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:ملخص

 كما تسعى كذلك إىل حماولة، هتدف هذه الدراسة النظرية إىل إلقاء نظرة حتليلية سوسيو تنظيمية على وظيفة اإلمامة يف اجلزائر
 لررتصليف يف،التعرررف علررى أهررا ار ررر اةنظمررة وررذه الوظيفررة وحتليلهررا وايررا مررا يناررن عنهررا مر عوامررم مسررللة لل ر و اةهنيررة فيهررا
 ويف،ارخري إىل رح مجلة م االقرتاحات كمسامهة للحد م تفاي هذه اةاكلة اني ارئمرة يف اةسرادد كمسسسرات وقفيرة يينيرة
 ومر االرتقراء،خامتة الدراسة مت إيراج اعض التوصيات اليت ميكر أ تسراها يف حتسرني وعرعية ارئمرة نفسريا وادتماعيرا ووظيفيرا
.انيائها إىل اةستوى الذي حيقق أهداف رسالة اةسجد واةسسسة الدينية عموما

 اإلمامة؛ اةسجد؛ ال و اةهنية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This theoretical study aims to present a socio-organizational analysis of the function
of the imamate in Algeria, and to identify the most important frameworks organizing
this position, analyze it and explain the factors that arise from it of the factors causing
professional pressures in it, To conclude to put forward a set of proposals as a
contribution to limit the spread of this problem among imams in mosques as religious
endowment institutions. In the conclusion of the study, some recommendations were
included that could contribute to improving the status of imams psychologically,
socially and functionally, and then raise their performance to a level that achieves the
goals of the mission of the mosque and the religious establishment in general.
Keywords: Imamate; mosque; Occupational pressure
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تعترب اإلمامة شعرية يينية ووظيفة م الوظائف التعلدية االدردة اروىل ،ظهرت إىل الودوي مع اعثة ارنلياء ،ولقد نلننا الوحي
اإلوي أ وظيفة اإلمامة كانت ،يف اللداية ،ادتلاء وتكرمي م اهلل رنليائه ،فلقد كا إاراهيا عليه السالم أحد ارنلياء الذي
ادتلاها اهلل ااإلمامة كما داء يف اآلية  42م سورة اللقرة واليت فيها قوله تعاىل {:وإِ ِذ اارتَرلَى إِارر ِاهيا راُّه اِ َكلِم ٍ
ال إِ يين
ات فَنََمتَُّه َّ قَ َ
َ ْ َْ َ َ ُ َ
ال الَ يرن ُ ِ
دِ
ِِ
ك لِلن ِ
ني } ،والنيب حممد صلى اهلل عليه وسلا وهو آخرها كا أي ا
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
ال َوِم ذُيريَِّيت قَ َ ََ
اعلُ َ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
َ
إماما ،حيث ختربنا كتب السرية أنه كا يصلي انصحااه وعندما خيرج إىل ال زو يستصلف غريه فيها ،1وةا تويف النيب حممد صلّى
اهلل عليه وسلا استصلفه أاو اكر الصديق عمر ا اخلطاب ..وهكذا انتقلت وظيفة اإلمامة إىل خرية الناس م اعده ،و ليعة
هذا االنتقال وخصوصيته يسكد لنا أ اإلمامة هي االفعم م أها الوظائف يف حياة اةسلمني.
وةا كانت اإلمامة شعرية تعلدية خالصة مرتلطة ااةسجد ارتلرا الرروح ااجلسرد ،فرن صراحب هرذه الوظيفرة ر اإلمرام ر كرا يائمرا
يسرتمد يوره ومكانتره مر يور ومكانررة اةسرجد ورسرالته ،وورذا فمنررذ العصرر النلروي الرذي شررهد التنسريم للمسرادد كليروت للعلرراية
وأي ا ،كمرافق ادتماعية عامة  ،ومرورا اعهد اخلالفة الراشدة الدولة ارموية فالعلاسية فمجيء العثمرانيني ،وإىل غايرة عصررنا هرذا
واالهتمام والعناية ااةسادد واإلمامة كا يائما م عرم أولويرات امتمرع اإلسرالمي والدولرة الريت تتروىل شرسونه كيفمرا كرا شركلها
و ليعة حكمها ،فحر يولرة االحرتالل الفرنسري كانرت مهتمرة ،إىل حرد مرا ،اتنظريا شرسو ارئمرة واةسرادد! ،ولكر علرى ريقتهرا
ووفق ما خيدم مصاحلها وحيقق أغراعها االستعمارية ،فلعد سيطرهتا على اروقاف متكنت اعدها م اسر يردها علرى اةسرادد ومرا
داورهررا مر أوقرراف وأصررلحت اررذلك ترتحكا يف تسرريري شررسو ا ،واررارخيف تلررك الرريت تتوسر اةررد الكررربى ،2وترردخلت ملاشرررة يف
تنظيا وظيفة اإلمامة ااةسادد يف حماولة منها الحتوائها وشراء ذممها عرب خلق تنظيا دديد يف شكم هيئة يينية رمسية اصطلحت عليه اسا
(الكلريدي) تعمم ملاشررة حترت أوامرر سرلطة اإليارة ،3وهرو مرا مسر ورا اتارديد الرقاارة علرى ارئمرة وحماصررهتا حر اعرطر الكثرري مرنها إىل
اوجرة ،أما اللقية اللاقية فاقتصر يورها على أياء الاعائر فق يو السماح وا ااخلوض يف الاسو والق ايا االدتماعية والسياسية ،وعلى
العموم ميك القول أ اهتمام سلطات االحتالل االان الديين كا يائما يدور يف حدوي ما خيدم مصاحلها وحيقق أهدافها االسرتعمارية إىل
أ نالت اجلزائر استقالوا الرو ين ،فكرا السرعي حنرو إعراية اعرث النارا الرديين وااخلصروح إحيراء يور اةسرادد مر أدرم حتقيرق اإلشرلا
الروحي للموا نني ،وأي ا كعراو وفاء للاهداء الذي سطروا أهداف الثورة واليت على رأسها كما داء يف الليا حتقيق االستقالل اواسطة:
" إقامة الدولة اجلزائرية الدميقرا ية االدتماعية ذات السياية عرم إ رار اةلرايإل اإلسرالمية" ، 4وهكرذا كانرت اللردايات اروىل يف التودره حترو
عاية اناء وهيكلة الان الديين يف اجلزائر اةستقلة.

ولقد عرف تنظيا السلك الديين يف اجلزائر اعد االستقالل ملاشرة تطورا ملحوظا ،جتلت مظاهره يف إنااء وزارة لألوقاف والاسو
الدينية ،وحلقه اعد ذلك تنسيم مديريات فرعية تتوىل تسيري وإيارة الان الديين يف كم واليات اجلمهورية ،ولعم م أارز السمات
اليت تاهد على تطور االهتمام االان الديين ظاهرة التوسع يف اناء اةسادد وتاييدها واحملافظة عليها حسيا ومعنويا ،وأي ا توفري
 .1صفي الرمحا اةلاركفوري ،الرحيق اةصتوم ،شركة الاهاب للنار والتوزيع ،اجلزائر ،7891 ،ح .424
 .2حيي اوعزيز ،اةسسسات الدينية ااجلزائر خالل القرنني التاسع عار والعاري  ،جملة الل ة العراية العدي ، 71دامعة وهرا  ،ح .772
 .3أاو القاسا سعد اهلل  ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،اجلزء ،2ح .513
 .4صاحل فركوس،تاريخ اجلزائر م ما قلم التاريخ إىل غاية االستقالل ر اةراحم الكربى ر،يار العلوم للنار والتوزيع،عنااة  ،4443،ح . 254
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فرح العمم والتوظيف فيها كنئمة وأعوا يينيني ،وهو ما يسشر على اداية مرحلة يكو فيها الان الديين رلارخيف ما يتعلق
ااةسادد واإلمامةر حتت رقااة السلطات الرمسية يف اللالي ،وهو ما يعين خ و مجيع اةوظفني يف اةسادد لأل ر القانونية
والتنظيمية ناهيك ع اإل ار الارعي.
وال شك أ انتظام ارئمة يف اةسادد وخ وعها للعمم حتت مظلة هذه ار ر ويف ظروف ايئية معينة كما قد ستكو له
إجيااياته كتوفري ال طاء القانوين ،واحلصول على راتب وتعوي ات ،وترقية يف الرتب والدردات وحنوها م اةزايا واحملفزات وهي
اطليعة احلال وظائف ظاهرة للوظيفة ،فقد تكو له ااةقاام وظائف كامنة أو معوقات وظيفية على رأي السوسيولودي رواريث
مريثو  ،واليت ميك أ تامم حاالت ووععيات أو مواقف قد ياعر م خالوا اةوظف اننه ليم على أحس حال ،ورمبا وادهته
ماكالت اات م خالوا حيم ااالستياء وعدم الراحة فينتااه القلق والتوتر ويسيي اه ارمر يف النهاية إىل اإلصااة اال
كمرض يطال الصحة النفسية والذهنية واجلسدية للموظف أو العامم  ،ويتعلق ارمر هنا جبملة م العوامم اةتسللة يف إصااة
ارفراي العاملني أو اةوظفني اال و واليت قد تنجا أحيانا م عدم تكيف الفري مع مهنته أو وظيفته لسلب م ارسلاب كعدم
القدرة أو ودوي نقيف يف التنهيم وحنوه ،وقد ترتتب تلك ال و م عدم مالئمة ممارسة اةهنة أو الوظيفة لتلك ار ر القانونية
والتنظيمية اليت تنظمها ،فقد حيدث دراء ذلك العبء يف العمم ،وغموض الدور وصرا الدور وكلها عوامم داللة للسنم واةلم
والتوتر ،وقد ياعر الفري العامم االقلق وال جر نتيجة عوامم أخرى كسوء العالقة مع رؤساءه ،أو لظروف ايئة العمم السيئة ،وقد
يكو م مسللات هذه اةاكلة أي ا ما يرتتب ع ععف الراتب الذي يتقاعاه اةوظف ونقيف احملفزات كالرتقية يف الرتلة
الدردات..
إ استمرار شعور ارئمة خبطورة ما يوادهها م صعواات وما يعرتعها م ماكالت أصل ياكم هادسا حقيقيا على
صحتها النفسية والذهنية واللدنية ،ولعم هذا اإلحساس هو الذي يفع هبا إىل إاداء التذمر على هذه الوععية والدخول يف
موادهة مع الوزير،1كما أيى هبا احلال إىل رفع الاكاوى وتصعيد االحتجادات وعجم مبيالي احلركة النقااية يف القطا الديين
وهو مسشر قوي يعرب ع حالة إمهال وعدم التفات وذه الارحية م اةوظفني ،وم هنا يسهم علينا فها مربر ودوي مثم هذه
احلركة النقااية واليت تتلىن أهدافا مطللية ترمي إىل حتسني الظروف اةهنية واالدتماعية لألئمة ،واالتايل احلفاظ على صحتها النفسية
والذهنية واجلسدية.
اناء على هذا اةدخم التحليلي التارخيي والتنظيمي اةقت ب والذي يستعرض وظيفة اإلمامة ويارح الوععية اةهنية اليت
يعياها موظفي السلك الديين وااخلصوح ارئمة وما أفرزته هذه الوععية م ماكالت صحية للموظفني ،داءت هذه الدراسة
واليت تسعى إىل التعرف أكثر على اةعام و ار ر اليت حتكا وتنظا وظيفة اإلمامة ،وما ينجا ع ممارستها وااللتزام ان رها م
عوامم مسللة لل و  ،وااختصار ميك حصر إشكالية هذه الدراسة يف التساؤل اآليت وهو :
ما هي أهم األطر التي تقوم عليها وظيفة اإلمامة في المساجد الجزائرية وما عالقتها بالعوامل المسببة للضغوط فيها ؟

