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 ًِٔخ اُؼذد
      بصدكر عددىا اػبامس تكوف ؾبلة اؼبعيار قد خطت خطوة مهمة ُب ترسيخ حضورىا اؼبنتظم 
ُب كاقع البحث العلمي باؼبركز اعبامعي بتيسمسيلت، كُب كاقع العديد من الباحثُت اعبامعيُت الذين 

 .كاف ؽبم سبق اؼبشاركة ُب أعدادىا السابقة كحظوة التأسيس ؽبذا اغبضور
ُب منطقةٓب        كإذ ربرص ؾبلة اؼبعيار على أف تكوف ُب كل عدد  من أعدادىا عاكسة ؽبذا الواقع

يكن ؽبا ذكر ُب البعدين العلمي كاألكاديبي قبل افتتاح اؼبركز اعبامعي بتخصصاتو اليت ما تنفك تزداد 
كتتشعب، فإهنا رباكؿ أف ترقى بصورة مدينة تيسمسيلت كالوالية عموما إٔب أذىاف من تصلهم من 

 .الباحثُت اعبامعيُت من الواليات األخرل من الوطن
      كىي إذ رباكؿ أف تفتح صفحاهتا ألستاتذة اؼبركز اعبامعي ُب ـبتلف زبصصاتو أكال حىت 

يتمكنوا من نشر حبوثهم ك مقاالهتم البلزمة ألم تدرج جامعي، فإىا كحبكم كوهنا ؾبلة ؿبكمة، 
رباكؿ ُب كل عدد أالٌ ربـر ىذه الصفحات من أعماؿ باحثُت جامعيُت من اعبامعات اعبزائرية 

 .األخرل طبقا الىتماماهتا كزبصصاهتا كإمكاناهتا
الوادم، اؼبسيلة، جيجل، )      كقد احتول ىذا العدد على مقاالت ألساتذة من ـبتلف اعبامعات 

ُب ما يبكن أف يصنفو القارئ ضمن أربعة  (..كىراف، تلمساف، سيدم بلعباس، سعيدة كغَتىا
ملفات أكؽبا ذك توجو فكرم تعرض لطبيعة اغبراؾ الفكرم كإشكالية اغبداثة، كثانيها ذك توجو 

سيميائي اختص ُب دراسة سيماء الصورة خاصة، كثالثها ُب النقد التطبيقي من خبلؿ تعرضو للمتوف 
الشعرية كالركائية،كرابعها ُب الدراسات اللغوية كعبلقتها بالقرآف الكرٙب، زيادة على مقاالت ُب العلـو 

 .القاكنية كاإلدارية كموضوعات عامة
      كاألكيد أف ىذا االنفتاح على اؼبوضوعات كعلى كٌتأّا سيعطي للمجلة دفعا كصدل يبكناهنا 

من مواصلة مشوارىا ُب اافظة على الصدكر بانتظاـ، كُب ترقية البحث العلمي  كترسيخ تقاليد 
 .النشر اعبامعي

      كإذ وباكؿ الفريق الساىر على آّلة أف يليب كفق إمكاناتو رغبات النشر اليت بدأت تتوافد بكثرة، فإنو 
وبرص على أف يبلغ األساتذة الكراـ اغبرص على احًتاـ شركط النشر العلمية عموما كالتقنية على 

اػبصوص، اليت ال يبكن ألية ؾبلة أكاديبية أف تستمر بدكهنا، احًتاما للشرط األكاديبي أكال، كتقديرا ّٓهود  
 .الفريق العلمي كالتقٍت ثانيا، كزبفيفا ألعباء العاملُت على إصدار ّٓلة خالية من أم خطأ علمي كمنهجي

   بقي أخَتا أف قبدد ترحيبنا بكل عمل جاد يرفد آّلة كيرفع من شأهنا كيشارؾ ُب إيصاؽبا إٔب بر األماف 
                                                          .األكاديبي كاألمانة العلمية، كا من كراد القصد كىو يهدم السبيل

 ٓذ٣ش اُ٘ؾش                                                                                

ٓؾٔذ ثِؾغ٤ٖ . د                                                                   
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 صوبكخ اُؼُٞٔخ ٝاُؾٞاس اُ٘وذ١ اُؾذاص٢

 َٛ ٖٓ اعزشار٤غ٤خ؟

 ٓقيل٠ دسٝاػ.                                                                  د

 ر٤ض١ ٝصٝ/                                                        عبٓؼخ ُٓٞٞد ٓؼٔش١ 
 
    

       تعا٘ب اؼبنظومة النقدية العربية الراىنة قصور الرؤية ُب أفكارىا كمبادئها كقناعاهتا 
كمربراهتا، تعلق األمر بآليات البحث العلمي كمناىج تأطَته، أـ دبحاكالت إعادة النظر ُب 

األدكات اإلجرائية كمعايَت فبارسة القراءة، اليت يعتقد أهنا أسهمت سلبا ُب أساليب تبٍت 
إٌف ىشاشة اغبوار النقدم كاؼبعرُب . اؼبناىج النصية كالسياقية، أك التخلي عن بعض منها

إٌف ىذه . كاضحة اؼبعآب ُب أمباط استقباؿ ثقافة العوؼبة كمشركعات اغبداثة إبداعا كتلقيا
 تدعي االجتهاد كسعة الرؤية، لكنها فاقدة – مع اإلقرار بثقلها حبثا كتقديرا –اؼبنظومة 

للنجاعة الذاتية حضورا كاختيارا كسلوكا كتأكيبل، ككعيا بالتحوالت االجتماعية 
فمنتوجات العوؼبة بتعقيداهتا، تقتضي هتيؤا نفسيا كذىنيا كحضاريا الستَتادىا . كاالقتصادية

كتوظيفها كاستثمارىا، حىٌت ال يبقى البحث العلمي ُب جامعاتنا أسَتا لرفوفها كقاعات 
إٌف غياب اغبوار النقدم كاؼبعرُب كالكفاية بالتباىي كالتعإب دبا تدره ثقافة اآلخر، . ملتقياهتا

 .من مثبطات أصالة الرأم كملكات التفوؽ كاالمتياز
 
  :إٗزبط أّ اعزٜالى؟/ أُ٘ظٞٓخ اُ٘وذ٣خ اُؼشث٤خ  – 1

       يعا٘ب اعبهاز اؼبعارُب للنقد العريب راىنا من أزمة انتماء فعلي كمدرؾ، يكاد يكوف 
فإذا كاف الناقد كمؤسسة ُب آّتمع . مطبقا، ُب غياب إلبداع اإلنتاج كاغبضور كاإلضافة

 صانعا للمعرفة كؾبددا ؽبا، شأنو شأف –اليت ندين ؽبا بالوالء كالدىشة كاغبَتة  –الغريب
الكاتب اؼببدع، فإنٌو ُب كاقعنا كتفكَتنا كسلوكنا، ال يزاؿ ؾبٌرد مستهلك ككاصف كمكدس 

للتحديدات كالتفصيبلت، لقصور الرؤية كالعجز عن جدية التحليل كالتفسَت كالتأكيل، 
 كال يريد أف –إٌف الناقد العريب يعا٘ب . دبنأل عن اغبقيقة االجتماعية كاغبضارية كالثقافية

 من ظاىرة غَت صحية، أملتها دكاع كمواقف متباينة كمتباعدة، من –يعًتؼ أنو يعا٘ب
الًتاث كحداثة الغرب الصناعي، تنحصر عموما ُب رفض التحٌوؿ اغبقيقي كاغبتمي،الذم 



 
 
 
 
 
 
 

يضيف إٔب منتوج السلف كاجتهاداهتم، ما ابتدعتو معارؼ اغبداثة، حىٌت تتضح األشياء 
إال أف سلطاف الذكؽ على اؼبعرفة كالكشف حاؿ دكف االستقطاب . بأسرارىا كتعقيداهتا

ٍبٌ إٌف غاية كل أديب أف يوصل حلمو كرؤاه كأفكاره . الرؤيوم كاغبضارم لتحٌوالت العآب
من ىنا تأٌب إلزامية أف هبمع الناقد . (قصدية امتبلؾ القارئ )إٔب اؼبتلقي بوضوح كرغبة 

العريب بُت التخصص كالثقافة ليكسب ذكقا فاعبل كعقبل منتجنا، السٌيما أف اػبياؿ البشرم 
ليس ثابتا كال كاحدا كال ىو ذبارب ؿبدكدة، بل إنٌو متنوٌع تنوع البيئات كالثقافات 

كاغبضارات، كال ىبضع منطقيا ؼبعيارية السبق الزمٍت، كال تنطبق عليو مقولة ابن األعرايب 
 إمٌبا أشعار »: إنٌو اؼبردد. العباسي ُب ازدرائو للمحدث كمنحنيات منهجو ُب إبداع التأليف

مثل الروباف يشٌم يوما كيذكم فَتمى بو، كأشعار القدماء مثل اؼبسك ... ىؤالء ادثُت
فبل سلطاف لبداكة على حضارة، كال ؼبتقدـ على متأخر . (1)«كالعنرب كٌلما حركتو ازداد طيبا 

كال لنزعة تسجيلية على أخرل إبداعية، خارج مقياس اعبودة، إذ كانت ىناؾ قدرة ربكم 
على فبارسة القراءة كالقراءة اؼبغايرة اليت تتعدل الصفات العارضة، ألهنا  ال مناص منها

ىل مقاربتنا اليـو انتقائية كلببوية، أـ ىي تأسيس نظرم كمنهجيتستغرؽ : تساؤلية
 التحٌوالت ذكقا كفكرا، كال تنفصل ىكذا عن السياؽ الثقاُب كالفركؽ اؼبعرفية؟

       يقدـ العقل الذم تتحرؾ بو األذكاؽ كتدرؾ بو األشياء كتسعى صباليا كنظرا لتقوٙب 
 الظاىرة األدبية ؿبكومة دبجموعة كبَتة من »: نقصها خدمة جليلة للخطاب األديب، ألف

مع اإلقرار بأنو مهما تكن . (2)«اليت تتحكم ُب إنتاجها كانتشارىا  (القول)ك (السلطات)
طبيعة ىذه السلطات كالقول، فإٌف ىذا ال يؤثر جدليا ُب كوف خطاب اإلبداع يبلك ىويتو 

فبارسة كتوليدا كإنتاجا كأنو ليس منغلقا أك متأبيا ببل حدكد على اؼبعرُب بشىت أشكالو 
إنٌو . كؽبذه العلة اؼبلحة، تذىب جوليا كريستيفا ُب تثبيت فعل النص على االحتواء. كأنواعو

ييلعب فيو كيبارس كيتمثل التحويل االبستمولوجي كاالجتماعي »: ربٌوؿ إٔب ؾباؿ
فالنص األديب خطاب ىبًتؽ حاليا كجو العلم ك اإليديولوجيا كيتطلع ؼبواجهتها . كالسياسي

كال يتسٌت ؽبذا اػبطاب أف يسمو على ىذه اؼبنظومة من . (3)«كفتحها كإعادة صهرىا 
اؼبرجعيات كاؼبفهومات كاؼبقوالت، كيتميز منها بغَت ىذه الرابطة اليت ال يبكن أف توصف 

كىو ما . إنٌو يشتمل عليها كلو جزئيا. إٌف الشعر ليس ؾبافيا للمعرفة. اليـو إال بأهنا كثيقة
شعور اؼبؤلف بعجز اعبنس الواحد عن »: يدعمو مصطلح النص اؼبفتوح، الذم يعٍت

ىكذا ينبغي أف يفكر النقد األديب ُب أجلى مظاىره، على . (4)«استيعاب ما يريد طرحو 
الرغم من أف اػبياؿ قد يكوف بديبل عن اؼبعرفة من حيث رؤية األشياء، اليت يعسر 

 .استيعأّا من اؼبتلقي، الذم ترىب ُب أحضاف الواقع اؼبنطقي كتراكيب اغبياة اؼبادية اؼبباشرة



 
 
 
 
 
 
 

       النقد العريب حباجة إٔب إتقاف الطريقة اليت تقدـ ّٔا اؼبناىج أك تًتجم، فإٌف الفرؽ ُب 
، السٌيما أف اؼبناىج إجراءن كفبارسة تقدـ معرفة (التطبيق اآلٕب)الوعي ّٔا أك عدـ الوعي ّٔا 

فإٌف . على قدر كبَت من األنبية، كبو إعادة النظر ُب اؼببادئ على مستول الذكؽ كاؼبعرفة
القوؿ بفكر اآلخر، ال يعدك أف يكوف سلوكا أك اٌدعاءن أك موضة فاقدة للنجاعة، كسببا 

بالتضييق على ىجرتو كحضوره،  (كما ككيفا)لفقد الثقة بالًتاث العريب كالتهوين من شأنو 
على الرغم من أنو ٓب يبدأ ُب اإلشراؽ كالنظرة الواضحة إال بعد أف شرع الناقد العريب ُب 
استقباؿ اؼبناىج الغربية كاإلفادة منها، مع أهنا ٓب تغٌَت كثَتا ُب مسار التجربة الذاتية، اليت 

إٌف ىذا الناقد كإف كاف أمينا ُب احتضاف اجتهادات اآلخر . ظلت بسيطة كتلقائية
كمنجزاتو الفكرية كالنقدية كجد نفسو ُب أغلب األحياف مضطرا إٔب إعادة النظر ُب 

لقد ظبحت لو اؼبناىج الغربية بقراءة أدؽ كأصح لًتاثنا األديب كالنقدم . مقاييسو القائمة
مع التنبيو ألخطاء قياس ذبربة على ذبربة مفارقة،  (السٌيما قراءات السيميائية كالتداكلية)

لكنو أشد كفاءن ؼبنجز الناقد الغريب ُب تطبيق األسس كالنتائج، مع تعذر احتماالت 
ٍبٌ إٌف اؼبناىج ليست حقائق مطلقة كمؤكدة، تستدعي استنتاجا . التجاكز ثراءن كعمقا

إهٌنا كعلى قدر أكثر . كاستدالال كتأكيبل بعيدا،على الصعيد التحليلي كاؼبفهومي
زبصيصا،أدكات إجرائية لتصورات أملتها حضارة اليـو كتجارب كاقعة ضمن تركيبة حضارية 

متكاملة، يٌسرت عملية الفهم كقرٌبت الوعي باؼبفاىيم كمصطلحاهتا مقارنة بالتجارب 
كلو أف األمر كثَتا ما انطول على ؾبٌرد احتفاء بأصوؿ . إهٌنا ذبربة قراءة راقية. اؼبعهودة

 ؿباكرة اآلخر اؼبختلف لغةن كفكرا »: اؼبناىج على حساب اػبطاب األديب ُب ذاتو مع أف
تلك كظيفة يبكن للنقد . (5)«إمبا ىي بشكل من األشكاؿ ؿباكرة للذات ُب بعدىا اآلخر 

العريب أف يضطلع ّٔا، إذا حكمتو أسس منهجية كموضوعيةكذبنب السهولة عن األخطاء 
اليت أثرت ُب النقاشات ك اليت تقاـ أحيانا بُت النقاد كتوٌجهها آراء مسبقة، ال ترغب ُب 

 .التغيَت كالكشف كال تتحمل االتصاؿ كالتفاىم
       إٌف النقد ُب أجلى صوره مبادرة كاجتهاد كليس استهبلكا ؼبا استهلك كظيفيا من 

فهل يًتقب القارئ حاليا . (اؼبشأّة السكونية)اجتهادات اآلخرين كجهودىم ُب البحث 
؟ ككيف (التباىي كالتعإب)، ُب ظل ندرة اللقاء كالتواصل (مشركع قومي مثبل)نقدا مؤٌسسا 

ضمن ىذا االضطراب اؼبعرُب كاؼبواقف  (التخطيط)يشتغل العرب برؤية نقدية منهجية 
اؼبتباينة؟ اف اؼبسألة ما تزاؿ غامضة كمعقدة، كأف اؽبوية اليت تًتدد ُب كتابات النقاد غَت 

إٌف اؽبوية إف ٓب . مضبوطة كأسَتة دائرة ضيقة، بل كثَتا ما تؤكؿ إٔب ترصبات فاقدة للدقة
فإٌف مصَتىا  (ىوية أصية كحداثية)تقًتف باالجتهاد كالوعي بالرصيد اغبضارم كاؼبعرُب 

فاإلنساف خبلفا .  موركثا نرثو، بقدر ما ىي إبداع كبققو»: االنكسار ألهنا إجرائيا ليست



 
 
 
 
 
 
 

مع أف هتميش العناصر الركحية . (6)«للكائنات كلها، يبدع ىويتو فيما يبدع حياتو كفكره 
من ىنا . ُب كياف األديب كالناقد ببديل اؼبختلف قد وبدث خلبل كبَتا ُب مسألة االنتماء

كجب االحًتاس من نص أدكنيس الذم ال ىبلو من مغامرة كتعٌسف كال يفرؽ بُت 
أكثر فبا  (االذباه كبو)تتجلى ُب ... أف اؽبوية»: إنٌو يعلن صراحة. االعتداؿ كالعصبية

إهٌنا ُب التفتح ال ُب التقوقع، ُب التفاعل ال ُب االكتفاء . (العودة إٔب)تتجلى ُب 
ؾبرد إتباع ؼبتبوع أرقى  (العودة إٔب)مع مراعاة، إف كاف أدكنيس يقصد بػ. (7)«كاالنكماش

 .كأعلم
ال توجد ثقافة كاحدة .        إٌف ثقافات الشعوب كاألمم ـبتلفة كمتعددة خصوبة كجدبا

إال أف ثقافة العوؼبة جاءت لًتسخ ثقافة كاحدة ترل ُب االختبلؼ عداءن . من حيث اؼببدأ
تعتقد أهنا أنسب لرخاء اإلنساف كسيادتو، كلو تعلق األمر بإنباؿ اؼببادرات . كتطرٌفنا

. األخرل ُب جانب الًتاث كاإلبداع، نتاج ىذا الزخم اؽبائل كاؼبكلف من الدعاية كالتربيرات
، وبتجوف ػبياراهتم (كما سنرل)حبتمية العوؼبة كالنظاـ الدكٕب اعبديد  (مثبل)فإٌف القائلُت 

ٓب يعد الفرد ؾبٌردنا . بالتواصل اؼبفقود ُب اإلنتاج كنوعية االنتشار كطاقات الفعل كالتعدية
داخل اعبماعة الواحدة، قبيلة »: ىو اؼبقصود قدرة كإبداعا ُب منظور إدريس اؽبربم، مع أنو

، (أنا)عبارة عن . ىو عبارة عن ىوية متميزة كمستقلة... كانت أك طائفة أك صباعة مدنية
أنا تصنع نفسها ُب مركز الدائرة عندما تكوف ُب مواجهة : داخل اعبماعة نفسها (آخر)ؽبا 

: كيؤكد اؽبربم أف اؽبوية ال تثمر أك تستقل إال بعناصر مكٌونة ىي. (8)«ىذا النوع من اآلخر
إف العوؼبة ُب مقاصدىا البعيدة إلغاء مسبق ؽبذه اػبصوصية . الوطن كاألمة كالدكلة

. (نفي لآلخر كإحبلؿ لبلخًتاؽ الثقاُب ؿبل الصراع اإليديولوجي)اؽبوياتية، ألهنا ُب رأيو 
أما العرب فإٌف غياب الوعي كاالنكفاء على الذات، سبب مؤىل للسقوط اغبتمي كاؼبباشر 

إٌف اغبداثة ُب شقها االجتماعي أداة للخبلص . ُب مغريات الغرب الصناعي كاإلبداعي
كالتقدـ كإثبات الذات ُب صياغة اؽبوية أصالة كانفتاحا، ُب حُت أف العامل النفسي لو 

كإذا كاف خيار اؼبواجهة بدكف عٌدة كزبطيط يبثل . قيمة معنوية كمادية، اهنزاما أك ربديا
. اعتقادا كمسٌلمة كحبلن، فبل غرك أف أخطاء ستقع كمن الصعب استدراكها أك تصحيحها

كيبقى التباين ُب الفهم كالتحليل دافعا رئيسا ُب ىاجس القراء كاؼببدعُت، من حيث اؼبوقف 
 ما زاؿ كثَت من الناس يعتقدكف أف التطور التقا٘ب يتم »: ُب صلة األدب بالتكنولوجيا، إذ

إذ من . على حساب مؤسسة اإلبداع األديب بالذات، كليس اإلبداع الفٍت باؼبناسبة
اؼببلحظ أف أىل اإلبداع منذ بدء عصر التقانة أك التكنولوجيا أبدكا تفهما جيدا للفرص 

كلكن يبلحظ باؼبقابل أف ... اليت تتيحها األدكات كاآلالت كأجهزة البث كالقياس اؼبتطورة
 تقف من التطورات التقانية كالعلمية عادة – كال سٌيما ُب الببلد العربية –اؼبؤسسة األدبية 



 
 
 
 
 
 
 

 كاػبياؿ الشعرم بوجو خاص –كمن ىنا بقي األدب العريب ... كقف اؼبسًتيب كاؼبتوجس
ا عن تطورات العصر العلمية كالتقانية  – ا جدن  .(9)«بعيدن

       وباكؿ حساـ اػبطيب أف يعثر على ما يؤٌخر عزكؼ األدباء عن التفاعل مع 
إٌف األديب العريب يبدك  ... »: مستحدثات التكنولوجيا ُب ترقية اإلبداع كتوسيع آفاقو

ا عن مواجهة أزمة التكنولوجيا ألنو أصبل ينتمي إٔب قطاعات اجتماعية كمهنية ال يأٌب  بعيدن
 (مثبل كما يذىب اػبطيب)ما داـ . (10)«ُب سلم أكلوياهتا االلتحاؽ العصرم بالتكنولوجيا 

يعٌوض الكتابة باليد كال وبتاج إٔب ىذه التكنولوجيا إال ُب اؼبرحلة األخَتة من عملية 
الكتابة، فضبل عن أسباب أخرل منها درجة االستعداد كالقبوؿ للتفاعل مع التحوالت 

كمنها كذلك ما يتصل مباشرة بًتاجع العناية .اعبديدة اقتصادا كاجتماعا كصناعة كتصنيعا
 عزكؼ األذكياء من »: إٌف اؼبسألة عائدة، إذف إٔب. (الناقد)باإلنتاج األديب قراءةن كزبصصا 

األجياؿ اعبديدة عن التخصصات األدبية كؿباباة أنظمة التعليم العاـ للتخصصات 
كالتمييز الشديد ُب سٌلم األجور ... العلمية، كضمور خطط التنمية الثقافية كاألدبية

إال أف القضية ٓب تعد كقفا على عبلقة . (11)«... كالركاتب ضد آّهود الثقاُب كاألديب
األدب بالتكنولوجيا كاػبشية من ارتياد ىذا العآب اؼبتشابكة خيوطو معرفة كمعلومة، فإٌف 

إف العلم يعا٘ب  ):العلم يبدك أيضنا أنو فقد ضالتو كموقعو بفعل ىذه التكنولوجيا الكاسحة
اليـو من طغياف التكنولوجيا، بل إف اآلية تكاد تنعكس كأخذ بعض العلماء يعتربكف العلم 

. (12)«تطبيقا للتكنولوجيا بعد أف كاف مفهـو التكنولوجيا مبنيا على أهنا تطبيقات العلم 
كيستدرؾ حساـ اػبطيب، ليعلن على أنو ال مفٌر من التكنولوجيا كمن نتائجها السلبية ُب 

كىذا لو أثر بشكل جلٌي ُب ابتكارات العلماء كتفاعل . التعامل مع آالهتا كمعلوماهتا
 .األدباء مع ىذا الفيض من اؼبعرفة

 (القلم) يلتقي مع حساـ اػبطيب ُب علل التعاطي مع الكتابة –       أما سعيد بنكراد 
 فإنٌو ليس راضيا على نظرة بعض –بدؿ الكمبيوتر من زاكية أهنا موٌلدة للخياؿ كاإلبداع 

اؼبثقفُت كاؼببدعُت العرب للتكنولوجيا كاؼبعلومة اليت يقدمها الكمبيوتر، بدافع رفض التغيَت 
منها ما أٌلف عن الشفاىية . كاإلصرار على اؼبمارسات السابقة، اليت ال بٌد من زبطيها

إٌف النقد الذاٌب مطلب . (13)كالكتابية، بعيدا عن التغَتات اليت كٌفرهتا تكنولوجيا اؼبعلومة
تراثي كحداثي، كعلى األديب كالناقد معا أف وبددا جبرأة كموضوعية، ؼباذا قبوؿ اغبداثة 

فإٌف ا تعأب زٌكد اإلنساف بعقل يستخدمو . كرفضها، بالبحث ُب مكامن الريبة كالعجز
 .أداة لئليباف كالعمل كطلب اؼبعرفة ُب أقصى مراميها

       إٌف اورم،ُب القفز على حوافز األحكاـ اؼبسبقة، اليت تصرؼ العقل عن تأدية 
كُب قراءة النص األديب، فإٌف ىذا ال يفسر التهوين من مقاـ . مهماتو ُب التخطيط كالتنفيذ



 
 
 
 
 
 
 

ىذا الذكؽ الذم ال يستقيم اؼبقركء . الذكؽ ككشف اعبماؿ ُب الذات كُب األشياء
إٌف األدب مهما نتجو بو، ليس ربليبل فيزيائيا أك رياضيا أك إحصائيا، . اإلبداعي ُب غيابو

على الرغم من تعدد كظائفو، اليت أسندهتا إليو اؼبناىج النقدية، تبعا لطبقات اؼبتلقُت 
يرل ركبرت ىاكس أف اػبطاب األديب نشاط . كأصناؼ تواصلهم مع النصوص اعبمالية

أك ) باستطاعة اعبمهور »: اجتماعي، مع سبٌيزه من ـبتلف األنشطة أألخرل، ليؤٌكد أنو
أف يستجيب للعمل األديب بطرؽ ـبتلفة، حيث يبكنو االكتفاء باستهبلكو أك  (اؼبرسل إليو

نقده أك اإلعجاب بو أك رفضو أك االلتذاذ بشكلو أك تأكيل مضمونو أك تكرار تفسَت لو 
إٌف اؼبمارسة ظبعية كانت أـ بصرية زبتلف . (14)«مسٌلم بو أك ؿباكلة تفسَت جديد لو 

كىذه اؼبمارسة تكشف . القصدية باختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاؼبقامات كمراتب الذكؽ ك
. أف اػبطاب األديب قابض للمعرفة كمكٌوف أساس من مكٌونات الثقافة ُب ضيقها كسعتها
أما الناقد فإٌف كظيفتو رسالة متعددة التخصصات، حباجة إٔب أدكات ذكقية كمنهجية، 

كبالتإب على . ذبعلو جديرا بفك الشفرات اليت أٌسست للرؤية، كاليت جعلت األدب أدبا
اؼبؤٌلف اؼببدع، حاضرا أف يفكر بشكل كبَت فيمن يقرأ لو أك يقتٍت جهده كينشره كيدعو 

من اؼبفركض أف الكٌتاب يعرفوف ىذا جيدا خبلفا ؼبراحل سابقة، حيث أف ما كاف . إليو
ُب  يصنعو األديب كالناقد، غالبا ما يستهلك بسرعة مع قلة الفطنة ُب كيفيات التأثَت

القارئ عرب قناة من االتصاؿ إنسانية كإبداعية ك /يدعو سارتر إٔب مقولة الكاتب. القارئ 
فارباد . إٌف عملية الكتابة تفًتض عملية القراءة باعتبارىا مبلزما جدليا ؽبا»:تفاعلية

. الكاتب كالقارئ ىو الذم يبنح اغبياة للنص دبا ىو موضوع كاقعي كمتخيل أنتجو العقل
ال فعل إلبداع أك نظرية نقدية دبعزؿ عن .(15)«فبل فن إال من أجل اآلخر كبواسطة اآلخر 

تنبثق من  (اإلببلغية للغة الصيغة الببلغية ك)قارئ مشركط دبؤىبلت ذكقية سياقية كلغوية 
مركبة )اػبلفية الثقافية للقارئ، مع مراعاة تداخل النصوص كاألجناس ُب نص كاحد 

أما الناقد فإنٌو مدعو أف يعقلن . ، ال يبلك لوحده سرِّا كال استثناءن (إبداعية كثقافية كمعرفية
آراءه، فبل يكوف ساخرا كال ساخطا، ألف النقد حوار كقراءة إبداع ككشف كصيغة ُب فقو 

، من مبدأ خصوصية اؼبعرفة (اغبكم أك التأكيل)األشياء كإدراكها كاإلحاطة ّٔا كتقديرىا 
ربٌولت الشفاىية )فالنقد الذم ال يتسامى عن االرذبالية كالتلقائية كالشفاىية . كجزئية العلم

ال يبكن إال أف  (من اؼبكٌوف الصوٌب كالسمعي إٔب ما يدعى بالثقافة السائدة كمبط التفكَت
إذ إٌف ربط النقد بالفهم يعٍت إخضاعو للمعرفة . يكوف قطبا ُب تقنيات اغبوار كالسؤاؿ

بل إٌف اإلشكاؿ . األكلية، اليت ال تتحمل تأكيبل أك تقديرا ُب عبلقة مقاصد اؼبؤلف بالعآب
يزداد حذرا كركية، حُت تتعلق اؼبسألة بصلة التأكيل بالنظرية كتصورات كمفاىيم على كبو 

إٌف تبٍت نظرية ما ؼبقاربة ظاىرة ما ليس مشكلة تقنية حبتة  ... »: ما يرل سعيد بنكراد



 
 
 
 
 
 
 

تتلخص ُب امتبلؾ ؾبموعة من األدكات اإلجرائية الربيئة، بل ىو اختيار معرُب كإيديولوجي 
إنو كليد . فالتأكيل ال يستقل عن اػبربة كاؼبمارسة. (16)«ال تنفصل نتائجو عن مقدماتو 

جهد معرُب كلغوم يسعى إٔب القبض على الداللة اؼبضمرة أك اؼبعٌت اؼبستًت ُب خطاب ما، 
 .مقركنا بالبعد عن التعسف كأحكاـ الذات اعبزئية

       يتطلب النقد العريب اغبداثي ، ليحمل بعدا اجتماعيا كثقافيا كحضاريا نظرة فاحصة 
تعمل صادقة على إعادة ىيكلة منظومتو الراىنة بالبحث عمليا عن أسباب تأٌخره كرتابتو، 

إٌف ىذا ليس من قبيل اؼبستحيل، إذا شرع ُب التأسيس ألصولو برؤية .ليحتج بو كيستدؿ
 مضطرة – عموما مع بعض التمايز –إٌف اعبامعة العربية . كبصَتة كراجع بعقبلنية موقعو

عمليا، ألف تسهم ُب اإلنتاج اإلنسا٘ب، دبا أهنا سبلك رصيدا حضاريا كركحيا كثركة معرفية 
يبكن بوساطتها تبٍت ىذا النقد كتسويقو بلغة االقتصاد  (أصالة كاجتهاد ككعي)متنوعة 
 .كالعوؼبة

ينهض – الذم كثَتا ما هتاكت عليو معاكؿ اللـو كالتخلف –       بدأ العقل العريب 
إنٌو بداية تشٌكل الرؤية الصحيحة كاؼبؤسسة بفعل . بالتعريف بفكر األمة إبداعا كنقدا

ىذه العوؼبة بأنساقها سبثل امتحانا زبترب فيو جودة الكتابة . اؼببادرة بالتكيف مع زمن العوؼبة
إال أف الذم يشل حركة الناقد، مفاىيمو األكلية عن موقف . (الكفاءة أك العجز)كعاؼبيتها 

 مهما كاف النص األديب »: ما األمور اليت تنٌفره أك تستهويو، إذ. األديب من التكنولوجيا
إال أف قليبل من النقاد يقدموف . مستقبل فإنٌو أصبح نصا من خبلؿ التكنولوجيا اليت أنتجتو

ألف أسطورة الكاتب بوصفو مزدريا للتكنولوجيا ما  (تكنولوجيا)على استخداـ اؼبصطلح 
كعليو فإٌف على الناقد العريب أف يعي ىذا الوضع، كأنٌو ليس ؾبربا على . (17)«زالت صامدة 

ؾباراة آراء بعض اؼببدعُت الذين كضعوا حاجزا من إظبنت بُت اػبياؿ كمنتوجات 
إٔب جانب تلك اؼبواقف، بل القرارات  (اغبضارة إساءة إٔب الفطرة)التكنولوجيا اؼبادية 
كمنذ القدٙب بُت األدب كالعلم، كبُت بداكة _ طبيعة ككظيفة_ آّحفة اليت فصلت

فإٌف حازما القرطاجٍت ُب أثناء اإلبانة عند القصد من : (كتابية)كحضارة  (شفاىية)
 كإمبا يورد اؼبعا٘ب العلمية ُب كبلمو من يريد التمويو بأنو »: الفلسفي ُب الشعر، يصرح

ألف ربريك النفوس بالكبلـ اعبميل ىو الوظيفة األكٔب للخطاب الشعرم . (18)«شاعر عآب 
تأليفا كاستقباال، بل إٌف األمر يشتد تصٌلبنا عندما يفصل ابن بساـ بُت العريب كالفلسفة ُب 

 (جهاز معرُب كثقاُب كحضارم)لكن الفلسفة . (19)تعقيبو على أبيات ابن كىبوف اؼبرسي
بدأت تقتحم ؾباؿ النقد األديب كربكم على الشعر كتقدر قيمتو البيانية ُب ضوء ؿباكرىا 

كأسئلتها، اليت تشٌيع ؽبا اؼبتكلموف كاعتنقها بعض الشعراء اغبداثيُت ُب البيئة العباسية 
كشٌد اؼبعتزلة انتباه . الكتابية، كتعٌرضت إٔب خصاـ حاد من الثقافة الشفاىية ذكقا كشعرا



 
 
 
 
 
 
 

 أصحاب »: إهٌنم لديو كبكل موضوعية. ابن سناف اػبفاجي ُب حبثهم عن جوىر اؼبعٌت
التحقيق كالكشف عن أسرار اؼبعلومات كغوامض األشياء كعللهم ىي الصحيحة اؼبستمرة 

 . (02)«اعبارية على منهج كاضح كسبيل مستقيم 
       إننا بإزاء نظرتُت متباينتُت كمتعارضتُت، من حيث قبوؿ أك رفض توظيف 

. مصطلحات الفلسفة كالعلم كدالالهتا كباستخداـ كحدات لغوية تتفاكت سلبا كإهبابا
كاألساس ُب ىذا االختبلؼ، يربز ُب التحوالت النوعية اليت تطرأ على آّتمعات لتجعل 
اؼببدع كالناقد، يكسباف عادة جديدة ُب رؤية األشياء كما كراءىا من عبلئق تضغط على 

كدكف االٌدعاء بتحٌوؿ الشعر إٔب معرفة سابقة، تكوف فيها األكلوية للصورة الذىنية . القارئ
إال أف حساـ اػبطيب هبعل من اؼبعلومة . (ببلغة التأليف كصباليتو)على الصورة الشعرية 

 فاألدب إوبائي افًتاضي »: رابطة ذبمع بُت األدب كالعلم، على الرغم من الفركؽ اؼبعرفية
كلكن النتيجة كاحدة كىي أهٌنما يقدماف . خيإب كالعلم كٌمي موضوعي ربديدم كتدقيقي

... معلومات كمعرفة عن اإلنساف كؿبيطو، ككبلنبا مصدر تكنولوجي لثقافة أم ؾبتمع
كيبقى الفرؽ بُت العرب كالغرب ُب إبداع التكنولوجيا كالعناية ّٔا كالوعي بأثرىا . (12)«

االجتماعي كالثقاُب قائما، استنادا إٔب اؼببادرة كالوسائل كنشاط البحث العلمي ُب اؼبخابر 
كاؼبعاىد اعبامعية ك إٔب نوعية الًتكيبة االجتماعية اليت يلعب فيها التخطيط العقبل٘ب 

 .كاالستقرار االقتصادم دكرا ؿبوريا كمؤثرا
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فإٌف . إذا كانت اؼبقوالت النقدية تستخلص ُب معظمها من اػبطاب األديب نفسو       
إنٌو نص الطاقات . ىذا اػبطاب مرٌكبة معقدة، ال مدلوالت معتادة كمكركرة كأمباطا معيارية

اػبيالية كاللسانية كالفكرية كالسياقية، تربطو بالذات اؼبتلقية عبلقة تواصل كحوار كتقوٙب 
 .يلتقي مع النقد األديب ُب استثمار اؼبعلومة، كليس ُب ؾبٌرد تقديبها كاإلعبلـ ّٔا. كتوجيو

      ُب ظل التحوالت التقنية كاالقتصادية كاالجتماعية، اليت يعرفها آّتمع اإلنسا٘ب 
كتعٌرضت لعاصفة من . (مراعاة اؼبصلحة)حاضرا تصٌدعت اؼببادئ كالقناعات القائمة 

التغيَت سريعة فرضتها أمور نوعية طارئة ُب ؾباؿ التكنولوجيا كتكنولوجيا االتصاؿ 
إنٌو عصر إنتاج اؼبعرفة . كاالقتصاد، أملت منطقها على السياسي كاغبضارم كالثقاُب

عصر رٌسخ بقٌوة ؽبيمنة اقتصادية . كإذاعتها إغراءن كتضييقا ال زبص جانبا دكف آخر
كصناعة ليربالية غٌَتت اؼبقاييس كاؼبفاىيم كالرؤل كاألنساؽ الفكرية، بعد سقوط مفاجئ 
. كحٌر للفكر االشًتاكي السوفياٌب دبؤسساتو كنظرياتو ُب تثوير فكرة إلغاء الفركؽ الطبقية

لقد أصبح العآب ؾبربا على إعادة النظر دبراجعة أشياء كانت ثابتة كؿبظورة على التعديل 



 
 
 
 
 
 
 

إٌف مشكبلت العآب البلهنائية كاؼبعقدة كاؼبفتعلة، أضحت تتحكم فيها رؤية . كالتغيَت
كاحدة، مصدرىا حضارة تريد أف تسود كأخرل زبتلف معها، أك تريد أف تتفاعل معها، 

غايتها البعيدة تقويض قيم كأفكار . أبدعها فكر ليربإب ُب الصناعة كاالقتصاد كاالتصاؿ
كىو ما يأخذ صيغة العوؼبة أك النظاـ الدكٕب اعبديد، . كإيديولوجيات كعقائد شعوب كأمم

 .(22)«يقـو أساسا على مبدأ الصراع كاؼبواجهة بُت القول الفاعلة فيو  ... »: الذم
       كيتشٌكل ُب صور ـبتلفة، أبرزىا االقتصادم كالعسكرم كالثقاُب كما يتٌولد عنها من 

كتبدك تكنولوجيا الصناعة بأشكاؽبا ؿبددا رئيسا . تبدالت تؤثر ُب أحواؿ اعبماعة كاألفراد
ؽبذا النظاـ، مواجهة أك تعاكنا أك تنافسا أك تداعيات ضبلت أثرا غَت مسبوؽ ُب البنية 

الثورة اؽبائلة ُب كسائل االتصاؿ كنقل اؼبعلومات كسرعة »: االجتماعية العربية، حيث
تداكؽبا عرب الدكؿ، كما ترتب عن ذلك من اختصار غَت معهود للزمن كاؼبسافات بُت 

ـبتلف مناطق العآب، األمر الذم جعل أفكارنا كمفاىيمنا عن الظواىر كاألشياء تتأثر إٔب 
كبالتإب . (32)«حٌد بعيد باألحداث اعبارية كالتطورات اؼبتبلحقة على امتداد ىذا العآب 

ىذه الثورة التكنولوجية العلمية ىي اليت ستمٌثل اإليديولوجية اعبديدة اليت سيتنافس »: فإفٌ 
يبٌثل . (42)«حوؽبا اؼبتنافسوف، كذلك بعد أف تراجعت اػببلفات اإليديولوجية التقليدية 

عآب غَت )التحكم ُب آليات االقتصاد كأدكاتو ثقبل كظبة بارزة ُب استقبلؿ ؾبتمع أك تبعيتو 
ستسند كالشك إٔب قدرة اؼبعرفة البشرية ...  اؼبنافسة االقتصادية»:من ىنا فإفٌ  .(متكافئ

كىي معرفة تعٍت ُب معظمها آّتمعات الغربية، اليت . (52)«على اإلنتاج كاػبلق كاإلبداع
ترصبو مصطلح  (بناء آّتمع كالدكلة)اختارت تكنولوجيا الصناعة خيارا اقتصاديا كاجتماعيا 

إٌف العوؼبة .الذم أخذ بعدا إنتاجيا كاحتكاريا، تضاربت فيو اؼبواقف كاالستجابات (العوؼبة)
 مضافا (62)« االنتشار كالتعميم للوصوؿ إٔب دائرة العآب »: مصطلحا ؾبٌردا يقصد ّٔا

 الدخوؿ ُب العوؼبة »: ما يًتجم عمليا أف. (72)«...  كثافة انتقاؿ اؼبعلومات كسرعتها»:إليو
كتقنياهتا كحقوؽبا كمبادئها، أمر حتمي كمفركض على كٌل ؾبتمع، يريد أف يبقى ُب دائرة 

ُب  (السمعي كالبصرم)استغلت كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ . (82) «...آّتمعات التارىبية
 .(تفاديا إلثارة اؼبشكبلت كاؽبزات)تأكيد التفوؽ أك التبعية االضطرارية 

ال يبكن رفض »: من ىنا. (مستويات التفاكت)العآب سوقا كاسعة كمعقدة         ضحى
كلكن العوؼبة ليست فقط ُب سرعة . (92)«العوؼبة بعد أف أصبحت بيوتنا بيتا كاحدا 

استقباؿ اؼبعلومات ككثافتها، بل ىي أيضنا ُب جودة اؼبنتج كاالرتقاء بو كتسويقو كتبنٌيو 
كالعربية دبا سبلكو من فضاءات كاسعة ُب االشتقاؽ كالنحو قادرة .اقتصادا كاجتماعا كإبداعا

كىذا مظهر من مظاىر .على استيعاب مصطلحات التكنولوجيا كالعوؼبة كاالقتباس منها
إنٌو عوض . رقيها كالتفكَت ُب توسيع آفاقها،كستبقى باؼبقابل متصلة ّٔوية القائلُت ّٔا



 
 
 
 
 
 
 

االدعاء باف العوؼبة تنتهك منظومة العربية كأعرافها كقواعدىا كسننها، ال بٌد من البحث ُب 
فإف اللغة ذات اثر بليغ ُب الدعاية كالتربير كاإلقناع كالتفضيل، إذا ما أراد . آليات ثرائها

استغبلؿ ثركة االنًتنيت ُب التعريف  اؼبتكلم ّٔا أف يصرٌح أك يٌلمح بانتماء ما، كبو
باغبضارة العربية كاإلسبلمية،مٌدعما بإنتاجية البحث كاالجتهاد إزاء ىذه السلطة اؼبعرفية 

 .اؼبغايرة اعتقادا كفبارسة
       إٌف االحتماالت اؼبتاحة للحضور العريب، بقدر ما ىي ضئيلة، فإٌف فرصا كثَتة 

فانتفاء .لبلنتشار كالبحث عن موقع فاعل ُب ىذه التكنولوجيا يبكن أف يكوف مؤثرا
فأين . الوجود، انتفاء للقيم كالسمات كاؼببلمح كعدـ اإلقرار خبطأ ااكالت كالتخطيط

البديل كآّتمع العريب يستورد تقريبا كٌل شيء، كيشغل نفسو كمصَته بنقاشات عقيمة؟ 
ككيف يبكن أف تستقر السوؽ العربية كىبطط ؽبا ُب عآب آخر ىو التجارة اإللكًتكنية اليت 

تشًتط الذكاء كاؼببادرة كالسرعة كقٌوة اؼبنافسة؟ قد يقصد بالعوؼبة نفي كجود من يريد أف 
إٌف خطر العوؼبة ُب فقد الثقة . ينتقي ما يعٍت أنو ُب البدء كاف االقتصاد كال يزاؿ

بينما تكوف العوؼبة شكبل إهبابيا تتضافر فيو الثقافة كالعلم، . كاإلحساس بالعجز الذاٌب
إٌف العوؼبة كاقع حياٌب إذ يتعذر عزؿ ؾبتمع ما عن شبارىا . حبيث زبتفي اغبدكد كاؼبفاىيم

كضغوطها من باب أف العلم كالتكنولوجيا مكٌونات للحضارة كالرفاه كاستقرار اإلنساف 
ىل ينعم الفكر العريب .(خارج نتائج العلم كالتكنولوجيا السلبية ُب ؾباؿ التسلح كاغبركب)

بدعة عقلية كنفسية؟ كىل ىو قادر على ؾباراة مقوالت العوؼبة كالنظاـ الدكٕب اعبديد؟ 
 ... »: جراء سبب آخر يتمثل ُب يبدك أف العجز كاغبَتة، يؤٌجبلف انتفاضة ىذا الفكر

عمق التحوالت الدكلية كسرعة حدكثها كتداخلها، كىو األمر الذم جعل بعض الباحثُت 
 »: دكف أف يبنع ىذا من. (30)«أسرل لؤلحداث اؼبتحركة، كالتفاعبلت اآلنية غَت اؼبستقرة 

أف ىناؾ اتفاقا عاما بُت الباحثُت كاؼبفكرين العرب على كجود متغَتات كربٌوالت دكلية 
، أم بعد اهنيار االرباد السوفياٌب، الذم أىب أف يشٌخص أخطاءه كعيوبو (31)«... جديدة

النظاـ الدكٕب )كعلى الرغم من االعًتاض على مقولة . على مستول االقتصاد كالثقافة
من بعض اؼبفكرين العرب، لدكافع أبرزىا اؼبوقف السليب من العرب كاؼبسلمُت، إال  (اعبديد

من يرل أنو من الصعوبة دبكاف اغبديث عن نظاـ دكٕب جديد ُب الوقت »: أف ىناؾ
إٌف ىذا الطرح األخَت يلقى قبوال من قطاع ... الراىن، فهو نظاـ ال يزاؿ ربت التكوين
ىل ىذا يوحي جدليا بعدـ اؼبغامرة كالتسرع . (32)«يعتد بو من الباحثُت كاؼبفكرين العرب 

ُب البحث عن سبل فاعلة لتغيَت موضوعات األدباء كمقاييس النقاد لتواكب العوؼبة، ما 
دامت ىذه اؼبعارؼ جزءنا من الثقافة مبادئ كأصوال؟ كل ذلك يتم بوساطة اؼبعلومة، اليت 



 
 
 
 
 
 
 

 أية فبارسة قولية تنقل »: كأف مقولة. يستقبلها اإلنساف على شكل دفعات متتاليات
 . ٓب تعد ىي القاعدة القطب(33)«معلومات 

       للعوؼبة الثقافية كظيفة ال ينكر فضلها ككقعها ُب اؼبباحث االجتماعية كالنفسية 
 على – كلو جزئيا –فإٌف فضاء اإلنًتنت كقٌوة مركزية أسهم ُب القضاء . كالسياسية كالنقدية

التهميش كاإلقصاء، اللذين كانا يعا٘ب منهما أدباء كمفكركف كنقاد، ٓب تسمح ؽبم الظركؼ 
كالوسائل للنشر كالتألق،على الرغم من الطابع اإلبداعي كالعلمي عبهودىم كقراءاهتم، 

خبلفا لعوؼبة االقتصاد، اليت اشتكى منها آّتمع اإلنسا٘ب ُب أكثره دبا سببتو من استغبلؿ 
خطط ؽبا الغرب ُب غفلة من الشرؽ، الذم كاف منبهرا بأحبلمو كأكىامو، . كىيمنة

أصبح التخلف عقدة تنخر جسد العقل العريب . متوجسا الريبة ُب سقوط عرشو اػبراُب
كزبٌرب إدراكو كتوازنو، يشعر أنو غَت متكافئ مع اآلخر، كال يبلك فاعلية االستثمار 

ككانت النتيجة اؼبؤسفة ىي غياب الوعي الوطٍت كالقومي ُب . (إيديولوجيا االستبلب)
كُب ميداف اػبطاب النقدم العريب اغبداثي، ىل ىناؾ مشركع فكرم . مواقف حاظبة

ضابط لثقافة األمة، يكوف أداة لرفض العوؼبة أك قبوؽبا؟ ىذه العوؼبة اليت ليست قضية بقدر 
ٍبٌ ىل تسمح العوؼبة حبرية تداكؿ اؼبعرفة إذا تعلق الشأف . ما ىي سياؽ كحتمية كإشكالية

بثقل االقتصاد كمهمتو اورية ُب العبلقات كالسلوكات كالتكتبلت؟ فإٌف مسٌلمات كثَتة 
فإٌف اؼببدع وبرٌكو . تفرض مراجعة كنقاشا كضبطا، منها أف األدب موصوؿ باالقتصاد

إنٌو ليس تابعا دائما ألحاسيسو . االقتصاد أكثر من مشاعر اغبب كالشوؽ كالعصبية
 كفاءة الثقافة كاإلبداع كالنقد من كفاءة  (اؼبوقع االجتماعي)كنرجسيتو، بل القتصاده 

إذ كيف يبكن للجائع أف يستقر كينتج كينتشر؟ إٌف قراءة منتوج صعاليك اعباىلية .التجارة
العربية يستدعيو الًتكيز على اعبوع كاؼبرض كالضياع كالوحدة بفعل استغبلؿ طبقي أقرٌه 

العرؼ القبلي ككٌجو األحكاـ النقدية، فتغاضت عن نص الصعاليك لصاّب نص القبيلة، 
أما تأليف الصعاليك، فإنٌو .الذم ٓب يكن فيو الشاعر ُب أقصى أحوالو طامعا كال سائبل

كُب االذباه اؼبعاكس ضٌيقت اؼباركسية على . انتماء اعبباؿ كالكهوؼ كاألكدية كاغبيواف
إبداع الكتابة كالنقد حُت قيدتو بصراع الربكليتاريا ُب البحث عن حقوقها اؼبستلبة 

فإٔب من ينتمي اإلبداع كالنقد ُب خضم مقوالت العوؼبة؟ كىل ىي قولبة غبرية .اقتصادا
الكتابة كالتنوع كالتوسع كاالختيار؟ أـ أف على عرب اإلبداع كالنقد أال يديركا ظهورىم 

الصراع )للعوؼبة، حىت وبافظوا على كياهنم دبا فيو البعد اإلنسا٘ب باغبوار ال باعبمود كالصراع 
البدىي أف بضاعة العوؼبة قفزت كمِّا ككيفنا، حبيث بات عسَتا . (مقٌيد بامتبلؾ الطاقات

... دخوؿ البحوث اللغوية»:على أم قارئ أف يتابع ما ينتج ُب ىذا العصرالرقمي، بل إفٌ 
كتراكم اؼبعارؼ  (الكمبيوتر)عصر ما يسمى بالذكاء االصطناعي كالًتصبة اآللية عرب أجهزة 



 
 
 
 
 
 
 

يبثل أحد اؼبنطلقات العلمية ... اؼبقارنة عن اللغات نتيجة لذلك دبنظورىا البنيوم الوظيفي
 .(34)«الواعدة ُب طرؽ التحليل النصي 

       تنتاب اؼبتمعن ُب قسم من تصٌورات النقد األديب كمرتكزاتو النظرية، شكوؾ 
: يواجو نقدا، جانب اؼبوضوعية كالدقة كالصواب ؼبا شغل نفسو دبصطلحات.مشركعة

كيبدك . االنتماء كااللتزاـ كالنضاؿ كاؼبرأة ُب تقويبو ألصناؼ اػبطاب األديب كربديد معاؼبها
مع ضركرة مراعاة أف االقتصاد مباين لطبيعة )اآلف أف قضية األدب األكٔب ىي االقتصاد 

ألف أثره غالبا ما حٌرؾ جذكة اإلبداع كدفع األديب إٔب فبارسة التأليف  (األدب كالثقافة
كالرغبة ُب التفوؽ، ليحمي شخصيتو من عواصف اغباجة كما تورٌثو من جوع كضياع 

فإٌف اؼببدع بقدر ما . دكف أف يفٌسر ىذا بالدعاية إٔب هتميش األحاسيس كاألذكاؽ.كغياب
أٓب تفشل البنيوية، ألهنا عادت االقتصاد أكثر . ىو تابع القتصاده نراه تابعا لذاتيتو كرؤاه

فبا عادت اؼباركسية كما هبرم ُب عاؼبنا؟ عينيت باػبصائص النوعية للخطاب األديب كٓب 
إهٌنا ىنا كالرؤية االجتماعية االشًتاكية، . تبحث ُب كيفيات إسهاـ ىذا اػبطاب ُب التغيَت

عٌدة ُب اؽبجـو على البنيوية  (مصدر التناقض كالعداء)اليت ازبذت ىي األخرل االقتصاد 
نزعة رأظبالية جعلت الثقافة حكرا على الصفوة اؼبًتفة، اليت تتمتع جبمالية )نشأةن كمبادئ 

ليس عصيِّا أف يتٌجو خطاب األدب كبو االقتصاد، . (التأليف مثل سبتعها جبمالية اؼبصنوع
كّٔذا يسهم النص األديب كينأل بنفسو عن . ليفضح أخطاء االستهبلؾ ُب غياب اإلنتاج

 .ما وبٌفز الناقد على مراجعة جهازه اؼبعرُب. اؼبعهود من اؼبوضوعات كما ربويو من مضامُت
       إٌف االقتصاد اؼبقصود ىو ىذا الذم يدفع إٔب اإلنتاج كالنشر كالقراءة كالنقد كيطور 

كليس ذاؾ الذم يتخذ سبلحا للبحث عن موقع ُب ساحة التفاكت . آفاؽ التجربة
إٌف ىذه الرؤية تستدرج . كىنا يدخل إٔب اغبداثة، اليت يتضح ّٔا العآب بقضاياه. الطبقي

كاختيار الًتاكيب اليت تًتجم عن ثقافة اؼببدع كربضره  (تقنيات التأدية)تغيَتا ُب األسلوب 
إهٌنا عبلقة النص . ىكذا سبتد مسافات اػبطاب األديب ليشمل مقوالت العوؼبة. ككعيو

األديب بثقافة آّتمع كثقافة العوؼبة من منظور نقدم، إذ تضيق الفجوة بُت إسًتاتيجية 
ّٔدؼ تفعيل القابلية  (زبص النص األديب كحده)إسًتاتيجية اؼبتعة اعبمالية  العلم كاؼبعرفة ك

مع كجوب تفادم النزعة التسجيلية اليت ال يفرؽ .التداكلية ذات الطابع اعبماىَتم الواسع
أما الناقد، . فيها األديب عن اؼبؤرخ، ماداـ اػبطاب األديب ليست أحاديث يومية جارية

 – موضع الدراسة كالتحليل –فإنٌو مدعو بأف هبمع بُت النقد كالثقافة كالوعي بصلة النص 
بظركؼ التواصل كالتعبَت، اعتمادا على اػبلفيات اعبمالية كمرجعيات ثقافة آّتمع، دبا 

مثلما أصبح األدب مضمونا إبداعيا كالعآب مضمونا أدبيا، حٌلت . يؤكؿ إٔب فرض مقوالتو
 . العوؼبة لتكوف مضمونا إبداعيا كثقافيا



 
 
 
 
 
 
 

ىذا .        إٌف مراعاة الفطنة ُب استكناه اعبوانب اػبفية تزيد اؼببدع كالناقد بصَتة كانفتاحا
إٌف الذات كفعل ستحتفظ . (35)« أداة الكتشاؼ الذات عرب اآلخر »: االنفتاح الذم يعدٌ 

إ٘ب على استعداد ألفتح نوافذم »: أٓب يؤثر عن تاغور قولو. بتوازهنا ال جبمودىا كانطوائيتها
 (مكا٘ب)إٌف . (36)«ُب كجو صبيع الرياح، لكن شريطة أف ال تقتلعٍت ىذه الرياح من مكا٘ب 

إهٌنا قد ترمز إٔب الوعي باغباضر . ال ربيل بالضركرة على النزكع إٔب الثابت الذم ال يتحٌوؿ
الذم يدعم التواصل اغبضورم مع الًتاث ُب أجلى عبلماتو، ألنو ُب منظور حركية النقد 

 .ليس نصا مبطا
      حىت يتعوٓب اػبطاب النقدم ، عليو أف يعيش ىذا الواقع فبل يتخلف عنو كوبجر  

على نفسو، زيادة عن إهبابية االقًتاب من األديب فيغريو بالكتابة ُب ىذه التحٌوالت حىٌت 
اؼببدع كالناقد ُب منطق العوؼبة، يعلماف أهنما ُب زمن غَت زماف . كإف لـز ذلك رفضها

لكن اؼبسألة زبتلف إذا تيٌقن االثناف أف العوؼبة مصدر شقاء . العشق كالشوؽ كآالـ الفراؽ
ربتاج إٔب فهم . إٌف ؽبا إشارات متشابكة كغَت كاضحة اؼبعآب. (مواقف متباينة)لئلنساف 

كمن ظبات النقد ُب مساراتو اؼبتعددة أنو معلم متحٌوؿ عن . كتفكيك كتركيب كتأكيل
كالعوؼبة كذلك متجاكزة غٌَتت ُب العآب بفضل . اؼبعلـو كاؼبتداكؿ من اآلراء كاألحكاـ

مع استدراؾ قصور النقد األديب على معايشة . كسائلها ُب االتصاؿ إٔب ما يشبو قرية كونية
مستحدثات العوؼبة، دكف غض الطرؼ عن مقاربات جديرة بالعناية ُب ىذا آّاؿ، حاكلت 

جاىدة إطبلع القارئ بالعربية على طبيعة العوؼبة من حيث التعريف ّٔا كدبحدداهتا 
أف العوؼبة مهما تكن فاعليتها . كبطابعها االقتصادم كالثقاُب كبياف ؿباسنها كمساكئها

ليست حبل سحريا كال هنائيا لكل مشكبلت العآب ألهنا ٓب تستطع التحكم ُب الظاىرة 
اإلنسانية، إذ من اؼبغامرة القوؿ باستمرار حضارة أك ثقافة بشرية ما ُب االنتشار كاالمتداد 

. (ثقة ثقافة ما ُب ذاهتا)الزمٍت الطويل، دكف موجات من السقوط كالرفض كاؼبواجهة 
الذم ترضى عنو العوؼبة كىبرؽ  (اؼبصنوع)كاؼبعلم نفسو يبلحظ ُب طبيعة نوعية اؼبنتوج 

ىل اؼبؤلفات ذات التقنية البسيطة؟ حيث إٌف اإلسهاـ ىنا سيكوف فرديا ُب : أسوارىا فيقرأ
 ىو الذم يتم إنتاجو كتلقيو بوساطة جهاز »: فإٌف النص الرقمي. اإلبداع الرقمي خاصةن 

اغباسوب كالتقنيات اؼبرتبطة بو، كىو يتسع ليشمل الكلمة كالصورة كالصوت معا، كما أنو 
شديد التنوع كاالختبلؼ من حيث الشكل كاؼبفهـو كاؼبسمى فمن فضل تسميتو بالنص 
الرقمي اعتمد على أنو ينشر إلكًتكنيا على شبكة اإلنًتنت أك على أقراص مدؾبة أك ُب 

استغل بعض اؼببدعُت ىذه التكنولوجيا . (37)«كتاب إلكًتك٘ب كىو متعدد اؼبستويات 
، أك ىناؾ قصد (تواصل فاعل كدائم)اؼبتقدمة ُب نشر إبداعاهتم، ردبا لتأخذ طابعا مشوليا 

 .آخر ىو إشارة اغبوارات الفكرية كاألدبية كالنقدية بالدعاية اليت يوٌفرىا النص الرقمي



 
 
 
 
 
 
 

       يلٌح سعيد يقطُت على ؿبورية النشر اإللكًتك٘ب كمثبطات استغبللو كاألخطاء الناصبة 
عنو ُب ذىن العريب، منها االنغبلؽ كاؼببالغة ُب التخٌوؼ بالًتكيج للمنتوج األديب 

