالبتعاد واالنسالخ عن التراث والدين 

 لمجتمعاتهم.

في هذا الشأن نجد الجزائر على سبيل المثال تعمل جاهدة في المحافظة على الهوية واالنتماء الوطني 
للتالميذ او المجتمع المصغر لهم  ةالثاني مؤسسةالها تعتبر داخل نفوس أبنائها من خالل المدرسة التي 

جموعة من المعارف والمهارات في تقوم بتنشئتهم واكسابهم م ألنهافهي األداة الرسمية للتربية والتعليم ذلك 
الجانب المعرفي والسلوكي، خاصة في المرحلة االبتدائية التي يكون فيها التالميذ مهيئين لفهم واكتساب 

داخل الكثير من العادات والقيم االجتماعية التي تساعدهم مستقبال في االندماج والتكيف االجتماعي 
 ن.الوط

 بموضوع الهوية واالنتماء الوطني من خاللقد اولت االهتمام كمؤسسة تعليمية تربوية المدرسة نجد ف
والصورة التنفيذية للمنهج في تحقيق أهدافه كما انه أداة عمل الكتاب المدرسي الذي ترى فيه الوسيلة 



العديد من القيم قل يتم نخالله فمن مجتمع وقيم االنتماء للوطن الوالقناة الناقلة لثقافة بالنسبة لألستاذ فه
الوطنية موزعة على عدد من وطن واحترام رموز السيادة الوطنية وغيرها من القيم ء للاالعتزاز باالنتماك

عن طريق األنشطة الصفية والتفاعالت اليومية داخل الكتب في هذه المرحلة التعليميةباختالف مستوياتها 
س هذه القيم في اذهان التالميذ حتى يتمكنوا من حجرة الدراسة وكذلك األنشطة الالصفية لترسيخ وغر 

 تكوين هويتهم الجزائرية وانتمائهم الوطني لها.

دور الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني لدى تمحور اشكالناحول وتأسيسا على ما سبق ذكره ي
 ة.تالميذ المرحلة االبتدائي

 التساؤل الرئيس:

من وجهة  ما هو دور الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية -
 نظر األستاذ؟

 األسئلة الفرعية:

كل مستوى تالميذ المرحلة االبتدائية حسب كيف يساهم الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني ل-
 من خالل األنشطة الصفية؟دراسي 

كل مستوى تالميذ المرحلة االبتدائية حسب الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني لكيف يساهم -
 من خالل األنشطة الالصفية؟ دراسي

 تحديد المفاهيم -10

مؤسسة اجتماعية ضرورية تهدف إلى " :بأنهـا Ferdinand Buissonفرديناند بويسون  هايعرفالمدرسة: 
جل إعداد األجيال الجديدة، ودمجها في إطار الحياة ن أم ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة

 ة.االجتماعي

المنشأة، أو المنظمة التي تتم من خاللها العملية التعليمية سواء في شكل  هيكما يعرفها عدلي سليمانبأها 
روضة أطفال، أو مدرسة أو معهد أو كلية أو مركز تعليمي، ولكل مدرسة أهداف ومناهج، وبرامج 

 1.وكذا أدوات وغيرهاوخدمات 

                                                           
 ك،با، أمارادور المدرسة الجزائرية في تنشئة الفرد على قيم المواطنة: قراءة تحليلية لبعض الدراسات: بلعسلة فتيحة-1
 .22، ص2017 ،25العدد، 8مجلدلمريكية العربية للعلوم والتكنولوجي،امجلةعلميةمحكمةتصدرعناألكاديميةاأل)



لتتولى تنشئة األجيال الجديدة بمـا يجعلهم أعضاء ، تمععنقصدلمجاجتماعيةأنشأهاامؤسسةانها كما 
له، كما تعمل على تنمية شخصية األفراد تنميـة متكاملـة ليصـبحوا أعضاء  تمعالذيتعدهملمجصالحين في ا
 .تمعلمجإيجابيين في ا

نظامًا معقدًا ومكثفًا ورمزيًا من السلوك اإلنسـاني المـنّظم الـذي يؤدي  ويعتبرها علي اسعد وطفة بأنها
وهـذا يعنـي بدقـة أن المدرسة تتكون من السلوك أو ، بعض الوظائف األساسية في داخل البنية االجتماعية

فاعالت األفعـال التـي يقـوم بهـا الفاعلون االجتماعيون ومن المعايير والقيم الناظمة للفعاليات والت
االجتماعيـة والتربوية في داخلها وفي خارجهاوهي أفعال تتصف بالتنظيم وتؤدي إلى إعادة إنتاج الحياة 

 2.االجتماعية ثقافيًا وتربوياً 

 ستاذيعرف الكتاب المدرسي بأنه الصورة التطبيقية للمحتوى التعليمي وهو الذي يرشد األ:الكتاب المدرسي
ا انه يمثل في الوقت نفسه مك والخاصة،إلى الطريقة التي يستطيع بها انجاز أهداف المناهج العامة 

نظرا لمقاييس الرقابة الصارمة التي تخضع لها محتوياته من قبل  التلميذ،د كثر ثقة في يالوسيلة األ
 3ا.السلطات العلي

الكتاب المدرسي هو الوعاء التطبيقي للمنهج وأهدافه حيث يعتبر الوسيلة  إنيمكن أن نقول كذلك 
بنفس القدر وخاصة في دول العالم الثالث وبما فيها الجزائر  ،تلميذوالستاذلألوالمهمة بالنسبة  األساسية

  .التربويةغنى عنه في العملية  وهو عنصرال

نظام كلي يهدف إلى مساعدة المعلمين  الي: هوكالتكما عرف الكتاب المدرسي في ضوء عناصره وأهدافه 
المعلمين وبهذا يهدف إلى مساعدة ، نشطة والتقويموالمحتوى واأل هدافعناصر: األويشتمل على عدة 

 4.هداف المتوخاة كما حددها المنهاجوفي مادة دراسية ما على تحقيق األ ،والمتعلمين في صف ما

هو الوثيقة التعليمية المطبوعة التي تجسد البرنامج الرسمي لوزارة التربية  الجزائري:الكتاب المدرسي 
على  تلميذوال ستاذومساعدة كل من األ راتبعض المها واكسابهمتالميذ للالوطنية من اجل نقل المعارف 

 5.التعلمتفعيلسيرورة 

: يعرف التعليم االبتدائي او المدرسة االبتدائية بانها هي المؤسسة التي تقبل األطفال من التعليم االبتدائي
سن الخامسة او السادسة لتقبلهم فيها حتى سن العشرة او الحادي عشر او الثاني عشر سواء التحق هؤالء 

                                                           
2

المؤسسة الجامعية للدراسات ، (بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعية)المدرسي علم االجتماع :ى اسعد وطفة وعلى جاسم شهابلع-

 .20، ص2004والنشر، الكويت، 
 3ص دت،  األردن،عمان  للنشر،دار المسيرة  تقويمه(،أسس  فلسفته، تاريخه،)الكتابالمدرسي :وآخرون أبو الفتوح رضوان -3
 .35، ص 2011،ردنعمان األ، دار المسيرة، (وعملياتها وعناصرها أسسهامفاهيمها )مناهج التربية:توفيق احمد مرعيو محمد محمود الحيلة  -4
، 2014ديسمبر 09، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، العددأهمية الكتاب المدرسي في العملية التربوية:الجياللي ولوحيدي فوزي  حسان-5

 .197جامعة الوادي، ص



يم االلزامي وحدها األطفال بالحضانات او رياض األطفال ام ال وسواء كانت هذه المدرسة هي مرحلة التعل
 6الى مرحلة تعليمية أخرى ليتموا المرحلة اإللزامية من التعليم. ااو انتقلو 

وقد عوض التعلـيم األساسـي ، هي المرحلة التعليمية التي تلي التعليم التحضيري :الجزائري  االبتدائي التعليم
 7سنوات.5وأصبحت مدته  ،2004ابتداء من سنة 

النشاطات الهادفة التي يخطط لها المعلم أو الطالب تحت إشرافه داخل غرفة هي الصفية:  األنشطة
 الصف.

كما انها النشاطات التي يقوم بها المعلم والمتعلم كجزء أساسي في منظومة التدريس داخل الغرفة الصفية 
 ويطلق عليها البعض اسم األنشطة المنهاجية.

المتعلم غالبا بتوجيه من المعلم داخل المؤسسة التعليمية هي النشاطات التي يقوم بها  األنشطة الالصفية:
 8او خارجها بشكل غير اجباري لدعم واثراء الخبرات التعليمية التي يكسبها.

 سوف نتطرق الى تعريف القيم أوال : قيم االنتماء الوطني

أفكار معيارية توجه السلوك وتزوده بمعايير خارجية داخلية نحو  ابأنه أوينز:كارين  يعرفهاتعريف القيم:
 .يألساساألخالقباما يكافح الناس من أجله، وتزود السلوك 

ماديـة، أو معنويـة أو اجتماعية أو  هتمامالفـردالعتبـاراتبا لق على كل ما هو جديرتط"بأنها سميث هايعرف
 ة".أخالقية أو دينية أو جمالي

القيمة بأنها:" الحكم الذي يصدره الفرد على موضوع ما، مستندا إلى مجموعة من المبادئ ويمكن تعريف 
والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يوجد فيه، وهـي إذن أحكام اجتماعية خارجة عن الشخص أو هي 
مجرد اتفاق اجتماعي على أن نتصـرف بشكل معين لفظيا وأدائيا، وهذه األحكام ليست من مكونات 

 ه.السلوك وليست دافعة لـه إال أنها تسهم في تشكيل

أو يتمتع  ينتمي belongالفعـل : يعرف في اللغة اإلنجليزية على انه مصطلح مشتق من االنتماءتعريف 
 .في جماعة ما لالندماجبالصفات االجتماعية الضرورية 

                                                           
العلوم رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع التربوي، كلية  لنظام التعليمي االبتدائي بين النظري والتطبيقي،ابلحسين رحوي عباسية: -6

 .139، ص2011/2012اإلنسانية واالجتماعية، جامعة وهران، 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم lتقييم عملية االشراف التربوي في مرحلة التعليم االبتدائي حسب اراء المدرسين،:الحسين قرساس-7

 .02، ص2007/2008النفس التربوي تخصص تقييم أنماط التكوين، قسم عل النفس وعلوم التربية جامعة منتوري قسنطينة، 
ألساسية بجامعة وجهة نظر طلبة اللغة العربية في كلية التربية ا والالصفية منتقويم األنشطة الصفية ابتسام صاحب موسى ورائدة حسين: -8

 .149، ص4،2016العدد:  6المجلد:  االنسانية،مجلة مركز بابل للدراسات ،بابل العراقية



ويرى وليم:" أن مفهوم االنتماء يتضمن شعور الفرد بكونه جزءا من مجموعة تشمل )األسرة، القبيلة، الملة، 
جنسية( ينتمي إليها وكأنه متمثل لهـا ويحـس باالطمئنان والفخر والرضا المتبادل بينه وبينها الالحزب، 

 " وكأن كل ميزة لها هي ميزته الخاصة

يتضمن الحـب المتبـادل، والقبول والتقبل، واالرتباط الوثيق  ربأنه:شعو زهران: وتعرفه الدكتورة سناء حامد 
بالجماعة وهو يشبع حاجة اإلنسان إلى االرتبـاط باآلخرين، وتوحده معهم، ليحظى بالقبول ويشعر بكونه 
فردا يستحوذ في مكانة متميزة في الوسط االجتماعي، وتتمثل أوجه االنتماء في ارتباط الفرد بوطنه الذي 

ه،وبمن يقيمون في هذا الوطن،ويظهر في تبني مجموعة األفكار والقيم والمعايير التـيتميز هذا يحيا فيـ
 9.المجتمع عن غيره

ويتمثل االنتماء الوطني في كونه يعبر عن شعور الفرد بالحب نحو وطنه، يزداد نموا  االنتماء الوطني:
كلما شعر الفرد أنالوطن يقدم له الرعاية بمختلف أشكالها الصحية والنفسية والّتعليمية، المادية والالمادية، 

 10الضياع.ويوفر له فرص العيش الكريم، والتعبير عن الذات، والحماية من 

للوطن واحترام  ءلشعور والرابط المتين بين الفرد ووطنه ويكون ذلك من خالل االعتزاز باالنتماا أي انه
الوطنية  باألعيادرموز السيادة الوطنية، العمل على المحافظة على الوطن وحماية ممتلكاته االحتفال 

 والدينية، ونظافة المحيط والتضحية من اجل الوطن.

 المجتمع:وظائف المدرسة داخل  -10

مؤسسة تربوية اجتماعية تساهم في عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي تعتبر المدرسة 
واعداد التالميذ للمستقبل من خالل اكسابهم معايير وقيم مجتمعهم كما تعمل على توثيق الصلة بين 

مة في الخدمة المجتمع وبينها عن طريق توجيه التالميذ الى التأثير بالمجتمع وتمكينهم من المساه
 11وتطويره.االجتماعية، والعمل على نقل التراث االجتماعي واالحتفاظ به 

  الوظيفـة السياسية: يرسم كل مجتمع السياسية التي يرتضيها لنفسه، والتي تحقق له غاياته
وأهدافـه فـي مختلـف مجاالت الحياة وميادينها، والسياسة هي أداة المجتمع في توجيه الطاقات 
والفعاليـات المجتمعيـة نحـو أهداف منشودة ومحددة، وهي بالتالي معنية بتحقيق التوازن بين 
جوانب الحياة االجتماعية ومؤسـساتها المختلفة، ومن أهم األدوار السياسية التي تلعبها المدرسة 
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، عدد خاص الملتقى الدولي األول حـول الهوية واالجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني:خوني وريدة-
 .85التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، المركز الجامعي تبسة، صوالمجاالت االجتماعية في ظل 

 .85المرجع نفسه، ص  :خوني وريدة-10
11

، 2018نوفمبر  20فاتر مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراهنة، العددد، مسؤولية المدرسة في ترسيخ الهوية الوطنية:نزيهة خليل-

 .24جامعة بسكرة، ص



تكريس االيدولوجيا ،ضمان الوحدة السياسية، لتأكيد على الوحدة القومية للمجتمع: اهي
 12.تحقيق الوحدة الثقافية والفكرية،الطبقيةالمحافظة على بنية المجتمع ،السائدة

 يكمن العامل االقتصادي في أصل نشوء المدرسة، وخاصة في مرحلة  :قتصاديةالوظيفـة اال
الثورة الصناعية األولـى التي تطلبت وجود يد عاملة ماهرة قادرة على استخدام التكنولوجيا 

وكـان علـى المدرسة في هذه المرحلة أن تلبي حاجات الصناعة النامية من  ،الحديثـة المتطـورة
هلة، وما تزال المدرسـة تسعى إلى تلبية احتياجات التكنولوجيا الحديثة من فنيين، اليد العاملة المؤ 

وخبراء، وعلماء، وأيـد عاملـة، ثـم بـدأت المدرسة ترتبط تدريجيا وعلى نحو عميق مع المؤسسات 
 االقتصادية اإلنتاجيـة، وتجـسد ذلـك فـيالمدارس الفنية والمهنية، وقد كان لالقتصادي اإلنكليزي 

" فضل السبق على معاصريه في اإلشارة إلى أهمية رأس المال البشري ودوره في "آدم سميث
الدخل االقتصادي القومي، حيث أن الرجل المؤهل علميا يمكن أن يقارن بإحدى اآلالت المتطورة 

 .ستثمارواالوالحديثة والمكلفة في مجال اإلنتاج والتوظيـف 
  تعد الوظيفة الثقافية من أهم الوظائف التي تتوالها المؤسسات المدرسية،  :الثقافيةالوظيفـة

فالمدرسـة تـسعى إلـى تحقيق التواصل والتجانس الثقافيين في إطار المجتمع الواسع، وتأخذ وظيفة 
المدرسـة الثقافيـة أهميـة متزايدة وملحة كلما ازدادت حدة التناقضات الثقافية واالجتماعية بين 

كالتناقضات االجتماعية، والعرقية، والجغرافية،  ،المجتمع الواحدر ات الفرعية القائمة في إطـاالثقاف
وهي التناقـضات التـي يمكـن أن تشكل عامل كبح يعيق تحقيق وحدة المجتمع السياسية، ومدى 

وتجلت أهمية هذه المسالة في مرحلة نشوء وتكوين 13،تواصله الثقـافي وتفاعلـه االقتـصادي

األسواق القومية في أوروبا في مرحلـة الثـورات البرجوازية، وهي الثورات التي اقتضت وجود 
 .ثقافة واحدة لمجتمع اقتصادي واحد

  :ان اهم وظيفة للمدرسة هي الوظيفة االجتماعية حيث تعمل على تعريف الوظيفة االجتماعية
، والمشاكل والعوامل التي تؤثر فيه التلميذ بالمجتمع تعريفا واضحا يشمل تكوينه ونظمه وقوانينه

ويمكن أن نحصر هذه الوظائف كما لخصها المربي الكبيـر "جـون ديوي" في كتابه الديمقراطية 
 :والتربية كما يلي

تعمل المدرسة على نقل تراث المجتمع من جيل إلى جيـل على مر  :االجتماعينقل التراث - :
العصور بقصد تنشئة أبنائه تنشئة اجتماعية،حتى يستفيدون منه ويضـيفون إليه، فهي تحافظ على 

 .المجتمعتراث 
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 .33مرجع سابق، ص: اسعد وطفة وجاسم الشهابعلي -