 .1اوعالم غمراسة ،موادهة اني نقااة ارئمة ووزير الاسو الدينية يف اجلزائر،دريدة الارق اروس على الراا :
https://aawsat.com/home/article/1478226 le 26/11/2018
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 .0تحديد المفاهيم:
 .5.0مفهوم اإلمامة:

اإلمامة يف الل ة هي مصدر الفعم " َّأم" ،ولقد داء يف القاموس احملي لفظة ّأمها مبعىن تقدمها ،وهي اإلمامة ،واإلمام ما

1
ص يم يف
ائتُ َّا اه م رئيم أو غريه  .أما يف االصطالح الارعي ،فاإلمامة كما عرفها الايخ اا عرفة يف حدويه اقوله " :اتّلا ُ ُم َ
ٍ
ودب ةِو ِ
ِ
ِ
ِ
وعا ال تَااِ ًعا" .2ويفها م كم
صوف َها َك ْونَهُ َمْتلُ ً
ُد ْزء م صالته غري تاا ٍع َغْيرَرهُ" ،وعرفها النفراوي اقوله" :ص َفةٌ ُحكْميَّةٌ ،تُ ُ ْ ُ
هذه اةعاين أ اإلمامة هي اقتداء وإتلا مجاعة م اةصلني إلمامها ،وتسمى اجلماعة ااةنمومني ،واةقتدى اه هو اإلمام؛ فهو
الذي يتقدمها ويسمها وها يدينو له ااالقتداء واإلتلا  ،ونظرا للتطورات احلاصلة يف مجيع جماالت احلياة واروز التنظيا كسمة
م مسات هذا العصر ،أصلحت لفظة اإلمام تطلق على ذلك الاصيف اةسهم تنهيال شرعيا وعلميا وقانونيا إلمامة الناس يف
الصلوات ووعظها وإرشايها وتوديهها .واإلمامة يف وقتنا احلاعر أعحت وظيفة رمسية تسمنها الدولة ةوا نيها ا رض إشلا
حاداهتا الدينية ،ووذا ال رض أخذت على عاتقها االستثمار يف اةوري اللاري وقامت اننااء معاهد و نية خاصة اتكوي وختريج
ارئمة تس رها وتارف عليها وزارة الاسو الدينية واروقاف ،كما فتحت اراواب كذلك للتوظيف اةلاشر االنسلة خلرجيي
اجلامعات اةتصصصني يف العلوم الارعية للولوج إىل منصب اإلمامة عرب مسااقة و نية سنوية ،ولقد فُت اعنوا السنة اجلامعية

 4471/4473ليسانم مهنية يف اإلمامة جبامعة اجلزائر االتنسيق مع وزارة الاسو الدينية واروقاف ،3وكم هذه اةساعي تعرب
ع مدى احلرح الذي توليه الدولة رمر اإلمامة كوظيفة يف امتمع.
واناء على ما سلق ميك تعريف اإلمامة ان ا :وظيفة يينية شعائرية تسيى ااةسادد واةصليات ،ويتوالها أشصاح مسهلو
ومنصلو اصفة رمسية م اةسسسة اليت وا الصالحية وهي مديرية الاسو الدينية واروقاف.
ومعينو ُ
شرعا وقانونا ُ
 .0.0مفهوم المسجد:
لفظة اةسجد استعملت أكثر يف اريايات والرتاث اإلسالمي ،واةتتلع وذه اللفظة يف نصوح الوحي ر قرآنا وسنةر جيدها
وريت يف مواعع كثرية ولك اصيغ حنوية وصرفية متنوعة ،وياري االشتقاق الل وي وذا االسا إىل اةكا اةعد للسجوي .4وذهب

اا درير الطربي يف معرض تفسريه للفظة مسجد اننه" :اةوعع الذي يُسجد هلل فيه"5؛ أي اةكا الذي تسيى فيه الصالة ،ر
السجوي يرمز للصالة ،والصالة تعترب رك م أركا اإلسالم اخلمسة ،وال تقام إال يف اةوعع الطاهر ،ولقد أودلها اهللُ على
اةسلمني انقامتها يف اةسادد لزياية الف م كما داء يف احلديث
احلكيا
اةسلمني مخم مرات يف اليوم والليلة ،ورغب الاا ِر ُ
َ
ُ
اجلماع ِة ،أَفْ م ِم ص َالةِ
الذي رواه مسلا انسنايه ع نَافِ ٍع  ،ع ِ اا ِ عمر  ،أَ ّ رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َا ،قَ َ
ص َالةُ َْ َ َ
َُ ْ َ
الَ :
ول اللَّه َ
َْ
َُ
َ ْ ُ ََ
 .1جمد الدي حممد ا يعقوب الفريوز آاايي ،القاموس احملي  ،يار الفكر للطلاعة والنار ،اريوت ،للنا  ،4449 ،ح .814
 .2موسى إمساعيم ،الوديز يف فقه العلايات على مذهب اإلمام مالك ا أنم ،اجلزء  ،7يار اإلمام مالرك ،اراب الروايي ،اجلزائرر ،4471 ،4 ،ح
234
 .3اةديرية العامة لللحث والتعلييا العاليني ،التعليا العايل يف اجلزائر ،وزارة التعليا العايل واللحث العلمي( ،يس)،اجلزائر :م موقع
www.univ-msila.dz/ar/wp- content/uploads/.../LEnseignement-Sup-en-Algerie-Ar.ppsx le ،
10/12/2016
.4خري الدي وانلي ،اةسجد يف اإلسالم ر أحكامه ،آيااه ،ادعه ر ،اةكتلة اإلسالمية ،ارري  7272 ،5 ،ه ،ح.75
 .5اا درير الطربي ،دامع الليا ع تنويم آي القرآ  ،يار الفكر ،اريوت ،للنا  ،7 ،املد  ،7ح .153
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الْ َف يذ ،اِ َسْل ٍع َو ِع ْا ِري َ َي َر َدة" .ويعرف اإلمام الزركاي اةسجد اننه" :كم موعع م اررض ،لقوله صلى اهلل عليه وسلاُ ( :دعلت
يل اررض مسجدا) ،وهذا م خصائيف هذه ارمة ،1"..أما اخل ريي صاحب كتاب "أحكام اةسادد يف الاريعة اإلسالمية"،

فيعرف اةسجد اصطالحا اننه " :اةلىن اةوقوف اةصصيف للصلوات اخلمم اةفروعة وغريها" ،2وهذا التعريف يلني أ اةسادد

هي ايوت اهلل انيت لعلاية اهلل تعاىل سواء انقامة الصالة أو لالعتكاف وقراءة القرآ أو لب العلا أو غري ذلك م ارمور اليت
تعوي االنفع واخلري على ارمة يف عادم حياهتا وآدلها .ويذكر أاو القاسا سعد اهلل يف كتااه تاريخ اجلزائر الثقايف أ هناك م يرى
تداخم يف اةعىن اني اجلامع واةسجد ااعتلار كالمها دعم للعلاية والتعليا ،اينما يذهب آخرو للتفريق اينهما حبسب معياري
احلجا والوظائ ف؛ فاجلامع غاللا ما يكو أكرب حجما وأكثر وظائف م اةسجد؛ فهو الذي تسيى فيه الصالة اجلامعة أو اجلمعة
والعيدي خبالف اةسجد الذي يكو أص ر حجما وأقم وظائف والعديد منها ال تسي فيها صاليت اجلمعة والعيدي .3

أما خبصوح مفهوم اةسجد حسب القواعد القانونية والتنظيمية اةعمول هبا يف اجلزائر ،فقد داء يف اةرسوم التنفيذي رقا
 511-75اةسرخ يف  48نوفمرب  4475اةت م القانو ارساسي للمسجد السيما يف اةاية  4منه أ " :اةسجد ايت اهلل
جيتمع فيه اةسلمو رياء صالهتا وتالوة القرآ الكرمي وذكر اهلل ،ولتعلا ما ينفعها م أمور يينها وينياها ،وهو مسسسة يينية
ادتماعية تسيي خدمة عمومية هدفها ترقية قيا الدي اإلسالمي" ،4فمستهم الفقرة اروىل م اةاية حيدي ليعة ملكية اةسجد

وهو أنه ملكا هلل وليم رحد سواه ،وهذا ارمر اال شك له أثر إجيايب على ارقم م ناحيتني؛ اروىل م ناحية عما يميومته
تقدمي اخلدمة لروايه ،والثانية أنه يوفر احلماية والصيانة له يلة فرتة اقاءه ملكا هلل ،ولقد داءت الفقرة اةوالية م نفم اةاية لتسكده
ما سلف حيث تقول أ " :اةسجد وقف عام ،"..والوقف العام خالف اخلاح؛ وهو اةعروف االوقف اخلريي والذي عرفه أحدها

اقوله ":حلم العني ع أ متلك رحد م العلاي ،والتصدق مبنفعتها ااتداء وانتهاء على دهة ار ال تنقطع" .5وأما خبصوح
الوظيفة اليت ُحلِم ردلها فهي كما وري يف النيف.." :جيتمع فيه اةسلمو رياء صالهتا وتالوة القرآ الكرمي وذكر اهلل ،ولتعلا ما