إٌف من أىم . على اعبهود اؼببذكلة ُب ىذا اؼبيداف– ُب اآلف نفسو –كالثقاُب،مع التأكيد 
 يسٌهل عملية تقدٙب الكتاب العريب كجعل أم عنواف منو متوفرا على »:إهبابياتو أنو

كىذا العنصر حيوم جدا ألنو يسهم ُب دمقرطة . الشبكة، أك على أقراص مدؾبة من جهة
حاكؿ .  (38)«اؼبعرفة، كإحداث تقدـ ثقاُب كذلك جبعل اؼبعرفة متاحة لكل من ينشدىا

يقطُت أف ينَت العقل العريب بتكنولوجيا اؼبعلومة، كيتحتم عليو اإلفادة منها كاستثمارىا ُب 
كبعد الًتكيز على موقفو من اؼبثقف العريب مبدعا كناقدا كرجل اقتصاد . النشر كاإلبداع

يستدرؾ كىو بصدد تعداد مزايا النص  (يعًتؼ بإبداعية العقل العريب)كسياسية كمفكرا 
 إٌف اإلبداع العريب لو تاريخ طويل، كىو ال يقل اليـو »: اؼبًتابط بديبل عن مفاىيم النص

لكن تردد . أنبية عن اإلبداع العاؼبي، كما أف مبدعينا ال يقلوف موىبة أك ذكاءن عن سواىم
مبدعينا عن كلوج عآب التكنولوجيا اعبديدة ُب اإلعبلـ كالتواصل أم عآب الوسائط 
. (39)«اؼبتفاعلة ال يبكن إالٌ أف يؤخر تفاعلنا مع العصر كااللبراط فيو بصورة إهبابية كفعالة 

 النص »: كيلٌح على التعامل اؼبباشر مع تكنولوجيا اؼبعلومة كاإلبداع، لينتهي إٔب القوؿ، إفٌ 
كىذا العآب اؼبًتابط ال ؾباؿ فيو للتمايز أك االنزكاء أك ذبزمء . اؼبًتابط ىو العآب اؼبًتابط

 .(40)«األشياء 
زبص )       إٌف ما اظباه يقطُت باإلبداع التفاعلي كالًتابطي، ضركرة حضارية كحداثية 

منذ مرحلتو الشفاىية بوساطة ما تدرٌه . كتطور ُب االشتغاؿ باػبطاب األديب (آّتمع كامبل
إف ما يعوز العقل العريب، . (41)ىذه التكنولوجيا العجيبة ُب شٌقيها اؼبادم كاؼبعلوماٌب

االنفتاح على العآب باؼببادرة كاعبرأة كالوعي باآل٘ب كاؼبستقبلي كالقدرة على اإلقناع بالوسائل 
االستداللية كفبارسة الكتابة اعبديدة اليت ساعدت التكنولوجيا العلمية على نشرىا، معرفةن 

ىذه األدكات . ىكذا تتجٌذر الصلة بُت اعبمإب كتكنولوجيا اإلبداع كاؼبعلومة. كربصيبل
ُب حوسبة قواعد العربية ككبوىا، احًتاسا من  –كلو ببطء  –الفاعلة، اليت تستغل اآلف 

 .استمرار شفاىيتها كمعياريتها
.        إٌف ميزة التكنولوجيا أهنا خدمت الفكر العوؼبي كفرضتو كأثرت ُب اػبطاب النقدم

أين . فلم يعد ىناؾ حيز كبَت لقراءات الذكؽ كأفكار بعض اؼبذاىب االقتصادية كالفكرية
موقع النقد القومي كاإليديولوجي كالعقائدم ُب منطق العوؼبة؟ كما معٌت أف نعلق على 

نصوص ذات صبغة فردية أك نصوص ال تناسب ىوية اػبطاب النقدم العريب، تستنطق 
الطلل كالبادية كأمباط االذباىات االتباعية، ُب حُت أف منجزات ُب كليتها تعمل جاىدة 

إٌف ما تقدمو . (على شكل زبطيط)على فرض مفاىيم جديدة كتصورات خاصة للثقافة 



 
 
 
 
 
 
 

كهيمنة  –فهل ىي ىيمنة . العوؼبة كتقًتحو بديبل تراه فاعبل، حبيث يبثل قيمة مضافة
 كنسف لؤلصيل؟ ٍبٌ ىل األساس ُب فضح نوايا –اؼبناىج الغربية ُب مقاربات النقاد العرب 

العوؼبة، أـ البحث عن مركز؟ إٌف اؼبسالة مرىونة باؼبنظومة اؼبعرفية ككل، اليت تشجع على 
 .الكتابة اؼببدعة

     يستطيع النقد األديب العريب، كبوساطة ىذه اؼبعرفة الصناعية أف يستوٕب على قرٌاء  
. إنٌو ّٔذا الشكل يتعوٓب. أكثر عددا ٓب تتح ؽبم فرص اغبصوؿ على اؼبؤلفات أك السماع ّٔا

ستتحكم أكثر ُب  –مع إنتاجية العامل االقتصادم  –فإٌف ىذه التقنية الدقيقة كاعباىزة 
كىذه الظاىرة ىي دبثابة مصدر . ىوية النقد كأسئلتو، بل ُب يسر اقتناء اؼبعلومة اؼبتنوعة

كأف مواقع . اجتهاد كإبداع كتواصل مع اإلنتاجات األدبية كالنقدية ُب صيغتها اإلنسانية
إذ ليس غريبا أف نقرأ . اإلنًتنت ستصبح حكرا على السلعة اؼبتميزة كاؼبواىب كالكفاءات

إنٌو التعامل اؼبباشر مع اإلعبلـ . نقدا يبلك خصوصية عندما تنشر مواقف كآراء كربليبلت
اؼبرئي جباذبيتو كنكهتو بديبل نوعيا عن مؤلفات اختنقت منها السوؽ التجارية العربية، ال 

فمدار األمرأف توظيف مقوالت العوؼبة، يشًتط تلقائيا قارئا . تضيف شيئا للذاكرة القارئة
إذ كيف تؤثر ُب قارئ تعٌود الوضوح كالسهولة، كىو الذم امتؤل ظبعو كبصره . ذكيا كخبَتا

ُب فصاحة اؼبفرد كببلغة اؼبركب كأبواب عمود  (ُب غياب الفهم ك البصَتة)بآراء كأحكاـ 
 .الشعر كعياراتو كسرقات الشعراء ألفاظا كمعا٘ب كأبياتا

فهل الناقد العريب .        إٌف إثارة النقاش ُب ىذا الضرب من التحوالت ليست أمرا بسيطا
يؤمر بتغيَت معتقده النقدم، كّٔذه السرعة؟ كىل ىناؾ فعبل ضركرة إلعادة النظر ُب اؼبعايَت 

عوض أف يستجيب  (كاؼببدع أيضا)كاؼبعارؼ السابقة كاغبالية للخطاب األديب؟ إٌف الناقد 
كىل يبلك ناصية الكفاءة كالظركؼ القابلة . لذاتو يستجيب لثقافة جديدة ال عهد لو ّٔا

ؽبذا التحٌوؿ؟ كما ؿبل تباين الرؤل ككجهات النظر من حيث بناء خطاب خاص ُب بنيتو 
اؼبعرفية كالفلسفية كالداللية؟ إٌف الناقد العريب إذا ربٌصن بالفهم كاالنفتاح اؼبؤسس كالنظرة 

كإذا كانت . قطيعة أـ حوارا كقبوال: الثاقبة ُب جزئياهتا ككلياهتا، يسهل عليو ربديد اؼبوقف
 سَتغم – عموما –العوؼبة قد ضربت بسهامها كل حقوؿ اغبياة كالواقع، فهل النقد األديب 

نفسو دبرضاهتا ُب ىذه الشمولية؟ من يتغَت إذف،األديب أـ الناقد؟ ليس ىٌينا على خطاب 
إٌف : األدب حالة فردية، ليذيع ُب العآب الثقاُب: النقد أف يغٌَت ؾبراه الذم رٌسخ فيو عبارة

إٌف لػ رينيو كيليك قناعة خاصة، مردىا أف . األدب حالة ثقافية كعلمية كتقنية كاقتصادية
كعلى الناقد أف . اػبطاب األديب كصاحبو حالة فردية مستقلة كذات قيمة ال زبضع للقياس

 حىت ُب دراسة مرحلة أك حركة أك أدب أمة من األمم، سيهتم »: يقوؿ. يفقو ذلك جيدا
دارس األدب ّٔا بوصفها حالة فردية ذات خصائص ك صفات متميزة تفردىا عما شأّها 



 
 
 
 
 
 
 

إال أف بوؿ ريكور أظهر دبركنة جوانب أخرل ُب عبلئق النص . (42)«من ؾبموعات أخر 
 النص ىو كساطة بُت »: إنٌو يرل أفٌ . (متعدد الوظائف)األديب الدينامية باآلخر اؼبتنوٌع 

كالوساطة بُت اإلنساف . اإلنساف كالعآب، كبُت اإلنساف كاإلنساف، كبُت اإلنساف كنفسو
كالعآب ىو ما ندعوه اؼبرجعية، كالوساطة بُت الناس ىي ما ندعوه االتصالية، كالوساطة بُت 

: اإلنساف كنفسو ىو ما ندعوه بالفهم الذاٌب، كالعمل األديب يتضمن ىذه العناصر الثبلثة
إنٌو البعد التواصلي للقوؿ األديب كالذات اؼببدعة . (43)«اؼبرجعية كاالتصالية كالفهم الذاٌب 

 .ُب أكضح الصفات، اليت سبنح للخربة كالثقافة فعبل استثنائيا ُب التفاعل كالتمٌكن
       تلقي اؼبآخذ على تكنولوجيا اإلبداع كاالتصاؿ بظبلؽبا على اغبوارات كاؼبناقشات 

فإٌف مربط الفرس ُب كيفيات الرفض كالقبوؿ، فبارسة ال أقواال عابرة تراعى فيها . اؼبعتادة
فكيف يربر احتياج التقنية للخياؿ، الذم سٌخر لو النقاد . اؼبقامات كالعبلقات كآّامبلت

 كل عنايتهم مدحا أك ذما، استنادا إٔب كجهات النظر اؼبتباينة عن – منذ بدء كشفو –
كُب اؼبواقف الراىنة، ينتقد عبد القادر . عبلقتو بالواقع االجتماعي كالصناعي كاإليديولوجي

الرباعي اختيار الصورة الرقمية اليت فنت ّٔا عبد ا الغذامي، من حيث أف ىذا النمط 
اإللكًتك٘ب ُب عصر العوؼبة يدمر الرابطة الوشيجة بُت اػبياؿ كالواقع، حُت يتطابق 

إٌف االحتجاج على مساكئ ىذه التقنية يوحي إٔب أم مدل تعلق النقد العريب . (44)االثناف
كال إبداعا شعريا بدكف خياؿ ؽبذا اؼببدأ . ببعض الثوابت كاؼبسلمات، إذ الواقع يفسد اػبياؿ

كشيجة دبا قاـ بو شعراء عصر النهضة العربية من إضافات ُب موضوعات الشعر كدالالتو، 
كقد كصف عباس ؿبمود العقاد نصوص ىؤالء . اليت تدرج ُب باب اؼبخًتعات اعبديدة
 قد »: يقوؿ. (التعبَت اعبميل عن اإلحساس الصادؽ)بالتقليد كانتهاؾ حرمة الصدؽ الفٍت 

ىو كصف اؼبخًتعات اغبديثة من خبار ككهرباء  (العصرم)ظنوا ُب حَتهتم أف الشعر 
كطيارات كأمثاؿ ذلك من آالت ناطقة كصور متحركة كمعجزات ؽبذا العصر اغبديث ٓب 

 . (45)«يتقدـ بوصفها اؼبتقدموف
فإذا .        إف ما أقدـ على صياغتو ىؤالء ىو ُب فهم العقاد كقناعاتو ؾبٌرد تغيَت شكلي

كاف اعباىليوف قد كصفوا الناقة ألهنا جزء من حياة البادية، فإٌف النهضويُت قد جاركا 
لكن أليس من حٌق . أكلئك فأبدلوا الناقة بالطائرة مثلما فعل الشاعر عبد اؼبطلب، كىكذا

ىؤالء أف يتفاعلوا مع عصرىم، ال مع عصور سبقت؟ ٍبٌ ما جدكل ىذا اؼبقياس كما دقتو 
ال غرك أف بعض الكتابات اإلبداعية خباصة قد أثبتت سحرىا ُب التأثَت . كموضوعيتو؟

اغبدس )كالتمكن خارج أفق العوؼبة ألف أصحأّا كانوا دكما ىباطبوف اإلنساف ُب كليتو 
كشرط اغبضور متوٌقف على نوعية ما يقدـ ككثافتو، ألننا نعيش ُب ؾبتمع . (كالرؤية كاػبربة

إنسا٘ب وبتم االلبراط إبداعيا حىٌت ال ربتكر اؼبعارؼ كاإلضافات مع مراعاة عدـ التنازؿ 



 
 
 
 
 
 
 

ال بٌد من حٌل سريع نواجو بو : لبلنفعاالت ك اغبماسات العشوائية، فنرتد مهزكمُت كنصرخ
عوؼبة الغرب كنقلعها من اعبذكر، ؼبا تفسر اغبالة بالدعاية لآلخر كباالستقبلؿ كفقداف 

الذات؟ أٓب ننهج ُب تطبيقاهتا هنج التقنيات السردية كالشعرية، كعلى كبو متواتر، كذبد ؽبا 
ركاجا ُب كثَت من الدراسات كالبحوث األكاديبية العربية كمثلت عقدة قاسية عند من 

كل إعادة إنتاج للماضي ال تفًتض بالضركرة سبٌلكا  ... »: ٍبٌ إفٌ !. هبهلها أك يرفضها؟
ىذا حاؿ الشاعر، فما حاؿ الناقد .  (46)«كاعيا لو كتكييفا لو مع أفق ذبربة صبالية جديدة

الذم ربكمو قوانُت كمبادئ كثقافة؟ بل ىل مبلك ذخَتة إنتاجية كثرية كموقفا معرفيا 
قدرة على )متعديا وبقق مقاما كتواصبل؟ إهٌنا أسئلة حباجة إٔب إجابات عقبلنية كمقنعة 

إذا . تركز على نتائج العوؼبة اإلهبابية على الثقافة، مقارنة بثقافتنا الوطنية أك القومية (اغبياد
كانت اإلجابة فبكنة اغبدكث، فإٌف ما يبكن تسميتو بالنقد اؼبنتمي ىو الذم سيهيمن ُب 

ىذه اغبضارة، السيما إذا ارتبطت الغاية باستشراؼ اػبلل كالنقص ُب النقد العريب 
 . اغبداثي

       كمهما تكن اؼبآخذ فإهنا تظل ترجيحية، إذ من غَت اؼبعقوؿ أف نستخف جبهود 
النقاد العرب، الذين ؽبم معرفة متميزة بالًتكيبة اؼبعرفية للًتاث، كاذبهوا صوب ثقافة الغرب 

فعرٌفوا بأصوؽبا كخصائصها كؿباكالت التأصيل ؽبا، كعادكا ُب الوقت ذاتو إٔب النص النقدم 
الًتاثيب استغبلؿ مناىج اغبداثة الغربية ُب قراءة أخرل لو مغايرة ، دكمبا اإلساءة إٔب بنياتو 

ُب ىذا اؼبقاـ يعد الفصل بُت اغبداثة كالتغريب . إيبانا ككعيا بتبلقح الثقافات كاغبضارات
إٌف التغريب من نتائج اإلتباع كالدىشة كتقزٙب كل ما ىو سابق ُب الزمن، . ضركرة منهجية

كالغريب أف جزءا من البحوث . (مصدر للتخلف)حىت كإف كاف أصلح كأنسب لبلعتقاد 
العلمية قد كقع ُب شباؾ التغريب الذم انقلب سلبا إٔب عقدة ضاربة ُب عمق الوجداف 
كالعقل، كبو السخرية من العناكين كاإلشكاالت كالفرضيات، اليت ٓب زبضع إلجراءات 

اؼبناىج كسلطتها اليت يراىا كاقع البحث العلمي صفات حضارية تنظم التفكَت كالبحث 
 .كاؼبعرفة ؽبذا تعٌرضت للتجريب كاؼبراجعة
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أسسو أصحابو .        إٌف النقد الثقاُب فرضتو حداثة التلقي كالبحث كالتأكيل كاؼبقارنة
ليزيح القراءات الشكبلنية كالبنيوية من عرشها كمن مربراهتا ُب التفرد العقبل٘ب دبعرفة 

حىٌت تتيح للنقد األديب أف  (أدبية األدب)السمات النوعية للخطاب األديب عاؼبا مستقبل 
يتجاكز ما أنتجتو صبالية األدب إٔب ما أنتجتو صبالية الثقافة، معرٌفا بأصوؽبا كربٌوالهتا 

إنٌو مشركع . ( ثراء ُب القراءةمسؤكلية أخرل على عاتق تاريخ النقد العريب)كمزاياىا 



 
 
 
 
 
 
 

نقدم بدأت تشتغل بو الثقافة العربية كبأدكات مغايرة ال عهد للنقد األكاديبي ّٔا، 
إٌف مشركع ىذا النقد يتجو إٔب كشف حيل الثقافة ُب سبرير »: يكشف كيقٌوـ كيوٌجو كيربط

، اليت من ربتها (اعبمالية)أنساقها ربت أقنعة ككسائل خافية، كأىم ىذه اغبيل ىي اغبيلة 
كىذا ال يتسٌت إال عرب مبلحقة األنساؽ . هبرم سبرير أخطر األنساؽ كأشٌدىا ربكما فينا

كاألنساؽ الثقافية ىذه أنساؽ تارىبية أزلية كراسخة كلو الغلبة . اؼبضمرة كرفع األغطية عنها
دائما، كعبلمتها ىي اندفاع اعبمهور إٔب استهبلؾ اؼبنتوج الثقاُب اؼبنطوم على ىذا النوع 

 .(47)«من األنساؽ 
       ال يقرأ النص األديب ُب تصورات النقد الثقاُب، ألنو صبإب كـبصوص، حسب كإمبا 

يأخذ طابع اعبماعية )يقرأ ألنو حامل لعبلمات ثقافية فبيزة حاضنة لئلبداع كدافعة لو 
إنٌو أكسع اغبقوؿ النقدية، ألنو يبحث ُب . كأكثر مركنة على التأثَت ُب الناس (كالعاؼبية

النصوص الشعبية كاعبماىَتية، اليت أنف النقد العريب على الدنو منها كمبلمستها كحوارىا 
كبعثها، لكوهنا فاقدة لنخبويتها، اليت كانت سببا مباشرا ُب السمو على نصوص كانتشار 

الطلل، بديبل عن الصعلكة ظاىرة شاذة اجتماعيا : أخرل، بل شهرة نصوص بأعياهنا، كبو
مع أف تلك النصوص اؼبختارة أشكاؿ أدبية . كثقافيا كاقتصاديا كإبداعيا ُب منطق القبيلة
كأضحت مهٌددة، كىي تكاد .  الفحولةتراثية مهيمنة، تعد معيارا للجودة كالتفوؽ 

التكرار ىنا ليس )تفقد قيمتها كصباليتها الثقافية، ألهنا تتكرر ُب قراءات ككتب مدرسية 
بعيدة عن االنشغاؿ االجتماعي كالشعيب، فما جدكل  (دائما دليبل على اغبضور كالتمكن

نصوص ال يفكر أصحأّا كال نقادىا ُب اآلخر، ال سبثل حدثا كال طرافة كمفاجأة؟ من ىنا 
. حبث النقد الثقاُب ُب فرص االنتشار، فكاف مصدره عقد اؼبؤسبرات ذات الطابع الثقاُب

 »:إنٌو. كما أٌىلو ألف يكوف رافدا آخر من ركافد اغبداثة كالعوؼبة كنتاجا ؽبا ال معادال ؽبا
كٌلما رأينا منتوجا ثقافيا، أك نصا وبظى بقبوؿ صباىَتم عريض كسريع، فنحن ُب غبظة من 

. (48)«غبظات الفعل النسقي اؼبضمر، الذم ال بٌد من كشفو كالتحرؾ كبو البحث عنو 
معٍت بنقد األنساؽ ...  فرع من فركع النقد النصوصي»: على الرغم من أف النقد الثقاُب

نبٌو كشف ... اؼبضمرة، اليت ينطوم عليها اػبطاب الثقاُب بكل ذبلياتو كأمباطو كصيغو
إٌف النص األديب، اآلف، ربكمو أنساؽ . (49)«... اؼبخبوء من ربت أقنعة الببلغي كاعبمإب

كمرجعيات فكرية كاقتصادية، ىبتلف فيها القراء كتكوف مصدر استحواذ كتفكَت، بوساطتها 
يصبح النص عبلمة ثقافية تتحقق »: ففي ظل اؼبرجعيات اإليديولوجية. يصَت النص ثقافيا

 .  (50)«داللتها فقط داخل السياؽ الثقاُب السياسي الذم أنتجتها
       من ىنا تألٌقت نصوص ألهنا أحكمت جبمالية كمعرفة قبضتها على القرٌاء لصلتها 

العضوية بأحواؿ ؾبتمع أك عآب، كنصوص نزار قباٌب كؿبمود دركيش كشعراء كركائيُت 



 
 
 
 
 
 
 

جزائريُت، حققوا اقبذاب الثقاُب لبلجتماعي كالسياسي كتفاعلو معهما، ذبسيدا كتنوعا ُب 
ٓب وبصر نفسو ُب دائرة مغلقة ال تتعدل أسوار اعبامعة كرفوفها، . إدراؾ اؼبهاـ اإلنسانية

السيما تلك البحوث اليت فصلت اإلبداع كاللغة عن اؼبنارات الثقافية كاالقتصادية، كٓب توؿ 
إهٌنا ثقافة كرؤية حباجة إٔب . أنبية إٔب قابلية اإلفادة من تكنولوجيا الصناعة كاؼبعلومة كاؼبعرفة

كعي بطبيعة زماهنا كغبظتها، فضبل عن اغبوار الذم يبارس ُب إطار حداثة العصر، كالذم 
أباف عن عيوب ُب ـبزكف الفكر الثقاُب العريب عموما، حُت اكبرفت األقواؿ ككجهات 

النظر عن كلوج ىذا العآب ُب سرعتو كُب إنتاجيتو الفسيحة، السيما أف النقد الثقاُب مهٌيأ 
على خصوصيات اغبركة كالنماء ك التعالق بُت اؼبعارؼ، ما هبعلو أداة منهجية رؤيوية، 

 .فاعلة ُب الربط بُت صبالية اإلبداع كالثقافة
      ال وبلل النص األديب ُب ىذا اغبقل، ألنو صبإب كاستثنائي إذف، كإمٌبا يقرأ كذلك ألنو 

تستدعي قراءة  (عاؼبيتو ُب قدرتو على التأثَت كالكشف عن اؼبضمر)حامل إلشارات ثقافية 
 )خربة كتأفٍّ كزبصص، ال يعنيها اؼبعهود كاؼبكركر من اؼبقاربات النصية صبالية كببلغية 

القيمة الثقافية )اليت طبعت الببلغة العربية، كاليت شكل عليها اػبفي (اايثة النصية
 »: فبالنسبة إلبداعية آّاز، يرل حفناكم بعلي أنو. أك ٓب تفطن إليو كٓب تنفرد بو (للببلغة

ما زاؿ ىو األساس اؼببدئي ُب الفعل النصوصي، غَت أف ما وبسن التأكيد عليو ىنا أف 
إٌف الثقافة ربوم . (51)«صبالية كما ىو ظاىر األمر / آّاز قيمة ثقافية كليس قيمة ببلغية 

من كسائل التمويو ما هبعلها عصية على اؼبقركء اؼبتداكؿ كاؼبناىج اؼبعتمدة ُب صوغ قوانُت 
أما آّاز فإنٌو سيحقق ىويتو ّٔذه الوظيفة اعبديدة، ألنو مركب من دالالت أكثر . الببلغة

إٌف . استقبلال كفرادة، تربز مدل انتشار نص ما كصباىَتيتو مقايسة بالدالالت الظاىرة
النقد الثقاُب يبارس قراءة انفتاحية يرتبط فيها فعل نص ما خبربة القارئ، كال تتقيد بالقواعد 

 .السابقة
       ّٔذا يكسب اػبطاب األديب إسًتاتيجية ىي ُب األساس نتاج إسًتاتيجية ُب القراءة 

قائمة على االستقصاء كالتحليل كالربط، تسعى ألف تضع حدكدا كجسورا بُت اؼبعرفة 
الًتاثية كاؼبعرفة اغبداثية، اليت ال ينبغي أف توصف ىنا بأهنا كافدة، ألف ىذا من شأنو أف 

فإٌف اؼبعضلة . يضاعف حتمية االستهبلؾ، اليت يشل ّٔا العقل اؼبدرؾ بأثر من النفس
ٍبٌ إٌف النقد الثقاُب ليس . نفسية أكثر فبا ىي إبداعية كمعرفية كمنهجية كلغوية كنقدية

بل بقرٌاء ينتموف إٔب ثقافة  (قد ذبذبو مقاصد اؼبؤلف كتغريو)موٌجها كال مقيدا بقارئ كاحد 
 . عاؼبية، يستغل فيها الربط كالتأكيل الذم يبٌثل دعامة من دعائم اؼبركبة اؼبعرفية للنقد الثقاُب

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اُٜٞآؼ
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 :ٓخزقش
       شكلت خصومة اإلنساف اؼبغاريب مع التاريخ ُب كل مراحلو عامبل أساسيا ُب 

التصاّب مع ذاتو الفاعلة، ك مرجعيةن أساسية ُب استعادهتا لدكرىا النافذ بوصفها إرادة باقية 
ك متحدية ؼبسارات األمبوذج التحديثي السلطوم اؼبسلط على كاقع اؼبمارسة اغبياتية 

كرباكؿ ىذه الورقة أف تتقصى كقع اإلنساف اؼبغاريب على . لئلنساف اؼبغاريب عرب العصور
اؼبخياؿ اؼبعرُب للمثقف كاؼبثقف اؼبضاد ُب فًتة تارىبية  كاف فيها اغبضور الكولونيإب أمرا 
كاقعا وباكؿ أف  يضع اليد على اؼبصَت التارىبي لئلنساف اؼبغاريب من خبلؿ تشويو اؼبسار 

كما رباكؿ ىذه الورقة أف تقرأ مضمرات حاضر . كتغيَت أطركحاتو الفكرية كاإليديولوجية
اغبراؾ االجتماعي ُب بداية القرف الواحد كالعشرين كمدل تأثَته على اؼبثقفُت اؼبغاربيُت ُب 
صياغاهتم اؼبتعددة للمقوالت الثقافية كاإليديولوجية من خبلؿ ما تتيحو سلطة اػبطاب ما 

بعد الكولونيإب من إمكانات عادة ما ذبعل مسارات النقد الثقاُب ُب صلب اىتماماهتا 
  .اؼبنهجية

 
 بػ-بطريقة شبو مؤكدة– كتنتهي (1)(ضجيج األطفاؿ)تبدأ االنتفاضات عادة بػ1-
 ُب غبظة يأس كجودية يصبح فيها الفعل ردَّ فعل استباقٌيان يعتمد (2)(تغيَت اػبوؼ ؼبوقعو )

كم مرة بأية طريقة . القراءة اؼبركزية للحراؾ ككأنو أسطوانة قديبة ٓب تفصح عن كل أسرارىا
 كنستخلص الدرس فبا زببئو القراءة (3)(معركة اعبزائر)بإمكاننا أف نستفيد من فيلم 

السيميائية كىي تعلمنا مرٌة أخرل كيف يبكن للشاب اليافع أف يصبح كهبل دبجرد ضبلو 
لركحو على راحتو كالرمي ّٔا ُب مهاكم الردل، سباما كما فعل جيل الثورة التحريرية ُب 

اعبزائر كىو وبمل على عاتقو عبء إعادة نسج بياض التاريخ باألضبر القا٘ب من خبلؿ 
سبزيق مًتسخات الصفحة الكولونيالية ُب ذىن التصورات  اؼبهادنة اليت سبيزت ّٔا خطابات 

 . العديد من اؼبثقفُت اعبزائريُت ُب مرحلة بالغة اغبساسية من تاريخ األمة اعبزائرية
      ردبا أخطأ ىَتكدكت ُب سبقو التارىبي كىو يسجل قبل العديد من اؼبؤرخُت حضوريةى 

باألرض اؼبتحركة ربت أقداـ  (5) (العامرم)ٍب ( 4) (الٌلواٌب، الكٌتامي، اؽبٌوارم )االمتزاج 
كىو نفسو . الداخلُت كاػبارجُت من الغزاة الذين استسهلوا كـر األرض كتناسوا غضبها

 الذم أّبٌ ابن خلدكف على تسجيلو ُب تارىبو،ك ردبا كاف السبب نفسو الذم (6)االمتزاج
جعلو،  كىو ابن ىذه األرض كاػببَت  خبصوصية أىلها، ىبرج عن مسار الرؤية العقبلنية 

الصارمة اؼبستمدة من اؼبعايشة الدائمة لدكاليب السلطة كاغبكم ُب الدكيبلت اؼبتعاقبة اليت 
شهدىا اؼبغرب العريب ُب العصر الوسيط من خبلؿ ؿباكلتو استخبلص نظرية متكاملة 

للعصبية كالدكلة، كيػيٍبًدلو دبقاربة ربليلية أكثر انفتاحا على البصمة اإلشراقية اليت يتميز ّٔا 
. (7)إنساف اؼبغرب العريب ُب حراكو التارىبي اؼبتجدد، مثلما يؤكد ذلك ؿبمد عابد اعبابرم



 
 
 
 
 
 
 

كذلك من خبلؿ استفاضة ابن خلدكف ُب ذكر كٌل شاردة ك كاردة عن اإلنساف اؼبغاريب 
ؿباكال إدراج أيقونات اغبراؾ اليت ميزت مساره ُب ؾبمل تواجداتو الزمنية كاؼبكانية 

لعلنا ٓب  (عربة/درسو )كليس أدؿ على ذلك فبٌا يوحي بو عنواف كتابو من . (8)كاإلنسانية
العرب، كديواف )نتوغل ُب عوآب ظبيائيتو اؼبتخفية ُب طولو الذم وبتوم على ىذه البصمة 

اؼببدأ ك اػبرب، ُب ذكر أخبار العرب كالعجم كالرببر، كمن جاكرىم من ذكم السلطاف 
 .(9) (األكرب

أف الصحايب اعبليل عقبة بن نافع - تاريخ الفتح اإلسبلمي لببلد اؼبغرب- يذكر التاريخ2-
حىت مع األفاعي (10) (ال عقبل٘ب)الفهرم اضطر كىو على أبواب كادم القَتكاف لعقد سلم 

كالزكاحف كاألسود اؼبًتبصة بدخوؿ الغريب إٔب آّاؿ الركحي اؼبغاريب، كالواقفة باؼبرصاد 
لكل من زبوؿ لو نفسو العبث بقدسية اؼبكاف كبكرامة ساكنيو من أجل أف وبًـت البعد 

كٓب وبًتمو . الذم طاؼبا ٓب وبًتمو الركماف ك الونداؿ ُب تعاقبهم على ىذه األرض قبل الفتح
مباشرا أك  (عقبلنيا )كقد كاف لو فيما بعد أف يكوف سببا . األتراؾ  كال الفرنسيوف بعده 

غَت مباشر ُب زبطي اإلنساف اؼبغاريب لعقبة استقباؿ الوافدين من ذكم النوايا اغبضارية 
ًو لعقدة اػبضوع اليت طاؼبا أرٌقت ىاجس مثقفو مثل ؿبمد الشريف  اؼبختلفة، كفكّْ

، من خبلؿ الٌدخوؿ ُب مربع الفاربُت ألرضو ما كانت لتيفتح لوال حيوية اغبراؾ (11)ساحلي
ك خصوصيتو اللتُت يتميز ّٔما آّتمع اؼبغاريب كاليت أدت إٔب تغيَت جدلية التاريخ بصفة 

ستٍعًمر)جذرية كقلب موازين معادلة
ي
يٍستػىٍعمىر/اؼب

ُب التجربة األندلسية،  (اػباضع/ الغازم )(اؼب
ك أفضت فيما أفضت إليو إٔب تأسيس عقبلنية رشدية أنارت الطريق فيما بعد لغربو غارؽو 

ُب حبر الظلمات  ك متأىبو للعودة إٔب تنويريةو  ديكارتية  ستفتح لو الطريق اؼبعاكس ُب 
لعبة ذىاب ك ؾبيء غبركية التاريخ كانت أرض اؼبغرب الكبَت ميدانا ؽبا ك اإلنساف اؼبغاريب 

كاف اؼبغرب جزءا مكمبل ك مساعدا للعآب اإلسبلمي ُب مواجهة " ك قد. عضوا فاعبل فيها
ىذا االنتصار الذم كاف . ك القرف الثامن ىو قرف االنتصار ُب اسبانيا. الغرب اؼبسيحي

 .(12)" معظم أبطالو من اؼبغاربة
 
لقد شكلت التصورات النظرية للمثقفُت الغربيُت دبختلف اذباىاهتم قاعدة أساسية للولوج إٔب  3-

فهم طبيعة اغبراؾ االجتماعي ُب ببلد اؼبغرب العريب، كذلك من أجل استخراج اآلليات الضركرية اليت 
تتحكم ُب ىذا اغبراؾ كاستنباط القواعد العامة اليت تسٌَت مبط اإلنتاج ُب ىذه آّتمعات قبل 
كمثلما . االستعمار الفرنسي، أم ُب العهد الًتكي ُب حالة اعبزائر اليت ال زبتلف عن حالة تونس كثَتا

البن خلدكف رؤية مستفيضة عن طبيعة ىذا اغبراؾ ُب ما يقارب األلف سنة من  (العرب)قدـ كتاب 
التقلبات السياسية  الجتماعية ُب ببلد اؼبغرب العريب، كمكن الباحثُت من تكوين تصور شامل عن 



 
 
 
 
 
 
 

ىذا اغبراؾ ُب مظاىره الفكرية كالسياسية كاالجتماعية، فإف كثَتا من الكتابات ؼبثقفُت مغاربيُت 
معاصرين ستستند على ىذا اػبزاف اؽبائل للذاكرة اؼبغاربية إلهباد مقاربة ال تعتمد بالضركرة على 

التصورات التحليلية للمثقفُت الغربيُت على الرغم من اختبلؼ اذباىاهتم األيديولوجية، كذلك من 
أجل خلق مسافة الفارؽ اليت تفرضها طبيعة زاكية القراءة اليت ينظر من خبلؽبا ىؤالء الغربيوف إٔب بنية 

كىي مسافة مكنت الباحثُت اؼبغاربيُت من إدراج العديد من األيقونات . اغبراؾ ُب آّتمعات اؼبغاربية
الفكرية كاغبضارية اؼبغيبة من طرؼ الغربيُت بطريقة متعمدة ألسباب سياسية أك إيديولوجية، أك غَت 

للسمات اليت سبيز ّٔا "متعمدة بسبب عدـ القدرة على اإلؼباـ بالصورة اؼبكتملة للمعاعبة النظرية 
 . كما يقوؿ عبد القادر جغلوؿ( 13)" التكوين االجتماعي اعبزائرم ما قبل االستعمار

       إف طبيعة اغبراؾ االجتماعي ُب ببلد اؼبغرب العريب اليت شكلت ؿبطة اىتماـ بالغ من طرؼ 
 ىي نفسها اليت جعلت كارؿ (14)"نوشي كالكوست كدككوا كجاليسو كفالنسي كبريناف" باحثُت مثل

ماركس ينتبو إٔب طبيعة البنية اغبراكية للمجتمعات اؼبغاربية كىو يعاين أسس تغَتاهتا فيما تبقى لو من 
أسيوم  ُب -استشراؼ ّٓاىيل نظرية اغبراؾ من خبلؿ ربليلو كمبلحظتو لتطور مبط اإلنتاج األفرك

يزخر بو حراؾ اإلنساف اؼبغاريب  (فائض قيمة)، كحبثو عٌما يبكن أف يكتشف من (15)اعبزائر خاصة
 االستعمار الفرنسي الذم يعرفو ماركس جيدا من خبلؿ معاينتو الواعية كىو يرزح ربت نَت

 . لتطلعاتو من الضفة األخرل لبحر اؼبانش
كىو وبل ؾبندا للجيش الفرنسي ُب  (بيار بورديو)       كىو نفسو اغبراؾ الذم أدل بػ

منطقة القبائل، إٔب التخلي عن الفكرة الونبية اليت كاف وبملها عن الفلسفة كممارسة 
نظرية كينتقل إٔب اؼبعاينة اؼبيدانية للحالة الكولونيانية كىي ربقق الشرط االستعمارم البائن 
بينونة كربل ُب معايشة  السلوكات اغبياتية لئلنساف البسيط ُب منطقة القبائل قبل الثورة 

كلعل ىذا التحوؿ ىو ما حدا بو إٔب االىتماـ ّٔذا الشرط من خبلؿ . التحريرية ك أثناءىا
كاألكيد أف ىذه اؼبعاينة ٓب تنعكس على .  لتحليل آّتمع القبائلي(16)زبصيصو أكٔب كتاباتو

تصٌوره للحراؾ االجتماعي ُب آّتمعات اؼبستعمرة ُب كتاباتو ُب ىذه الفًتة من خبلؿ 
، بل تعدهتا إٔب (17)مبلحظتو للعوآب الذاتية اددة للعنف الرمزم  كالقهر اعبسدم فحسب

للعلـو االجتماعية أحد مناىج التفكَت األكثر قٌوة ُب ىذا القرف، "كونو استطاع أف يعطي 
 فبا (18)"كبأنو استطاع أف ىبلق تيارا ضبل علماء االجتماع إٔب االعتناء دببلحظة آّتمع

جعلو أكثر ميبل إٔب طبيعة اغبراؾ من ازباذ مواقف أكثر كعيا خبصوصية ىذا الشرط الذم 
يبدك أنو فهمو جيدا ُب كتاباتو البلحقة كلما تعلق األمر بتطورات متسارعة للتاريخ كىو 

للسُّلىط السياسية اؼبتعاقبة على ىذه الببلد ُب مراحل  (العربة/الدرس)وباكؿ أف يعطي 
 .الدكلة اؼبابعدكولونيالية

 



 
 
 
 
 
 
 

اؼبنتوج ؽبذه الدكلة ك ىو وباكؿ أف ىبرج /غَت أننا سنبلحظ ىذا الوعي حىت عند اؼبثقف4-
التابع اليت فيرضت عليو ُب فًتة األحادية السلطوية اؼبتسًتة ربت عباءة /من عباءة اؼبثقف

كذلك من خبلؿ ؿباكلتو درء اؼبسافة الفاصلة بُت . التصور الشموٕب لئليديولوجية اليسارية
أحادية السلطة الدائمة كأحادية اإليديولوجية اؼبتغَتة بناء على اؼبستجدات الظرفية اليت 

عادة ما فرضت تغيَتات جذرية ُب التصورات الفكرية كالسياسية اليت وبملها اؼبثقف بصورة 
نظرية عن آّتمع ُب حركيًة تطٌوره كبو آّهوؿ كاحتماؿو مستقبليٍّ كحيد ؼبا هبب أف تكوف 

 .عليو الشعوب ُب مراحل انبثاقها من قعر التاريخ الرظبي لؤلنظمة السياسية اؼبتعاقبة
      كلعلو نفسو اغبراؾ الذم أراد أف يًتصده عآب االجتماع اعبزائرم عبد القادر جغلوؿ، 

من  (19)اػبيط الرابط بُت الرؤية اػبلدكنية كالرؤية اؼباركسية كىو وباكؿ أف يتلمس ُب كتاباتو
خبلؿ قراءتو ؽبذا اغبراؾ كُب بدايات مراحل اشتغالو بالدرس االجتماعي بعد االستقبلؿ، 

ُب العصر الوسيط ُب كتابو (اعبزائرم خاصة)كمعاينتو، من شبة، غبركية آّتمعات اؼبغاربية 
كعلى الرغم من اتساـ كتاباتو ُب . (20)(مقدمات ُب تاريخ اؼبغرب العريب القدٙب كالوسيط)

ىذه اؼبرحلة بالتصور اليسارم للدرس االجتماعي عموما نظرا لقرب ىذا التصور من 
ذات التوجو اليسارم، إال أف ىذا التوجو ٓب يبنعو من توسيع  (اإليديولوجية السبعينية)

من خبلؿ إدراج أيقونات اغبراؾ (21)"الثبوتية التصورية"ميداف اؼبعاينة السوسيولوجية كرفضو لػ
من جهة، كيقرأ العديد من اؼبقاربات (22)الذم يكوف قد الحظو كىو يقرأ ابن خلدكف 

كىو اإلدراج الذم مكنو من . (23)الغربية دبختلف توجهاهتا اإليديولوجية من جهة ثانية
تنشيط ىذه األيقونات ُب شاشة اؽباتف االجتماعي النقاؿ لصورة اإلنساف اؼبغاريب 

اؼبتخاصم مع التاريخ بوصفو أداة رظبية لعبور الساسة اؼبتغَتين منعرجات اعبغرافيا كتقلبات 
تاريخ )األرض العصية على التسطيح، فكانت دراستو لتاريخ اعبزائر اغبديث ُب كتابو 

عبارة عن تأكيد ؼبا هبب أف يضعو الساسة اؼبتغَتكف  (اعبزائر اغبديث، دراسة سوسيولوجية
ُب أذىاهنم كىم  يصٌركف على االعتقاد بأف حضورىم ادكد ُب آنية اللحظة التارىبية ال 

ك لعل ىذا ما مٌكنو . يبنح ؽبم أحقية االعتقاد باإلقامة اؼبستديبة ُب مركزه أك ُب ضواحيو
من اغبراؾ التسعيٍت ُب اعبزائر، فكانت قراءتو  (العربة/الدرس )فيما بعد من استخبلص 

ؽبذا اغبراؾ أكثر انفتاحا على اؼبراكز اؼبعرفية ك الفكرية اؼبغٌيبة من شاشة آّتمع  منذ 
 .تأسيس الدكلة اؼبابعد كولونيالية

       كلعل ىذا ما نبلحظو ُب كتابات الباحث اؽبوارم العٌدم كىو يرصد ىذه اغبركية ُب 
فًتة التسعينيات كما قبلها ُب اعبزائر خاصة، ك اليت نستنتج من خبلؽبا أف شبة خلبل جوىريا 
ُب اؼبقاربة اليت وبملها اؼبثقف اؼبغاريب عن اغبراؾ االجتماعي الذم يعايشو بصورة منفصلة 

على الرغم من أنو جزء منو، كمفصولة عن مرجعياتو اؼبعرفية اؼبتمثلة ُب غياب (24)عن الواقع 



 
 
 
 
 
 
 

ثقل التجربة التارىبية اليت مٌر ّٔا آّتمع اؼبغاريب عرب أكثر من ألف سنة من التحوالت 
اعبذرية ُب البنيات السياسية كاالقتصادية خبلؿ العصر الوسيط، عن التصورات التبسيطية 

 . اليت ربملها عادة اؼبشاريع اآلنية للدكلة الوطنية عن التاريخ كثقل التجربة اليت وبملها
       كلعل ىذه النظرة التبسيطية ُب قراءة التاريخ ىي اليت تعطي اغبق للسياسيُت، أبناء 

اللحظة كصٌناع ملحمة التحرير كمعبّْدم طريق االستقبلؿ، ُب االستيبلء على آّاؿ الواقعي 
للممارسة السياسية اآلنية بوصفها فعبل كحيدا قادرا على إحداث التغيَت ُب البنيات 

الراكدة، كمن شبة تأكيد األحقية اؼبطلقة للسياسي اؼبتغَت ُب صياغة اؼبشاريع التحديثية 
للمجتمعات دبخططات يشؤّا كثَت من التنمبط اؼبفاىيمي اؼبتولد عن االستغبلؿ اؼبفرط 
ألسبقية الرجل السياسٌي  ُب صناعة اغبراؾ اؼبؤدم إٔب تأسيس الدكلة الوطنية اؼبتحصلة 

كمن شبة استبعاد القيمة . (الثورية)على استقبلؽبا بفضل تضحياتو اػباصة كتضحيات عائلتو
الذم توٌقفى عنده العديد من اؼبثقفُت كىم يبحثوف ُب  (العربة/الدرس)البلزمنية اؼبرتبطة بػ

بطوف الًتاكم التارىبي عٌما هبعل ىذا آّتمع حرِّا ُب عمق تصوره لكينونة كجوده ك ربقيقو 
على ( 25)(قابليةو لبلستعمار)لشرطيتها على الرغم فبا يبكن أف يشوبو، بُت حُت كآخر، من 

 حد تعبَت مفكر جزائرم آخر ىو مالك بن نيب
لقد ًٌب ربييد اغبراؾ االجتماعي من حضور مأدبة االستقبلؿ الوطٍت للمجتمعات 5-

اؼبغاربية، ال بوصفو كجها حامبل ألبعادو تثويريةو ال تتبلءـ مع استتباب مرحلة ما بعد 
الكولونيالية، كلكن بوصفو مينٌغصان ميٍزمنا ؽبذا االستتباب ُب حالة ما إذا ًب إشراكو ُب ىذه 

كمن ىنا، ربولت القيمة الفكرية ؽبذا اغبراؾ بوصفو مشاركةن، إٔب قيمة حراؾ . اؼبأدبة
كىو سينتقل بصورة منطقية من السَت اؼبتوازم مع خطى الرؤية . اجتماعي بوصفو مطالبةن 

الرظبية للدكلة الوطنية إٔب السَت ُب االذباه اؼبعاكس ؽبذه الرؤية اليت أكدت لو ُب غَت ما 
، كمن شبة تأكيد عدـ (اؼبشاركة)مرٌة ربييدى حضوريتو ُب اللحظة اآلنية لتقاسم الريع 

كبناء . ُب ذىن أصحاب اؼبشاريع التحديثية كالتنموية  (العربة/الدرس)حيضوريًة الزمنيًة 
اؼبستقبلي ُب صياغة مشاريع بناء /عليو، فقد ًب استبعاد عنصر القيمة البلزمنية للدرس اآل٘ب

الوطنية اؼبستقلة، ك تقنُت سبل ربديث بنياهتا النظرية كاؼبادية دبا وبقق نوعا  (الدكؿ)الدكلة
اؼبادم من خبلؿ كصوؿ (فائض القيمة)من التكافؤ ُب تنمية اإلرث الركحي، كتوزيع سيولة 

بطريقة عادلة تؤكد  (الوطنية (26)الفيقَّارة )إٔب قنوات  (أك اؼبنتوج عن طريق اعبهد )الريع 
اليت ترتكز عليها آليات إنتاج اؼبعرفة ُب ضماهنا  (األرضية)اؼبشاركة الفعلية للطبقات 

 . (الدكؿ)لصَتكرة ىذه الدكلة 
      لقد شكلت اؼبشاريع التحديثية ُب الكثَت من جوانبها النظرية اؼبقًتحة على الدكلة 

الوطنية اؼبستقلة اليت تستند إٔب االعتقاد بإمكانية إرضاء اإلنساف القاصر بقليل من اػببز 



 
 
 
 
 
 
 

كاؼباء، أداةن ؿبوريةن ُب سلخ الشجرة الواقفة من قشور جذعها اغباملة عبينات ىويتو، 
كسرعاف ما ربولت ىذه اؼبشاريع، عرب مراحل تطبيقها على الواقع . كاغبامية ؼبناعتو

كىو . الفكرية ك اؼبعرفية للمجتمع (االعتداء على األصوؿ)االجتماعي، إٔب ما يشبو ؿباكلة 
اعتداء ينم عن جهل مدقع ؽبذه اؼبشاريع بتارىبية اغبراؾ االجتماعي ُب أرض اؼبغرب 

 . كعنفواف حضوريتو ُب اؼبكونات الوجودية لئلنساف اؼبغاريب
       كٓب سبٌكن ىذه اؼبشاريعي التحديثيةي آّتمعى اؼبغاريب ُب حراكو اؼبتجدد منذ التجربة 

الركمانية إٔب التجربة الفرنسية، مع إضافة ذبربة الدكلة الوطنية اؼبستقلة، من االنغراس الفعلي 
كآلية ضركرية  (االنبتات)ُب مستقبل اغبداثات الونبية اؼبشركطة ُب بنيتها التكوينية بشرط 

لتحقيق شرطية االنغراس ُب آنية العصر اليت ذبرب اؼبًتشح إٔب اؼبركر عرب 
اإلنساف اؼبغاريب  (تعرية)اإليديولوجي أك السياسي أك االقتصادم لػ  (السكانَت/الكاشف)

من خصوصية شرطو التارىبي كربييد جذكره التأصيلية من فاعلية اؼبنظومة اؼبفاىيمية اليت 
اليت تؤىلو  (التأشَتة النظرية)أسست لوجوده عرب اؼبراحل التارىبية،  من أجل الفوز عندئذ بػ

للدخوؿ ُب خضم اؼبغامرة اغبداثية اؼبفركضة عرب اؼبشاريع ذات التصور اآل٘ب اليت تضطلع 
الرؤية النظرية للدكلة الوطنية بتسويقها كحل كحيد لرفع سقف التنمية، كمن شبة رفع سقف 

 . اغبريات ضمن ما يسمح بو التصور العاـ للمشركع التحديثي السلطوم
       كمثلما أف مفهـو ما بعد الكولونيالية قد سبخض ُب أكج تأزمو كجرٌاء انتهاء مٌدة صبلحيتو، 

، فإف كصوؿ مفهـو الدكلة الوطنية إٔب مأزؽ استنساخ (اؼبستقلة)عن ميبلد مفهـو الدكلة الوطنية 
اؼبنهج التأسيسي ؼبشركعو اؼبستقبلي من التجربة الكولونيالية نفسها، قد أدل بو إٔب توليد  عودة ىذه 

كذلك من خبلؿ استَتاد . األخَتة بوصفها فعبل تسلطيا إٔب ساحة اؼبمارسة السياسية الوطنية اؼبنغلقة
الرؤية التنموية الغائبة من الواقع اؼبعاش ُب آّتمعات اؼبتحررة من االستعمار بوصفها بديبل حداثيا ال 

 إلطالة عمر اؼبفارقة التارىبية اؼبتولدة عن ربوؿ األنظمة الوطنية اليت  مفٌر منو، كازباذىا منهجا تنويريا
بنت مصداقيتها السلطوية على البعد الوطٍت التحررم كاستمدهتا منو، إٔب ميعاًدالت موضوعية 
لؤلنظمة االستعمارية ُب بنية تعاملها التارىبي مع طبيعة اغبراؾ، مكرسةن بذلك انتقاؿ األنظمة 

السياسية اؼبتعاقبة من مرحلة الدكتاتوريات الكولونيالية إٔب مرحلة الدكتاتوريات الوطنية، إٔب درجة 
الذين كانوا إما آباء للمٌد التحررم أك أبناء - أصبحت فيها الشعوب ترفع ُب كجو حكامها الوطنيُت

كذلك من أجل ربيُت آليات التحرر . (الكولوف )الشعاراًت نفسىها اليت رفعتها ُب كجو االستعمار -لو
 .من القمع كالتضييق كالظلم كربضَتىا ؼبواجهة طبائع االستبداد

       كقد اضطر التحويلي اؼبنهجيُّ للمركر من مرحلة الدكتاتوريات الكولونيالية إٔب مرحلة 
الدكتاتوريات الوطنية، إٔب ربييد خصوصية الرؤية العقبلنية اليت تعامل معها ابن خلدكف كغَته من 
اؼبثقفُت بلطف معرُب كبَت، كاليت عادة ما اتصف ّٔا اػبطاب الثقاُب ألىل اؼبغرب طيلة صياغتهم 



 
 
 
 
 
 
 

الدكلة  )للمشاريع السياسية كاالجتماعية اليت ميزت العديد من ذبارب اغبكم  ُب اؼبغرب العريب 
كذلك من خبلؿ االعتماد على اؼبقاربة اؼبعرفية اؼبتوازنة ُب جوىر تعاملها .  كُب األندلس(27)(الرستمية

كما ًب ىذا التحويل عن طريق التحديث ال بوصفو . مع اغبراؾ االجتماعي ُب ببلد اؼبغرب الكبَت
ىدفا كلكن بوصفو كسيلة، ال بوصفو مسارا تنمويا طبيعيا كلكن بوصفو كصفىةى ربييدو عقبلنية للقول 

للتعبَت عن اغًبراكية ُب آّتمعات اػبارجة لتٌوىا من أسر االستعمار، كالباحثة ؽبا عن مساحة كاسعة 
اغبراؾ االجتماعي بصورة طبيعية غَت متشنجة جراء العوارض التارىبية، ك غَت آّٔة باعبدراف 

 . اإليديولوجية اصٌنة
لقد شكلت خصومة اإلنساف اؼبغاريب مع التاريخ ُب كل مراحلو عامبل أساسيا           6-

ُب التصاّب مع ذاتو الفاعلة، ك مرجعيةن أساسية ُب استعادهتا لدكرىا النافذ بوصفها إرادة 
باقية كمتحدية ؼبسارات األمبوذج التحديثي السلطوم اؼبسلط على كاقع اؼبمارسة اغبياتية 

كقد ربوؿ األمبوذج اؼبسلط ُب تعاملو مع اإلنساف اؼبغاريب . لئلنساف اؼبغاريب عرب العصور
عرب ىذه اؼبراحل التارىبية إٔب أداًة عيتػيوٍّ متجددة مٌكنت اغبراؾ االجتماعي ُب أرض اؼبغرب 

الكبَت  من التحوؿ إٔب قاعدة ثابتة تستمد مصداقية ذبددىا من إصرار اغباكم ُب كل 
العصور على إعادة إنتاج أمباط القمع الفكرم نفسها اليت كثَتا ما أكدت ّٔبلؾ أنظمة 
سياسية كاقتصادية كانت تعتقد أهنا خالدة، فيوفر بذلك الفرصة اؼبثالية للتاريخ بإعادة 

نفسو بنفس مستول حٌدًة التسٌلط كالقهر اليت سلطت على اؼبتخاصمُت معو كاؼبتصاغبُت 
 .  مع ذكاهتم

الذم وبملو ىذا اغبراؾ االجتماعي أنو بإمكاف صانعي  (العربة/الدرس)       لقد أٌكد 
التاريخ أف يكونوا ضحاياه اؼبثاليُت إذا ما  اعتقدكا أهنم ُب منأل عن عواقبو لكوهنم من 

إهنم ّٔذا . صانعيو، كأهنم يبتلكوف بذلك اغبق ُب تغيَته أك االلتفاؼ عليو أك ذباكزه
التصرؼ يتناسوف عادةن أف اعبغرافيا ال يبكن أف تبقى ثابتة إٔب األبد، كأف اغبراؾ بإمكانو 

أف هبٌر كل األيقونات اؼبثبتة ُب شاشة اغبقيقة التارىبية إٔب منتهيات غَت منتظرة سباما عندما 
كىم بذلك يعطوف فرصة . يصل الزبد إٔب الطوابق العليا من البناية الوطنية مًتىلة األركاف

للتاريخ للربىنة اؼبادية على أنو قادر أف يعيد نفسو عندما يتعلق األمر بتوفر الشرط 
 .(الضحية ك اعببلد)االجتماعي لئلطاحة بثنائية 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٓشاعغ ٝ إؽبالد ٝ رؼ٤ِوبد
 

     ُب 1988ىي العبارة اليت كصف ّٔا سفَت اعبزائر بباريس ما أصبح يعرؼ اليـو بأحداث أكتوبر -1
، ك اليت أدت إٔب تغيَت ( Un simple chahut de gamins )معرض رده على أسئلة الصحفيُت

اؼبسار التارىبي اؼبعاصر للدكلة الوطنية اؼبستقلة جراء ما تبعها من ربوالت جذرية ُب البنية السياسية     
كىي العبارة اليت أصبحت . كاالجتماعية اؼبغلقة اليت سادت نظاـ اغبكم ُب عبزائر طيلة فًتة االستقبلؿ

لصيقة باؼبنظومة السياسية اعبزائرية ُب عجزىا عن تقدير بنية اغبراؾ االجتماعي  ك مآالتو، على الرغم 
، ك من استثمار للتوجهات السياسية  فبا اكتنف ىذا اغبراؾ من ربريك ال زالت أياديو خفية إٔب اليـو

 :" يقوؿ مراد بن أشنهو. اؼبكبوتة  ُب اآلفاؽ اليت كاف وبملها
On se souvient de la fameuse qualification de (simple chahut de gamins) collée a un 

événement qui devait jouer un rôle crucial dans l’évolution politique, économique et 

social du pays. : َنظز  " BENACHENHOU, Mourad. L’émeute comme institution 

politique. Le Quotidien d’Oran. 20 Janvier 20011. p :14.            
تعرب عن ضركرة  (La peur doit changer de camps)عبارة مشهورة باللغة الفرنسية خاصة - 2

كىي . قلب موازين الكفة بصفة جذرية لصاّب اؼبوقع األكثر تعرضا للخوؼ بُت اؼبوقعُت اؼبتصارعُت
العبارة اؼبشهورة اليت ذيكرت على لساف العديد من السياسيُت اعبزائريُت ذكم التوجو اغبداثي ُب 

تسعينيات القرف اؼباضي فبن شاركوا ُب صناعة الصراع السياسي كاإليديولوجي الذم أدل إٔب تنامي 
 . ظاىرة العنف ُب أحلك غبظات التاريخ اعبزائرم اؼبعاصر



 
 
 
 
 
 
 

عنواف فيلم معركة اعبزائر اؼبشهور، للمخرج اإليطإب الذم صور فيو معركة اعبزائر الواقعية اليت خاض -3
فيها اؼبستعمر الفرنسي حربا شعواء على عناصر اؼبقاكمة الوطنية من خبلؿ ؿباكلتو تفكيك بنية اغبراؾ 

ك ىو الفيلم الذم ازبذتو بعد أكثر من . الثورم داخل مدينة اعبزائر للتخلص النهائي من اؼبقاكمة
نصف قرف كزارة الدفاع األمريكية درسا ؽبا من أجل تفكيك بنية اؼبقاكمة ُب اؼبدف العراقية اتلة من 

 .اعبيش األمريكي بعد سقوط نظاـ الرئيس العراقي صداـ حسُت
 BENRAMDANE . Farid. Origine des noms de lieux en Algérie. El-Watan- Art: ينظر-4

& Lettres. 24 /03/2012 . p : 14,15.                                                  

موفم للنشر، سلسلة . 12:ج. تاريخ العالمة ابن خلدكف. ، عبد الرضبنابن خلدكف: ينظر -5
 .77:ص.1995. اعبزائر. األنيس

 .259:ص.13:ج. المصدر نفسو. ، عبد الرضبنابن خلدكف: ينظر- 6
دار . معالم نظرية خلدكنية في التاريخ اإلسالمي. ؿبمد عابد. الجابرم: ينظر ّٔذا اػبصوص- 7

دراسة . خلدكنيات، قوانين خلدكنية. ، ملحمقرباف: كما ينظر. 119:ص. 1982. بَتكت. الطليعة
. بَتكت. اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع. منهجية ناقدة في االجتماع السياسي

. القدس العريب.  ! خلدكفابن' نكبة' درس .بدر ،الحمرم: كينظر. 231:ص.1984
 .6/02/2011.لندف

يقوؿ عبد الرضبن بن خلدكف من ضمن ما يورد ُب كتابو ك ىو يتحدث عن متغَتات اغبراؾ - 8
ك في سنة ست ك ثمانين بعدىا غدر النصارل بمرسى الخرز : "اؼبتسارعة ُب ببلد اؼبغرب

فاقتحموىا بعد أف ثلموا أسوارىا ك اكتسحوا ما فيها،  ك احتملوا أىلها أسرل، ك أضرموا بيوتها 
ثم مٌركا بمرسى تونس ك انصرفوا إلى بالدىم، ك فيها أك سنة تسع بعدىا نازؿ أسطوؿ العدك . نارا

ثم . مدينة المهدية، ك كاف فيهم الفرساف لقتالها فزحفوا إليها ثالثا ظفر بهم المسلموف في كلها
جاء مدد أىل األجم فانهـز العدك حتى اقتحموا عليو األسطوؿ، ك انقلبوا خائبين ك تمت 

ك لعل ىذا أمبوذج من ضمن الكثَت من مباذج اغبراؾ اليت تزخر ّٔا ؾبلدات تاريخ ابن خلدكف ". النعمة
كاألكيد أهنا لعبت دكرا أساسيا ُب تأكيد ابن خلدكف على حركية األمبوذج اؼبغاريب  كقدرتو غَت . خاصة

العقبلنية على زبطي األسوار الفكرية كالواقعية اليت بإمكاهنا أف تيضرب ُب كجو تواجده الطبيعي على 
. بوصفها خبلصة نظرية ؽبذه األحداث (اؼبقدمة)األرض عند استنتاجو للدرس العربة أثناء كتابتو لػ

. موفم للنشر، سلسلة األنيس. 13:ج. تاريخ العالمة ابن خلدكف. ، عبد الرضبنابن خلدكف: ينظر
 .211:ص.1995. اعبزائر

 .الصفحة األكٔب.  1:ج. المصدر نفسو. ، عبد الرضبن ابن خلدكف:ينظر- 9
البياف اؼبغرب ُب حلى )يذكر العديد من اؼبؤرخُت ، ك من بينهم ابن عذارل اؼبراكشي ُب كتابو - 10

حادثة ؿباكرة الصحايب عقبة بن نافع للحيوانات اؼبوجودة ُب الغابة ، غَت أف تفسَت  (األندلس ك اؼبغرب
 (العقبل٘ب)عركبية وباكلوف إضفاء البعد -العديد من الكتاب الذين يتبنوف اؼبقاربات اإليديولوجية الضد
:" من ذلك ما يقولو الطيب آيت ضبودة. لتفسَت حادثة خركج اغبيوانات ك الزكاحف جراء حرؽ الغابة 

عن حرؽ أحراش الغابة آّاكرة، كانتشار الدخاف اؼبؤدم بالضركرة إٔب  كتفسَت اغبادثة باؼبنطق ال تزيد
. ، الطيبآيت حمودة:ينظر". اغبيوانات الربية بأشكاؽبا كأنواعها من اؼبوقع خوفا من اؽببلؾ مغادرة

. 2876:ع. موقع اغبوار اؼبتمدف. (بين القيل ك القاؿ ك الحقيقة  كالخياؿ)عقبة بن نافع الفهرم 



 
 
 
 
 
 
 

2010 .1/2. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197715                          
                                    

 SAHLI , Mohamed chérif. Décoloniser l’histoire. Entreprise :َنظز- 11
Algérienne de Presse. 1986 . p : 164.                                                                         

                                                                      
. فضيلة اغبكيم: تر. مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم ك الوسيط. ، عبد القادر جغلوؿ- 12

 .45:ص.1982. بَتكت. دار اغبداثة
فيصل : تر. دار اغبداثة. دراسة سوسيولوجية. تاريخ الجزائر الحديث. ، عبد القادرجغلوؿ-. 13

 .26:ص. 1983. 3:ط.اعبزائر. ديواف اؼبطبوعات اعبامعية/بَتكت. عباس
 .  25:ص. المرجع نفسو. ، عبد القادرجغلوؿ- 14
 لدكاعي صحية بعد أف نصحو -1881فبا ىو معركؼ تارىبيا أف ماركس زار اعبزائر ُب سنة - 15

ك قد كتب ماركس كثَتا من اؼببلحظات عن اعبزائر كمبط اإلنتاج السائد فيها مع . األطباء بذلك
اىتمامو بنمط اإلنتاج ُب اؽبند خاصة، كتبادلو لرسائل مع صديقو اقبلس، أك  اىتماـ اقبلس نفسو بنطة 

. رسائل حوؿ المادية التاريخية. انجلس: ينظر.اإلنتاج األسيوم كباؽبند خاصة ُب كثَت من رسائلو
 Ben: كما ينظر.  كما بعدىا 9: ص.1980. موسكو. ت دار التقدـ.  إلياس شاىين:ترصبة

HOUNET ; Yazid. Des tributs en Algérie ? A propos de la déstructuration tribale 
durant la période coloniale. Cahiers de la méditerrané. Centre de la méditerranée 
moderne et contemporaine(CMMC)/ Nice. 75/2007. P : 150-171.                                         

                                                                                       
هبمع العديد من الدارسُت ّٔذا اػبصوص على أنبية كتابو الذم صبع فيو الدراسات الثبلث حوؿ - 16

 (مدخل إٔب نظرية اؼبمارسة مسبوؽ بثبلث دراسات إتنولوجية حوؿ منطقة القبائل )منطقة القبائل
 BOURDIEU , Pierre. Esquisse d’une: ينظر. كانت من أىم ما كتب حوؿ منطقة القبائل

théorie de la pratique. Précédé de trois études d’ethnologie kabyle. Paris. Seuil. 
كما ينظر ّٔذا اػبصوص الكتاب الذم خصصو عآب االجتماع اعبزائرم اؽبوارم عدم لبيار .  .2000

 ADDI ; Lahouari. Sociologie et anthropologie:بورديو كمقاربتو السوسيولوجية ؼبنطقة القبائل

chez Pierre Bourdieu. Le paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences 
théoriques. Paris, Ed. de la Découverte. 2002.                                                   

. السوسيولوجيا ك األنًتكبولوجيا عند بيَت بورديو) كتاب  عٌدم اؽبوارم ينظر ّٔذا اػبصوص- 17
العنف  )كخاصة ما يتعلق بالفصل السابع اؼبعنوف بػ ،(القياس األنًتكبولوجي القبائلي كنتائجو النظرية

 ADDI ; Lahouari. Sociologie et anthropologie chez Pierre :(الرمزم كاغبقل السياسي

Bourdieu. Le paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques. 
Paris, Ed. de la Découverte. 2002.                                  