 .81صمـصر،، المكتب العربي الحـديث، )دراسة في علم اجتماع التربية(والمجتمع التربية :حسين عبد الحميد رشوان -13



فالمدرسة ال تنقل التراث بأكمله ألنه معقد جدا ومتشابك، فهي تعمل  االجتماعي:تبسيط التراث -
في مراحل متدرجة من الصعوبة، بحيث تمهد كل مرحلة منها إلى المرحلة التالية حسب  على تبسيطه

 .نمو األطفال العقلي والجسمي والوجداني

فهي ال تبسط التراث فقط بل لها وظيفة أخـرى هـي إحاطة التلميذ في  االجتماعي:تطهير التراث -
ونقائصه ومفاسده، وتعمل على تطهير  بيئة نظيفة راقية، بحيث تخلو من عيوب المجتمع،بالمدرسة 

التراث الذي ستنقله إلى األجيال من العـادات السـيئة والتقاليد البالية، وبعض الخرافات، وتزوده 
 .اليوميةببعض السلوكيات االيجابية التي سـيعمل بها في حياته 

فهي تعمل على صهر التالميذفي بوتقة  االجتماعية:إقرار التوازن بين مختلف عناصر البيئة -
 14وحدتها وانسجامها.واحدة، حيث تعمل على تماسك األمة و 

 :المنهاج الدراسيوقيم االنتماء الوطني -10

تشمل المناهج الدراسية مجموعة من المواد العلمية التي تساهم في تنمية قيم المواطنة عند التالميذ، 
 .التربية المدنية، والتربية اإلسالمية، والتاريخ، واللغة العربية كتاب وتتمثل أهمها في

وتساعد على تقديم اإلسالم الصحيح من خالل شرح القواعد األساسية  :اإلسالميةالتربية  - أ
لإلسالم، من شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقامة صالة وإيتاء الزكاة وصوم 

التشريع اإلسالمي،  النشأ بمصادرطاع إليه سبيال. كما يتم تعريف رمضان وحج البيت لمن است
 من قرآن كريم وسنة نبوية

يتعلم التالميذ من خالل التربية المدنية واقع التنظيم اإلداري للدولة، وأنماط  التربية المدنية: - ب
المجالس المنتخبة مثل المجلس البلدي ومجلس الشورى أو البرلمان، والتقسيم اإلداري للبالد، 
وغيرها من المؤسسات الدستورية التي تشكل النظام السياسي واإلداري للوطن، وحقوق المواطنين 

 .موواجباته
فمن خالله يتعرف نتماء الوطني، يعتبر التاريخ من أهم المواد الدراسية المعززة لقيم اال لتاريخ:   ا - ت

م تهم، ومحاربتهم ألعدائهم، ومعاركهم وانتصاراتهالتالميذ والطلبة على ماضي أجدادهم وبطوال
وعن ح الوطن  ديثة،شأة الدولة الحنم. كما تركز مادة التاريخ على التحوالت السياسية و تهزامانهوا

 .والتفاني في الدفاع عنه
لدروس للغة العربية وآدابها دور في تقوية الذوق الجمالي واألدبي عند  :وآدابهاالعربية غةالل - ث

التالميذ، فتساهم في إبراز حضارة الوطن وثقافته. يتم ذلك من خالل التعريف بالشعراء 
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هذا ما يؤدي إلى الشعور االعتزاز واالنتماء للوطن وحضارته وثقافته، ويساهم في  15،واألدباء
 .والوحدة الوطنية نتماءتعزيز قيم اال

 في غرس قيم االنتماء الوطنيمدرسية دور األنشطة ال -10

فبهذا هي تنفرد عن تساهم المدرسة في بناء مفهوم االنتماء الوطني، وتنمية الشعور به لدى الفرد 
هذا المفهوم وتشكيل شخصية من المؤسسات االجتماعية األخرى بالمسؤولية الكبيرة في تنمية غيرها 

المواطن والتزاماته، وفي تزويده بالمعرفة والمهارات الالزمة من اجل تعزيز هذا المفهوم وتنجز 
يتم بموجبه المدارس تلك المسؤولية من خالل المناهج الدراسية، التي تمثل االطار العام للتعليم الذي 

تأهيل الدارسين بالقيم واالنماط السلوكية والمهارات والمعارف الالزمة لحياة االنسان كمواطن يمتلك 
األساسية إلعداد األجيال القادمة وتأهيلها لتكون شخصية فعالة في مجتمعه، فالمناهج تمثل الدعامة 

مراعاة الصالح الوطني العام ومن قادرة على العمل المنتج البناء ومن المصلحة الشخصية الى 
 الجدير ذكره ان الهدف النهائي للمنهج الدراسي هو بناء شخص ثقافيا وانسانيا وعلميا واجتماعيا.

تعد المناهج التربوية حلقة وصل بين التربية كفلسفة واطر نظرية وفكرية تبنى على أسس قيمية 
فه الجانب التطبيقي الذي من خالله يمكن ان ومعرفية وبين التعليم بوصواجتماعية وثقافية ونفسية 

التربوية التي تعرف على انها توجيه الناشئة نحو السلوك المرغوب به،  باألهدافيتحقق ما يسمى 
 16الصالحة.وذلك لتحقيق تكيف الفرد مع ذاته ومحيطه وتكوين ما يسمى بالمواطنة 

التي تتم داخل الفصل الدراسي وخارجه  تلعب األنشطة المدرسية باختالف أنواعها الصفية والالصفية
واكساب التلميذ السلوك اإليجابي دورا أساسيا وفعاال في تحقيق جميع األهداف التربوية الوطنية 

 واالجتماعية.مع ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية  هوالتمسك بقيم االنتماء للوطن والوالء ل

 الجانب الميداني 

 اإلجراءات المنهجية -10

حتى يتم اجراء بحث علمي البد من اتباع جملة من اإلجراءات المنهجية التي تساعد الباحث في الوصول 
 :يما يلالى نتائج علمية دقيقة ومن بين هذه اإلجراءات 

للتعليم االبتدائي يت حمودة"آ"عميروش تمت هذه الدراسة في مؤسسة :للدراسة والزماني المجال المكاني
تم توزيع االستبيان وفي  2022/فيفري/07تاريخ ابتداء من في بلدية بسكرة، واخذت مدة يومين 

 .تم جمع االستبيان 2022/فيفري/08يوم
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 .183مرجع سابق، ص (،دور المدرسة في ترسيخ قيم المواطنة لدى المتعلمين )دراسة تحليلية:وزرقـط بولرباحبن سليم حسين -
16

 .29مرجع سابق، ص :نزيهة خليل-



 المجال البشري للدراسة

 : يتكون مجتمع الدراسة من كافة أساتذة التعليم االبتدائي  المجتمع األصلي

تعني اختيار جزء من المجتمع الكلي شرط ان يكون هذا الجزء له نفس الخصائص التي يتصف  العينة:
المعنونة بـ" دور الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء  هذه الدراسةبناءعلى بها المجتمع الكلي، و 

اتذة احدى فكان اختيارنا عشوائيا ألس "وجهة نظر األستاذ االبتدائية منالوطني لدى تالميذ المرحلة 
فشملت مجموعة من األساتذة الذين يدرسون جميع المستويات في هذه بسكرة  لديةالمدارس االبتدائية ب

 أستاذ. 15والمتمثلة في  المرحلة من التعليم ابتداء من التحضيري الى السنة الخامسة ابتدائي

لجمع المعلومات والبيانات الطريقة العلمية لقد اعتمدنا على المنهج الوصفي من خالل اتباع  منهج:ال
 النتائج.المتعلقة بالدراسة ثم تصنيفها وترتيبها، ثم تحليلها وتفسيرها وفي األخير توصلنا الى استخالص 

التي عتبر مجموعة من األسئلة ذي يالتبياناالساعتمدنا في هذه الدراسة على  أدوات جمع البيانات:
، جزء تمحور حول مساهمة الكتاب جزئين، فتم تقسيمه الى يطرحها الباحث على افراد عينة البحث

حسب كل مستوى  المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني لدى التلميذ من خالل األنشطة الصفية
حول مساهمة الكتاب المدرسي في غرس قيم االنتماء الوطني من خالل  الثاني تمحورالجزء و ، دراسي

 ي.ىدراسحسب كل مستو  األنشطة الالصفية

 واستخالص النتائجهاتحليلو البيانات عرض  -10
 عرض البيانات 

 ( يوضح المستويات الدراسية الموجدة في المدرسة 01الجدول رقم)
 التكرار المستوى 

 1 التحضيري 
 3 السنة األولى ابتدائي
 3 السنة الثانية ابتدائي
 3 السنة الثالثة ابتدائي
 3 السنة الرابعة ابتدائي

 2 ابتدائيالسنة الخامسة 
 15 المجموع

أستاذ موزعين  15من خالل نتائج الجدول يتضح ان المجموع الكلي لألساتذة في هذه المدرسة 
بالترتيب التالي ابتداء من التحضيري الى السنة الخامسة ابتدائي على جميع المستويات 

:1،3،3،3،3،2 



المتمثلة في احترام الوطن ( يوضح الدروس التي يتضمنها الكتاب المدرسي 02الجدول رقم)
 حسب كل مستوى دراسي ورموز السيادة الوطنية

 دروس احترام الوطن والسيادة الوطنية المستوى 
 العلم الوطني، النشيد الوطني التحضيري 

 العلم الوطني، العملة الوطنية، النشيد الوطني السنة األولى ابتدائي
 الوطنالحق والواجب اتجاه  السنة الثانية ابتدائي
اجلك يا جزائر اللغة العربية، اللغة  نالهوية الوطنية: م السنة الثالثة ابتدائي

 االمازيغية 
الموقع الجغرافي للوطن احترام و قيمة الدولة الجزائرية  السنة الرابعة ابتدائي

 الشخصيات الثورية
 احترام عيد الثورة المجيدة، ذكرى عيد االستقالل السنة الخامس ابتدائي

 يوضح لنا الجدول ان في كل مستوى دراسي هناك دروس تقدم للتالميذ تدريجيا وحسب أعمارهم 
درجة استوعباهم حيث كانت الدروس تبدأ بالعلم الوطني والنشيد ثم العملة الوطنية واللغة و 

العربية واالمازيغية التي تمثل لهم األصول والتاريخ وبعد ذلك قيمة الدولة الجزائرية وكيف 
من اجلها، وفي اخر مستوى من هذه المرحلة التعليمية يكون احترام األعياد  اابطاله ضحى

 الجزائرية.الوطنية وتبيان قيمة الدولة 
( يوضح هذا الجدول تقوية الوعي لدى التالميذ حسب كل مستوى دراسي بقيم 03الجدول رقم) 

 ثورة اول نوفمبر ومبادئها 
 اإلجابة المستوى 

 نعم التحضيري 
 نعم السنة األولى ابتدائي
 نعم السنة الثانية ابتدائي
 نعم السنة الثالثة ابتدائي
 نعم السنة الرابعة ابتدائي
 نعم السنة الخامسة ابتدائي

من خالل إجابات األساتذة بنعم يتضح ان لثورة نوفمبر قيمة كبيرة وان المدرسة الجزائرية 
تريد تنشئة أبنائها منذ صغرهم على حب الوطن االبتدائية تعطيها أهمية خاصة بحيث انها 

 والتضحية من اجله كما فعل ابطال ثورة نوفمبر.



( يوضح أي الكتب المدرسية تتضمن قيم االنتماء الوطني حسب كل مستوى 04الجدول رقم)
 دراسي  

 نوع الكتاب المستوى 
 التربية المدنية التحضيري 

 التاريخالتربية المدنية،  السنة األولى ابتدائي
 التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي
 ، التاريخ، اللغة العربيةالتربية المدنية السنة الثالثة ابتدائي
، التاريخ، اللغة العربية، التربية المدنية السنة الرابعة ابتدائي

 الجغرافيا
 ، التاريخالتربية المدنية السنة الخامسة ابتدائي

يتضح ان كتاب التربية المدنية هو الكتاب الموجود في كل المستويات حسب إجابات األساتذة 
الدراسية في المرحلة االبتدائية والمتضمن لجميع قيم االنتماء الوطني ثم يليه كتاب التاريخ 

 وبعدها كتاب اللغة العربية.
حسب كل  ( يوضح كيفية محاسبة التلميذ في حالة التأخر عن تحية العلم05الجدول رقم)

 توى مس
 العقاب المستوى 

 التوعية والنصح التحضيري 
 التنبيه واستدعاء ولي األمر على االنضباط وعم التأخر السنة االولى ابتدائي
 اخذ التلميذ على جنب وتوضيح قيمة تحية العلم والعلم الوطني السنة الثانية ابتدائي
 التلميذ لفظيافي كثير من األحيان يكون توبيخ  السنة الثالثة ابتدائي
التنبيه مع استدعاء ولي األمر لتوضيح قيمة النشيد الوطني  السنة الرابعة ابتدائي

 والعلم
العلم وما تدل عليه،  بألوانتحسيسهم بأهمية النشيد وتذكيرهم  السنة الخامسة ابتدائي

 وباننا نقف احتراما للوطن وترحما على شهدائنا البرار
اتذة ان حضور تحية العلم لها قيمة واهمية كبيرة كما انها مأخوذة يتضح من خالل إجابات األس

 بعين االعتبار من اجل غرسها في نفوس التالميذ وفي كل المستويات.
يوضح الجدول ما اذا كان هناك احياء للمناسبات الوطنية والدينية حسب كل (06الجدول رقم)

 مستوى دراسي وكيف يتم ذلك
 او الطريقةالكيفية  االجابة المستوى 



 ، وفي بعض األحيان مسرحياتأناشيد نعم التحضيري 
 أناشيد نعم السنة االولى ابتدائي
 تقديمه في الفصل الدراسي مما تمسابقات ثقافية حول  نعم السنة الثانية ابتدائي
 مسرحيات+أناشيد+رسم نعم السنة الثالثة ابتدائي
 مسرحيات+قصص+نشاطات نعم السنة الرابعة ابتدائي
 نشااطات+مسرحيات+مسابقات نعم السنة الخامسة ابتدائي

يتضح من خالل اإلجابات انه يتم احياء األعياد الدينية والوطنية بالنسبة لجميع المستويات وان 
الجميع يشارك في ذلك من خالل المسابقات الثقافية واالناشيد والمسرحيات الدينية والثورية 

 .صيات حتى تكون قدوة للتالميذ ويعتزون بهمإلحياء الشخ
 

( يوضح الجدول الزيارات الخرجات الميدانية التي تقيمها المدرسة والتي تساعد 07الجدول رقم)
 في غرس قيم االنتماء الوطني للتالميذ حسب كل مستوى دراسي

 الزيارات والخرجات المستوى 
 حمالت التنظيف والتشجير التحضيري 
 زيارة المتحف المتواجد على مستوى الوالية ابتدائيالسنة االولى 

 زيارة المتحف المتواجد على مستوى الوالية السنة الثانية ابتدائي
 زيارة المتحف المتواجد على مستوى الوالية السنة الثالثة ابتدائي
 زيارة المتحف المتواجد على مستوى الوالية السنة الرابعة ابتدائي

 زيارة المتحف المتواجد على مستوى الوالية ابتدائيالسنة الخامسة 
من خالل إجابات األساتذة يتضح انه يتم اخذ التالميذ الى المتحف المتواجد في المدينة ويتم 

بالحرية  أنتمعرض نبذة عن الثورة الجزائرية وعن الثوار وكيف ضحوا بأنفسهم حتى تنعموا 
 ع عنها واالعتزاز بانتمائكم اليها.وتكملوا المشوار في تطوير الجزائر والدفا

من خالل عرض البيانات يتضح لنا ان كل مستوى لديه واستخالص النتائج:  تحليل البيانات
 األنشطة الخاصة به سواء كانت صفية او الصفيةكما يلي:

تبين ان كتاب التربية المدنية هو الذي  هذا المستوى أساتذة من خالل إجابات :مستوى التحضيري  -
يتضمن قيم االنتماء الوطني ولصغر سنهم فان األستاذ يعتمد على األنشطة الالصفية في غرس 

والتبرع للتنظيف والتشجير والتعاون االجتماعي،  هذه القيم عن طريق القيام بحمالت التطوع
والنشيط الوطني من خالل الحضور والتضامن داخل الوطن وبالنصيحة واحترام العلم الوطني 



 بالمحفوظات وفيلتحية العلم في وقتها دون التأخر وكذلك عن طريق األناشيد أو ما يسمى 
 لذلك.بعض األحيان القيام بالمسرحيات حسب قدرات التالميذ واستوعباهم 

حسب إجابات أساتذة هذا المستوى تبين ان غرس قيم االنتماء  :مستوى السنة األولى ابتدائي -
روس احترام رموز السيادة الوطنية المتمثلة في العلم دمن خالل تكون الوطني في نفوس التالميذ 

والكتب المتضمنة لهذه القيم هي  الوطني والعملة الوطنية، والنشيد الوطنيوالقصص حول ذلك
، وكذلك عن طريق األنشطة الالصفية ية المدنية وكتاب التاريخكتاب التربية اإلسالمية والترب

المتمثلة في األناشيد الوطنية في مناسبات احياء األعياد الوطنية والدينية، زيارة المتاحف للتعرف 
 على الشخصيات الثورية.