ينفعها م أمور يينها ،وينياها ،" ..فهذه الفقرة حديت وظيفة اةسجد ،مبعىن ما جيب أ يت منه م أعمال وأناطة واةتمثلة
يف إقامة الصالة والذكر وتعلا ما ينفع م أمور الدي والدنيا .ور كلمة الصالة قد تطلق على الفري ة حينا وعلى النافلة أو
ي نو م الصالة اليت جيب أ تسيى يف اةسادد ،وح وإ تلاير إىل الذه أ ا
التطو أحيانا؛ فن النيف القانوين هنا م حيدي أ ّ
صالة اجلماعة؛ فرعا كالصلوات اخلمم أو نداا كصالة العيدي  ،فننه م ارنسب حتديد ذلك يف النيف ،وهذا ح نتجنب
التنويم اللعيد والقريب ةراي النيف.
واةسجد أي ا وفِ ًقا للفقرة الثانية م اةاية  4يت م مفهوما حيمم اعدا ادتماعيا ،حيث تقول ..":هو مسسسة يينية
ادتماعية تسيي خدمة عمومية هدفها ترقية قيا الدي اإلسالمي" ،ويف سياق آخر ومبناسلة التئام الندوة الو نية اوالية جباية يوم
 49أفريم  4479ويف تعليمة وزارية صايرة م ارمانة العامة مودهة للساية مديري القطا االواليات مت الرتكيز على اعتلار

 .1حممد ا علد اهلل الزركاي ،إعالم السادد انحكام اةسادد ،حتقيق أاو الوفاء مصطفى اةراغي ،مناورات جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،املم
ارعلى للاسو اإلسالمية ،وزارة اروقاف اةصرية ،القاهرة ،7881 ،2 ،ح .41
 .2إاراهيا ا صاحل اخل ريي ،أحكام اةسادد يف الاريعة اإلسالمية ،يار الف يلة للنار ،الرياض ،4447 ،4 ،ح.77
 .3أاو القاسا سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،اجلزء  ،7يار ال رب اإلسالمي ،اريوت ،7889 ،7 ،ح .423
 .4اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،العدي  39اتاريخ  72حمرم7253هر اةوافق لر  79نوفمرب  4475م.
 .5عكرمة سعيد صربي ،الوقف اإلسالمي اني النظرية والتطليق ،يار النفائم للنار والتوزيع ،ارري  ،4477 ،4 ،ح.87
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اةسجد مسسسة يينية ادتماعية تسيي خدمة عمومية يف حمور العمم الت امين وإحياء سن ارسالف يف التكافم االدتماعي.1
فاةقنِ ْ هنا اعترب اةسجد مسسسة ،مبعىن أنه تنظيميا يسعى لتحقيق أهداف مسطرة ومدروسة اعناية تتمثم يف ترقية قيا الدي
ُ
اإلسالمي وإحياء ناا التكافم االدتماعي وحنومها ،ويف هذه احلالة يتطلب م القائمني على القطا حتديدا يقيقا ومسلقا لكم
اةهام اةطلوب تنفيذها يف اةسجد ،وأي ا وعع الربامج واخلط اليت حتقق تلك ارهداف ااإلعافة إىل عرورة تنسيق اجلهوي عرب
تفعيم قنوات االتصال يف االجتاهني ،وأخريا اةتااعة والتوديه م أدم التنكد م أ ارمور تسري وفق االجتاه اةرسوم وا ،وارها
م كم هذه العمليات هو عرورة توفر اةوري اللاري الذي يعول عليه لتحقيق هذا اودف واةتمثم هنا يف اإلمام اةسهم وأعوانه
اةقتدري  ،وإال فاحلديث ع حتقيق تلك ارهداف يلقى جمري أماين ليم إال.
وتنسيسا على اةفاهيا السااقة وانسجاما مع تطور واتسا مفهوم التنظيمات احلديثة تقرتح الدراسة تعريف اةسجد اننه :
ِ
للصالة ،وجيتمع فيها اةسمنو خلف إمام مسهم يسمها
"مسسسة يينية وقفية ادتماعية أُنا ْ
ئت إلظهار شعائر الديي  ،يُنايى فيها ّ
ويعظها ويرشدها ويعلمها ،وحنو ذلك مما تقت يه وظيفة اإلمامة .ويرمي عمم هذه اةسسسة أي ا إىل تنائة ارفراي على القيا
واةلايإل اإلسالمية ،واةسامهة يف الناا التوعوي والت امين اُ ية تعزيز ُهوية ارمة واحملافظة على متاسك امتمع ".
.3.0مفهوم الضغوط:
ع طة القرب ،وال ُّ طة اال ا
ال و هي مجع ع طة؛ ويف الل ة يقال ع طه يعين عصره وزمحه وغمزه إىل شيء ،ومنه َ
يف االصطالح العلمي فقد تلاينت مدلوالته لدى اللاحثني حبسب تلاي استصدامه
تعين ال ّيق واإلكراه والايدة 2أما معىن ال

يف خمتلف اللحوث والدراسات العلمية؛ ففي احلقم الصحي مثال يقال" :ع الدم"؛ وهو العملية اليت م خالوا يقوم القلب
ا خ الدم إىل أحناء اجلسا ،وخالل حركته ياكم الدم اةتدفق قوة وع طا على ددرا اروعية الدموية ،وأثناء عمله ينقلض
الدم االنقلاعي وتسجم
الدم قيمتا  ،اروىل تسمى ا
القلب -الذي هو ع لة -وينلس  ،وهذا يسيي إىل أ يكو ل
عندما ينقلض القلب ،والثانية ال

االنلسا ي وتسجم عند انلسا (ارختاء) ع لة القلب ،3وحسب مطوية ارتفا ع

لوزارة الصحة السعويية يعترب عدم التحكا يف االنفعاالت النفسية أحد أها العوامم اليت تسلب ارتفا ع

الدم

الدم ،ولك ميك

التحكا هبا على غرار العوامم ارخرى كالسمنة ،والتدخني ،وقلة الناا .4
ولقد ارز مصطل ال و يف منظمات ارعمال اليت تسعى لتحقيق أهدافها م خالل اعتمايها على اةواري اللارية ولك
اطرق وأساليب تراعى فيها أكثر مصلحة اةنظمات على حساب مصلحة ارفراي العاملني ،وهو ما جنا عنه ظاهرة ع و العمم
واليت تلدو صورها حمصورة يف التوتر والقلق واعض ارمراض اةهنية اليت تتسلب يف ظواهر معينة كالت يب ع العمم ،ععف ارياء،
ترادع اةريوي..إخل ،وم هنا أصل استعمال مدلول هذا اةفهوم ر ال و ر يف ميدا العلوم االدتماعية متداوال اني العديد م
 .1تعليمة وزارية رقا  77مسرخة يف  41ماي .4479
 .2جمد الدي حممد ا يعقوب الفريوز آاايي ،القاموس احملي  ،يار الفكر للطلاعة والنار ،اريوت ،للنا  ،4449 ،ح .149
 .3موسوعة اجلزيرة ،على موقع:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2013/7/8/.
 .4وزارة الصحة السعويية ،على موقع:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Heartcirculatory/
Documents/le 49/48/4478
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االختصاصات م اينها علوم التسيري ،وعلا ادتما اةنظمات ،وعلا ادتما تنمية وتسيري اةواري اللارية وحنوها ،وميك اإلشارة
هنا إىل اعض التعريفات اليت نقلها لنا الدكتور مصطفى يوسف كايف يف كتااه ":إيارة اةواري اللارية م منظور إياري ،تنموي،
تكنولودي ،عوةي" ع اعض اةسلفني اللاحثني وهي كما يلي:1
اختالال نفسيا ،كالتوتر
فلحسب اللاحثة اونداوي ع و العمم" :هي علارة ع جتراة ذاتية ُحتدث لدى الفري حمم هذا ال
نتيجة لعوامم قد يكو
أو القلق أو اإلحلا  ،أو اختالال ع ويا كسرعة عراات القلب وارتفا ع الدم ،وحيدث هذا ال
مصدرها الليئة اخلاردية أو اةنظمة أو الفري نفسه ،وختتلف اةواقف اةسللة ل و العمم ااختالف مواقع ارفراي و ليعة عملها".
أما ع و العمم حسلما أشار إليه فوزي فائق فهي" :جمموعة اةواقف أو احلاالت اليت يتعرض وا الفري يف جمال عمله ،واليت تسيي
إىل ت ريات دسمية ونفسية نتيجة لريوي فعلية ةوادهتها ،وقد تكو هذه اةواقف على يردة كلرية م التهديد فتسلب اإلرهاق
والتعب والقلق م حيث التنثري فتولد شيئا م االنزعاج" .يف حني يعرف اللاحث اارو ع و العمم ان ا ":استجااة مكيفة
تتوسطها الفروق الاصصية الفريية أو العمليات السيكولودية نتيجة حدث أو فعم ايئي خاردي ،حبيث ت ع متطللات
سيكولودية أو مايية مفر ة على الفري".
ورغا أمهية هذه التعريفات اةقدمة ل و العمم إال أ ا قاصرة وغري شاملة خاصة فيما يتعلق اتحديد مسللات هذه
ال و  ،ولعم التعريف الذي أوريه الدكتور مصطفى يوسف كايف نقال ع الدكتور مع حمموي عياصرة يفي اال رض إىل حد ما،
حيث عرف ع و العمم ان ا" :كم ما يتعرض له الفري يف عمله م منلهات ومثريات ناجتة ع الليئة اخلاردية أو الليئة الداخلية
للعمم ،أو نامجة ع الفري نفسه تسلب له حالة م عدم القلول والرعا والتكيف مع عمله مما يسثر على إجناز الفري وميوله لعمله".
إ التعريف ارخري ،حسب اعتقاينا مها لل اية ،خاصة وأنه تناول ال و كنتيجة تفاعم ،وما يسلله هذا ارخري م إفرازات
على اةستوى النفسي واجلسدي للفري ،وأي ا على مستوى العمم واةنظمة عموما ،كما متيز التعريف كذلك اتحديد اةصاير
ارساسية لل و ؛ فهي إما أ يكو مصدرها ايئة العمم الداخلية أو اخلاردية وإما أ يكو مصدرها الفري ذاته.
.3

األطر المنظمة لوظيفة اإلمامة في الجزائر وعالقتها بالعوامل المسببة

للضغوط فيها:

اإلمامة كاعرية م شعائر الدي اإلسالمي م تعد تعين فق التقدم إلمامة اةصلني يف الصلوات اخلمم اليومية وإلقاء اخلطب
يف يوم اجلمعة أو يف العيدي  ،ام أصلحت متتد روسع م ذلك لتامم اجلوانب الرتاوية والتعليمية وح اإليارية ،فاإلمامة كوظيفة
م الوظائف الرمسية وزياية على ان لا ها اال واا الارعية اليت أقرها الفقهاء فهي خت ع أي ا لأل ر القانونية واللوائ التنظيمية،
وعليه فاإلمام سوف جيد نفسه ملزما االدخول حتت علاءة هذه ار ر واللوائ اةا أنه موظفا ويتقاعى راتلا لقاء ممارسته وذه
الوظيفة ،وم خالل هذه النافذة سوف حناول إلقاء نظرة حتليلية على أها هذه ار ر ر اإل ار الارعي ،واإل ار القانوين والتنظيمي
ر  ،وما يرتتب عنها م ع و على ممارسي هذه الوظيفة وها ارئمة اطليعة احلال.
 .5.3اإلطار الشرعي لوظيفة اإلمامة في الجزائر وعالقته بالعوامل المسببة للضغوط فيها:
 .1مصطفى يوسف كايف ،إيارة اةواري اللارية م منظور إياري ،تنموي ،تكنولودي ،عوةي ،مكتلة امتمع العريب للنار والتوزيع ،7 ،ارري ،،
 ،4472ح ح .591 591
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اإلمامة تتميز ع غريها م الوظائف واةه اودوي إ ار شرعي حيكمها ،فم الناحية الارعية يتطلب تويل منصب اإلمامة

توفر مجلة م الارو يف الاصيف اةتقدم وا ،ولقد أودزها اعض الفقهاء فيما يلي: 1
 الذكورة اةتحققة :فال جتوز إمامة اةرأة وال اخلنثى اةاكم ،ولو اقتدى هبما مثلهما.
 العقم :فال تص الصالة خلف امنو  ،وإذا أفاق م دنونه فال حرج.
 الللوغ :ففي صالة الفري ة ال تص الصالة وراء الصيب لعدم الوغه.
 اإلسالم :الكافر ال جتوز إمامته وال تص ح صالته فكيف مب يصلي خلفه.
 القدرة على ارركا  :فا لعادز ع القيام ارك م أركا الصالة كالفاحتة والقيام والركو ال تص إمامته إال إذا ساواه اةنموم
يف العجز ع ذلك الرك فحينها تص  ،ومثاله كن يصلي أخرس انخرس ،وعادز ع القيام صلى دالسا مبثله.
 أ ال يكو منموم :فال تص الصالة خلف منموم.
 أ يكو عاةا مبا ال تص الصالة إال اه ،ومعلوم أ الصالة ال تص إال االفقه والقراءة غري الااذة.
 أ ال يكو متعمدا احلدث :فال تص خلف متعمد احلدث يف الصالة أو حال اإلحرام ،ح لو م يعلا اةنموم اذلك إال
اعد الفراغ منها.
فهذه إذا ،مجلة م الارو اليت استنلطها الفقهاء الساية اةالكية ووععوها كمعايري شرعية ة يرغب يف تويل منصب
اإلمامة ،وهي ال ختتلف كثريا ع تلك اةودوية يف اةذاهب ارخرى ،وإمنا اعتمدنا هذا االنتقاء لكو الدراسة تتحدث ع
اإلمامة يف اجلزائر اةعروفة ااتلاعها وذا اةذهب يف ال الب ارعا .وإ وعع هذه الارو يف احلقيقة وإارازها م قلم الفقهاء
يف شكم أحكام شرعية عملية يوحي مبكانة وعظمة اإلمامة ،وأ الذي سيتوالها سوف يكو له أي ا حظا م هذه
اةكانة .واناء على ما سلق فكم م استجمع هذه الارو ر اليت تامم الصحة الذهنية ،االستعداي اللدين اةتمثم يف القدرة
على أياء ارركا  ،االستعداي اةعريف اةعرب عنه فقهيا مبصطل حيازة العلا الارعي على ارقم يف جمال ممارسة هذه الوظيفة،
االتصاف االسلوك السوي اةاار إليه يف الار ارخري ر انمكانه أ يرتش وذه الوظيفة ،وسيكو أهال وا ارأي الفقهاء،
خاصة إذا أحلها لذاهتا ورغب فيها ةكانتها وف لها ،وسوف يسييها على ودهها واراحة نفسية وسكينة قللية ،وأما م تقدم
كاف وال و ٍ
ٍ
اف لارو ها فننه حتما سيجد نفسه أمام صعواات وستصايفه العديد م اةاكالت وقد
وا م غري استجما
ينتااه الاعور االقلق والتوتر اةف يا مع استمرار احلال إىل اإلصااة اال و  ،و يف هذا السياق يقول الكاتب على
السلمي ":اإلنسا الصحي نفسيا وادتماعيا قاير على اإلنتاج اكفاءة أعلى مما لو كا يعاين ماكالت أو اعطرااات" 2مبعىن أ
اإلنسا غري الصحي نفسيا وادتماعيا يكو غري قاير على تقدمي ارحس واردوي ،واالتايل ستتمك منه مااعر االستياء
واإلحلا  .إذا فم اةها ددا أ تقوم اإليارة اةسئولة على انتقاء اةرتشحني وذه الوظيفة م خالل التحقق م استجما اةرتشحني
للمواصفات الارعية ح ال تتوقع حدوث ماكالت يف ارياء عند ممارسة اةهنة كالتوقف ع العمم اسلب اإلصااة اال و
الناجتة ع النقيف يف التنهيم الصحي واةعريف .

.0.3اإلطار القانوني والتنظيمي لوظيفة اإلمامة وعالقتهما بالعوامل المسببة للضغوط فيها:

 .1احلليب ا اهر ،الفقه اةالكي وأيلته (قسا العلايات) ،مسسسة اةعارف ،اريوت ،للنا  ،2،4443 ،ح .574
 .2على السلمي،إيارة اةواري اللارية ،يار غريب للطلاعة والنار والتوزيع ،القاهرة ، 7889،ح .517
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معروف ع شعلها أنه يدي ااإلسالم ،لذا فقد اهتمت الدولة اجلزائرية اتداري وتسيري الان الديين مبا يت منه م شعائر
وأوقاف ،وتتجلى مظاهر هذا االهتمام م خالل إنااء معاهد لتكوي ارئمة واشرتا معايري حمدية للقلول ويخول هذه اةعاهد،
وامتد هذا االهتمام ليامم توظيف خرجيي اجلامعات اةتصصصني يف العلوم اإلسالمية توظيفا ملاشرا لتويل منصب اإلمامة عرب
اةرور على مسااقة و نية جتري تقريلا اية كم سنة حبسب ما يتوفر م اةناصب اةالية ،وأي ا عملت على تنسيم جمالم علمية
عرب مجيع واليات الو  ،هذه امالم تنلثق منها جلا علمية تتمتع اسلطة التنهيم العلمي لكم متقدم يرغب يف ممارسة الناا
اةسجدي اصفة تطوعية ،ااإلعافة إىل قيام الوصاية انحداث الدورات التكوينية لألئمة اةرتاصني اعد تعيينها وتنصيلها ،وعقدها
للقاءات الدورية ةتااعة وتقييا ناا ها ،ويدرج عم هذا االهتمام إلزام كم م يريد االلتحاق هبذا اةنصب كوظيفة أو كعمم
تطوعي أ يتعهد ااخل و للقوانني والتعليمات واإلدراءات اةعمول هبا ،وال شك أ تدخم الدولة وإلزام ارئمة االعمم حتت مظلة
هذه ار ر قد ينجا عنه نتائج غري متوقعة ،وسوف حناول م خالل هذا احملور استعراض هذه اإل ار الذي ينظا مهام ارئمة
وكيفية تصنيفها وتنصيلها ومتااعتها وتقييمها وتعوي ها وعالقة كم ذلك االعوامم اةسللة لل و يف وظيفتها.
 :5.0.3تنظيم مهام األئمة وعالقته بالعوامل المسببة لضغوط المهنية

أ /تنظيم المهام:حسب هذا اإل ار ،فن ارئمة مجيعا وعلى اختالف رتلها مكلفو جبملة م اةهام منها :الروحية التعلدية،
ومنها الرتاوية التعليمية ،والتوديهية وأي ا االدتماعية ،وقد حديهتا اةواي 51 ،51 ،53 ،52 ،55 :م اةرسوم التنفيذي رقا
 ،277-49اةسرخ يف  ،4449/74/42اةت م القانو ارساسي اخلاح ااةوظفني اةنتمني لألسالك اخلاصة ااإليارة اةكلفة
االاسو الدينية واروقاف ،1وهي كما يلي:


المهام الروحية والتعبدية :وتامم إمامة الصلوات؛ مبعىن إمامة اةنمومني يف الصلوات اخلمم واجلمعة وارعياي والكسوف
والصالة على اجلنائز ،ويف صالة القيام يف شهر رم ا  ،اإلشراف على حلق الذكر ،وتوكم لألئمة اةدرسني ااخلصوح إقامة
صالة الرتاوي واإلشراف على تالوة القرآ الكرمي يف اةسجد أو ما يسمى "ااحلزب الراتب".واحلقيقة أ التزام اإلمام القيام
هبذه اةهام يتطلب منه ح ورا يائما يف مكا العمم ،وهذه م مجلة الصعواات اليت يعاين منها ارئمة عموما وسيكو وا أثرا
كلريا على معنوياهتا.