18 -COSTEY ; Paul. Pierre Bourdieu, penseur de la pratique. Tracés. Revue des 

sciences Hummaines . no :7. Hivers 2004/2005.ens Editions . p :23. .  اؼبًتصبةالفقرة : 
"] il faut néanmoins reconnaître que  Bourdieu a offert aux sciences sociales l’une des 

pensées les plus fortes de ce siècle, qu’il  a su créer un appel d’air portant les 
sociologues vers l’observation du monde social.[ " 

ردبا كاف ىذا التوجو سائدا بكثرة ُب كتابات العديد من اؼبهتمُت بالتحليل االجتماعي ُب الفًتة - 19 
ك لعلو من ىنا كاف  ربط الصلة . السبعينية اؼبوصوفة بازدىار اؼبقاربة اليسارية للتحليل االجتماعي

بالتحليل اػبلدك٘ب سائدا ُب ىذه الكتابات من أجل إضفاء صبغة يسارية ما أك إهباد ركائز اجتماعية ُب 
التحليل اػبلدك٘ب ك اليت عادة ما استعملت كتربير إيديولوجي ؼبقوالت ال تتبلءـ بالضركرة مع  الطرح 
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ك لعل اشتغاؿ عبد القادر جغلوؿ . ابن خلدكف (تاريخ)الفكرم اليت بإمكاننا أف نستنتجها من قراءتنا لػ
 .على اؼبقاربتُت فيو نوع من ىذا التوجو

. فضيلة اغبكيم: تر. مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم ك الوسيط. ، عبد القادر جغلوؿ -20
 .1982. بَتكت. دار اغبداثة

دار . فيصل عباس: تر. دراسة سوسيولوجية. تاريخ الجزائر الحديث. ، عبد القادر جغلوؿ-21
 .18:ص. 1983. 3:ط.اعبزائر. ديواف اؼبطبوعات اعبامعية/بَتكت. اغبداثة

 .DJEGHLOUL. Abdelkader. Trois études sur Ibn Khaldoun. Enal. Alger   :ينظر- 22

1984.  
لقد نذر عبد القادر جغلوؿ جهوده للكشف عن طبيعة مجتمعات  :"يقوؿ نور الدين زماـ-23

المغرب العربي التي رحبت بطريقتها الخاصة باالندماج الثقافي كالسياسي كاالقتصادم في العالم 
اإلسالمي مع محافظتها الحازمة  على استقاللها؛ كعلى نحو فريد مكٌنها من تمٌثل الدين 

بل أنها  ·اإلسالمي في أبهى صوره، كلعب أدكار بارزة في نشر تعاليم ىذا الدين في ربوع أكركبا
استطاعت، كما يقوؿ جغلوؿ، تأسيس نظاـ سياسي قادر على تجاكز إطار القبيلة، مكذبا بذلك 

، Désordre، كتتحدث عن فوضى Ordreالكتابات التاريخية المعادية، التي تنكر كجود نظاـ 
تعاقب طويل لصراعات غامضة بين القبائل التي ''فهي ترل في التاريخ السياسي للمغرب مجرد 

متغافلة بذلك عن حقيقة ظهور مملكات كإمبراطوريات '' أعاقت إقامة حكم سياسي تابع للدكلة
خالؿ ىذه الحقبة، ككجود إقليم متجانس؛ فوجود قبائل متمردة كرافضة لدفع الضرائب ال يمكن 

عبد القادر جغلوؿ، . زماـ، نور الدين:  ينظر·أف يحجب حقيقة ظهور تنظيم سياسي راسخ
 .2010 جواف 07. اعبزائر. جريدة اعبزائر نيوز. المرابط على ثغر الهوية

 فإف النخبة :يقوؿ اؽبوارم عدم ُب معرض حديثو عن ىذه اؼبسألة ُب ندكة لو عقدت مؤخرا- 24
لقد كرر المثقفوف الجزائريوف نفس خطأ . مسؤكلية السلطة التي تقيدىم  بقدرمسؤكلةالجزائرية 

إف النخبة المثقفة أك الجامعيين تحديدا قد '':  ببقائهم بعيدا عن األحداث88أحداث أكتوبر 
فوجئت بظهور كتقدـ الموجة اإلسالموية في سنوات الثمانينيات ألف ىذه النخب المثقفة لم 

لم نكمل مهمتنا في البحث االجتماعي في المجتمع على . تكن تعرؼ مجتمعها قدر المعرفة
كنا نتباحث في الوجوه المثيرة . بل كنا نتجادؿ في الشخصيات المثيرة للجدؿ. أحسن كجو

كنا ننتهج لغة األقداـ السوداء حياؿ - لم نكن نعرؼ مجتمعنا، لذلك كنا نتحدث عن . للجدؿ
عدم .ؾ.دراز: ينظر.''لم يكن يسمح لنا بدراستو. األحداث، ألننا لم نكن نعرؼ مجتمعنا

 .2011جانفي 17.اعبزائر. اعبزائر نيوز .لهجة األقداـ السوداء/ 2011جاوفي أك 88أكتوبز.الهوارم
 (شركط النهضة)من كتاب (معامل القابلية لبلستعمار)ينظر ُب ىذا الصدد الفصل ما قبل األخَت اؼبعنوف بػ- 25

من أف القضية عندنا منوطة أكال بتخلصنا فبا يستغلو االستعمار ُب أنفسنا "حيث يتحدث مالك بن نيب عن كوف 
استعداد ػبدمتو، من حيث نشعر أك ال نشعر، ك ما داـ لو سلطة خفية على توجيو الطاقة االجتماعية عندنا، ك 

/ عمر كامل مسقاكم: تر. شركط النهضة. ، مالكبن نبي". تبديدىا تشتيتها على أيدينا، فبل رجاء من استقبلؿ
المدخل إلى فكر مالك . ، أضبدبناسي: كما ينظر. 154: ص. 1986. دمشق. دار الفكر. عبد الصبور شاىُت

نقد مالك بن نبي للفكر . ، يوسفحسين:ك ينظر كذلك. 70: ص. 2006.اعبزائر. منشورات اعباحظية. بن نبي
 .77:ص. 2004.اعبزائر. دار التنوير. السياسي الغربي



 
 
 
 
 
 
 

بضم الفاء ك تفخيم القاؼ، نظاـ سقي تقليدم سائد ُب اعبنوب اعبزائرم يتم دبوجبو توزيع اؼبياه  (الفيقَّارة)- 26
على اغبقوؿ ك البساتُت بطريقة يتوخى فيها التوزيع العادؿ حبسب مساحة األرض ك حبسب ما يتوفر عليو اؼبستفيد 

 .من خصائص ربدد كمية اؼباء اليت يتحصل عليها لسقي بساتينو انطبلقا من قنوات ـبتلفة األحجاـ
تطرح إشكالية ذبارب أىل اؼبغرب ُب تسيَت الشأف االجتماعي ك السياسي منظورا متميزا خبصوصية انغراسو - 27

ُب البيئة اؼبغاربية من خبلؿ تثبيت اػبصوصيات اؼبطلبية اليت عادة ما كانت سببا مباشرا أك غَت مباشر  ُب استقرار 
ك قد شكل أمبوذج الدكلة الرستمية، على الرغم من مشرقية التأسيس، ّٔذه . الدكؿ  اؼبتعاقبة أك ُب عدـ استقرارىا

اػبصوصية اليت جعلت  منو أكؿ دكلة إسبلمية مغاربية مستقلة عن اؼبركزية اؼبشرقية مع اغبفاظ على اػبط اغبضارم 
-هـ160/296)ك اإلنتمائي للدائرة اإلسبلمية ، ك أكؿ دكلة تبقى أطوؿ مٌدة فبكنة  من الناحية الزمنية 

. ، إبراىيمبكير بحاز: ينظر خبصوص التأسيس ك اؼبدة . بالنظر إٔب الدكؿ اؼبتعاقبة اليت جاءت بعدىا(م777/909
 .44:ص.1985. الفوميك. 1:ط. دراسة في األكضاع االقتصادية ك الحياة الفكرية. الدكلة الرستمية

 
 
 

 
 دٝس اُّقٞسح اُج٤ذاؿٞع٢ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُّزؼ٤ٔ٤ِخ

 ػجذ اُوبدس ؽبًــش.                                                                       د
 ر٤بسد- عبٓؼخ اثٖ خِذٕٝ 

 
 

 :أٌُِبد أُلزبؽ٤خ 
 

الٌصورة ُب القرآف - 3الٌصورة ُب الًٌتاث اللغوم العريب، - 2الٌصورة كالتعليمٌية، - 1
 -6معٌت الٌصورة ُب اؼبوركث الفكرم الغريب،- 5تاريخ الصورة ُب الًتبٌية القديبة،- 4الكرٙب،

دكر الصورة كأنبٌيتها دبختلف أشكاؽبا ُب تقويٌة اعبانب  -7ما اؼبراد بالبيداغوجيا؟، 
الٌصور كاٌلرسـو  -8أنواع الصور كالرسومات كاػبرائط كاعبداكؿ، - 7البيداغوجي،

دكر الٌصور  -11الٌصورة أنواع كأشكاؿ - 10الٌصور كالرسومات اعبماعٌية، -9الكتبٌية،
أىم -  دكر الٌصورة البيداغوجي كظباهتا،- 12البيداغوجيا ُب ظٌل التكنولوجيا اؼبعاصرة، 

 .دكر اؼبعٌلم ُب استثمار الصورة ُب الدرس- 14شركط الصورة الثابتة ُب آّاؿ البيداغوجي، 
            

 .أ٣ٖ ٣ٌٖٔ رق٤٘ق اُقٞسح؟   
   يعترب ؿبور اؼبقاؿ من صميم التعليمية اليت ىي فرع من اللسانيات التطبيقٌية اؼبعاصرة، 
كاليت ظهرت للوجود ُب أكربا الغربٌية، ُب العقود األربعة األخَتة من القرف العشرين كبالضبط 



 
 
 
 
 
 
 

كعلم مستقٌل يهتٌم بدراسة الًتصبة، كتعٌلم الٌلغة كتعٌلمها للناطقُت ّٔا  (م1964)ُب سنة 
 .كلغَت الٌناطقُت ّٔا

ذم األصل اليونا٘ب  (Didactikos)   التعليمٌية فهي ذات اعبذراإلغريقٌي 
(Didaskein)  تعٌلم" كىو يدٌؿ على ؾبٌرد ( عٌلم)اليت تعٍت( "Enseignement)كتكوين ،. 

ؾباالت اؼبعرفة  اؼبتعلّْقة دبجاؿ خاصٍّ من كالٌتعليم مسارات الٌتعٌلم دراسة:    كالٌتعليمٌية 
،  ؼباٌدة دراسٌية أك مهنة ، كزبٌص ؾبموع الطٌرائق كالٌتقنيات كاإلجراءات اليت تتخذ للٌتعٌلم

،كأٌكؿ من استعمل اللفظة ىو كومنيوس  (عٌلم)فلفظة التعليمٌية من أصل يونا٘ب، كتعٍت 
(Comenius)  م1632ُب سنة .  

   بينما لٌلسانيات التعليمٌية من حيث جانبها التارىبي فهي مشتقة من علم 
مضافا إليها الًٌتبٌية، بل كحىت من الٌلسانيات االجتماعٌية،  (الٌلسانيات الٌنفسٌية): الٌنفس،أم

اؼبعٌلم كاؼبتعٌلم، : كالبٌد لٌلسانيات التعليمٌية أف تقـو على ثبلثة أطراؼ أساسٌية كىي
 .كاؼبعرفة

كموضوع مقإب .البرامج ككسائل اإليضاح كطرائق الٌتدريس   كاؼبعرفة تشتمل على 
، فالٌصورة عنصر من عناصر كسائل (دكر الصورة البيداغوجي كظباهتا ُب العملية التعليمية)

، أك الرٌكن الثالث للمثٌلث التعليمي ُب مفهـو ةاإليضاح اليت تنضوم ربت عنصر اؼبعرؼ
ككسائل اإليضاح ظبٌيت بتلك الٌتسمية؛ ألهٌنا توٌضح األفكار كاؼبعا٘ب .التعليمية اؼبعاصرة

 . اليت يصعب على الٌشرح الٌلفظي كحده القياـ بتوضيحها من قبل اؼبعٌلم أك اؼبريب
   كؼبا كاف للٌصورة دكر بيداغوجي كبَت ُب عملٌية التعليم ، فإنٌو من البٌلـز تقدٙب تعريف 

ٍبٌ تعريف . ىبٌص الٌصورة ، كتارىبها، كأنواعها، كأنبٌيتها البيداغوجٌيا ُب العملٌية التعليمٌية
 . كالًٌتبومملفظة البيداغوجٌيا، كدكر الصورة البيداغوجي كظباهتا الداللية ُب آّاؿ التعليم

 
 :اُقٞسح ك٢ اُزشاس اُِـ١ٞ اُؼشث٢   

: كتصوَّرى .  جعل لو صورة ك شكبل كرظبو كنقشو: ماؿ، كصوَّرى : كمنو صىوّْرى :    الٌصورة
صًبياعي النٍُّخًل، كال :الٌشكل، ككٌل ما ييصىٌور،كالصٍُّوري : توىَّمى، كالٌصورة صبع صيوىر كًصوىر كصيٍور
: اؼبصىوّْري : كصور ُب أظباء ا تعأب:صيوىاري كصيوىر: كاحد لو من لفظو،كيقاؿ عبماعة البقر

كىو الذم صوَّر صبيع اؼبوجودات كرتٌبها فأعطى كلَّ شيء منها صورة خاصَّة، كىيئة مفردة 
 (1).يتميػَّزي ّٔا على اختبلفها ككثرهتا

جعل لو صورة ؾبسمة ، كالشيء أك الٌشخص رظبو على الورؽ، أك اغبائط، :    كصٌوره 
 (2).، أك بآلة الٌتصويرفككبوىا بالقلم، أك الفر جو

 



 
 
 
 
 
 
 

  :أ٠ُٝ اُّقٞس اُزٞم٤ؾ٤ّخ ك٢ اُزشاس اُؼشث٢  
    ظهرت أكٔب الٌصور التوضيحٌية ُب اؼبخطوطات العربٌية ُب مدرسة مصر ُب القرنُت 

 من ة كالعاشر اؼبيبلديُت، كظهرت ُب اؼبخطوطات العربٌية اليت كصلت إلينا كاملعالتاس
 بغداد، ككانت ةأعماؿ القرنُت  الثٌا٘ب عشر، كالثالث عشر اؼبيبلديُت، فبا يطلق عليو مدرس

 مأغلب رسـو ىذه اؼبدرسة شرحا للمنت كتوضيحا لو، كُب القرف اػبامس عشر اؼبيبلد
ٍب ُب القرف السادس عشر . ظهرت الصورة التوضيحٌية ُب ـبطوطات اؼبدرسة  الٌتيموريٌة

 (3).كالسابع عشر اؼبيبلديُت ُب اؼبخطوطات اؼبدرسة الٌصفويٌة كاؼبدرسة الًٌتكٌية

   كاف ىذا ما يتعٌلق بالٌصورة ُب الًٌتاث العريب، من حيث داللتها اللغوية أك ظهورىا 
 . كوسيلة حسٌية، كننتقل إٔب ذكرىا ُب القرآف الكرٙب

 
               :اُقٞسح ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ  

.  زىاء عشرين مرٌة ُب ؿبكم التنزيل بُت اسم كفعلُب (صور، كصورة)    ذكرت لفظة 
 ُب أٌم صورة ما   ﴿: كقاؿ(4)، ﴾ ىو الذم يصٌوركم ُب األرحاـ كيف يشاء ﴿ : قاؿ تعأب 
 . الوارد ذكرىا ُب القرآف الكرٙب (صورة ) كاف ىذا اؼبعٌت الٌلغوم لكلمة  (5)،﴾شاء رٌكبك 

 
 :   ربس٣خ اُقٞسح ٝدٝسٛب ك٢ اُزشث٤ّخ اُوذ٣ٔخ

   أما تاريخ الٌصورة ُب شكلها الطبيعي أك ما خٌلفو البشر من كبت أك حفر على 
الٌصخور كاغبجر، أك الٌرسم كالٌتصوير، كالفسيفساء كغَتىا، فهو قدٙب قدـ الٌتمٌدف 

فالٌرسـو كالٌصور قديبة قدـ الكتابة الٌصورية الذاتية نفسها،بل ىذا . اغبضارم لئلنسانٌية
قش كالٌرسم على األحجار كما  ٌّ الٌنوع من الكتابة اؼبعرٌب عن اؼبعا٘ب كاؼبدلوالت بدأت بالٌن

 ٍبٌ عقبها طور الصورم الٌرمزم أك ما يسمى بالٌطور الٌصورم (6). شاكلها ُب طورىا األٌكؿ
كقد اعتمدت الٌصور كالٌرسومات ُب التدريس منذ العهد الركما٘ب ؼبا ؽبذه الوسائل (7).اؼبعنوم

كالٌصورة في ىذا العهد ىي في من دكر ُب  شٌد ا نتباه اؼبتعلمُت تعٌلقا بالٌدرس من جهة،
، إهنا سبٌكن اؼبعٌلم من توضيح اؼبعا٘ب اؼببهمة حٌد ذاتها يتم إنجازىا عن طريق الٌرسم يدكيا

 .       لتبلمذتو 
قد دعا إٔب أنبٌية  (Cicéronـ  43- 106)شيشركف    ككاف العآب كاؼبريب الٌركما٘ب 

 . الٌرسـو اليت تساعد على اؼبتعٌلم من االنتقاؿ من آٌّرد إٔب اسوس
إ ٌف الٌناس يعتمدكف على حاسة  (Seneca ـ 65 –ـ . ؽ4)   كقاؿ مواطنو سينكا 

البصر أكثر من اعتمادىم على الكبلـ، لذلك اىتٌم بالٌرسم على أنٌو كسيلة من كسائل 
فالٌرسـو مهما كاف تشكلها طبيعٌية أك غَت طبيعٌية فإهٌنا فٌن كذكؽ صبإب مثَت   (8).الٌتعٌلم



 
 
 
 
 
 
 

للحواس كالسيما حاسة البصر، ؽبذا كاف اؼبربوف الركماف سٌباقُت إٔب إدراج فن الٌرسم ُب 
يرل مدل قٌوة الًتابط  ( م35-100)Quintilien كىاىو الركما٘ب الثالث كونتيلياف. التعليم

 النظريٌة يوبُت الٌدكافع الٌذاتٌية كايط اػبارجي اؼبتمٌثل ُب اسوسات، كىذا ما تؤٌكد عل
  (9).السلوكٌية ُب الًتبية اؼبعاصرة

على أف  ( م1675- 1592)   كُب بداية عصر الٌنهضة حٌث اؼبريٌب التشيكي كومنيوس 
تتضمن الكتب اؼبدرسٌية الٌصور اؼبساعدة على الفهم على الفهم،  كتزيُت جدراف الفصوؿ 
، كاػبرائط ، كالٌنماذج ،ككٌل ما يدخل ربت  بصور تلفت االنتباه عن طريق البصر، كالٌرسـو
طائلة اإلدراؾ اغبسي، أٌلف كتابا ضٌمنو عآب األشياء اغبسٌية، كاستخدـ فيو الٌصور بقصد 

 (10). الٌتعٌلم

   أما أكربا فقد عرفت الٌصورة التوضيحية أكؿ مرٌة دبا ظبي اؼبخطوط اؼبضيء ُب 
 (جوىانس جوتنبرج)العصور الوسطى، كظهرت نتائج ىذه األعماؿ ُب طبع أٌكؿ كتابلػ 

بطريقة اغبركؼ اؼبتحرٌكة ُب القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم، ٍبٌ ظهرت الٌصورة التوضيحٌية 
اؼبطبوعة ُب أكاخر القرف اػبامس عشر، كيعود  الفضل ُب طبع  ىذه الكتب لعامل 

ُب باىٍمربىج بأؼبانيا، ككاف العٌماؿ اغبرفيوف يزينوف الصور  (ألربىبت فيسًت )الطٌباعة 
كتاب "التوضيحية اؼبطبوعة يدكيا،كمن الٌنماذج  الٌشهَتة  ؼبثل ىذا الٌنوع  من الكتب

، ككانت الصورة التوضيحٌية ُب ىذه الكتب   (ىا فر ىو لبُت االبن)اليت رظبها " اغبمقى
تطبع على جانب كاحد فقط من الٌصفحة، كمن ذلك الوقت توسعت عملية طبع الكتب 

ُب كٌل من أؼبانيا كالبندقٌية ُب إيطاليا إٔب أف أخذت تنتشر ُب بقٌية أقطار أكربا مع مركر 
 (ألربىبىتدكرير )الزمن، كأخذ الرساموف اًتفوف كاؼبختصوف ُب ىذا آّاؿ يتزايدكف، أمثاؿ   

 (11).األؼبا٘ب

 
 :   ٓؼ٠٘ اُقٞسح ك٢ أُٞسٝس اُلٌش١ اُـشث٢

ُب اللغة اإلغريقٌية تعٍت التشابو كالٌتماثل، كقد ترصبت  (Icon)   كلمة الصورة 
ُب اإلقبليزية كالفرنسٌية، مع كجود اختبلؼ ُب  (Image)ُب البلٌتينٌية، كإٔب  (Imago)إٔب

 .  الٌنطق
فإهٌنا تعٍت علم تربٌية األطفاؿ كفٌن الٌتدريس أك طرائق الٌتعليم البيداغوجيا    أما لفظة 

اػباٌصة دباٌدة من اؼبواد، كبدرس من الٌدركس ُب مستول تعليمي ما، أكُب مؤسسة  تعليم 
 (12).ما، كفلسفة من فلسفات الًٌتبٌية

فإهٌنا مكٌونة من مقطعُت ( Pédagogie)فهي ذات أصل التيني :البيداغوجيا   ككلمة 
كأصلو  (Agogie)دبعٌت طفل، إحياء الًٌتاث  (Pais)كأصلو  (Ped): يونانيُت، األٌكؿ منهما



 
 
 
 
 
 
 

(Ogogé)  دبعٌت القيادة كالٌتوجيو(Action de Conduire)  كمعٌت اؼبقطعُت ؾبتمعُت
 (13) .توجيو األطفاؿ كقيادهتم أك تربٌيتهم:يعنياف

   إٌف ما يوحي لنا من خبلؿ التعريف اؼبذكور فإٌف البيداغوجيا تعٍت تربٌية األطفاؿ تريٌبة 
قويٌا كؿبكما -  بُت الٌصورة كالًٌتبٌية–كىذا ما هبعل الرٌبط . متكاملة جسديا، كخلقيا كفكريا

 .كمفيدا بالٌنسبة لؤلطفاؿ اؼبتعلمُت
 لعبت الٌصورة دكرىا الًٌتبوم كالبيداغوجي التعليمي منذ العهد الركما٘ب، دؽبذا لق   

كمع . كأخذت حٌيزا من الكتب اؼبدرسٌية بدءا من القرف الٌسابع عشركما سبق ذكر ذلك
فجر الٌنهضة الصناعٌية كالعلمٌية كالفكريٌة تعٌددت ؾباالت الٌصورة التعليمٌية بفضل التقٌدـ 
العلمي كالتكنولوجي اؼبذىل الذم عرفتو اإلنسانية فيما أصبح دبا يعرؼ بالٌصور اؼبصٌورة، 
كاؼبطبوعة، كاإللكًتكنٌية، كاػبرائط كالصور السمعية البصريٌة، كقد أصطلح على تسمٌيتها 

 (14).بالٌتعليم التكنولوجي 
 

 :          دٝس اُقٞسح ٝأ٤ّٔٛزٜب ك٢ رو٣ّٞخ اُغبٗت اُج٤ذاؿٞع٢   
   إذا كانت الًتبٌية القديبة ُب آّتمع اإلغريقي، كالٌركما٘ب، كُب القركف الوسطى قد 

أٌكدت على أنبٌية الرسـو كالٌصور ُب تقويٌة األداء اؼبعرُب لدل اؼبتعلمُت، فإٌف الًتبٌية اغبديثة 
أٌكدت على ضركرة اعتماد ىذه الوسيلة ُب صبيع األطوار التعليمٌية كباػبصوص ُب 

الٌصفوؼ األكٔب من مراحل الٌتعليم، كأصبح تقدٙب الٌصورة ال يعٍت للٌصغار التسلٌية كالًٌتفيو 
فقط، بل اإلسهاـ ُب إثراء الٌتعليم كترسيخ اػبربات ُب ذىن اؼبتعٌلم كذبعلو ُب منتهى 

االستعداد لئلدراؾ اؼبعرُب؛ ألٌف الٌصورة ُب حٌد ذاهتا تتكٌلم ُب صمت، كبدكف صوت،غَت 
أٌف كبلمها يبقى راسخا ُب عقل اؼبتعٌلم كُب ذاكرتو، فإف  ٓب يكن على مدل اغبياة، فقد 

كيلحق بالٌصورة كٌل من آّسمات،كآّبلت كاؼبطبوعات كغَتىا، فإهٌنا . يأخذ زمنا طويبل
توٌضح ما التوٌضحو الكتابة كحدىا، كما توفر األساس اؼبادم اسوس للفكر، كتقٌلل من 
اعبهد اللفظي للمعٌلم ، كتثَت حافظة اىتماـ التبلميذ، كذبعل اػبربات باقٌية األثر ُب أذىاف 
التبلميذ كالٌطبلب، أك تبقى على األقل ُب ذاكرة ا اؼبتعٌلمُت غبُت من الٌدىر، كما أهٌنا تعٌود 

  (15). كتقوم البصر على دقٌة اؼببلحظة كالٌتحليل كالٌنظر
 

 :أٗٞاع اُّقٞس ٝاُّشعٞٓبد ٝاُخشائو ٝاُغذاٍٝ   
   إٌف اغبديث عن الٌصورة كدكرىا البيداغوجي ُب العملٌية الٌتعليمٌية اغبديثة كاؼبعاصرة 
يقتضي ربديد ما أستجٌد منها ُب ظل التقنيات التكنولوجية اؼبذىلة اليت عرفتها العقود 

األخَتة من القرف العشرين كبداية القرف الواحد كالعشرين، كقد اعتمدت بشكل مكٌثف 



 
 
 
 
 
 
 

كموسع ُب صبيع اغبقوؿ اؼبعرفية كالعلمٌية كالثقافٌية، ناىيك عن ما عرفو اؼبربوف القدماء 
 .كاستعانوا ّٔا على التعليم 

 : اُّقٞس ٝاُّشعّٞ اٌُزج٤ّخ  
ما ىو ؾبٌسد ُب الكتب اؼبدرسية اؼبقٌررة على اختبلؼ اؼبواد :    القسم األٌكؿ منها

كالٌتخٌصصات كاؼبستويات الدراسٌية بشكل مكثف، كبألواف عادية، كأحيانا تكوف ملٌونة 
قصد إثارة انتباه الٌتبلميذ أكثر، كاليت تثٌبت ُب كتب القراء كاغبساب كدراسة الوسط، 
كالتاريخ كاعبغرافية، لدل تبلميذ الٌصفوؼ األكٔب من مرحلة التعليم، كُب غَتىا ُب بقٌية 
الكتب اؼبدرسٌية، كىذه الٌصور اؼبوجودة ُب الكتب اؼبدرسٌية ىي جزء اليتجزٌا من اؼباٌدة 

 ككٌلما ارتقى التبلميذ كبو اؼبستول األعلى كٌلما قٌلت الٌصور ُب بعض (16).الٌدرسٌية اؼبكتوبة
ااكر كاؼبوضوعات اليت يبكن للمدٌرس االستغناء عنها بالٌشرح اللفظي  فقط، كالٌنصوص 

 .األدبٌية كالفلسفة؛ ألٌف كٌلما  كرب الطٌفل ربرر فكره من كٌل ما ىو ؿبسوس
 

 : اُّقٞس ٝاُشعٞٓبد اُغٔبػ٤ّخ  
 فهو صباعٌي، قد تتوٌفر عليو اؼبدرسة، أك اؼبؤسسة ـ من الٌصور كالٌرسوع   كىذا الٌنو

التعليمٌية، كقد وبضرىا اؼبعٌلم لبلستعانة ّٔا على شرح الدرس كتوضيح معانيو،كتقريب 
كىذا . كىي ىهنا دبثابة جزء من الٌدرس، كليست للًٌتفيو كالٌتسلٌية. اؼبفاىيم العلمٌية للٌتبلميذ

 قدٙب ـكىذا الٌنوع من الٌصور كالٌرسو.الٌنوع من الوسائل قدٙب الٌنشأة كاالستعماؿ ُب الٌتعليم
  .قدـ نشأة اؼبدارس الٌتعليمٌية

 

َّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼبفشح - 2   :دٝس اُّقٞس اُج٤ذاؿٞع٤ب ك٢ ظ
   لقد تطٌورت الوسائل التعليمية ُب كقتنا اغباضر، كمنها الٌصور كالٌرسومات على ما 

ُب حقيقة األمر . كانت عليو من قبل بشكل اليصٌدؽ، مقارنة دبا مضى من الٌزمن
اكتشفت ظبات كمظاىر التطٌور ُب كقت مبٌكر ُب بداية القرف اؼباضي، كقد تفٌطن ـبًتعو 
الوسائل الٌسمعٌية البصريٌة إٔب دكرىا الًٌتبوم الفٌعاؿ غَت أف استغبلؽبا كاف متأخرا، كمنها 

 (17).الٌصور الفوتوغرافٌية
 اؼبتطٌورة، كالٌصور السمعٌية ـ   كىي حديثة العهد أسهمت ُب ظهوره تكنولوجيا التعلي

البصريٌة الٌصامتة منها كالٌصائتة البيضاء السوداء كاؼبلٌونة، كمنها األفبلـ التعليمٌية،  كأفبلـ 
 كتطور كسائل االتصاؿ بفضل التقٌدـ العلمي فالٌتسلٌية اؼبدرسٌية، كمع مركر الـز

كالتكنولوجي، ككفرة األفبلـ التعليمية اؼببلئمة للمناىج الدراسية، كاؼبسلسبلت، كاألشرطة 
اؼبضغوطة؛ كالسيما ُب السنوات األخَتة من القرف العشرين كبداية األلفية الثالثة، إذ توٌفرت 
األجهزة اؼبعلوماتٌية البيوت، كغزا اإلعبلـ اآلٕب كاإلنًتنت معظم مدارس كمعاىد كجامعات 



 
 
 
 
 
 
 

فبا سٌهل نقل سرعة  (18).العآب، كبقية مرافق اغبياة الٌتجارية كاالقتصادية، دبا فيو البيوت
اؼبعرفة إٔب اؼبتعٌلمُت، كإٔب اؼبدارس ُب حالة االستجابة إليها، كمعرفة استغبلؽبا أحسن 

كعلى الٌرغم من ىذا التقٌدـ التكنولوجي الذم أصبح يبد . استغبلؿ تربوم لفائدة اؼبتعلمُت
اؼبعٌلم ك اؼبتعٌلم دبعارؼ علمية عن بعد ، كمن مسافة آالؼ األمياؿ، إما مباشرة، أك نقبل 

عن طريق التسجيل ُب ظرؼ قياسي، كاف ىذا ما أسهم إٔب حٌد كبَت ُب تعزيز خربة 
كبالٌرغم من  التقٌدـ  .اؼبتعٌلمُت،كخٌفف من أعباء اعتماد الشرح اللفظي من قبل اؼبدٌرسُت

التكنولوجي التعليمي ،كىذه الوسائل اؼبذكورة غايتها تعليمٌية، كتثقيفٌية، كترفيهٌية أحيانا، 
يعتمد فيها على اؼببلحظة، كاؼبشاىدة كالٌسمع، ال يلغي استعماؿ الٌصورة الثابتة هنائيا ُب 

 . شرح الٌدرس بالٌنسبة لؤلطفاؿ اؼبتعٌلمُت كالٌصغار باػبصوص
 

  :دٝس اُقٞسح اُج٤ذاؿٞع٤ب  ٝعٔبرٜب   
دكرا كبَتا ُب العملٌية التعليمٌية، كُب اؼبنظومة - ُب كقتنا اغباضر- الٌصورة تلعب   

الًٌتبويٌة، كخباصة ُب آّتمعات الغربٌية إذ جعلت الٌصورة جزءا من الربامج الدرٌاسٌية، بينما 
ُب ؾبتمعاتنا العربٌية ٓب يعط ؽبا حٌقها اؼبنوط ّٔا، كىي ُب بداية الطريق مقارنة بآّتمعات 

 .  بذاهتاءكمصدر اػبربة اإلدراكية ىو رؤية األشيا. اؼبتقدمة
 باختبلؼ أعمار اؼبتعلمُت العقلي كالٌزمٍت، ألٌف ؼ   كأداء الٌصورة  البيداغوجي ىبتل

إدراكهم يكوف مشدكدا إٔب ما ىو ؿبسوس، كملموس، كلذلك فسمات الٌصورة  بيداغوجيا 
 : يبكن تناكؽبا ُب العناصر اآلتٌية

 . إهٌنا تثَت انتباه التبلميذ، كاىتمامهم لطلب اؼبعرفة، كلذلك فهي عنصر إثارة كتشويق- 1
 ذبعل التبلميذ أكثر استعدادا كتعٌلقا كتشويقا بالٌدرس - 2
 كاإلدراؾ بدكره يقـو . تيٌسر ؽبم فهم معا٘ب األلفاظ كاستيعأّا عن طريق اإلدراؾ- 3

 .        على اإلحساس اغبسي، كعلى كٌل ما يقٌرب اؼبتعٌلم من الواقع
 .تقٌدـ ؽبم خربات كاقعٌية، كتدعوىم إٔب الٌنشاط الٌذاٌب- 4
 . تساعد اؼبعٌلم على تبليغ األفكار اليت يريد توصيلها للتبلميذ- 5
 . توٌفر الوقت للمعٌلم، كاعبهد الفكرم كالعضلي ُب عملٌية الشرح- 6
 . زيادة فرصة اؼبشاركة اعبٌيدة، كاإلجابة الصحيحة اؼبنتظرة من التبلميذ- 7
 .  تساعد التبلميذ على اكتشاؼ الٌدرس كعناصره، بأنفسهم- 8
تنمي عند التبلميذ استمراريٌة التفكَت ُب اؼبوضوع، فبا يبقى ما تعلمو راسخا ُب ذاكرتو - 9

 .    لزمن طويل، كأبقى أثرا، كأقٌل عرضة للٌنسياف



 
 
 
 
 
 
 

تعٌود التبلميذ على دقٌة الٌنظر كالٌتأمل كالتحليل كالتعليل كاالستقراء كاؼبقارنة  - 10
 .  كاالستنتاج

تساعد التبلميذ على استثمار اؼبلكات العقلٌية ُب اغبكم كالٌتقوٙب كالٌتقييم كربفز اؽبمم - 11
 .  كتشٌحذ الٌذاكرة

تساعد ضعاؼ العقوؿ كاؼبتخٌلفُت ذىنيا على اكتساب اؼبعارؼ العلمٌية عن طريق  - 12 
 (19).اسوسات

تعمل على تشويق اؼبتعٌلمُت ؼبوضوع الٌدرس فبا هبعلهم أكثر استعدادا للتعامل مع - 13
 .   اؼبادة  العلمٌية كتقٌبلها

تساعد على تنويع أساليب التعزيز الذم يقود إٔب االستجابات الصحيحة ، كيعمل - 14
 .  على تثبيتها

 .تساىم ُب تعديل الٌسلوؾ كربقيق االذباىات اؼبرغوب فيها- 15
 (20).تقوم استثمار صبيع اغبواس ُب ربصيل  اػبربات، فبا يؤدم إٔب تثبيت ىذا الٌتعٌلم- 16

 
 : ٝاُّقٞسح أٗٞاع ٝأؽٌبٍ ٜٓ٘ب

 .  الٌصورة الثٌابتة الٌصامتة–1
 .       كالٌصورة اؼبتحرٌكة-2
 .(الفوتوغرافٌية)-الٌصورة الشمسٌية. كيلحقها الرسـو التعليمية. كالٌصورة اؼبتحرٌكة الناطقة-3

 األفبلـ الثابتة،- الشرائح أك الٌصور الٌشفافة، - الٌصورة آٌّسمة،- الٌرسم اؼبنظور،- 
 (21).(كاؼبلٌصقات- ؼبنشورات،-  آّهريٌة اؼبعركضة، الشرائح- 

 

 : كللٌصورة الثٌابتة ؾباالت استعماؽبا كمن أمثلتها:اعزؼٔبالرٜب
 .ة اختيار اؼبواقف الٌتعليمية اؼبناسبة الستعماؿ الٌصور الثابت-1
 . االستعانة ّٔا إٔب جانب كسائل أخرل بقصد اؼبزيد من االستفادة ُب الفهم كاإلدراؾ-2
 . ُب كثَت من اؼبواقف تتستعمل ُب تصحيح بعض األفكار كاؼبعلوما- 3
تستعمل ُب مراحل تعليمٌية متقٌدمة لتدعيم البحوث العامة كالعلمٌية كُب التقارير - 4

 (22).األكاديبٌية
 

 :  أْٛ ؽشٝه اُقٞسح اُضبثزخ ك٢ أُغبٍ اُج٤ذاؿٞع٢
   اشًتط اؼبربوف شركطا أدائٌية ُب استعماؿ الٌصورة الثابتة ُب عملٌية الٌتعلم ، كمن أىم 

 :ىذه الٌشركط  الواجب توٌفرىا ُب الٌصورة الثابتة منها 



 
 
 
 
 
 
 

 .  الفكرة اؼبراد توصيلها إٔب أذىاف اؼبتعٌلمُتفصباؿ الٌصورة كدقٌتها ُب التعبَت ع - أ
 .مدل قدرهتا على الٌتأثَت ُب الٌنفس حىت يتجاكب معها اؼبتعٌلموف - ب
أف تكوف الٌصورة معرٌبة عن فكرة كاحدة دكف تزاحم األفكار حىت اليتشٌتت انتباه - ج

 .اؼبتعٌلمُت
 . فسح آّاؿ للمتعٌلم من أف يتفحص الٌصورة مليا حىت يدرؾ معناىا كفكرهتا-   د

  ففي اؼبرحلة االبتدائية ، كباػبوص السنة األكٔب كالثانية من مرحلة التعليم االبتدائي 
فإٌف التبلميذ يكونوف ُب أشد اغباجة إٔب صور ُب كتبهم التعليمية؛ألهٌنم :على سبيل اؼبثاؿ

ُب أمٌس اغباجة إٔب ىذه الوسيلة، كالسيما ُب كتاب القراءة كاغبساب،كالرٌياضيات  
كغَتىا، كأف تكوف جزءا من نٌص الكتاب اؼبقٌرر، كمطابق سباما  للواقع الذم يدركو ىذا 

 (23). اؼبعا٘ب اؼبقصود تعٌلمهالالطفل، كأف تدٌؿ تلك الٌصور عل
  

 :  دٝس أُؼِّْ ك٢ اعزضٔبس اُقٞسح ك٢ اُذسط
   إٌف دكر اؼبعٌلم الناجح ُب نظر الًتبٌية اغبديثة ىو الذم يبكنو أف وبسن ما توٌفر لو من 

كسائل اإليضاح بصورة أفضل، كما يتوٌقف قباح اؼبعٌلم ُب تقدٙب درسو على اؼبهارة اليت 
كىناؾ شركط ينبغي على اؼبعٌلم . يكتسبها كاػبربة اؼبهنٌية اليت يبتلكها ُب العملية التعليمٌية

اؼباىر كالٌناجح ُب مهنتو أف يراعيها ُب استعماؿ ىذه الوسيلة اؼبهمة كالضركرية للٌدرس 
 :منها

 . الٌصور إٔب القسم قبل انطبلؽ الٌدرسكإحضار الوسائل كمنها الٌصورة، أ- 1
 أف تكوف الصورة التعليمٌية اؼبختارة تناسب الدرس كزبدمو، كال تكوف معٌقدة، أك - 2

 . مبهمة اللوف، أك غَت كاضحة اؼبعآب، كأف تؤدم األىداؼ الًتبوية اليت أعدت من أجلها
 إشراؾ التبلميذ ُب عرض الٌصور كالرسـو على أف تكوف جزءا من الٌدرس، - 3
أف يوٌضح للٌتبلميذ غرض استعماؿ الٌصورة أك الٌصور، كخباٌصة الٌصغار منهم، - 4 

كيوٌجههم إٔب الٌنقاط كاطات األساسية ُب الٌصورة قصد الوصوؿ إٔب الفهم السريع 
 كعلى اؼبعٌلم الٌناجح ُب مهنتو أف ىبتار الٌصور اليت زبدـ موضوع الٌدرس، كاليت (24).كاعبٌيد

كأف وبسن كيفٌية استعماؽبا ُب الٌدرس عندما . تتماشى كاؼبستول العقلي كالٌزمٍت للٌتبلميذ
يتطلٌب اؼبوضوع ذلك، كال يطيل ُب عرضها على حساب شرح اؼبادة ، مراعيا التدرج ُب 

  بالٌشرح كالتحليل كالوصف كاالستقراء كاالستنتاج، كأف يشرؾؽعرضها اؼبرؼ
   صبيع التبلميذ ُب فحص الٌصورة فحصا موضوعيا كدقيقا، على أف تكوف مشاركة 

 من اعتمادىا ُب الدرس، كأف ء كال  يًتكها بُت أيدم التبلميذ بعد االنتها(25).التبلميذ عامة



 
 
 
 
 
 
 

وبافظ على صيانتها كعلى زبزينها ُب مكاف آمن للرجوع إليها إف اقتضى األمر ثانية، 
 .كبذلك تكوف الٌصورة قد أدت كظيفتها الًتبيوية اؼبنوطة ّٔا ُب آّاؿ التعليمي

 اإلؽبالد
، ابن منظور ،نٌسق كعٌلق عليو ككضع فهارسو علي مشرم ،دار إحياء 440-7/438لساف العرب -1
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 .  العربٌية الٌسعوديٌة، الرٌياضة، اؼبملكم1999  -ـه1419
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 .08آ:  االنفطار -5
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  ،م1988ؿبمد كطٌاس ، اؼبؤسسة  الوطنٌية للكتاب اعبزائر، 
 .15ص  اؼبرجع نفسو -9

 .16اؼبرجع  نفسو ص  - 10
 . 15/202 يراجع اؼبوسوعة العربٌية العاؼبٌية -11
،بدر الدين بن دريد، منشورات آّلس األعلى للًٌتبٌية 90-89 يراجع قاموس الًٌتبٌية اغبديث ص -12
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 أُقبدس ٝأُشاعغ
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 اُزؾذ٣ذاد أُؼشك٤خ ُِقٞسح، أُقيِؼ ٝاُّذالُخ
 

 ٛبَٓ ؽ٤خ .                                                       أ 
  هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب 

 أُشًض اُغبٓؼ٢ ر٤غٔغ٤ِذ   
       

       إف ربديد مفهـو دقيق ؼبصطلح الصورة أمر وبتاج إٔب بعد نظر معرُب، كخاصة ُب 
على -  ُب كثَت من األحياف–مسألة عدكؿ التسمية عن الداللة األصلية، فبا يلـز الباحث 

ربديد السياؽ الثقاُب الذم يتناكؿ من خبللو ىذا اؼبصطلح؛ كانطبلقا من ىذا الطرح 
سنشَت إٔب تعدد التعريفات القاموسية كالعلمية للصورة، غَت أننا سنتجاكز اؼبرجعية التارىبية 

كيرـك ىذا اؼبقاؿ . اليت كقفت طويبل عند اؼبصطلح كأعطتو حٌقو من جانبيو الفٍت كالعلمي
ضع الصورة ألمباط التدليل كفق منطق هبعل منها  ربديد أىم التيمات التواصلية اليت زبي

فضاءن لتوليد الدالالت اؼبًتاكمة ُب ـبياؿ التلقي، كنطمح من خبلؿ تطبيقنا على مبوذج 
إعبلمي يتمثل ُب صورتُت كاريكاتَتيتُت، إٔب مبلمسة الدالالت اؼبضمرة اليت يبوح ّٔا 

 .اػبطاب عند إحالتو لسلطة التأكيل، كسط ىالة من اؼبعا٘ب اؼبسٌيقة
  

 :ٓقيِؼ اُقٞسح ُـخً 



 
 
 
 
 
 
 

الصورة ُب الشكل، كاعبمع » : (صور)   كرد ُب لساف العرب البن منظور، اؼبادة 
صور، فقد صوره فتصور، كتصورت الشيء، تونبت صورتو، فتصٌور ٕب، كالتصاكير 

على ظاىرىا، كعلى معٌت  (لغتهم)الصورة ترد ُب لساف العرب : التماثيل، قاؿ ابن األثَت
حقيقة الشيء كىيئتو، كعلى معٌت صفتو، يقاؿ صورة الفعل كذا ذا أم ىيئتو، كصورة كذا 

 (1).«ككذا أم صفتو
ال ىبرج معجم مقاييس اللغة البن فارس عن التحديد القاموسي البن منظور حيث 

من ذلك الصورة، صورة كل مخلوؽ كالجمع صور كىي ىيئة خلقتو، كاهلل »: يقوؿ
 .(2)«إذا كاف جميل الصورة'' صيّْر''تعالى البارئ المصٌور، ك يقاؿ رجله 

 
 :ك٢ أُشعؼ٤خ اُـشث٤خ 

كاليت تشَت  Iconجبذكرىا إٔب الكلمة اليونانية القديبة أيقونة  Image  سبتد كلمة صورة 
 ُب الفرنسية Imageك ُب البلتينية Imagoإٔب التشابو ك ااكاة كاليت ترصبت إٔب 

 (3).كاالقبليزية
أصولو ُب التحديدات  Iconicité  من خبلؿ التعريف السابق هبد مفهـو األيقونية 

 قد عٌرؼ بورس األيقونات  (4)«عبلمة دينية ابتداءان * فاأليقوف»الكنسية اؼبرتبطة بالتمثيل 
 (5)بأهنا تلك العبلمات اليت تستطيع سبثيل موضوعها بواسطة شبهها بو

 .  كاؼبقصود بالشبو ىو إعادة إنتاج شكل العبلقات الواقعية اليت تدؿ عليها الصورة
دقق شارؿ موريس ُب تعريف العبلمة األيقونية حيث يذىب إٔب اعتبار العبلمة أيقونا إذا 

 (6).كانت سبلك بعض خصائص الشيء اؼبمثل أك باألحرل سبلك خصائصو الواقعية
  من خبلؿ ىذين التعريفُت نستنتج أف الصورة أك األيقوف ال سبتلك كل خصائص 

حيث يقوؿ  (الثقافة)الشيء الواقعي، بل بعض سبثبلتو حسب النمط اإلدراكي للمجتمع 
فإذا تأملنا أم شيء في ذاتو ك في انفصاـ تاـ عن أم شيء » : بورس ُب ىذا الصدد

 (7).«آخر سيتضح لنا أف ىذا الشيء ال يمكن أف يشبو أم شيء آخر
عالمة تربطها »يتفق جوف ديبوا مع التعريفات السابقة لؤليقوف حيث يشَت بأنو 

 (8).«عالقة تشابو مع ما تحيل إليو في الواقع الخارجي
  من خبلؿ التعريفات السابقة نستنتج نقطة مهمة ُب مسألة داللة اؼبصطلحُت 

؛ حيث إف التحديدات السابقة ٓب تربط ما ىو بصرم دبا ىو أيقو٘ب، كمع صورة، أيقوف
ذلك ظل ىذا االنزالؽ اعبسيم مدفوعا من قبل العديد من الباحثُت؛ حيث استعمل 

 .مفهـو األيقوف بصفة خاصة ُب ؾباالت السينما كالفوتوغرافيا



 
 
 
 
 
 
 

  باؼبقابل قبد أف الًتاث العريب يشحن اؼبصطلح بداللة ؾبازية تتجاكز التمثيل البصرم 
» : إٔب سبثيبلت أخرل كىو ما يصطلح عليو بالصورة الشعرية حيث يقوؿ أضبد علي دنباف

مفهـو الصورة الشعرية ليس من المفاىيم البسيطة السريعة التحديد كإنما ىناؾ عدد 
كالتجربة كالشعور كالفكر كالمجاز : من العوامل التي تدخل في تحديد طبيعتها

 (الصورة)كاإلدراؾ كالتشابو كالدقة؛ فهي من القضايا النقدية الصعبة، كألٌف دراستها 
ال بد أف توقع الدارس في مزالق العناية بالشكل أك بدكر الخياؿ أك موسيقى 

 .9«الشعر
  كعموما تًتاكح أغلب التعريفات السابقة حوؿ إعادة اإلنتاج أك النسخ للشكل 

اػباص باإلنساف أك دبوضوع معُت ،إٔب اإلشارة لكل ما يظهر على كبو خفي، فيما بُت 
ىذين التعريفات معا٘ب أخرل للمصطلح ذبسد اػبصائص اؼبرتبطة بالصور اؼبرئية ككذلك 

اعبوانب العقلية كاليت تشتمل على الوصف اغبي، االستعارة الرمز األديب، الرأم أك التصٌور، 
  (10)الطابع الذم يًتكو شخص أك مؤسسة كما تقدمها كسائل اإلعبلـ اعبماىَتية

عبلمة دالة تعتمد على منظومة ثبلثية من »:   كقد اختصر صبلح فضل ُب أهٌنا
العبلقات بُت األطراؼ التالية، مادة التعبَت كىي األلواف كاؼبسافات كأشكاؿ التعبَت كىي 
التكوينات التصويرية لؤلشياء ك األشخاص، كمضموف التعبَت كىو يشمل اتول الثقاُب 

 (11)«للصورة من ناحية كأبنيتها الداللية اؼبشكلة ؽبذا اؼبضموف من ناحية أخرل
يبلمس ـبتلف البنيات اؼبكونة للمصطلح من خبلؿ -  ُب رأينا–  كىو تعريف 

 .سبظهرىا كعبلمة دالة كسط سياؽ ثقاُب وبيل إٔب مرجعياهتا اؼبتعددة
  كلتوضيح بعض جوانب الداللة ُب الصورة،ارتأينا تطبيق بعض اؼبعارؼ السيميائية 
على مبوذج إعبلمي نراه مهما ُب طرح الكثَت من اؼبعا٘ب اليت ال تتجلى إال ُب أحضانو 

كضمن نسقو ؛ الذم هبمع بُت الصورة كاللغة، بُت طرحو الساخر كداللتو الواقعية، يتمثل 
 .ُب الكاريكاتَت، أك النكتة الصحفية

  12:الصورة األكلى



 
 
 
 
 
 
 

 
  تظهر الصورة أيقونتُت بارزتُت األكٔب تتمثل ُب الدبابة ك الثانية تتمثل ُب الفتة كبَتة 

، كىي ملطخة بالدماء، بينما كتب على الدبابة اسم الربيع العربيمكتوب عليها 
NATO  يدرؾ اؼبتلقي مباشرة . ''حلف مشاؿ األطلسي'' كىو اؼبقابل األجنيب ؼبا يسمى

 ألهنا NATOأف الدماء اليت لطخت ّٔا الفتة الربيع العريب ما ىي إال قذيفة من دبابة 
موجهة مباشرة كبو البلفتة كألف الدخاف الذم يتصاعد من أعبلىا ما ىو إال  (الدبابة)

العقل » كبالرجوع إٔب قوؿ ليونيل برينجر أف . سيميائي على إطبلؽ القذيفة** مؤشر
فموضوعو يهم عرض معارفنا : ليس لو كظيفة نظرية فقط بل لو أيضا كظيفة عملية

                           .(13)«كتعميقها، بقدر ما يهم توجيو أفعالنا

 .  كىو ما يؤدم إٔب خلق أفق انتظار تأكيلي بالرجوع إٔب اؼبعطيات اليت قبدىا ُب الصورة
عندما ننظر إلى الصورة ال نمتلكها، عندما نرل نأنف عن » : تقوؿ سلول النجار

األخذ، الرؤية أف تترؾ الوجود يوجد كما كجد، فأف ترل الصورة ىو أف تذىب إليها، 
 (14)«أف تسافر فيها، أف نغامر في أعماقها

  مغامرة اؼبتلقي ال تكوف إال ضمن سَتكرة السياؽ الذم وبيط بالصورة فالبنيات 
 آّسد  الربيعالبصرية العامة كما سبق ك أف ذكرنا آنفا ىي إحالة ؼبنطق التضاد بُت لفظ

 NATO اليت تتعلق ىي أيضا دبصاحب لسا٘ب للدبابةلغويا ُب البلفتة كالتمظهر األيقو٘ب 
الذم وبيل إٔب الطابع الضمٍت اؼبشحوف ؽبذه الصورة، كلذلك فقراءتنا تتجاكز األنساؽ 

الظاىرة كاؼبعطيات اؼببثوثة لًتسم بنيات عميقة ربيل إٔب انزياح البنية اإلدراكية للمتلقي من 
الصورة إٔب الواقع، حيث اختزلت الصورة الداللة الضمنية اليت ذبعل اؼبرسل يستغٍت عن 



 
 
 
 
 
 
 

بثبلث  (الصورة)الًتكيب اللغوم أك اؼبصاحبة اللسانية، ك ذلك عن طريق تطعيمها 
 الذم يعد مورفيما ''الػ''، ىذا بالطبع إذا استثنينا NATOالربيع، العربي، : مورفيمات

 .وبيل إٔب التعريف ُب اللغة العربية
الداللة اليت يبكن الوصوؿ إليها أك استنتاجها من خبلؿ القراءة السيميائية ؽبذه   

 (القذيفة)عن طريق التقاء األيقوف كالذم يتحوؿ***بالربيع العربيالصورة أف ما ظبي فيها 
الذم يتحوؿ قسرا إٔب ريع عريب، فاؼبعرفة السيميائية سبدنا بآليات كثَتة  (الربيع)باللغة

: الستنتاج الداللة أنبها
الناتو، الربيع )طابع التأطَت؛ أم أننا نشاىد تيمات كربل ربيل لقصدية معينة   
( اغبرب اغبديثة)إذ وبيل الدخاف الذم يعلو الدبابة أب راىنية اغبدث  (....الريع العريب،