 حسب إجابات األساتذة اتضح لنا ان غرس قيم االنتماء الوطني :مستوى السنة الثانية ابتدائي -
االنتماء للوطن والواجب اتجاهه وتحمل  فييكون من خالل توضيح مفاهيم الحق  لدى التلميذ

فيها تقديم الجوائز لإلجابات  التي يتممن خالل القيام بالمسابقات و  المسؤولية وحب الوطن
كذلك عن طريق الزيارات و الصحيحة التي هي في األساس قدمت لهم في شكل دروس مسبقة، 

كل تاحف للتعرف أكثر على الجهود والتضحية التي قدمها الشهداء من اجل الوطن.المتكررة للم
 هذه القيم متضمنة في كتاب التربية المدنية فقط.

عن طريق إجابات وعرضها من خالل البيانات التي تم جمعها :ابتدائيمستوى السنة الثالثة  -
عن طريق دروس حول الهوية ها غرسأساتذة هذا المستوى توضح ان قيم االنتماء الوطني يتم 

سف، من اجلك يا جزائر وخدمة األرض، واالعتزاز باالنتماء الوطنية في وحدات وهي عمر يا
وعن طريق تنبيه التالميذ للوطن والعادات والتقاليد في وطني، لغتي العربية ولغتي االمازيغية، 

د الوطني وتحية العلم واخذ واولياء امورهم حول تحية العلم في عدم التأخر عنها احتراما للنشي
الموضوع بأهمية، مشاركة التالميذ في النشاطات الثقافية التي تقام داخل المدرسة، وزيارة 

 كل هذه القيم الوطنية موزعة على كتاب التربية المدنية والتاريخ وكتاب القراءةالمتاحف الثورية، 
 .)اللغة العربية(

خالل إجابات أساتذة هذا المستوى ان قيم االنتماء الوطني تبين من  :ابتدائي مستوى السنة الرابعة -
وكتاب اللغة العربية تحت عنوان الحنين الى  والجغرافيا متضمنة في كتاب التربية المدنية والتاريخ

، موقع الجزائر الجغرافي والموارد الوطن، الزائر العزيز، التراث الوطني والمعالم االثرية الجزائرية
دة فيها وكل عناصر القوة التي تملكها الدولة الجزائرية، واالعتزاز باالنتماء للوطن الطبيعية الموجو 

من خالل قيمة الدولة الجزائرية وطمع المستعمر الفرنسي في سلب ممتلكاتها والتعرف على 
وكذلك القيام بإحياء المناسبات الوطنية والدينية، والمسابقات وتقديم معرض  الشخصيات الثورية

مدرسة يتم فيه تقديم اعمال التالميذ المتمثلة في الرسم او الشعر او األناشيد وكل هذه داخل ال
 االعمال تكون حول الوطن الجزائر.



تمت إجابات األساتذة في هذا المستوى ان غرس قيم االنتماء :ابتدائيمستوى السنة الخامسة  -
االستقالل ومراحل الثورة حول عيد الثورة وعيد الوطني للتالميذ يكون من خالل دروس تقدم 

التحريرية المجيدة، ومسألة حقوقه داخل وطنه وما عليه من واجبات نحو وطنه متضمنة في 
 طريق النشاطات والمسابقات والزيارات للمتاحف. عنو  التاريخكتاب ب التربية المدنية و اكت

في إجابات األساتذة حول مساهمة الكتاب المدرسي  طريق من خالل البيانات التي تحصلنا عليها عن
األنشطة الالصفية في غرس قيم  علىيعتمد  ان مستوى التحضيري  نستنتجغرس قيم االنتماء الوطني 

االنتماء الوطني وذلك الن الطفل في هذه المرحلة العمرية يكتسب ويفهم أي شيء او معلومة عن طريق 
 ية ال تستوعب المفاهيم المجردة.الممارسة والفعل الن قدراته العقل

قي المستويات األخرى في هذه المرحلة التعليمية فانه يتم غرس قيم االنتماء الوطني من خالل ااما ب
خاصة كتاب التربية المدنية المتواجد المدرسية األنشطة الصفية المقدمة في شكل دروس تتضمنها الكتب 

واألنشطة الالصفية المتمثلة في التاريخ واللغة العربية  ثم كتابفي جميع المستويات في هذه المرحلة 
 .الثقافيةوالمسابقات الوطنية والدينية وجميع النشاطات القيام بالزيارات الى المتاحف واحياء المناسبات 

يحاول الجمع بين الجانب النظري المقدم في التعليمية وبهذا نالحظ ان الكتاب المدرسي في هذه المرحلة 
المقدم في شكل مسابقات واحتفاالت  والجانب التطبيقينشطة داخل حجرة الدراسة أو  شكل دروس

ورحالت، من اجل المحافظة على هوية التالميذ وانتمائهم الى وطنهم منذ صغرهم حتى ال تتالشى او 
 حاصل في الوقت الحالي.الالثقافي تضعف في ظل التغير 

 خاتمة:

وفي األخير يمكن القول بانه رغم التحديات الخارجية والغزو الثقافي الهائل في هذا العصر إال ان 
وحب الوطن  تههويثوابت المجتمع و المدرسة االبتدائية الجزائرية تعمل وتسعى جاهدة في المحافظة على 

ومتمسكين بهويتهم  واالنتماء اليه وترسيخها في نفوس التالميذ منذ صغرهم لكي يكبروا وهم مدركين
 الوطني.وانتمائهم 

منهاج الدراسي المتمثل في مجموعة من المواد العلمية عن طريق أنشطة تعزز برنامجها و وذلك من خالل 
 ن مواطن مسؤول اتجاه وطنهيتكو من اجل بلوغ غايتها األساسية المرتبطة بتربية و هويتهم الوطنية وتنميها 
 .ي الى التقدم والتطورالذي يؤدمحققا االمن واالستقرار 

 قائمة الهوامش
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 :النزاعاتواستدامة الهوية 

 Edward Azarدراسة في نموذج النزاع االجتماعي الممتد لــــ 

 

 الملخص: 
دور الهوية في النزاعات، وتطرح عدة تساؤالت حول أهمية هذا البعد وقدرته على تفسير  تتناول الدراسة

وأسباب استمرار هذه النزاعات وإطالة أمدها. قدمت الدراسة عرضًا مفصاًل لمفهوم الهوية وأنواعها 
بروزها، ومدى تأثير تعدد الهويات على الدول وعلى حدوث النزاعات فيها واستمرارها لمدة طويلة من 
الزمن، ثم شرح  أهم النزاعات التي تبرز فيها الهوية كعامل رئيسي، وهي النزاعات االجتماعية الممتدة، 

وارد أزار للنزاع االجتماعي مع التركيز على أهم نموذج نظري مفسر لهذه النزاعات، وهو نموذج إد
الممتد. وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الهوية تفسر بشكل أساسي معظم هذه النزاعات وتلعب 

 دورًا هامًا في زيادة النزاعات وإطالة أمدها إلى جانب عوامل أخرى مهمة.
Abstract : 

The study deals with the role of identity in conflicts, and raises several questions about the 

importance of this dimension and its ability to explain the continuation and prolongation of 

these conflicts. The study provided a detailed presentation of the concept of identity, its 

types and the reasons for its emergence, and the extent of the impact of multiple identities 

on countries, and the occurrence of conflicts in them, and their continuation for a long 

period of time, then explaining the most important conflicts in which identity emerges as a 

major factor, which are the Protracted Social Conflicts, with a focus on the most important 

theoretical model that explains these Conflicts, Edward Azar model of protracted social 

conflict (PSC’s). The study concluded that identity basically explains most of these 

conflicts and plays an important role in increasing and prolonging conflicts, along with 

other important factors. 

 مقدمة:



. ففيما في بعض المناطق دون غيرهاأثيرت الكثير من التساؤالت عن أسباب استمرار النزاعات 
ها البيئة اإلقليمية والدولية أرجع فريق من الدارسين األسباب إلى العوامل الخارجية التي مصدر 

والتدخالت األجنبية، ذهب فريق آخر للحديث عن أسباب نابعة من البيئة الداخلية للدول بمختلف 
لقضايا المستجدة على الساحة الدولية ومع بروز قضايا الهوية واإلثنية وارتباطها بأهم ا مكوناتها.
النزاعات المعاصرة بصفة تتعلق بتفسير جعلها تأخذ جانبًا مهمًا من المواضيع التي ، ما والوطنية

عامة، وشرح أسباب استدامتها بصفة خاصة. وأدى هذا االتجاه في الطرح إلى بروز مقاربات ونماذج 
 نظرية جديدة، قام باحثوها بدراسة وتفسير النزاعات وأسباب استمرارها،  من خالل متغير الهوية، أو
على األقل تعطيه مكانة ال بأس بها في تحليلها للنزاع إلى جانب العوامل األخرى ، كان أهمها نموذج 

 لتحليل النزاعات االجتماعية الممتدة. Azar Edwardإدوارد أزار 

 التي تؤديأهم العوامل الداخلية الهوية باعتبارها من حاولنا إلقاء الضوء على في هذا البحث 
لتحليل النزاعات  Azar Edwardزاعات وإطالة أمدها، وفحص ذلك من خالل نموذج إلى استدامة الن

    :التالية اإلشكاليةوسيتم ذلك من خالل طرح االجتماعية الممتدة. 

 النزاعات لمدة طويلة من الزمن ؟ كيف تؤدي الهوية إلى استمرار

 ـ :وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة، أهمها

 العوامل التي تجعل من  الهوية وتعدد الهويات دافعا للنزاعات داخل الدول ؟ما هي  -
 كيف تكون الهوية سببًا في إطالة أمد النزاعات؟ -
 إلى أي مدى تبرز الهوية في النزاعات االجتماعية الممتدة ؟ -

 تسعى الدراسة إلى التحقق من الفرضيات التالية: فروض الدراسة:

 الدولة يجعلها عرضة للنزاعات الداخلية ذات البعد الهوياتي.  تعدد الهويات داخلإن  -
 تؤدي إلى زيادة النزاعات وإطالة أمدها. الدول ذات التركيبة المتعددة بنية  -
 تمثل الهوية عاماًل مهما ورئيسيًا في النزاعات االجتماعية الممتدة. -
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 أوال: مفهوم الهوية:



 تعريف الهوية:  -1

تشير الهوية عموما، إلى معالم واقعية أو متخّيلة )مبنية اجتماعيا في األغلب( تعزوها جماعات 
السكان إلى نفسها أو إلى اآلخرين كي تفصل نفسها عن هؤالء اآلخرين )نحن/هم( وكي تميز اآلخرين 

لنا  بعضهم عن بعض. فنحن نعرف أنفسنا كبشر " على ما نحن عليه وما لسنا عليه " حتى يتسنى
جزٌء من مفهوم الفرد عن ذاته الذي يتغّذى من إدراكه؛ كونه »وعرفها تاجفيل بأنها: 1بناء هويتنا وذاتنا.

عضوا في جماعة اجتماعية أو جماعات، وبما تمنحه تلك العضوية من اعتبارات قيمية ووجدانية 
 2منسوبة لها''.

الكيفية التي يوصفون بها تأسيسًا على فالهوية تعبر عن الكيفية التي يعرف الناس بها أنفسهمأو 
العرق، اإلثنية، الثقافة، اللغة، الدين ويمكن لهذا االنتماء أن يحدد ويؤثر على مساهمتهم في الحياة 

المدخل لتعيين هوية الجماعات، ليس هو وجود و 3.السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لبالدهم
سمة خاصة أو جملة سمات ولكن التصور المشترك بوجود السمات المحددة التي تجعل الجماعة 

 4منفردة. 

أن  يوجد لدى الناس ميل واسع االنتشار إلى تفضيل جماعتهم على الجماعات األخرى، ويمكن
لدى عالم النفس  ethnocentrism ثنيالميل بأشكال مختلفة مثال التمركز اإل نصف هذا

( ، Rabbie, 1993، والتحيز بين الجماعات لدى عالم النفس رابي) (Sumner, 1906)سمنر
 ,Tajfelالجماعة الداخلية والخارجية لدى عالم النفس تاجفل ) االختالفات بين وتفضيل الجماعات أو

 narrownessخلية والرفض الثقافي (. وتشير كلها إلى تمسك الفرد المتصلب بجماعته الدا1981
cultural .5القاطع للجماعات الخارجية 

  بروز الهوية: -2

                                                           
)جمموعة مؤلفني(. ) بريوت: امل كز  العرب والقرن اإلفريقي: جدلية اجلوار واالنتماءمنغستيب، " حتدايت البناء الوطين والص اعات يف الق ن اإلف يقي". يف كتاب:  كيداين  -1

 .466، 465(. ص ص. 2013، أكتوب  1الع يب لألحباث ودراسة السياسات، ط
2
- Tajfel, H. Differentiation Between social Group Relations, Academic Press, London, 1978). P. 63. 

 .9(. ص1999، 1القاه ة: م كز الدراسات اإلسرتاتيجية، ط) ة:عوض حسن. ، ت مجصراع الرؤى: نزاع اهلوايت يف السودانف انسيس دينق، -3
. القاه ة: مكتبة مدبويل، 1، ت مجة جمدي عبد احلكيم و سامية الشامي، طأقلية يف دراسة إحصائية وسياسية واجتماعية( 230أقليات يف خطر ) تيد روب ت جار،  -4

 .17ص..1995

يف: النفسية.  والدينامية النفسي التحليل يف النمطية: نظ ايت واألفكار والتعصب اإلثين التم كز يف دراسة، سيزاايرتشد عائشة ديليكيو، وسجليك  -5
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoEthnocentrism.pdf 2017اتريخ االطالع: جانفي. 



يتم تقدير هوية الجماعة من خالل الجماعة ذاتها ولكن تختلف في درجة البروز إلى حد 
ويتم تعزيز األسس النفسية لهوية الجماعة عبر التفاضالت الثقافية واالقتصادية والسياسية بين 1كبير،

الجماعة واآلخرين، وعبر معاملة جماعة ما على نحو مختلف سواء بإنكارها أو منحها تمييزا معينا 
ممارسة  ويصبح أفرادها أكثر وعيا بالروابط والمصالح المشتركة.وربما تكون هذه المعاملة نتاج

اجتماعية منتشرة، أو سياسة حكومة عمدية. أو كال األمرين معا، أو ربما تكون بقايا ظروف 
ومالبسات تاريخية.وقد تصبح بعض الشعوب التي تميزت في وقت ما غير متميزة في المجتمع 

 2األكبر.

يتم  ومن المعتاد أن تكون الهوية قوية وسط الشعوب األصلية المعرضة للخطر واألمم التي
غزوها، ولكن تضعف الهوية وسط األجناس العرقية والطوائف الدينية عن طريق االستيعاب وقطع 

 3الطريق على تشكيل روابط جماعية، ويجوز أن تتضاءل الهوية بفعل االنقسام داخل الجماعة.

إن الضغوط الخارجية على جماعة ما، غالبا ما تكثف اإلحساس بهوية الجماعة، وقد جاء 
الحرب األهلية في السودان في الثمانينات، يعززه تراجع النظام الشمالي المسيطر عن الحلول  انبعاث

وعززتها أيضا سياسة فرض الشريعة  1972 – 1963الوسطى التي أنهت األعمال العدائية فيما بين 
ى الصراع اإلسالمية على الجنوبيين غير المسلمين، ويمكن أن تثور مسألة ''األصول اإلثنية '' في مجر 

حيث تعرضت الثورة والحكومة األمهرية المركزية  1974كما حدث في الثورة اإلثيوبية في سنة 
المسيطرة للتحدي من قبل القوميين اإلريتريين والذين لم يزد مطلبهم عن االعتراف بهم كقومية مستقلة 

 4ومتميزة.

، تساهم ثالث ظروف خارجية في بروز هوية الجماعة:  و على كلِّّ

 وة األضرار الواقعة على الجماعة اإلثنية بالنسبة لجماعات أخرى.قس -1
 مدى االختالفات الثقافية بين جماعات إثنية وجماعات أخرى تتفاعل معها. -2
 5كثافة الصراع مع الجماعات األخرى والدولة. -3
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علماء النفس وغيرهم من علماء االجتماع على اختالف توجهاتهم مجموعة متنوعة من طور  وقد
ريات المتعلقة بتطور الهوية ووظائفها. وعلى وجه الخصوص، ألقت البحوث النفسية االجتماعية النظ

الضوء على الطرق التي يسلكها األفراد والجماعات من أجل ضمان والحفاظ على الهويات آمنة، وهو 
فعندما تتعرض الهوية إلى الضغوط وفي ما يمكن أن يؤدى إلى الصراع بين جماعات الهوية المختلفة. 

الوقت نفسه تكون قادرة على مقارنة نفسها بالهويات األخرى، تظهر نزعات واتجاهات تسعى إلى 
قد يؤدي إلى نشوب عنف. فالعنف يعتبر إحدى وظائف الهوية، وهو ما  1مقاومة هذه التهديدات.

أصول معينة من طرف آخر. أو الدفاع،  وذلك عن طريق الهجوم، أين يكون لها دور أخذ ممتلكات أو
 2أين يكون لها دور حماية ممتلكات أو أصول معينة من أطماع طرف آخر.

 أنواع الهوية: -3

 Identity-Selfالهوية الذاتية: أ/ 

تشير لقد تم إثبات دور الهوية الذاتية في الدوافع النفسية للنزاعات االجتماعية الطويلة األمد. و 
إلى عناصر مستقرة نسبيا من الشعور بالذات. وتشمل القيم   Individual identityالهوية الذاتية 

valuesوالدوافعmotives  والعواطفemotions  والمشاعرfeelings  والمواقفattitudes  واألفكار
thoughts  واألهدافgoals  والتطلعاتaspirations  من جهة. وعضوية الجماعةgroup 

memberships االجتماعي ، التأثيرsocial influence  واألدوارroles .وبتهديد ، من جهة أخرى
 أي من العناصر السابقة، فإن الهوية الذاتية بكاملها ستكون محل تهديد.   