المهام التربوية والتعليمية :وتت م إلقاء يروس الوعظ واإلرشاي ،اةسامهة يف التكوي اةستمر لألئمة وارعوا الدينيني
ردم حتسني دوية ارياء يف اةسادد ،واإلمام كذلك موكول إليه مهمة التدريم يف إ ار حمو ارمية إذا م يودد م يقوم
اذلك ،وإذا ُودد أعوا متطوعو أو متعاقدو مع ييوا حمو ارمية فيكتفي اإلمام اتوفري الارو الالزمة وهتيئة الظروف
اةناسلة ةمارسة هذا الناا وهذا االتنسيق مع اإليارة ،وكذلك ارمر االنسلة لدروس الدعا اليت تقدم لتالميذ اةدارس
االتطو  ،وأي ا الدروس واحملاعرات العلمية يف جمال العلوم الارعية كتدريم قواعد القراءات وأحكام التجويد يف اةسادد
واةدارس القرآنية وتعليا القرآ للكلار والص ار ،وتسند هذه اةهام خصوصا لألئمة اةدرسني ،أما ارئمة ارساتذة فتسند وا
مهمة إعداي اخلطب اةنربية وترقيتها واةسامهة يف ناا ات املم العلمي ةسسسة اةسجد وإلقاء الدروس يف خمتلف العلوم
الارعية ،وأي ا اةسامهة يف خمتلف أناطة اةسجد العلمية والرتاوية كالتنهيم العلمي واإلفتاء ،ويسامهو أي ا يف ترقية اخلطب
اةنربية والدروس اةسجدية ح تكو مواكلة للعصر ومتماشية مع الواقع م يو خمالفات شرعية ،ويقوم ارئمة ارساتذة
الرئيسيو على اخلصوح اتن ري ارئمة اةرتاصني وإعداي الفتاوى وتقنينها واةااركة يف الدراسات وأعمال اللحث عرب املم

 .1اجلمهورية اجلزائرية،اجلريدة الرمسية العدي  15اتاريخ .4449/74/49
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العلمي ةسسسة اةسجد ،وقد توده وا الدعوة للقيام مبهام التدريم يف مسسسات التكوي اةتصصيف التااعة للقطا  .وميك
القول أ اعطال ارئمة هبذه ارئمة اقدر ما مينحها م ثقة االنفم ويزيد م مكاسلها اةعرفية ويقوي مهارهتا يف
االتصال مع اجلمهور ،فننه ااةقاام يزيد م عبء العمم واالتايل قد يسلب وا ماكالت كما سنرى عند احلديث ع
العوامم اةسللة لل و م هذا اجلانب.


المهام الثقافية والتوعوية :وتتمثم يف إحياء اةناسلات وارعياي الدينية والو نية م خالل تنظيا الدروس واحملاعرات
والندوات وأي ا اةلتقيات ،كما يقوم ارئمة اتنظيا اةسااقات الدينية والثقافية خاصة يف مناسليت رم ا واةولد النلوي
الاريف ،ويعملو أي ا على عما السري احلس ةكتلة اةسجد وإيارهتا وهذا االنسلة للمسادد اليت ت ا مكتلات وقاعات
للمطالعة ،وم مهامها أي ا تناي يروس التوعية اةودهة حلجاج اللقا اةقدسة عرب اةسادد السيما اةركزية منها ،وينا
ارئمة كذلك محالت حتسيسية ردم مجع وحتصيم الزكاة وصلها يف احلساب اجلاري اصندوق الزكاة وهذا االتنسيق مع
اللجا القاعدية واللجنة الوالئية جلمع وحتصيم الزكاة ،وحيسم اإلمام أي ا انمهية الوقف ويوره يف تنمية امتمع وهذا م أدم
توسيع وعاء الوقف والذي سيعوي على امتمع والللد اعوائد اقتصايية وادتماعية هامة ،ويدخم يف العمم التوعوي أي ا تنظيا
احلمالت التحسيسية اخلاصة ااحملافظة على الليئة ،وكذلك محالت التوعية الصحية وهذا االتنسيق مع اةصاحل اةصتصة
ومحالت أخرى خاصة االتحذير م خما ر اآلفات االدتماعية وأم الطرقات وحنوها م الظواهر السللية .وميك التعليق أي ا
على هذه اةهام انفم اةالحظات السااقة اليت تصب يف نفم النتيجة وهي زياية عبء العمم.



المهام االجتماعية :ي طلع ارئمة مبسسولية إصالح ذات اللني نظرا لتفاي العديد م الظواهر االدتماعية السللية واخلطرية
يف امتمع كفساي العالقات ارسرية واجلوارية واالدتماعية اصفة عامة ،واإلمام هنا ال يتدخم وال يلاشر مهامه ح يطلب
منه ،وعلى هذا الصعيد أي ا يعمم اإلمام على تنمية احلم اةدين وروح اةوا نة ا رض إرساء روح التكافم االدتماعي،
وياارك اإلمام مع السلطات احمللية وينسق معها يف عدة أمور ،كتنظيا قرعة احلج ،وإحياء الذكريات الو نية ،أو ما يتعلق انقم
اجلثامني وحتويلها م اةقاار ،وكذلك اةااركة االتطو يف عمليات النظافة ومحاية احملي وغريها م ارعمال االدتماعية ،كما
يقوم أحيانا ااستقلال ارفراي الذي يعانو م ارمراض النفسية والروحية كالوسوسة واةم والسحر ،ويف هذه احلالة يوره
يقتصر على تقدمي النص والتوديه فق  ،رنه ممنو م ممارسة الرقية والعالج يف اةسجد وهذا مبودب تعليمات متنع وحتذر
م القيام اذلك .وميك التعليق على هذه اةهام اكو ا هي أي ا تزيد م أعلاء اإلمام وجتعله غارقا يف العمم مع ما ينجر ع
ذلك م انعكاسات على صحته.

ب /العوامل المسببة للضغوط المتعلقة بتنظيم المهام:

م خالل ما تقدم يت أ ارئمة يقومو االكثري م اةهام اصفة رمسية إلزامية أو تطوعية ادافع نيم اردر والثواب ،ولك
نايرا ما يصرحو اذلك ،وال شك أ تعدي اةهام وكثرهتا تسيي حتما إىل ماكلة اإلصااة اال و واليت تعوي ادورها إىل مجلة م
العوامم ،وجتنلا للطول فنننا سنكتفي االعاملني اآلتيني:

 عبء العمل والذي يراي اه الزياية أو االخنفاض يف اةهام واريوار اةكلف هبا الفري العامم أو اةوظف؛ وهذا العبء قد يكو

يف كمية اةهام اةطلوب تنييتها م قلم الفري ،حيث جيد هذا ارخري نفسه عادزا ع إجنازها يف وقتها احملدي واالكفاءة اةطلواة ،وهو
ارمر الذي م شننه أ يولد لديها الاعور االتوتر والقلق ،أو قد يكو هذا العبء نوعيا؛ أي يتطلب ذكاء ومهارة يفتقر إليهما الفري
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العامم وم ياعر االتوتر ،ومع استمرار اإلحساس هبذا التوتر يتعرض لإلصااة اال  ،1فنذا نظرنا إىل اةاية  52م القانو
اخلاح انسالك القطا رقا  277-49اةسرخ يف  42ييسمرب  ،4449وددناها تنيف على أ ارئمة على اختالف رتلها
مكلفو جبملة م اةهام ختيف منها :إمامة الصلوات ،إلقاء يروس الوعظ واإلرشاي ،اةسامهة يف التكوي اةستمر لألئمة وارعوا
الدينني ،اةسامهة يف احلفاظ على الوحدة الدينية للجماعة ومتاسكها ،اةسامهة يف ترقية اخلطب اةنربية والدروس اةسجدية،
التدريم يف إ ار حمو ارمية ،إصالح ذات اللني اني ارفراي عندما يطلب منها ذلك ،احلفاظ على النظام ياخم اةسجد وإاعايه
ع كم ناا خارج اإل ار الديين ،عما سري مكتلة اةسجد وإيارهتا ،تناي يروس التوعية اةودهة حلجاج اللقا اةقدسة،
تناي محالت التوعية حول الدور االدتماعي لألمالك الوقفية والزكاة ،حماراة اآلفات االدتماعية ،اةسامهة يف إحياء اةناسلات
وارعياي الدينية والو نية ،2ويف احلقيقة فن قيام اإلمام اكم اةهام اإللزامية والتطوعية اصفة مستمرة سيسلب له اإلرهاق والتعب
واةلم وسيعرعه لإلصااة اال و  ،ولو اكتفى مبهام اإلمامة ارساسية احملصورة يف إمامة اةصلني وتقدمي يروس الوعظ واإلرشاي
لكا أنسب وأنفع له.
 غموض الدور :ويراي اه نقيف اةعلومات ال رورية اليت تسم للعاملني أو اةوظفني انياء عملها احملدي ،أو يكو اسلب
دهم العمال أنفسها ااةهام اليت يفرتض تنييتها،أو دهلها حبدوي الصالحيات واةسسوليات ،فالنقيف يف اةعلومات اةاار إليه
جيعم هسالء العمال أو اةوظفني غري قايري على االندماج يف العمم ،واالتايل تنتاهبا مااعر اخلوف م ارتكاب ارخطاء ،ومع
استمرار هذا احلال يصااوا اال و  .3فلالنسلة لألئمة الدور الوحيد الذي يعترب واعحا لديها هو إمامتها للمصلني يف الصلوات
اخلمم واجلمعة وارعياي واجلنائز وإلقاء يروس الوعظ واإلرشاي ،فاإلمام هنا ال ينتظر تعليمات م مديره ليقوم هبذه اةهام ،وال
يعذر عند التقصري يف أيائها ،أما اقية اةهام وارناطة فهو يائما ينتظر وروي التعليمات واةعلومات ليقوم اتنييتها ،مثال كتلك اليت
تدعوه حل ور ناا مناسلايت أو اةااركة يف اعض التظاهرات ف اللا ما يكتنف اإلمام اعض ال موض يف تنفيذ هذه اةهام سواء
م حيث الكا أو الكيف فريتاب ويرتيي يف تلك اةواقف ،وقد حت ره مااعر القلق واإلحلا م اإلقدام أو اإلحجام ع ذلك
الفعم اةطلوب.
 0-0-3تصنيف وتنصيب األئمة في المساجد وعالقته بالعوامل المسببة لضغوط المهنية::
أ /تصنيف وتنصيب األئمة في المساجد :اطليعة احلال ختتلف رتب ارئمة ااختالف مسهالهتا العلمية ومستوياهتا التعليمية
والتكوينية ،وها على أراع رتب مرتلة م اريىن إىل ارعلى؛ رتلة اإلمام اةعلا وهي رتلة آلت للزوال ،ورتلة اإلمام اةدرس ،رتلة
اإلمام ارستاذ ،ويف أعلى الرتب رتلة اإلمام ارستاذ الرئيسي ،وفيما يلي حملة ع معايري التصنيف والتنصيب:4

 .1فتحي إاراهيا حممد 74 ،ماكلة لألفراي يف العمم رالرؤى،احللول،االسرتاتيجيات رمناورات املة العراية لإليارة،اةنظمة العراية للتنمية
اإليارية،دامعة الدول العراية  ،4479،ح . 73
 .2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  15اةسرخ يف  49ييسمرب سنة .4449