باإلضافة إٔب ذلك نلمح أف القذيفة اؼبصٌوبة كبو الرٌبيع ،ما ىي اال دماءن عربية أزالت 
الستار عن سبثيلية الربيع العريب، الكتشاؼ حقيقة كجود الناتو بدبابتو اغباضرة ُب الصورة 

.  العريب الريع؛من أجل 
 

 
 15: الصورة الثانية



 
 
 
 
 
 
 

  ال تبتعد الصورة الثانية عن الداللة السابقة، إال أف اؼبرسل ُب ىذه اإلرسالية كظف 
عبلمات عدة لًتسيخ الفكرة اليت يدكر حوؽبا النسق اؼبكوف للصورة الكاريكاتَتية باإلضافة 
إٔب استخدامو عتبة العنونة ؼبنح الرسالة مسارا غبظيا كفق تتابع زمٍت كأيقو٘ب؛ حيث نشاىد 

 :ُب الصورة بنيات عديدة يبكننا حصرىا ُب ستة عناصر ىي
 خطة إنقاذ اليوناف: العنواف -
 البحر، ≠الرب : تظهره الصورة ـبتل التوازف كفق ندية كاضحة ربيل إٔب ما يلي: الميزاف -

 دكلة اليوناف، ىذا التقابل سيدفعنا لتتبع اؼبعطيات اليت توفرىا الصورة بدقة ≠برميل البًتكؿ
على الواقع أك  (اؼبعطيات)للوقوؼ على داللتها اؼبضمرة كال يكوف ذلك إال بإسقاطها 

عندما » السياؽ االجتماعي الذم أنتجت فيو الصورة، باعتبارىا أداة تواصلية؛ حيث 
نوسع من الدائرة التي من خاللها نطل على ظواىر التواصل ندرؾ أف تواصال ما 

يحدد بكونو إنتاجا إنسانيا يمكن قراءتو من خالؿ مقامو كال يستمد معناه إال من ىذا 
 الذم يلعب الدكر الكبَت ُب إبراز اؼبعآب الكربل ألم رسالة لغوية كانت أـ غَت (16)«المقاـ
 .لغوية
اليت ؽبا داللة مباشرة كىي النفط اللييب، كداللة مضمرة ىي كل خَتات : براميل النفط -

 (...ظاىرىا نفط ك باطنها ردبا أعظم من النفط)الشعب اللييب 
مكتوب عليها ليبيا، ؽبا ميزة أيقونية كىي اللوف األخضر الذم لو داللة : الفتة صغيرة -

 .مباشرة، كىي ارتباطها بالعقيد معمر القذاُب
 . الذم وباكؿ مؤل أكرب قدر من البًتكؿ النتشاؿ اليوناف من الغرؽ:الجندم -

 كاؼباثوؿ ماثوالن   حسب سيميائيات شارؿ سندرس بورس تعترب الصورة الكاريكاتَتية 
شيء يعوض بالنسبة إٔب شخص ما شيئا ما بأية صفة كبأية طريقة، إنو ىبلق عنده » : ىو

 إف اؼباثوؿ إذف ىو األداة اليت نستعملها ُب التمثيل (17)«عبلمة موازية أك عبلمة أكثر تطٌورا
 .لشيء آخر

ُب تعريفو للماثوؿ معناه أف  "chose"  نبلحظ أف استعماؿ بورس لكلمة شيء 
ىذا اؼباثوؿ ليس متوالية صوتية ؽبا موقع معُت داخل لساف ما، بل ىو ظاىرة عامة قد 

كىو ما ينطبق على . تكوف اجتماعية كقد تكوف طبيعية كقد تكوف لسانية بطبيعة اغباؿ
فعندما نشاىد . الصورة الكاريكاتَتية اليت ينبغي ؽبا أف ربيل إٔب موضوع عن طريق مؤٌكؿ

العناصر السابقة منسجمة كمًتاصة االتساؽ ُب الصورة نستنتج أهنا زبضع لنمط معُت من 
برميل، ميزاف، الفتة، مشحونا بداللة مسيقة  (اؼباثوؿ)التدليل الذم هبعل من الشيء 

كخاضعا لنمط من التبئَت كاؼبعٌت الضمٍت عن طريق اإلحالة الثقافية اليت يكرسها 
 ****.اؼبؤكؿ



 
 
 
 
 
 
 

  إف منطق التواضع بُت الباث كاؼبتلقي ىو الذم يفتح بوابة البٌت العميقة ُب الصورة 
 .كهبعل منها إمكانية للتأكيل الثقاُب الذم يبحث، كما يندس داخل بؤرهتا العميقة

الذم مثلو الكاريكاتَت ىو عصب  ( اليوناف≠ليبيا  )  فمنطق عدـ التوازف ُب الثورة 
، الذم سعى جاىدا إٔب الجندمالوجود العسكرم الذم أحالت إليو الصورة عن طريق 

ترجيح الكفة، حىت كإف كانت مرتبة الدكؿ األكربية ىي العليا دائما كىو ما صورتو الصورة 
 .(جاؼ)كجنوب  (أزرؽ)شماؿ 

  إف اؼبعرفة السيميائية تنتج للقارئ الوقوؼ على الدالالت اؼبضمرة بكل حيثياهتا 
 .كسبنح لو آفاؽ لتأكيل خاضع ُب كل األحواؿ للواقع

في العالقة بين الذات، المشاىد ك الصورة نلفي عدة » تقوؿ سلول النجار 
 .(18)«عوامل فمع القدرة اإلدراكية توجد المعرفة ك المشاعر ك المعتقدات

      عندما تكوف الرسالة خطابا لغويا ؿبضا تنوب الرسالة ُب حضورىا عن الباث حيث 
 .تعترب لساف حالو ُب التواصل ك التبليغ

 
 

 (الباث)  لكن عندما تكوف الرسالة صورة يصبح األمر ـبتلفا، ىي تعرب عن اؼبرسل 
كلكنها تصبح ما يعينو باثا ثانيا، فتعرب عن حاؽبا، تقوؿ ىي بدكرىا أشياءن كثَتة، قد ال 

 .يقوؽبا الباث
 
 

 
 

  من خبلؿ ىذا اؼبخطط نبلحظ كيف تفتك الصورة اغبضور التبليغي من الباث 
فالفرؽ إذف » كتنوب عنو دالليا، بل ردبا تلغي حيز اؼبرسل لًتتبط مباشرة مع اؼبستقبل 

بين الرسالة اللغوية ك الرسالة المرئية أف األكلى ذات طابع زمني تدركها جزئيا لتألفها 
حركؼ كتدرؾ من خاللها فاعلها، أما الثانية فذات طابع مكاني تدركها / من أصوات

 (19).«في كليتها، بل تهجم عليك ىجوما بقطع النظر عن فاعلها
كىو يعرؼ بسلطة الصورة كىيمنتها على أغلب البنيات اإلدراكية للمتلقي، يقوؿ غي 

تستغرؽ اإلحاطة البصرية بالرسم الصحافي ك فهمو زمنا قصيرا جدا، حتى »: غوتييو
ليحسب المرء أف القراءة آنية، كتأتي فاعليتو في سرعة قراءتو ك ال يعتمد التعقيد إال 

 (20).«إلعطاء ىذه القراءة معنى ما ك تحويلها إلى سخرية في غالب األحياف

1 باث 2باث  متلقي   

1 باث  المشاهد 
2الصورة باث   

 رسالة متلقي باث



 
 
 
 
 
 
 

  لكننا ال نأٌكؿ دائما معا٘ب الصور بالسخرية، بل تعٌد السخرية نوعا كآلية من اآلليات 
 .التحريكية للصورة

 
  كُب اػبتاـ يبكننا القوؿ إف حضور الصورة قد ذباكز إٔب حد كبَت آّاالت اليت 

- ليمتد (....سينما،صور مشسية، تلفزة ،ملصق إشهارم )احتضنتو كميزتو ُب أكؿ األمر 
إٔب كل مكونات الثقافة اإلنسانية كينفذ ُب فبارساتنا التواصلية بواقعية أحيانا، - كبكثافة

كبلـؤ ُب أحياف كثَتة؛ كلذلك فإف عآب الصور اغبإب وبوؿ الكائنات إٔب ذريعة ؛أم إٔب 
ؾبرد عبلقات يتم تأليفها كتوليفها، تبعا ؼبنطق اغبجب كالكشف، كتبعا ذلك تتحوؿ 

 . الصورة إٔب حجاب لواقع تدعي أهنا اؼبعربة اغبقيقية عنو 
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 رغ٤٘ظ اُخيبة اُشعبئ٢ِ ث٤ٖ أُؼ٤بس٣خٝ االٗض٣بػ
 

دسداس اُجؾ٤ش                                                                                     .                                                       أ
 ر٤غٔغ٤ِذ- أُشًض اُغبٓؼ٢ 

 
 يفًتض اػبوض ُب  موضوع ذبنيس اػبطابات الرسائلية التعرض إلشكاالت متعددة 

كتتعلق ىذه اإلشكاالت . كمتشابكة، قد ال قبدىا ُب معاعبة أجناس خطابية أخرل
 اللسانية كالتلفظية كاػبطابية، ُب حاؿ سبايزىا كما ُب حاؿ ؛دبستويات التحليل اؼبختلفة

كفبا ينفرد بو اعبنس الرسائلي من قضايا ال تزاؿ  تثَت اعبدؿ؛ قضية . تداخلها كتفاعلها
التسمية كتفٌلت دالالهتا، كظاىرة البلذبانس اػبطايب  كاعبنسي، كمشكلة األدبية  كحدكد 

االستدالؿ عليها، كقضايا أخرل عديدة، كخصوصية العقد التواصلي ُب الرسائل، 
كلىمَّا كانت االستفاضة ُب معاعبة . كاإلكراىات اؼبتصلة بو على الصعيدين اؼبقامي كاػبطايب

كٌل ىذه القضايا متعٌذرة ُب ىذا اؼبقاؿ، فسنقتصر فيما يأٌب على استثمار  اؼبفاىيم 
اػبطابٌية / الٌداخلٌية)، ك(اؼبقامٌية/ اػبارجٌية)الٌتداكلٌية األساسٌية ُب إبراز اػبصائص الٌتجنيسية 

 .(كالٌنٌصٌية للجنس الٌرسائليٌ 
  



 
 
 
 
 
 
 

 : اُّزغ٤٘غ٤ّخ اُخبسع٤ّخ ُِخيبة اُّشعبئ٢ِّخقبئـاٍ- 1
إٔب خاصة فبٌيزة قد ال  (رسالة) يلفت انتباىنا اسم اعبنس الٌرسائلٌي فبٌثبل ُب لفظ 

توجد ُب غَته من أظباء األجناس، حُت ننطلق ُب مقاربتها دالليا من منظور اغبوارية 
الباختينية القائلة بوجود ىرمٌية أجناسٌية ذات طبقتُت كربيُت، طبقة األجناس األٌكلٌية اٌليت 

تندرج فيها  أجناس اػبطابات العادية اٌليت تنتج ُب يوميات الٌناس العادية، كضمن أكضاع 
كغَتىا، كطبقة األجناس ... (1)اغبياة الواقعٌية، فتشمل أنواعا من الٌسرد، كاغبجاج، كالوصف

، كمؤسسيةالثٌانويٌة اٌليت ربتضن اػبطابات اؼبعتٌت بصياغتها كاليت ترتبط دبقامات خاٌصة 
 (.2)أْب... كأصناؼ اػبطاب األديب، كاػبطاب العلمي، كاػبطاب اإليديولوجي

 فاػباٌصٌية اؼبمٌيزة السم اعبنس الٌرسائلي ىو أٌف االسم نفسو يغٌطي األجناس األٌكلٌية 
للٌرسالة كاألجناس الثٌانويٌة، بصورة ذبعل الٌداللة االصطبلحية ؽبذا االسم ضعيفة كغَت 

كلعل ىذا ما سبب ُب اؼباضي ظاىرة اإلعراض عن االعًتاؼ باألجناس الٌرسائلٌية . دقيقة
الذم ) ( Gustave Lanson (غوستاؼ النسوف)الثٌانويٌة عند الغربٌيُت، على غرار ما فعل 

استبعدىا من تصنيف األجناس األدبية، بدعول أهنا ؾبرد ؿبادثات مكتوبة، ك أصٌر على 
إهٌنا أعماؿ ليس ؽبا » :موقفو ذاؾ، حىت ُب موقف اغبكم على رسائل األدباء عندما قاؿ

كالوجو اآلخر من إشكالية اسم اعبنس الٌرسائلي ىو استعصاء . (3)«من الٌرسائل إالٌ االسم
األجناس اؼبندرجة ربتو على الٌتصنيف، لكثرة عددىا كتنوٌع خصائصها اؼبقامٌية كاػبطابية 

ليس أقل من تسعة كأربعُت شكبلن من » فقد أيحًصي ُب العصر القدٙب بأكربا ،(4) كالٌنٌصٌية
كُب أدبنا العريب القدٙب . (5)« دكف حساب األجناس اؼبتعددة للمراسبلت اؼبهنية،الرسائل

كٌلد اسم اعبنس الٌرسائلٌي إشكاال من نوع آخر، ىو كقوع الٌدارسُت العرب اؼبعاصرين ُب 
مأزؽ الٌتصنيف العشوائي للرسائل، كما يذىب إٔب ذلك صاّب بن رمضاف، منٌبها إٔب أٌف 

إمكانات أخرل يبكن أف تعتمد ُب تصنيف الرسائل، منها ... قد حجب»ذلك الٌتصنيف 
اليت من شأهنا أف تساعد على ضبط تصنيف أكَب  (6)«أجناس اػبطاب كخصائص التلفظ

 .من حيث داللتو على خصائص كل جنس من األجناس الفرعية اليت هبمعها
 

 :اُّشعبئ٢ِّ ٝٓوزن٤بد اُّزؼبهذ اُّزٞاف٢ِّ" اُّزلبػَ" -1-1
، (7)تواصلٌي عرب الكتابة"تفاعل" يبدم كثَت من الباحثُت ربٌفظهم على إمكانية كجود 

من اػبطاب قدىريىا أالٌ  ما جنتو الٌلسانيات الٌشكلٌية على أجناس كيتأٌسف آخركف على
فيسعوف إٔب  إهباد توليفات من اؼبفاىيم عٌلها تسعفهم ُب . (8)تتحٌقق إالٌ من خبلؿ الكتابة

دراسة ىذا الٌنوع من اػبطابات دكف اإلخبلؿ بالٌشركط العلمٌية للبحث األكاديبي،كما 
 Pragmatique pour)ُب كتابو  (Dominique Maingueneau) (دكمينيك مانغونو)فعل 

http://www.google.dz/url?q=http://www.universalis.fr/encyclopedie/gustave-lanson/&sa=U&ei=_ii5T-qTMe3b4QSi-dXJCQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGUSTmeXscqNhN2B1XqFjDUT9I3g
http://www.google.dz/url?q=http://www.universalis.fr/encyclopedie/gustave-lanson/&sa=U&ei=_ii5T-qTMe3b4QSi-dXJCQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGUSTmeXscqNhN2B1XqFjDUT9I3g
http://www.google.dz/url?q=http://www.universalis.fr/encyclopedie/gustave-lanson/&sa=U&ei=_ii5T-qTMe3b4QSi-dXJCQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGUSTmeXscqNhN2B1XqFjDUT9I3g


 
 
 
 
 
 
 

le discours littéraire) دعما كتكملة  (القراءة باعتبارىا تلفظا) عندما اجًتح مفهـو
كنسبتها إٔب  (التفاعل)فًضمن أٌم  تصٌور يبكننا  مقاربة خاصية . (9)(التعاقد األديب)ؼبفهـو 

اػبطاب الرسائلي؟ كما ىي اإلكراىات اؼبقامية اليت تنتج عن ىذا التفاعل ُب حاؿ إقرارنا 
 بوجوده؟

ُب اعبنس الرسائلي، نستعُت باؼبقارنة اليت أجرهتا  (التفاعل)اكلة مقاربة موضوعة 
 بُت التفاعل الرسائلي كالتفاعل (Catherine kerbrat-Orechionni)أكركيو٘ب. ؾ.ؾ

، إذ انتهت (L’interaction épistolaire)ُب مقاؿ ؽبا بعنواف  (ُب اادثة)الشفوم 
 :الباحثة إٔب إبراز الفركؽ التالية 

التباعد الزما٘ب كاؼبكا٘ب يتيحاف للمراسل الكاتب فسحة من الوقت لصياغة أقوالو - 
بعناية،كيعطيانو فرصة إعادة النظر فيها كتصحيحها كتنقيحها بالزيادة كالنقصاف كاغبذؼ 

 .كاإلضافة، كىو ما ال يتاح ُب اادثة
االختبلؼ اؼبتعلق باؼبؤثرات الصوتية غَت اللغوية كاغبركات كاإليباءات اليت تغيب ُب - 

التواصل الكتايب، كاليت وباكؿ الكٌتاب تعويضها دكف قباح كبَت من خبلؿ عبلمات الًتقيم، 
 .اْب...كالعبارات ذات الوظيفة التنبيهية

غياب التفاعل دبعناه االصطبلحي الدقيق لتعذر التلقي اآل٘ب لكبلـ ااكر ُب - 
، فبا حدا بالباحثُت إٔب (10)التواصل الكتايب، فيقتصر التواصل على التحدث دكف التحادث

.  د القراءة باعتبارىا تلفظا، عند)اغبديث عن تفاعل مؤجل إٔب حُت قراءة الرسالة 
، كينتج عن ىذا اإلكراه  اؼبقامي تأثَتات على اؼبستول اػبطايب كالنصي، تؤدم ((11)مانغونو

إٔب اصطناع الكاتب ؼبواقف كردكد أفعاؿ يتوقعها كينسبها إٔب اؼبخاطب، كربٌوؿ من أدكار 
 .الكبلـ اؼبتزامنة إٔب أدكار الكتابة اؼبتعاقبة زمنيا

افتقاد اؼبقاـ التواصلي اؼبشًتؾ، كينتج عنو ُب الرسالة حرص على تعيُت ىوية اؼبرسل - 
كاؼبكاف كالزماف، كينعكس ذلك بالضركرة على التكوين النصي من حيث استخداـ 

 .(12)اإلشاريات اؼبكانية كالزمانية كأزمنة األفعاؿ
 كيذىب صاّب بن رمضاف ُب نفس االذباه مؤكدا على اإلكراىات اؼبقامية اليت 

تنعكس تأثَتاهتا على اؼبستول النصي كاػبطايب، مع نزكعو إٔب إبراز ما اختص بو اػبطاب 
ففيما ىبص إكراىات اؼبقاـ الًٌتٌسلٌي يشَت . الٌرسائلي العريب القدٙب من خصائص مقامية

الباحث إٔب اإلكراىات اليت تتعٌلق بكل من اؼبتكلم كاؼبخاطب، ٍب إٔب تلك اؼبتصلة بالزماف 
 فاؼبتكلم يعفى من ضغوط تتصل باؼبواجهة كاالرذباؿ كعمل الذاكرة، كباؼبقابل (13).كاؼبكاف

ييطىالىب بتضمُت رسالتو قدرا من اؼبعارؼ كاالستشهادات، كإحكاـ بناء الرسالة كتقسيمها، 
ُب حُت  ال يستفيد  اؼبخاطب من حضور اؼبتكلم ُب فضاء اؼبواجهة كما وبملو من تعابَت 



 
 
 
 
 
 
 

 .(14)غَت لغوية صوتية كحركية، كيعفى من ضغط التلقي اؼبباشر الذم وبتم ردا آنيا
كاؼبخاطب قد يكوف فردا معٌينا أك متعددا، كقد يكوف معٌينا كىباطب من كرائو عامة القراء 

ك قد هبتمع الوضعاف ُب بعض أمباط الًتسل فيكوف اؼبخاطب مزدكجا، أحدنبا مصرح بو »
ُب النص، مذكور ُب اؼبقدمة، كابن القارح ُب رسالة الغفراف، ك لكنو يتخذ مطية ؼبخاطبة 

آثار - ُب نظر الباحث- كما أف للتفاكت بُت زمن اإلنشاء كزمن التلقي ،(15)«قارئ عاـ
تتجلى ُب بركز حوارية أك أصواتية ُب ضبل الرسالة ؼبلفوظات اؼبخاطب، يستحضرىا اؼبتكلم 

كىذاف األثراف ال . ُب خطاب رسالتو، إٔب جانب اإلشارة إٔب زمن الكتابة كردبا زمن تلقيها
 .(16)يكوناف بنفس الصورة ُب التواصل الشفوم

 يضاؼ إٔب ما تقدـ ُب أطركحة صاّب بن رمضاف حوؿ اإلكراىات اؼبقامية للجنس 
تنطوم خصائص التخاطب من حيث التعبَت عن »الرسائلي  آثار التباعد اؼبكا٘ب، إذ 
فهي ترمي إٔب إلغاء التباعد كلكنها تعمقو ُب اآلف : التباعد ُب اؼبكاف على تناقض ؿبتـو

كييلجأ إٔب ذباكز التباعد اؼبكا٘ب ُب اػبطاب الرسائلي  بإدراج عناصر سياقية .(17)«نفسو
كىي العناصر اليت تساعد القارئ . نصية تتعلق دبتابعة اؼبرسل أحواؿ اؼبرسل إليو، كتوقعها

كما تساىم ظبة . غَت اؼبعٍت مباشرة، على تأكيل اػبطاب الرسائلي كحسن التفاعل معو
كسر التخاطب الثنائي الذم تقـو عليو اؼبراسبلت ك من ؾباكزتو إٔب زباطب »التبعيد ُب 

 كيبكننا أف نسٌمي ذلك إضاءة السياؽ التواصلي الذم يتم من (18)«منفتح على عامة القراء
  :.خبلؿ مسرحة األصوات اؼبستحضرة ُب الرسالة

 
 :اُال رغبٗظ اُخيبث٢ ٝ اُغ٘غ٢ ك٢ اُشعبئَ -2.1

 من اػبصائص التجنيسية اػبارجية البارزة ُب اػبطاب الرسائلي خاصية البلذبانس 
، إذ يتسع ىذا اػبطاب غبمل شىت أنواع اؼبلفوظات حبسب اؼبقاـ (19)اػبطايب كاعبنسي

الذم ينتج ضمنو، ك ىي خاصية عامة سبيز كل اػبطابات  كفق التصور الباختيٍت، كينفرد 
حبضور خطاب اؼبخاطب فيو إما عن طريق - كىو حوارم بطبيعتو-اػبطاب الرسائلي 

كما أف . االستحضار اؼبظهر الصريح أك عن طريق اؼبضمرات كاالفًتاضات اؼبسبقة
اػبطاب الرسائلي من الطواعية كاؼبركنة حبيث يستوعب أشكاال ال حصر ؽبا من البلذبانس 

تستطيع الرسالة اليت ىي جنس ؿبدد من خبلؿ مقصدىا اػباص، أف »األجناسي، إذ
تكوف شعران أك نثران، كيبكنها أف سبتلك اؼبوضوعات األكثر تنوعان دكف أف تتوقف مع ذلك، 

 كىذه الظاىرة يسميها باحثوف آخركف بتداخل األجناس، كأف (20)«عن أف تكوف رسالة
وبيٍمىل خطابي الرسالة ُب جنس آخر، أك يكوف ىو حامبل ألجناس أخرل،كالقصة أك 

كقد ال حظ صاّب بن رمضاف . كغَتىا من الفنوف النثرية كالشعرية... اؼبوعظة، أك اؼبناظرة
أف غبضور الرسائل ُب أدب األخبار ك السَت ك انفتاحها على أجناس السرد الذاٌب ك »



 
 
 
 
 
 
 

احتضاهنا ؼبقاصد اػبطابة ك الشعر صبلت أدبية سبثل صبيعها كجوىا من التداخل بُت 
 .(21)«الرسائل ك ىذه األجناس

 كلبلص فبا تقدـ إٔب أف ىذه اػبصائص اؼبقامية اليت عرضنا ؽبا بإهباز، مربزين ما 
 (مانغونو.د)ينجم عنها من إكراىات سبارس تأثَتا مؤكدا على ما أظباه 

((D.Mainguenau  التعاقد األديب باعتباره انزياحا عن العقد التواصلي الكلي الذم نادل
فمجمل اإلكراىات اليت أتينا على ذكرىا، كالسيما تلك اليت تعٌدؿ صورة  .(22)بو شاركدك

التفاعل مقاميا كتلفظيا ُب اػبطاب الرسائلي، تفرض تصور تعاقد يأخذ ُب اغبسباف تأجيل 
كمن ٍب تعليق إهناء عملية التلفظ كاكتماؽبا إٔب حُت قراءة نص الرسالة، فيكوف  التلقي،

متضمنا لقواعد تتصل بتعويض اؼبؤثرات اؼبقامية - ُب حالة الرسائل األدبية-التعاقد األديب 
اليت يغٌيبها التباعد اؼبكا٘ب كالتفاكت الزمٍت، كما يتضمن اتفاقا ضمنيا بُت الكاتب 

كـباطبو اؼبعٍت بالرسالة، كردبا صبهور القراء من كرائو حوؿ مسارات التأكيل اليت ينبغي أف 
 (مانغونو.د)يقوؿ . القراءة الذم ىبصو/ يسلكوىا صبيعا، أك كبلِّ حسب مقاـ التلفظ

((D.Mainguenau :«إننا إذف حياؿ مبوذج اسًتاتيجي للقراءة، ال مبوذج خطي .
فالكاتب يتعُت عليو أف يضع فرضيات حوؿ فك شفرات نصو، كأف يفًتض أف القارئ 

يكوف  كباؼبقابل. اليت يعتمدىا (الثقافية كاللغوية)كما يتصوره يشاركو فهم أنظمة التشفَت 
على القارئ أف يٍبتىًٍت لنفسو سبٌثبل ؼبا ستكوف عليو سَتكرة النص، مفًتضا أف الكاتب ىبضع 

 . كىو ما يكفل لو نظريا تأكيبل لو درجة ما من اؼبقبولية(23)«لنظاـ تشفَتم معُت
 

 :اُغٔبد اُزغ٤٘غ٤خ اُذاخ٤ِخ ُخيبة اُشعبئَ- 2

  إف استخداـ الكتابة ُب التواصل عامة تًتتب عليو آثار سبس اعبوانب التكوينية  
النصية للخطاب، إذ يوصف اؼبكتوب عادة بأنو ملفوظ مستقل عن مقامو، فبا هبعلو ينغلق 

كيبٍت ؾبموعة من الركاسم الداخل نصية؛ كتنتشر فيو التوابع الًتكيبية »تدرهبيا على نفسو 
كينطبق ىذا أكثر ما ينطبق على اػبطاب الرسائلي لكونو  . (24)«بأكثر ما يكوف من الضبط

كيأخذ ذلك صورة تػينىاًظري ُب العديد من . النموذج الذم يبثل التواصل الكتايب بامتياز
اعبوانب صورةى التواصل الشفوم، كىو ما وبفز الباحثُت على فحص كبل النمطُت من 

فيقابل احتضاف السياؽ للتفاعل ُب اادثة الشفوية . التفاعل من خبلؿ مقارنتو باآلخر
غيابو ُب اؼبراسلة، كتقابل آنية التلقي كتداخلو مع البث ُب اادثة، تعليقو كتأجيلو كسبايزه 

 .  (25)كىكذا مع الكثَت من جوانب التواصل اؼبقامية كاػبطابية كالنصية... ُب اؼبراسلة
 

 :اُوبػذح ٝ االعزض٘بء/ أهغبّ اُشعبُخ -1-2



 
 
 
 
 
 
 

كىو وبٌلل البنية التكوينية للشكل الرسائلي، إٔب التقليد  (J. M. Adam) (أداـ. ـ.ج) يشَت 
/ التحية، االستمالة الطوعية، السرد: القركسطي األكريب، الذم  يهيكل الرسالة ضمن  طبسة أقساـ

: ٍب  يعقبو بعرض التقليد الكبلسيكي الغريب الذم هبعلها ثبلثة فقط. العرض، الطلب، اػباسبة
أما من منظور تداكٕب كنصي، . (26)االتصاؿ باؼبرسل إليو، عرض اؼبوضوع كمعاعبتو، كإهناء الرسالة

الذم يتضمن  (النص اغبوارم الثنائي)من كجود كحدة نصية كربل ىي - ُب نظره-فينبغي االنطبلؽ 
مقاطع تنبيهية ُب اؼبقدمة كاػباسبة من جهة، كمقاطع تفاكضية تشكل جسم : زبطيطا نصيا إكراىيا

ليخلص من ذلك إٔب أنو ينبغي أف مبيز ُب البنية الشكلية لكل . (27) ناحية أخرلالتفاعل من
 :(28)نص رسائلي اؼبخطط النصي القاعدم التإب
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 كاؼببلحظة اليت يبكننا أف نبديها حوؿ ىذا اؼبخطط ىو أف التقليد العريب، كما 
يتجلى ُب نصوص الرسائل اليت كصلتنا يهمل ُب الغالب األعم ذكر اؼبكاف كالزماف، رغم 

كيعلل صاّب بن رمضاف  . (29)ما تضمنتو بعض الرسائل من اإلشارة إليو كاؼبؤاخذة على تركو
أف التخاطب الثنائي ضبىىل الكٌتابى ُب رسائل كثَتة على إنباؿ ىذا العنصر، إذ »: ذلك بػ

كانوا يعولوف على معرفة اؼبخاطب دبكاف صدكر الرسالة كزمنو، فيكتفوف باستعماؿ 
اإلشاريات اؼبكانية ك الزمانية من قبيل ىنا كىناؾ، كىذا البلد أك اإلشارة إٔب أحداث 

كاؼبفارقة ىي أف التقليد الغريب كما يوضح أداـ ذلك، يتسامح . (30)«اْب...ككقائع معينة 
 التخلص، ـبالفا بذلك التقليد العريب الذم (4) اؼبخاطبة االستهبللية ك(2)ُب القسمُت 

مقدمة )إٔب أهنما فضاءاف خطابياف  انتقالياف - ُب نظره-كمرٌد ذلك . يبالغ ُب العناية ّٔما
يقعاف بُت غبظيت االبتداء كاالنتهاء من جهة،  كجسم الرسالة  (للتهيئة، كتدحرج كبو اػبتاـ

كنبا اختيارياف ألهنما يؤدياف كظيفة تنبيهية، أم هتيئة تلقي التبادؿ بصيانة  . من جهة ثانية
من خبلؿ إدراج اؼبوضوع كالتمهيد لو، ٍب تلخيص اإلقناع كإهنائو  (اؼبخاطب)كجو اآلخر



 
 
 
 
 
 
 

هتيئ للتفاعبلت اؼبستقبلية مع  (جرعات انفعالية تأثَتية)،عرب  اللجوء إٔب اإلثارة االنفعالية 
  .(31)اؼبرسل إليو

 ىبتلف التقليد العريب القدٙب إذف عن التقليد الغريب ُب األقساـ اليت يبكن االستغناء 
إال أف ىذه اؼببلحظة . عنها، أك لنقل فيما ىو اختيارم كما ىو ضركرم من ىذه األقساـ

ينبغي أف تردؼ باإلشارة إٔب أف التقليد الغريب ُب ىذه اؼبسألة ىبص كل األجناس 
الرسائلية، أما ما قلناه عن التقليد العريب القدٙب فبل يعٍت سول الرسائل اليت عدىا مؤرخو 

 .األدب كدارسيو ضمن اؼبوركث األديب
 أما جسم الرسالة فهو القسم األقل خضوعا للتنميط، فليس باؼبستطاع حصر 

كلذلك أسباب تتعلق أساسا بتنوع . خصائصو اؼبائزة، كال كصفها باالطراد ك الثبات
اؼبقامات اليت ترتبط ّٔا أمباط ال حصر ؽبا من الرسائل، األمر الذم يتولد عنو على 
اؼبستول التكويٍت طواعية جسم الرسالة غبمل مضامُت متنوعة عرب تنويعات نصية 

 .تتناسب مع اؼبكوف اؼبهيمن ك اؼبقاطع اليت يًتكب منها
 يذىب أداـ إٔب أف جسم الرسالة قد يتضمن مقاطع كصفية، أك سردية، أك تفسَتيةػ 

شكر، طلب، )تربيرية، أك حجاجية، كما يبكنو أف يقتصر على ربضَت فعل خطايب بسيط 
فبحسب أجناس . ككل ىذه اػبيارات التكوينية متاحة ُب الرسالة دكف قيود تذكر. (تعزية

. الرسالة نستطيع التنقل بدرجة معينة من اغبرية، من موضوع إٔب آخر ُب جسم الرسالة
كىذا التنوع يفسر التخطيط الطٌيع عبسم الرسالة كاإلمكانات الوفَتة لتقطيعو، إذ يكفل 

 .(32)االنتقاؿ من فقرة إٔب فقرة القفز من موضوع إٔب موضوع آخر
 

 :اُخيبة اُٞافق ك٢ فذٝس اُشعبئَ ٝ خٞارٜٔب-2-2
كؿ ُب خطاب الرسائل اؼبقاـ التلفظي الذم أنتج فيو، ـ يسم اػبطاب الواصف اؼبح

من خبلؿ توظيف العناصر التأشَتية، اليت تؤدم كظائف متعددة، كمنها على األخص 
كيتجلى ذلك أحيانا ُب كثرة اإلحاالت إٔب اإلطار اؼبكا٘ب كالزما٘ب، . الوظيفة التنبيهية

بصورة تعكس اإلكراه اؼبقامي الذم يسعى كاتب الرسالة إٔب ذباكزه، عرب استحضار اؼبقاـ 
كنصبو ُب النص متوسبل إٔب ذلك باػبطاب الواصف، الذم يكشف اؼبفارقة اليت سبيز 

 .(33)اػبطاب الرسائلي، فهو بقدر ما يوىم باغبضور يؤكد الغياب

 (االفتتاحيات)أكركيو٘ب  ُب كصفها للخصائص التكوينية للصدكر . ؾ.  تؤكد ؾ
 :كاػبواًب، على أف  االسًتاتيجيات فيها تتمثل فيما يلي

ال تشتمل افتتاحيات الرسائل من حيث اؼببدأ  على عبارات التحية، إذ ربل ؿبلها - 
 . العبارات الدالة على العنواف



 
 
 
 
 
 
 

زبتلف اعبداكؿ اإلبدالية لعبارات النداء اؼبستعملة ُب الكتابة عنها ُب - 
 .للتخفيف من التأثَتات السلبية للتباعد اؼبكا٘ب (...عزيزم فبلف)اؼبشافهة
ُب أعقاب النداء قد ترد عبارات سبنٍّ زبص حاضر كمستقبل اؼبرسل إليو بالنسبة لزمن - 

 .كتابة الرسالة
/ ترد ُب االفتتاح غالبا تعليقات على اإلطار الفضائي الذم يوجد فيو الكاتب- 

كقد تردؼ بعبارات الشكر من جانب اؼبرسل . اؼبرسل، أك اؼبرسل إليو أحيانا، أك كبلنبا 
 .إليو ُب رده 

 . (34)تغلب على الرسالة  األساليب اإلنشائية،  السيما الطلبية منها كاألمر كالتمٍت- 
 :أما ُب االختتاـ فانتهت الباحثة إٔب رصد اػبصائص التالية

ما قبل االختتاـ، فيكوف استثنائيا، كأف وبدث فيو / قد وبدث خرؽ لقواعد التخلص  - 
 .استئناؼ غَت متوقع للكبلـ، ألجل إضافة أك تصحيح كما شابو

اؼبوضوع، أك  ييلجأ أحيانا ُب اػبواًب إٔب تربير إهناء الرسالة باؼبشاغل، أك نفاد القوؿ ُب    ػ
  (أسف، كعد، اْب)ك قد تشتمل على عبارات تلطيفية . غَت ذلك من التربيرات

أك مصحوبا )، (أتركك)، (أتوقف ىنا) مثل Performatifs استعماؿ ملفوظات إقبازية     ػ
 .(هبب أف أتركك)دبوجو أخبلقي 

  استخداـ ملفوظات ربدد طبيعة العبلقة االجتماعية العاطفيةػ
اؼبختلفة، كتمٍت اللقاء، (الدعاء) قد تشتمل اػبواًب  على عبارات الشكر، كالتمنيات ػ

 (35).أك دكاـ الصحة كالعافية، أك طلب اعبواب
كألجل الوقوؼ على خصوصية اػبطاب الرسائلي العريب القدٙب، فيما يتصل بصدكر 

الرسائل كخواسبها، كباكر الدراسة القيمة اليت أقبزىا صاّب بن رمضاف حوؿ ىذا اػبطاب ُب 
 .األسطر التالية

وبمل خصائص التلفظ " ينطلق الباحث من القوؿ بأف الدعاء ُب الرسائل قوؿ أديب 
، كتتنوع صيغ إدراجو "ُب مقاـ الرسالة اػباص كسياقها اللغوم اؼبتصل بأكضاع التخاطب

ككظائفو حبسب مقتضيات اؼبقاـ األديب للًتسل، كالعبلقات السياقية اليت تربطو بأقساـ 
ٍب يقف عند فبارسات الكتاب، . الرسالة، أك العبلقات اؼبقامية اليت تربطة دبراتب اؼبخاطبُت

 فيشَت إٔب كجود تنازع بُت الرسائل 
  األدبية كممارسات خطابية كالتقنينات اليت كضعها منظرك اػبطاب الرسائلي 

القدماء ألسلوب الرسائل، كما قبم عن ذلك من خرؽ ؽبذه اؼبواضعات أحيانا للتوفيق بُت 
 .(36)السنن االجتماعية الثابتة كاؼبتطلبات األسلوبية كاػبطابية اؼبتغَتة  ػبطاب الرسائل



 
 
 
 
 
 
 

 كإذا كاف ال بد من التفصيل  كالتمثيل، فإف الباحث يتعرض إٔب  ربديد صيغ الدعاء 
ُب صدكر الرسائل كخواسبها كتقييدىا بقواعد صارمة، كمٌثل لذلك دبا  فعلو كاتباف فبن 

ت )كسليماف بن كىب ( ىػ279ت )إبراىيم بن اؼبدبر : نظركا لكتابة الًتسل قديبا، كنبا
حبيث كضعا صيغا للدعاء تعكس مراتب اؼبخاطبُت كأغراض الرسائل ،بل ك (ىػ 272

كليكن ما :"يقوؿ ابن اؼبدبر على سبيل اؼبثاؿ موجها الكتاب. تناسب أقساـ الرسالة أيضا
نسأؿ ا دفع اذكر، كنسأؿ ا دفع : "(...)زبتم بو فصولك ُب موضع ذكرل البلول

أما كظائف الدعاء  فمتعددة منها مثبل التلطيف ُب رسائل شكول الزمن، ( 37)"" السوء
كما أف للدعاء كظائف خطابية مثل كقف دفق الكتابة كالتهيئة إلهناء التخاطب الرسائلي، 

كقد عمل على ترسيخ ىذه . كلو كظيفة اجتماعية ىي إقرار كتثبيت الًتاتبية االجتماعية
، ؼبا كانوا يضطلعوف بو (38)الطقوسية كتاب الدكاكين، كأكثرىم من مشاىَت كتاب الرسائل

. من مهاـ إدارية رظبية، انطبلقا من اإليطوس اؼبستعلي لكاتب الديواف اؼبقٌرب من السلطة
إال أف الكتاب ٓب يلتزموا ّٔذه الصيغ الطقوسية الثابتة التزاما كامبل، فقد سبرد عليها الكثَت 

منهم، كمنهم من دعا صراحة إٔب ترؾ الكاتب يتصرؼ فيها كفق مقتضيات مقاـ 
فبا هبب على الكاتب أف :"يقوؿ ؿبمد بن عبد الغفور الكبلعي. التخاطب كسياؽ النص

يتحرل ُب الدعاء األلفاظ الرائقة، كاؼبعا٘ب البلئقة، كيتوخى من ذلك ما يناسب اغباؿ 
كىذا بالفعل ما طبقو بعضهم فخرؽ قواعد االستعماؿ ". كيشاكل اؼبعٌت كيوافق اؼبخاطب

جعلت فداؾ "اليت ربدث عنها ابن اؼبدبر كأمثالو ،فوجدنا إبراىيم الصوٕب يستعمل صيغة 
ككذلك فعل اعباحظ ُب . ُب رسالة استعطاؼ إٔب ؿبمد بن عبد اؼبلك الزيات كزير اؼبتوكل"

رسالة اعبد كاؽبزؿ، كرسالة ُب مدح أيب الفرج بن قباح )رسائل اؼبدح اعباد كالعتاب الساخر 
كُب ىذا النوع من االنزياح اػبطايب ما يكشف عن استعصاء التصنيف الصاـر . (39)مثبل 

 .للخصائص التكوينية للجنس الرسائلي، حىت ُب أقسامو األكثر خضوعا للطقوس اػبطابية
 

 :اُنٔبئش ٝ رؼ٤٤ٖ أىشاف اُزٞافَ -3-2
 يعد طرفا التواصل أك أطرافو عناصر أساسية ُب اؼبقاـ التواصلي، كيتم تعيينها من 

اؼبتكلم كاؼبخاطب، أك اؼبتلفظاف :كجهة نظر لسانية تلفظية، بواسطة اؼبصطلحات التالية 
أما على اؼبستول النصي فيتم اإلرجاع إليهما بواسطة . الشريكاف، أك اؼبرسل كاؼبرسل إليو

 ُب ربط اػبطاب (40)اإلشاريات الشخصية اليت تشًتؾ مع باقي عناصر النظاـ التأشَتم
دبقامو التلفظي، كمن ٍب هتيئة شركط تلقيو كتأكيلو اعتمادا على التعليمات اليت يتضمنها 
 .  الوسم اللغوم للمشاركُت ُب التلفظ كزمانو كمكانو كسائر عناصر السياؽ اؼبقامي كالنصي
 كتسمى ىذه الوحدات اللغوية، كمنها الضمائر أيضا كاصبلت ألهنا تقـو بوظيفة 



 
 
 
 
 
 
 

فتربز بذلك االنعكاسية اعبوىرية ُب النشاط اللغوم،إذ  يتحدد . ربط اؼبلفوظ دبقاـ التلفظ
ىذا على اؼبستول اللسا٘ب النظرم، . اؼبلفوظ بالتلفظ، كما يتحدد التلفظ بواسطة اؼبلفوظ

أما إذا انتقلنا إٔب تطبيقات التحليل النصي، فتطرح الواصبلت كمنها الضمائر بطبيعة 
اغباؿ، مشاكل عدة، خاصة ُب ذلك النوع من النصوص الذم يتحوؿ  فيو فضاء النص 

إٔب فضاء إحالة للنص نفسو، أك ُب حالة تضمن النص لعدة أنظمة مًتاكبة لرصد العناصر 
لذلك ينبغي ربليل الواصبلت باعتبار مشهد التلفظ . اؼبقامية، كحالة اػبطاب اؼبستحضر

  .(41)الذم أسسو اػبطاب
 ُب حالة اػبطاب الرسائلي، ربضر اإلشاريات الشخصية بقوة، كخاصة ضمائر 
اؼبتكلم كاؼبخاطب، باعتبارنبا من اػبصائص التكوينية اؼبائزة ؽبذا اعبنس من اػبطاب، 
كبالتحديد ُب أقساـ الرسالة ذات الوظيفة التنبيهية كاإلحالية اليت تربط اػبطاب دبقاـ 

كما قد يعدؿ ُب بعض أجناس الرسائل إٔب استخداـ ضمائر أخرل، .التلفظ كتابة كقراءة
 كضمائر الغياب، أك ضمائر صباعة اؼبتكلمُت كاؼبخاطبُت، استجابة ؼبقتضيات بعض

اؼبقامات اػباصة اؼبرتبطة بالًتاتبية االجتماعية، أك بطبيعة العبلقة االجتماعية كالعاطفية بُت 
 .   كىكذا... اؼبتخاطبُت

 كقبل اػبوض ُب مسألة توظيف الضمائر ُب اػبطاب الرسائلي العريب القدٙب، وبسن 
بنا أف نقف عند اعبانب النظرم النحوم اؼبتصل بالوظائف التداكلية ؽبذا النوع من العناصر 

أم  )»فالضمائر ُب العربية تنقسم  حسب حضورىا ُب اؼبقاـ أك غيأّا عنو . اإلشارية
إٔب  (حسب مشاركة األشخاص  اؼبشار إليهم ُب عملية التلفظ أك عدـ مشاركتهم فيها

ضمائر اغبضور كضمائر الغياب؛ ٍب تتفرع ضمائر اغبضور إٔب : فرعُت كبَتين  متقابلُت نبا
متكلم ىو مركز اؼبقاـ اإلشارم كىو الباث، كإٔب ـباطب يقابلو ُب ذلك اؼبقاـ كيشاركو 
فيو، كىو اؼبتقبل؛ ككل ؾبموعة منها تنقسم بدكرىا حسب اعبنس كالعدد إٔب أقسامها 

أما ضمائر الغياب فمعيار التفصيل فيها ال يتجاكز اعبنس كالعدد ؛فضمائر . اؼبعركفة
بأكلوية الشخوص اؼبشاركة ُب  (...)اغبضور أكثر تفصيبل من ضمائر الغياب، كىذا يرتبط

 كيؤكد ىذه األكلوية كبتفصيل أدؽ النحاة العرب القدماء فيما يعرؼ (42) «عملية التلفظ
ضمَت اؼبتكلم أخص من ضمَت الغائب، كضمَت  »:يقوؿ ابن عقيل. دبفهـو األخصية

 .(43) «اؼبخاطب أخص من ضمَت الغائب
ىل يوجد تطابق بُت اشًتاطات الوضعية :  كيعيدنا ىذا إٔب طرح السؤاؿ ؾبددا

التواصلية كالسمات الشكلية للجنس الرسائلي؟ فإذا كانت الرسالة تعرؼ من حيث 
 ، (مرسل إليو ؿبدد)التجنيس اػبطايب بسمات الكبلـ اؼبكتوب اؼبوجو إٔب شخص آخر

إٔب جانب كجود ضمَت الشخص الثا٘ب،: ظبات تركيبية كدالليةب أيضان فهي تعرؼ



 
 
 
 
 
 
 

القاعدية اليت   ىذه ىي السمات.(44)الشخص اؼبعُت بضمَت اؼبتكلم، كىو كاتب الرسالة
غَت أف اؼبمارسات اػبطابية تنحو ككل خطاب إٔب . يفًتض أف ال زبلو منها رسالة 

التكيف مع اؼبقامات كإكراىاهتا، كال سيما ُب الرسائل اليت تدرج ضمن دائرة األجناس 
فما ىي أصناؼ التصرؼ ُب البنية اإلشارية الضمائرية اليت يبكننا استخبلصها من . األدبية

فحص مدكنة الرسائل األدبية القديبة؟ هبيبنا عن ىذا السؤاؿ صاّب بن رمضاف ُب كتابو 
ُب ، دبا فحواه أف ىناؾ تنويعا (الرسائل األدبية  كدكرىا ُب تطوير النثر العريب القدٙب)

األصل ُب الرسائل أف التخاطب فيها يكوف بُت  استعماؿ الضمائر ُب اػبطاب الرسائلي القدٙب، إذ
 : أجناس خطابية كثَتةلذلك تستعمل فيو الضمائر ُب الصور التالية اليت قبدىا ُب.طرفُت 

 كتستعمل أيضا ،(ىو/ أنت ،أك أنا/أنا)متكلم مفرد كمخاطب مفرد، أك غائب مفرد  (أ
القص ضمن اغبوار السردم، كاغبديث الباطٍت، كاغبديث اؼبنقوؿ، كُب اؼبسرح حوارا "

كىذه الصورة أعلق بالرسائل، كالذم يهمنا ىنا "كاؼبفاخرات الفردية ... صرفا، كُب الوصايا
ٍب راعى »: يقوؿ القلقشندم. ىو بياف عدكؿ الكاتب عن ضمَت اؼبخاطب إٔب الغائب

الكتاب ُب تعظيم اؼبكتوب إليو أف عدلوا عن خطابو بالكاؼ عن نظَت خطاب اؼبواجهة 
كربولت ىذه الصيغة اليت كانت . (45)«لو ك إليو ك عنده ك كبو ذلك: إٔب معٌت الغيبة فقالوا

استثناء إٔب قاعدة ُب القرف الرابع اؽبجرم، فضاؽ ّٔا الكتاب ىي أيضا كرغبوا ُب العدكؿ 
أف وبتمل ٕب ُب اػبطاب العدكؿ عن - أيده ا-كأسألو »: يقوؿ الشريف الرضي.عنها 

 .(46)«اؽباء إٔب الكاؼ

إٔب جانب الرسائل  ُب   كقبده:(أنتم/أنا)متكلم مفرد كمخاطب بصيغة الجمع  (ب
كمثاؽبا ُب مقاـ الًتسل، رسالة سهل بن ىاركف إٔب بٍت . القص، كاػبطب، كالوصايا العامة

 .(47)عمو، أك رسالة اػبوارزمي إٔب شيعة نيسابور

 كيشيع كذلك ُب :(أنتم/نحن)متكلم بصيغة الجمع كمخاطب بصيغة الجمع  (ج
كمبثل ُب مقاـ الًتسل برسائل اؼبفاخرات . اؼبفاخرات القبلية شعرا كنثرا كُب بعض اػبطب

 .(48)كرسائل اؼبفاخرات بُت األندلسيُت كالقَتكانيُت عند اعباحظ،
كإذا كجد يكوف ضمَت   كىو قليل،(أنت/نحن)متكلم بصيغة الجمع كمخاطب مفرد  (د

كسبلي ىذا االستعماؿ مقتضيات اؼبقاـ اػباصة باعبنس . اؼبتكلم اعبمع عائدا على مفرد
 .(49)األديب ُب حاالت ـبصوصة

 فيو عدة أجناس أدبية، تشًتؾ Dialogal  يتبُت لنا فبا تقدـ أف التخاطب الثنائي
لكن األجناس الرسائلية تتميز عنها صبيعا بأهنا ذبمع بُت مبط التخاطب الثنائي كتباعد 

 .مكاف اؼبتخاطبُت، فبا هبعلها أجناسا حوارية بامتياز
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 اُ٘ؾٞ ٝ اُجالؿخ ٝ األعِٞث٤خ ث٤ٖ أُؼشك٢ اُزٌبَٓ

( اُزيج٤ن ٝ اإلؽٌب٤ُخ)
  

          اُغؼ٤ذ حًىدٌ.د
 أُغ٤ِخ ثٞم٤بف ٓؾٔذ عبٓؼخ

 
 ٓب تعرؼ ،إف عبلقة األدب باللغة عبلقة عقدية متكاملة كمتصلة العبلقات       

 ألف ملكة الببلغة آلة ربصل بواسطة ،االنفصاـ سابقا كالحقا عند أىل البياف كالعرفاف
  ، كذلك مراـ صعب ك طريق كعر،االقتدار على مطابقة الكبلـ ؼبا يقتضيو اغباؿ ك اؼبقاـ

ؼبن ٓب يبرف نفسو على مواءمة كبلمو على ظبت كبلـ العرب كمعرفة أسرار البياف ُب لغتها 
 غَت أف كاقعنا الراىن كُب ظل التخصص حبجة تدفق العلـو ككثرهتا ،اإلببلغية التواصلية

 ،أصحبو انقساـ بُت األدب كاللغة أدل ذلك إٔب اعبفاء كاالنفصاـ بُت كاد  اللغة كاألدب
ترتب عنو جهل كمعاداة كُب ظل ىذه اإلشكالية نناقش موضوعا يتعلق ببياف العبلقة 

 .التكاملية بُت األسلوبية كالببلغة من جهة كالنحو من جهة ثانية 
إف حبثنا ىذا يتناكؿ ُب أبعاده التشكيلية، العبلقة بُت األسلوبية كالببلغة  من جهة       

كالنحو من جهة ثانية، كتعالقهما باألدب، األمر الذم هبعلنا ملزمُت ببياف ىذه العبلقة 
.  اليت تربط األداء اإلببلغي بالوظيفي

لقد تناكلت الدراسات اغبديثة مفهـو األسلوب كاألسلوبية من زكايا متعددة بغية       
الوصوؿ إٔب مفهـو ؿبدد يستوعب أنواع األداء، فالدراسات القديبة ٓب هتمل ىذا اعبانب 



 
 
 
 
 
 
 

كإف كاف ؿبدكدا حبدكد اؼبعرفة القديبة ُب بيئات النقد آنذاؾ باألخص، كعند اللغويُت 
. عموما، كقبل اغبديث عن األسلوبية، هبدر بنا أف نبُت مفهـو ىذا اؼبصطلح 

 
  :ّٛٞ ٓقيِؼ األعِٞة ٝاألعِٞث٤خ ك٢ اُذساعبد اُ٘وذ٣خ اُـشث٤خ ٝاُؼشث٤خٓق

 البداية ُب يعٍت البلتيٍت األصل إٔب اؼبصطلح ىذا يعود styleاللغويُت  عند        األسلوب
 الكتابة ُب القدامى يستعملها كاف األرجح كعلى( مثقب )كحادة جوفاء قصبة ذات أداة

 اللفظ كُب (1)ذاهتا حد ُب الكتابة( نشاط )فعل على اللفظ ىذا يدؿ أصبح اليدكية،ٍب
 كيستعمل ، الشكل أسطوا٘ب يكوف ما عادة الذم العمود يعٍت( م1836) stulosاإلغزَمٍ

 ىي اليت الكتابة آلة على ليدؿ معناه تغَت ٍب ، مثبل التذكارم النصب كعمود البناء ُب
 تستعمل اػباصة اإلبر من نوع على أيضا اليـو الفرنسية ُب  stylo لفظ كيطلق القلم،

 ؽبذا الدالٕب التطور تاريخ كيدلنا اإللكًتكنية، تسجيل آالت ُب الصوت لتسجيل كوسيلة
 ،الكتابة ُب أك العيش ُب النمط أك الطريقة، معٌت إٔب لينتهي عدة معا٘ب اكتسب أنو اللفظ

كمن طريقة العيش إٔب طريقة التعبَت عن الفكر إلنساف ما، أك لفناف معُت  ُب عصر ما من 
،كانطبلقا من كل تلك الدالالت اللغوية األكلية اددة ألصوؿ ىذا اللفظ  يبكننا (2)العصور

. أف نستشف معانيو حيث يشَت النقاد إٔب عبلقة الداللة األكٔب ؽبذا اللفظ بداللتو اغبديثة
 

 :ٓلّٜٞ األعِٞة ك٢ االفيالػ ػ٘ذ اُـشث٤٤ٖ 
 STYLEُب معجمو إٔب مصطلح  GOORGES MONINيذىب جورج موناف        

نص : يعٍت السمة اللسانية اؼبميزة للنص أك ّٓموعة من النصوص، كسمة السخرية،فنقوؿ
أك أسلوب ساخر نسبة إٔب السمة اؼبميزة البارزة فيو كىي السخرية، كيرل بعض 

 على اعتباره رسالة سبر عرب STYLEإٔب مصطلح  (ىيل)اللسانيُت األمريكيُت أمثاؿ 
أف  (موناف) كيرل ،(النص)عبلقات بُت ؾبموعة عناصر لغوية فوؽ مستول اعبملة 

يدؿ على تلك السمة اللسانية اؼبميزة ذات الصور اعبمالية لنص من  STYLEمصطلح 
النصوص، كّٔذا اؼبعٌت يصبح لدينا نصوص ذات أسلوب، كنصوص أخرل مفرغة من 
األسلوب، كيتألف األسلوب حسبو من ؾبموعة اػبيارات اليت تتيحها اللغة للكاتب 

فتكوف السمة البارزة اليت سبيز أسلوبو ىي اليت سبيز شخصو حيث  (اؼبتكلم أك اؼبخاطب)
يربط بُت بركز السمة اللسانية ُب اإلنتاج اللغوم، كبُت السمة اليت سبيز معآب شخصية 

متكلما، لذلك يتصل األسلوب اتصاال كثيقا بشخصية  ىذا اؼبنتج اللغوم أكاف كاتبا أك
 ROMAINروالند عند ركماف (3)إنو الركح، كىو التعبَت عن معآب الركح الكاتب، بل
ROLAND  كفبا سبق تتبُت أنبية ربط مفهـو مصطلح أسلوب بشخصية الكاتب

كالكتابة،كيدلنا التاريخ الدالٕب كالتسلسل الزمٍت لتطورات ىذا اللفظ ،بدءا من العصر 



 
 
 
 
 
 
 

الركما٘ب كانتهاء إٔب العصر اغبديث على ارتباط مفهومو باللغة كالببلغة على كجو 
.  (4)اػبصوص

 
 :األعِٞة ػ٘ذ اُؼشة 

كترد ىذه اؼبادة دبختلف  (ب -ؿ-س)ترجع كلمة أسلوب ُب العربية إٔب مادة       
دبعٌت االختبلس كاألخذ بالقوة : اشتقاقاهتا للداللة على معاف كثَتة كـبتلفة منها ،السلب

، أما عن معا٘ب أسلوب، إنو (5)سلب اللصوص أموالو، انتزعوه إياىا عنوة كقهرا: كقولنا
لفظ ؾبازم مأخوذ من معٌت الطريق اؼبمتد أك السطر من النخيل، ككل طريق فبتد فهو 

أسلوب، كاألسلوب الطريق كالوجو، كاؼبذىب كهبمع على أساليب، كاألسلوب 
القوؿ،أم أفانُت  أخذ فبلف ُب أساليب من: أنتم ُب أسلوب سوء، كما يقاؿ :الفن،يقاؿ

ضبد أطريقتو ككبلمو على أساليب حسنة، كجاء عن :  كيقاؿ سلكت أسلوب فبلف(6)منو
منها ىذا العنصر  كإذا ظبع الناس كلمة أسلوب فهموا):الشايب ُب تعريفو لؤلسلوب قولو

كحده دكف  اللفظي الذم يتألف من الكلمات كاعبمل كالعبارات، كردبا قصركه على األدب
سواه من العلـو كالفنوف كىذا الفهم على صحتو يعوزه شيء من العمق كالشموؿ ليكوف 

أكثر انطباقا على ما يؤديو ىذا اللفظ من معٌت صحيح، كمعٌت ىذا أف األسلوب ىو 
معاف مركبة قبل أف تكوف ألفاظا منسقة،كىو يتكوف ُب العقل قبل أف ينطق بو اللساف أك 

(. (7)هبرم بو القلم 
 
 :ٓقيِؼ األعِٞث٤خ  

 أداة STILUSانجذراألسلوبية مركب من كحدتُت تشكل إحدانبا  مصطلح أما       
  الوحدة الثانية الحقة كربمل معٌت البعد ‹IQUE ›الكتابة ُب اللغة البلتينية كتشكل

العلمي اؼبنهجي ، كبذلك كبصل على علم األسلوب ، كقد استعمل ألكؿ مرة ُب اللغة 
 (غابلنتز فوف)د ػػػ على م19 ُب أكائل سبعػػينػػات القرفSTILISTIKاألؼبانية 

FONDERGABLINTZكخاصة اإلقبليزية   بعدىا إٔب اللغات األكركبية األخرل،كعرب
.  كالفرنسية، إال أف اؼبصطلح ٓب يأخذ معٌت ؿبددا إال ُب القرف العشرين

كقد ارتبط معناه بشكل كاضح دبيادين علـو اللغة، كما كاف ينظر إٔب علم األسلوبية على 
. أنو فرع من علـو أخرل، كعلم اعبماؿ، ٍب علـو الببلغة كغَتىا 

 
يعرفو شارؿ بإب من خبلؿ كتابو اؼبوجز ُب األسلوب  :أٓب رؼش٣لٚ االفيالؽ٢      

– على أهنا علم يدرس الصيغ التعبَتية ُب لغة األثر م1909ـ كاألسلوبية الفرنسية 1905
استنادا إٔب مضموهنا اؼبؤثر ، أم أهنا دراسة األفعاؿ كاؼبمارسات التعبَتية ُب اللغة - النص



 
 
 
 
 
 
 