الهوية الذاتية هي مرنة وديناميكية، وتستجيب للسياق االجتماعي. إال أنه من الصحيح أيضا أن 
 3نسبيا من االستقرار الزماني والظرفي.تتميز الهوية الذاتية بدرجة عالية 

 Identity-Groupهوية الجماعة: ب/ 

وقيم  enduring characteristicsتتكون هوية الجماعة من تقاسم األعضاء خصائص ثابتة 
 hopesفيها، واآلمال  weaknesses والضعفstrengths، ونقاط القوة basic valuesأساسية 

سمعتها وسبب وجودها ومؤسساتها وتقاليدها وتاريخها الماضي، أهدافها الحالية  fearsوالمخاوف 
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واآلفاق المستقبلية. مثل الهوية الفردية، هوية الجماعة مرنة وديناميكية، ومستويات المشاركة وااللتزام 
 1العاطفي قد تختلف على نطاق واسع بين أعضاء الجماعة.

يمكن أن يكون لها هوية خاصة بها. هوية الجماعة تنبثق مثل الفرد، يمكن القول أن الجماعة و 
من أعضاء الجماعة، ولكن ال يمكن النظر إليها على أنها مجموع الهويات الفردية ، وال إلى الهوية 

 الذاتية كمجرد مركب من هويات الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها الفرد.

نة. والجماعة لديها تأثير كبير على قيم والعضوية في جماعة معينة يكسب الفرد شرعية معي
ومعتقدات األفراد داخل الجماعة. ذلك ألن اإلنسان لديه حاجة نفسية ملحة تدفعه لالنتماء إلى جماعة 
ما.وهذه الحاجة النفسية الملحة لالنتماء إلى الجماعة هو ما قد يدفع باألفراد إلى دعم أفكار قد ال 

 عة. وهذا ما قد يسهم في إيجاد النزاعات االجتماعية الطويلة األمد.تكون بالضرورة موجودة لوال الجما

قد يكون تعارض المصالح سببا واضحا في الصراع بين الجماعات في كثير من الحاالت، ولكن 
يمكن القول، أن الصراع، لن يحدث في غياب بعض المنافسة فيما بين هوية الجماعات. وفي حين ال 

التمايز فيما بين المجموعات يؤدي حتما إلى الصراع، نفترض أنه عندما  يوجد أي سبب لالعتقاد بأن
تشعر جماعة ما باإلحباط، التقييد أو المنع للتمايز اإليجابي بأي شكل من األشكال من قبل جماعة 

 2أخرى ، فإن هذا سوف يعزز الصراع الصريح والعنف بين الجماعات.

 أزمة الهوية: -4

 الوالء غياب من ذلك يعنيه بما المجتمع، أفراد بين المواطنة فكرة غياب إلى الهوية تشير أزمة
 المجتمع داخل السياسية الوالءات تعدد وبالتالي واحدة، قومية حكومة إلى يتجه الذي الموحد السياسي
 لسلوكه المحدد هو المركزية للحكومة والؤه وليس العرقية لجماعته الفرد والء يكون  بحيث الواحد،

 3 الواحدة. الدولة فكرة افتقاد ثم ومن االجتماعي
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 فيكييسميه  تحقيقها ما حيث من بفعالية، وظائفها أداء الدولة على قدرة عدم نتيجة الهوية تنشأ فأزمة
 على الدولة قدرة أي الثقافي االندماج (R. Theobold)وروبين ثيوبولد  (V. randall)راندال 
 1المركزي. السياسي النظام إلى الطائفية( )العشائرية، الضيقة وانتماءاتهم األفراد والء تحويل
 : وإطالة أمدها النزاعاتكسبب الستمرار الهوية ثانيًا: 

تنتج النزاعات االجتماعية الطويلة األمد جراء تعايش جماعات ذات معتقدات مختلفة في محيط 
األمد. والعرق يعتبر أحد  واحد، إذ أنه ال يمكن الفصل بين هوية الجماعة والنزاع االجتماعي الطويل

أهم العناصر التي قد تفرق مجتمعا يمتلك نفس الثقافة، اللغة، الدين، المعتقدات، العادات و التقاليد، و 
 2تطلعات الحياة.

وألن هوية الجماعة تعتبر جد مهمة في هذه المجتمعات، فإن باستطاعة األعضاء تعميم نفس 
وإذا ما انتقل أحد طرفي الجماعة إلى مرحلة العنف، فإن  الفكرة السلبية حول أعضاء جماعة أخرى.

ذلك سيكون مكونا أساسيا يدعم النزاعات االجتماعية الطويلة األمد. والكثير من الدراسات ترى بأن 
األفراد يميلون إلى تعميم أفكار الفرد الواحد على باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها حتى وإن لم تكن 

ي تدخل. وهذا ما يعرف بأثر التماثل.  وهذا األمر هو الذي قد يؤدي إلى خلق سلوك للجماعة ككل أ
وينظر عادة أعضاء الجماعات الداخلية إلى أعضاء الجماعات سلبي ما بين الجماعات ككل.  

الخارجية كأشخاص متشابهين في الشخصية والسلوك ويغيب عنهم استقاللهم الفردي والتنوع الموجود 
ما يرتكب أحد أعضاء الجماعات الخارجية خطأ معيًنا سيقع اللوم عليهم جميًعا وينظر اليهم بينهم. فعند

 3بعين واحدة وتتشكل بذلك أرضية مناسبة لتكوين القوالب النمطية السلبية عن اآلخرين.

والتعرف على الفرد بناءا على الجماعة التي ينتمي إليها يزيد من احتمال حدوث أعمال عنف 
( تقليص الجانب السلبي للجماعة 2( تضخيم الجانب اإليجابي للجماعة الداخلية. )1)نتيجة: 

( التقليل من أهمية الحوار 4( تحميل الجماعة الخارجية مسؤولية األحداث السلبية. )3الداخلية. )
( تكوين صورة سلبية عن الجماعة 6( زيادة الحوار الغير المجدي.)5اإليجابي بين الجماعات. )

( عدم تقبل 8( التخوف من أي سلوك عدائي قد يصدر عن الجماعة الخارجية. )7جية. )الخار 
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( نزع الشرعية 10( نزع اإلنسانية من الجماعة الخارجية. )9االختالفات التي تميز الجماعة الداخلية. )
 1من الجماعة الخارجية، باعتبار أنها تخترق حقوق اإلنسان.

ا الستخدام العنف ضد الجماعة الخارجية.يحدث هذا عندما هوية الجماعة يمكن أن تقدم دافعو 
يقوم كال من الطرفين باعتبار الطرف اآلخر ذو نوايا شريرة. وهذه العالقة بين الجماعات الداخلية 

 2والجماعات الخارجية هي ما يعطي النزاعات بعدا زمنيا معتبرا.

ع النفسية للنزاعات االجتماعية إن مشاكل الهوية إذن، تساهم إلى حد كبير في تنمية الدواف
الطويلة األمد،  فإذا لم يتم معالجة هذه المشاكل ، فإن العنف سيترسخ في هوية الفرد، الجماعة 
والمجتمع ككل، ألن األفراد المنخرطين في النزاع سيبدؤون بتعريف أنفسهم من خالل النزاع. فاألحداث 

غير مسبوق بين األفراد. وبما أن الحفاظ على هذه  التي قد تهدد جماعة أو مجتمعا ما ستولد تضامنا
الهوية واسترجاعها قد يستغرق وقتا، فإن العنف المرافق لهاته المرحلة قد يصبح عامال مساعدا على 
استدامة النزاع االجتماعي الطويل األمد. ويمكن للعنف أن يأتي في شكل دفاع عن النفس، عن 

النزاعات عادة ما يدوم لمدة أطول، ما قد يؤدي إلى ترسيخه في  الممتلكات وعن الهوية. هذا النوع من
هوية األفراد جراء التأثير االجتماعي، رد الفعل نحو األحداث وربما حتى مساهمتهم في العنف. وحتى 
إذا ما أوشك النزاع على االنتهاء، فإن فئة معينة ستجد نفسها من دون هوية، هوية بنيت على النزاع 

الي، فإن هذه الفئة ستعمل كل ما بوسعها حتى تضمن استمرار النزاع. فأزمة الهويةتعتبر والعنف. وبالت
 3أداة من أدوات الدفاع عن طريق العنف، أين يعمل كل طرف على ضمان استمرار النزاع.

للديناميات الداخلية للنزاعات  في دراستهما ونومارثا ابيل ماك ايفر اليزابيث كرايتوهذا ما أّكدته 
جتماعية الممتدة ، حيث تؤكدان على أن النزاعات االجتماعية الممتدة هي نزاعات ناتجة عن أزمة اال

تكون  الهوية ، وهي نتاج للخوف من االنقراض ينمو في ظل وجود تجربة لدى جماعات إثنية معينة
صر فقط عرضة للتهديد ، وتعيش على ذكريات اإلعدام والمذابح والمخاوف الناجمة من الهوية ال تقت

وفي  . على األقليات اإلثنية ، ولكنها تدفع أيضًا الجماعات التي تشكل أغلبية السكان إلى الصراع
حاالت النزاع الممتد تؤدي هذه المخاوف إلى بروز عمليتين تؤديان إلى تدمير النظام العام ، وتجعل 

فرض هيمنتها السياسية من من الصعب جدًا استعادته وهي : األولى عندما تحاول جماعة إثنية معينة 
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خالل المؤسسات التي تحمل هويتها، حيث تسيطر هذه المؤسسات على الصراع في النظم القمعية 
التي تتمتع بسلطة عالية ومساندة قليلة . أما العملية الثانية فهي التعبئة السياسية واالجتماعية ، حيث 

لتقليدي للهيمنة اإلثنية القائم في المجتمع ، تسعى الجماعات من وراء هذه التعبئة إلى تحدي النظام ا
ولذلك تتسم هذه النزاعات اإلثنية عادة بالطابع الدموي  . وفرض نمط جديد من العالقات اإلثنية

العنيف وانهيار مؤسسات الحكم وانقسام الرأي العام ونمو التناقضات الراديكالية وتطور نظام سياسي 
 1بة الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع.يتم بقوة الدفع الذاتي فقط ، وصعو 

تشير مشكلة الهوية في الدول النامية تحديًدا، إلى قضيتين كلتيهما ترتبط بشرعية النظم السياسية،  كما
بل وشرعية الدولة ذاتها أحيانا، وهما بالتالي وثيقتا االرتباط بالعنف السياسي وبالنزاع. القضية األولى 

وتصارعها، بما يعنيه ذلك من وجود كيانات أخرى غير الدولة يّتجه إليها والء بعض هي تعّدد الهويات 
األفراد والجماعات. وهذه الظاهرة تدرس في إطار مشكلة عدم التكامل بمظاهره المختلفة. والقضية 
الثانية هي وجود فجوة واسعة بين النخبة والجماهير، ففي إطار تعدد الهويات وغياب التكامل في 

جتمع، وسعي بعض القوى السياسية واالجتماعية لتسييس هذا التعدد المجتمعي، فإن احتماالت الم
العنف السياسي تزداد، كما أن اتساع الهوة بين النخبة والجماهير يوّلد إحساًسا لدى المواطنين بان 

 2النخبة الحاكمة ال تعّبر عن قيمهم، وال تسعى لتحقيق مصالحهم.

 :Edward Azarاالجتماعي الممتد لــ  ثالثًا: نموذج النزاع

 :Protracted social conflict تعريف النزاع االجتماعي الممتد -1

بأنه "الصراع  Protracted social conflict ((PSCالنزاع االجتماعي الممتد  Azarعرف 
العنيف وطويل األمد من طرف جماعات محلية من أجل تحقيق االحتياجات األساسية المتمثلة في 
األمن، االعتراف والقبول، والحصول على قسط عادل في المؤسسات السياسية والمشاركة 

 3االقتصادية".

                                                           
أط وحة  النزاعات واحلروب األهلية يف إفريقيا: دراسة يف أسباب الظاهرة وآاثرها )السودان، الكونغو، رواندا، بوروندي، الصومال( مناذًجا،الفاتح احلسن املهدي،  -1

 .68(. ص. 2014جيا، كلية الدراسات العليا، دكتوراه يف دراسات السالم ) جامعة السودان للعلوم والتكنولو 
 .115، 114. ص ص. 2011 ة، اهليئة املص ية للكتاب، القاه. الصراع القبلي والسياسي يف جمتمعات حوض النيلشاهني عبد العزيز راغب،  -2

3
- Riemann Cordula, Why are Violent, Intra-state Conflicts Protracted? Looking at Azar’s Model of 

Protracted Social Conflict from a Gender-sensitive Perspective. In:  http://unjobs.org/authors/cordula-

reimann. See on: February 2021. 

http://unjobs.org/authors/cordula-reimann
http://unjobs.org/authors/cordula-reimann
http://unjobs.org/authors/cordula-reimann


مصالح المادية وإنما فالنزاع االجتماعي طويل األمد هو نوع من النزاعات التي ال تقوم على ال
يقوم على الحاجات، خاصة الهوية ذات الصلة باحتياجات الفئات اإلثنية والوطنية أو المجموعات 

تنتج جراء تعايش جماعات ذات معتقدات مختلفة في محيط واحد، إذ أنه ال يمكن الفصل و  1المحلية.
أحد أهم العناصر التي قد تفرق  بين هوية الجماعة والنزاع االجتماعي الطويل األمد. والعرق يعتبر

 2مجتمعا يمتلك نفس الثقافة، اللغة، الدين، المعتقدات، العادات و التقاليد، و تطلعات الحياة.
 مصادر النزاعات االجتماعية الممتدة:  -2

في دراسته للنزاع االجتماعي المتأصل أربع مجموعات من المتغيرات كشروط مسبقة  Azarحدد 
 ومصادر لهذه النزاعات وهي: 

: يركز تحليل النزاع االجتماعي  Communal content of society / مكون الجماعة1
الممتد بالدرجة األولى على هوية الجماعات أّيا كان تعريفها. مع اإلشارة إلى أن مصادر مثل هذه 
النزاعات تكمن أساسا داخل )أو عبر( الدولة أكثر منها بين الدول. وأن العالقة بين جماعات الهوية 

أكثر وحدات التحليل فائدة في حاالت النزاع  أن " Azarوالدول تمثل جوهر المشكلة. حيث يرى 
العرقية والعنصرية والدينية والثقافية وغيرها". على عكس  -االجتماعي المطول هي جماعة الهوية

مستويات التحليل السابقة التي تركز في معظمها على الفرد أو الدولة. وهنا يتفق معه رونالد فيشر 
ل في النزاع االجتماعي المطول هي جماعة الهوية بتعريفها الوحدة األساسية للتحلي الذي يقول: "

العرقي أو العنصري أو الديني أو اللغوي أو غيره، فمن خالل جماعة الهوية يتم التعبير عن 
الملحة بمفردات اجتماعية وغالبًا سياسية، كما أن الهوية الجمعية نفسها تتوقف  االحتياجات اإلنسانية

 3ساسية كاألمن واالعتراف وعدالة التوزيع".على إشباع االحتياجات األ

 : Human needsاالحتياجات اإلنسانية / 2

بتعريف الحرمان من الحاجات اإلنسانية باعتباره المصدر الرئيسي للنزاع االجتماعي  Azarقام 
األساسية فالنزاعات االجتماعية الممتدة "تبرز عندما تحرم المجتمعات من تلبية احتياجاتها  4الممتد.
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هذا النوع من النزاع: "...جماعات الهوية هذه، سواء تشكلت  Azarووصف  1على أساس الهوية".
حول انقسامات دينية، إثنية، عرقية، ثقافية أو غيرها من الخصائص، سوف تعمل من أجل تحقيق 

االقتصادي، وتأمين هويتها المتميزة داخل المجتمع. وعندما تحرم هذه الجماعات من األمن البدني و 
المشاركة السياسية واالعتراف من الجماعات األخرى، وتضيع هويتها المتميزة، ستعمل كل ما في 

ويمثل النزاع  2النزاع االجتماعي الذي طال أمده".وسعها الستعادتها. باختصار، هذا هو مصدر 
لية من أجل "النزاع العنيف وطويل األمد من طرف جماعات مح Azarاالجتماعي الممتد وفقا لـ 

تحقيق االحتياجات األساسية المتمثلة في األمن، االعتراف والقبول، والحصول على قسط عادل في 
  3المؤسسات السياسية والمشاركة االقتصادية.

مّيز أزار بين األشكال المختلفة لالحتياجات مثل: احتياجات الوصول السياسي، احتياجات 
 4األمن واحتياجات القبول.

فيما يتعلق باالحتياجات السياسية، أشار أزار إلى المشاركة الفعالة لألفراد في المؤسسات 
السياسية واالقتصادية ومؤسسات اتخاذ القرار. بينما تشير احتياجات القبول إلى الهوية المتميزة 

 واالعتراف االجتماعي. والهوية عند أزار هي " تقاسم القيم الثقافية والتراث". 