 .3جناح انت قلال القلال  ،مصاير ال و اةهنية يف اةكتلات اركايميية يف اةملكة العراية السعويية،مطلوعات مكتلة اةلك فهد الو نية رالسلسلة
اروىل  27ر،الرياض، 4442،ح . 744
 .4اجلريدة الرمسية العدي  15اتاريخ .4449/74/49
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 األئمة المدرسون :ويتا تنصيلها يف هذه الرتلة اعدما يكونوا قد تااعوا انجاح تكوينا متصصصا مدته ثالثة ( )5سنوات،وي ارت الدتياز امتحا الدخول إىل معاهد التكوي هذه ،أ يكو اةرتش حائزا على مستوى السنة الثالثة ثانوي ،وحافظا
للقرآ الكرمي كامال ،أو أنه حيوز على شهاية حفظ القرآ الكرمي كامال ،وادتاز الطور الرااع م التعليا القرآين وفق أحكام
اةرسوم التنفيذي رقا  254-82اةسرخ يف  ،7882/74/74ويرقى ع ريق االمتحا اةهين إىل هذه الرتلة ويف حدوي 54
ااةائة م اةناصب اةطلوب ش لها ارئمة اةعلمو الذي قد ثلتوا ةدة مخم سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة ،ويف
حدوي  74ااةائة م اةناصب اةطلوب ش لها يرقى على سليم االختيار واعد التسجيم يف قائمة التنهيم ارئمة اةعلمو مم
ثلتوا ةدة  74سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.
 -األئمة األساتذة :يوظفو وينصلو يف هذه الرتلة ع

ريق مسااقة على أساس االختلار االنسلة للمرتشحني احلائزي على

شهاية الليسانم أو شهاية معرتف مبعايلتها يف جمال التصصيف وهو العلوم اإلسالمية واحلافظو للقرآ الكرمي كامال ،أو
االرتقية ع ريق االمتحا اةهين يف حدوي  %54م اةناصب اةطلوب ش لها االنسلة لألئمة اةدرسني الذي أثلتوا مخم
( )3سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة ،واالرتقية أي ا على سليم االختيار واعد التسجيم يف قائمة التنهيم ،وهذا يف
حدوي  %74م اةناصب اةطلوب ش لها االنسلة لألئمة اةدرسني الذي أثلتوا عار ( )74سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه
الصفة ،ويتا ترقية ارئمة اةدرسني أي ا إىل هذه الرتلة على أساس الاهاية االنسلة ة حتصلوا اعد توظيفها على شهاية
الليسانم أو شهاية معرتف مبعايلتها يف العلوم اإلسالمية.
 األئمة األساتذة الرئيسيون :يوظف وينصب يف هذه الرتلة ع ريق اةسااقة على أساس االختلارات االنسلة للمرتشحنياحلائزي على شهاية اةادستري ،أو شهاية معرتف مبعايلتها يف جمال التصصيف وهو العلوم اإلسالمية ،واحلافظو للقرآ الكرمي
كامال ،أو االرتقية ع ريق االمتحا اةهين يف حدوي  %54م اةناصب اةطلوب ش لها االنسلة لألئمة ارساتذة اةثلتني والذي
أثلتوا ( )3سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة ،واالرتقية أي ا على سليم االختيار واعد التسجيم يف قائمة التنهيم ،وهذا يف
حدوي  %74م اةناصب اةطلوب ش لها االنسلة لألئمة ارساتذة الذي أثلتوا عار ( )74سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه
الصفة ،ويتا ترقية ارئمة اةدرسني أي ا إىل هذه الرتلة على أساس الاهاية االنسلة ة حتصلوا اعد توظيفها على شهاية
الليسانم أو شهاية معرتف مبعايلتها يف ختصيف العلوم اإلسالمية ،ويتا ترقية ارئمة ارساتذة أي ا إىل هذه الرتلة على أساس
الاهاية االنسلة ة حتصلوا اعد توظيفها على شهاية اةادستري أو شهاية معرتف مبعايلتها يف العلوم اإلسالمية .كما جتدر
اإلشارة هنا ،إىل أنه مت استحداث مناصب نوعية عليا منذ سنة  4441م خالل ارمر رقا  45-41اةسرخ يف  73يوليو
 4441وتتعلق ااةناصب اآلتية  :اإلمام اةفيت ،اإلمام اةعتمد ،اإلمام ارول للمسجد .إال أ يف اةمارسة والواقع ال يودد سوى
منصب اإلمام اةعتمد والذي يعني م اني اةوظفني اةرمسني اةنتمني إىل رتلة إمام أستاذ رئيسي والذي يثلتو ثالث (  )45سنوات
م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة أو اةوظفني اةرمسني اةنتمني إىل رتلة إمام أستاذ والذي يثلتو  43سنوات هبذه الصفة أو اةوظفني
اةرمسني اةنتمني إىل رتلة إمام مدرس والذي يثلتو عار ( )74سنوات م اخلدمة الفعلية هبذه الصفة .وناري أي ا إىل أ اإلمام
اةعتمد رغا وعوح مهامه اةكلف هبا يف اةاية  14م قانو  4449/74/49اخلاح االسلك الديين إال أ ا غاللا ما يكلفو
م رف اةدراء مبهام التفتيش والتحقيق وح التقييا ،على الرغا أ ا ليسوا مسهلني ورمبا أقم مستوى تعليميا م الذي حيققو
معها ويُقيمو ا  ،وعليه فهناك العديد م اةاكالت قد تنجا ع التصنيف وما يتلعه م إشراف ورقااة على اةوظفني ،وسوف
دراء هذه التصنيفات.
نلني اعض العوامم اةسللة لل

ب /العوامل المسببة لضغوط المهنية المتعلقة بالتصنيف والتنصيب:
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م اةعلوم أ تفاوت ارفراي يف اةستويات اإليراكية ويف حتصيم اةعرفة واكتساب اةهارات له مربراته الفطرية والكسلية،
وأ اة ي يف التعامم مع ارفراي يو مراعاة هذه الفروق سيكو له انعكاسات كلرية على نفسيات ارفراي يف واقع حياهتا؛
فاةتميزو االذكاء والقدرة على التحصيم واإلجناز غاللا ما ياعرو االثقة وتكو معنوياهتا مرتفعة ،واالتايل فها ينتجو أكثر
وياعرو يائما أ ا يتقدمو حنو ارحس  ،اينما ارقم ذكاء غاللا ما تكو قدراهتا يف التحصيم واإلجناز ععيفة ،واالتايل
فنحساسها اوععها هذا يقلقها وجيعلها ياعرو ااالستياء وعدم الرعا ،وهي أعراض مرعية مع مرور الوقت تتحول إىل
ع نفسي ومهين .وعليه فتصنيف ارئمة إىل الرتب اةاار إليها يو ارخذ اعني االعتلار هذه الفروق يف القدرات
واةهارات سيصلق ماكالت لدى العديد م رفراي يف ميدا العمم .وهناك ماكلة أخرى وهي عدم مالئمة منصب العمم
للاهاية العلمية اليت حيملها اةوظف ،حيث مسحت لنا الظروف االتعرف على فئة م ارئمة حتمم شهايات دامعية ختصيف
علوم إسالمية يقومو مبهام ارئمة وها يف احلقيقة مصنفو يف الرتلة كنعوا يينيني؛ أي مسذنني أو قيمني ،وميك القول هنا
أ هذا النو م التصنيف والذي يتسا ااجلموي وال يسم وسالء االرتقية يف الرتلة أو ش م منصب دديد حسب مسهالت
العلمية سيرتتب عنه أي ا ماكالت نفسية ومنها عدم الاعور اتقدير الذات ،فيحصم م دراء ذلك القلق وعدم الرعا،
وتسيي هذه الوععية االفري إىل االنطواء واالنعزالية وكم ذلك يسلب ال و  .وكما ينجا ع تصنيف ارئمة يف الرتب اروز
فكذلك يف حالة تنصيلها ااةسادد ،حيث يقم الوعي لدى اعض اةصلني خبصوح إيارة
اعض العوامم اةسللة لل
اةسادد وتسيريها ،وم يصعب على اإلمام أحيانا أياء مهامه مع هذه فئة اليت جتهم أو تتجاهم مسسولية اإلمام اإليارية
على اةسجد فيتدخلو يف صالحيات اإلمام ظانني انحقيتها يف ذلك ،فيقع اخلالف والنزا اةف ي إىل التوتر وخلق اردواء
نصب اإلمام مبسجد فيكتاف فجنة
غري اةرحية ،وإ ال ارمر فقد يتسلب يف حدوث ال و اةعيقة للعمم .وأحيانا قد يُ ّ
أ روايه م ذوي الوالءات اةذهلية واحلزاية ،وليم وا أيىن استعداي للتعامم معه أو التجاوب مع خطااه ،فهذه ماكلة وا
أثر نفسي كلري على اإلمام ،وهناك عامم آخر مها مسلب لل و وهو الليئة اةايية اليت ينصب فيها اإلمام ونقصد اه هنا
اةسجد ،فهناك العديد م اةسادد اليت تفتقر للظروف اةالئمة اليت تسم لإلمام انياء مهامه كما هو مطلوب ،مثال كودوي
اةسجد يف حالة سيئة نتيجة غياب أعمال الصيانة ،أو تكو مساحته عيقة وقليلة التهوية ،واإلنارة ععيفة أو منعدمة،
وكذلك قلة النظافة وقدم الوسائم والتجهيزات ،وأي ا عدم ودوي مساحات خ راء يف حمي اةسجد ،..وعليه فكثرية هي
ارسلاب اليت جتعم اإلمام وهو يف مسجده يف وعع ال حيفزه متاما للعمم،ورمبا أشعره ااالستياء ،ومع استمرار هذه احلالة
فسوف يتعرض حتما لإلصااة اال .
 3-3-3متابعة وتقييم نشاط األئمة وعالقته بالعوامل المسببة للضغوط المهنية:

أ /المتابعة والتقييم:ارئمة يُتااعو يف ناا ها ويُقيمو على أيائها الوظيفي يف ال الب م قلم اةفتاني ،وااخلصوح
مفتاي التوديه الديين والتعليا القرآين ،حيث أ مهامها حمدية يف اةاية  44م القانو ارساسي اخلاح ااةوظفني اةنتمني
لألسالك اخلاصة ااإليارة اةكلفة االاسو الدينية واروقاف الصاير يف  42ييسمرب سنة  4449واةت منة تفتيش جممو
مستصدمي اةسادد وتقييا ناا ها ،ورغا أمهية هذا النيف القانوين إال أ اإلشكال يلقى قائما يف كيفية إدراء هذا التقييا نظرا
النعدام معايري واعحة تسم اتقييا موعوعي للموظف ،وقد يست م اةفتش أو م هو مكلف االتفتيش هذا الفراغ ويلجن إىل
اخرتا معايري م تلقاء نفسه ال حتقق ال رض الذي هو تقييا ارياء الفعلي للموظف وليم جمري كاف العيوب وتعرية النقائيف،
ومنه تربز اعض العوامم اةسللة لل و اةهنية لدى اةوظف واليت سناري إليها م خالل العنصر اةوايل.
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ب /العوامل المسببة للضغوط المتعلقة بالمتابعة والتقييم :قد ينجا ع اةتااعة والتقييا لناا ارئمة اارسلوب أو
الطريقة اةاار إليها ماكالت عديدة ،ومنها ماكلة صرا الدور واليت تعترب م أها العوامم اةسللة لل و اةهنية ،ويقصد
اصرا الدور التعارض اني الوادلات واةسسوليات واةمارسات اليت تصدر يف وقت واحد م اجلهة العليا اةلاشرة للعامم أو
اةوظف ،وقد حيصم كذلك م تعدي اروامر والتوديهات ،مبعىن أ ا تري م مارفني كثر وليم م مارف واحد فق  ،فهذا
ارمر قد يسلب لألفراي العاملني الاعور اعدم االستقرار ،ام سيجعلها حتت ع و مستمرة.1واالنسلة لألئمة ويف واقع ممارستها
للوظيفة فها خي عو يف إشرافها لعدة رؤساء رمسيني يتلقو منها التوديهات واروامر يف آ واحد؛ فها حتت سلطة ارئمة
اةعتمدي على مستوى الدوائر ،وحتت سلطة اةفتاني على مستوى اةقا عات ،وحتت سلطة اةدير على مستوى اةديرية ،وأحيانا
يكونو حتت إشراف رؤساء غري رمسيني كرؤساء اللجا الدينية ،وارعيا  ،واعض ردال اةال وغريها م أصحاب النفوذ
والسلطة السياسية ،ففي مثم كم هذه احلاالت اليت ياعر فيها اإلمام اننه يتلقى التوديهات م مجيع هذه اجلهات ي طرب
أحيانا وال يعرف أي يتجه وة يليب الطلب وحينها قد جيد نفسه ممزقا م الداخم ،أو كمثم ردم فيه شركاء متااكسو على
حد التعلري القرآين ،وهو هبذا يعرض نفسه لإلصااة اال  .ويف اعض ارحيا أي يكو ارئمة غارقني يف اعتقاياهتا حول
اإلمامة قد يقعو يف ماكلة صرا الدور والذي يعد كعامم مسلب لل و  ،وللتوعي فاإلمام يعتقد أحيانا أنه يقوم ادور
الرسايل وليم الدور اةهين الوظيفي الذي خي ع فيه للوصاية ،ووذا عندما تريه مراسالت تت م توديهات أو تعليمات
اإلمامة ّ
تطاللها ااالخنرا يف أعمال وأناطة خارج إ ار اإلمامة تراه غري حمفز لالخنرا يف هذه ارعمال ،وكذلك حيصم له نفم الاعور
عند تلقيه للمراسالت اليت تودهه لتصصييف خطلة اجلمعة يف موعو حصري ،أو تطالله الوصاية اتكييف هذه اخلطلة مع مناسلة
الرسايل اإلمياين
م اةناسلات ،فحينها جيد نفسه قد وقع يف صرا فيما خييف الدور الذي جيب أ يقوم اه ،فهم يكتفي االدور ّ
الذي يعتقده أم الدور اةهين الوظيفي الذي خي ع فيه للوصاية؟ ،وال شك أ استمرار شعور ارئمة هبذا الصرا يف تقميف اريوار
سيجعلها يعياو حتت و نة ال و اةنهكة لصحتها.
 -4-3-3أجور وتعويضات األئمة وعالقتها بالعوامل المسببة للضغوط:

أ /أجور وتعويضات األئمة :االنطلا العام ةوظفي القطا الديين ومنها ارئمة على وده اخلصوح يفيد ان اردور اليت

يتقاعو ا غري مرعية وال حتفز على اياء العمم مبا حيقق الرعا الوظيفي ،فال غرااة عندما ترى اللعض م هسالء ارئمة يتلهف
ويلتهج للعطايا واودايا اليت يتلقاها م هنا وهناك تربكا حل وره عقد زواج شرعي أو قراءة وريا م القرآ على ميت! ،أو تكرميا
على اعض ارناطة يف مسجده أو الدته ،وما ذلك إال ل عف الراتب يف مقاام كثرة العمم الدائا ،واالنسلة للتصنيف وفق النقا
االستداللية ردور رتب سلك ارئمة حسب اةاية  11م القانو ارساسي الصاير يف ييسمرب  4449فهي كما يلي:2
رتلة إمام معلا ،الصنف  74يف مقاام نقطة استداللية تصم إىل  ،235وهي حسب اةاية  55م القانو ارساسي
اةاار إليه رتلة آيلة للزوال إ م تك قد زالت االفعم ،وتليها رتلة إمام مدرس الصنف  77يف مقاام نقطة استداللية تصم إىل
 ،289رتلة إمام أستاذ الصنف  75يف مقاام نقطة استداللية تصم إىل  ،319وأخريا رتلة إمام أستاذ رئيسي ،صنف  72يف
مقاام نقطة استداللية تصم إىل .147

.1جناح انت قلال القلال  ،مرجع سابق  ،ص . 101
 .2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  15اةسرخ يف  49ييسمرب سنة .4449
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واالنظر إىل احتيادات اإلمام ،سواء فيما يتعلق اتنيية مهامه كاحتياده للمرادع العلمية ،والتنقالت حل ور اةناسلات
والفعاليات العلمية ،وأي ا اوندام الرمسي وغري ذلك ،أو فيما يتعلق م إنفاق لتللية اةتطللات ارسرية فن الراتب الاهري ال يفي
هبذه ارغراض ،إ اإلمام وهو اةوظف الوحيد يف اجلزائر الذي ال يتمتع اعطلة اية ارسلو يف مقاام تعوي ه مبنحة يف حدوي
 44ااةائة م الراتب الرئيسي ،فحسب اةاية  2م اةرسوم التنفيذي رقا  714-77اةسرخ يف  71أاريم  4477اةسسم
للنظام التعوي ي للموظفني اةنتمني لألسالك اخلاصة ااإليارة اةكلفة االاسو الدينية فننه يصرف تعويض اإللزام واالستعداي الدائا
شهريا ،وهذا وفق نسلة  54ااةائة م الراتب الرئيسي للموظفني اةنتمني لسلك أعوا اةسادد (فئة اةسذ والقيا) ،وانسلة 44
ااةائة م الراتب الرئيسي للموظفني اةنتمني لسلك ارئمة مبصتلف رتلها.1فال شك أ ق ية اردور والتعوي ات قد أثارت
الكثري م اجلدل وهي م اني ارسلاب اليت مهدت ةيالي نقااة يف القطا الديين تتلىن أهدافا مطللية.

ب /العوامل المسببة للضغوط المتعلقة باألجور والتعويضات :ال شك أ اردور والتعوي ات اةمنوحة ةوظفي السلك الديين
واارخيف رئمة ليست حمم رعا م رف ارئمة أنفسها ،وال ح م رواي اةسجد الذي يعرفو وععية اإلمام اةهنية
واالدتماعية أكثر م غريها حبكا قرهبا منه واتصاوا اه يف كم حني ،لذا فهو غاللا ما يكو أسريا إلحسا ا ،و ليعي أنه إذا م
جيد هذا اإلمام العو واإلحسا فسوف ياعر االقلق وعدم الراحة ،وح إ كا اإلمام صاحب قيا وأخالق رفيعة متحليا
االصرب ،إال أ أهله قد يطاللونه اتوفري االحتيادات ارساسية واليت ال ميك ت طيتها اندر زهيد .ويعترب مطلب حتسني اردور
والزياية يف اةن والتعوي ات رها تناعم م أدله احلركة النقااية للسلك الديين يف اجلزائر ،ويف هذا الصدي كتب رئيم املم
الو ين لألئمة وموظفي الاسو الدينية السيد مجال غول مقاال يف دريدة الاروق اليومي اعنوا ":ارئمة اني اردر الدنيوي واردر
ارخروي"  ،2وكننه م خالل هذا اة مو يقدم مواساة لألئمة فيما يتقاعونه م أدر يف مقاام قيامها مبهام كثرية ،وأمر آخر
أال وهو مسنلة االستعداي الدائا للعمم مبنحة تعوي ية ال تتعدى  54ااةائة م
ملفت ودالب للقلق والتوتر واإلصااة اال
الراتب الرئيسي ،واالتنكيد فن هذه اةنحة التعوي ية ليست ذي اال يف مقاام استمتا اةوظف اعطلة أسلوعية لكسر روتني العمم
وجتديد ارنفاس وتقليم ع و العمم.
واناء على ما سلق ميك القول ان اردور والتعوي ات اليت مينحها القطا ةوظفيه م سلك ارئمة أو غريها أصلحت واحدة
م أها العوامم اةسللة لإلصااة اال و .