اؼبنظمة إٔب حد رؤية أثرىا اؼبضموف ، كذلك من حيث التعبَت عن األعماؿ الوجدانية 
 كقد عرفت األسلوبية على أهنا (8)باللغة، كرؤية أثر األفعاؿ اللغوية قي الوجداف اغبسي 

، كتنطلق من "األسلوب ىو اإلنساف نفسو  "(بوفوف)نظرية ُب األسلوب ترتكز على مقولة 
زياحات فاألسلوب ، من خبلؿ اإل فكرة العدكؿ عن اؼبعيار اللغوم موضوعها دراسة

مقدمة ُب "، كيضيف كارؿ كوغار ُب كتابو ((9)اللغوية كالببلغية ُب الصناعة األدبية
أنو ال يبكننا أف نستقر على اصطبلح ؿبدد لؤلسلوبية إال من خبلؿ ثبلث " األسلوبية

مراحل تارىبية، سبثلها ثبلثة أجياؿ عظيمة من األسلوبيُت ، كاستقراء إقبازات أعماؽبا بدءا 
 RIFFATERRE (ريفاتَت)  إٔب جيل IEO SPITZER (سبتزر)  كBALYبانٍمن جيل 

 .        LARTOMAS (الرؿ توماس) ٍب إٔب JAKOFSON (جاكبسوسوف)ك
كقد حظيت األسلوبية خبلؿ تلك اؼبراحل بنقاشات معقدة كجهود معتربة ُب       

اذباىاتو من  الدراسات النقدية ، كقد عكف النقاد آنئذ على تأصيل ىذا العلم كربديد
أجل زبليص مناىج ربليل النص األديب من اؼبعيارية كالذكقية ، كإهباد مناىج تضطلع 
. بتحليل اػبطاب األديب ربليبل علميا موضوعيا ، انطبلقا من الدراسة الوصفية اؼبتأنية

  
  :ٓلّٜٞ ٓقيِؼ األعِٞث٤خ ػ٘ذ اُؼشة

ال شك أف التقاطعات النقدية كاللغوية بُت الغربيُت كالعرب، كتبلقح العلـو اللغوية        
بينهم قد أفرز العديد من النتائج، كازبذ أشكاال كصورا ـبتلفة، فكانت األسلوبية ىي 
كاحدة من تلك اإلفرازات  الناذبة عن احتكاؾ الفكر النقدم اللغوم الغريب مع نظَته 

 أف األسلوبية ىي علم من العلـو اليت استحدثت ُب (10)العريب ، كيرل كثَت من الدارسُت
الغرب ، كتكوف ضمن فبن استورده ُب قوالبو اللغوية، كاليت سبثل فكر الغرب كتعرب عن 

حىت إذا بلغنا ىذه اؼبرحلة جاء دكر اللغة  مناىجو كأمباطو، فاقتضى ذلك تعريبو ٍب فهمو،
العربية ُب استيعابو كسبثيلو، ألننا نعيش اليـو ُب عصر يذىلنا تطوره العلمي كإنتاجو للعديد 

فكاف  من اؼبصطلحات، كىذا ما يدفع الفكر العريب بأف يساير كباستمرار الفكر الغريب،
، كمصطلحات (مصطلحات جديدة، كحينها كجد الفكر العريب لغة جديدة( تعريب

، كىذا (جديدة فكاف حباجة إٔب مرحلة زمنية أخرل الستيعاب ذلك اعبديد كسبثلو كتعريبو
 (نور الدين السد )ما أدل إٔب البوف بُت األسلوبية الغربية كاألسلوبية العربية ، كحيث يرل

كاف سباقا إٔب نقل مصطلح األسلوبية كتركهبو بُت الباحثُت،  (عبد السبلـ اؼبسدم )أف 
كمنهج جديد ُب نقد األدب كما أنو ٓب يبل إٔب اذباه معُت ُب ربليلو األسلويب، مًتصبا 

، كمن أبرز أعبلـ الدراسات األسلوبية ُب اؼبشرؽ العريب (11)باألسلوبية كبعلم األسلوب
من خبلؿ ما قدمو من إقبازات كأعماؿ أسلوبية، على غرار ما شهدتو  (صبلح فضل)



 
 
 
 
 
 
 

األسلوبية الغربية، كآثر استعماؿ مصطلح علم األسلوب بدؿ األسلوبية ، كيرل أف علم 
كمن بُت أعمالو علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، (12)األسلوبية جزءا من علم اللغة العاـ 

 بالبحث األسلويب من خبلؿ (نور الدين السد)كنظرية البنائية ُب النقد األديب ، كما اىتم 

الذم يعد دراسة بيبلوغرافية للدراسات األسلوبية " األسلوبية كربليل اػبطاب" كتابو
ُب ىذا الشأف  (سعد مصلوح)العربية،كيرل أف األسلوبية علم مرتبط بعلم اللغة  كيفضل 

عوض علم األسلوب على أهنا أنسب كأصح لغويا،مثلها (13)استعماؿ مصطلح أسلوبيات
الرياضيات كاللسانيات ،كاىتم باعبانب اإلحصائي ُب علم األسلوب كمن أبرز : مثل

.        أعمالو، األسلوب دراسة لغوية إحصائية
كمصطلح األسلوبية من اؼبصطلحات اليت تتقاظبها ؾبموعة من العلـو اللغوية مثل النقد 

ينتمي إٔب الببلغة كاللسانيات، كىذا  كالببلغة كاللسانيات كالنحو،ككاف القسط األكرب منها
. ما يفسر كثَتا من اؼبفاىيم الببلغية كاللسانيات األسلوبية 

 
 :ٗؾـــأرـــــٜب

األسلوبية قديبة النشأة كالظهور حيث كوهنا مصطلحات صيغت ُب علـو أخرل        
سبقت األسلوبية، كلكنها حديثة من حيث اؼبفاىيم، فكثَتا من اؼبفاىيم الببلغية أخذت 

مفاىيم جديدة ُب األسلوبية مثل مصطلح السياؽ، كمن الضركرم اإلشارة إٔب دكر 
اللسانيات ُب إرساء قواعد ىذا العلم حديث النشأة، كليس من قبيل الصدفة أف يتأسس 

 صدكر كتابو ُب يعCHARLE BALLY(شارؿ بإب )ىذا العلم على يد لغوم ىو 
، كاف قد تتلمذ على يد مؤسس اللسانيات PRECIS DE STYLISTIQUEاألسلوبية 

 كمن ٍب كانت FERDINAND DESAUSSURE (فرديناند دم سوسَت )اغبديثة
العبلقة كطيدة ، ككاف إلسهامات اللسانيات كالببلغة األثر الواضح ُب شيوع مفاىيم 
مصطلحات علم األسلوب، كما يستدؿ على الصلة بُت علم األسلوب كالببلغة من 

كال يكاد ينكر أحد  خبلؿ التعابَت كاؼبصطلحات اليت يستعَتىا ىذا العلم من الببلغة
اعبدؿ الذم قاـ حوؿ ىوية األسلوبية ىل ىي ببلغية أـ لسانية؟، بل كحىت سيميائية؟ 

 (سيشهام ألربت)مؤسس علم األسلوبية ك (شارؿ بإب)ػ،كلقد كاف الفضل ؿ*14*
SCHENGHAY ALBERT كنبا تلميذا دم سوسَت ُب تكوين كصبع دركسو كنشرىا 

 ـ، كقد مهدت جهود كأعماؿ 1916بعد كفاتو سنة 
دم سوسَت ذات االذباه البنيوم الوصفي إٔب انبثاؽ عدد من اؼبدارس اللسانية  كاليت       

براغ : كاف ؽبا إسهاماهتا البارزة ُب اؼبيادين اللغوية اؼبختلفة دبا فيها األسلوبية  كمدرسة
 (ركماف جاكبسوف )ـ بريادة العآب اللغوم1926الوظيفية كاليت ظهرت سنة 



 
 
 
 
 
 
 

JAKABSSON  بزعامة  م1931كمدرسة كوبنهاغن النسقية كاليت ظهرت سنة 
 بزعامة م1944كمدرسة لندف السياقية ُب  (م1899-1965 ) HJEMSLEV(يلمسليف)

بلـو )على يد م1939،كاؼبدرسة التوزيعية بأمريكا سنة  (م1960-1806)فَتث
كمدرسة باريس التفصيلية اليت ظهرت سنة  (م1887-1949 )BLOOMFIELD(فيلد

 ٍب ظهرت نظرية التحليل التوليدم مع MATINET(أندرم ماريتٍت) بزعامة الفرنسي 1960
حيث أحدث ىذا األخَت تغيَتا  ( م1965-1957)ُب اؼبرحلة اؼبمتدة ما بُت  (تشوميسكي )

ُب ميداف األسلوبية ، كقد أغنت الببلغة القديبة (15)جذريا ُب اذباه اللسانيات الوصفية 
األسلوبية بعدد ال حصر لو من اؼبصطلحات كإف ٓب يكن ؽبا نفس اؼبفهـو الببلغي 

كاألسلوبية بوصفها أبرز كريث للنحو القدٙب (16)البحت، كخاصة  ما تعلق جبانب الصور
كالببلغة بعامة، كالشعرية اؼبتأخرة خباصة،عبلقة عقدية كطيدة كثابتة مع اللغة لدل كبار 

الشعراء كالكتاب الذين يعدكف قدكة وبتذم ّٔم ُب اؼبسائل األسلوبية كاؼبعايَت اللغوية 
 ، كقد استعملت األسلوبية كثَتا من اؼبصطلحات ذات األصوؿ الببلغية *17*النحوية

إٔب االمتداد الببلغي كالنحوم لكثَت من  (فيلي ساند ريس)كالنحوية ، كقد أشار 
كظلت اؼبصطلحات الببلغية كأحيانا النحوية مثل ): اؼبصطلحات األسلوبية بقولو 

 كالطباؽ كاؼبقابلة ALLITERATIONاالستهبلؿ  كجناس  ALLEGORIEاالسخعارة
 EMPHASEاؼبغاالت   أك كالتوكيدELLIPSEكاغبذؼ CHIASMانعكسُت
 OXYMRON كاإلرداؼ اػبلقي  METONYMIEكالكناية METAPHOREكآّاز

 حينا كمتداخلة االستعماؿ ُب مًتصبةZEUGMA كالدعايةSYNONYMIEكالًتادؼ
كقد شكلت *18*تداخبل كاضحا مع كسائلنا األسلوبية إٔب يـو الناس، ىذا حينا آخر

العبلقات  بُت األسلوبية كالنحو موضوعا بارزا ُب القدٙب كاغبديث إٔب درجة استحاؿ 
   .تعريف األسلوبية من طرؼ الباحث اللغوم دكف رجوعو إٔب الببلغة كالنحو

إف طغياف اؼبصطلحات األدبية كالببلغية ُب اعبهاز اؼبصطلحي لؤلسلوبية يفسر        
العبلقة بينها كبُت الببلغة، كىذا ما دفع عدد كثَتا من الباحثُت اللغويُت إٔب القوؿ بأف 

كذالك فبا هبعل عددا كبَتا منهم يؤلف ُب األسلوبية ربت (19)األسلوبية ببلغة جديدة
الببلغة كاألسلوبية ، إضافة إٔب معاعبة كثَت من الدارسُت الغربيُت مسألة األسلوب : عنواف

. باعتباره معطى ببلغيا
 خاصة القديبة إف ىذا اؼبصطلح اؼبتقاطع مع الببلغة، كجد ؾباال طيبا ُب الدراسات       

ُب مباحث اإلعجاز القرآ٘ب من خبلؿ أسلوبو كأساليب العرب، ذلك إلثبات إعجازه 
تأكيل مشكل ) ُب كتابو (20)فتفاكت اؼبفهـو ضيقا كاتساعا من باحث آلخر، ىذا ابن قتيبة

، حاكؿ أف يعطي ؽبذا اؼبصطلح األسلويب مفهوما ؿبددا، رابطا بُت تعدد  (القرآف



 
 
 
 
 
 
 

كإمبا يعرؼ فضل القرآف ): األساليب كاالفتتاف فيها، كطرؽ العرب ُب أداء اؼبعٌت، يقوؿ 
من كثر نظره، كاتسع علمو، كفهم مذاىب العرب كافتتاهنا ُب األساليب، كما خص ا بو 

تيتو كتيت من البياف كاتساع آّاؿ ما أكلغتها دكف صبيع اللغات، فإنو ليس ُب األمم أمة أ
 من ا، ؼبا أرىص ُب الرسوؿ، كأراده من إقامة الدليل على نبوتو من ةالعرب خصيص

فجعلو علمو، كما جعل علم كل نيب من اؼبرسلُت من أشبو األمور ؼبا ُب زمنو  الكتاب،
 كتفجر اغبجر ُب التيو باؼباء الركاء إٔب االعص اؼببعوث فيو، فكاف ؼبوسى فلق البحر كاليد ك

سائر أعبلمو زمن السحر، ككاف لعيسى إحياء اؼبوتى كخلق الطَت من الطُت كإبراء األكمة 
الكتاب الذم  (صلى ا عليو كسلم)كاألبرص، إٔب سائر أعبلمو زمن الطب، ككاف مد 

لو اجتمعت اإلنس كاعبن على أف يأتوا دبثلو ٓب يأتوا دبثلو كلو كاف بعضهم لبعض 
. ظهَتا،إٔب سائر أعبلمو زمن البياف 

أك ما أشبو ذلك ٓب ... صلح فاػبطيب من العرب إذا ارذبل كبلما ُب نكاح، أك       
يأت بو من كاد كاحد، بل يتفنن فيختصر تارة إرادة التخفيف، كيطيل تارة إرادة اإلفهاـ  

كيكرر تارة إرادة التوكيد، كىبفي بعض معانيو حىت يغمض على أكثر السامعُت  كيكشف 
بعضها حىت يفهمو بعض األعجميُت، كيشَت إٔب الشيء كيكٍت عنو ،كتكوف عنايتو 

بالكبلـ على حسب اغباؿ ككثرة اغبشد كجبللة اؼبقاـ ،ٍب ال يأٌب الكبلـ كلو مهذبا كل 
كبالغث على  التهذيب، كمصفى كل التصفية،بل يبزج كيشوب ليدؿ بالناقص على الوافر،

 (21)(كلو جعلو كلو حبرا كاحدا لبخسو ّٔاءه ،كسلبو ماءه السمُت،
يبدك من خبلؿ النص أف ابن قتيبة، يبُت الربط الواضح بُت األسلوبية ُب تشاكلها        

مع الببلغة كالنحو من خبلؿ طرؽ أداء اؼبعٌت ُب نسق ـبتلف ،حبيث يكوف لكل مقاـ 
فتعدد األساليب راجع إٔب اختبلؼ اؼبواقف كاغباالت أكال،ٍب  مقاؿ حسب مقتضى اغباؿ،

كٓب يقتصر كبلمو ىنا على اعبملة  طبيعة اؼبوضوع ثانيا، كإٔب مقدرة اؼبتكلم كفنو ثالثا،
الواحدة،بل إف طبيعة األسلوب عنده سبتد لتشمل النص األديب كما يتخللو من خصائص 

كمن حيث اإليضاح كاإلفهاـ أك اإلخفاء، كمن  من حيث اإلهباز كاإلطناب، ببلغية،
كالطريقة  يتبُت من ىذا كجوب الربط بُت األسلوب حيث التصريح كالتضمُت كالتلميح،

الفنية ُب األداء باعتبار أف ىذا الربط خَت كسيلة إلدراؾ ببلغة العرب كطريقة تصورىا ُب 
. اإلعجاز القرآ٘ب

إف التحليل األسلويب يهدؼ إٔب كصف مكونات النص اللغوية كاعبمالية، كذلك بتحديد        
يبكن أف يدرس أم باحث اػبصائص األسلوبية ُب نص من  كال الوحدات اللغوية اؼبشكلة ألدبياتو،

 تضافرتالنصوص األدبية دكف معرفة مسبقة باؼبنهج الذم يتناكؿ من خبللو الظواىر األسلوبية، اليت 
كانتظمت ُب تشكيلو ذلك بالدرس كالتحليل كمن ىنا كانت األسلوبية رىينة القواعد النحوية 



 
 
 
 
 
 
 

كالببلغية اػباصة باللغة اؼبقصودة،ألف النحو وبدد لنا ما ال نستطيع أف نقوؿ فيضبط لنا قوانُت 
الكبلـ، إذ ىو علم باؼبقاييس اؼبستنبطة من كبلـ العرب، فمنزلتو كمنزلة الدستور من القوانُت كىو 

حيث يتناكؿ مبناىا  كىو الدراسة لنظاـ اللساف، كعناد الببلغة، كذخَتة اللغوم، كسيلة اؼبستعرب،
 اليت تربط الكبلـ بعضو البعض ،كما يبُت ترابط ىذه العناصر كتداخلها كيبُت العبلقة

.  (22)كالدكر الذم تقـو بو ُب أداء اؼبعا٘ب
     :ػالهخ اُ٘ؾٞ ثبألعِٞث٤خ  ٝ اُجالؿخ  

 ال يبكن الفصل بُت الببلغة كاألسلوبية كالنحو ،فالببلغة ىي الكبلـ الذم يطلب       
كإهنا اؼبعيار الذم يوزف  فيو اإلصابة كاإلفادة كإفهاـ اؼبعا٘ب على كجو بديع كتركيب لطيف،

حيث يستخدـ الكلمة ُب  اؼبنشئ، بو األسلوب على كبو يتحقق بو غرض اؼبرسل أك
فهي دراسة ُب كيفية استعماؿ اللغة عادة كطرؽ اإلببلغ الذم يبثل حلقة  ربقيق ما يريد،

كعليو فالببلغة  تصل بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب،كبينهما رسالة كىذا كلو ىبضع لنظاـ خاص،
ربمل مدلوالت النحو ،فعندما نتناكؿ كبلما ُب الًتكيب نقصد ما ينتج عنها عن كعي،ألف 

يأٌب كما يتفق كمقاـ الكبلـ ككجوه ىذا . ما ينتج ُب اؼبستول اإلخبارم يتم ُب صورة عفوية
كمن ىنا  اؼبستول، يستعُت بنفس األدكات الستخراج الكبلـ اؼبفيد كفق دالالت عقلية،

تظهر عبلقة الًتابط اؼبتُت بُت اؼبصطلحات النحوية كالببلغية اؼبشكلة لؤلسلوب 
مبلءمتها للظرؼ الذم تستخدـ فيو ،فالنحاة كاف  كاألسلوبية، ذلك عناية بالغة ك

اىتمامهم بالبحث عما وبقق سبلمة التعبَت فكانوا يؤكلوف كيقدركف كيضمركف لغرض 
ربقيق سبلمة العبارة كضماف عدـ اكبرافها عن النمط اؼبألوؼ، فمن ىذه الزاكية تتحقق 
 عبلقة النحو باألسلوبية،ذلك أف النحو ىو ؾباؿ القيود،كاألسلوبية ؾباؿ اغبريات،إذ ىو

شرط كاجب ؽبا،فكل أسلوبية رىينة القواعد اليت تقـو عليها صياغة العبارة ،قواعد صارمة 
ينبغي على اؼبنشئ من الوجهة النحوية أال يتجاكزىا، أما األسلوبية فإهنا تتيح للمنشئ أف 

دكف قيود تفرضها عليو يتبُت من ىذا عدـ الرضا - تبعا ؼبقتضيات العملية اإلنشائية- يقوؿ
فاغبذؼ بوصفو إحدل القضايا الببلغية، توقف  عن أم انتهاكات لقواعد النحو،

 (23) .(إيضاح اؼبعٌت بأقل ما يبكن من اللفظ)الببلغيوف عنده باعتباره ظاىرة أسلوبية يعٍت
ىو متوقع ذكره لدل القارئ أك  كإذا كاف اغبذؼ يستند إٔب ترؾ ما       

السامع،كاإلطناب ىو إيراد ألفاظ كثَتة ّٔدؼ تفصيل اؼبعٌت، فإهنما يبثبلف ظاىرتُت 
أسلوبيتُت تقوماف على تفجَت شحنات فكرية لدل اؼبتقبل،كنالت الظاىرة اىتماما كبَتا 

منها  كؽبذه الظاىرة اللغوية صور متعددة، كاف لو داللتو على االىتماـ بظاىرة االكبراؼ،
كمن ىنا يظهر التبلقي بُت األسلوبية كالببلغة من جهة  التقدٙب كالتأخَت كآّاز كغَتىا،

فاألسلوبيوف يركف أف اؼبخاطب هبب أف يوائم بُت طريقة الصياغة  كالنحو من جهة أخرل،



 
 
 
 
 
 
 

كأقدار سامعيو، ذلك ؼبا قاؿ بو الببلغيوف ُب تعريفهم ببلغة اؼبتكلم بأهنا مطابقة الكبلـ 
أما  فاؼبتلقي ُب اؼبنظور األسلويب ىو الذم يبعث اغبياة ُب النص بتذكقو لو، ؼبقتضى اغباؿ،

ُب مفهـو الببلغة فاؼبتلقي ال يشكل إال جانبا كاحدا من اعبوانب اؼبتعددة ؼبفهـو مقتضى 
كمقاـ  فمقاـ التنكَت يباين مقاـ التعريف،: اغباؿ، الذم يعٍت أف مقامات الكبلـ متفاكتة

كمقاـ الذكر يباين مقاـ  كمقاـ التقدٙب يباين مقاـ التأخَت، اإلطبلؽ يباين مقاـ التقييد،
كمقاـ الفصل يباين مقاـ الوصل، كمقاـ اإلهباز  اغبذؼ،كمقاـ القصر يباين مقاـ خبلفو،

 (24).يباين مقاـ اإلطناب، ككذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب
ينبغي أف نعرؼ أقدار اؼبعا٘ب فنوازف بينها كبُت أكزاف  (ىجرية210ت)يقوؿ بشر بن اؼبعتمر

اؼبستمعتُت كبُت أقدار اغباالت، فنجعل لكل طبقة كبلما كلكل حاؿ مقاما حىت نقسم 
 (25).كأقدار اؼبستمعة على أقدار اغباالت...أقدار اؼبعا٘ب على أقدار اؼبقامات

كإصباال ؼبا سبق ذكره يبكننا أف نبُت كظيفة األسلوبية كدكرىا ُب إنشاء اػبطاب        
األديب أهنا تعتمد البنية اللغوية ُب عملها كدراسة الوسائل اليت تعرب ّٔا اللغة،كالعبلقة 

كأغلبية األفعاؿ فيها، أك األظباء،  قصرىا، اؼبتبادلة كربليل النظاـ التعبَتم،فطوؿ اعبملة أك
كربليل األصوات البلفتة لبلنتباه كغَت  كاستخداـ اغبركؼ بطرائق معينة ككفرهتا، أك ندرهتا،

كأم تغيَت ُب بناء اعبملة يتبعو تغيَت ُب اؼبعٌت، لذا فهي  ذلك كلو من ؾباؿ حبث األسلوبية،
ألف األسلوب ال يبكن ربديده بوضوح دكف الرجوع إٔب النحو  تعتمد على علم اللغة،

كعبلقتو بالببلغة كالذم ىو عنصر مهم ُب األسلوب كاألخطاء ُب ذلك أخطاء ُب 
التفكَت،فاالعتماد على اؼبعيار النحوم كالببلغي ُب الدراسة األسلوبية، ضركرم لكي 

.    يستطيع الباحث األسلويب اغبكم على مدل اكبراؼ الكاتب على النمط اؼبألوؼ
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  اُِـ١ٞ ك٢ اُغضائش ث٤ٖ االصدٝاط ٝاُزؼذداُٞمغ 
 

 ع٤ال٢ُ ثٖ ٣ؾٞ . د
 عبٓؼخ ٓغزـبْٗ 

 
 
 

 :ٓـوـذٓـخ 
 

       يعرض علينا اؼبشهد اللغوم اعبزائرم قضايا كإشكاليات عديدة كمتداخلة تتعلق ُب 
عمومها باؼبمارسات اللغوية كمظاىر التواصل اللغوم االجتماعي، كىي من إفرازات كضعية 

اللغة ) يعرؼ لغات كؽبجات متعددة اعبزائرم ايط االجتماعيؼ التعٌدد كالتنوع اللغويُت،
العربية الفصحى باعتبارىا اللغة الرظبية، كاللهجات العربية العامية الدارجة دبختلف أنواعها، 

كاللغة األمازيغية، أضف إٔب كل ذلك اللغات األجنبية كالفرنسية كغَتىا من اللغات 
ىذا التنوع كالتعدد اللغوياف تتجلى مظاىرنبا ُب العديد من الفضاءات اؼبكٌونة . (األخرل

كاإلشهار كما   كاألسرة كالشارع كاإلدارة كالتجارة، كاالتصاؿ،زائرمللمحيط االجتماعي اِب
 .ؾإٔب ذؿ

ىي مشكلة كل شعب مزدكج - كما يقوؿ أحد اللسانيُت-        إٌف مشكلتنا اللغوية 
اللغة، فإننا نفكر كنتكلم ك نغٌٍت كنػيتىٍمًتم ُب صلواتنا، كنػينىاًغي أطفالنا، كهنمس ُب آذاف من 

كببهم، كنتفاىم مع من نرغب ُب التفاىم معهم بلغة ؿبكية سلسة، سيالة تتميز بفقداف 
اإلعراب، كبغٌت اغبركؼ اؼبصٌوتة، كتتميز كذلك دبركنة ُب الًتكيب، كبسهولة ُب التعبَت، كال 

علينا أف - ُب التعٌلم كُب القراءة كالكتابة - تتطلب منا جهدا، كلكن ُب حياتنا الرظبية 
، بل (1) نتلٌبس شخصية لغوية ثانية، فنتكلم لغة معربة شديدة اإلحكاـ ُب الًتكيب كالتعبَت



 
 
 
 
 
 
 

 قبد كتابا كبارا معاصرين من العرب كغَت العرب ال يتحرجوف ُب استعماؿ خطابات «إننا
 ، (2)»ؽبجية عامية أك ؿبلية على أفواه أبطاؿ إنتاجاهتم ُب ـبتلف األجناس األدبية

فسلطاف العامية لو السيطرة على الناطقُت بالفصحى حىت اؼبتخصصُت منهم، ذلك أف 
 . (3) االعادات اللغوية اؼبخزكنة زبرج بطريقة الكاعية على غَت إرادة من صاحبو

  
 : رـؾـذ٣ـذ ٓـقـيـِـؾـبد اُـذساعـخ -
أك العامية، كىي اليت تستخدـ ُب الشؤكف العادية، ك اليت هبرم  Dialecte : حـطـُٚـاٍ -

ك  عبارة عن ؾبموعة من الصفات اللغوية تنتمي إٔب بيئة خاصة،" فهي ،ّٔا اغبديث اليومي
مبط من االستخداـ اللغوم :" أك ىي  .(4) "يشًتؾ ُب ىذه الصفات صبيع أفراد ىذه البيئة 

داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غَته من األمباط داخل نفس اللغة جبملة من اػبصائص 
فبا يؤكد أف العبلقة بُت . (5)"اللغوية اػباصة، كيشًتؾ معها ُب صبلة من اػبصائص العاٌمة 

كخصوص ،حيث تشمل اللغة الواحدة عدة ؽبجات متباينة  اللهجة كاللغة ىي عبلقة عمـو
كيٌتخذ مصطلح العامية  (6) .ُب خصائصها اللغوية، مع اشًتاكها ُب صفات لغوية أخرل

 (7).أظباء عدة عند بعض اللغويُت ادثُت

 فَتجع بالدرجة ،أٌما عن اؼبعايَت اليت ربدد إف كانت ىذه اللغة ؽبجة أك فصحى      
األكٔب إٔب موقف أفراد اعبماعة اللغوية من ىذه اللغة أك تلك، ككيفية استخدامها كتوظيفها 

إف أم نظاـ لغوم يتكوف من أصوات تكوف كلمات تؤلف صببل " ُب ؾباالت ـبتلفة، فىػ 
كالشيء .  كأية ؽبجة داخلة ُب ىذا اإلطار ألداء معٌت، كمن ىذا اعبانب قبد أية لغة

األساسي الذم هبعل نظاما لغويا ما يصنف باعتباره ؽبجة أك على أنو لغة فصيحة ىو 
موقف أبناء اعبماعة اللغوية منو، كمعٌت ىذا أنو ليس ُب بنية اللهجة أك اللغة ما وبٌتم 

تصنيفها بالضركرة ىذا التصنيف، كلكن ؾباالت االستخداـ عند أبناء اعبماعة اللغوية ىي 
 فالنظاـ اللغوم الذم يستخدـ ُب ؾباالت الثقافة كالعلم ك ،اليت تفرض ىذا التصنيف

األدب الرفيع ىو ما يصنف اجتماعيا بأنو فصيح، كالنظاـ اللغوم الذم يقتصر استخدامو 
 (8)."ؽبجة أك بأنٌو عامية اليومية ىو بالضركرة ما يصنف اجتماعيا بأنو ةعلى ؾباالت اغبيا

  
 :اُزـؼـذد اُـِـــ١ٞ- 2

        تتفق اؼبعاجم اللسانية على أف التعدد اللغوم عبارة عن استعماؿ لغات عديدة 
نصف متكلما ما بأنو شخص متعدد : داخل مؤسسة اجتماعية معينة، كُب القاموس

 كىو .اللغات إذا كاف يستعمل داخل صباعة معينة كألغراض تواصلية ؾبموعة من اللغات
 .ظاىرة طبيعية ُب دكؿ العآب قاطبة



 
 
 
 
 
 
 

        من الصعب أف ذبد دكلة أك ؾبتمعان يتحدث بلغة كاحدة، فالتعدد اللغوم أمر 
 كال ضَت أف يتخذ التعدد اللغوم مسلك التطعيم كانفتاح الثقافة الوطنية على كاقع،

أٌكد  اإلسبلـ   لقدالثقافات األجنبية لتوسيع دائرة التفكَت اللغوم دبا ىبدـ اللغة الوطنية،
على قيمة التعدد اللغوم حينما ربط القرآف الكرٙب بُت اختبلؼ األلسنة كمعرفة إعجاز ا 

ُب اػبلق، فهذا االختبلؼ آية من آيات ا كليس ىناؾ من مربر علمي كال خلقي 
كال ندرم أم لغة ىي اليت كقف آدـ عليها أكالن، : "يقوؿ ابن حـز. لتفضيل لغة على لغة

كقد قاؿ قـو ىي السريانية، كقاؿ قـو ىي ... إال أننا نقطع على أهنا أًب اللغات كلها
اليونانية، كقاؿ قـو ىي العربية كا أعلم، إال أف الذم كقفنا عليو كعلمناه يقينان أف 

السريانية كالعربانية كالعربية ىي لغة مضر كربيعة ال لغة ضبَت، لغة كاحدة تبدلت بتبدؿ 
كإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية كللعربانية معان، كاؼبستفيض أف أكؿ ... مساكن أىلها

فهي لغة كلده كالعربانية لغة إسحاؽ كىي - عليو السبلـ-من تكلم ّٔذه العربية إظباعيػل 
كقد  (9)".لغة كلده، كالسريانية ببل شك ىي لغة إبراىيم صلى ا عليو كعلى نبينا كسلم

مورس ىذا النموذج ُب آّتمع اإلسبلمي ُب أزىى عصور اغبضارة اإلسبلمية، كٓب تشك 
العربية ضيقنا ك ال تشويشنا كال عجزنا كال عزلة بل ظلت تلك اللغات خادمة للغة العربية 

. معلنة انقيادىا عن طواعية
فالتعددية اللغوية إف برزت بصورة طبيعية نابعة من متطلبات آّتمع اؼبتطلع إٔب         

 فهي ظاىرة صحية، كأما إف سلك التعدد اللغوم مسلكنا إيديولوجينا ،اؼبعرفة اإلنسانية
سياسينا ربت أقنعة ـبتلفة، ظاىرىا الرضبة، كباطنها من قبلو العذاب، فذلك ىو اؼبسخ 

 (10).الثقاُب ك اغبضارم، كاالستعمار ُب شكلو اعبديد

 
 :ث٤ٖ االصدٝاع٤خ اُِغب٤ٗخ ٝاُض٘بئ٤خ اُِـ٣ٞخ- 3
". Diglossia"ترصبة للمصطلح االقبليزم " : La diglossie االصدٝاع٤خ اُِغب٤ٗخ 

 "كارؿ كرمباخر"ييعتىقد أف أكؿ من ربٌدث عن ىذه الظاىرة ىو اللغوم األؼبا٘ب 
Krumbacher 1902" تطرَّؽ فيو إٔب طبيعة ىذه الظاىرة 1902 ُب كتاب لو صدر عاـ ،

كأصوؽبا كتطورىا، كأشار بشكل خاص إٔب اللغتُت اليونانية كالعربية، كخلص إٔب نتائج 
تفسر كثَتان من التطورات اؼبتأخرة لبعض الدعوات ُب العآب العريب، إذ اقًتح على اليونانيُت 

كذلك دعا ، ككاللحاؽ بالعآب الغريب، بتبٍت العامية لغة قومية" ازدكاجيتهم الشرقية"ترؾ 
 (11).لغة قومية- مفضبلن اؼبصرية - العرب إٔب ترؾ فصيح لساهنم كتبٌٍت إحدل اللهجات 

لكن الرأم العاـ الشائع ُب أدب ىذه الظاىرة اللغوية ىو أف العآب الفرنسي كليم         
 La » أكؿ من كبت االصطبلح بالفرنسية (1930William Marcais)   مارسيو



 
 
 
 
 
 
 

diglossie »  ىي التنافس : " بقولو1930كعرَّفو ُب مقالة زبص االزدكاجية ُب العربية عاـ
 (12)."بُت لغة أدبية مكتوبة كلغة عامية شائعة للحديث

 بُت اللسانيُت الذين ينCharles Ferguson         كما يعٌد اللغوم تشارلز فرغيسوف 
كضع مستقر : " معرٌفا إيٌاىا  قائبل1959حبثوا  ُب ىذه الظاىرة اللغوية عندما نشر حبثو عاـ 

نسبيا توجد فيو باإلضافة إٔب اللهجات الرئيسية للغة اليت قد تشتمل على ؽبجة كاحدة أك 
ؽبجات إقليمية متعددة لغة زبتلف عنها، كىي مقٌننة بشكل متقن إذ غالبا ما تكوف 

قواعدىا أكثر تعقيدا من قواعد اللهجات، كىذه اللغة دبثابة نوع راؽ يستخدـ كسيلة 
، سواء أكاف ىذا األدب ينتمي أب صباعة ُب عصر سابق، أـ إٔب  للتعبَت عن أدب ؿبًـت

صباعة حضارية أخرل، كيتٌم تعٌلم ىذه اللغة الراقية عن طريق الًتبية الرظبية، كلكن ال 
 (13)".يستخدمها أٌم قطاع من اعبماعة ُب أحاديتو االعتيادية

 فبعضهم "االزدكاج اللغوم "لقد اختلف اللسانيوف حوؿ مفهـو مصطلح           
يطلقو على كجود مستويُت لغويُت ُب بيئة لغوية كاحدة، أم لغة للحديث كأخرل للعلم 

عند  (قومية كأجنبية )كاألدب كالثقافة كالفكر، كبعضهم يطلقو على كجود لغتُت ـبتلفتُت 
 .فرد أك صباعة ما ُب آف كاحد

 فقد ربٌدث Bilinguisme " ،(14)"          يقابل مصطلح االزدكاجية ُب اللغة الفرنسية 
لقد استخدمنا ُب كٌل مبلحظاتنا :"  عن ظاىرة ثنائية اللغة فقاؿ  Malamberg ماؼبربج"

كُب الواقع إٌف كٌل تداخل   Bilinguismeعن االتصاالت اللسانية مفهـو ازدكاجية اللغة 
 كقد أكرد منذر (15)."بُت عدد من األنظمة يفًتض كجود شيء من االزدكاجية اللغوية

كٌل فرد يتدبر أمره بشكل مبلئم عرب لغة ثانية يعترب :" عٌياشي تعريفا للثنائية اللغوية قائبل
كمع ...مزدكج اللغة، يوجد إذف سباثل بُت ازدكاجية اللغة كاؼبعرفة بلغة أك بعٌدة لغات أجنبية

ىذا التعريف تصبح ظاىرة ازدكاجية اللغة منتشرة، كيصبح عدد من ازدكجت لغاهتم 
 كيشًتط أف يكوف مزدكج اللغة مسيطرا سيطرة تاٌمة على اللغتُت، كأف يتصرؼ (16)،"كبَتا

ّٔما حبرٌية، كأف يقبلو ايط مهما كانت اللغة، فاؼبقصود من ازدكاجية اللغة من ىذا اؼبنظور 
 ( 17).مرىوف بوجود لغتُت متميزتُت كالفرنسية كاألؼبانية مثبل

كجود لغتُت ـبتلفتُت عند فرد ما، أك  Le bilinguisme" ثنائية اللغة"كيقصدبػ          
أكىي اغبالة اللغوية اليت يستخدـ فيها اؼبتكلموف بالتناكب  (18)،صباعة ما، ُب آف كاحد

كحسب البيئة كالظركؼ اللغوية لغتُت ـبتلفتُت، فهي الوضع اللغوم لشخص ما أك عبماعة 
بشرية معٌينة تتقن لغتُت، كذلك من دكف أف تكوف لدل أفرادىا قدرة كبلمية فبيزة ُب لغة 

 (19) .أكثر فبٌا ُب اللغة األخرل



 
 
 
 
 
 
 

الذم يستخدمو الكثَت من  " االزدكاجية" يرفض بعض الباحثُت استعماؿ مصطلح        
ذلك أف العامية كالفصحى ، الفصحى كالعامية: اللغويُت للداللة على شكلي اللغة العربية

 كعليو فاالزدكاجية ،فصيلتاف من لغة كاحدة، كالفرؽ بينهما بالتإب فرؽ فرعي، ال جذرم
أما . اغبق ال تكوف إال بُت لغتُت ـبتلفتُت، كما بُت الفرنسية كالعربية، أك األؼبانية ك الًتكية 

كاألخرل عربية فصيحة، فذلك أمر ال ينطبق مفهـو  أف يكوف للعريب لغتاف إحدانبا عامية،
فَتكف أف أمر  Diglossie"،(20)الثنائية اللغوية"االزدكاجية عليو، إنو باألحرل ضرب من

نوع من الثنائية، كذلك ألهنما فصيلتاف من لغة كاحدة  ُب حُت أف  كالعامية الفصحى
   .االزدكاجية ال تكوف إال بُت لغتُت ـبتلفتُت كالعربية كالفرنسية

       يفهم من ىذا أٌف التحديد الدقيق للمصطلحُت إٔب اآلف غَت كاضح عند الكثَت من 
فٌضل إطبلؽ مصطلح االزدكاج الباحثُت، كأٌف التداخل بُت اؼبعنيُت حاصل عند أغلبهم، كف

، فقد كرد ُب اللغوم على اؼبفهـو األكؿ ألنو أشيع بُت الباحثُت كألف اؼبعجم يدعم ىذا
معجم اللسانيات اغبديثة  أٌف ىذا اؼبصطلح يعٍت كجود أكثر من مستويُت للغة، جنبا إٔب 
جنب ُب ؾبتمع من آّتمعات حبيث يستخدـ كل مستول من مستويات اللغة ُب أغراض 

كيكوف أحد ىذه " االزدكاجية اللغوية " معينة كيسمى الوضع اللغوم ُب ىذه اغبالة 
 Standard"اؼبستويات اللغوية عادة أعلى مركزا، كيسمى باللغة اؼبعيارية أك الفصحى

Language" كتستعمل ُب اؼبكاتبات الرظبية كالتعليم كالعبادة، أما اؼبستول اآلخر فهو ،
عادة يعترب أقل رتبة، كيستعملو أفراد األسرة ُب حياهتم اليومية ُب معامبلهتم االجتماعية ُب 

أك  مواقف اغبوار اؼبختلفة مثل موقف البيع كالشراء ك غَت ذلك، كيسمى باللغة الدارجة
 Colloquial Language.(21)العامية 

 االزدكاجية تعٍت كجود مبطُت من اللغة يسَتاف جنبا «:      أما كماؿ بشر فيعرفها قائبل
إٔب جنب ُب آّتمع اؼبعُت يتمثل النمط األكؿ فيما أشرنا إليو سابقا كأطلقنا عليو 

على ضرب من - كالثا٘ب ما جرل العرؼ على تسميتو " اللغة النموذجية: "اؼبصطلح
كالثا٘ب " Formal" "اللغة الرظبية" ، كقد يسمى األكؿ أحيانا "اللغة اكية- " ـالتعمي

 Informal «.(22)" اللغة غَت الرظبية"
      ىذه االزدكاجية اليت نبلحظها ُب حياتنا اليومية بُت الفصحى كالعامية ىي ازدكاجية

، طبيعية فرضها تكوين اإلنساف ذاتو، كىي على درجات متفاكتة ُب كل لغات العآب
 كاحدة :كظاىرة تكاد تكوف موجودة ُب أغلب اللغات اغبية، باعتبار أف لكل أمة لغتُت

، كمعامبلهتم، كأخرل يتحلى ّٔا اػباصة، كىي لغة التأليف ـيتحدث ّٔا العامة ُب ـباطباتو
كال يظن أمرؤ أننا الشعب الوحيد  الذم يعا٘ب ىذه اؼبشكلة اللغوية، فإف ىناؾ . كالتدكين



 
 
 
 
 
 
 

: أفبا حية معاصرة، كأفبا من اؼباضي البعيد عاشت ىذه الوضعية، كعانت ما نعانيو مثل
 ( 23).اإلغريق كالركماف كاؽبنود، كغَتىم كثَت

      إف كثرة العاميات كتعددىا ُب البيئة اللغوية اؼبعينة أمر طبيعي كمعركؼ، يشهد على 
ذلك التاريخ اإلنسا٘ب القدٙب منو كاغبديث على السواء، فهناؾ ُب الوطن الواحد عشرات 

اللهجات العامية اليت ينبئ عنها كيؤكد كجودىا اختبلؼ األلسن، كتنوع طرؽ األداء، ففي 
 فاللهجات (24)،البلد الواحد تنتشر ُب جنباتو ؽبجات ؿبلية ؽبا ظباهتا كصفاهتا اػباصة

العامية تسَت مع الفصحى جنبا إٔب جنب، كأف كجودىا أمر ربتمو الضركرة االجتماعية، 
 (25)كما تقتضيو من تفاكت ُب مستول االستعماؿ، كحاجاتو تبعا غباجة الناطقُت أنفسهم،

 عن جانب من جوانب الكائن ييعربّْ ىو عضوم، ؼ ُب ذاتو، ان  ليس ميًضرٌ ىاككجود
 (26).الناطق

     تبقى مسألة اللغة العربية الفصحى، كؽبجاهتا العامية ُب صلب اىتمامات كل الناطقُت 
ّٔا، فًإٍف كانت مطركحة عند الدارسُت كظاىرة لغوية جديرة بأىٍف تػيٍبحىث، رغم تباين 

اؼبواقف فيها، فهي مطركحة عند كل متحدث باللغة العربية، ذلك ألنو ُب انتقاؿ إلزامي 
كدائم بُت الفصحى كالعامية، ىذا التبلـز يكوف أيضا ُب اغبياة العامة لؤلفراد، حيث قد 

تتنوع بُت الطبقات، كما قد يلـز على الفرد اؼبثقف أف يستعمل الفصحى ُب كسطو 
العلمي بُت النخبة اؼبثقفة، كُب اافل الرظبية، ُب حُت أنو عندما ينزؿ إٔب عامة الناس 

   ( 27).يضطر إٔب تغيَت أسلوب التواصل فيستعمل بذلك العامية
 

 :اُٞاهغ اُِـ١ٞ ك٢ اُغضائش ث٤ٖ االصدٝاط ٝاُزؼذد
     يتميز الوضع اللسا٘ب باعبزائر بتعدد لغوم قائم ال ينكره أحد، تتعايش ضمنو 

مستويات لغوية عديدة، حيث يعمل كٌل مستول على ضماف موقعو كدكره كمكانتو، كعلى 
 .احتكار مناطقو اعبغرافية،إنو كضع سانبت فيو عوامل عديدة ـبتلفة

 اللغة العربية الفصيحة كؽبجاهتا ىي     تتعايش ُب اعبزائر مستويات لغوية عديدة، 
 . ، إٔب جانب اللغة الفرنسية(القبائلية، الشاكية، اؼبيزابية، الًتقية)العامية، األمازيغيات 

 : ثبلثة مستويات متميزة من التواصل اللغومأماـكىكذا قبد أنفسنا     
 

م مستول استخداـ اللغة ألغراض دينية، حكومية، كتعليمية  أ:أُغزٟٞ اُشع٢ٔ -1
لغة  ىيك، la langue arabe classique (أم الفصحى)أم اللغة العربية الكبلسيكية 

كالنثر  القرآف الكرٙب كالًتاث العريب، كاليت تستخدـ ُب اؼبعامبلت الرظبية، كُب تدكين الشعر
 .كالعربية العصرية اؼبوحدة اؼبستخدمة ُب كسائل اإلعبلـ (28) ،كاإلنتاج الفكرم



 
 
 
 
 
 
 

 أم ،كالتطبيق  ك ىو مستول استخداـ اللغة للتواصل اليومي:أُغزٟٞ اُزٞاف٢ِ -2
كىي  العربية العامية، كاللهجات (القبائلية، اؼبيزابية، الشاكية، الًتقية) اللهجات األمازيغية

 .اليت تستخدـ ُب الشؤكف العادية، كاليت هبرم ّٔا اغبديث اليومي
مازيغ، ك بالتإب   تعد اللغات األمازيغية اللغات األـ لسكاف بٍت:اُِـبد األٓبص٣ـ٤خ

متداد لسا٘ب معركؼ قديبا ُب ، ؽبا افقد سبقت ىذه اللغة التواجد العريب على ىذه األرض
 .باإلضافة إٔب مصر،ك النيجر، كمإب منطقة اؼبغرب العريب

 :أنبها تتوزع األمازيغيات ُب اعبزائر إٔب ؾبموعات كبَتة
 
منطقة القبائل أىم منطقة   ك ىي اللغة األمازيغية األكثر انتشارا كتعدُّ : حـ١ـٍـثبئـمـاٍ  - أ

ُب اور  جباية ك تيزم كزك، مع كجود أقليات: ناطقة باألمازيغية ك تشمل منطقة القبائل
 .العاصمة اؼبمتد من سطيف إٔب العاصمة ك يضم  سطيف، برج بوعريريج، البويرة،

ٍ - ب األمازيغ القاطنُت جبباؿ  كىي اللغة اليت يتحدث ّٔا ؾبموعة من السكاف: حـا١ٝـػـا
 .باتنة ، أـ بواقي، خنشلة، تبسة، كاعبهة اعبنوبية من سطيف: األكراس ضمن كاليات 

  .كبَتة موزعة بُت اعبزائر، ليبيا، كالنيجر يتحدث ّٔا الطوارؽ، كىم قبيلة :حـ١ــسمـزـاٍ - ت

ٍ - ث ُب مناطق متفرقة كتيبازة، كمدف الشريط  ك ىي لغة السكاف اؼبتمركزين: حـ١ـػـؽَـا
 .امتدادات عالية ُب اؼبغرب ااذم للمغرب األقصى كمغنية ، كؽبم

 بٍت ميزاب، اؼبستوطنوف ُب غرداية  كىي اللغة اليت يتحدث ّٔا سكاف:حـ١ـصاةـ١ـّـاٍ - ج

 . كاؼبدف االباضية األخرل من اعبنوب اعبزائرم

 من العدد %20 نسبتهم حوإب  األمازيغيات ىي اللغات األـ للناطقُت ّٔا، تبلغإفٌ 
 اإلصبإب لسكاف اعبزائر، أصبحت اللغة األمازيغية اللغة الوطنية الثانية بعد اللغة العربية ُب

 (29).2002سنتاعبزائر ابتداء من 

  :اُغضائش٣خ اُؼب٤ٓخ اُِٜغبد

، تستعمل كأداة للتواصل اليومي ُب  العاميات اعبزائريةيتواجد باعبزائر عدد كبَت من     
كالوضعيات غَت الرظبية ، كما أهنا أداة  كسط العائلة كمع األصدقاء، كُب صبيع اؼبناسبات

 كاللهجات العربية ُب اعبزائر .....الثقافة الشعبية من شعر كنثر شعيب مهمة ككسيلة غبمل
اللهجات العامية ُب الشرؽ اعبزائرم، كعاميات اعبزائر : كزع على أربع مناطق رئيسية ىيتت

 .الوسطى كضواحيها، كعاميات الغرب اعبزائرم، إضافة إٔب اللهجات العامية باعبنوب

 أم مستول استخداـ اللغة ألغراض اقتصادية كاالنفتاح :اُٞظ٤ل٢ أُغزٟٞ  -3
، فبعد تنصيب عبنة (االقبليزية– الفرنسية  )كالبحث ؿ على العآب اػبارجي كالتباد

اإلصبلح الًتبوم خرجت اللجنة بانطباع مفاده أف سبب تأخر التعليم كعدـ مسايرتو 



 
 
 
 
 
 
 

كعليو فبل بد من اعتماد الفرنسية ُب العلـو . للركب ُب اعبزائر ىو جعل العربية لغة العلم
الكونية خاصة، ٍب جرٌبت الفرنسية كلغة ثانية ُب اؼبراحل األكٔب من التعليم االبتدائي 

حيث ٓب يتجاكز الطفل سن الثامنة ٍب عدؿ عن ىذا القرار كأٌخرت إٔب  (السنة الثانية)
كاألمر منطقي لكوف الطفل ٓب يتمكن من . السنة الثالثة، كذلك لعدـ قباح التجربة

البديهيات األكٔب ُب لغتو من نطق اغبركؼ سليمة كتركيب صبل بسيطة صحيحة، فيزيد 
جهده ُب ربمل أعباء لغة أخرل ٓب يسمعها ُب بيتو، فتتضاعف اؼبعاناة كوبصل اؼبلل 

 .كالنفور من اللغتُت

، كلكل منها نصيبو من االستعماؿ ُب مستويات أربعةكىكذا قبد أنفسنا أماـ         
عادة لغة شفاىية، كىي اؼبتمٌكنة أكثر ُب آّتمع، كاللغتاف  (األـ)كإٌف لغة اؼبنشأ . آّتمع

كمن ىنا . مكتوبتاف، كليس ؽبما نصيب معترب ُب االستعماؿ (العربية الفصيحة كالفرنسية)
قبد الفرد اعبزائرم، اؼبتعلم كغَت اؼبتعلم ُب الغالب، ذا لساف مزدكج، بسبب االستعماؿ 

الدائم لليغة على حساب لغة أخرل، كردبا لعامل توٌفر لغة ما على أدكات تعبَتية دقيقة، أك 
كىذا ما خلق ما يسمى باالزدكاجية . على مصطلحات دقيقة تساعد الفرد ُب زبصصو

لعامل االحتكاؾ  Diglossie  كيبكن أف نطلق عليو ما يسمى بػ، Bilinguismeاللغوية
اللغوم بُت لغتُت أك أكثر؛ كذلك عندما يوظف فرد ما أك صباعة معيٌنة لسانُت ـبتلفُت ُب 
آف كاحد؛ حيث يبزج بينهما بفعل االقًتاض كالتحٌوؿ اللذين يستغلهما ُب قالب لغة من 

. لغة ما دكف شعور منو، بل إٌف تأثَت لساف لغة ما يظهر جليان، كعلى حساب لغة أخرل
كىو استعماؿ الفرد أك اعبماعة للغتُت بأية : كيسمي البعض ىذه الظاىرة بالثنائية اللغوية

 .كألم ىدؼ من األىداؼ  اللغة  درجة من درجات اإلتقاف، كألية مهارة من مهارات

          إف كاقع استعماؿ اللغة العربية الفصحى ُب آّتمع اعبزائرم يبٌُت فبارستها ُب 
الًتبية كالتعليم اعبامعي كاإلدارة ككسائل اإلعبلـ : سياقات خاٌصة تٌتصل دبجاالت منها

اؼبكتوبة كاؼبنطوقة، كربظى بكوهنا اللغة الوطنية ُب ىذا آّتمع اؼبتنوع لغويا، كمن ناحية 
أخرل ال ربظى باستعماؿ كٌل الفئات رغم ما ؽبا من تأييد كدعم، كلعٌل أسوأ ما يلحق ّٔا 

ىو غيأّا على مستول التداكؿ اليومي كضيق حدكد استعماؽبا الشفوم، كتكاد تكوف 
ظاىرة التواصل بالعربية الفصيحة قليلة جٌدا، ذلك أنٌنا ما ظبعنا مواطنا جزائريا رظبيا خارج 

الرظبيات، كال مواطنا شعبيا خارج اؼبدارس كاعبامعات تنحٌل عقدة لسانو جبملة عربية 
كاحدة مستقيمة إالٌ نادرا كفلتة فبا حافظت عليو البنية السليمة للغة العربية الطبيعية، حىٌت 

أضحى اليـو العجب باديا على ألسنة قٌلة فبٌا يتحفظوف ُب الٌلحن ُب اافل كاؼبنتديات 
 (30).كالقمم من متحٌدث عريب يراقب لسانو من الٌلحن



 
 
 
 
 
 
 

 ذلك أف ىذه اللغة يراد ؽبا أف تكوف لغة العرب أينما ، كبَتة غدا مشكلةإف كاقع العربية
 من العوائق اليت ربوؿ بيننا كبُت إفٌ ... كانوا، ٍب أف تكوف ُب مستويات كدرجات ـبتلفة 

ما زلنا "  كما يقوؿ إبراىيم السامرٌائيإدراؾ شيء من ىذا اؽبدؼ ىو أف ىذه العربية
 هبهلها ابن الشارع كما هبهلها اؼبتعلم اؼبثقف كقد أكوف مصيبان لو قلت هبهلها ،قبهلها

كقد أكوف غَت مفرط لو قلت أف مدرس اللغة العربية . ذكك االختصاصات اؼبختلفة
ذلك أف طائفة كبَتة منهم ال سبلك القدرة الوافية الكافية على . كأساتذهتا ُب ؿبنة منها

 العربية الفصيحة ُب عصرنا اغبديث مشكلة صعبة ذلك إف. ... اإلعراب بفصيحة مليحة
بأننا شاعركف أبدان أف ُب لغتنا حاجة إٔب أف تػييَّسر رظبان كبناءن ككبوان لكي تصبح لغة يباشرىا 

إننا معاشر العرب قبهل لغتنا كقبد ُب . ... اؼبعربوف فيتصرفوف ّٔا كبلمان كفكران ككتابة
 يبلك من ىذه العربية القدر أفمباشرهتا صعابان كثَتة فبل يستطيع كثَت من صبهرة اؼبختصُت 

 (31)" الذم يعينو على إيصاؿ العلم كاؼبعرفة إٔب غَته بيسر

 
 : اٗـؼـٌـبعـبد اُـزـؼـذد اُـِـــ١ٞ كـ٢ اُـغـضائـش

نظرنا إٔب آّتمع اعبزائرم كجدناه يتكلم خليطا بُت الفرنسية كالعربية كاللهجات إذا  - أ
يفىرنىس، كاؼبزدكج 

يعىٌرب، كاؼب
الية باختبلؼ مناطق الوطن، فقد ذبد ُب العائلة الواحدة اؼب

اللغة، كمن ال وبسن ال الفصحى كال اللغة األجنبية أك هبمع قليبل من االثنُت؛ كليس 
يكن من أمر، فإف اللغة   ك مهما،اؼبتكلمُت ّٔذه اللغة أك تلك دبقدكر أحد أف يعطي نسبة

  فبا هبعل اللغة العربية .زائراِبالفرنسية دبعية ؽبجات ؿبلية كثَتة، تسجل حضورىا بقوة ُب 
كمن ازبذىا لسانا لو ؿباصرين، كعاجزين عن أداء أبسط كظائفهم اؼبتمثلة ُب الفصيحة 

للغة أثرا فعاال ُب حياة الفرد "التواصل كالتعبَت عن رغباهتم كآالمهم، خاصة إذا سلمنا بأف
كآّتمع، فهي بالنسبة للفرد كسيلة التصالو بغَته، كعن طريق اتصالو بغَته يدرؾ الفرد 
 أغراضو كوبصل على رغباتو، كما أهنا كسيلتو اليت يعرب ّٔا عن آمالو كآالمو كعواطفو،

كاللغة هتٌيئ للفرد فرصا كثَتة لبلنتفاع بأكقات فراغو، كذلك عن طريق القراءة ك اؼبطالعة 
كاالستمتاع باؼبقركء، فيغذم الفرد بذلك عواطفو، كىي أداتو اليت يقنع ّٔا غَته ُب ؾباالت 

 أداتو اليت ينصح ّٔا اآلخرين كيرشدىم ك ينشر ااؼبناظرة كاؼبناقشة كتبادؿ الرأم، كما أنو
 (32)..."بوساطتها اؼببادئ بينهم ك يؤثر فيهم 

 كانت اللغة العربية الفصحى ىي لغة فإذا  كضعا لغويا غَت منتظم،ىذا الوضع اللغوم ترؾ 
 التواصل الرظبية ُب الوثائق كاؼبرافق العمومية، كتزاضبها الفرنسية ُب اؼبؤسسات اإلدارية

 كالعاميات العربية ىي لغات التواصل اليومي ت،ف األمازيغياإ كالتعليم العإب، ؼ كاإلعبلـ
 ىذا الوضع الواقعي يعيش مفارقات غريبة، إذ ال عبلقة لو بالوضع ،ُب البيت كالشارع

 كالقوانُت، فاللغة العربية ىي اللغة الرظبية دستوريا  القانو٘ب اؼبنصوص عليو ُب الدستور



 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة كاالقتصاد يكاد يكوف عاٌما ُبالفرنسية  حضور ، كلكن باإلضافة إٔب األمازيغية
، فبٌا غدا لو تأثَت كبَت ُب كالتعليم العإب  جزء كبَت من اإلعبلـ اؼبكتوب كالسمعي البصرم

  .بناء تفاكتات لغوية كاجتماعية
 على التعايش الذم مٌيز اللغة العربية ا التعدد اللغوم عوامل بالغة اػبطورةشٌكل ىذ - ب

عندما طغت فيها زائرية تلوث ُب البيئة اللغوية اِب األمازيغية، كىوما نتج عنوبُب اختبلطها 
بٌوأة عرب الثقافة كاؼبعرفة كالسلوكات اللغوية الية، ماللغة األجنبية الدخ

ي
لة على اللغة الية اؼب

ؾبسدا ُب بيئة اعبزائرية كشوشت بالتإب على التعايش الذم كانت تعرفو البيئة اللغوية 
 العربية) رظبية ية بُت لغة معيار Multilinguisme:بيئة التعدد أك Diglossie:االزدكاج
 ُب الظاىر ثنائية لغوية بسيطة كبدت اكؽبجات من نفس النسق اللغوم، رغم أنو (الفصيحة

 . كاللهجات العامية األمازيغية/ تتمثل فقط ُب اللغة العربية 

 كمن ىنا قبد الفرد اعبزائرم اؼبتعٌلم كغَت اؼبتعٌلم ُب الغالب، ذا لساف مزدكج، بسبب 
االستعماؿ الدائم للغة على حساب لغة أخرل، كردبا لعامل توٌفر لغة ما على أدكات 

 كىذا ما خلق ما ،تعبَتية دقيقة، أك على مصطلحات دقيقة تساعد الفرد ُب زبصصو
،ىذا    Bilinguisme، كالثنائية اللغوية "Diglossie  "يسمى باالزدكاجية اللغوية

 .االستعماؿ غدا لو األثر الكبَت ُب بناء تفاكتات،  كساىم ُب بركز رباليل كثَتة
 -عربية)يرتبط بالنموذج اللغوم الثبلثي فقط   الاعبزائرإف تعقد اؼبسألة اللغوية ُب  - ت

للعاميات كإمبا يرتبط بنماذج سفلية أخرل تؤكؿ إٔب الوضع االعتبارم  (فرنسية-أمازيغية 
، ىذه الظاىرة أصبحت من بُت اؼبسائل اؼبطركحة ُب ؿبيط اللغة العربية، ذلك أف اؼبتنوعة