حتياجات األمنية فهي أهم هذه الحاجيات التي يؤدي غيابها إلى حدوث نزاع اجتماعي أما اال
طويل األمد. فالمشاكل المتعلقة بالحدود الوطنية تعتبر من أهم أسباب نشوب النزاع االجتماعي طويل 

إال أن هنالك أسباب أمنية أخرى قد تكون محل نزاع. مثال على ذلك هو الموارد الطبيعية 5األمد.
المحدودة أو الممتلكات )المادية وغير المادية(. فحاجة مختلف األطراف إلى األمن، وطرق تحقيق 
ذلك عن طريق التنافس على الموارد المادية وغير المادية المحدودة، يستطيع أن يساهم في النزاع 

طالق النزاع، االجتماعي الطويل األمد بعدة أشكال. عادة ما يكون هذا النوع من المشاكل هو نقطة ان
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نتيجة للمنافسة القائمة حول الحاجات اإلنسانية األساسية وحول القيم الثقافية المترسخة. وبسبب 
 1استحالة التنازل عن هاته المطالب، مبادلتها أو تقاسمها، ينشأ النزاع بين األطراف المتنافسة.

 :State’srole/ دور الدولة 3

جتماعية ممتدة هي ذات أنظمة غير مؤهلة، ضيقة، إن أغلب الدول التي توجد بها نزاعات ا
هشة، سلطوية وممركزة. ففي البنية السلطوية الجامدة أو الهشة تكون القدرة على وضع السياسات 
واحتياجات الولوج السياسي محدودة أو مرتبطة باحتياجات الجماعة المهيمنة وذلك على حساب 

 2الجماعات األخرى.

كما أن الهياكل السياسية الممركزة بدرجة عالية تعتبر مصدرًا للنزاع من حيث أنها تقلل فرصة 
اإلحساس بالجماعة بين فئات المجتمع، وتزيد اإلحساس بالغربة، وتميل ألن تنكر على الجماعات 

ير يرى بأن توفير الحل لمثل هذه النزاعات يتطلب توف Azarحّقها في إشباع حاجاتها.لذلك فإن 
الهياكل غير المركزية المناسبة، وأن ُتخّصص لخدمة لحاجات النفسية واالقتصادية للجماعات، وذات 

 3الصلة بالعالقات مع الجماعات األخرى واألفراد في إطار الدولة القومية.

 :International linkages/ الصالت أو الروابط الدولية 4

االعتماد االقتصادي ) الحد من استقاللية إلى نموذجين من الصالت الدولية:  Azarيشير 
الدولة وتشويه أنماط التنمية االقتصادية وبالتالي زيادة الحرمان من احتياجات بعض الجماعات( 
وصالت التبعية السياسية العسكرية بالدول القوية ) حيث توفر الدولة المتبوعة الحماية للدولة التابعة 

إلى إتباع الدولة التابعة سياسات داخلية وخارجية بعيدة الصلة عن في مقابل والء األخيرة،ما قد يؤدي 
 4حاجات شعبها أو تتناقض معها.

إن هذه المجموعات األربع التي تمثل شروطًا مسبقة لحدوث النزاع االجتماعي المتأصل وتجعل 
ثالث مجموعات  منه نزاعًا معلنًا أو غير معلن تعتمد على األفعال المصاحبة لها والتي يحللها أزار في

 رئيسية هي:

                                                           
1
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: وهي تتضمن Communal actions and strategies أفعال الجماعات واستراتيجياتها /1
عمليات متنوعة لتشكيل هوية الجماعة، وتنظيمها وحشدها، ظهور قيادتها وطبيعة هذه القيادة، واختيار 

الذاتي، أو االنفصال أو وضع األهداف السياسية وتشمل الولوج للسلطة، أو الحصول على الحكم 
 برامج ثورية سياسية، ومن هذه العمليات التكتيك المتبع كالعصيان المدني وحرب العصابات.

: من خالل دراسة الخيارات في State actions and strategiesأفعال الدولة واستراتيجياتها /2
ع أحد األطراف وتنتهي بالقمع السياسات التي يمكن أن تّتبع، وتبدأ من أشكال متعددة للتجاوب م

والقهر. ويرى أزار أن الدولة غالبا ما تلجأ إلى القمع بداًل من التجاوب تقديرًا لما تتصور أن تدفعه من 
 تكلفة سياسية واقتصادية بإتباع سياسات ضعيفة ومبعثرة.

ليات التي : وهي اآل In Mechanism of Conflict -Builtآليات النزاع التي تحركه من الداخل /3
تعضد عملية النزاع ويمليها النزاع بداخله، والتي غّطتها دراسات مكثفة من قبل محلّلي حل النزاعات، 
وهي تشتعل بمجرد اندالع النزاع لتعمل على تصعيده، ويسميها المحللون باللولب الخبيث لتصعيد 

 1(Malign Spiral of Conflict Escalationالنزاع ) 

 خاتمة:

هذه الورقة دراسة العالقة بين متغير الهوية ودوره في استمرار النزاعات وإطالة أمدها حاولنا في 
 وتوصلنا إلى النتائج التالية:

وجود جماعات هوية عديدة داخل الدولة الواحدة، والتي لها لغاتها وأديانها الخاصة، مع اختالفها  -
صراعات بين هذه االنتماءات في الوضع االقتصادي والسياسي.. يثير في أغلب األحيان 

 المتعددة، التي تسعى كل منها للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية معينة.
إن المشاكل المرتبطة بالهوية، كأزمة الهوية والخوف من فقدان االمتيازات السياسية واالقتصادية،  -

، تساهم إلى حد كبير مقارنة باألسباب والمصادر األخرى والشعور بالتهديد واإلحباط والتهميش، 
 في تنمية الدوافع النفسية للنزاعات االجتماعية الطويلة األمد.
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إن المشكلة ليست في الهوية أو تعدد الهويات فقط وإنما في الطريقة التي يتعامل بها مع هذه  -
ه فطبيعة النظم السياسية وما تتخذه من قرارات وتضع الهوية ويدار بها التعدد الهوياتي في الدولة.

ن حدة التوترات من سياسات تنعكس بصورة أو بأخرى على جماعات الهوية المختلفة وتزيد م
 وتطيل أمدها. والنزاعات

في تفسير النزاعات المعاصرة ال يعني أن هذا البعد  أو مكون الجماعة إن االهتمام بالبعد الهوياتي -
دة ومتشابكة )داخلية وخارجية(،  متعدهو العامل المحدد أو السبب الوحيد وإنما هناك عوامل أخرى 

النزاعات االجتماعية طويلة األمد. وعليه فإن النظرة األحادية لتفسير هذه النزاعات أن تفسر يمكن 
باالعتماد على متغير واحد دون المتغيرات األخرى ال يوفر في الغالب تفسيرا جامعا للظاهرة حيث 

 يتعذر نسبتها لمصدر وحيد.
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 :أزمة الهوية الوطنية في الجزائر
 ((لإلصالحاستراتيجي بديل  دخلمتفعيل أنموذج التربية المدنيةكفي الحاجة إلىإعادة ))
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 :ملخــــــص -
 -ة الهوياتيالبنية على مستوى  ،من تحوالت ايجابية، في الجزائرالعلمية التربويةه تعلى خالف ما أحدث

 ،هاأهمكان شيوع مظاهر سلبية عديدة،  : أدى في الوقت نفسه إلى ا،، فإن عامل ركودهةوالديمقراطي
فضال . والمعايير ،في سلم القيموالتناقض، االختالللمواطنة،و تدني فكرة ا:حيث ،وأسبابه ،هذا التردي

، لتؤكد من جديد، المقاربةلذا فقد جاءت هذه  ...،.والالمباالة السياسية واالغتراب،، فقدان الثقةعن
 :الجزائري.وذلك باعتبارها أداة على األهمية القصوى للتربية المدنية، واعادة تفعيها في النظام التربوي 

يتحقق عن طريقها، اكساب األفراد وعيا سياسيا واجتماعيا، يتمحور حول: تعزيز المواطنة، وتنمية 
واالجتماعي الذي يعيشون فيه، وكيفية تفعيل أدوارهم،  -األفراد ثقافيا بطبيعة المجال السياسي 

 وممارساتهم المناطة بهم.
 النظام التربوي الجزائري. الوطنية، التربية المدنية،  : الهويةمفاتيح الدراسة -
 

National Identity Crisis in Algeria: 
 ((

In the need to reactivate the civic education model as an alternative strategic 

approach  for reform 
))

 

Summary: 

Contrary to the positive transformations brought about by Educational processin 

Algeria, At the level of identity and democracy , the factor of its stagnation, at the 

same time led to: the prevalence of many negative manifestations, the most 

important of which was this deterioration, and its causes: the low idea of 

citizenship, imbalance, contradiction in the ladder of values, and standards. As well 

as a loss of confidence, alienation, and political indifference…. This approach 

therefore reaffirms the paramount importance of civic education and itsRe-

activated in the Algerian educational system. This is a tool: through which 

individuals are given political and social awareness, which focuses on: promoting 

citizenship, culturally developing individuals in the political-social nature of their 

lives, how to activate their roles and practices. 
Stu0+ 

dy keys: national identity, civil education, Algerian educational  system. 
 

 : عام للدراســـــــــــــــــــــــــــة مدخل -



 
 

كغيره من  -(، في الّنظام السياسي الجزائري IdentityCrisisإن ظهور أزمة الهوية الوطنية: )
غياب فكرة هو اليوم واقع قائم، ال يفكر احد في انكار حقيقته. حيث:  -األنظمة السياسية العربية 

: إذ تعدد الوالءات السياسيةالواحد. السيما  بين افراد الجماعات البشرية المشكلةللمجتمع ،المواطنة
فكرة الشعب لفتقاد االظاهرة . فضال عن: للحكومةالمركزي ءوالو السائد، على حساب الي هوالء العرقال

والوالء  ،والمصير الواحد ،والوطن الواحد-بحسب تعبير احمد وهبان  - (Associationالواحد)
 ......، وهكذا.   والرؤية الواحدة ،والهدف الواحد ،والهوية الواحدة ،الواحد

هذا، وعلى الرغم من محاوالت النظام السياسي الجزائري، في درء مخاطر األزمة عبر 
من المشكالت فإن هذه األخيرة، قد واجهت  (،(Educational policiesالسياسات التربوية المتخذة 

للهوية جوهرية رئيسية  عواملالمعّبرة عن نفســــــها، في . تلك األزمة: بــــــما يماثل األزمة ،الّصعبة البيئية
االهمال الّطويل، والّتدّني المناهج، و والقديمة لدى  -: الّتجريد، والّنزعة الباليةحيث .الوطنية السلبية

 وغيرها.  .إلدارةالتعليمية .....ل
، فقد (NationalIdentity) : تمكين ''الهوّية الوطنّية''إعادة ب يسمح ثّم بالقدر الذي يمكن أن

كمدخل استراتيجي بديل ، ''ية المدنيةـــــــــــــأنموذج الترب''إعادة تفعيل د ماسة، الى بدت الحاجة ج
المواطن وبناء شخصية   ه.تعميق الّشعور باالنتماء للوطن والوالء ل إعادة  كأن يساهم في. لإلصالح
، وجعله عضوا مشاركا في المجتمع، والعمل على تحقيق هاليدتقو  هعن طريق فهم عادات الجزائري 

 ، دون اي شرط مسبق.   (Citizensالمواطنين )جميع الوحدة بين 
 : لدراســـــــــــــــــــــــــــةإشكاليةا -

بشكل أكثر وضوح،  التربوية ، وتحديد أبعادهاالبحثفي ازمة الهوية في الجزائروعليه، فإّنه ألجل 
 طرح االشكالية التالية:  حثفقد حاول البا

ترتبط بأزمة الهوية الوطنية في والّتعليمية، التي  -ما هي أهّم المشاكل، والّتحّديات الّتربوية -
إعادة تفعيل أنموذج التربية المدنيةكمدخل استراتيجي بديل -بالّتالي -وكيف يمكن ؟ الجزائر 
 ؟ لإلصالح

 : ساؤالت  الفرعية  الّتالية ولتوضيح  اإلشكالية  أكثر ، يمكن طرح  التّ 
 ما مقومات الهوية الوطنية في الجزائر؟  -
في تعميق أزمة الهوية الوطنية في والّتعليمية، -المشاكل، والّتحّديات الّتربويةكيف أثرت  -

 ؟الجزائر 
 Strategy)كيف يمكن تفعيل أنموذج التربية المدنية كإلية استراتيجية مقترحة  -

Mechanisms) لإلصالح المنشود؟. 
 فرضيات الّدراســــــــــــــــة:  -



 
 

من أجل تبسيط إشكالية الّدراسة، فقد بدت الحاجة جّد ماسة، إلى منطلقات افتراضية، تضع في 
 الحسبان، ما يأتي ذكره:

تعكس الهوية في الجزائر أهم االبعاد والمقومات الوطنية االصيلة ذات ))نص الفرضية االولى: -
 . ((واالمازيغي -بالثوابت الدينية االسالمية، واالرث اللغوي العربي الصلة 

ي، في فالّسلوك الهوّياتي المنتتعكس الهوية الوطنية في الجزائر خصائص  ))نص الفرضية الثانية:  -
، وضعف الّشعور باالرتباط، في شكل تخلف السياسات التربوية السائدةضوء

 . ((من أشكال الوحدة، أو االّتحاد
ادة في ضوء ازمة الهوية الوطنية،  بإع المقترحةستراتيجية االتسمح ))نص الفرضية الثالثة:   -

، تبعا لموقعها، حيث االهتمام المدنية للّتربيةتضمين، المقّررات االجتماعية
 . ((والوطنيةالمنشودة -المدنية  ، بـــ تنشئة المعارفالوطني

 الّدراســــــــــــــــة:  منهجية -
ار فروض هذه الدراسة، أو على األقل التأكد من مدى موضوعتيها،فقد كان من باب بختاجل أل

: كان أهمها .(Methodes)بمزيج مختلط من المناهج،مع هذه الدراسة الضرورة،التعاطي مع هذه

لتحليل األزمة الهوياتية الراهنة. السيما المنهج المناسب (DescriptiveMethod)المنهج الوصفي: 

للهوية الوطنية التاريخية السابقة ( االنسب في استجالء معالم الثقافةHistorical Methodاريخي )الت
ومقوماتها..... هذا باإلضافة الى مجموعة من المناهج، التي اقتضت الحاجة الى استخدامها، بشكل 

 او اخر في هذه الدراسة.
(، والتي Approaches) التنمية السياسية مقارباتفقد تم تفعيل العديد من : ومن ناحية أخرى  

تقع على كاهلها، مهّمة الوصول إلى رؤية واضحة، لما يمكن أن يكون عليه مستقبل هذه قد 
الوظيفـــــــــية و  (Political Systems)ا مثال: مقاربتي النظم السياسية منهالّدراسة.

(Functionalism) الهوية ، مع مطالب الجزائري  السياسي كيفية تعاطي الّنظام. وذلك لتفسير

التربوية المتخذة، اتجاه عمليات التقويم  كيفيةمعرفة السيما، المنبثقة من جانب البيئة المحيطة. الوطنية
هذا فضال عن العديد من المقاربات التحليلية األخرى، . ،  من حيث فشلها، أو نجاحهاالهوية الوطنية

 ( المتخذة. Hypotheses) فروض الّدراسةاختبار التي ستساعد بالفعل على 
 
 



 
 

 :في الجزائر ةويــــــــــــــــــــمحور األول: مقومات الهال-

على  ،إلى تبني سياسة تربوية شاملةفي المرحلة ما بعد االستقالل،لقد عمدت الدولة الجزائرية 
تنشئة الطالئع على :وذلك من حيث ،ـــ: '' الهـــــوية ''المنشودة ل ،ثر تحقيق االعتبارات السياسيةإ

تدريس األناشيد الوطنية،  :تتمثل في ،ومواد محورية ،من خالل تخصيص برامج ،المبادئ الوطنية
التنشئة على جملة ، وكذا (1)واللغة العربية، وتاريخ وجغرافية الجزائر، والتربية األخالقية والمدنية.

 :  الثوابت ومقومات الهوية الوطنية الثالثة
 أوال: االســــــــــــــــــــــالم:  -

بل  .والحج ،الصوم ،والصالة ،الدين :اإلسالم بوصفه دينا، ليس كونه فقط دعوة دينية في حدود
. أو في آن معا اونظام ،يعد عقيدة  -باعتراف كبار المشرعين في العالم -هو بمفهومه الصحيح 

الق والعلم والمساواة والعدالة ــــــــمتينة قوامها األخ أفضل نظام لقيام مجتمع مثالي على أسسباألحرى: )
 .(2)( االجتماعية

، تربويامصدر مقومات األمة العربية ووجودها، فقد اعتمدت الجزائر  ،ومن حيث اعتبار اإلسالم
من تأكيد  ، بشكل ال يقل قوة . وذلكروبة(ــــــــــــعلى تأكيد انتمائها الحماسي البالغ للعالم العربي )أو للع

  -على صعيد مختلف الدساتير -النظر إليه  :من حيث ،ويظهر ذلك جليا. (3)انتمائها لإلسالم
كونه عامال موحدا  ،وال التنازل عنها ،التي ال تقبل المساومة ،باعتباره إحدى الثوابت الوطنية ،الجزائرية

 للشعب الجزائري.
 :ــةـــــــــالعـــروبــثانيا: -

 ، وأبعادها االجتماعية ،والقومية العربية بكل معانيها العربي، هوية الشعب  ''العروبة''تشكل  
تعد  ، فإن الجزائر ،وفي إطار ذلك.والمعاصر، والوسيط ،القديم :التي عاشتواستمرت في التاريخ العربي

انتمائها  في الوقوف ضمن هذا الخط، دون أن تحيد عن تربويا، التي تستمر ،من إحدى الدول العربية

                                                           

لطلبة السنة األولى والثانية علوم سياسية: دراسة ميدانية "دور الجامعة في التنشئة السياسية كريمةحوامد، (1) -
مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  بجامعة باتنة "،

 .119، ص. 2008
حث مقدم إلى ندوة الحضارة ب "نظام المواطنة في اإلسالم ومنجزاته للحضارة اإلسالمية"،إبراهيم أحمد العدي،  -(2)

 .184، ص. 2000(، اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ، 1976أكتوبر  16/20اإلسالمية بجامعة اإلسكندرية 
-(3) Mohamed  Arkoun, Religion et Laiteité, Paris: Centre Thamas more Recherches 1996, 

P-18. 