 .4مقترحات للمساهمة في الحد من العوامل المسببة للضغوط في وظيفة

اإلمامة:

ما م شك أ عدم متك ارفراي م االخنرا يف العمم ااكم صحي وصحي سيجعلها يوادهو صعواات كثرية ناجتة ع
عوامم متعدية قد ياعرو مع استمرارها االتوتر والقلق ،كما قد يتعرعو رمراض ت طرها للتوقف ع العمم كنصااتها اال

 .1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  42اةسرخ يف  44أاريم سنة .4477
.2مجال غول (" ،)5012/00/00ارئمة اني اردر الدنيوي واردر ارخروي"،مت اال ال عليه يف  ، 11/06/2020راا اةوقع
https://www.echoroukonline.com/
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اةهين ،لذا كا م ال روري التفكري يف رح ادائم وظيفية ةوادهة تلك الصعواات وإزالة تلك العوامم اةعيقة على ارياء ،وفيما
أثناء العمم ميك اقرتاح اللدائم أو احللول اآلتية :
يتعلق اوظيفة اإلمامة موعو هذه الدراسة وللحد م احتمالية اإلصااة اال
 تقلييف حجا اةهام اةوكولة إىل اإلمام واقتصارها على اةهام الروحية واإلرشايية فق مع استحداث رتب وظيفية أخرىخاصة االتدريم والتكوي وحمو ارمية وغريها م اةهام وارناطة ،واالتايل يزول عبء العمم اةسلب لل و .
 حتديد مهام اإلمام وأيواره ادقة ح ال يتجه إىل اةهام الفرعية على حساب اةهام الرئيسية ،وهكذا يستطيع تنظيا عملهواالقتصاي يف دهده ووقته واتايل ال يكو عرعة لل و الناجتة م ال موض يف الدور والاتات يف الرتكيز.
 تفعيم عملية التكوي اةستمر لألئمة ح يت للوا على ماكلة ال عف يف ارياء واليت جيب أ تكو حتت إشرافأساتذة متكونني ذوي مستويات عالية وليم على يد زمالئها ارئمة ،وكلما اكتسلوا معارف ومهارات دديدة يكونوا قد ت للوا
واإلحلا يف اعض ارحيا .
على هذا ال عف اةسلب لل
-

عرورة حتسني رواتب ارئمة لتحسني وععياهتا ،واالتايل جتنيلها ال و الناجتة ع العوامم االقتصايية.

 ظروف العمم غري اةناسلة ميك الت لب عليها اتعيني اإلمام اةناسب يف اةكا (اةسجد) اةناسب اعد إدراء اةقااالتقلم التعيني ةعرفة اخللفية الثقافية للموظف وكذا مستوى التنهيم ،واعد التعيني ال اد م تفعيم اإلشراف عرب اةرافقة وتقدمي
التوديهات الالزمة.
 وخبصوح الرقااة اإليارية تقرتح الدراسة تعزيز القيا ارخالقية يف التعامم ادل اةتااعة اللصيقة وتصيد ارخطاء؛فاإلماميفرتض أنه قدوة ،وليم حبادة إىل م يراقله على أياء عمله ،فيكفي أنه يستاعر رقااة راه ،ويكفيه أي ا صدقه ووفائه وإتقانه،
واالتايل ينارح صدره ويزول عنه ال .
 قلة الوعي لدى اةصلني خبصوح اةسسولية اإليارية لإلمام ،فمك له راإلمام ر أ يتعامم معها م خالل التوعية والتحسيميف يروسه خاصة عند احلديث ع اعض القيا الكربى كارمانة واةسسولية والتعاو وغريها.
 أما مسنلة تعدي التيارات الفكرية واالجتاهات احلزاية يف اةسجد وح ال تسثر على اإلمام فيجب التعامم معها اعناية فائقة مخالل تعيني أئمة وا يراية االفرق واةلم والنحم وحيسنو كيفية التعامم معها.

 .1خـاتمة:

لقد مسحت لنا هذه الدراسة انلقاء نظرة حتليلية سوسيو-تنظيمية ةوعو اإلمامة يف اةسادد اجلزائرية اناعايه الوظيفية
والتنظيمية ،حيث مسحت لنا ب التعرف على أها ار ر اةنظمة وذه الوظيفة وحتليلها وايا ما ينان عنها م عوامم مسللة لل و
اةهنية فيها ،كما سعت إىل رح مجلة م االقرتاحات كمسامهة تراها فعالة للحد م انتاار وتفاي هذه اةاكلة اني فئة ارئمة وم أدم
تثمني هذه الدراسة النظرية نقدم التوصيات اآلتية:
 عرورة ري االعتلار لإلمامة كوظيفة حتمم قيا حياتية كربى ،وم فال يتقدم وا إال م كا يف مستوى هذه القيا الكربىم العلماء ارمناء واةصلصني والصايقني ،ويتطلب هذا ارمر ختطيطا للموري اللاري (اإلمام) ،وأي ا إعاية حتليم وتوصيف
وظيفة اإلمامة ،وإحداث أساليب دديدة يف انتقاء ارئمة وتدريلها ،كما جيب وعع سلا أدور حمفز ةمارسة الوظيفة .
 إاعاي الرقااة اإليارية اللصيقة ع ارئمة واقرتاح أساليب مناسلة لطليعة الوظيفة.825
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 استحداث رتب دديدة يف اإلمامة؛ كرتلة اإلمام اللاحث واإلمام اةكو واإلمام اةصل واإلمام الواعظ.. -حتديث نظام احلوافز ح يتجاوب مع مصاحل ارئمة وحيقق مصلحة اإليارة يف آ واحد.

 -إثراء هذا اجلهد العلمي النظري الحوث ميدانية تسم مبقاراة اةوعو مبعطيات أوفر وحتليم أعمق.

 توديه الدراسات واللحوث يف العلوم االدتماعية لالهتمام ااةواعيع اةتعلقة ااةوري اللاري وخباصة السلك الديين منها.ويف ارخري نعتقد أ ارخذ هبذه التوصيات قد يساها إىل حد كلري يف الورة فكر تنظيمي يعىن اتطوير وحتسني الوظائف يف
السلك الديين السيما وظيفة اإلمامة ويعاجل اذلك ما ينجا م ماكالت وظيفية وعلى رأسها ماكلة ع و العمم واليت ااتت
ظاهرة تسرق اةوظفني واإليارة الوصية يف آ واحد ،وقد متتد تنثرياهتا إىل كافة أفراي امتمع.

قائمة الم ارجع:
.7

اا درير الطربي ،دامع الليا ع تنويم آي القرآ  ،يار الفكر ،اريوت ،للنا  ،7 ،املد 7

.4

أاو القاسا سعد اهلل  ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،اجلزء .2
أاو القاسا سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،اجلزء  ،7يار ال رب اإلسالمي ،اريوت7889 ،7 ،
اراهيا ا صاحل اخل ريي ،أحكام اةسادد يف الاريعة اإلسالمية ،يار الف يلة للنار ،الرياض4447 ،4 ،
اوعالم غمراسة ،موادهة اني نقااة ارئمة ووزير الاسو الدينية يف اجلزائر،دريدة الارق اروس على الراا

.5
.2
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.1
.1
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تعليمة وزارية رقا  77مسرخة يف  41ماي 4479
اجلريدة الرمسية العدي  15اتاريخ .4449/74/49

.

 .9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،العدي  39اتاريخ  72حمرم7253هر اةوافق لر  79نوفمرب  4475م.
 .8اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  42اةسرخ يف  44أاريم سنة .4477
 .74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  15اةسرخ يف  49ييسمرب سنة .4449
 .77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدي  15اةسرخ يف  49ييسمرب سنة .4449
 .74مجال غول (" ،)4473/48/41ارئمة اني اردر الدنيوي واردر ارخروي"،مت اال ال عليه يف
 4444/41/77راا اةوقع https://aawsat.com/home/article/1478226 le
26/11/2018
 .75اجلمهورية اجلزائرية،اجلريدة الرمسية العدي  15اتاريخ .4449/74/49
 .72احلليب ا اهر ،الفقه اةالكي وأيلته (قسا العلايات) ،مسسسة اةعارف ،اريوت ،للنا .،2،4443 ،
 .73خري الدي وانلي ،اةسجد يف اإلسالم ر أحكامه ،آيااه ،ادعه ر ،اةكتلة اإلسالمية ،ارري 7272 ،5 ،
 .71صاحل فركوس،تاريخ اجلزائر م ما قلم التاريخ إىل غاية االستقالل ر اةراحم الكربى ر،يار العلوم للنار
والتوزيع،عنااة .4443،
 .71صفي الرمحا اةلاركفوري ،الرحيق اةصتوم ،شركة الاهاب للنار والتوزيع ،اجلزائر.7891 ،
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 .79عكرمة سعيد صربي ،الوقف اإلسالمي اني النظرية والتطليق ،يار النفائم للنار والتوزيع ،ارري ،4 ،
.4477
 .78على السلمي،إيارة اةواري اللارية ،يار غريب للطلاعة والنار والتوزيع ،القاهرة.7889،
 .44فتحي إاراهيا حممد 74 ،ماكلة لألفراي يف العمم رالرؤى،احللول،االسرتاتيجيات رمناورات املة العراية
لإليارة،اةنظمة العراية للتنمية اإليارية،دامعة الدول العراية .4479،
 .47جمد الدي حممد ا يعقوب الفريوز آاايي ،القاموس احملي  ،يار الفكر للطلاعة والنار ،اريوت ،للنا .4449 ،
 .44حممد ا علد اهلل الزركاي ،إعالم السادد انحكام اةسادد ،حتقيق أاو الوفاء مصطفى اةراغي ،مناورات جلنة
إحياء الرتاث اإلسالمي ،املم ارعلى للاسو اإلسالمية ،وزارة اروقاف اةصرية ،القاهرة.7881 ،2 ،
 .32اةديرية العامة لللحث والتعلييا العاليني ،التعليا العايل يف اجلزائر ،وزارة التعليا العايل واللحث العلمي،
(يس)،اجلزائر :م موقع
www.univ-msila.dz/ar/wp- content/uploads/.../LEnseignement-Sup-enAlgerie-Ar.ppsx le 10/12/2016
 .42مصطفى يوسف كايف ،إيارة اةواري اللارية م منظور إياري ،تنموي ،تكنولودي ،عوةي ،مكتلة امتمع العريب
للنار والتوزيع ،7 ،ارري . 4472 ،،
 .32موسوعة اجلزيرة ،على موقع
: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2013/7/8/. .32
 .41موسى إمساعيم ،الوديز يف فقه العلايات على مذهب اإلمام مالك ا أنم ،اجلزء  ،7يار اإلمام مالك ،ااب الوايي،
اجلزائر.4471 ،4 ،
 .49جناح انت قلال القلال  ،مصاير ال و اةهنية يف اةكتلات اركايميية يف اةملكة العراية السعويية،مطلوعات مكتلة
اةلك فهد الو نية رالسلسلة اروىل  27ر،الرياض.4442،
 .48وزارة الصحة السعويية ،على موقع :
ttps://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/He
artcirculatory/ Documents/le2019/09/28
 .54حيي اوعزيز ،اةسسسات الدينية ااجلزائر خالل القرنني التاسع عار والعاري  ،جملة الل ة العراية العدي ، 71دامعة
وهرا .

827