 ألمة كاحدة مشكلة صعبة كمعقدة كفيها من عوائق التحصيل ركجود لغتُت اثنتُت أك أكث
ما تبقى العربية معو ُب مستول أضعف، فاعبزائرم كغَته من العرب يقرأ ك يكتب ك يؤلف 

 كليس (33)بلغة كيتحادث كيغٍت بلغة كيػىٍرًكم النكات كيتشاجر  كيداعب أطفالو بلغة ثانية،
من شك أف ىذه الظاىرة أصبحت من أىم القضايا اليت تثَت اعبدؿ كاؼبناقشة بُت علماء 

العربية، بشيء كثَت من االىتماـ، كمن بُت اؼبشاكل اليت تؤرؽ باؿ اؼبشتغلُت باللغة 
إف مشكلة االزدكاج اللغوم بالنسبة للمجتمعات اليت تتكلم «: كالقائمُت على أمرىا

العربية أبعد مشكبلهتا غورا، كأعنفها أثرا، ألهنا تصيب ىذه األمم العربية صبيعا بظاىرة 
االزدكاج اللغوم اليت ذبعلها ربيا كتشعر كتتعامل، كتتواصل بلغة مرنة يومية نامية متطورة 

مطاكعة، ٍب ىي تتعلم كتتديٌن كربكم بلغة مكتوبة ؿبدكدة غَت أمية ال تطوع ّٔا األلسنة، 
 (34).»كتتعثر فيا األقبلـ

ُب النظاـ الًتبوم ال ينتج إال متعلما ضائعا بُت التعريب كالفرنسة  جعل االزدكاجية - ث
سواء لقنت باعتبارىا لغة " كينشأ على أفكار مبعثرة بُت الثقافتُت الوطنية كاألجنبية، فاللغة 



 
 
 
 
 
 
 

كحسب أك كسيلة لتدريس مواد، البد كأف ربمل ضمنيا ؾبتمعها األصلي، ذلك أهنا أكثر 
كمن ٍب فقد يؤدم تعٌلمها إٔب " ارتباطا باغبوامل أك اػبلفيات اإليديولوجية كاغبضارية

 (35).استبلب ثقاُب للمتعلم، كيصبح ظاىرة اجتماعية كثقافية بُت أفراد آّتمع

لقد بٌينت التجارب أٌف من بُت الصعوبات اليت تعًتض التلميذ خبلؿ عملية التعٌلم تزداد 
بالضركرة، إذا كاف هبب عليو أف يكتسب اؼبعارؼ كالعلـو بلغة أجنبية ال يتقنها أحسن 

اإلتقاف، فبٌا يؤٌدم إٔب فشل مدرسي، كلئن كانت اللغة الثانية تنتمي إٔب ثقافة مغايرة، فاف 
الصعوبات تزداد من منطلق أٌف التلميذ ال يتعامل فقط مع لغة أجنبية، إمٌبا يتعامل أيضا مع 

  (36).مصطلحات كبٌت للتعبَت كالتفسَت جديدة سباما بالنسبة إليو
        إف ىذا االزدكاج ٓب ينتج لنا إال جيبل ضعيفا مهزكزا على مستول اللغتُت، فالطالب 
اليـو ُب الثانوية كاعبامعة ال يبكنو اغبديث باسًتساؿ باللغة العربية، أما الفرنسية فهي غائبة 

 .عن لسانو كيده إال كلمات ألفها كظبعها ك األغلب فبن يستعملوهنا ال وبسنوف كتابتها

لقد أصبحت العربية خليطا من األلفاظ العامية ك الفرنسية على صبيع اؼبستويات ىذه 
الظاىرة متفٌشية كمتغلغلة ُب آّتمع دبختلف فئاتو كطبقاتو، فاػبلط بُت العربية كالفرنسية ُب 

 كىو ما يؤدم إٔب .ـبتلف ؾباالت الٌتعبَت دكف أف يتقن الكثَتكف منهم اللغة الفرنسية
تشويش لغة الٌناشئة كتقدٙب صورة منحطٌة عن لغتهم العربية فيحملهم ذلك على ازدرائها 

كالٌزىد فيها؛ كىو الشيء الذم ظهرت بوادره ُب إنتاج جيل ضعيف ُب اللغة العربية ال 
 ىذا الوضع الذم قد يؤدم مستقببل إٔب مسخ اللغة كالبعد .يقدر أف يبدع كال أف يفٌكر ّٔا

 (37).ّٔا عن األصل أك ربويلها إٔب لغة ىامشٌية فاقدة لفعاليتها
لقد اعتيرب الوضع االزدكاجي ُب أية لغة أنو يشكل عوائق ـبتلفة للناطقُت بتلك  - ج

اللغة؛ كما اعتربه الكثَت من الباحثُت عائقان للتعليم كللتطور الًتبوم كاالقتصادم كالتماسك 
ف تكن االزدكاجية، كبشكل موضوعي، أداة بارعة للضركرة، فإهنا من كجهة إك. القومي

النظر االقتصادية كالتماسك القومي كفعالية التعليم كاالتصاالت كأجهزة اإلعبلـ لعائق 
 كظيفة اللغة ليست لبلتصاؿ كحسب؛ كحقيقة أف اللغة أفٌ باإلضافة إٔب ذلك، إذا اعتربنا 

ف كجود االزدكاجية ُب إزبدـ احتياجات الشخص كآّتمع العاطفية كاؼبعرفية كالنفسية، ؼ
االزدكاجية رمز كتذكرة للصراع . اعبماعة اللغوية لذك آثار ؿبدّْدة، بل معقدة لقوهتا التعبَتية

 كيبٌُت أنيس فروبة انعكاسات كأثر االزدكاجية .االجتماعي كنقص التماسك االجتماعي
 :على حياة الفرد فيما يلي

  عناء أك بذؿ إٔبانتقاؿ العريب من لغة سيالة سلسة مرنة غَت معربة،من لغة ال ربتاج 
ة عن حياتو اليومية صعبة معقدة معربة زبضع لقوالب معينة،أمر بغرم    لغة إٔبجهود 

 .يعوؽ الفكر



 
 
 
 
 
 
 

  الفصحىإٔب  أما آثارىا ُب الًتبية فأهنا تتطلب زمنا أطوؿ لبلنتقاؿ من العامية ، 
 عن القراءة ككساد األدب اإلعراضكتولد   لغة أخرل مغايرة ؽبا،إٔبكىو انتقاؿ من لغة 

 .كطغياف القالب على اؼبعٌت كصعوبة كتب التدريس

 خص ُب المباالة العرب دبراقبة لغة ؿأما آثار االزدكاجية ُب تكوين الشخصية فتت
 بالعجز الظاىر ُب الغربيُت،  األكالداؼبقارنة مع من ىم ُب سنهم من ب كاتسامهم األكالد

 .حسن التعبَت 

 أف القتل ككثرة اعبرائم اليت تسمى ُب الشرؽ دفاعا يتمثل ُب أما تأثَتىا ُب األخبلؽ ؼ
ثر ازدكاج اللغة أ كأخَتا يبٌُت .عن العرض كالشرؼ ناجم عن آثار كلمات ؽبا فعل السحر
 نتيجة قكاالستماع باؼبسرح ُب الفنوف اعبميلة ليستنتج أف العرب قد حرًموا من مشاىدة 

 (38).االزدكاجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 خبرٔخ
الوضع اللغوم باعبزائر يكتسي طابع التعدد، الذم غدا لو يٌتضح فبا تقدـ أف          

 كما ُب زائراِب اللغوم ُب ىذا التعدد األثر الكبَت ُب بناء تفاكتات لغوية ك اجتماعية، كأٌف 
باقي البلداف العربية أضحى مسألة  معٌقدة، فنحن ُب حاجة ماٌسة إٔب جهود لتنظيم ىذا 
التعدد كترتيب الشأف اللغوم، من أجل التحٌكم ُب نتائجو، كاؼبهٌمة  ال يتحملها اللسا٘ب 

 بل تعود مسألة القرار فيها إٔب ، تدبَتىا لوحده كما يستعصي على السياسي  ،لوحده
سياسة التخطيط اللغوم اليت تقع مسؤكلية إعدادىا كتنفيذىا على عاتق الدكلة 

 .كمؤسساهتا
         من أجل ذلك أصبح التخطيط اللغوم ضركريا على اؼبستول الوطٍت ّٔدؼ تكوين 

اذباه عاـ يتمثل ُب سياسة لغوية كاضحة اؼببلمح يشارؾ ُب تنفيذىا اؼبعنيوف باألمر، نظرا 
ألٌف التخطيط اللغوم يستجيب الحتياجات ذات طبيعة سياسية كاجتماعية كاقتصادية، 
فإف عمليتو ينبغي أف تضٌم ُب مراحلها اؼبختلفة ـبتٌصُت ُب العلـو السياسية كاالقتصادية 
كعلم اللغة االجتماعي كاللسانيات كغَتىم من اغباسوبيُت كاإلحصائيُت، كما يشارؾ ُب 
تنفيذ اػبطٌة اللغوية الًتبويوف كاإلعبلميوف كاإلداريوف كغَتىم، فآّامع اللغوية كمكاتب 

التعريب، كبنوؾ اؼبصطلحات كالكلمات، كمشاريع الًتصبة اآللية بإمكاهنا أف تساعد 
اغبكومات كأف تدعمها ُب مساعيها لوضع سياسة لغوية من شأهنا أف ترتب اؼبشهد 

 . اللغوم، كتضع سياسة لغوية ناجعة
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  ٝث٘بئ٤خ اُ٘ـ اُغشد١اُلنبء اُشٝائ٢
 

 رٞار٢ خبُذ      
 أُشًض اُغبٓؼ٢ ثز٤غٔغ٤ِذ

 
 يعٌد فن الركاية من أعقد فنوف األدب، نظران ألنو يتميز بقابليتو العجيبة لكل 

ؿباكالت التجريب كالتجديد اليت تطرأ عليو من حُت آلخر، ككذا الشتمالو على ألواف شىت 
من ضركب اإلبداع، تكاد زبرج، بل زبرج فعبلن، كما يرل كثَت من النقاد كالدارسُت، من 

نطاؽ اغبصر كالتصنيف كؿباكالت تبويب عناصره كرصد كيفية بنائية أعمالو، كطرؽ 
 .زبرهبها

      كقد عكف النقاد كاؼبتخصصوف ُب دراسة ىذا الفن، منذ بواكَت القرف اؼباضي على 
ؿباكلة التنظَت لو، كمن ٍب إهباد الطرؽ اإلجرائية اليت تساعد على ربليل األعماؿ الركائية، 

ككاف نزكعهم ظاىران كبو التصنيف كعزؿ البٌت . كتسهيل فهم بنائيتها كسر صبالياهتا
كالعناصر اؼبكونة للعمل السردم بعضها عن بعض، كذلك لغرض تيسَت النظر فيها 

 .كاكتشاؼ كيفية تضافرىا  لتكوين عمل ركائي ما
ال هبدم، بالنظر إٔب أف أم عمل فٍت ىو كله -  ُب حقيقة األمر – كلكن ذلك 

متكامل، ال يبكن ذبزئتو، إال بالقدر الذم يقرب دارسو من كضع يده على مكامن اعبماؿ 
كاإلبداع كالتفرد فيو، كالعمل األديب ىو كحاصل صبع إٓب للعناصر اليت تؤلفو، بل إف 

تفتيت ىذه العناصر كل على حدة يًتتب عليو فقداف قواـ العمل بأكملو، فكل عنصر ال 
 .يتحقق لو كجوده إال ُب عبلقتو ببقية العناصر، ٍب ُب عبلقتو بالكل البنائي للنص األديب

 كُب ضوء الوعي ّٔذه اغبقيقة، حاكؿ كثَت من الدارسُت اػبركج بدراسات ال زبلو 
من الطابع الًتكييب الذم يصبو إٔب التطرؽ إٔب أغلب العناصر البانية للحمة العمل، ما 

استطاعوا إٔب ذلك من طرؽ كحيل، غَت أهنا ُب حقيقة األمر تنحى دائمان كبو النزكع إٔب 
التصنيف كالتجزمء، الذم يبدك أف ال مفر منو، ُب ظل كاقع عدـ كجود طريقة ذبعل 

 .موليةبنظرة شالدارس يفهم العمل السردم كوبيط جبمالياتو 
      إف ما ذكرناه سابقان من صعوبة فهم اؼبنت السردم من خبلؿ إفراد الدراسة لعنصر من 

عناصره أك تقنية من تقنياتو، هبعلنا ال نرل خبلؼ ذلك ُب دراستنا ىذه اليت ستهتم 
بالفضاء كدكره ُب بناء النص الركائي، حيث إنو ال مناص لنا من أف نشَت كلو عرضان إٔب 
بقية العناصر كالتقنيات السردية اليت تعمل بالتماس معو، كبنية الزمن كأسلوبية الوصف، 



 
 
 
 
 
 
 

، ككذا الشخصيات (الذم يعترب جزءان من الفضاء)كالبوأرة اليت ربدد جهة النظر للمكاف 
اليت يبكن أف تلعب دكران ال يستهاف بو ُب تكوين صورة عن الفضاء الذم تتحرؾ فيو، 

كاليت تعترب، على رأم كثَت من الدارسُت اؼبركز كالقطب الذم تدكر حولو العناصر األخرل 
 .كلها

  
 :ٓلّٜٞ اُلنبء اُشٝائ٢

 كىو العناصر اليت تقـو عليها بنائية أم نص سردم،الفضاء الركائي ىو أحد        
ُب داخل أم نسيج نصي إبداعي بوظيفة ال تقل أنبية عن الوظائف اليت تؤديها  " يضطلع

العناصر النصية األخرل، كغالبان ما يستعمل للداللة على آّاؿ الطبيعي الذم ذبرم فيو 
. (1)"كقائع القصة، كتتحرؾ فيو شخوصها

كالركاية فن يعٌت بتقدٙب حياة اإلنساف ُب إطار فٍت، بغض النظر عن أطوار ىذه        
الذم تدرج حياتو كاغبياة، أك أشكاؿ تقديبها ُب قالب يستوحي أدكاتو من كاقع اإلنساف، 

.  كما ىو معلـو بداىةن ُب إطار الزماف كاؼبكاف
ككما ال يسوغ بداىة ألم عمل ركائي أف تنسج خيوطو ُب معزؿ عن اإلنساف        

بأحاسيسو كمشاعره، كدبعزؿ عن الزماف سواء أكاف عامان أك خاصان، فإف اؼبقاـ يفرض علينا 
، (الفضاء)« اغبيز»ال هبوز ألم عمل سردم أف يضطرب دبعزؿ عن "أف نقوؿ ىنا بأنو 

الذم ىو من ىذا االعتبار عنصر مركزم ُب تشكيل العمل الركائي من حيث ربطو 
 (2)."بالشخصية كاللغة كاغبدث، ربطان عضويان 

دبفهومو البسيط أك األكٕب، وبيلنا إٔب تصور ذىٍت عن اؼبكاف « الفضاء الركائي» ك      
الذم ذبرم فيو األحداث، كتضطرب فيو الشخصيات، فتصوير األماكن بالكلمات ُب 

، مهما  أك سينماتوغرافيان قصة ما، ىبتلف كل االختبلؼ عن تصويرىا تصويران فوتوغرافيان 
 لن باؼبكاف الكاتب خربةؾبرد "بالغت تلك القصة ُب كصف الواقع كالتحلي بالواقعية، ألف 

ذبعلو قادران على إحيائو ُب كلمات، كما أف ؾبرد لصق الفتة بأف ىذا اؼبكاف ىو القاىرة، 
.  (3)."ال يكفي لبث اغبياة ُب ىذه التسمية

عن ىذا اؼبعٌت « Gaston Bachelard« »غاستوف باشبلر»كقد عرب الفيلسوؼ الفرنسي 
اؼبكاف اؼبمسوؾ بواسطة اػبياؿ، لن يظل مكانان ؿبايدان خاضعان : " بعبارة لطيفة يقوؿ فيها

.  (4)"لقياسات كتقييم مساح األراضي
أف اؼبكاف أك صورتو إذا دخلت منطقة اػبياؿ، ىو  ،كما نفهمو من ىذه العبارة ىنا       

 ، كاؼبشاعر الذاتية،لن تبقى صورة ىندسية صماء، بل تضحى صورة فبتزجة باألحاسيس
. اليت ذبعلها تنفلت كتتأىب على القياس الذم يعتمد على إحدل اغبواس اػبمس



 
 
 
 
 
 
 

 أك الصورة الذىنية اليت ربدثها الكلمات ،ففي اللغة األمر منوط بالتصور الذىٍت       
 األمر الذم هبعلو ، ىذا التصور يتميز بالذاتية، كما ىو معركؼ،لدل اؼبتلقي أك القارئ

الذم ىو « الفضاء اؼبتخيَّل»آخر، لذلك يسميو بعض النقاد إٔب ىبتلف من شخص 
ؾبموع العناصر اؼبكانية الواردة، دبا ىي أشكاؿ طوبوغرافية كأعبلـ جغرافية، ىي دبثابة "

 ( 5)."نسق يعيد تشكيل الواقع، دكف أف يكوف نسخة مطابقة لو
إف الفضاء يكشف، إذف، عن مقدار االىتماـ الذم يوليو الركائي للعآب كنوعية "      

ذلك االىتماـ، فيمكن للنظر أف يتوقف عند الشيء اؼبوصوؼ أك يتعداه فالوصف يًتجم 
العبلقة اعبوىرية، القائمة ُب صلب الركاية بُت اإلنساف، مؤلفان كاف أك شخصية، كالعآب 

ايط، فهو يفر منو أك يعوضو بآخر، أك يغوص فيو ليسربه، كيفهمو أك يتعرؼ، من 
أم أف ماىية الفضاء كربديده مرتبط بشكل أساسي بطريقة إدراكنا ( 6)."خبللو، إٔب نفسو

.  لؤلمور ك ما يدكر ُب أذىاننا كفق ما اكتسبناه من خربات ُب اغبياة
إف قراءة الركاية رحلة ُب عآب ـبتلف عن العآب الذم يعيش فيو "كاغبقيقة ىي       

القارئ، فمن اللحظة األكٔب اليت يفتح فيها القارئ الكتاب، ينتقل إٔب عآب خيإب من 
صنع كلمات الركائي، كيقع ىذا العآب ُب مناطق مغايرة للواقع اؼبكا٘ب اؼبباشر الذم يتواجد 

إف اللغة البانية ُب اػبطاب األديب، ال تستمد سلطتها من سطوهتا " حيث  (7)."فيو القارئ
التقليدية أك من نفوذىا الوظيفي كحػسب، كإمبا أيضان حبضورىا الػذم يقتحم القارئ، كيبؤل 
عليو جوارحو كطاقاتو الفكرية كالفنية كالنفسية، كيػلقي بو ُب دنيا غَت الدنيا كُب كاقع غَت 

  (8)."الواقع
 كالتفرقة ما بُت الواقع اؼبعطى، كالواقع اؼبتخيل ال يتنبو ؽبا إال الباحثوف كالنقاد 

اؼبتخصصوف، أك بعض الدارسُت، اليت تدفعهم قراءاهتم اؼبتميزة بشيء من اغبصافة 
كالتمحيص، كالغوص ُب عمق النصوص، كالتفطن لتقنياهتا، بدافع من اؼبمارسة النقدية اليت 
سبرسوا عليها بقصد أك من دكف قصد، كال ىبفى على أم حصيف أف اؼبمارسات اإلبداعية 

كالقرائية قد أسست ؽبا منذ زمن نوعان من اؼبلكة أك الكفاية الفنية، جعلت التنبو إٔب ىذه 
التفرقة عملية عقلية ؾبردة، حيث أصبح التداخل بُت اؼبتخيل كالواقعي أمران ال يسًتعي 

.  االنتباه كال يثَت كثَتان من الفضوؿ
ففي العمل الركائي اؼبنجز يكوف اؼبتخيل ىو كاقع النص، أم أف اؼبتخيل يتحوؿ من كونو " 

 (9)"متخيبلن إٔب كاقع افًتاضي ُب الركاية
لذلك فمن الفطنة كالكياسة الفنية أف نعي ُب أذىاننا، بوجوب كضع تفرقة بُت        

ىذه اللغة "، الذم تصنعو اللغة ُب الركاية،«الفضاء الركائي»الفضاء الواقعي اسوس كبُت 



 
 
 
 
 
 
 

اإلبداعية كاؼببدعة، ىي اليت ذبذب القارئ أيضان كي يتخلى طواعية عن كاقعو اػباص، 
  (10)"كيندمج بشغف ُب كاقع النص التخيلي الذم تصنعو لو الكلمات كاعبمل كالعبارات

إف التفرقة اؼبراد إدراكها ىنا بُت الفضاء اسوس كبُت الفضاء الركائي تشبو التفرقة        
اليت أصبحنا ندركها اآلف، كمن غَت إشكاؿ أك عناء يذكر، بُت الشخصية اغبقيقة 

كالشخصية الركائية، اليت توصف من قبل بعض النقاد بأهنا ؾبرد شخصية كرقية من خلق 
.  مبدعها

 

: رؾ٤ٌَ اُلنبء ك٢ اُشٝا٣خ
كالتقنية السردية اليت يقدـ ّٔا الفضاء الركائي، ىي الوصف ُب الغالب األعم ألف        

ىذا الوصف ىو كسيلة اللغة ُب جعل اؼبكاف مدركان لدل القارئ، كقد يلجأ الركائي إٔب 
كسائل أخرل غَت الوصف، ُب تقدٙب اؼبكاف الركائي، بيد أنو ُب الوسائل كلها مطالب بأف 

تفضي أمكنتو الركائية إٔب فضاء يشملها كوبيط ّٔا كينظم حركتها، كهبعلها أكثر عمقان 
. كإوباءن من دالالهتا اؼبكانية الضيقة

الوصف ىو الذم يبكن للفضاء الركائي ُب التبنك كالتحصحص فيتخذ مكانة " ىذا
 (11)"امتيازيو من بُت اؼبكونات السردية األخرل، مثل اللغة كالشخصية كالزماف كغَتىا

يبكن للوصف أف وبصر رؤيتنا ُب الواقع الذم يزعم الركائي أنو يعرضو أماـ أعيننا، " كما
كال يرينا غَته، كقد يطمح الركائي إٔب الذىاب بالوصف إٔب أبعد من ذلك، كقصارل ما 

  (12)."يبكنو أف يبلغو من الوصف أف يظهر غَت الذم يزعم إظهاره
من خبلؿ « شارؿ كريفل»كمن كظائف كصف الفضاء اؼبغفلة، ما استقرأه        

مطالعاتو للركايات الكبلسيكية، اليت تلتـز دبعايَت معينة من حيث طريقة السرد كتتابعية 
أف " الزمن، ككذا االعتماد على السارد العآب بكل شيء على األغلب، حيث كجد 

الوصف يتوسل ػبلق إيقاع ُب اكي فهو يتحوؿ بنظر القارئ إٔب الوسط ايط، متيحان 
لو، بذلك، استػراحة بعد مقطع حدثي، أك يثَت ُب نفس القارئ الًتقب عندما يتوقف 

باكي ُب اللحظة اغبرجة، كما يكوف الوصفي ُب بعض األحياف استهبلالن باؼبعٌت 
 (13)."اؼبوسيقي، يعلن عن اغبدث كينبئ بأسلوب األثر األديب

« معٌت اؼبعٌت»، ُب كتأّما «ريتشادز»ك« أكجدف»كىذه خطاطة كضعها "        
«meaning of meaning » توضح العبلقة بُت عآب الركاية التخيلي، كعآب الواقع، كمكانة

. الوصف بينهما
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فهو  فالداؿ ىنا ىو الوصف، كىو الكلمات اليت تشكل العآب التخيلي، أما اؼبدلوؿ       

لىق ُب ذىن القارئ، كأما اؼبشار إليو  ، فقد يػكوف عآب (اؼبرجع  )العآب اػبيإب الذم ىبي
لذلك الواقع، كقد يكوف عوآب خيالية من صنع خياؿ الكاتب، كال كجود ؽبا ُب اغبقيقة 

 (14)"، كثبلثتها ذىنية ترتبط باإلدراؾ الذاٌب(اؼبرجع)زبتلف الركايات طبقان لطبيعة اؼبشار إليو 
حاـز » كُب ىذا اؼبقاـ ال بأس أف أسوؽ ىذا العبارة الشهَتة للعبلمة العريب 

إف اؼبعا٘ب ىي الصور اغباصلة ُب األذىاف عن : " ، حيث يقوؿ(ىػ684ت )« القرطاجٍت
فكل شيء لو كجود خارج الذىن فإنو إذا أيدرؾ حصلت لو . األشياء اؼبوجودة ُب األعياف

صورة ُب الذىن تطابق ؼبا أدرؾ منو، فإذا عرب عن تلك الصورة الذىنية اغباصلة عن 
اإلدراؾ أقاـ اللفظ اؼبعرب بو ىيئة تلك الصورة الذىنية ُب أفهاـ السامعُت كأذىاهنم، فصار 

  (15)"للمعٌت كجود آخر من جهة داللة األلفاظ
 كالوصف قبده ُب النص السردم، فقراتو كاضحة متميزة ضمن الفقرات األخرل ُب 

كغَتىا، األمر الذم هبعل مقاطعو تبدك  (فعل اغبكي أك القص)النص، كاغبوار كالسرد 
تقـو دراسة تشكيل اؼبكاف على استخراج " كتبلن بارزة ُب النص السردم، حبيث يبكن أف 

مقاطع الوصف، اليت تتميز بنوع من االستقبلؿ النصي، كتقف دبفردىا لوحة ثابتة 
كالوصف أسلوب إنشائي يتناكؿ ذكر األماكن كاألشياء ُب مظهرىا اغبسي كيقدمها للعُت، 

، يتجاكز الصور اؼبرئية    (16)."فهو تصوير لغوم موحو
قد يرسم الوصف صورة بصرية ذبعل إدراؾ اؼبكاف بوساطة اللغة فبكنان، " كلكن        

، لتقدٙب مكاف ركائي، ألف اؼبفًتض ُب الوصف، أف يكوف  كلكن كصف اؼبكاف غَت كاؼو
ؾبرد سبهيد ؼبا يسمى باخًتاؽ الشخصيات للمكاف، دبا ربملو من كجهات نظر متباينة ُب 
األحداث الركائية، فالوصف يبكن أف يكوف خطوة إجرائية أكٔب، تليها خطوة إجرائية ثانية 

   (17)"ىي اخًتاؽ الشخصيات للمكاف
 يبكن أف يقدَّـ مشكَّبلن كفق منظور شخصيات النص ،فالفضاء الركائي إذان   

.  السردم، سواء كانت ىذه الشخصيات تساكم السارد أك أقل منو
مرحلة شهدت نشوء الركاية االنطباعية، أك ركاية تيار الوعي اختيًصرت اؼبسافات بُت " كُب 

السرد كالوصف، كدؾبتهما معان ُب ضمَت الشخصية القصصية، فلم نعد قبد مقاطع كصفية 
كُب الوقت الذم تضاءلت فيو أنبية الوصف اػبارجي ... مستقلة ُب الركاية عن السرد



 
 
 
 
 
 
 

كصفان مستقبلن عن السرد، ٓب تعد األشياء تبدك أك تًتاءل لنا من خبلؿ العُت اؼبوضوعية 
 (18)."للراكم، بل صارت تًتاءل من خبلؿ عُت الشخصية نفسها

 كيبدك أف ىذا األسلوب اعبديد ُب الوصف، كالذم طغى على الركايات ذات 
ألوريل  »الطابع النفسي كالذىٍت، ككذا ركايات تيار الوعي، ىو ما أطلقت عليو الناقدة 

فيما بعد، مصطلح اإلدراؾ اؼبتمثل، كينهض ىذا األسلوب ُب األساس على غياب « برننت
الراكم كانعداـ رؤيتو لؤلحداث كالعآب ايط ُب الركاية غيابان ظاىريان كبركز صوت كرؤية 

   ( 19).الشخصية القصصية
أك تصويره، « اؼبكاف الركائي » فإذا كانت الشخصية مساكية للسارد، فإف تقدمة        

يكوف ُب الغالب عن طريق الوصف، كما ىو اغباؿ لدل السارد، كلكنو كصف يتميز 
بالذاتية، كيبتزج باؼبشاعر كاألحاسيس الشخصية، كىبلو من اؼبوضوعية أك اغبيادية 

اليت نتونبها، فيما لو كاف الوصف مساقان من طرؼ السارد العآب بكل شيء « النسبية»
.  الذم ىو أكرب من الشخصية

 كقد يكوف الوصف مساقان عن طريق اغبوارات، دبختلف سبظهراهتا، سواء كانت 
. حوارات داخلية أك خارجية

 لذلك فإنو من البلـز على الدارس للمقاطع الوصفية ُب العمل الركائي، أف يراعي ُب 
:  ربليلو النقاط الثبلثة التالية

ضبط مصدر الوصف أم التمييز بيم اؼبقاطع - 2–ربديد اؼبقاطع الوصفية بدقة - 1" 
تبيُت كظائف الوصف أم معرفة ما إذا كاف - 3–الوصفية الذاتية كاؼبقاطع اؼبوضوعية 

تواجده يرمي إلعطاء القارئ معلومات تسهل لو فهم اغبكاية أك ىو يدخل ُب نطاؽ 
  (20)."التجربة اغبسية لشخصية ما

ال يقتصر فقط على « الفضاء الركائي» كلكن من اعبدير بالذكر ُب ىذا اؼبقاـ أف 
اللوحات اليت تصنعها اللغة عن طريق الكلمات كاأللفاظ بالطرؽ اليت ذكرناىا كحسب، 

يبكن أف ييستقرأ من خبلؿ تعابَت غَت مباشرة تدؿ على األماكن، " كلكنو فوؽ ذلك 
كتكوّْف صورة عنها ُب ذىن القارئ، من دكف أف تقصد باألساس إٔب رسم خلفية 
سافر، : "لؤلحداث كالديكور الذم ذبرم فيو، كإمبا ىي مثل قوؿ القائل ُب أم كتابة ركائية

، كىذا النوع من الفضاء غَت اؼبباشر ُب ...خرج، دخل، أحبر، ركب الطائرة، مرَّ باغبقل
الفضاء »، أك «الفضاء اػبلفي« »عبد اؼبلك مرتاض»صورتو أك تصويره، ظباه 

  (21)."«اإلوبائي



 
 
 
 
 
 
 

فهو لذلك زبيل، . كاؼبكاف الذم يرد ُب الركاية إمبا ىو داخل ُب نظاـ ىذه الركاية"      
كال يكوف نظَتان، على اإلطبلؽ للمعلومة اؼبموضعة اليت تأٌب ُب رسالة لسانية من النوع 

  (22)."اإلخبارم
ينطلق التحليل السيميائي من فرضية مفادىا أف الفضاء نظاـ داؿ يبكن أف كبللو "ك       

بإحداث التعالق بُت شكل التعبَت كاؼبضموف كينظر إليو على أنو مركب كالكبلـ أم ما 
كيرهتن ُب كجوده الدالٕب « التعبَت»ىو من غَت طبيعة ما يدؿ عليو « اؼبضموف»يدؿ عليو 

 (23)"إٔب الفعل اؼبمارس فيو كالقيم اققة ُب استعمالو 
إف اإلكراىات االستبدالية ربكم السَت : " «سعيد بنكراد»كُب ىذا الصدد يقوؿ        

التوزيعي للبنيات السردية، ربدد كربكم إٔب حد كبَت التمثيل الزمٍت كالتمثيل الفضائي، فإذا 
كاف التزمُت داخل بنية النص ىو برؾبة مسبقة ّٓموعة من األحداث، فإف الفضاء ال 

 يعد ىو اآلخر برؾبة مسبقة (24)يبكن النظر إليو إال ّٔذه الصفة أيضان، ذلك أف التفضيء
الفضاء وبدد نوعية الفعل كليس ؾبرد إطار فارغ تصب فيو  )لؤلحداث كربديدان لطبيعتها 

  (25)"(التجارب اإلنسانية
فإف التحديدات الفضائية كالزمانية ال زبضع، ُب ؾبملها، ألم "كعلى ىذا األساس،        

 (26)."إكراىات كاقعية، فهي ؿبكومة بقواعد تعد من صلب النص
ىذه الدراسات اغبديثة ُب عآب النقد السردم، ترتكز على رؤية تنزع دبفهـو الفضاء        

إٔب كونو، مكونان صباليان ُب الركاية ال يبكن فصلو عن اؼبكونات األخرل، أك التقليل من 
شأنو باؼبقارنة معها، أك باعتباره فضلة، بل ربجز لو مكانة الئقة ُب ربليل األعماؿ الركائية 

باعتباره مكونان لو دكره اغباسم كاػبطَت ُب تكوين بٌت العمل األديب ككل، كالتأثَت على 
. ؾبرياتو كرؤياه
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 يكتسب كأحداثها كصراعاهتا برغباهتا الفاعلة للقول كحيزا ؾباال اؼبكاف يصبح حُت       
 دكره القدٙب منذ أثبت كقد األساس، اغبياة قرين ىو اؼبكاف ألف كرمزية، عميقة دالالت
 تصرفاهتم، كربديد ىويتهم، كتثبيت كياهنم، كترسيخ البشر، حياة تكوين ُب القوم

 .بذكاهتم االلتحاـ شديد لكونو لؤلشياء كإدراكهم
 
 يتمحور كركحو، النص كجسد األرض، لغة ىو كاؼبقاكمة االحتبلؿ ذبربة ُب اؼبكاف       
 ككعي. كاآلف كاؼبستقبل اؼباضي جدلية عرب اإلنساف أجلو من ينهض الكياف، حولو

 الذاكرة إٔب كهبنح مؤمل، مستقبل إٔب يتطلع كجعلو للتاريخ إنتماءه قٌول بأنبيتو اإلنساف
 كاقعو من وبملها مرجعية كذبليات االعتقاد من كنظاـ كإمبا اغباضر من ىرب ألهنا ليس

 .كالتارىبي اؼبادم
 
 يشكل حيث كالبعيد، القريب بُت التعارض ثنائية كالغربة الوطن ببعديو اؼبكا٘ب الفضاء يعكس      
 كالعميقة، اؼبختلفة العوامل من صبلة على تقـو باؼبكاف فعبلقتنا عاطفي، كاحتواء جذب طاقة الوطن
 .كالبلكعي الباطن ُب كتتوغل الواعية قدرتنا تتعدل أحيانا
 

 ضبيمي مكاف إٔب دائما يصبو قبده كإمٌبا فيها، يعيش جغرافٌية رقعة إٔب فقط وبتاج ال        فاإلنساف
 مرآة إٔب اؼبكاف ىذا يتحٌوؿ حيث ككجوده، كينونتو عن كالٌتعبَت ىويٌتو لتأصيل جبذكره فيو يضرب

 البطل ذبربة خبلؿ من تبلوره أف( كلكن ... كجود )قٌصة حاكلت ما كىو صورهتا، الٌذات فيها ترل



 
 
 
 
 
 
 

 يعدٌ  فهو. كاالستقرار باألماف فيو يشعر ال غريب طارد مكاف كىو. البعيد اؼبكاف ُب الغربة مكاف ُب
 مرغوب غَت مرفوض، مستكره، شخص ىو البعيد كالٌشخص كاألغراب، األباعد من اؼبكاف ىذا ُب

 يلتحق ٓب إفٍ  أدؽٌ  بعبارة أك كأىلو، بوطنو يلتحق ٓب ما معٌت، ببل كجوده بأفٌ  يشعر كؽبذا فيو،
 .الثٌائرة كاألرض القريب، باؼبكاف

 إٔب الٌشوؽ يهزٌه قاتبل، إحساسنا بالغربة وبسٌ  شخص على أضواءىا القٌصة        تسٌلط
 بأصدقائو يٌتصل جبسده، عنو يبعد أنٌو من الٌرغم على ككجدانو، بركحو إليو القريب اؼبكاف

 كآالـ كالٌنساء األطفاؿ مصَت كعن اعبزائر، ُب تدكر اليت اغبرب عن اغبديث معهم ليخوض
 كإنسانيتو الٌناقص بوجوده وبسٌ  القسوة، منتهى ُب نفسٌية اضطرابات فيعيش الٌشعب،

 ما: » كاغبياة اغبريٌة عن بتساؤالت فيبدأ صلة أم بو تربطو ال الذم اؼبكاف ىذا ُب اؼبقٌيدة
 ما! ؟ كجوده ؾبٌرد .. كجوده ُب أـ حريتو؟؟ ُب قيمتو ىل اغبياة؟ ىذه ُب اإلنساف قيمة
 .(1) «كجودم؟ يعٍت ماذا أنا؟ حياٌب معٌت
 

 كالقيمة كجوده جوىر ىي اإلنساف فحريٌة: » يائسة الٌسلبية البطل نفسية        غدت
 حولو يدكر ما يعرؼ ال النفسي كالضياع الٌذاٌب الٌتمزؽ من يعا٘ب إنٌو. (2) «غبياتو األساسٌية

 يطرحو أف كيوشك نفسو ُب الغثياف يبعث دكار فينتابو: » كقلقو اضطرابو سبب يعرؼ كال
 الٌسَت تغذ البشريٌة من أمواج سول يرل فبل .. كاؼبذعور كمشاال يبينا فيلتفت ... أرضنا

 ىؤالء مع الطٌريق ُب يضرب نفسو كهبد ... ىدؼ دكف يتسٌكع متمٌهبل يبشي معظمهم
 ؟ ؼباذا.. صبيعا كباألحياء بالٌناس كيضيق. غاية أك ىدؼ دكف .. جدكل دكف كلكنٌ  الٌناس

»(3 ) 
 

 ال البعيد اؼبكاف مع صراعو كتفكَته، البطل تصرٌفات خبلؿ من جببلء لنا        يتبٌدل
 فيو كتتفاعل متضاربة، أفكار كتتقاظبو الٌتناقض، يفًتسو رىيب، حٌيز سول فيو يرل

 ؽبذا جوابا هبد ال إنٌو: » اإلنسانٌية الٌنفس ُب األصلٌية باؼبنابع ترتبط ال متنٌوعة معطيات
 القلق كىذا الٌتربٌـ، ؽبذا سببا يعرؼ ال فهو .. العديدة اؼبرات لنفسو رٌدده الذم الٌسؤاؿ

 ُب يبلزمو الذم االضطراب كىذا .. يدٌمره أف يوشك الذم الٌتوتر كىذا .. الٌضيق كىذا
 شقاء كٌلها مضطربة فزعة فأحبلمو .. أحبلمو ُب كحىٌت  .. اليقظة ُب .. الٌنهار ُب .. الٌليل
 . (4) «السبب يعرؼ ال كىو ىذا بكلٌ  وبسٌ  .. كمرارة.. 

 
 على أكشكا اللذين كالٌتوتر القلق ليصٌور الٌذاٌب اغبوار أسلوب ىنا ركييب        استخدـ

 األنظمة ظلٌ  ُب كالٌضياع اإلنسانٌية اغبرٌية أزمة هبٌسد اؼبقطع ىذا أفٌ  كالواقع. البطل تدمَت
 .اؼبدٌمرة الفرنسي االستعمار فلسفة سيطرة كربت الغامشة، الغربية



 
 
 
 
 
 
 

 
 اؼبكاف ُب كسلوكو البطل تفكَت خبلؿ من نستشٌفها اليت اإلنسا٘ب الٌضياع صورة        إفٌ 

 كيشعر الغربة ُب اإلنساف يكوف فعندما ؽبويٌتو، كفقدانو الٌشعب ضياع إٔب ترمز البعيد
 العجز كيولد اؼبكاف، ذلك كبُت بينو األلفة فتنعدـ كغرابتو، اؼبكاف قساكة تزداد باإلحباط

 موطن عن بعيدة كبائسة كعقيمة مستحيلة فيو اغبياة كتغدك فيو، االستمرار كُب الٌتفاعل ُب
 على تطفو ما سرعاف اػبفاء ُب هتزٌه كالوطنٌية األصلٌية الٌشخصية تبدأ حينذاؾ االئتبلؼ،

 انقطعت قد األخبار ألفٌ  كردٌبا.. كالوطن األىل عن بعيد ألنٌو ردٌبا: » كإحساسو سلوكو
 الوطن إٔب الٌشوؽ كيهزٌه!! نفسو ُب يكشفها أف يستطع ٓب أخرل أشياء ىناؾ كردٌبا.. عنو

 كوبسٌ  ذقنو تبٌلبلف حىت فيًتكهما .. خٌديو على تنساباف .. دمعتاف فتنساب اغببيب
 .. حياتو ُب شيء كلٌ  ككره اآلخر ىو كرىو الذم الٌذقن ىذا ربرؽ تكاد حبرارهتما
 اؼبكاف إٔب ذبذبو ضبيمٌية بطاقة يشعر إنٌو.  (5) «؟ .. الثٌائرة األرض أين آه: كيغمغم
 .ضبيمٌيا عاطفٌيا احتواءن  فتحتويو الوطن أرض إٔب ذبذبو القريب،

 
 كضياعو. بو مرتبطة ذاتو البطل، نفسٌية ُب كبَتا حٌيزا ربتل القريب اؼبكاف صورة        إفٌ 

 خيالو مع وبٌلق نفسو كهبد: » اؽبويٌة بتأكيد ستتأٌكد اؼبكاف ّٔذا كعبلقتو. بضياعو مقًتف
 األىل مع كيتحدث .. قدماه كطئتها اليت األماكن كلٌ  هبوب.. اعبزائر أرجاء ُب

 أيٌاـ كيعيش.. كامتٌدت طالت اليت اغبرب ىذه عن اغبديث معهم ىبوض.. كاألصحاب
 العدكٌ  جنود فَتل.. الربؽ بسرعة ذاكرتو ُب األحداث فتتابع.. ىناؾ بو مٌرت اليت الٌثورة

 .(6) «الطيبة األرض ُب فسادنا كيعيثوف كطنو أبناء يرعبوف كانوا ككيف
 

 كطنو يبكي القلب، كسَت كىو الغربة، فلوات ُب الٌتائو اغبائر موقف البطل        يقف
 ىذه سول الغربة ديار ُب كىو نبومو كينسيو بو يأنس شيء ال الفكر شريد اعبزائر،

 ينسيو ما فيها كجد الذم اؼبهاجرين عادة على ىباطبها راح القريب، اؼبكاف عن الذٌكريات
 . أحزانو
 

 ازدكاجية فتتجٌلى الثٌائرة األرض إٔب البطل ينتقل الٌذاكرة كىذه الٌسلوؾ ىذا        كدبقتضى
 فيمؤل كاؼباضي، اغباضر بُت الٌتاريخ، كبُت نفسو بُت بينهما، البطل كيتوزٌع بوضوح، اؼبكاف

 األليف، اؼبكاف ُب عهدىا كأصوات حركات من ماضيو من يكتنزه دبا بالفراغ إحساسو
 اآلف يستعيدىا البطل ككوف. قريتو كمن ماضيو من يتجزٌأ ال جزء كاألصوات اغبركات ىذه
 ىو ككأنٌو كتَتتو غَت كتَتة اؼبرفوض اؼبكاف ُب الٌزمن على يفرض أنٌو يعٍت فرنسا ُب كىو

 .  اغبقيقة كىو اغباضر



 
 
 
 
 
 
 

 
 اؼبكاف كبو القريب، اؼبكاف كبو بالبطل لَتحل اغبواجز يكٌسر اؼبكا٘ب اػبياؿ        إفٌ 

 نواة القريب اؼبكاف أصبح. الثٌائرة األرض صورة الغالب ُب كىو خبللو، من يتنٌفس الذم
 كلمة أك البطل ّٔا يقـو حركة كلٌ  عرب ذاهتا عن تعلن صارت اليت للهويٌة أك للكياف
 كال .. كطٍت .. كطٍت: » إليو تشٌده اليت األصلٌية اعبذكر على عبلمة اؼبكاف إفٌ . يقوؽبا
 .(7) «األشياء أبسط حىٌت  ذاكرتو عن تغيب
 

 فيحسٌ  اؼبفقود، اؼبكاف كبُت بينو خاصة عبلقة تتوٌلد كطنو من اإلنساف ينفى        عندما
 ذلك كاف إف حىٌت  اؼبسلوب، مكانو عن البحث إٔب يدفعو ما كالبٌلكجود، كاؼبوت بالٌضياع

 .اغبدكد تكٌسر اليت كاػبياؿ الٌذاكرة مستول على
 

 يتحٌرؾ أف فأراد كوبقره، حٌقو، يسلبو كاقع من البعيد، اؼبكاف قسوة من البطل        يعا٘ب
 كطنو إٔب الطٌبيعي كاالنتماء اغبرٌية من حـر كقد عليو، فرض الذم اؼبتناقض الوجود من

 بالٌنفور فيو وبسٌ  الذم اؼبكاف ىذا إٔب ظلمو ساقو مرير كاقع. اؼبوركث دينو كإٔب األصلي
 القلق، ىذا لو يسٌبب أف يبكن شيء لو يقع ٓب: » بآخر أك بشكل مغادرتو ُب كالٌرغبة
 لديو الٌزمن فليس.. سباما كأمسو يومو هبًتٌ  إنٌو ... تغيَت كال فيها طرافة ال متشأّة فأيامو
  !!ذلك بعد شيء كال.. كتثاؤب تثاقل ُب يبرٌاف كهنار ليل سول
 

 ال فبات كمعطياهتا، اغبوادث لديو تساكت ىل الٌزمن؟ بفاعلية شعوره انعدـ        ىل
 يبزقها لو.. ىبنقها لو يودٌ  كيلعنها، كيوخٌبها نفسو، إٔب كيعود ؟؟ كالوىم اغبقيقة بُت يفٌرؽ
 (8) «تعٌذبو اليت كشكوكها.. كساكسها كمن منها هنائٌيا لَتتاح
 

 آف ُب كتارىبٌية معنويٌة داللٌية أبعاد ذات مسألة هبٌسد القٌصة ىذه ُب البطل        إفٌ 
 كاستبلب: »للٌشعوب القاىر الغريب الٌنظاـ ظلٌ  ُب الٌضائعة اإلنسانٌية اغبريٌة أزمة إهٌنا. كاحد
 كإحساسو البعيد اؼبكاف ُب البطل فأزمة. (9) «للحياة كإىدارنا الوجود استبلب يعٍت اغبريٌة
 الٌدركب ُب البشر تضع اليت اؼبدمرة االستعمار كارثة نتيجة ىي كاؼبتأٌزمة اؼبعٌقدة باغبياة

 حبركتو كيطبعها الٌضائعة، الٌذات يتخٌلل خاص البعيد، اؼبكاف ُب الٌزمن كحىٌت . الٌشائكة
 .أٌمة كحياة فرد حياة اغبياة، سَتكرة كتعطيل اإلحساس تبليد شأهنا من الرٌاكدة

 
 كأراد. مباشرة غَت بطريقة اإلنساف يقتل مرعب، قاس مكاف عن ركييب كشف        لقد

 ُب فاعبل إسهامنا يسهم اؼبكاف فجعل الغربة، تقتلها اليت الٌذات عن يكشف أف ذلك من



 
 
 
 
 
 
 

 الٌصورة تبدك لذلك. منو البطل موقف عن يعرٌب  عنصر إٔب كيتحٌوؿ اؼبشاعر، ىذه خلق
 .كالوحشة الٌتشاـؤ تبعث صورة كاالستسبلـ، اليأس إٔب يدفع بائس، لواقع بائسة
 

 اؼبهٌدد ككيانو اؼببتورة، كحبياتو اؼبقٌيدة كبإنسانٌيتو الٌناقص، بوجوده يشعر البطل        يظلٌ 
 اغبديث تذٌكر لقد: » القريب اؼبكاف ُب فقط سيتحٌقق الٌناقص كجوده أفٌ  يدرؾ حىت
 تدكر اليت اغبرب كعن.. اعبزائر عن يتحٌدثوف كانوا.. الٌزمبلء بعض كبُت بينو دار الذم
 شيء إٔب وبتاج الذم بكيا٘ب.. الٌناقص بوجودم يذٌكركنٍت إهٌنم... سنوات منذ فيها
.. كإنساف لذاٌب لوجودم، اغبقيقي اؼبعٌت يعطيٍت شيء.. كالٌتنفس اغبركة غَت شيء.. آخر
 قيمة كال .. غَته من لوجودم معٌت ال الذم الٌشيء ىذا إٔب.. اغبرٌية إٔب أحتاج إٌنٍت

 .(10) «بدكنو إلنسانٌييت
 

 خبلؿ من البعيد اؼبكاف ُب انتشر الذم اعبزائريٌة الٌثورة صدل اؼبقطع ىذا        يؤٌكد
  اغبرب عن كربٌدثهم معٌينة، أماكن ُب اؼبهاجرين بُت كالٌتجمعات البطل معاناة

 .البعيد اؼبكاف ربوع ُب العارمة كبالٌثورة اعبزائريٌة بالقضٌية كإحساسهم
 

 باؼبكاف االلتحاؽ على سيعـز لذلك البعيد، اؼبكاف ُب يتحٌقق لن البطل        كجود
 ُب العـز كيظهر: » الطٌاىرة األرض كربرير الغزاة ؼبقاكمة الٌشعب كمساندة كبالٌثورة القريب

 بالغبطة كشعر .. باالرتياح أحسٌ  قد حُت ُب .. مستقيم خطٌ  ُب فيٌتجو .. الٌنظرة ىذه
 كسأكمل .. ذاٌب سأحٌقق: نفسو وبٌدث كىو كجهو مبلمح فانبسطت .. نفسو سبؤل

 . كإنساف الٌناقص كجودم
 .(11) .. «نفسو ُب أمر على عـز كقد يبشي، ٍبٌ  .. يبشي كأخذ
 

 كاف تفكَته مستول ُب ذبٌلى الذم كالتحٌوؿ. القريب اؼبكاف ُب ذاتو البطل        سيحٌقق
 بدأت اليت الٌثورة كصورة البعيد اؼبكاف أحدثو كاقعٌية نبـو من متوٌلد نفسي صراع نتيجة

 مارس الذم اعبزائرم الٌشعب إٔب ترمز للبطل الفردية فالٌصورة. كرغباتو تفكَته على تسيطر
. الوجود ربقيق ٍبٌ  كمن كاؼبآسي، للٌضياع الوحيد اػببلص ىي كالٌثورة. كالٌتمرد الرفض
 . االحتبلؿ ظلٌ  ُب الٌشعب ىو البعيد اؼبكاف ُب الٌنفسي كالبؤس الٌتمزؽ ظلٌ  ُب كالبطل

 
 الٌثورة بأفٌ  يؤمنوف اعبزائرٌيُت جعلت ككرامتو، كحريتو ؽبويٌتو الٌشعب فقداف صورة        إفٌ 

 الذم اإلنسا٘ب االغًتاب صورة البعيد اؼبكاف عكس كقد. اؼبآسي من الوحيد اػببلص ىي
 منو عاٗب الذم كالبؤس كالتمٌزؽ الغربة جٌسدت فنٌية لوحة ركييب كشٌكل االستعمار، أكجده



 
 
 
 
 
 
 

 الٌشعب بو أحسٌ  الذم الٌضياع صورة البعيد اؼبكاف خبلؿ من كقدـ فرنسا، ُب اعبزائريٌوف
 ذلك ُب البطل بو أحسٌ  ما ككلٌ  اؼبعيشة، كتأزـٌ األرض اغتصاب بسبب مرِّا إحساسنا

       . كوامنو حٌرؾ اؼبكاف
 مكانا لو سبٌثل اليت األرض ىذه الثٌائرة، األرض كعن كىويٌتو ذاتو عن يبحث        اندفع

 الوحيدتاف الوسيلتاف نبا كأسلوب كفعل كالٌثورة العنف أفٌ  ؿبالة ال أدرؾ كقد كضبيما، قريبا
: شكٌ  ببل االستعمار منطق سيحٌطم الذم ىو الٌثورة كمنطق. مصَتيٌة ؾبأّة العدك ّٓأّة

 من سواه دكف اؼببلحم عربه تصنع الذم الفعل مكاف إٔب حنُت ىو الوطن إٔب فاغبنُت» 
 .(12) «األمكنة

 
 ككيفية كالكرامة القٌوة قضية لكٌنها فحسب، الوجود قضية ليست ىنا        فالقضٌية

 كضعو يستعيد حيث كرامتو كيستعيد كجوده، سيحٌقق أنٌو من كاثق كالبطل. ربقيقهما
 ُب اؼبكاف فهذا. مبادئو كإٔب نفسو إٔب القريب اؼبكاف ُب الطٌبيعي، مكانو ُب الطٌبيعي
 كبذلك كتثبيتو، كربقيقو الوجود تأكيد عوامل من أساسٌيا عامبل يظلٌ : » بالبطل عبلقتو

 كيانو، سَتٌسخ القريب اؼبكاف أفٌ  اؼبؤٌكد كمن. (13) «العبلقة ىذه ُب إهبابٌيا مظهرا يكتسب
 .حبياتو التصاقا أشدٌ  ألنٌو كتوجهاتو تصرٌفاتو ربديد على كيعمل ىويٌتو كيثبت
 

 فحمل كالظٌلم العذاب من ـبتلفة أنواعا كالٌنفي القهر أيٌاـ اعبزائرم الٌشعب ذاؽ        لقد
 أبعادىا ككشف اغبقائق ىذه تصوير كإيباف قناعة عن االلتزاـ باب من عاتقو على األدب
 ُب اعبزائرم اإلنساف صورة إظهار إٔب اعبزائريٌوف الكتاب كبادر األليم، الواقع ىذا رافضا
 عن الٌتحدث ُب الٌشعراء كأفاض. كمعٌقد متأزـٌ كاقع ذباه كإحساسو نبومو كتصوير الغربة
 شبيهة( كلكن...كجود )قٌصة ُب بالبطل مٌرت اليت اؼبتأٌزمة كاغبالة. الغربة ُب الٌنفس معاناة

 بُت كمعاناتو تشٌرده كاصفا كقف الذم( بوالنوار مصٌور )اعبزائرم الٌشاعر بتجربة ما حدٌ  إٔب
 الرٌافضة، بالواقعٌية اغبزينة الرمانتيقية فيها التقت أبيات:     » ـبتلفتيػن كىويتيػن حضارتُت

 :الٌثورية االنتفاضة إٔب الٌساخطة الٌدعوة الوجدا٘ب الٌتعبَت كرافق
 

 .بييت ُب غريب أنا
 .أسرة ٕب يعد ٓب إليو، أنتمي أعد ٓب
 حبٌ  كال كطن ٕب يعد ٓب

  ..اؼبظلمة الٌصورة ىذه أماـ من أفرٌ  أف أىرب، أف أريد.. 
 الٌرجاؿ أللقى أىرب أف أريد

 .كأمل دـ من رجاؿ



 
 
 
 
 
 
 

 عنهم أفٌتش قدامى أصدقاء إهٌنم
 القدٙب مكا٘ب إٔب األرض على ألصعد
  أشباىي قلوب إٔب األرض على ألصعد
 الثٌقل نقطة على فأعثر
 صمودم على
 .(14) .. «اغبٌية الكلمات كزف على

 :باريس ُب كىو منها يتأٓبٌ  الشريط ا عبد: » كقبد الغربة، آالـ ربٌمل ُب أخاه إذف الٌشاعر شارؾ
 

 كالٌركابػي جبالك ُب غريب     ألنٌػي كطٍت يا إليك ظمئت
 (15)كاؽبضاب سهولك ُب غريب     كالفياُب حبارؾ ُب غريب
 

 أرض عن كمشٌرد غريب ألنٌو: » شبلي حسن شعر على( كذاتٌية فلسفٌية أبعاده )الركمانتيكي اغبزف     كيستبدٌ 
 : كطنو
 

 اغبزين اليـو ىذا ُب
 االيزر ضفة على

 بالبؤس اؼبنسوج مصَتم بكيت
 .بكيت أيٌامي عن الغائب كهنارم

 الغربة أكجاع يشكو اؼبيناء قصيدة ُب فقاؿ كطنو، إٔب حنينو فيها يهدأ ال اليت الغربة من ديب ؿبٌمد       كيقلق
 :باريس ُب

 
 مرٌة أنت كم الٌناعمة باريس ليإب يا

 .(16) «للمنفى جحيم اؼبظلمة باريس
 

  إفٌ . كاغبزف اإلؼباـ من درجة على كىو كالٌتأملية، بالغنائٌية يتسم الوجدا٘ب، الٌثورة شعر ىو الغربة شعر        إفٌ 
 كأجداده، آبائو ديار إٔب ييردٌ  حىٌت  يألفها، ال كلكٌنو كقصور حدائق بُت غربتو دار ُب يقيم قد اؼبغًتب اإلنساف

 وبمل يبنيو ما أف مدرؾ كىو كيؤٌسس كيبٍت كحٌسو، كيديو، عقلو جهود غاية كيعطي رئتيو ملء يتنفس ىناؾ
 . كظبائو أرضو جوٌ  ك يبلءـ طابعو
 

 اؼبغريات، صبيع بُت الوحيد اػبيار ىي فاألرض كاألماف، باغببٌ  القريب اؼبكاف ذباه يشعر القٌصة بطل       إفٌ 
 :قائبل( بوالنوار مصٌور )الٌشاعر ذاتو اؼبوقف ىذا عن عرٌب  كقد

 



 
 
 
 
 
 
 

 .بالٌسماء يعيدكنٍت »
 آّنوف بإشراقها األرض ىذه سول أريد ال كأنا

 الفائضة بكركمها
 اؼبلتمع حبصادىا
 اؼبثَت حبصادىا

 العشب سول أريد أنا
 .(17) «غبلٌب على ملكا
 

 اػببث بتفاصيل اؼبشحوف البعيد اؼبكاف موقع اؼبكانُت، موقع ذبٌسد( كلكن ...كجود )قٌصة         إفٌ 
 الطٌبقي االستعمارم الٌنظاـ خبلؿ كمن كالبٌلحضارية، البٌلمنطقية الفرنسٌيُت معامبلت خبلؿ من كاالستغبلؿ

 اؼبشحوف القريب اؼبكاف كموقع اعبحيم، ُب كيزٌجها الٌشعوب شقاء يصنع الذم ،(اعبزائر ثركات استغبلؿ الغاية)
 .  البشع الٌنظاـ ىذا كمن القيود من كربريره بو االلتحاؽ ُب كالٌرغبة الٌشوؽ بأبعاد

 نقل ٓب إف خبللو، من كجوده يبتلك الذم للبطل رئيسٌيا ؿبرٌكا القٌصة ىذه ُب القريب اؼبكاف يطالعنا        
 .نفسٌيتو على تنعكس معٌينة خصوصٌية يبتلك فهو رؤية، كانفتاح ؽبويٌتو اؼبكٌوف العنصر

 
 تكثٌفها، كأشكاؿ األحداث أبعاد صبيع على استحوذ بؤرهتا، ىو القٌصة ىذه ُب اؼبكاف أفٌ          كالواقع

 غرض ىبدـ فٌنيا توظيفا اؼبكاف ركييب كٌظف فقد. البطل على سلطتو فيمارس كؿبموالتو، داللتو على كاحتوائها
 خبللو كمن البطل، كجود يشٌكبلف كحضوره كقربو، الوطن، ىو مكاف مع إذف فنحن تأليفها، من كالغاية القٌصة
 .لو كشوقو بو كتعٌلقو شخصٌيتو، انعكاسات على تعرٌفنا
 

 بلورهتا الكاتب استطاع عميقة، مكانٌية صورة كقٌدمت اعبزائرم، الٌشعب كحدة على القٌصة كأٌكدت        
 ُب الٌشعب مأساة الٌنهاية ُب ىي اليت اإلنسانٌية اؼبأساة ليجٌسد الفرديٌة من انطلق فقد. الٌتجربة عمق إٔب للوصوؿ