 
 

 ، حضارة .الوطنية النهائيةأساس هويتها ،بحيث تتخذ من العروبة .في آن واحد ي''الوطني الجزائر ''
باعتبارها عامال  ،غة العربيةللفي اطار السياسة التربوية ،إلى ا السيما النظر الدائم .ولغة،وثقافة
التي  ،مال من عوامل الثوابت الوطنيةوعا .وكمال السيادة الوطنية ، في تحديد االنتماء الوطني ،أساسيا

كرست  ،و المواثيق الوطنية المتعاقبة ،وهذا فضال عن أن جل الدساتير.(1)ال تقبل النقاش وال التبديل
والهوية الثقافية  ،على اعتبار أنه عنصر من عناصر الشخصية الوطنية .وأكدت عليه ،هذا المفهوم

 .(2)للشعب الجزائري 
 ــراث األمــازيغي:ــــــــثالثا: الت -

يعتبر التراث األمازيغي جزءا ال يتجزأ من مقومات الشخصية الوطنية، حيث أن االنتماء 
الجزائري إلى هذا البعد يحمل معنيين المعنى العرقي والساللي، والمعنى الثقافي واللغوي، وهما معنيان 

وعالوة ، همل أي من هذين المعنيينمتكامالن ومتداخالت وال يمكن أن يكون لهذا التراث معنى إذا ما أ 
على ذلك، فقد اتخذت سياسة الدولة جملة تدابير مهمة من أجل العناية بالتراث األمازيغي والنهوض به 

 وإثرائه في نطاق الثقافة الوطنية وذلك من خالل: 
 الثني الرفض القاطع ألي دعوى للتميز العرقي أو ا، و التأكيد على إحياء وترقية اللغة األمازيغية

 أو الجهوي بين أبناء الشعب وبين مناطق الوطن.
 النظر إلى الجزائر بصفتها أمة، واألمة ليست تجمعا لشعوب شتى، أو خليطا من أعراق متنافرة. 
  النظر إلى التراث األمازيغي بصفته ماضي جزائري قديم يدخل ضمن خصوصيات المجتمع

الجزائري الذي    انبثق منه، إذ لم يكن من محظ الصدفة أن يطلق سكان هذه البالد على 
 .(3)األحرارأنفسهم تسمية األمازيغ، أي 

                                                           

، مجلة الفكر السياسي، الجمهورية العربية السورية، في المضامين" "العروبة الحديثة: تحليلعز الدين ذياب،  -(1)
 .50، ص. 2011العدد األربعون، السنة الثالثة عشر، شتاء 

مذكرة  "دور المجتمع المدني قي بناء األمن الهوياتي في العالم العربي: دراسة حالة الجزائر"،سمية أوشن،  -(2)
 .144، ص. 2010الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية

 .146المرجع نفسه، ص.  -(3) 

وألجل ذلك كله، فقد أمكن وضع التصور الجديد لما ينبغي أن تكون عليه سياسة التربية، 
التربوية من منظور وطني وفق المعطيات السياسية  وأمكن بصفة خاصة صياغة عناصر المنظومة

 والديمقراطية التالية:
 



 
 

 .البعد الوطني وما يرمز إليه 
 البعد الديمقراطي وما يتضمنه. 
 بحيث تشكل هذه . (1)البعد العصري والعلمي وما يستلزمه ويتصل به في المجال التكنولوجي

المحاور كلها االختيارات التربوية االستراتيجية التي تعتمدها السياسة التربوية الوطنية في تأكيد 
 السياسي واالنسجام مع قيمه ومقوماته وتوجهاته الحالية.شرعية النظام 

 :والهوية الوطنية في الجزائر  -أزمة التربية : المحور الثاني -
لى من تحوالت ايجابية ع ،على خالف ما أحدثه النظام التعليمي في الجزائر ، أيفي الواقع

إلى شيوع مظاهر سلبية  ،أدى في الوقت نفسه ،فإن عامل ركودهالمستوى السياسي والديمقراطي،
 نذكرها على سبيل الدراسة كاالتي:عديدة، 

 :  ة التالميذـــــــــــهيئ: أوال-
فقدانه الثقة في النظام  ،وفي الجامعة، وأكثر من ذلك ،الثقة في نفسه التلميذفقدان حيث 

السياسية  والحقوق  ،والالمباالة حتى بأهم القضايا ،والعزوف عن المشاركة السياسية ،السياسي القائم
لعملية تلقين مبادئ  ،والمناهج التربوية السائدة، عدم استيعاب النظامفضال عن.(2)المتعلقة به والمدنية،

 ،والتناقض الواقع في سلم القيم ،وذلك لسبب االختالل.هوية وطنية واضحة لدى المجتمع الجزائري 
 وتضبط حركته. ،وتنظيمه ،ود المجمعوالمعايير التي تحكم وج

 المناهج التربوية:  ثانيا: -
تؤكد على الهوية الثقافية الجزائرية في جميع  ، التي قدبديلةالمناهجالغياب إلى جانب ذلك، نجد 

وذلك خاصة إذا ما .المستقاة من تراث أمتنا،وتقرر القيم الروحية ، مناحي العملية التعليمية التربوية
أو التخفيف من مزاحمتها للغة  حى،صفبتلك السياسة التي مست إبعاد اللغة العربية ال ،األمر ن اقتر 

كأداة للكتابة  .كأداة للتغبير في المدارس ،لصالح هذه األخيرة ،الفرنسية، وجعلها في وضعية المغلوب
 .(3)وأحيانا كأداة للتخاطب .والتأليف

                                                           

 .429، مرجع سبق ذكره، ص. المدرسة في الجزائرعبد القادر فضيل،  -( 1)
المدرسة  تأثير دور األسرة الجزائرية على التنشئة السياسية للمراهق: دراسة ميدانية لتالمذة'' ون، ڤسعاد العـ -( 2) 

 .140، ص.2012مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، العدد السادس، جانفي  ،''األساسية
)ترجمة: بن عيسى حنفي(، الجزائر: دار القصبة للنشر،  الجزائر: األمة والمجتمع،مصطفي األشرف،  -( 3) 

 .50،ص. 2007



 
 

إلى  ، الجزائرية، وذلك بحكم النظر على سبيل المثالتدني فكرة المواطنة لدى الناشئة كذلك :
تطبيق رفع العلم الوطني وتحيته في ساحة ـــــ: )لقاضي با، ( 2006-12-24المؤرخ  415:)القرار رقم

وما صاحبه في ذلك من  مظاهر الرفض والتذمر لدى المعلمين  (.المؤسسة بداية كل يوم ونهايته
واألساتذة والتالميذ وذلك في مؤشرات كثيرة كالتأخر والتثاقل في تحية العلم وعدم االمتثال الطوعي 
والمنظم والمنضبط أمام الراية، إضافة إلى السخرية واالستهزاء واإلنشاد غير المضبوط واإلسراع 

 .(1)باشرة بعد التحيةللخروج من المدرسة م
وفق ما هو مبين في  -يتبين  ، ففي دراسة محلية لعدد من المؤسسات التربوية في الجزائر

صرحوا بالتهرب من تحية العلم، مقابل  ،من المبحوثين (%70): أن نسبة قدرها -(1)الجدول رقم 
أو حتى حاولوا دعم االتجاه العام بنسبة  ،الذين اعترفوا بانهم تهربوا ،من البحوثين (29.9%)
ثم الثانوي .(%74.2):يليهم أساتذة التعليم االبتدائي بنسبة ،أساتذة التعليم المتوسط(90.5%)

 ،(%25.8) ،(%9.5):مقابل ،الذين أكدوا عدم تفكيرهم في التهرب من تحية العلم (%65.2):بنسبة
في حين أن  ،الذين صرحوا بعكس ذلك ،و الثانوي  ،وأساتذة التعليم المتوسط ،من معلمين (%34.8)و

 .(%64.7):بنسبة كبية قدرها ، فكرة التهرب بارزة عند موظفي االدارة

 (01الجدول رقم )
 (2)يوضح توزيع المبحوثين حسب الوضعية والتهرب من تحية العلم يوميا

 

                                                           

العلم في المؤسسة التربوية : دراسة ميدانية لموقف البعد الوطني لتحية '' ،خدوجة بوشناق، كهينة صبراشو -(1)
،مجلة دراسات اجتماعية، مركز البصرة للبحوث و االستشارات و ''األسرة التربوية إزاء تحية العلم اليومية
 .78ص.،2009الخدمات التعليمية، العدد الثاني، أكتوبر  

م في المؤسسات التربوية دراسة ميدانية لموقف "البعد الوطني لتحية العلبوشناف خديجة، مبراشو كهينة،  -( 2)
 2009، مجلة دراسات استراتيجية ، الجزائر، العدد الثاني جويلية األسرة التربوية إزاء تحية العلم اليومية"

 . 98ص

 التهرب               
 الوظيفة

 المجموع ال  نعم
 % ك % ك % ك

 100 66 74.2 49 25.8 17 معلم 
 100 21 90.5 19 9.8 2 أستاذ)ة( متوسط

 100 23 65.2 15 34.8 8 أستاذ)ة( الثانوية
 100 17 35.3 6 64.7 11 موظف إداري 

 100 127 70.1 89 29.9 38 المجموع



 
 

 :  النظام السياسي: ثالثا -
ورعوية في المجتمع الجزائري، الوضع التعليمي السائد، انجر عنه ترسيخ ثقافة سياسية تابعة ف

 ،وال ترى في الممارسة السياسية.أمر ال يعنيها :على أنها ،أضحت تنظر للسياسة ،حيث أن الغالبية
 .(1)أم لم تشارك  ،سواء تم لها المشاركة في ذلك ، وأن األمور تسير كما هي عليه.أي فائدة ترجى

وغياب آلية  ،وانحصار األداء التشريعي ،تدني مستوى النقاش السياسي لدى النوابضف الى ذلك: 
 ،في الكثير من المناسبات االنتخابية ،أن أغلبية المرشحين : وذلك لحقيقة مؤداها.الرقابة على الحكومة
مفتوحا إلى حد  -( 2)وفق ما هو مبين في الجدول رقم  -بحيث مازال الترشح  .من غير الجامعيين

 ، وأصحاب المستويات االبتدائية.(%1.59)أمي  : من ليس له مستوى تعليمي أصال ،كبير
بما  ،، في مجتمع عرف فيه التعليم%(54.22)الذي يمثلون أغلبية المرشحين  ، والثانوي  ،والمتوسطة

 فيه الجامعي توسعا هائال.

 (2دول رقم )ــــــــالج
 (2) 2007يوضح مستويات التعليمية للمرشحين في االنتخابات التشريعية

 
 النسبــــــــــة الــــــــــــــــــــــعدد الـــــــــــمستوى التعليــــــــــــــــــــمي

 1.59 194 من دون مستوى 

 2.91 356 ابتــــــــــــــــــــدائي

 12.18 1489 متــــــــــــــــــوسط

 39.13 4784 ثــــــــــــــــــــــــانوي 

 39.73 4857 جـــــــــــــــــــــــامعي

 4.46 545 ما بعـــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــدرج

 100 12225 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

                                                           

مذكرة ماجيستر، جامع  ،''تطور العالقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري ''طارق عاشور،  -(1)
 .92، ص. 2009باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

 .101، ص2012، الجزائر: منشورات الشهاب،  لماذا تأخر الربيع الجزائري ناصر جابي ،   -(2)



 
 

 : (( مدخل استراتيجي بديل لإلصالح  ))تفعيل أنموذج التربية المدنية: المحور الثالث:  -
يتضمن االصالح السياسي التربوي ألجل التحديث والتنمية السياسية عبر هذا األنموذج، تأكيد 
األهمية القصوى للتربية المدنية في النظام التربوي، وذلك باعتبارها أداة يتحقق عن طريقها اكساب 

افيا بطبيعة المجال األفراد وعيا سياسيا واجتماعيا يتمحور حول تعزيز المواطنة وتنمية األفراد ثق
ومما تجب االشارة إليه، أن النظر إلى السياسي الذي يعيشون فيه، وكيفية تفعيل أدوارهم وممارساتهم.

نموذج التربية المدنية كآلية للتحديث والتنمية السياسية، إنما ينطوي على جملة من األبعاد االستراتيجية 
 يمكن أن نعرض لها بالتفصيل كاآلتي:

 ة:ــــــــــــــــــواطنالمأوال:  -
تعتبر التربية المدنية المجال المؤهل الذي يمكن من خالله تعليم أفراد المجتمع المواطنة الفاعلة  

والواعية والفعالة، مما يقوي فيهم الروح الديمقراطية والمشاركة، فالمواطنة الصالحة ال يتم اكتسابها 
من خالل تعليمها كأي مادة تعليمية أخرى، وذلك بما بالتقليد عبر االجيال، إنما يجب أن يتم ذلك 

ينمي في األفراد المعرفة والفهم والسلوك الواعي، مما يؤهلهم ألن يكونوا مواطنين يتحلون بروح 
المسؤولية، قادرين على إحداث التغيير من خالل الممارسة الديمقراطية.إلى جانب ذلك تتضمن التربية 

ة في سياق البعد االنساني ثالثة معالم أساسية يمكن توضيحها وفق ما هو المدنية في عالقتها بالمواطن
 ( كاآلتي: 01مبين في الشكل)

: يتصل هذا المعلم بالتحقق الفعلي الحترام حرية المواطنين والحفاض على الحقوق االنسانية -(1) 
موضع الصدارة الكفايات كرامتهم وتحقيق المساواة بينهم ، حيث ينبغي أن تضع التربية على المواطنة 

 المستمدة من الحقوق االنسانية.
: يعد هذا المعلم أساس المواطنة لتأكيده على مشاركة الفرد في التنمية الجماعية الديمقراطية -(2)

 للمواطنين وفي الممارسة الديمقراطية واألخذ بثقافة الواجبات وعدم الوقوف عند ثقافة الحقوق فقط.
: وبمعايير وبقواعد اشتغالها، واحترام هذه المعايير و القواعد والعمل على ساتالمعرفة بالمؤس -(3) 

 .(1)تطبيقها بدقة على مستوى المعيش الجماعي
 

 

                                                           

 .11عبد اللطيف الفاربي، وآخرون، المرجع السابق الذكر، ص. - (1) 



 
 

 (01الشكل رقم )
 .(1)يوضح معالم التربية المدنية في عالقتها بالمواطنة

 

 

 

 

 

 

 

 
 افية: ــــــــــــــثانيا: الهوية الثق -

 ، هو من أسس العملية التربوية، لذلك تلعب التربية المدنية ، إن المحافظة على الهوية الثقافية
وهي تلعب دورا ليس فقط في اكساب  .وترسيخها في نفوس األفراد ،دورا حاسما في دعم الهوية الثقافية

خاصة إذا تم  ، االفراد مناعة ضد االجتياح الثقافي، بل لها أيضا دور تأثيري في الثقافات األخرى 
فهي ثنائية االتجاه في  ، فالعولمة بالرغم من مخاطرها .واقتناص فرصها ،األخذ بإيجابيات العولمة

 .  (2)التأثير

                                                           

نسخة مقترحة من مشروع تعزيز  "التربية على المواطنة والسلوك المدني"،عبد اللطيف الفاربي وآخرون،  -( 1)
، المغرب: وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر ، )دون تاريخ  E3P1كفايات األطر التربوية 

 .57نشر(، ص.
التنشئة الديمقراطية لدى طالب المرحلة األساسية في فلسطين:  ، "منهاج التربية المدنية ودوره فينذير أحمد -( 2)

، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، كلية ("2006-1994دراسة حالة محافظة نابلس)
 .25، ص.2007الدراسات العليا، 

 
 الديمقراطية

 

 المعرفة
 بالمؤسسات 

معالم التربية على 
المواطنة والسلوك 

 المدني

 الحقوق 
 اإلنسانية 



 
 

التربوي في الجزائر، ينبغي  - كمقاربة للتصحيح السياسي ، ة المدنيةفإن اعتماد التربي : وبالتالي
تكاملة لدى الفرد، ولعلى يمكن تحقيق ثقافة مدنية م ، التي عن طريقها ،أن يتضمن عددا من األهداف

وتوجيههم نحو تبني  ،ونبذ العنف في نفوس التالميذ ، ترسيخ ثقافة التسامحمن أبرزها: العمل على 
 ،تربية التالميذ على مبدأ احترام القانون  وهذا من دون تهميش .، والفئويةثقافة متحررة من العصبوية

تنمية عاطفة الوالء للوطن لدى التالميذ من خالل اكسابهم جملة من القيم ، وحقوق األفراد،و وسيادته
 كالحرية والعدالة وتحمل المسؤولية.

تربية الفرد على تنظيم عالقته بمواطني الدولة، وعالقته بالهوية يضا: كما يتطلب العمل أ
والتحديات  ،إعداد جيل واع باألخطار المحدقة بوطنهمالسيما العمل على  والبيئة السياسية.،المدنية

 اوكذبما يخدم المصلحة المدنية. ،والتحديات ،التي يواجُهها الوطن، وتعبئتهم لمواجهة تلك األخطار
بحيث  ،من خالل المدرسة ،يتم هذا اإلعداد.إذمنسجما مع طبيعة مجتمعه ،إعدادا خلقيا ،المتعلمإعداد 

 ،والعالم ،والثقافية السائدة في المجتمع ،وعيا اجتماعيا للتيارات الفكرية ،يكتسب الطالب من خاللها
 وكيفية التعامل معها.