 . االحتبلؿ ظلٌ 
 

 الويبلت من يعانوف الغرباء بأفٌ  القارئ ليقنع كطموحاتو البطل معاناة كصف ُب اسًتسل أنٌو اؼببلحظ كمن        
 عنصر إٔب كربٌوؿ القٌصة، داخل( اعبزئي اؼبعٌت كليس )الٌداللة خلق ُب كبَتا إسهاما يسهم اؼبكاف فجعل نفسها،

 البعيد اؼبكاف بُت الٌتأـز من حالة خلق على عمل حبيث ذاتو، إلهباد يسعى ظلٌ  الذم البطل موقف عن يعرٌب 
. القريب باؼبكاف االلتحاؽ األخَت ُب يقٌرر ٍبٌ  يسأؿ قبده لذلك فيو كيستمرٌ  يقاـك أف يستطيع ال درجة إٔب كبينو،

 باؼبكاف كالٌتعلق. (18) «فٌياضة كجدانية تداعيات من الٌذاكرة ُب ؼبا كاستثارة اؼبكاف إٔب حنُت: » برمزيٌتها فالقٌصة
 .كمصائرىم بأركاحهم افتدائو على اعبزائريٌوف أصبع حٌر، كطن إٔب االنتماء على كاإلصرار باألرض تعٌلق ىو القريب

 



 
 
 
 
 
 
 

 أفٌ  دبا - القريب اؼبكاف ىو ىنا كالبطل سبييزه، أك فصلو يبكن ال كشيكا أصبح كالبطل اؼبكاف بُت الٌتبلحم        
 نبتعد فمهما إليو ننتمي الذم الوطن كىذا أنبتتنا، اليت الطٌيبة الثٌائرة األرض ىو القريب كاؼبكاف – بو يقًتف كجوده

 إٔب كيرمز القريب اؼبكاف يبٌثل البطل كاف كإف ،(حتمٌية )منو مناص ال الوطن ىذا مع الٌتوحد أفٌ  إالٌ  لبتلف أك
 .سواء حدٌ  على كالٌشهداء آّاىدين من كحٌبها األرض، ؽبذه حٌبو نتاج جاء ميبلده فإفٌ  الوطن،

 
 عن إنسانٌية غبقائق اإلنسانٌية الٌتجارب بتسجيل الكاتب يقـو: » فقد الٌتاريخ إٔب كذلك يرمز القريب اؼبكاف
 . (19) «اإلوباء طريق
 
 اؼبكانٌية كالعناصر للمكاف، اغبضارم البعد خبلؿ من كتاريخ كواقع الوطن على ركييب ا عبد اعتمد
 كاقعا كتعكس حقائق تسٌجل القٌصة ىذه أفٌ  ذكره أسلفنا ما يؤٌكد الذم األمر. القٌصة ُب الثٌابتة
(. الوطن )كاعبماعٌية الفرديٌة الٌذات لتأكيد كالٌتغيَت الرٌفض غرضو كرؤية، تصٌورا كربمل
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 كنبء اُغـشاك٢ ٝ اُزؾٞالد اُ٘ق٤خاٍ



 
 
 
 
 
 
 

ك٢ اُؾؼش اُغضائش١ أُؼبفش 
 

 ٓؾٔذ اُقبُؼ خشك٢.                                                                      د
                                                               هغْ اُِـخ ٝ األدة اُؼشث٢

 -عبٓؼخ ع٤غَ-                                                           ٤ًِخ ا٥داة
 
 
 
 

 :ِٓخـ 
       تتناكؿ ىذه الدراسة بالبحث اؼبكاف اعبغراُب اؼبتحوؿ إٔب صورة شعرية كاؼبوظف 

داخل بنية النص، إذ عبأ الشاعر اعبزائرم اؼبعاصر إٔب إغناء النص بعناصر اؼبكاف اؼبتعددة 
ليربز ارتباطو كذبذره باؼبكاف اعبزائرم،ك إف تفاكت الشعراء ُب التوظيف اؼبكا٘ب كالقيمة 
اعبمالية لتلك النصوص، فإهنم يتفقوف ُب أف اؼبكاف اعبزائرم ىو اغباضن كىو األمل 

 . اؼبتحقق كاؼبفقود
 

 
RESUME           
          Cette communication traite le sujet de l’espace géographique qui 
se transforme en une image poétique et qui ensuite utilise au sein de la 
structure du texte. Et ce dans la mesure au le poète algérien a souvent en 
recours aux éléments de ce espace pour enrichir  son texte. Elément 
essentiels pour traduire son attachement dans ces lieux  et cette 
géographie algérienne toute en prenant en considération les différences 
entre les poètes au niveau de la structure esthétique defferences  qui  
maltèrent pas du tout le fait que l Algérie reste la couveuse de ces poètes 
et leurs utopie éternelle. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 : ٓوذٓخ 

 من تفاكت، بتوظيف متعدد كمتنوع للمكاف اؼبعاصر اؼبنت الشعرم اعبزائرم حفل      
 إال نشهد تكثيفا متميزا لذلك التوظيف كٓب ،أخرل إٔب آخر كمن مرحلة زمنية إٔب شاعر
 الشعرم الزخم من اؼبختلفة بالرغم الشعرية عرب اؼبراحل ، ؾبموعة من الشعراء اعبزائريُتعند

ُب نصوص الكثَت   استخداـ اؼبكافسبيز كقد.اعبزائرم كاألظباء الكثَتة اؼبغردة ُب ظباء الشعر
 أك معها، التفاعل دكف ألظباء األمكنة اعبغراُببالذكر -ُب أغلبو- اعبزائريُتالشعراء من

 رصد الدكتور عز الدين اؼبناصرة األحياف،كقد ُب معظم ،شعريةربويلها إٔب رموز كأقنعة 
 :                                                                     ثبلث طرؽ للتعامل مع اؼبكاف  



 
 
 
 
 
 
 

                (ذكر أظباء األمكنة ) اإللصاقية الطريقة ػ 1" 
     (التعامل اػبارجي مع مظهر اؼبكاف  ) السياحية الطريقة ػ 2  
     (01) "(االنصهار ُب دـ النص كإعطائو صفات جديدة  ) النقدية الطريقةػ 3  
 يكشف طريقة توظيف أف الناقد كالباحث عن صباليات النص الشعرم كعلى       

 كمادة اؼبكاف ًٌب ذكر أـ ،ىل ًٌب ذلك بطريقة شعريةك ،الشاعر للمكاف ُب النص الشعرم
إمبا ك، ال تقاس دبدل كركد األمكنة ُب النصالنصألف شعرية  ،؟الشعرمُب النص  خاـ

 متميز، البنية العامة لو بوعي فٍت ُبتوظيفها  ك ،تقاس بطريقة التعامل معها داخل النص
 على كأ اؼبستول النصي على إف ؿبكما ترتيبا ترتيبها ك األمكنةكيعيد صياغة األشياء 

 .اؼبستول النفسي
 اؼبعاصر،كجدنا أردنا التحديد الدقيق لتوظيف اؼبكاف ُب النص الشعرم اعبزائرم كإذا       
 اليت يتوخاىا األىداؼ عن رظ مشوليا ُب نظرتو للمكاف بغض النكاف الشاعر اعبزائرم أف
كعن الدالالت ك القيم اليت وبملها كل عنصر مكا٘ب ُب النص،ك قد كاف  ،لو توظيفو من

 أماكن: إٔب كالذم ينقسم بدكره من حيث اعبغرافيا ُب اؼبرتبة األكٔب، اعبزائرماؼبكاف 
 باتنة ،سطيف ) داخليةكأماكن،(..ىرافجيجل،ك، كزكتيزمسكيكدة،عنابة،،جباية) ساحلية

(.  ..طولقة تقرت، ،غرداية ،األغواط ،كرقلة ،اعبلفة)أماكن صحراكية ك ،(..
كىذا   اعبزائرم اؼبعاصرالشعرم ىيمن الفضاء اعبزائرم بكل أمكنتو على النص لقدك      

 . الشخصي ثانيابالفضاءك دليل على االرتباط بالذات اعبزائرية أكال،
 

 :رؾٍٞ اُلنبء اُغـشاك٢ إ٠ُ ٗـ ؽؼش١
 ُب األصل، األمكنة ىي،معينة العديد من الشعراء اعبزائريُت بأمكنة جزائرية ارتبط       

ككاف من   سلطتو عليهم،اؼبكاف فمارس ،.. أك ارتبطوا ّٔا مهنيافيهااليت يسكنوهنا أك كلدكا 
هبعلو يدخل ُب ك  اؼبكاف،علىأم أف يبارس الشاعر سلطتو  اؼبفركض أف يكوف العكس،

 إيقاع النص كاؼبكاف، كتضمُت النص باؼبواقع كراءالبناء العاـ للنص ال أف هبرم الشاعر 
 . دكف أف يكوف اؼبكاف دـ النص كبدايتو كهنايتو اؼبكانيةكاستعراض الثقافة  اعبغرافية

   اعبزائرية اليت مارست سلطتها على الشعراء قبد موطن الوالدةاألمكنةمن ك       
 مدينة سرتا عند مثل  توظيفها ُب نصوصهم الشعرية،الشعراء حاكؿ بعض اليتالسكن، ك

 :دركيشالشاعر نور الدين 
 مػ ذلك البعدي ال الترحاؿي ينسينال      سرتا أجٍل أىواٍؾ ملءى دمًي    أىواؾً        
ـى الناًس أيعلنها  ػػ جهرنا أـأىواؾً         م نػ سّْرا أخاؼي الػغيرى يػىٍغًومأىواؾ      ا



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        ني                                                          ػ كيحيياػحينن م ػ يقتلنكحي ػالب        ا أدراؾى ما ألمي ػ ـكاري ػف دي ػالبع         
                                                                                                                                                                                                                                                 عيدت كقد فاضٍت براكيني  بالذنب          رفا ػ الحبيبةي أنًت الكلُّ معتنتً أ
 (02) رديني القلب دؼءى الحبً لإؿ ردم    م   ػػفذ مالي سواًؾ اآلف ينقىواؾأ

 أف يندمج ُب اؼبكاف، أك يتفاعل معو، أك يربز دكف- كىو حب معلـو–  صرح حببها اليت
 اغبب، فبقي اؼبكاف بعيدا عنو على الرغم من قربو ّٔذاخصوصيتها كجدارهتا أك جدارتو 

الشاعر عمر أزراج عند -بوالية  تيزم كزك- راشدتيزممثل سرتا كانت مدينة ك اؼبادم منو،
 رمزا كبَتا على كبو ما صنع السياب راشد يصنع من قريتو الريفية تيزم أف"الذم حاكؿ 

 ُب شعره لكن ترديدىاُب التعبَت عن مشاعره كبوىا كيكثر من  فيطنب،أيضا بقريتو جيكور
يبتاح من بئره كخر آ شاعرألف أزراج سلكها ُب قناة ،دكف أف يصنع من اظبها رمزا فنيا

كآية ذلك أف الشاعر ،  جديدرمز كىو ما ال يطور ذبربتو حباؿ فضبل عن تقدٙب ،أيضا
كلكنو يذكرىا ُب صورة ،  قريتو ال هبعلنا كبس بوجود اؼببلمح األصلية فيهايذكر حُتأزراج 
 بعيدة كل البعد عن الواقع اغبقيقي ؽبا، كىو ما كقع فيو الكثَت من الشعراء، (03) "فبوىة

مع اافظة على - حيث ٓب يربزكا خصوصية اؼبكاف اؼبعرب عنو،كأصبح تغَت اسم اؼبدينة
 مشًتكةكىي حالة ال يؤثر على النص،ك أصبحت النصوص كأهنا صور متشأّة، - اإليقاع

 بتوظيف االرتقاء ؿباكلة بعض الشعراء من الرغم  كعلى .بُت الكثَت من الشعراء اعبزائريُت
  . قد كقعوا ُب اغبرفية كالتوظيف اإللصاقي للمكاففإهنماؼبكاف كإعطاء اؼبكاف أبعادنا مغايرة 

 فٍت لو سلطتو اعبمالية، كمارس رمز اليت ربولت إٔب القليلة اعبزائرية  األمكنةمن ك       
 اعبزائرم اؼبعاصر، بل الشعر  شعرناالشعراء سلطتهم عليها، كشغلت مساحة كبَتة ُب 

 األمنيات،فهذا عبد ا الركييب درب ربقيق الذات كمنَت منطلق، األكراسقبد ،ككل العريب
 مثلما غزيرةك  أعرؼ أماكن قيل فيها الشعر بصورة شاملةال  أنا: "يعلن بعد البحث قائبل

 ، احتفلوا بو كأكلوه اىتماما خاصافقد ،رأيت ىذا ُب قصائد الشعراء العرب ُب األكراس
 حبك كاف الدافع إٔب تفجَت قرائحهم بقصائد عربت عن كجداف كحس كشعور جارؼك

 وبلموف دائما فالشعراء ، الغرابةإٔبليس ُب ىذا ما يدعو  ك ،كاألكراس  لثورة نوفمرب
كقد حقق ؽبم ىذا اغبلم نضاؿ الشعب كنضاؿ الطبيعة  .اإلنسافكدبستقبل   بانتصار اغبرية

.               ىذا عند الشعراء العرب فما بالك بالشعراء اعبزائريُت( 04)."معو ُب األكراس
 من النصوص الشعرية اعبزائرية، بل العديدؿبور -الرمز/اؼبكاف – قد شكل األكراسك       

 .*  كاف ؿبورا لدكاكين بأكملها 
 اؼباضي بُت مقارنة يعقد" حكاية الزمافأكراس" عقاب بلخَت ُب نصوفالشاعر       

على الرغم من كل التغَتات كالتحوالت اؼبكانية، – األكراس– باؼباضييتشبثكاغباضرك
 :  ىو ما تبقى لنا صبعيا فاألكراس



 
 
 
 
 
 
 

 قمٍ 
 حين تبصري عالمنا الطفولةً  فً م فوىًة األعماًؽ من عمن
 كباقاًت الزىٍر زاه

 على ميقاًت يوـو منتشٍر تحيا
 قمٍ 
 فرحًة األحداًؽ من أكجاًعنا من

 يـو يحتسٍب ميقات
 أنتى ك أنتى صورتينا النوري 
 شيءى يػيٍرًجعي ما ذىٍب ال

  (05).  الوجودي ك ما تبقى للوطٍن أنتى 

 ألنو ىو الوجود كىو ، كل تغيَت عند الشاعر عقاب بلخَت ىو األكراسفمحور       
          من جديد، ليمحو األحزاف العودةكالنور كالضياء، كلذلك فالشاعر يدعوه للقياـ ك الباقي

 . ىو األكراس أكال كآخرااػببلصفسبيل .عن جبُت الوطن كيعيد آّد الضائع لو
 على اؼبكاف كمنحوه دالالت سيطركا كاف الشاعر اعبزائرم أضبد شنة من الذين كما

 اؼباضيصل ك كالتعدد،فالشاعر حىت مالتجددكمتجددة،كقدكاف األكراس عنواف ىذا  متعددة
 التغيَتك ،ليبٍت طريق اؼبستقبل، أصبح األكراس عنده ىو األمل ُب البعث اعبديدباغباضر

 ُب اعبديدألف األكراس اليـو ،قد خبت جذكتو عند اعبيل .اؼبنتظر غدا مثلما كاف باألمس
 أصبح فاألكراس ، لتحرير اعبزائرمنو كعند من كاف يتخذه رمزا للمقاكمة،ك انطلق بل،اعبزائر

 من توإب سػقوط األعزاء كاألحباب ،ك قد بالرغم مكاف آخر ال وبرؾ فينا ساكنا أم مثل
 لو، مدخبل للتساؤؿ عن جدكل األكراس صديقجعل الشاعر أضبد شنة حادثة اغتياؿ 

:       اليـو ُب جزائر العنف كالدـ
 .. كيف كانت بالًدم قلك .. تكٌلم
 من األقحواًف حقوالن 

أنهارى شهدو ، ك
، كبستافى   حبو

كانت تحبي الجلوسى مع الكادحيٍن ك
تحفظ أسماءى كٌل الرجاٍؿ ك
أسماءى كل النساًء ك
ـى الصغاٍر ك تحكي األقاصيصى حتى ينا

بهذا المكاٍف . .  كاف بيتي لقد



 
 
 
 
 
 
 

بهذا المكاٍف . .  بالدم ككانت
 (06) . أمافٍ في... معنا كٌنا نعيشك      
 من اغبيز اؼبادم إٔب اغبيز الركحي، على أيدم الشعراء اعبزائريُت، اؼبكاف فتحوؿ       

 التاريخكيرتقوف بو إٔب اؼبستول الرمزم،ألنو ىبتزف   مدخبل لتعرية الواقع،يعتربكنوجعلهم 
 الفوتوغراُبطريق التصوير   بُت اؼباضي كاغباضر،ال عنللربطىو إحالة مرجعية ك كالبطولة،

                                                                                                                                 .  االرتقاءبوك  قػ التفاعل معو كبطريق عن بلفيو، إعادة ما حدثك اغبرُب
 البدء كاف ُب" مرجعية كعنوانا لديوانو األكؿ إحالة األكراس جعل عزالدين ميهويب  بل إف الشاعر

 من أضاؼ مثلما". من األكراس إٔب القدسقصائد" زيداف ُب ديوانوحسُتككذا الشاعر  ،"أكراس
 اليت ؾبد فيها تاريخ اعبزائر القدٙب منو كاغبديث إلياذتو إٔب "اعبزائر"  مفدم زكرياالشاعر ماقبلو

 ىو الشيء نفسو الذم فعلو من ك أك الغرب،   اعبزائرية إف ُب الشرؽاؼبدفكأبرز تاريخ الكثَت من 
- اؼبكاف الكليمن انتقل ؛إذ*"* بسكرة إلياذة"  بعده الشاعر شارؼ عامر ُب عملو الشعرم

على طريقة مفدم زكريا ُب اإللياذة ،حيث ضمن إلياذة - بسكرة– اعبزئي اؼبكاف، إٔب -اعبزائر
قرية - 50–ف سوخم) آّاكرة ؽبػااؼبدفقراىا ك ك ،(احي- 25-فكطبسة ك عشر) أحيائها ذكربسكرة 
 كّٔم،مصرحا حببو ؽبا،ككأهنا ّٔا مشيدا،(ك دينية شخصية-30-كفثبلث) أعبلمها أبرز ك،(ك مدينة

:  مع صباؿ مدف عربية عريقة أخرل  صباؽباامرأة حسناء تداخل فيها حب اؼبكاف مع حبها،ك 
.. اءي ػىبالكوفي دكف العاشقين ك          لػانتو أنًت كدكنًك الكوفي الحبُّ        
زكراءي ػ قلت ثالثة ىي الػإف        ا   ػ دجلةى أك من فرات حدكدهمن       
ا ركَّاءي ػػاسه لوػالقدسي أنفك            ترابػيهااًز ػ لم يكٍن فمن الحجإف       
! زيني األزياءي ػػ تتسحرىا من             ةه ػمفتػػوفت إال كردة ػ أفما       
!! كل في العاشقين دكاءي ػ الوأمري             الهول خاؼى حٌبًك من يصارعوي ما       
 أشالءي نصوصوذل الكالـ ػشك            حبَّػواًؾ يىسرد ػ إذ يلقكفي ػالك      
 (07)ىا النيظىػرىاء ػ ؿيحنوي  ىاػبعثرت        م   ػ التؿي ػالمواكمارجي ك ػ المعأنتً       

 كىي ـبتصر الزماف كالوردة كاغبب كلو، ىي لؤلؤة العقد،  شارؼعامر "بسكرة "فػ      
 إٔب عاديةصحراكية  ّٔا الشاعر لَتتقي ّٔا من مدينة سبسك..العربية اؼبدف خبلصةك كاؼبكاف،

. كصفهامدينة صبيلة، صباؽبا متعدد ازبذ من اؼبرأة متكأ لو ُب التعبَت عنها كُب 
 إال عند زمرة من الشعراء اؼبكاف ال قبد التميز كاػبركج من سيطرة سلطة فنحن       

 وبمل الكثَت من الدالالت أكسعالذين خرجوا عن اإلطار اعبغراُب الضيق، إٔب إطار 
،ىو امرأة موشحة بكل الصفات اعبميلاضي إٔب آبكالرموز؛ فاؼبكاف ىو اؼببلذ،ىو العودة 

ك ىذا التميز ٓب يكن إال ُب بعض ... الذات اؼبفقود اليت كجدىا الشاعر فيوىواعبميلة، 
.  الشعرية اليت انصهر كتأّا ُب نصوصهم اؼبكانية النصوص



 
 
 
 
 
 
 

ُب مقاطعو ك" عُت ال تناـ اجيجلي " الشعرم  نصوُب مثبل علي بوملطة فالشاعر       
 لو ُب ليل ىاديا  مؤثرا ال متأثرا،ال،ع فاعبل ال منفهبعلوك  –جيجل–األكٔب يرتقي باؼبكاف 

 : الذم وببواؼبكافىو، عبلمة كاحدة لئلنساف اتول ُب  اؼبسالك اؼبتشعبة فتصبح ىي،
 جمالك في ازرعيني

 في ضفافٍك كارسميني
 عاشقنا رسخيني

 المسالكٍ  فوؽ
 عني المهالٍك كابعدم

 اهلًل احتويني بدعةى  يا
 (08)  فيك افتخارمأرل كيٍ 

           مرتبط باعبماؿ الطبيعي الباىر الذم تتميز بو مدينة جيجل الساحلية االفتخار ىذا       
 ،كاعبماؿ الطبيعي ىو اؽبادم  كالثورم للمدينة،فتاريخ اؼبدينة ىو ارؾ،النضإبكبالتاريخ 

ازرعيٍت، – عرب فعل األمر  إٔب ـباطبة اؼبتحرؾ،اعبمادلذلك ربوؿ اػبطاب من ـباطبة ك
 كالنفسي الذم وبسو الشاعر اؼبكا٘بللداللة على القرب ..- ، أبعدم ارظبيٍترسخيٍت،  

 ُب النفس قبل أف يكوف ُب فاؼبكاف ال ىبتلف ُب ىذا موقع اؼبكاف؛ك. اذباه جيجل
 ؼبا عاد إٔب اؼبدينة الصحراكية كًويًنٍُتٍ بالوادم جوادمؽبذا فالشاعر سليماف ك اعبغرافيا،

 : كالعاـ الشخصيضبٌلها التاريخ كٌلو، 
ٍت في حياتي انفصامىػا ػال جعلك       غيرتني الليالػػي    ما" كويٍنيني "       
 عنها فطامىا الدىردل ػ ـرفضتي             رضعتي لبانك طفالن    مذٍ  أنا       
 كرامػنػا اةن ػأبان ػ ك قـوجميالن             ك حػبِّا   كبيرنا عشقان حملتكً        
 ىامػىػا زػالع الرافعوفى من ىم           الماجػدكفى    ىم الطيبوفى ىم       
 احترامػػىاةن كػ ىيبفتملؤىم          ـ       ػ فيوتصرخي  العركبة دماءي        
 ًىشىامػىا أكا ىاشمو ػ أبيحاكي            يػىٍعريبًػينا      ترل كٌل كجو ففي       
 (09 )ل ميستػىهىامىاػضًمي إليك فتك             كعيٍجبنا    فخرا" كويٍنيني  "فتيهي       
 متميزا عند مكانا" كوينُت" نبا من جعبل   كاالنتماء إليو منبتا،اؼبكاف، عركبة       
   سليماف جوادم ، الذم ربط بُت اؼباضي كاغباضر على عادة الكثَت من الشعراء، الشاعر

االنتماء إٔب أىلها شرؼ ما بعده شرؼ، ألف دـ العركبة يسرم ُب عركقهم، كما أشبو ك
 االنتماء علىكقريش، كىذا الربط إصرار  (ص) الشاعر دبكة مدينة الرسوؿ مدينة" كوينُت"

 إليها كوبملها باالنتسابكدليل على عمق اعبذكر، كأصالة التاريخ، فحق للشاعر أف يفخر 



 
 
 
 
 
 
 

الشاعر عاشور بوكلوة ك " سرتويةمشاىد"مثلما فعل الشاعر ؿبمد بوطغاف ُب نصو. بداخلو
-. على الرغم من أهنما ال ينتمياف جغرافيا إٔب سرتا "-بابك إ٘ب أطرؽ سرتا"ُب نصو 

، ال يرتبط دبسقط الرأس أك مقر كغليسي يوسف ر عند الشاعاؼبكاف  أف على       
كىذه األخَتة ىي  . للشاعرالشعورية ىو أمشل من ىذا ك ذاؾ،ك يرتبط بالتجربة بل ،العمل

 حوار شعرم ينفذ إٔب أعماؽ ُب ،يبثو أشجانوكاليت ذبعلو يذكر ىذا اؼبكاف كيتفاعل معو  
  .   الوالدةالقارئ، أك ذبعلو يعرض عن ىذا اؼبكاف كإف كاف موطن 

 الرحاؿ حط" ببلد األنصارُب غريب مهاجر "نصو  ُب كغليسي يوسف فالشاعر       
 سكيكدة مدينة من إليهاقادما  ،(  كقت الحقُب عملؿؿك أكالللدراسة  ) قسنطينةدبدينة 

 بدأت التجليات الشعرية عنده ُب الظهور، كما ىاجر الرسوؿ صلى ا بعدما الساحلية،
منهجا ك سلوكا لكن اختبلؼ اؽبجرتُت بٌُت ككاضح،  كسلم من مكة إٔب اؼبدينة اؼبنورة،عليو

 ُب تداخلو النصي ىذا، على صبلة من النصوص الغائبة معظمها الشاعرقد اعتمد ككغاية، 
، كىذا االستلهاـ اغبوارم وبمل ُب طياتو اؼبعطرة السَتة النبويةك الكرٙب من النص القرآ٘ب

 تنم عن ارتباط عميق بالقيم اغبضارية، كىذا ، كخلفية دينية كاضحةمرجعية فكرية معينة
ىو حاجة نفسية، كتنفيس عن الذات ُب إٔب النص السابق إلغناء النص البلحق اللجوء 

،  الشخصي عبأ إليو الشاعر ليربز التناقض اؼبوجود بُت زمن النيب كزمنو،الوقت نفسو
فطبيعة النص كؿبوره اؼبوضوعي فرضا على الشاعر ربميلو جبملة من اؼبرجعيات كاػبلفيات، 

حىت تتم اإلحاطة الشاملة بالنص، كيأخذ شرعيتو اغباضرة من النصوص الغائبة،ك ىي 
تقنية يلجأ إليها الشعراء كثَتا إلبراز القدرات الفردية كاألداءات الفنية اليت يبلكوهنا، لكن 
ىذا الوضع يتطلب قارئا ملما، كقارئا ؿبيطا بأجواء النص اؼبعرفية كالسياقية حىت يتسٌت لو 

 .الوصوؿ إٔب حقيقة النص
مهاجر غريب           "       كقد كانت سرتا ىي ؿبركة الشجوف ك بؤرة النص الشعرم ُب 

، تكررت ُب أحد اؼبقاطع ست (ص)مثلما كانت مكة بالنسبة للرسوؿ "ُب ببلد األنصار
أم )مرات باللفظ الصريح، كست مرات بالضمَت اؼبتصل كاؼبستًت ُب الوقت نفسو 

   :                        ( مرة12دبجػموع 
 !رأيتي الذم ال ييرل 

 ػ اليـو ػ إٌني رأيتو ييمعني "الغرقد " كذا شجري 
  !(سرتا)في االمتداًد على طوؿ 

 بكيتي بملًء دموعي ،،../ بكيتي 
 ..أغاري عليها  .. (سرتا)ألنَّي أعشقي 

 التي قد (سرتا)كقفتي غريبا على باًب 



 
 
 
 
 
 
 

 !تدلى على صدرىا سعفي العشق كالكلماٍت 
 ..تراكد عٌشاقىها  (سرتا )ك 

 بحنا ًبما قدٍ .. / أكقفتني عند مدخل الٌصخًر 
 ..تجٌذر في القلًب من شهقات الهول ك شظايا الٌضلوٍع 

 !..كعن نفسي راكدتني 
 !كلكنَّ أبناءىا رفضوا أف تكوف عشيقةى كٌل الجموٍع 

 :كقالوا ػ بملًء الجراحاًت كالٌراجفاًت الدفينة ػ 
        ( 10) ! (سرتا ألنصار سرتا ) 

                        
 الشاعر يوسف كغليسي  لدل الصريح أك بالضمَت باللفظ"سرتا" اسم اؼبكاففتكرار       
 ىيسبسكو بو بالرغم من تنكر الرفاؽ لو كىركب اؼبدينة منو اليت كانت ك حنينو إليو يربز
.  كاؼبثَت للشاعر اؼبنبو
 كلية لتجربة شعرية سيطر صورة"األنصار غريب ُب ببلد مهاجر" قد كاف نصك       

حياة النص بكل ما فيها من خصوبة    اؼبرأة،كانتعليها اإلحساس باغبزف كالفشل، كقد 
 الشاعر فيها األفعاؿ كالصيغ اغبركية ليربز استخدـ فصورة النص مركزة ،ءمباء كدؼك

                    التجدد 
أعشق،أحدثو،أقب، أذكر،أىاجر،أبغي،أضبل،أكٌد،أجوب،أيكغل،)كاالستمراربداخلو

،مررت،بكيت، رحلت،ينوح،يثَت،يريحتباغتٍت،يطوم،فينفطر،ترفض،يتضوع،يعتلي،
 التكثيففسار النص ُب زمن غَت منتو،كاعتمد فيو على (...،كقفت،قالوا،عدترأيت

 ُب زبلصباعتبارىا إشارات انفعالية زبتزف ُب داخلو مواقف متعددة،  كاؼبفردات الدالة،
كاليسار   اؼبشتت بُت اليمُت،"سرتا"ُب اؼبتجلي" اعبزائر"النهاية إٔب التأكيد أف ىذا الوطن

                                                                                         !.   الشاعر نفسو يكوفوبتاج إٔب رسوؿ جديد قد 
" الباىية عتبات على" أعماؽ الشاعر، فحىت كىوُب " سرتا" اؼبكافىذا رذقد تجك       

كاإلصرار  ، عن طريق العودة إليػػهاإليهايربز سبسكو ّٔا كحنينو ك "سرتا"ما فتئ يذكر ،كىراف
                                                                    "  كىراف" دبدينةمقارنتهاالشعرم ك على تواترىا داخل النص

 نقيض منها، على"كىراف"ك ...كمبتدأ الًتحاؿ ،النبوةكمعراج   مدينة العشق،ىي" سرتا"فػ
فالشاعر انتقل من ... ككل اؼبوبقات كعبة الفجار،ككطن الغوا٘ب،،كفهي منفى األنبياء 

 ىذا، ككاضحا "سرتا" مكاف الطهر إٔب مكاف الفجور،كبدا ربيزه لػالنقيض،منالنقيض إٔب 
. أمر منطقي لو دكافعو النفسية كاالجتماعية 



 
 
 
 
 
 
 

 اؼبدينة اؼبناقضة لسرتا ىي كىراف كانتؼباذا  : التساؤؿ الذم يطرح ُب ىذا اؼبقاـلكن 
بالذات دكف غَتىا من اؼبدف اعبزائرية ؟ 

          بوىراف ك الشاعر قادـ من سرتا، كيًتبى  إٔب مكاف كتابة النص، قبد أنو بالرجوع       
عن  -ذاكرتوىو ؿبمل جبملة من اؼبشاعر كاألحاسيس كاألحكاـ اؼبسبقة اؼبختزنة ُب ك

-  منها كاقع أماـ عينيو ، فكانت اؼبقارنة بُت عآب ىارب منو الكثَت، كىو يرل أف -كىراف
أصبحنا أماـ ك من شبة تباينت الرؤيا ؽبما، ك-كىو كاره لو– ك عآب حاضن لو -مع حبو لو

ىذا ما ك .فما كاف على الشاعر سول التصريح باؼبفاضلة. جغرافيامكانُت ـبتلفُت إنسانيا ك
 سياؽ أك ُب كل موضع شعرم، سرتاجعل الشاعر يوسف كغليسي يصر على ذكر 

 الفكاؾ من أك، الذم ال يستطيع اؽبركب منو، قدره أهناىو ما جعلو أيضا ييًقره  ك يقتضي،
                                            .أسره

 الوطن اعبزئي كالكلي، زبتفي كتظهر حسب السياؽ العاـ لنصوص ىي "سرتا  "    
 معها بشكل مغاير عما ىو معهود ُب الشعر اعبزائرم اؼبعاصر، تعامليوسف كغليسي، 

.  ك أفرغ دكاخلو عليها، فحملتو مرة ك ضبلها مرات عدة عليهاحيث أسبغ شجونو 
 ُب تناكلو اعبزائريُت الشعراء من غَته يكن الشاعر كغليسي الوحيد الذم سبيز عن ٓبك       

  ُب تعاملهم الشعرم مع اؼبكاف، الشاعرسبيزكا  من الذينأفللمكاف اعبزائرم، بل قبد 
  يبكن عده عنصرا مشًتكامتميزا،إذ حضورا ق الذم كاف حضور اؼبكاف عندلوصيف عثماف

" ك"اإلرىاصات"مركرا على"شبق الياظبُت" ك"الكتابة بالنار"؛بدء من  صبيع دكاكينوُب
 "...زقببيل"ك"غرداية "،كصوال إٔب "أجبديات "ك" اللؤلؤة"ك"أكؿ اعبنوف" ك"براءة

                 من حيث التواتر       كتأٌب مدينة باتنة عند الشاعر عثماف لوصيف ُب اؼبراتب األكٔب
، ***ُب ديوانُت ـبتلفُت "باتنة" بالعنواف نفسو اثناف كالتعدد، إذ قبدىا عرب أربعة نصوص،

 أكثر "اؼبمرات"  نصو  عثماف لوصيف ُبالشاعريبدك ك ****.كاثناف ُب ديواف كاحد
اشتبك التاريخ العريق اؼبورؽ مع حاضر ،ألف خطابو إليها مفعم باغبب كاغبيوية،شعرية

 كيهرب إليو  كاغبصن اؼبنيع الذم وبتمي بو ،اؼببلذ ليجد باتنة ىي ،الشاعر اعباؼ القاسي
   :        

 كالزىىػرٍ م ػ الشمسى كحبأحملي               ظامئنا صبِّا أنا جئتًك ىا       
 كغنَّاىا الشجػرٍ  الشادم طيريؾً              لٌحنهام أغركدة ػ فمفي       
 (11) ! ًملح السفٍر جبهتي عن كامسحي          م محترؽه   ػ إننفاحضنيني       
،               خبلؽبا ىذا التاريخمنفباتنة ليست تارىبا فقط بل ىي اللحظة اليت يرل الشاعر        

- مدينة السكن–، بل ىي اطة النفسية اليت يرتاح فيها الشاعر من حر طولقة وبتمي بوك
اليت "غرداية" لكن التجلي اؼبكا٘ب األكرب عند الشاعر عثماف لوصيف كاف ُب ديوانو



 
 
 
 
 
 
 

 أداة النص" فػ .  اختصر فيها اعبزائر، اؼبكاف األكرب، كاعبامع كاغباضن لكل األبناء بتميز
كمن ىنا   تتدخل ُب تشكيل اؼبتلقي،إهنااتصالية ال تعرب عن صاحبها كتكشفو لنا فقط بل 

 من مبلمسة خطر نتمكنلكن لن ك ، ُب الدرجة نفسهاكخطَتا ماقفإف النص يصبح ـ
 تفسَته بعد ٍب أكال خبلؿ تشروبو تشروبا نصوصيا ّٔدؼ فهمو  من إالالنص كأنبيتو  

    (12)." ذلك
        على أف اؼبيزة اعبامعة لنصوص عثماف لوصيف اؼبكانية ىي اشًتاكها ُب أخذ  

 أك يتجلى  امرأة عند الشاعرإٔب كافآبحوؿ يت ىذا كعلى، تطلق على اؼبرأة، كثَتةصفات 
 اعبزائر ُب!  الكبارك الصغارالشعراء من كىي عادة درج عليها الكثَت، ****ُب شكل أنثى 

 شكلحيث يتشكل الوطن ُب امرأة، كاؼبرأة ُب .على حد سواء   العآب العريب لغريب،ُبك
 ىلكيتداخبلف أحيانا، فيخلط القارئ بُت مقصدية الشاعر كقصدية القصيدة ؛  كطن،

                                   اؼبقصود ىي امرأة حقيقية،أـ ىو الوطن، أـ نبا معا؟
بعض الشعراء ُب  كغليسي ،سبيز يوسفإضافة إٔب الشاعرين، عثماف لوصيف ك ك       
 اعبغراُب اؼبتحوؿ نصيا، مبتعدين  للمكافـ تناكلوُب ال يسمح اؼبقاـ ىنا بتناكؽبم ػ –اعبزائر 

 الشعرم اؼبنت شاع ُب كمافيو عن التناكؿ اغبرُب أك الوصف اػبارجي كالتناكؿ اؼبناسباٌب،
 .اعبزائرم ُب فًتة السبعينيات

 
 
 
 
 
 

 خبرٔخ
 

 بعض اؼبدف اعبزائرية إف تنوع كتعدد مع الشعراء اعبزائريُت، بل  قد اعبزائرمؼبكافإف ا       
 يوسف الشاعر عند مدينة بسكرة قبد الشعراء، مثلما بعض عند شعرم إٔب رمزربولت قد

 ، ملجأه كمكاف تطهره، أك باألحرل اؼبدينة البديل ؼبدينة قسنطينةجعلها الذمكغليسي، 
 ،الوقت  ينسى لبعضعلو ، كانت رحلتوالطهر مدينة الصاغبُت كإٔب اعبرح قسنطينة فمن
لو خٌَت بينها كبُت ك  ،نيٍتِب كىي اؼببلذ الطبيعي كالفضاء ادائما، ُب القلب قسنطينة لكن

؟  !اؼبدينة اليت كلد فيها الختارىا 



 
 
 
 
 
 
 

 ُب  لوصيف الشاعر عثماف عند للجزائر بأسرىا  رمزا كانت مدينة غرداية كما       
.                                                                            شنة أضبد اؼباضي كاغباضر عند الشاعر  "األكراس"كاف ك" غرداية" قصيدتو الديػواف

بل   لكنو ٓب يقتصر عليو فقط،اؼبعاصر الشاعر اعبزائرم عند تنوع  اعبزائرم فاؼبكاف       
تواصلو مع األمكنة األخرل، فكاف كتعداه إٔب مكاف أرحب كأكسع، يدؿ على انفتاحو 

كإف . الشعرم صور التواصل مع اآلخر كلو على اؼبستول أحداؼبكاف العػريب كاإلسبلمي 
كاف تركيزنا ُب ىذا اؼبقاؿ على عينة فقط من الشعراء فذلك راجع ػبصوصية نصوصهم 

 . الشعرية ككثرة تواتر اؼبكاف اعبغراُب ُب متنهم الشعرم
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االنسجاـ ، بنية التكرار، التضاـ، األسطورة، الجسد، الحذؼ، : الكلمات المفتاحية
 1.المعجم، الثنائيات الضدية

 
 لو كبعث اغبركة كاغبياة فيو (1)ىي ُب اغبقيقة ذبديد .      إف قراءتنا لنص شعرم ما  

إذ يشكل النص األثر، كالنص ىو . فكلما أعدنا ككررنا القراءة ، ازداد النص انفتاحا كثراء
كمن ىذا اؼبنطلق ًب اختيارنا لقصيدة . (2) القارئ ، ألنو ذك قدرة على التجدد كاالنفتاح 

كٓب يكن االختيار اعتباطيا العتبارات عدة منها أف ىذه القصيدة . الشاعر عقاب بلخَت
سنجد فيها ما نبحث عنو ُب ىذه الدراسة، من استخرج كنوز الداللة اؼبدفونة بُت 

 . سطورىا، كاستنطاؽ الرموز الصامتة كاؼبوحية
ٍب ما خلفية انتقاء .       كالسؤاؿ الذم يبكن أف يطرح منذ البداية ؼباذا صبيلة بالذات ؟

ىل كاف ؾبرد صدفة ال دخل للوعي فيو، أـ ىو نابع . ىذا االسم من بُت آالؼ األظباء
 .ٍب ىل تتوافر القصيدة على معيار االنسجاـ النصي ؟. من دكافع نفسية كإيديولوجية ؟

 
 ع٤ِٔخ : اُؼ٘ٞإ - أٝال

 الكتاب يقرأ من عنوانو "        العنواف مفتاح سحرم لولوج عآب النص، قديبا قيل
كيبكن أف ينظر إٔب العنواف من زاكيتُت، أكال كنسق منغلق على نفسو كمتحقق بذاتو "

 ( 3). كلذاتو كثانيا كنسق منفتح على النص كعلى البلنص
كىو اسم مشتق من اعبماؿ على كزف فعيلة  (صبيلة)       كقد أتى العنواف بصيغة اؼبفرد 

كيطلق عادة على اعبميل عكس القبيح من األشياء، كىو اسم عريب يستخدـ بكثرة ُب 
 .اؼبغرب العريب على اػبصوص، كيطلق عادة على األنثى

      صبيلة اسم نكرة قصدىا الشاعر ال تدؿ على تعيُت مقصود كمن ىنا ربملنا إٔب 
كسوؼ ترشدنا الشفرات . كالذم ال قبده إٔب ُب النص. البحث عن ما يكمل الناقص

 .النصية إٔب الناقص كالذم ٓب يتمكن العنواف من البوح بو 
      .(اُوق٤ذح )ع٤ِٔخ - 1 

       تكرس القصيدة اغبالة النفسية اليت تعيشها الذات كاليت تتجلى ُب االنشطار الذم 
كىلدى لديها الشعور بالتوحد، كتقـو القصيدة ُب صبلتػها على رسػم صورة خاصػػة للذات، 

 اعبوىػرية، فإنو ال يتم اأما إدراكها لذاهتا فػي فرد نيتو" الباحثة عن نفسها كاكتشاؼ عاؼبها
كالػػذم ال يكوف ىنا إال باالنصهار مع . (4)"إال ُب غمرة اإلحػساس العميق بعاطفة األٓب 

  .(صبيلة)اآلخر 
 



 
 
 
 
 
 
 

 .(اُزًشٟ )ع٤ِٔخ ا٥خش - 2
       يدخل الشاعر ُب حالة من تداعي الذكريات عن طريق االرتداد كالنكوص إٔب الوراء 

كاعباؿبة لبلنطبلؽ كالتحوؿ، كىذا ما .  كؿباكلة اإلمساؾ بذاتو  اؼبنفلتة من عباـ الواقع
تصدر منو . هبعلنا ندخل ُب كهف عميق جدرانو تشكلت من طبلسم ذكريات الشاعر

 .أصوات التأكىات كاآلىات اليت تنسل من خبلؿ ظلمة التاريخ 
 (األكراس)       كقبد أف صبيلة تتجسم ُب األماكن التارىبية اليت كانت صفحة مضيئة كػ

فهي سبثل صحوة الضمَت كبداية اإلنعتاؽ، كغبظة النفخ ُب .أكراس النضاؿ كالشهامة 
 . اعبسد اؼبيت

لقد  (النجـو)بل  (الشموع)       فاألكراس يبكن ؽبا أف ربكي لنا بقوؽبا لقد مركا من ىنا،
أناركا األماكن اؼبظلمة، ىنا رقدكا كىناؾ تسامركا كىناؾ ىناؾ سالت دمائهم فاألكراس 

 .كقصة ال تنتهي. (اؼبيبلد كالبعث)سبثل مبتدأ األسطورة 
 
اليت تسببت ُب خركج آدـ من  (حواء )اؼبرأة الفاتنة   (حواء الغواية ):ع٤ِٔخ اُوقخ - 3

 ( 5). اعبنة كىي  سبب الغواية الدائم كرمزىا التفاحة اليت أكل منها أدـ

 
 ىي القاتلة بسهامها كرموشها ىي العربية جذرا من تكوف ىي :ع٤ِٔخ أُؼؾٞهخ - 4

حيزية عاشقة رذاذ العذاب يبتد صوهتا األسطورم عرب الرماؿ من كادم الذىب إٔب كادم 
 . ......... ، ككصوال إٔب ليلى األخيلية، كبثينة، بل جيفرا الكنعانية (6)العرب 

اغبب كاػبصب، تلك األسطورة اليت تناقلتها األجياؿ . (عشتار) :ع٤ِٔخ األعيٞسح- 5
 .كجرت أحداثها ُب الزمن األزٕب ُب بدأ التكوين،حيث كصلت إٔب حد الكماؿ

  
مرىفة اغبس كجاؿبة الرغبة كجذابة اؼببلمح تعدد عشاقها . (عينانا) ع٤ِٔخ اُغغذ- 6

 .كالكل يتمٌت الفوز ّٔا لتمطر غيثا يبعث اغبياة 
 شابة فبتلئة اعبسم، ذات صدر نافر، كخذين مفعمُت باغبيوية كعينُت :ع٤ِٔخ اُغٔبٍ- 7

 .مشرقتُت سامية الركح كذات العاطفة القوية كعلى شفتيها تتجلى الرغبة كاللذة
 إذا ىي كل ذلك الذم يثَت ُب الذات الرغبة ُب االنطبلؽ كالتخلص من ؿبدكدية ة صبيل

 .العآب الضيق كالتحليق ُب فضاء اػبياؿ كالغموض األكسع 
 



 
 
 
 
 
 
 

استعمل الشاعر اللغة اؼبلغزة كاؼبشفرة ذات الطابع االنزياحي كاليت تعترب :اُِـــخ  - صب٤ٗب
 كامتازت لغتو بتداخل (7)من ظاىرة أساسية ُب تشكيل صباليات النصوص األدبية 

 .الدالالت الرمزية كتشاكلها
       إذ يغدكا كل رمز قائما بذاتو، كيبثل ذلك انزياحا عن النمطية العادية ، كقد أكثر 

ككما نظر إٔب اسوسات بصورة رمزية متجلية، أدت إٔب إغفاؿ . الشاعر من الصور البيانية
فيشعٍر القارئ أنو يبوه كأف النص صار يبارس لعبة التسًت .  اؼبعٌت كغلفتو بالغموض كاإلّٔاـ

كاؼببلحظ أف القصيدة تبتدئ دبشهد سردم ىبتزؿ اؼبسافات . إلخفاء اؼبعٌت اغبقيقي
 .كالزماف اختزاال عميقا كمكثفا

       بيد أف الشاعر عمل على تركيز الداللة كشحنها ُب الشطر األكؿ من القصيدة ُب 
كالذم هبعلك تطرح أسئلة عديدة ربملك للتفتيش ُب ـبزكنك . (صبيلة كاؼبنتهى كأنا): قولو

إذ .الثقاُب، كال يسعفك اللجوء إليو ما ٓب تستخدـ سجل النص كاؼبراسي اؼببثوثة ُب النص 
 .أف الذات تطلق أحبلمها كتأكىاهتا  للتجوؿ عرب الزماف كاؼبكاف البل ؿبدكدين

  
 من %75  حفلت القصيدة باألظباء حيث أحصينا نسبة ما يربوا عن:األعٔبء- 2-1

كىذا يدعونا إٔب القوؿ أف االستقرار ُب . فاالسم ُب العربية يفيد الثبات كاالستقرار. األظباء
النص ملحوظ، دبعٌت أف األٓب مستقر ُب ذات الشاعر الذم يعا٘ب االنشطار كيسعى إٔب 

 . كاليت سبثل االنعكاس اغبقيقي.البحث عن الذات ُب اآلخر
 
  :األكؼبٍ - 2-2

يقاؿ، ينسل، )كقد حفلت القصيدة ّٔذه األفعاؿ مثل :أكؼبٍ اُذاُخ ػ٠ِ اُؾبمش -: 
 ستبقى،تصيح، يرجف وبلم، تبعث، تتناغم، 2، أترل2، تتعرل، تقوؿ2يشهق، تنتهي 

، يئنوف، أرخى، ربوؽبا، 3يتلهى، يكفي، أستحي،أحبك، تناجي، تستبيح، ربـو أقسم
تنثٍت، يبيل، ىباتلٍت، تزىر، ىبرج، وبكي، يعرؼ تفصل،ترسم، تعلو،ربرؾ، تسافر زبتفي، 

 . (تطغى، ذبوب، تصعد، ينشأ ،تبدأ، أىدل، أسأؿ، ترحل، أطل، تنفجر، تشهد
        كاؼببلحظ أف ىذه األفعاؿ ىيمنت على بقيت األفعاؿ كىذا يدؿ على كجود حركية 

 كيفسر مدائمة كانسياب ُب الزمن، فالشاعر يطلق أفكاره إطبلقة ُب البلؿبدكد كالبلمنتاه
ذلك على ؿباكلة الذات التجرد من اؼبادية كغوصها ُب ـبزكهنا الفكرم كاإلحبار ُب الزمن 

كاستدعاء صورة األخر كؿباكرهتا، كىذا يتطلب مركنة كذكاء ُب استخداـ ـبزكف الوجداف ك 
 .تبلفيف الذاكرة

  



 
 
 
 
 
 
 

سكبت، ضبلتٍت، ):  كردت كبنسبة قليلة مقارنة مع أفعاؿ اغباضر كىي:أكؼبٍ أُبم٢ 
، ترحلها، أىدل،  تدلت، رحت، أصابت،حاـ، 6ربملت، اذبهت ،رأيت،ازبذت، كانت 

 .(قيل،كجدت،أتت، رقدكا، اربدا، تفيأت، كانت ،علمتها
كردت األفعاؿ اؼباضية بشكل الفت للنظر، كقد كظفت بطريقة رباكؿ اؼبوازنة ُب الزمن ، 

فالقصيدة ىي رحلة ُب حبار الزمن كسبثل معاناة فكرية كىي امتداد لتجربة الذات، كقد 
 .أشارت ىذه األفعاؿ بشكل كاضح إٔب غياب األخر عيانيا كانفصاؽبا عن الذات

 
 مفهـو لسا٘ب هبمع كل العناصر اللغوية اليت ربيل مباشرة على :أعٔبء اإلؽبسح  - 2-3-

مثل . (الوسيلة الثانية من كسائل االتساؽاؼبتكلم ، الزماف كاؼبكاف، كتعد )اؼبقاـ من حيث 
 كقاؿ أيضا ﴿لو (8).﴿ أكلئك على ىدل من رّٔم كأكلئك ىم اؼبفلحوف﴾:تعأب +قولو 

أنزلنا ىذا القرآف على جبل لرأيتو خاشعا متصدعا من خشية ا كتلك األمثاؿ نضرّٔا 
 كأيضا ﴿ يأيها الذين آمنوا  ال تلهكم أموالكم كال أكلدكم عن (9).للناس لعلهم يتفكركف﴾

كردت أظباء اإلشارة لكنها قليلة ( 10).ذكر ا كمن يفعل ذلك فأكلئك ىم اػباسركف﴾ 
ىنا، ىناؾ ، ذؾ،  )ألف الشاعر قد استغٌت بالضمائر عنها كىي تسهم ُب انسجاـ النص 

 .(ذلك 
القلب، ): كظف الشاعر ألفاظا من اؼبعجم الوجدا٘ب  كذبسمت ُب :أُؼغْ  -2-4

صبلة كنافلة : )كما قبده استخدـ اؼبعجم الفلسفي ُب قولو. (...اغبب، البوح، اغبزف
إذ أف فبارسة الصبلة تكوف ُب ىيكل اغبب كابتهاالت إٔب ينبوع اعبماؿ . (ككبلـ كثَت

 .اؼبقدس، ككأف اغبب معبد 
 صبيلة فلسفة للخلود
 صبلة كنافلة ككبلـ

 .كثَت كفبلكة للعصور األخر
       كعليو فإف الشاعر يوغل ُب البلمعقوؿ، فهو يرل ُب ؿببوبتو اعبماؿ اؼبطلق كاألسطورم 

كزادت من صبالية كغموض القصيدة كأدت إٔب . (عشتار أتت لتفك القمر ): كيتجسد ذلك ُب قولو
كتومئ إٔب . شحن الداللة، كما أف لؤلسطورة كظيفة نفسية ترتبط بأحبلـ البشر كتصوراهتم الرمزية

كيبدك أف النفوس سبيل إٔب األسطورة كتطمئن إٔب نتيجة ...ذبارب اإلنساف النفسية ُب اغبياة 
  .(11)الرتباطها بنشأة اإلنساف 

 كوبكي بأف اغبجارة قد علمتها ااؿ
 كأف األسود ىنا كجدت

 كقصة عشتار حُت أتت لتفك القمر



 
 
 
 
 
 
 

 
 :اُض٘بئ٤بد اُنذ٣خ  -2-5

 ُب ؿبور زمٍت داخلي نظرا ؽبيمنة (12)       تتجلى ظاىرة اغبركة كالسكوف بوضوح لتشكل اصطراعا
. نا القوؿ أهنا تلعب دكرا متميزاإذا نظرنا إٔب الضمائر من زاكية االتساؽ أمكنك. طرؼ على آخر

يسهػم بشكل فعاؿ ُب اتساؽ النص كانسجامػو، كما سبيز بػُت أدكار الكبلـ ُب النص، ك تتوزع ُب 
 . (الغياب كاغبضور): العربية إٔب

أركض  (41)﴿ كأذكر عبدنا أيوب إذ نادل ربو أ٘ب مسٍت الشيطاف بنصب كعذاب :   قاؿ تعأب 
ككىبنا لو أىلو كمثلهم معهم رضبة منا كذكرل ألكٕب األلباب  (42)برجلك ىذا مغتسل بارد كشراب 

 .(13)كخذ بيدؾ ضغثا فاضرب ك ال ربنث إنا كجدناه صابرا نعم العبد إنو أكاب  ﴾  (43)
 : كقد كردت الثنائيات الضدية ُب القصيدة بنسبة ضئيلة كمنها ُب قولو

 سكبت دمها ُب دمي
**** 

 ترحلها ا من أسفل األرض كبو السماء
**** 

 إذا برزت
 زبتفي الشمس فيها

 .كتطغى عليها
 بالرغم من قلة استخداـ التضاد كاؼبقابلة إال أهنا أسهمت ُب انسجاـ القصيدة

 
 كاؼبفسركف، فظاىرة ترتبط كثَتا باؼبستويات اللغوية، كقد تناكؽبا اللغويو :اُؾزف- 2-6

ىو باب دقيق اؼبسلك، لطيف اؼبأخذ، عجيب األمر، "حيث يراه عبد القاىر اعبرجا٘ب
شبيو بالسحر، فإنك ترل بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر، كالصمت عن اإلفادة أزيد 

   (14)"لئلفادة كذبدؾ أنطق ما تكوف إذا ٓب تنطق، كأًب ما تكوف بيانا إذا ٓب تنب
       حيث يتم حذؼ جزء من اعبملة كاؽبدؼ من ذلك كلو اإلهباز، كينظر إليو بأنو 

أم أٌف عبلقة ؛بكونو استبداالن بالصفر  عبلقة اٌتساؽ ال ىبتلف عن االستبداؿ إال
عناصر االستبداؿ ، بينما عبلقة اغبذؼ ال   كأثرىا ىو كجود أحد،االستبداؿ تًتؾ أثران 

البنيات السطحية ُب النصوص غَت مكتملة غالبا بعكس ما قد يبدك ُب " ا كإف  رؾ أثرػتت
تقدير الناظر، كُب النظريات اللغوية اليت تضع حدكدا كاضحة للصواب النحوم أك اؼبنطقي 

 مبدأ ميتكاثر حبكم الضركرة نظرىا إٔب العبارات بوصفها مشتملة على حذؼ ما يقض
 .(15)" حسن السبك



 
 
 
 
 
 
 

    كييتعرؼ على كجود اغبذؼ ُب النص بوساطة أدلة تظهر مكاف كجوده، كمنها العقل 
 .الذم يتميز بو اإلنساف

 
:  االّرغبم أُؼغ٢ٔ  - صبُضب 

قسمُت نبا التكرار  إٔب  رقيةىاليدام كحسنيعد مظهرا من مظاىر االتساؽ، كقد قسمو 
: كالتضاـ 

 يكرر ُب الكل كاعبزء م كىو أحد عوامل التماسك كىو التعبَت الذ: اساُزٌش -3-1
 العلماء العرب أمثاؿ أيب حياف كالرازم ك الباقبل٘ب كغَتىم  كسيلة من كسائل ضكيعده بع

:  النصي، كيتم إما بتكرار فعلي للعبارات بصفة كلية أك بصفة جزئية، كىو نوعاف طالًتاب
 .تكرار لفظي حيث يتم التكرار ُب اللفظ كاؼبعٌت كتكرار معنوم كيكوف التكرار ُب اؼبعٌت 

 
 ؿ حيث يتم تكرار العناصر اللفظية ذاهتا ، كتكرار الكلمات أك اعبم :رٌشاس ٓجبؽش- 

( 3)كما أدراؾ مالحاقة  (2)ما الحاقة  (1)الحاقة ﴿ : أك  الفقرات ،مثل قولو تعأب 
رب المشرقين ﴿  :  كتكرار  صبلة  مثل قولو تعأب (16) ﴾ كذبت ثمود كعاد بالقارعة

( 17)مرج البحريين يلتقياف  (16)فبأم أال إربكما ما تكذباف   (15)كرب المغربين 
 .(17) ﴾ فبأم أال إربكما تكذباف (18)بينهما برزخ ال يبغياف 

أحبك ، /القمر، أحبك / صبيلة كأنا ، صبيلة التنتهي ، القمر:   كقبده ُب القصيدة مثل 
 .سبلـ / سبلـ /سبلـ 

 
جزئي كيتم ذلك بتكرار اؼبعٌت كىو ما يعرؼ بالتكرار بالًتادؼ   :رٌشاس ؿ٤ش ٓجبؽش- 

كاسعة   كىو يبٌثل أداةن .كيساعدنا  التكرار على فك شفرة النص كإدراؾ كيفية أدائو لداللتو
كالتعٌجب  كاعبمل  أساليب االستفهاـ كأساليب النفيكتستخدـ  فيو االنتشار ُب النص، 

ينكسر، اغبفر، القمر أخر، الصدر، الشفر : مثل.  ُب األصواتاالظبية كاعبمل الفعلية
 .....البشر، شعر 

 
 كرد التكرار من أجل شد انتباه القارئ لكي ال يتشتت ذىنو كأسس :ث٤٘خ اُزٌشاس -

 .على مستول الداللة بنية للتضافر بُت الذات كاألخر
إف تكرار األصوات ال يتوقف عند التعبَت عن اؼبعا٘ب، كإحداث اإليقاع اؼبوسيقي فحسب، 

 . بل يتعداه إٔب الربط القوم ؼبختلف الكلمات الواردة ُب السياقات اؼبتعددة
 



 
 
 
 
 
 
 

يعد التضاـ من كسائل التماسك النصي اؼبعجمي، (: (: CCoollllooccaattiioonn ) )اُزنبّػ ػ  3-2
كىو توارد زكج من الكلمات أك أكثر، ضمن عبلقات داللية ـبتلفة، قد تقـو على التضاد 

 (..بكاء/ ضحك / ، فرح /أٓب )أك على التنافر، مثل  (أعزب/ حي، متزكج / ميت)مثل 
كعبلقة )، كقد يقـو على عبلقة اعبزء بالكل (..أبيض/ أخصر/ أضبر)أك يرتبط باأللواف 

﴿ كأصحاب اليمين :كتلعب ىذه دكرا مهما ُب التماسك النصي،قاؿ تعأب (اليد باعبسم
كظل  (31)ك طلح منضود (30)في سدر مخضود  (29)ما أصحاب اليمين 

 (35)ال مقطوعة كال ممنوعة  (34)ك فاكهة  كثيرة، (33)ك ماء مسكوب  (32)ممدكد
 .  (18)عربا أترابا﴾ (37) إنشاء، فجعلناىن أبكارفإنا  أنشأنا ق (36)ك فرش مرفوعة

       فقد سباسكت آيات مقطع أك مشهد أصحاب اليمُت اؼبؤمنُت، بآيات مشهد 
أصحاب الشماؿ الكافرين، حيث قاـ الًتابط بينها عن طريق العبلقات الداللية اؼبتوازية أك 