 ، وتعريفهم بأهم مفرداتها ،ين التالميذنشر ثقافة المدنية ب هذا وتجدر االشارة ايضا الى:  وجوب
تعدد و تعدد االفكار واآلراء، و احترام اآلخر، و التسامح، و المساواة، و العمل الجماعي،  :والتي أهمها

التضامن و الوعي بحقوق المواطنة،و  إدارة االختالفات بطرق سلمية، و االنتماء السياسي واالجتماعي، 
تنمية مفهوم االعتراف بوجود اآلخر ....، مع العمل ايضا على ية.والمساندة والعطاء والمشاركة السياس

في المجتمع، ووعي المتعلم أن لآلخر حقوقا ال تقل عن حقوقه، واحترام حرية اآلخرين وملكياتهم 
 .(1)كشرط ضروري لتمتعه بحريته والحفاظ على ملكيته، وذلك في إطار الصف والمدرسة والحي

خصوصا حول من  ،طرح موضوع رئيسي في التربية المدنية عالوة عل ذلك، فإنه البد من
تقترح االستراتيجية  : ليقوم بدوره في تدريسها ؟ حيث ،والكفاءات التي يجب توافرها في المعلم ،يعلمها

 المعدة في إطار تنمية السلوك الديمقراطي لمعلمي التربية المدنية الّتحلي بالمواصفات اآلتية:
 وعالقته التربوية.االلتزام بقضايا الصف 

 عميقة بمادة ، والمعرفة المرتبطة بما يدرسه ،وورش عمل ،المشاركة في دورات تدريبية
تمكنه من استعمال و .المقدرة على ايصال ما يعرفه طالبه: حيثالتربية المدنية التي يدرسونها.
 استراتيجيات التعليم المناسبة.
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 .التزام السيماطالب. لعلى تقييم عمال الكبيرة قدرةالو استخدام أنموذج التعليم والتربية بالحوار
 ة، هويالوب ، وطنالزام بلتاالو وبالمهام الموكلة إليه . ،في الصف التعلمية مسؤولياتالضمني بال
 . (1)الوطنية  قضاياشتى الوب

 افية:ـــــــــــــــــــالتعددية الثق: ثالثا - 
وعدم التحيز ألي  ،هو تحقيق الموضوعية، أي الحياد ،ن من أهم أهداف العملية التعليميةإذ أ
 في دعم التعددية الثقافية ،أن تكون التربية فعالة ن،ينبغي إذ.فضد التيارات الفكرية األخرى  ،تيار فكري 

والمجتمع  ،العولمةــ: ك ،ومفاهيمه الحديثة ،وذلك من خالل مسايرتها العصر الحاضر في الجزائر.
 ،مبادئ التنوع ،وأن تدعم االستراتيجيات التعليمية .والقرية الكونية وغيرها، ، وحقوق االنسان ،المدني

 من خالل مناهج التربية المدنية. ،واالختالف
تلعب التربية أي أن . ''الصالح المجتمع العام:''التربية في الجزائر مؤسسةالسيما أن تراعي 

 ،بما تقدمه من مفاهيم ،دورا رئيسيا في دعم فكرة الصالح العام ،من خالل المدرسة ،المدنية
وتربية المواطن  ،والخير العام ،والتأكيد على ممارسة التربية من أجل المواطنة ....،ومهارات،وأنشطة

وتشجيع صنع القرار  ،من خالل منح المتعلم الفرصة لتحمل المسؤولية،الذي يخدم الصالح العام
وذلك كمؤشر  .(2)والمشاركة النشطة في الخدمة المجتمعية ،والتعاون  ،لتطوعيوالعمل ا ،واتخاذه

 للممارسة الديمقراطية الصحيحة والواعية

 :ةــــــــــــــــــــخاتم-
لقد أمكن من خالل مناقشة المحاور الرئيسية للدراسة، الوصول إلى نتيجة جوهرية 

في اتصاله  ،سوى عملية للنظام التربوي ا، من هذا الجانب، ليس كونه ''الهوية السياسية''مفادها:
بتنمية الشعور باالنتماء إلى الوطن وترابه، و تراثه، و بالمسؤولية الوطنية و القومية حيال الــــواجب 

رد و المقــــدس في مجــــال العمل على خدمتـــه، و االعتــزاز بالشخصــــية الوطنية، و القومية للــــف
 الجمـــــــاعة  على حد سواء.

                                                           

، 2002لبنان: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، ، فعالية المدرسة في التربية المدنيةمنصور فريحة،  - (1) 
 .117ص.

 .117، ص.نفس   - (2) 



 
 

 قد ،الهوية في الجزائرأو غموض مفهوم  ،أن غياب ،تكشف الدراســـــــــــة ،وعلى الصعيد نفسـه
، الوطنيةارتبط بتكريس المناهج التعليمية للكيانات القطرية، والتكوينات الطائفية، وانحصار الهوية 

حيث أن مشكلة قدم المناهج التربوية، والمقررات الدراسية المعتمدة لدى المنظومة  .....،وانحطاطها
وعدم مالئمتها للواقع، وانفصالها عنه، أدى إلى حالة سلبية  -مثل ما هو سائد في الجزائر-التعليمة 

ضعف الشعور السائد لدى الطالب  :وذلك من حيث.والديمقراطي، الهوياتي،شديدة على الصعيد 
واطنة، وتدني مستوى النقاش السياسي في المجتمع، و ترسيخ ثقافة سياسية تابعة لدى فئة واسعة بالم

 من أفراد المجتمع.
ضرورة  إنما يكمن في: ةالتربية المدنيةفي اطار تفعيل آلي الهوية الوطنية،اصالح نوبالتالي فإ

تأهيلهم ألنماط جديدة من ، و التالميذلدى  الهوياتيتكامل المؤسسات التربوية في ترقية الوعي 
إذ تم بشأن  .ويفهمون بها المجتمع الذي يعيشون فيه ، المدني، يمارسون بها العمل التربيةالمدنية

: ''التربية على المواطنة''، و ''التربية على هذه العملية اقتراح تفعيل وسائط تربوية عدة من ضمنها
 السيما ''التعددية الثقافية''.  ، الهوية الثقافية''

 : راجعـــــــــــــــقائمة الم -
"دور المجتمع المدني قي بناء األمن الهوياتي في العالم العربي: دراسة حالة سمية ،  ،أوشن - 

مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  الجزائر"،
 2010العلوم السياسية، 

)ترجمة: بن عيسى حنفي(، الجزائر: دار القصبة  الجزائر: األمة والمجتمع،مصطفي ،  ،األشرف - 
 .2007للنشر، 

بحث مقدم إلى  "نظام المواطنة في اإلسالم ومنجزاته للحضارة اإلسالمية"،إبراهيم أحمد ،  ،العدي - 
(، اإلسكندرية: مؤسسة شباب 1976أكتوبر  16/20ندوة الحضارة اإلسالمية بجامعة اإلسكندرية 

 . 2000الجامعة ، 
نسخة مقترحة من مشروع  "التربية على المواطنة والسلوك المدني"،عبد اللطيف وآخرون،  ،الفاربي -

تربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر ، المغرب: وزارة ال E3P1تعزيز كفايات األطر التربوية 
 .، )دون تاريخ نشر(
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 المؤتمر الدولي حول:
 -المخاطر واآلليات-تهديدات للهوية في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة 

 2022مارس  10
 المحور الثاني: تهديدات الهوية في المجال التربوي 

 )اإلصالح التربوي والمناهج، تغير القيم التربوية، االغتراب التربوي...الخ( 
 في تشكيل الهوية الوطنية دور النظام التعليمي:عنوان المداخلة

 دراسة حالة كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي
 ouaffa.latreche@univ-setif2.dz ، الجزائر2الباحثة وفاء لطرش، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

 amelazelbenkacem@gmail.comالجزائر، 2، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف أمال بن قاسمالباحثة 
 :ملخص

هدفت الدراسة إلى ابراز دور النظام التعليمي الجزائري في تشكيل الهوية الوطنية، من خالل 
ابراز مفهوم الهوية والنظام التربوي، ودور هذا األخير في تعزيز قيم المواطنة في المدرسة االبتدائية، 

دراسة حالة تمثلت في كتاب ،واستخدم في هذه الدراسة منهج تربوية لصانعي المناهجالفلسفة كمخرجاتال
في ذلك  نمستعيني ،2019/2020سنة  ابتداء منوالمعمول به التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي

ميادين، احتوى  ةعلى ثالثبأداة تحليل المحتوى. وقد خُلصت نتائج الدراسة إلى احتواء هذا الكتاب 
المؤسسات من خالل الحياة االجتماعية  فيالتعرف علىاألول منها على  األفكار التي تساعد التلميذ 

وفي الميدان الثاني والمعنون بالحياة الخدماتية كالبريد والمواصالت واإلدارة االكترونية.  العمومية
 الفضاءلمواطنة في الطفل لالمدنية، تجلت الهوية الوطنية في حقوق وواجبات المواطن وممارسة 

ما الميدان الثالث والمعنون بالحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية، أ.كحق يكفله القانون المدرسي 
التعرف على المؤسسات و فقد تمثلت مظاهر الهوية في التطرق لالنتخاب كحق للمواطن وواجب، 

 .األمنية للجمهوريةو التشريعية 
 

Summary: 

The study aimed to highlight the role of the Algerian educational system in the formation 

of national identity, by highlighting the concept of identity and the educational system, and 

the role of the latter in promoting the values of citizenship in the primary school, as the 

outputs of the educational philosophy of curriculum makers. For the fifth year of primary 

school and in force starting from the year 2019/2020, using the content analysis tool. The 

results of the study concluded that this book contains three fields, the first of which 

contains ideas that help the student to learn about social life through public service 

institutions such as post, transportation and electronic administration. In the second field, 

entitled civic life, the national identity was manifested in the rights and duties of the citizen 

and the child's exercise of citizenship in the school space as a right guaranteed by law. As 

for the third field, entitled democratic life and the institutions of the republic, the 

manifestations of identity were represented in addressing the election as a citizen's right 
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and duty, and getting acquainted with the legislative and security institutions of the 

republic. 

 مقدمة .1
شهدت العقود األخيرة من القرن الماضي أحداثا متسارعة وتطورات جعلت التغيير حتمية 

ة هويفيها جعلت من العالم قرية صغيرة تذوب والتي عولمة ظاهرة الخاصة في ظل  ،المناص منها
الفاعليين في هذه تكاتف جهود لذا كان من الضروري وفق مايمليه األقوى، المجتمعات واألعراق 

حثيثا  يسعون سعياالقائمين على مجال التربية من أجل إنقاذ مايمكن إنقاذه. وهذا ماجعل المجتمعات 
اتها، على غرار وزارة التربية والتعليم في من أجل الحفظ على الموروث الثقافي الهوياتي للمجتمع

من شأنها أن تعزز ركائز الهوية  ، والتيمدرسيةالكتب المن خالل برامج ومناهج ك لوذ، الجزائر
الهوية الوطنية ، وفي دراستنا هذه سنحاول التطرق لمجهودات الوزارة الوصية في ترسيخ الوطنية

 الجزائرية من خالل مضمون كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي، وذلك بطرح التساؤل التالي:
 فيما تتمثل مظاهر الهوية الوطنية الجزائرية في كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي؟

 اإلطار المفاهيمي .2
 القيم:

الفرد العتبارات مادية او اجتماعية أو أخالقية أو دينية او "هي كل ماهو جدير باهتمام :القيم
"طريقة في التفكير والفعل عند األفراد أو الجماعة، . وهي أيضا: (87، صفحة 2007)سالمة، جمالية"

عرفها عبد . وي(141، صفحة 2006)عماد، وهي تتخذ بشكل معياري وموجه للسلوك الموافق" 
عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل او عدم التفضيل على أنها" اللطيف محمد خليفة

للموضوعات وفق تقييمه وتقديره لها، ويتم ذلك من خالل التفاعل بين الفرد ومعارفه وخبراته، واإلطار 
 .(51، صفحة 1992)خليفة، "ل هذه الخبراتالحضاري الذي يعيش فيه، ويكسب من خال

 :للقيمالتعريف االجرائي 
مجموع األهداف والمثل الثقافية والوطنية التي صيغت في المنهاج التربوي للتربية المدنية  هي

للسنة الخامسة من طرف وزارة التربية الوطنية الجزائرية، من أجل تبنيها من طرف المتعلمين، ودفعهم 
 .دولةللعمل بها وتجسيدها فعليا في المجتمع، إلنتاج مواطن صالح وفق الفلسفة التربوية لل

 :وطنيةالهوية ال
وعي "يعرفها حلمي بركات على أنها الهوية الوطنية أحد ثوابت الفرد في المجتمع، إذ  ُتعتبر

االنسان واحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار االنتماء االنساني 
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قدرات الفرد العقلية واحساساته :"وحسب رالف لنيتونهي.  (62، صفحة 2000)بركات، "العام
 (606، صفحة 1992)خليفة، ".ومعتقداته وعاداته واستجاباته العاطفية المشروطة

 لهوية الوطنية: لالتعريف االجرائي 
للسنة الخامسة ابتدائي والمتمثلة في قيم  المدنيةالقيم التي يتضمنها كتاب التربية  ةهي مجموع

 .االعتزاز باالنتماء الوطني
 :تعليميالنظام ال

: "مجموعة من العناصر المتداخلة، المترابطة ُيعرفه عبد الحميد عبد الفتاح شعالن على أنه
والمتكاملة مع بعضها البعض بحيث يؤثر كل منها في اآلخر من أجل أداء وظائف وأنشطة تكون 
محصلتها النهائية تحقيق النتائج التي يراد تحقيقها من خالل هذه المنظومة، وتتصف المنظومة بأنها 
ليست مجموعة من العناصر الثابتة ولكنها تتبع استراتيجية عامة تتغير وفق طبيعة األهداف التي يراد 

 (17، صفحة 2014بد الحميد، )ع."تحقيقها والظروف البيئية التي ُتطبق فيها

 :مدرسيالكتاب ال
نظام كلي يتناول عنصر "على أنه: محمد محمودالحليةو توفيق أحمد مرعيُيعرفه كل من 

األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم، ويهدف إلى  عناصر:المحتوى في المناهج، ويشتمل على عدة 
)مرعي و الحلية، .مساعدة المعلمين للمتعلمين على تحقيق األهداف المتوخاة، كما حددها المنهاج"

 (251، صفحة 2008
على التعليم، المخطوطة أو المطبوعة المعتمدة من الهيئة المشرفة "ُيعرف أيضا على أنهو 

)الخوالدة .باعتبارها أساسا ومرشدا لكل من المعلم من أدائه لدوره التربوي، وللمتعلم في تعلمه ونجاحه"
 (323، صفحة 2006و عيد، 

 لكتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي:التعريف االجرائي 
إعدادها وزارة التربية الوطنية لمتعلم السنة الخامسة ابتدائي، على هو وثيقة تربوية أشرفت على 

 :شكل دفتر يحتوي على دروس وأنشطة تدرس وفق مؤشرات كفاءة، مقسم الى ثالث محاور: األول
تهدف الى الحياة الديمقراطية،  :الحياة المدنية والثالث: الثانيالحياة االجتماعية والمؤسسات العمومية، 

السلوك االجتماعي المرغوب فيه، بغية تكريس قيم الهوية الوطنية وفق  ومبادئلم مهارات إكساب المتع
 .أهداف وفلسفة الدولة
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 اإلطار المنهجي .3
 أوال: المنهج المستخدمفي الدراسة

أصحاب "منطق بور روايال" المنهج بأنه "فن التنظيم الصحيح لسلسلة األفكار العديدة،  ُيعرف
إما من أجل الكشف عن الحقيقة، حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها لآلخرين، حين 

 .(04، صفحة 1977)بدوي، نكون بها عارفين"
بحثنا هذا إلى جمع الحقائق والمعلومات عن الظاهرة االجتماعية المحددة وبحكم حاجتنا في 

" مع االلتزام بخطوات المنهج العلمي. تراء لنا النظام التعليمي في تشكيل الهوية الوطنية دورفي: "
الذي يعرف بمجموعة اإلجراءات التي تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على -استعمال المنهج الوصفي

 والوصولالستخالص داللتها  ودقيقاتحليال كافيا  وتصنيفهاومعالجتهاوتحليلهائق والبيانات جمع الحقا
)كتاب  منهج دراسة الحالةعن طريق تطبيق وذلك . (2007)شحاتة، عن الظاهرة وتعميماتإلى نتائج 

، حيث ساهم هذا األسلوب في بناء وتطوير الدراسات العلمية التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي(
، كيفيافي مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، من خالل التعبير عن الظواهر والموضوعات تعبيرا 

حول والوصول إلى نتائج نوعية باستعمال األدوات المنهجية التي تمكن الباحث من جمع بيانات 
 النتائج. تعميمالموضوع بحد ذاته دون 

حيث تم جمع المعلومات حول ،قيم االعتزاز باالنتماء الوطنيهنا  بالهوية الوطنيةويقصد 
لتبيان أبعاد هذه  كأداة محتوى التحليل كيفيلدليل قيد الدراسة ثم تحليلها، مستخدمين في ذلك الظاهرة 

 القيم في الكتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي.

 البحثثانيا: مجتمع 
يعرف موريس انجرسمجتمع البحث على أنه: "مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر 

: "مجموعة من العناصر لها خاصية أو عدة أيضا وهو، المحددة مسبقا والتي تركز عليها المالحظات"
خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها البحث 

دراسة حالة مضامين كتاب وفي دراستنا هذه تم استهداف .(298، صفحة 2008)أنجرس، والتقصي"
عن غيره من  منهج دراسة الحالةيتميز التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي المتعلقة بالهوية الوطنية، إذ 

بكونه ال يحدد عينة ومجتمع للبحث، بل يختار حالة محددة لتناولها وفحصها بشكل  مناهج البحث العلمي
دقيق، وتتم عملية اختيار الحالة للدراسة وفًقا لشروط محددة، للتوافق مع طبيعة الدراسة المختارة لها، 
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بة في في حالة الرغ الباحثونوليس بشكل عشوائي ليس من شأنه أن يخدم أهداف الدراسة، ويلجأ إليه 
 الحصول على نتائج ومعلومات تفصيلية حول فئة محددة.

 ثالثا: أدوات جمع البيانات
إذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة، فإن طبيعة الموضـوع أو المشكلة، هي التي تحدد حجم 

براعـة ونوعية وطبيعـة أدوات البحـث التـي يجب أن يستخدمها الباحث في إنجاز وإتمام عمله، كمـا أن 
وبما أننا منهج  الباحث وعبقريته تلعب دورا هاما في تحديد كيفيـة اسـتخدام أدوات البحث العلمي.

المرتبطة بهذا  األدوات المنهجيةدراسة الحالة المستخدم في دراستنا هذه هو منهج كيفي فإننا سنستعمل 
مكن الباحث من جمع والذي يُ  ،(01أنظر الملحق رقم )المنهج على غرار دليل الكيفي لتحليل المحتوى 

ينقص من  الهذا حول الموضوع بحد ذاته دون تعميم النتائج. والوصول إلى نتائج نوعية بيانات 
ضرورة استخدام أداة المالحظة العلمية، والتي من خاللها نحدد مسار دراستنا ومدى تقصينا للمعلومة 

 الصحيحة المبنية على أسس علمية.
 اإلطار الميداني .4

والذي (، 02انطالقا من فهرس كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي )انظر الملحق رقم 
 هي:، قسمت الدراسة إلى ثالث محاور موضوع 28تضمنت  أساسية ميادينيحتوي على ثالث 

 المحور األول: الحياة االجتماعية؛ 
 المحور الثاني: الحياة المدنية؛ 
  الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية.المحور الثالث: الحياة 

 المحور األول: الحياة االجتماعية. 1.4
ففي الميدان األول المعنون بالحياة الجماعية والمتضمن لسبع مواضيع مع موضوعين حول تعلم 

ية، تطرقت ستة منها للهوية الوطنية من خالل األفكار التي تتضمنها الصور جاالدماج ووضعية ادما
مقومات الهوية الوطنية والتي يراها صناع الكتاب المدرسي على غرار العلم الوطني، التي تدل على 

وصور لواجهات المؤسسات العمومية والتي يراد من ابرازها ان الدولة تولي اهتماما لقطاع الخدمات 
ان وذلك بتنوع مؤسساته، كالعيادة متعددة الخدمات، مكتب البريد، األمن، الصحة الجوارية....مع تبي

ان مع توفير القطاع الخدماتي لكل هذه المؤسسات وبمجانية هناك معاملة حسنة يتلقاها المواطن وذلك 
وهذا  ،ماتوحيه االبتسامة المرسومة على وجوه افراد الصحة الجوارية مع الطفل القاصد لهذه المؤسسة

ن خالل أنه يوفر له مايعزز عند متعلم السنة الخامسة ابتدائي االعتزاز بانتماءه لهذا الوطن م
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مؤسسات خدماتية مجانية تقوم بترقية حياته وتسهيلها، وقد بين هذا الميدان أن هذه الوسائل التي 
وفرتها الدولة سهلت االتصال والتعليم عن بعد للمواطن، هذا بدوره يعزز الروح الوطنية وقيم المواطنة 

قيم المواطنة وروح االنتماء لهذا الوطن  لدى متعلم السنة الخامسة ابتدائي، كما عزز هذا الميدان
: , والتي مفادها أن22بدرس الحالة المدنية االلكترونية، فالوضعية المشكلة التي في بداية الدرس ص

"التلميذة أفراح كانت عالمات الحيرة بادية على وجهها بسسبب طلب إدارة المدرسة لشهادة الميالد 
)وزارة التربية الوطنية، ن بإمكانها اخراج الشهادة الكترونيا"ها أمها بأتووجوب احضارها غدا، فطمأن

ومن خالل الصور الموجودة في هذا الدرس الواضحة المعبر عنها .(22، صفحة 2019-2020
بألوان تجذب المتعلم كاألصفر الوردي األزرق...ومن خالل استنتاج أهمية الحالة المدنية االلكترونية 

فيه قيم مدنية وطنية تتحول إلى سلوكيات يمارسها في حياته اليومية، لكن الواقع االجتماعي  تترسخ
كل فئات المجتمع تستطيع أن تمارس هذه السلوكات رغم اتاحتها للجميع اال أن يبين أنه ليست 

 .المتحكم في ذلك جوانب كثيرة يفرضها الواقع االقتصادي والثقافي واالجتماعي لألسرة الجزائرية
 المحور الثاني: الحياة المدنية. 2.4

وموضوعية حول تعلم  الميدان الثاني: والمعنون بالحياة المدنية والمتضمن لخمس مواضيع
االدماج ووضعية ادماجية، تجلت الهوية الوطنية في موضوع المواطنة من خالل ابراز معنى أو مفهوم 

والتي تدفع التلميذ إلى  "30الصفحة 'المواطنة من خالل االشكالية التي طرحت بطريقة شيقة في 
عنها ابراهيم ومن ثم كامل التالميذ، التساؤل حول ماهية المواطنة وكيفية ممارستها التي كان يبحث 

والتركيز فيما هو آت على أن المواطنة هي خدمة الوطن يدا بيد من أجل أن يكون آمنا، وفي هذا 
ترسيخ لقيم المواطنة واالحساس بحب الوطن ومن ثم خدمته بتفاني، وقد ركز هذا الميدان على الصورة 

وطن من خاللها تركيزها على وضع صور لعدة ومايحمله مضمونها لترسيخ قيم المواطنة وحب ال
تجلب الطفل وتحرك فيه روح االنتماء للوطن وترسخ هويته الوطنية  31مناطق ومناظر في الصفحة 

بترسيخ روح االنتماء لهذا الوطن وألن الصورة أبلغ من الحديث فإن بعضا من رموز السيادة الوطنية 
كالعلم الوطني، العملة الوطنية وختم الجمهورية وضعها صانعوا الكتاب المدرسي بصور واضحة، 

وقد أبرز هذا الميدان حقوق المواطن وواجباته، أما األولى فقد ركز  .32والنشيد الوطني في الصفحة 
على الحق في األمن وذلك بوضع صور ألفراد الجيش الوطني وهم يحرسون وكذلك يوفرون الحماية 

، وفي ذلك أراد 33ات تهم المواطن وبيئته في الصفحة بيئة سليمة من خالل مساهمتهم في عملي
صانعوا المناهج والكتاب ترسيخ أن وتقريب الجيش الوطني الشعبي إلى التلميذ الذي يجب أن يراه على 
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أنه انسان يحب وطنه ويخدمه من خالل مشاركته في أعمال متنوعة خارجة عن نطاق الدفاع وفي 
وفي نفس  ،35معرفة الهوية الوطنية ومكوناتها، اما في الصفحة لك ترسيخ لقيم المواطنة من خالل ذ

الميدان صورة الطفلة التي تلبس العلم الوطني وتضع يدها عليه وعالمة الرضى بادية على وجهها 
اشارة دالة في مضمونها على حقوق وواجبات المواطن التي يراد ترسيخها في المتعلم فلبسها للعلم يدل 

وهي محطات  ،ظة على هذا الوطنفالمحا وجوبللطفل ووضع اليد له داللة على توفير الحماية 
 .من وهويته الوطنية يتجزأيتوقف عندها المتعلم فيتشربها وتصبح جزءا ال

 المحور الثالث: الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية. 3.4
الجمهورية، والمتضمن لست مواضيع  ومؤسساتبالحياة الديمقراطية  والمعنون ما الميدان الثالث أ

وقد أبرز هذا الميدان أن الدولة الجزائرية تسعى ة. إدماجي+ موضوعين حول تعلم االدماج ووضعية 
إلى بناء المؤسسات بطريقة ديموقراطية بهدف تطبيق المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائها، وذلك 

وقد عرف االنتخاب وبينت  وواجبذي هو حق من خالل أساليب معينة متمثلة في االنتخاب ال
 46 ص)السماوي و األزرق،األصفر،مراحله، وقد أستعمل ألوان مثل الوردي

يغرسونه في الجيل  وذلكإلبرازأهميةهذهالعمليةعندصانعيالكتابالمدرسيوفلسفتهمفيما،منأجاللتلميذ(47و
 ، 52غرار الدرك الوطني في ص كما تمثل مظاهر الهوية الوطنية في المؤسسات األمنية على .القادم

وأرفقت بصور لعمليات إنقاذ المواطنين ويختتم تلقين التلميذ  (57و 56ص )والحماية المدنية 
قصد التأقلم  (61و 60ص )بالمعارف المتعلقة بالهوية الوطنية بمحاكاة زيارة للمجلس الشعبي الوالئي 

رات في الهوياتي، وقد وضع الدرس في اطمع المحيط الهوياتي للجمهورية وابعاده عن االغتراب ا
باللون الوردي وداخله باللون األصفر وهي ألوان جذابة للتلميذ تجذبه وترسخ القيم التي يريد صانعوا 

 "استقبالناعند وصولنا إلى مقر المجلس الشعبي الوالئي وجدنا أعوان األمن في "الكتاب ترسيخها لديه 
 .مكان وأنه يوفر األمن واألمانوهو تأكيد أن األمن الوطني في كل 

 نتائج الدراسة .5
موضوع، ففي الميدان األول المعنون بالحياة  28احتوى الكتاب على ثالث ميادين تضمنت 

 ستةوضعية ادماجية، تطرقت موضوعين حول تعلم االدماج + مواضيع  لسبعالجماعية والمتضمن 
وكذلك من خالل الرسومات التي تحمل مقومات منة فيها ضاألفكار المت لمنها للهوية الوطنية من خال

كمؤسسة  الهوية الوطنية على غرار العلم الوطني، واجهات المؤسسات العمومية )البريد والمواصالت
 خدماتية بالنسبة للمواطن(
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ني والمعنون بالحياة المدنية والمتضمن لخمس مواضيع + موضوعين حول تعلم اوفي الميدان الث
جية، تجلت الهوية الوطنية في موضوع المواطنة من خالل حقوق وواجبات االدماج وضعية ادما

 المكفولة قانونا. مشاركة في الحياة المدرسية وتمتعه بحقوقهالممارسة المواطنة للطفل عبر و المواطن 
أما الميدان الثالث والمعنون بالحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية، والمتضمن لست مواضيع 

حول تعلم االدماج وضعية ادماجية، فقد تمثلت مظاهر الهوية في التطرق لالنتخاب + موضوعين 
كحق للمواطن وواجب رسخه القانون، وكذلك التعرف على مثال عن المؤسسات التشريعية للجمهورية 
والمتمثل في المجلس الشعبي البلدي. كما تمثل مظاهر الهوية الوطنية في المؤسسات األمنية 

لى غرار الشرطة، الدرك والحماية المدنية. ويختتم التلميذ تلقينه للمعارف المتعلقة بالهوية للجمهورية، ع
الوطنية بمحاكاة زيارة للمجلس الشعبي الوالئي قصد التأقلم مع المحيط الهوياتي للجمهورية وإبعاده عن 

 خطر االغتراب الهوياتي.
بتدائي اهتم بقيم الهوية الوطنية ضمنيا، يمكن القول أن كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ا

 . مرتكزا على الصور واأللوان أكثر من العبارات التي تبرز شق الهوية واالعتزاز باالنتماء الوطني
 خاتمة .6

ميادين، احتوى األول منها على  األفكار  ثالثموضوع، وزعت على  28احتوى الكتاب على 
التي تساعد التلميذ على االندماج في الحياة االجتماعية وعززت هذه األفكار بالرسومات التي تحمل 
مقومات الهوية الوطنية على غرار العلم الوطني وواجهات المؤسسات العمومية. وفي الميدان الثاني 

ة الوطنية في حقوق وواجبات المواطن وممارسة المواطنة للطفل والمعنون بالحياة المدنية، تجلت الهوي
أما الميدان الثالث والمعنون بالحياة عبر المشاركة في الحياة المدرسية وتمتعه بحقوقه المكفولة قانونا.

الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية، فقد تمثلت مظاهر الهوية في التطرق لالنتخاب كحق للمواطن 
ون، وكذلك التعرف على مثال عن المؤسسات التشريعية والمؤسسات األمنية وواجب رسخه القان

للجمهورية، وذلك بغرض تأقلم التلميذ مع المحيط الهوياتي للجمهورية وإبعاده عن خطر االغتراب 
 الهوياتي. 

قد  من خالل عرض ومناقشة النتائج نستنتج أن كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائيو 
 عكز على أفكار محددة، نلخصها فيما يلي:

 ؛ركز على ابراز الحياة االجتماعية من خالل المؤسسات الخدماتية للدولة .1
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ركز على ملمح التلميذ الذي يتسم بااليجابية من خالل التفاعل االجتماعي االيجابي  .2
 ؛والمشاركة بايجابية في الحياة اليومية كي يصبح موطنا صالحا

 ة؛الهوية الوطنية من خالل الصور واأللوان والدروس التي تبين ركائز هذه الهويركز على قيم  .3
أبرز دور المؤسسات األمنية في المجتمع وركز على توطيد عالقة المواطنين بهذه األجهزة  .4

 .األمنية
وانطالقا مما أسفرت عليه نتائج الدراسة والتي حللت محتوى كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة 

تدائي، فإن قيم المواطنة في هذا الكتاب كانت ضمنية أكثر منها عبارات، وذلك بترسيخ في اب
عقول التالميذ أن الدولة ومؤسساتها وفرت الكثير ومجانا وبرفاهية للمواطن كل أساليب الراحة، 
ا فلذا يجب عليه تأدية واجبه بمسؤولية وتكريس مبدأ الحق والواجب. وفي المقابل لم يعطي صانعو 

المناهج وكتاب التربية المدنية للدين االسالمي أي اشارة مع أن قيم الهوية الوطنية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالدين االسالمي وبهويتنا كمسلمين، وهذا يدل على أن صانعي هذا الكتاب من تيار معين 

 .وطنية للجزائري يفصل القيم المدنية والهوية الوطنية عن القيم الدينية التي هي أساس الهوية ال
 مما يدفعنا أن نقدم المقترحات التالية كمخرجات لهذه الدراسة:

 ت:المقترحا
  ب؛عطاء أهمية للهوية االسالمية كجزء اليتجزء من الهوية الوطنية في المنهج والكتاإ 
 براز الهوية الوطنية بعبارات أكثر كي يستوعبها المتعلم وتصبح من ضمن كينونته في إ

 ؛والكتابالمنهج 
 براز الجانب العملي للهوية الوطنية كي يستطيع المتعلم تجسيدها على أرض الواقع فيقتنع إ

 .بها ويتشبث في ثوابت الهوية الوطنية كممارسة الكنظري فقط
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 المالحق .6
 01الملحق رقم 

 دليل التحليل )استمارة التحليل(
 المالحظة القياس الوحدة الفئات

من حيث 
 الشكل

 نقد الشكل واستخراج مظاهر الهوية الوطنية Cm2 28*20 الكتابأبعاد 
ومعبرة وملونة تجذب المتعلم للتأثير أكثر الصور واضحة 

وتكرس مظاهر الهوية الوطنية واالعتزاز بهذا الوطن الذي 
يزخر بمناظر وخيرات كثيرة ، لكن هناك حشو كبير في كل 

 صفحة
 64 العدد صفحات الكتاب

الصفحات التي تطرقت 
 للهوية

 16 العدد

 03 العدد الميادين
 27 العدد المواضيع

 10 العدد 01المواضيع في الميدان 

 01المواضيع في الميدان 
 التي تطرقت للهوية

 العدد
06 

 08 العدد 02المواضيع في الميدان 

 02المواضيع في الميدان 
 التي تطرقت للهوية

 العدد
04 

 09 العدد 03المواضيع في الميدان 

 03المواضيع في الميدان 
 التي تطرقت للهوية

 العدد
06 

 األصفر، األخضر، األزرق، الوردي، األحمر، البرتقالي 06 العدد األلوان

من حيث 
 المضمون 

 تحديد وتكميم األفكار المتداولة حول الهوية الوطنية 09 التكرارات النصوص
عبارات الهوية الوطنية: المواطنة انتماء، المواطنة هي ان 
نجعل بلدنا الجزائر مكانا يحلو العيش فيه، تمكن الشعب 

الجزائري بعد كفاح مرير ....أنا مواطن جزائري، المواطنة   12 التكرارات العبارات
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 06 التكرارات الرسومات
هي أن نعمل جميعا كأننا عائلة واحدة، حقوق وواجبات 

 ...المواطن

 46 التكرارات الصور

 

 01الملحق رقم 
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