اؼبتضادة؛ فأصحاب اليمُت ما أصحاب اليمُت، يوازيهم ُب الطرؼ اؼبقابل أصحاب 
: الشماؿ ما أصحاب الشماؿ، ٍب تتوأب العبلقات الضدية بينهما ُب تفاصػيل الػنعيم اؼبقيم

 .يقابلها... ُب سدر ـبضود، طلح منضود، ظل فبدكد، ماء مسكوب، فاكهة كثَتة
 :كقد كرد التضاـ ُب القصيدة ُب قولو 

 صبيلة سبسك بالبحر ُب كفها
 كذبوب التاريخ تصعد من بوحها

* * * 
 صبيلة كالبوح كاآله ُب فمها

 
يستعمل بكثرة ُب الرياضيات للداللة على خطُت مستقيمُت، اؼبسافة :اُزٞاص١- 3-3

 .الفاصلة بينهما متساكية، ٍب انتقل إٔب الدراسات اللسانية كالنقدية
على أنو ضرب من التكرار كإف يكن تكرار غَت كامل "عرفتو الدراسات اللسانية الغربية 

 (19).يقـو على تطابق القوالب الًتكيبية اؼبتكررة
إعادة البنية مع مؤلىا بعناصر جديدة تشكل التوازم كقد "       بيد أنو عند  ديبو جراند كدريسلر 

. سرؽ حبارنا، خرب سواحلنا، حرؽ مدننا: مثبل لو بًتاكيب مقتطفة من بياف إعبلف استقبلؿ أمريكا
فأفعاؿ اؼبلك تبدك متعددة إال أهنا ذات ؿبتول كاحد ىو سوء  استخدـ القوة كعليو فقد ربقق 

الًتابط بُت التوازم النحوم اإليقاعي كمضموف العبارات السابقة، كمعٌت ىذا أف التوازم عند الغربيُت 
 (20).يعد إحدل كسائل االنسجاـ الصوٌب اإليقاعي

        كإذا جئنا إٔب الببلغيُت العرب قبد أهنم تناكلوا التوازم ُب ضوء دراستهم للمقابلة كاؼبزاكجة
غَت أف عنايتهم . كالعكس كالتبديل كالتقسيم كالتصريع كاؼبماثلة كغَتىا من اسنات البديعية اؼبعنوية



 
 
 
 
 
 
 

ككاف من اؼبفركض أف هتتم باعبانب الًتكييب على أساس أف اسنات اؼبعنوية كثَتا . اذبهت إٔب اؼبعٌت
  (21)ما تصاغ ُب تراكيب متوازية، يصبح تكرارىا كسيلة للسبك كالربط 

 ىبرج اغبي من اؼبيت كىبرج اؼبيت ﴿  منها على سبيل اؼبثاؿ اؼبقابلة الواردة ُب اآلية الكريبة 
 فبل ىبفى دكر اؼبقابلة الناصبة عن تكرار بنيتُت متضادتُت متوازيتُت (22 ) ﴾من اغبي

 .كمتساكيتُت ُب عدد عناصرىا
 كىو عنده (23)تشابو البنياف كاختبلؼ ُب اؼبعا٘ب : "...        كقبد ؿبمد مفتاح ينعتو بػ

 .كمثاؿ ذلك من القصيدة . نوعاف تواز ظاىر كخفي
 ؽبا حقل كرد على خدىا

 .قطفتو حبسن باف على خصرىا
* * * 

 فسبحاف من أملح اعبسد اؼبنتهى ُب الكماؿ
 كىيأ للعُت منتجعا للصور

 كأكجد ُب قدرة اػبلق مثل صبيلة بُت البشر
كقد كظف ُب القصيدة داللة على أف اؼبعشوؽ أنثى ىذا ما هبعل الصورة   :ث٤٘خ األخش- 

أكثر ربديدا كجبلء ُب ذىن القارئ، كبالرغم من الغياب اعبسدم فإنو اغبضور موجود ُب 
 . اؼبخيلة 

 
ربملت، اذبهت رأيت، تفيأت ،كىذه : كىي ماثلة ُب الصيغ التعبَتية التالية:ث٤٘خ األٗب- 

 .البٍت سبثل ؿبطات إشارية كتنبيهية ترشد القارئ إٔب اؼبعٌت
كتتجلى ُب بناء  (األنا كاألخر  ) كىي انعكاس للبنيات السابقة :ث٤٘خ أُٞمٞع-  

 .صبالية القصيدة عن طريق تبلمس البنيتُت
 كأقسم أف عبميلة فاضت من الكأس مليوف كف

 كزاد الًتاب بنصف أخر
 كأف صبيلة كانت علة موطئ من خطر

 سبد يد اإللو كأخرل ربوؽبا للقدر
**** 

 أنا قصيت عبميلة كل التفاصيل فيها
 ؽبا من سنيٍت اكتماؿ العمر
 ؽبا من عيو٘ب انفبلؽ اؼبطر

 .ؽبا غاييت كمنتهام كفلسفيت ُب خوإب العمر



 
 
 
 
 
 
 

   كىذه األبيات نرل بأهنا بؤرة النص كاليت كمغزاه فجميلة ما ىي إال الوطن الذم رمز ؽبا 
 .بامرأة،  كاؼبرأة تدؿ دكما على ما يعشق كوبب

 
حفلت القصيدة بالرمز الطبيعية اسوسة كاليت كظفت   :اُشٓض ك٢ اُوق٤ذح- ساثؼب 

كالذم يعٍت الغور كالعتمة كالصمت كآّهوؿ كدخوؿ  (الكهف )باقتدار كمن ذلك لفظ 
 :الذات الكهف كرؤية نفسو كىي حلة من التخيل الناتج عن اإليغار ُب البل ؿبدكد ُب قولو

 ربملت صمت ايط كاذبهت
 إٔب الكهف كرأيت نفسي

، الذم وبيلنا بالطبع إٔب األفاؽ اؼبمتدة كاعبماؿ الفتاف،  (البحر)       كقد كظف لفظ 
 كقد كفق الشاعر ُب توظيفو فبا أضفى على القصيدة انسيابية األمواج عند ىبوب النسيم 

 .ككيف البحار تسافر ُب عيوف اؼبرايا
كىي صورة خيالية بديعة أف البحار على امتدادىا تنحصر كتسافر ُب عيوف اؼبرايا الضيقة 

﴿ في سبع بقرات سماف :ككأننا أماـ صورة كمن صور القرآف الكرٙب ُب قولو تعأب 
، ككأننا أماـ رؤيا  (23)يأكلهن سبع عجاؼ كسبع سنبالت خضر كأخرل يابسات ﴾ 

  .امنامية ربتاج إٔب يوسف لتأكيلو
كأف استخداـ الرمز الطبيعي ٓب يكن عفويا بل ناتج عن مقدرة إبداعية من طرؼ الشاعر 

كسبكنو من التوظيف اللغوم على ؿبورم االستبداؿ كاالختيار، كىذا ما يدخلنا ُب 
 .البلعقبلنية اللغة

 قمر يتلهى بأرض الصغار: ُب قولو
 : كأيضا 

 صبيلة سبسك بالبحر ُب كفها
 كذبوب التواريخ تصعد ُب بوحها

 لتقوؿ لكل البشر
 .صبيلة ال تنتهي

كنرل قمة التصوير اػبيإب فكيف جبميلة سبسك البحر كتسافر ُب أعماؽ التاريخ لتخرب كل 
 . كمواقعهم كباختبلؼ لغاهتم أهنا ال تفٍتـالبشر بألوانو

كمن ناحية التخيل قبد الشاعر يضاىي تصوير الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ؼبا 
 .استخدـ التصوير اػبراُب ُب قولو 

 .كالبحر سرح اليدين فوقو اؼبساء،كىي صورة رائعة زبرجك إٔب البل متناىي ُب األشياء
 :كقولو ُب تصوير آخر 



 
 
 
 
 
 
 

 كحلم تدلت عناقيده
 ُب دكإب القمر

       إف التصوير الشعرم ُب ىذه القصيدة كحسب توظيفو تارىبي أك أسطورم هبعل 
القارئ وبس خبيبة التوقع حيث ال تسعفو ال أدكاتو القرائية كال مكتسباتو كمدخراتو اؼبعرفية 
، ؼباذا ألننا أماـ استخداـ للدالالت اليت ال قبد ؽبا ُب تصورتنا الذىنية ما يفسرىا، حبسب 

إال اللجوء إٔب التأكيل دبا توافرت عليو ذاكرتنا . (الداؿ كاؼبدلوؿ)استخداـ دكسوسَت لثنائية 
كـبزكننا اؼبعرُب من تصورات فنقـو باإلسقاط لتتجلى لنا الصورة الشعرية ُب أظبى معانيها 

 .كىنا ينشأ تعدد الفهم الناتج عن تعدد القراءات 
 : فقولو

 كأقسم أف الصبية كانت
 .معلقة بأكف القمر

 .اُـبئت / اُ٘ـ اُؾبمش- خبٓغب
 
القصيدة عند قراءهتا مرات عديدة فهي عبارة عن قصة عاشق يتغٌت  :اُ٘ـ اُؾبمش - 1

 .دبشوقتو بكل أبعاده الركمانسية، كىذا ما ذبسدىا بنيتها السطحية
 
الداللة فإف الغائب بالطبع ليس صبيلة اعبسد ذات  عند رباكرنا مع :اُ٘ـ اُـبئت - 2

اعبماؿ الفائق، كاليت شغلت باؿ كتفكَت الشاعر حىت اعبنوف، كبالتإب فالداللة أعمق من 
 :ذلك بل ىي صبيلة اؼبناضلة كالصابرة كاليت قاؿ فيها شفيق الكمإب 

 لكنهم يدعوهنا صبيلة
 تعيش ُب قلب الثرل األضبر

 ضبامة سجينة
 ما أركع السجينة

      كعلى ىذا األساس فإف االنسجاـ النصي  يقـو على مبلحظة ككصف كسائل 
التماسك كالتبلحم بُت العناصر اؼبشكلة للقصيدة من بدايتها إٔب هنايتها برصد الضمػػائر 

 .اإلحاالت، اإلشارات، اغبذؼ، التكرار كالعطف للقوؿ بأف النص يشكل كبل كاحدا
      كما أف االنسجاـ النصي بنية تظهر فوؽ سطح النص، تتمثل ُب ؾبموعة من الركابط 

النحوية كاؼبعجمية، تقـو بربط كتقوية صبل كمتتاليات النص حىت يصبح : كالوسائل الشكلية
كىذا ما ؼبسناه بوضوح ُب قصيدة صبيلة اليت حفلت بالصور البيانية كالتعبَت .بناء نصيا 



 
 
 
 
 
 
 

اؼبتأنق كاؼبعا٘ب الواسعة الفلسفية اليت تدؿ على سعة خياؿ الشاعر كإحساسو اؼبرىف 
 .كربكمو ُب عباـ اللغة
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حؽؼش٣خ اُوق٤ذح اُؼشث٤خ اٌُالع٢  
  ٓؾٔذ ٓقبث٤ؼ.أ 

 ر٤غٔغِذ. أُشًض اُغبٓؼ٢

 
إف أىم ما أرست عليو الشعرية العربية دعائمها بعد رده من الزمن، كبعد ذبربة مريرة        
 أف قبليو ُب ثبلثة اكاألدب، يبكننُب ؾباؿ اللغة  كبار الباحثُت كاؼبهتمُت العرب، عايشها

: مقومات أساسية، ىي
 
: اإل٣وبع-1

 لقد تواضع الدرس النقدم على أف اللغة ىي اؼبادة األساس اليت يلقى ّٔا النص       
كوهنا كجوده الفيزيائي اؼبباشر على "الشعرم، كىي كذلك كسيلة التحليل كالتمحيص



 
 
 
 
 
 
 

الصفحة أك ُب الفضاء الصوٌب اؼبباشر،كمن ىنا كانت اإلمكانية الوحيدة لتحليل الشعرية 
ُب النص، ىي اكتناه طبيعة اؼبادة الصوتية الداللية، أم نظاـ العبلمات اليت ىي جسده، 

 كلكن اؼبادة األكلية للنص أك جسد (1)"ككينونتو الناضجة كاليت ىي شرط كجوده أيضان 
النص ال يكفي كحده للكشف عن مدل شاعريتو، كمن ٍب كاف البد من كضعو ُب إطار 

عبلئقي مع مكونات أخرل غَت الشكل اؼبصفوؼ الذم يقنع العُت من النظرة الواحدة أف 
إذ إف ىذه اؼبكونات كانت دبثابة الدافع اغبقيقي، الذم أخرجو إٔب الوجود،  .النص شعرا

كاف الغناء ُب :"حبيث خلق الشعر ليتغٌت بو، كقد قاؿ ابن خلدكف ُب ىذا اػبصوص
الصدر األكؿ من أجزاء الفن، ألنو تابع للشعر، إذ الغناء إمبا ىو تلحينو، كتلحُت األشعار 

السيما كأف اللغة قد سبيزت بصفات لسانية (2)"اؼبوزكنة بتقطيع األصوات على نسب منتظمة
جعلت الشعرية العربية زبص حيزا مهما لئليقاع حىت ينظر ُب طريقة انتظاـ "كصوتية،

الكلمات، عند تركيبها لتأليف اػبطاب، إضافة إٔب األكزاف كالقواُب، اليت أكالىا العرب 
عناية فائقة، ؼبا ؽبا من تأثَت على السامعة، لسبب بديهي كبسيط ىو أف العرب كانت 

.    تتلقف الشعر من الشفاه إٔب اآلذاف
كحىت يكوف للشعر كقعا على القلوب كتأثَتا على اؼبشاعر ال بد لو من عنصر        

كقد (3)"اإلطراب كالغنائية  الذم يصنعو اإليقاع، كمقـو صوٌب، تعوؿ عليو الشعرية العربية،
:  ػبصو ؿبمد العمرم، ُب ثبلثة عناصر، ىي

الوزف آّرد القائم على التفعيبلت، سواء كانت على البحور اليت اكتشفها اػبليل بن  1-1
. أضبد، أك على التفعيلة اغبرٌة، كىو ؾباؿ دراسة العركض أما موقعو، فبُت اللغة كاؼبوسيقى

التوازف اؼبؤلف من عناصر لغوية، كىو عبارة عن تردد الصوامت، كالصوائت اتصاؿ    1-2
 .كانفصاال، فيما يسمى بالتجنيس كالًتصيع

 األداء أك اإلنشاد الذم ينتج عنو اإلطراب، كالذم يقـو بو اؼبلقي على مسامع   1-3
 (4).اؼبتلقُت، كفيو تنسجم النربات، كالنغمات كتتفاعل مع الداللة

األصواتو توافقاهتا كألعػػاب "زاخرة بإمكانات تعبَتية ىائلة إذ أف      إف اؼبادة الصوتية،
النغم كاإليقاع كالكثافة كاإلستمرار كالتكرار كالفواصل الصامتة كل ىذا يتضمن دبادتو طاقة 

تعبَتية فذة، إال أهنا تظل ُب طور القوة كالكموف مادامت الداللة كالظبلؿ العاطفية 
 كىكذا فإٔب جانب علم الصوتيات اللغوية يبكن أف يقـو علم …للكلمات مناىضة ؽبا

الصوتيات التعبَتية اؼبوسيقية ليلقي ضوءا غامرا على العلم األكؿ بتحليل ما امتدت إليو 
غرائزنا الفطرية منذ كقت طويل كىو العبلقة الوثيقة بُت اؼبشاعر كاؼبؤثرات اغبسية اليت 

. (5)"تنتجها اللغة بأصواهتا



 
 
 
 
 
 
 

تفًتض الشفوية السماع، فالصوت يستدعي األذف أكال، "  لذا قبد أدكنيس يقوؿ
كؽبذا كاف للشفوية فن خاص ُب القوؿ الشعرم، ال يقـو ُب اؼبعرب عنو ، بل ُب طريقة 

 ،فكثَتا …التعبَت، خصوصا أف الشاعر اعباىلي كاف يقوؿ إصباال، ما يعرفو السامع مسبقا
 كمن ىنا نفهم أف العرب كانت تزف الشعر …ما شبو الشعراء اؼبنشدكف بالطيور اؼبغردة

بالغناء أك إف الغناء ميزاف الشعر كأسطع دليل على أف الشعر إنشاد كغناء،كتاب األغا٘ب 
إلجادتو اإلنشاد كاإللقاء " صناجة العرب" كقد ظبي أعشى قيس (6)"أليب الفرج األصفها٘ب

النشيد جسد مفاصلو الوزف "كربكمو ُب األصوات، كالنغمات باعتبار أف القصيد أك 
كمن ذلك قوؿ (7).."كاإليقاع كالنغم، كعلى إحكامو الفٍت، تتوقف استجابة السمع

 (8): األعشى
 شاكو ًمشىلّّ شىلوؿه شيلشيله شىًوؿي   كىقىد غىدىكتي ًإٔب اغبانوًت يىتبػىعيٍت             
كاستبشعوىا، كلكن أال يبدك التعبَت عن الركاح (شلشلتو)فقد أنكركا على األعشى        

إٔب اغبانوت أك منو،موصوفا حبالة سكر على كبو معُت،ال ينسجم معو إال ىذا التعبَت،كىو 
يبدكا كاضحا كجليا أف القيم الصوتية ُب اإليقاع الشعرم أكرب من الوزف كالقافية، 

كاشًتاطات العركض كمعطياتو، كذات صلة مباشرة بالتشكيل النغمي ُب اػبطاب، كقبلو ُب 
كقد بدأ اإليقاع لدل (9)(صوامت كصوائت)التشكيبلت اغبرفية، ُب الكلمة الواحدة

ىو الشكل األكؿ للشفوية الشعرية، أم -كما هبمع الباحثوف–اعباىليُت سجعا، فالسجع 
. للكبلـ الشعرم اؼبستوم على نسق كاحد

ٍب جاء بعده الرجز كحلقة كصل بُت السجع كالقصيد،الذم اكتمل بو التطور        
تعٍت التغريد،يقاؿ  اإليقاعي، ككلمة سجع اليت كانت منطلق اإليقاع ُب حد ذاهتا،

، أم طرٌبت صوهتا،كسجعت الناقة،أم سارت على جهة كاحدة، كمن "أسجعت اغبمامة"
: كللسجع فنيا ثبلثة أشكاؿ(10)ٍب كاف السجع السَت أك القصد اؼبستوم على نسق معُت

 
يكوف فيو اعبزآف متوازيُت، متعادلُت مع اتفاؽ الفواصل على حرؼ كاحد كبو  :األٍٝ-
. كىو ما يسمى باالزدكاج(كأيد صبدت..كحاؿ أجهدت..سنة جردت)
 
إف إلينا إيأّم،ٍب ]:تكوف فيو ألفاظ األجزاء اؼبزدكجة مسجوعة كبو قولو تعأب:  اُضب٢ٗ-

.  ،كىذا أحسن أكجو السجع22الغاشية،اآلية-[إف علينا حسأّم
 
تكوف فيو األجزاء متعادلة،كتكوف الفواصل على أحرؼ متقاربة  اؼبخارج إذا ٓب : اُضبُش-

. تكن من جنس كاحد



 
 
 
 
 
 
 

 كرغم أف السجع قد أسس لئليقاع، إال أنو تراجع ُب العصر اإلسبلمي، األكؿ 
كذلك الرتباطو أك احًتافو من ًقببل الكهاف، كقد تصدل اإلسبلـ للكهانة،كما ىو 

الوحدة األساسية، ُب اإليقاع ليست التفعيلة، كإمبا البيت :" كيقوؿ ؿبمد مفتاح (11)معلـو
كلو، ليست للتفعيبلت كجود مستقل، كىي ال توجد إال حبسب عبلقتها بكامل القصيدة 

. إذ يتبُت أف ىناؾ فرؽ بُت الوزف كاإليقاع(12)"
 
 :ث٤ٖ اُٞصٕ ٝاإل٣وبع – 2

فالوزف ىو ؾبموع التفعيبلت، اليت تؤلف بيتا شعريا، أما اإليقاع فهو كحدة نغمية       
متكررة، على كبو معُت ُب الشعر كما ُب الكبلـ، زمنو فإف اإليقاع يشتمل على الوزف كال 
يشتمل الوزف على اإليقاع، كال غرابة ُب أف يكوف اإليقاع قانوف الشعرية األبرز، كيذكر عز 

عقلي كصبإب كنفسي، أما :إف األثر اؼبمتع لئليقاع ثبلثي:"الدين إظباعيل قوال للورد سورث
عقليا فلتأكيده اؼبستمر أف ىناؾ نظاما كدقة كىدفا ُب العمل، أما صباليا، فإنو ىبلق جوا 
من حالة التأمل اػبياؿ، الذم يضفي نوعا من الوجود اؼبمتلئ، ُب حالة بو كاعية، على 
، كالشهيق كالزفَت،كانقباض  اؼبوضوع كلو، كأما نفسيا فإف حياتنا إيقاعية، اؼبشي كالنـو

. ،كىذا األخَت هبعل النفس البشرية،تتوؽ إٔب اإليقاع (13)"القلب كانبساطو
كذلك نظرا ؼبا وبدثو اإليقاع من تناغم بُت ما تتلقاه كما تعيشو النفس ُب تركيبتها       

الوزف أعظم أركاف حد الشعر، كأكالنبا بو خصوصية، كىو "العجيبة، لذا كاف اإليقاع ك
" إال أنو كحده ال ىبلق شعرا، خاصة كأف الشاعر(14)"مشتمل على القافية كجالب ؽبا ضركرة

اؼبطبوع مستغن بطبعو عن معرفة األكزاف، كأظبائها كعللها لنبو ذكقو عن اؼبزاحف منها 
كمن ىذا اؼبنطلق، نكتشق أف النقاد العرب القدماء يهتموف كيلحوف على  (15)"كاؼبستكره

بياف اؼبوسيقى اػبارجية كاإليقاع، العاـ لؤللفاظ اؼبركبة، كُب التأثَت الذم ربدثو ُب النفس، "
من حيث إثارة االنفعاؿ اؼبناسب فيها كمن ىنا قبدىم يعتربكف الوزف ُب الشعر من أىم 

مقوماتو كأكالىا بو خصوصية، ؼبالو من تأثَت ُب إثارة االنفعاؿ كإحداث التخييل اؼبناسب 
. (16)" كل مقومات الشعر–ُب نظرىم–كإف ٓب يكن ىو 

 من أىم السمات اليت سبيزت ّٔا القصيدة العربية القديبة منذ العصر اعباىلي حىت 
العصر العباسي ىي تلك الطاقة اؼبوسيقية، للنص الشعرم الذم أحيط ّٔيبة مقدسة السر 

فيها عائد للوزف الواحد، كالقافية الواحدة ُب كل قصيدة، يلـز الشاعر نفسو باحًتامهما 
من أكؿ بيت إٔب آخر بيت فيها، غَت ما يتمتع بو من اإلمكانات اللغوية، كالطبع السلس 

إف القصيدة العربية سبتلك :"الذم يؤىلو لقوؿ الشعر كاػبوض فيو، كمن شبة يبكن القوؿ
طاقة موسيقية ىائلة، فهي إٔب جانب اإليقاع العركضي اؼبتمثل ُب الوزف كالقافية، تعتمد 



 
 
 
 
 
 
 

على الطاقات كاإلمكانات اللغوية ُب ذبسيد التكامل اؼبوسيقي للنص الشعرم، كيظهر ىذا 
البعد الفٍت ُب صبالية التفاعل بُت الصورة الشعرية كبُت إيقاعاهتا اؼبتنوعة، فللموسيقى 

كلقد منح الشعراء العباسيوف ..الشعرية دكر ىاـ ُب عملية التعبَت اعبمإب،كالتصوير الفٍت،
. (17)" موسيقى الشعر طاقات فنية ىائلة، حيث أغنوىا بألواف من فنوف البديع 
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 لقد قامت الشعرية العربية على معايَت ًب تثبيتها خبلؿ القرف الثا٘ب اؽبجرم، حُت 
رأل النقاد كأىل اللغة، أهنا صارت من العرؼ الثقاُب التوارث، فقالوا ّٔا لتكوف مقومان 

يصلح كل اعوجاج، يصيب الشعر، السيما مع ظهور الشعراء ادثُت، كمن ىذه العناصر 
الكثَتة، قياـ القصيدة العربية على كحدة البيت، حىت عدكا اؼبعٌت الذم يكتمل ُب أكثر 

. من بيت، عيبا من عيوب الشعر
 كمنها كذلك معايَت قامت عليها القصيدة العربية،كاؼبقدمة كذلك باعتبارىا مدخبل 

كابتداء للقصيدة، فأكصى النقاد بتحسينها لكوهنا أكؿ ما يطرؽ أذف السامع، ككاف ابن 
فإف الشعر قفل أكلو مفتاحو، كينبغي للشاعر أف هبود ابتداء شعره، "رشيق القَتكا٘ب، يقوؿ 

 كلتلك االشًتاطات (18)"فإنو أكؿ ما يقرع السمع، كبو يستدؿ على ما عنده من أكؿ كىلة
كٓب توضع كمعايَت لتوجيو الشعر كالشعراء ىباء، بل لغاية - بدكف شك-أك اؼبعايَت أسبأّا

. مرجوة، حتما ىي اؼبتلقي
 أما فيما ىبص كحدة البيت، فيهدؼ من خبلؽبا إٔب توصيل اؼبعٌت بسهولة كبسرعة 

إٔب اؼبتلقي، كمن خبلؿ البيت الواحد، دكف أف يبقى متطلعا لبقية األبيات، باحثا عن 
الفكرة فيحدث لديو تشوش يفسد عليو متعة اإلنصات اليت ىي غاية الشعر، كمن ٍب كاف 

. النقاد حريصُت على سباـ اؼبعٌت ُب البيت الواحد، دكف أف يتعداه إٔب غَته من األبيات
 أما خبصوص اؼبقدمة، فقد أراد ؽبا النقاد أف تكوف غزلية، حىت تفتح الشهية لدل 

السامع،كما أف حسن االبتداء ىو دبثابة العنواف للقصيدة، خاصة الطويلة اليت يصفها ابن 
ريق بالقفل، الذم ال يفتح إال باؼبقدمة، لكوهنا أكؿ ما يصل إٔب ظبع اؼبتلقي، ككذلك ّٔا 
يستدؿ على ما ربملو القصيدة دكف طوؿ انتظار خاصة كأف التنظَت سلط بقوة خبصوص 
قصيدة اؼبديح، اليت كانت تلقى على مسامع القادة كاغبكاـ كاؼبلوؾ، كيركم ابن رشيق ُب 

من عيوب ىذا الباب أف يكثر التغزؿ كيقل اؼبديح،كما وبكى عن :"ىذا الباب قائبل
شاعر، أتى نصر بن يسَّار بأرجوزة، فيها مائة بيت نسيبا، كعشرة أبيات مدوبا، فقاؿ لو 

كا ما أبقيت كلمة عذبة، كال معٌت لطيفا إال كقد شغلتو عن مدوبي، بنسيبك فإف :نصر 
: (من الرجز)أردت مدوبي فاقتصد ُب النسيب، فغدا عليو فأنشده



 
 
 
 
 
 
 

بػٍّْر مىٍدحىةن ُب نىٍصر          ارى ألْـّ عمرك           دىٍع ذا كحى ىٍل تػىٍعًرؼ الدَّ
.  (19)"ال ىذا كال ذاؾ،كلكن بُت األمرين:فقاؿ نصر 

فإذا الشاعر بناء قصيدة، :" أما ابن طباطبا كىو يبُت لنا كيفية بناء القصيدة، فيقوؿ
ـبض اؼبعٌت الذم يريد بناء الشعر عليو ُب فكره نثرا، كأعد لو ما يلبسو إياه من األلفاظ 

كالوزف الذم يسلس لو القوؿ فيو،  بل يعلق كل بيت اليت تطابقو، كالقواُب اليت توافقو، 
نظمو على تفاكت ما بينو كبُت ما قبلو،فإذا كملت لو اؼبعا٘ب ككثرت األبيات،كفق  يتفق لو

بينها بأبيات تكوف نظاما ؽبا كسلكا جامعا ؼبا تشتت منها، ٍب يتأمل ما قد أداه إليو 
طبعو،كما نتجتو فكرتو، فيستقصي انتقاده كيرمي ما كىي منو ، كىكذا يبدؿ كينقل ُب 

األلفاظ كالقواُب كاألشعار، كيكوف كالنساج اغباذؽ الذم يفوؼ كشيو بأحسن 
 ، كقد نستدؿ من نص ابن طباطبا، على كيفية صناعة الشعر كبناء (20).."التفويف

القصيدة، عن طريق ااكلة كالتحكيك كالتنقيح، إٔب أف يتحصل الشاعر على القصيدة 
. اليت يرغب فيها، مكتملة كمنسجمة، لفظا كمعٌت كموسيقى

 ككاف خطابو ىذا منصٌب على تبياف صناعة الشعر ُب زمانو اقتداء  دبدرسة ربكيك 
الشعر، اليت عرؼ ّٔا زىَت، حىت ظبيت قصائده باغبوليات، كيرجع األمر ُب التفكَت ُب 
شكل القصيدة ، حىت تكوف دبثابة األمبوذج الذم ال يدع اؼببدعُت يتفرقوف، بل هبمعوف 

فاللغوم ٍب الناقد يبحثاف عن مبوذجية، كيسعياف إٔب "على صفة كاحدة كشكل كاحد
البحث عن أبيات شعرية تبلغ درجة من اإلتقاف، حبيث تقدـ بوصفها إقبازات هنائية، 

. (21)"إهنما يقدماف ّٔذا حجة على الفعالية القصول للكتابة الشعرية
 كىكذا قبد أف اؼبرزكقي وبوصل كل ما توصل إليو النقاد قبلو حىت القرف الرابع 

اؽبجرم،ليصنع بو الطريقة الشعرية للعرب، كمعيارا للحكم بُت اػبصـو القدماء كادثُت، 
إهنم كانوا وباكلوف شرؼ اؼبعٌت كصحتو، كجزالة اللفظ كاستقامتو، كاإلصابة ُب :"فيقوؿ

الوصف، كمن اجتماع ىذه األسباب الثبلثة،كثرت سوائر األمثاؿ، كشوارد األبيات 
كاؼبقاربة ُب التشبيو،كالتحاـ أجزاء النظم كالتئامها،على زبَت من لذيذ الوزف، كمناسبة 

اؼبستعار منو للمستعار لو، كمشاكلة اللفظ للمعٌت،كشدة اقتضائهما للقافية، حىت ال منافرة 
 كىكذا يصبح البحث ُب عمود الشعر، (22)"بينهما،فهذه سبعة أبواب، ىي عمود الشعر

حبث ُب الشعرية العربية القديبة كحبث ُب الشعر اعباىلي،حيث ال يبكن فهم عمود الشعر، 
. إال إذا ًب فهم الشعر اعباىلي،كًب التعرؼ على طرائق اعباىليُت ُب النظم

 كإذا حاكلنا ربليل مقولة اؼبرزكقي،نكتشف أف اعباىليُت أسسوا شعريتهم الشفوية 
شرؼ اؼبعٌت كصحتو، كجزالة اللفظ كاستقامتو، كاإلصابة ُب : على ثبلثة معايَت، ىي

طبعت فيهم كأؽبمتهم قوؿ الشعر، ككارد األبيات ك سوائر اؼبثل، كخَت مثاؿ على .الوصف



 
 
 
 
 
 
 

ذلك الشاعر اغبكيم، زىَت بن أيب سلمى، الذم ال نقرأ لو بيتا إال كاستنبطنا منو مثبل أك 
. حكمة، رغم أنو عرؼ بتحكيك الشعر، كلقب بصاحب اغبوليات

 كلكن قبد بعض الدارسُت قد أصبلوا دراسة عمود الشعر،ُب ثبلث قضايا نقدية 
.  الوضوح كالغموض، الصدؽ كالكذب، الطبع كالصنعة(23): ىي
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بالنظر إٔب كظيفة الشعر اإلببلغية، كاف الزما اغبرص على الوضوح الذم يعتمد       

كاعلم :"على اغبسية، كىي إدراؾ فطرم هبعل الشاعر يصور ما وبس بو، يقوؿ ابن طباطبا
أف العرب أكدعت أشعارىا من األكصاؼ كالتشبيهات كاغبكم ما أحاطت بو معرفتها، 
كأدركتو عياهنا، كمرت بو ذبارّٔا، كىم أىل كبر، صحوهنم البوادم كسقوفهم السماء، 

فضمنت أشعارىا  من التشبيهات ما ..فليست تعدك أكصافهم ما رأكه منهما كفيهما،
أدركو من ذلك عياهنا كحسها، إٔب ما ُب طبائعها كأنفسها من ؿبمود األخبلؽ 

فشبهت الشيء دبثلو، تشبيها صادقا على ما ذىبت إليو ُب معانيها اليت …كمذمومها
 ىذه الصفة قررىا العرب، لتحقيق الوضوح ُب أشعارىم، كىذا ما عناه اؼبرزكقي (24)" أرادهتا

كعيار اؼبقاربة ُب التشبيو الفطنة كحسن التقدير،فأصدقو ماال ينتق عند :"ُب قولو،
 فإذا انتقض عند عكسو صار غامضا،نظرا لعدـ تكافؤ اؼبشبو كاؼبشبو بو، (25)"العكس

اؼبقاتل : األسد ملك،كال هبوز القوؿ:اؼبلك أسد، فيمكن قلبو كالتإب:يصح أف نقوؿ :مثبل
الذئب كاؼبقاتل، النتفاء كجو الشبو بُت :كالذئب، إذا ال يبكن قلبو على الصيغة اؼبعكوسة

. االثنُت
   إال أف البعض من النقاد يركف قضية الوضوح كالغموض، عائدة إٔب اؼبتلقي، كثقافتو 

اػباصة، كمدل تفاعلو مع الشعر، كبالتإب إٔب اؼبألوؼ كغَت اؼبألوؼ لديو، كىذا ما أدل 
بكل ؾبدد أك ؿبدث أف يكوف غامضا ُب نظر البعض، كيرل أدكنيس بأف عدـ فهم 

ال يعود إٔب غرابتو، بل يعود إٔب أف قارئو قليل الدربة كاؼبمارسة، كمنذ أف تنكشف "الشعر
، كىذا ما يراه حقل علم (26)"لو معانيو، باؼبمارسة كالدربة يزكؿ إغرابو كيصَت كاضحان 

التأكيل، من أف النص ال يستقر على معٌت كاحد ككحيد، بل تتعدد قراءاتو بتعدد قارئيو، 
. كبالتإب ال جدكل من اغبديث عن الوضوح كالغموض

 
 :اُقذم ٝاٌُزة 3-2

 لقد جاء ُب موازنة اآلمدم أف األكائل كانوا يطبلوف من الشاعر، بأف ال يصف 
األشياء كما ىي ُب الواقع، بل يصفها كمثل أعلى،على العكس من ادثُت، الذين 



 
 
 
 
 
 
 

أكثر تبلؤما مع العصر كمسايرة لو، كأهنم أصدؽ تعبَت من التقليديُت، الذين "ذبدىم
ينهجوف مناىج القدماء،كأف شعر القدماء ال يوافق حباؿ من األحواؿ أذكاؽ العصر،كحياة 

البداكة مغايرة غبياة اغبضارة ، فصور الشعر القدٙب اؼبشتقة من حياة القدماء، ال توافق 
أمزجة ادثُت،الذين بدلت اغبضارة من حياهتم كعدلت أذكاقهم كادثوف أصدؽ 

إحساسا كتعبَتا، ألهنم إمبا يصوركف ما يقع ربت أعينهم، كيديركف على ألسنتهم ما يقر ُب 
كانوا وباكلوف شرؼ اؼبعٌت :"، كمعيار الصدؽ نلتمسو عند اؼبرزكقي، ُب قولو(27)"آذاهنم

كصحتو، كاإلصابة ُب الوصف، كاؼبقاربة ُب التشبيو، كمناسبة اؼبستعار للمستعار 
كبذلك فهم، أم القدامى يشًتطوف عدـ ـبالفة اؼبعٌت للحقيقة التارىبية، كالعرؼ (28)"لو

 .اللغوم ،كما يشًتطوف اإلصابة ُب الوصف كعيارىا عند اؼبرزكقي، الذكاء كحسن التمييز
كاف ال يبدح الرجل إال دبا يكوف :"، أنو قاؿ  ُب زىَت (ض)إذ يركل عن عمر بن اػبطاب 

 كقد ركم (30)"صدقو كمقاربتو الواقع"، أما عيار اؼبقاربة ُب التشبيو، فيعٍت بو (29)"للرجاؿ
 (31): عن األصمعي، تعليقو حوؿ بيت األعشى الذم يقوؿ فيو

هتا           ًّ ٌّ السَّحابًة ال ريثه كال عجلي      ككأفَّ مىٍشيىتىها من بىيًت جارى مرُّ
 أم خالف ما هبب أف تكوف عليو اؼبرأة الكريبة، (32)"لقد جعلها خراجة كالجة:"فقاؿ 

فرؼ اؼبعٌت عندىم، أف يقصد الشاعر إٔب ما :"كيقوؿ ؿبمد غنيمي ىبلؿ ُب ىذا الصدد
ظبوه اإلغراب كاإلبداع، أم ىبتار الصفات اؼبثلى، إذا كقف الشاعر أك مدح، بدكف مباالة 

  . (33)" أك الواقعيخَت من الصدؽ النفسيكذلك ألف اإلغراب ..بالواقع، كال بالصدؽ
 
 :اُيجغ ٝاُق٘ؼخ 3-3

 لعل الطبع ُب الشعر ىو األصل،كمن بعده جاءت الصنعة كليدة ظركؼ كعوامل 
أراد من خبلؽبا صانعوا الشعر، أف يلحقوا بركب اؼبطبوعُت،كقد اختصر الدارسوف معايَت 
عمود الشعر اليت جاء ّٔا اؼبرزكقي ُب الطبع كالذكاء كالركاية، كالدربة، فاؼبطبوع حسب 

ىو ما كاف كليد جيشاف ُب النفس كحركة ُب القروبة فإذا نقل ذلك بصورة "إحساف عباس
تعبَت خلي الطبع اؼبهذب بالركاية، اؼبدرب بالدراسة،كي يضع ذلك اعبيشاف، كتلك 

اغبركة، فيما ىبتاره من قوالب كألفاظ، أما اؼبصنوع فهو ما كاف كليد جيشاف ُب النفس 
كحركة ُب القروبة، فإذا شاء الشاعر، نقل ذلك بصورة تعبَت كبي الطبع اؼبهذب بالركاية 

كالدربة، عن العمل، كحل ؿبلو الفكر، فأخذ يقبل ما يقبل كيرد ما يرد، فتجاكز اؼبألوؼ 
. (34)"عن البدعة كتلذذ باإلغراب، فخرج الكبلـ مصنوعا

 كمن خبلؿ ىذه اؼبقولة، نتبُت أف الطبع لدل الشاعر فطرم، كيأٌب كليد انفعاالت 
ذبيش ّٔا النفس، من جراء مؤثر خارجي، يعمل عملو ُب النفس، فيثَتىا كوبرؾ فيها 



 
 
 
 
 
 
 

القروبة لتبدع معربة عما جاش بداخلها، بأية كسيلة من كسائل التعبَت كالشعر مثبل، بينما 
ىي أف يعمد اؼببدع إٔب إعماؿ الفكر، معيقا بذلك تلقائية القروبة، كالتداعي  الصناعة،

. اغبر ألفعاؽبا، فتظهر جليا قصدية اؼببدع، كتتضاءؿ عفويتو كبراءة التعبَت لديو
 

 (35): كفبا أدل إٔب ترسيخ مفهومي الطبع كالصنعة ُب الشعر، شبة عوامل منها
 ارتباط الشعر بباقي الفنوف التعبَتية  .
 اقتصار كظيفة الشعر على التحسُت كالتعجيب  .
 استغبلؿ الشعر كوسيلة للتكسب  .
 تقليد القدماء كاالنضباط كفق اؼبعايَت اؼبرسومة للشعر  .

كفبا ترتب عن اؼبعيارية ُب الشعر العريب،منذ العصر العباسي األكؿ إٔب اإلحياء،        
اتساع ؾباؿ الصناعة كتقلص ؾباؿ الطبع، نظرا لعدة مؤثرات تعد سلبية باعتبارىا قد 

 :سيجت الشعر ببيت من زجاج، ال سبيل للدخوؿ إليو، إال ؼبن ىو صانع حاذؽ، حيث إنو
قيدت حرية الشاعر كحـر من التعبَت الذاٌب الصادؽ، كذلك لكونو طولب بالتزاـ - 1

 . (36)"كفاهتم أف الشاعر اعباىلي كانت أعصابو متلونة بتلك الواقعية"أمبوذج ُب تصويراتو
كما ترتب عن ربط الشعر باؼبتلقي، إنباؿ لشعرية الشاعر فبا أدل إٔب تتبع عيوبو كرصدىا 

. ؼبعرفة مدل مطابقتها مع اؼبألوؼ أك ـبالفتها
. حرص الشاعر على اؼبعايَت جعل عنصر التخييل يًتاجع بدؿ أف ينمو كيتطور-2
. جعلهم الصدؽ ُب مقابل الغلو كاؼببالغة حد من اػبياؿ كالتصوير الشعرم-3
. رسخوا مفهـو الكذب بإلزاـ الشاعر مطابقة كبلمو للمثل األعلى-4
. اؼببالغة ُب اؼبديح كالسعي إلرضاء اؼبمدكح-5
عمود الشعر أدل إٔب صبود الشعر كتوقفو ُب اؼبكاف كالزماف اعباىلي، بدؿ أف يتطور -6

. كيساير التغيَت اغبضارم كالتارىبي
 
 :االٗض٣بػ-4

 من أىم مقومات الشعرية كاألدبية عموما، لدرجة أف بعض النقاد االنزياحيعد        
، يقوؿ عبد القاىر االنزياحاؼبهتمُت  دبوضوع الشعرية، رأكا أف الشعرية ىي نفسها 

ىذا الضرب من آّاز، على حدتو كنز من كنوز الببلغة، كمادة الشاعر اؼبفلق، :"اعبرجا٘ب
 بنية االنزياحباعتبار أف (37)"كالكاتب البليغ ُب اإلبداع كاإلحساف كاالتساع ُب طرؽ البياف

كبالتإب فاللغة إنتاج فردم كما ىي (38)عبلئقية، صادرة عن كيفية استخداـ اللغة ؾبازيا، 
 .إنتاج اجتماعي تدعو إٔب قراءة الشعر من منطلق كونو خلقا فنيا كإبداعيا بواسطة اللغة



 
 
 
 
 
 
 

تلك اللغة اليت ال يبكن أف تكوف بريئة، بل ىي مدعومة بالذاتية،ذاتية الشاعر اؼببدع 
اؼبوسومة باالكبراؼ عن اؼبعيار اؼبألوؼ، لدل الغويُت كالنحاة، ذلك لكوف اللغة ال تتعلق 

بعملية االصطبلح كالتواضع على األشياء كحدىا، فالعبلقة اللغوية بُت الداؿ بوصفو صورة 
صوتية أك كتابية كاؼبدلوؿ كونو صورة ذىنية، إمبا ترتبط بعيدا عن الشيء، أك الكياف 

ليست خصيصة ُب األشياء بل ُب سبوضع األشياء ُب فضاء من "اػبارجي، كبذلك فالشعرية
. (39)"العبلقات،

كمن ىنا فإف الشعرية ليست ميزة ُب شيء دكف آخر، إمبا ىي أسلوب كطريقة كضع        
الشعر كأصولو اليت تتبع :خص الشعرية باذباىُت رئيسيُت، األكؿ "األشياء، كىناؾ من 

كاالذباه الثا٘ب يشَت إٔب أف الشعرية "للوصوؿ إٔب شعر يدؿ على شاعرية ذات سبيز كحضور،
 كالتفرد كخلق حالة من االنزياحالطاقة اؼبتفجرة ُب الكبلـ اؼبتميز بقدرتو على "ىي 
ففي ىذا القوؿ بياف كاضح على أف الشعرية تتأتى من خبلؿ قواعد متفق عليها، (40)"التوتر

كؽبا قدرة على ربقيق األدبية، ىذا من جهة، كمن اعبهة الثانية، فإف الشعرية ىي أيضا 
ذلك النتاج اؼبتفرد أسلوبيا على غَته، بتعبَته اؼبنحرؼ عن اؼبعايَت اللغوية، كمدل قدرتو 

. على إصباغ اإلبداع بأدبية، ؽبا مكانتها ُب أفق النص كاػبطاب األديب
 كمن ىنا يتبادر إٔب األذىاف أف الرأم القائل خبلق الشعر، عن طريق أساليب 

 ىو رأم حداثي ؿبض، كلكن ىذا ال يبنع أف يكوف لو جذكر، كأصوؿ عند االنزياح
الفبلسفة العرب كالفرايب كابن سينا كابن رشد الذم يرل أف القوؿ الشعرم ىو القوؿ 

. (41)اؼبتغَت، كاؼبتغَت عدكؿ عن اغبقيقة إٔب آّاز 
 كآّاز مقـو مهم كعظيم الشأف ُب علم البياف، كقد أكاله القدماء،أنبية كرعاية 

بالشرح كالتفصيل، ذلك لكونو عماد الشعرية العربية، كركنها الركُت الذم اعتمده الببلغيوف 
ُب التوصل إٔب فهم اإلعجاز القرآ٘ب، كمن ٍب فإف دراسة آّاز باعتباره ذبوُّزه أك ذباكز 

كعدكؿ كانزياح كاكبراؼ عن اؼبعٌت اغبقيقي الذم تريده اللغة، بات ىو الشعرية عينها، فما 
ىو آّاز ؟ ككيف نظر إليو القدماء ؟ 

 
 : ػ٘ذ اُوذٓبءاالٗض٣بػ 4-1

 ُب قاموس النقد اغبديث عدة أظباء كاصطبلحات،كالعدكؿ من االنزياح لقد عرؼ 
منطلق كونو عدكؿ عن اغبقيقة إٔب غَتىا،كما اصطلح عليو اكبرافا كذباكز كذلك،بينما 
يسميو القدماء آّاز، كذلك لكونو ذبٌوز للحقيقة، كمن تعاريف القدماء للمجاز نسوؽ 

آّاز ىو عبارة عن ذبٌوز للحقيقة، :"رأم السكاكي كىو أحد علماء اللغة، حيث يقوؿ
فإف اؼبراد منو أف يأٌب اؼبتكلم بكلمة يستعملها ُب غَت ما كضعت لو ُب اغبقيقة، ُب أصل 



 
 
 
 
 
 
 

آّاز عبارة عن ذبٌوز اغبقيقة : اللغة، كىذا رأم أصحاب اؼبعا٘ب كالبياف، كقاؿ البديعيوف
حبيث يأٌب اؼبتكلم إٔب اسم موضوع ؼبعٌت فيخصو، إما أف هبعلو مفردان بعد أف كاف مركبا أك 

. (42)"غَت ذلك فبا عدؿ فيو عن اغبقيقة اؼبوضوعة للمعٌت اؼبراد
كأما آّاز فهو ما أريد بو غَت اؼبعٌت اؼبوضوع لو ُب " كيعرفو صاحب اؼبثل السائر،
إذ زبطاه إليو، فآّاز (جاز من ىذا اؼبوضع إٔب ىذا اؼبوضع)أصل اللغة، كىو مأخوذ من 

إذا اسم للمكاف الذم هباز فيو، كحقيقتو انتقاؿ األلفاظ من مكاف إٔب مكاف،كقولنا زيد 
كقد جزنا من اإلنسانية إٔب األسدية، أم عربنا من ىذه ..أسد فزيد إنساف، كاألسد حيواف،

توسعوا ُب " كمن التوسعات آّازية اليت اكتشفها أىل اػبطابة كالشعر أهنم (43)"إٔب ىذه،
أصل الوضع األساليب اؼبعنوية فنقلوا اغبقيقة إٔب آّاز كٓب يكن ذلك من كاضع اللغة ُب 

كؽبذا اختص كل منهم بشيء اخًتعو ُب التوسعات آّازية، ىذا امرؤ القيس قد اخًتع شيئا ٓب يكن 
 كقد (44)"قبلو فمن ذلك أنو أكؿ من عرب عن الفرس بقولو قيد األكابد كٓب يسمع ذلك ألحد من قبلو

ظبت العرب الوجو اؼبليح مشسا، كالرجل الكرٙب اعبواد، حبرا دكف أف يكن ىناؾ ما يصل ىذا بذاؾ 
. مباشرة
وبتاج إليو البليغ ُب ببلغتو فيقاؿ خطيب مصقع كشاعر مفلق فبحسن األلفاظ "  كآّاز

كاختبلفها على اؼبعٌت الواحد ترصع اؼبعا٘ب ُب القلوب كتلتصق بالصدكر كيزيد حسنو كحبلكتو 
كطبلكتو بضرب األمثلة بو كالتشبيهات آّازية كىذا ما يستعملو الشعراء كاػبطباء كاؼبًتسلوف ٍب رأكا 

 (45)".أنو يضيق نطاؽ النطق عن استعماؿ اغبقيقة ُب كل اسم فعدلوا إٔب آّاز كاالستعارات 
 كقد جاء ُب اؼبثل،تفصيبل أعمق حوؿ آّاز كمدل عبلقتو باغبقيقة اليت أزيح عنها فيقوؿ 

ال يصح أف يطلق عليو تسمية آّاز - ُب نظره -  ألنو (46)"كاعلم أف كل ؾباز لو حقيقة،:" اؼبوصلي
إال لكونو انتقل عن حقيقة موضوعة لو، حيث إف آّاز ىو اسم اؼبوضع الذم ينتقل فيو من مكاف 

إٔب مكاف، فجعل ذلك لنقل األلفاظ من اغبقيقة إٔب غَتىا، كبذلك فإف كل ؾباز ال بد لو من 
.  حقيقة نقل عنها إٔب حالتو آّازية

أف آّاز أكٔب باالستعماؿ من اغبقيقة ُب باب الفصاحة :"  كيرل اؼبوصلي كذلك 
كالببلغة، ألنو لو ٓب يكن كذلك لكانت اغبقيقة اليت ىي األصل أكٔب منو، حيث ىو فرع عليها 
كليس األمر كذلك، ألنو قد ثبت كربقق أف فائدة الكبلـ اػبطايب ىو إثبات الغرض اؼبقصود ُب 

نفس السامع بالتخييل كالتصوير، حىت يكاد ينظر إليو عيانا، أال ترل أف حقيقة قولنا زيد أسد ىي 
قولنا زيد شجاع، لكن فرؽ بُت القولُت ُب التصوير كالتخييل كإثبات  الغرض اؼبقصود ُب نفس 

 أم تشكيل صورة فنية، ال زبتلف عن اللوحة الزيتية اليت يشكلها الفناف فيحسن تنميقها (47)"السامع
. باأللواف



 
 
 
 
 
 
 

 أداة الشاعر كاػبطيب لئلبداع كالتعجيب، كىو أداة ال تنضب من عنصر االنزياحكؽبذا فقط كاف       
" التخييل الذم يتوؽ إليو الشاعر كيبحث عنو دكما، ليبعث من خبللو الدىشة إٔب نفس اؼبتلقي، نظرا ألف

التعبَت آّازم يتسع ألكثر من معٌت، كينفتح على غَت قراءة، كىذا انطبلقا من رؤيتو لو كفضاء دالٕب 
متعدد االحتماالت كالدالالت اليت يفصح عن بعضها من خبلؿ ازباذ تقنية التأكيل كمنطلق لقراءتو كفك 

. ، ُب التعامل معو، أك االشتغاؿ عليو(السطحية)شفراتو، ال القراءة الظاىرية 
 (األكٕب)ذلك ألف ىذه األخَتة، ال تبلمس إال السطح، كال تقبض إال على اؼبعٌت اغبرُب       

كيرل عبد القاىر اعبرجا٘ب أف (48)."للكلمة،دكف الولوج إٔب عمق الداللة،كمبلمسة معناىا الثا٘ب اإلوبائي
 االستعارة،فهو آّاز ال ىبتلف عن االستعارة، كما يبكن قولو ُب آّاز ىو ذاتو الذم يبكن قولو ُب

 ليس ىو بشيء غَتىا، كإمبا الفرؽ أف آّاز القوؿ ُب آّاز ىو القوؿ ُب االستعارة، ألنو:"يقوؿ
. (49)"أعم من حيث أف كل استعارة ؾباز، كليس كل ؾباز استعارة

  
ففي ىذا القوؿ يزيد ؾباؿ اإلنزياح اتساعا ليشمل االستعارة، باعتبارىا شكل من        

أشكاؿ التعبَت كالتصوير الفٍت، حيث أهنا سبنح اؼببدع مركنة ُب نسج الصور، كحرية ُب 
اػبلق، كتداعيا األفكار، الشيء الذم ال يبكنو إهباده ُب اؼبعجم اللغوم، على سطح 
الكلمات أك ُب بطوهنا، كُب ىذا بياف أف الشعرية مكمنها ُب االنزياحات عن اؼبعيار، 

كاالكبراؼ عن اغبقائق اؼبتواضع عليها ُب قاموس اللغة، كالعدكؿ عن الصرامة االصطبلحية 
للغة، األمر الذم يؤدم ُب األخَت إٔب تنوع اإلبداعات كتعددىا حوؿ الشيء ذاتو، بفعل 
االستعارات كآّازات كتعدد أكجهها كتفاكهتا ُب نسجها، حبسب قدرة كل مبدع كحذقو، 

ُب زبَت األلفاظ كتلبيسها للمعا٘ب، كفق ما جرت عليو التعابَت الكنائية كآّازية ُب لغة 
. العرب أك غَتىا من اللغات
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 ظٞاٛش إ٣وبػ٤ـخ ك٢ ؿضٍ اثٖ ص٣ـذٕٝ

 
 ٛذسٝم ُخنش . أ

 ر٤غٔغ٤ِذ. أُشًض اُغبٓؼ٢                                                        
 

 
 :ر٤ٜٔـذ 

 
اإليقاع ظػاىرة قديبة عرفها اإلنسػاف ُب حركة الكوف اؼبنتظمة         أك »        يعد

اؼبتعاقبة  اؼبتكررة أك اؼبتآلفة اؼبنسجمة، كمػا عرفها فػي حركة الكائنات من حولو قبل أف 
يعرفهػا ُب تكوينو العضوم فأدرؾ أهنا األساس الذم يقـو عليو البناء الكو٘ب ليضمن حركة 

كعلػى الٌرغم من ذلك فهو ظاىرة (1)«الظواىر اؼبادية دبا يوفره ؽبا من توازف كتناسب كنظاـ 
يصعب ؿبػاصرهتا كتقٌييد حدكدىػا ؼبا ربملو من الزئبقية كالتعقيد ،ما جعلهػا غَت مستقرٌة كال 



 
 
 
 
 
 
 

من » ؿبددة الٌداللة، إذ ليس ىناؾ إجابة جامعة مانعة عنو علػى حٌد قػوؿ اؼبناطة ،إذ إنٌو 
كيذىب  (2)«أكثر اؼبفاىيم غموضا قديبا كحديثا إلػى حدو ال قبد اليـو تعريفا كاضحػا لو 

اؼبعٌت الذم يبحث العركضيوف عن مدلولو » ؿبمد شكرم عياد إٔب ربطو بالعركض  ألنٌو 
كىو ينػاسب كثَتا ربديد صباعة مػن (3)«اػباص ُب التشكيبلت اؼبكونة من مقاطع لغوية 

إيقاعػا كػل رجوع منتظم ُب السلسلة الكبلمية لبلنطباعات » اللسانيُت الذم يسموف 
 كحػاصل ىذا أٌف  التكرار  ىػو (4)«السمعية اؼبتشأّة التػي تولدىا العنػاصر النغمية اؼبتشأّة 

 .أسػاس اإليقاع 
       اإليقػاع أكرب من العركض إذ ليس ؾبموعة مػن اؼبقاطع كالنربات تًتدد فػي مساحة 

فاإليقاع باؼبعنػى العميق لغة »البيت كال ىو تلك النهاية اؼبتشأّة ػبواًب الوحدات فقط 
ثانية ال تفهمهػا األذف كحدىا كإمبػا يفهمػا قبل األذف كاغبواس الوعي اغباضر بالغػائب 

، كىػو الًتجيع الصوتػي فػي جانبيو اؼبعزكؿ عػن الداللة كاؼبقركف ّٔػا إذ تتعانق الوحدات (5)«
الصوتية  فػي تنظيمات اعبرس اعبمػالية مػن خبلؿ التمػاثل كآّػانسة تصنعو ىندسة 

األصوات الداخلية  كيربزه الًتصيع كالتصريع كالتصدير كالتكريػر، كضلع ثػالث ىػو ثاك 
إذ كجػوده كػاف  ضركرة فنية كتطور » خلف البديع الػذم يشكػل النسيج الداخلػي للبيت 

ىذه اؼبظاىر كٌلها ال (6)«حتػى أصبح ظاىرة كحظػا ذبديديػا وبتذيو الشعػراء كوبرصػوف عليو 
تعرب عن معٌت اإليقاع مػا ٓب تكوف نسيجا مػن العبلقات ربدده انفعػاالت الشاعر كمؤثرات 

 .ذبربتو الوجدانية ك تربزه اؼبستويات الًتكيبة كالصرفية كالداللية 
يعمد الشاعر » يرـك البحث رصد الطاقات اؼبنتظمة اليت تنتج عن طريق الصوت حيث 

بوعي أك بغَت كعػي إلػى انتقاء األصوات كالتأليف بينها حبيث توحي بتجربتو الشعورية 
كذبعػل اؼبتلقي يعيش أبعػاد اغبالة التػي عاشها الشاعر أثناء عملية اإلبداع فتنتقل  عدكاه 

 . فتؤثر فيهم (7)«إلػى اآلخرين 
       لذلك نسعػى للوقوؼ عند أىػم التشكيبلت اإليقاعية اؼبمثلة للغزليػات مػن 

تكرار،تدكير، تضمُت كذبنيس، التػي يبكن استثمارىا صباليا ػبلق عنصر اإلثػارة اإليقاعي 
ال صوت الكلمات فقط بل ما فيها من »ليكوف أكثر تأثَتا ُب نفسية اؼبتلقي فيدرؾ بذلك

 . ، داخل السيػاؽ النصي الذم تنتمي إليو(8)«معٌت كشعور 
 
  :ث٤٘ـخ اُزٌّشاس-1

  ظاىرة أسلوبية ال فتة للنظػر فػي الغزليات ذلك (9)« منبع اإليقاع»        يشكل التكرار 
يسعى إٔب ربقيقو من طرفُت متقابلُت أحدنبػا مبطي يتصل بنظاـ القصيدة » أٌف الشاعر 

كما كػانت قد استقرت عرب تارىبها الطويل كىو االلتزاـ بقػافية كاحدة كحبر كاحد وبدث 



 
 
 
 
 
 
 

ّٔا الشاعر إيقاعا صوتيا كاحدا ُب القصيدة صبيعا كالثا٘ب إبداعػي يكشف فيو الشاعػر عن 
قدراتو اػباصة ُب إحداث أصوات بعينهػا تتكرر ُب كل بيت علػى حده  فتخلق فػي داخلو 

 .    يوضح اؼبعٌت كيربز الٌداللة(10)«ذبانسػا صوتيػا 
 كسنحاكؿ أف نقف على بعض أمباط التكرار كاشفػُت عن اعبانب الوظيفػي لو ُب سياقو 

 .الذم كرد فيو باعتبػاره فاعلية إيقاعية كبنائيػة
 :     كالتكرار الذم سيعاعبو البحث ىو

 .تكرار الصوت اؼبفرد -1
 .تكرار الصيغة -2
 .تكرار االستهبلؿ باالستفهاـ  -3
 .تكرار االستهبلؿ بالنداء  -4

 
 :رٌّشاس اُقٞد أُلشد - 1-1

       يتساقط  الشاعر أماـ سحر الٌلغة عندما تكشف لو عػن مفاتنها فيتخٌَت منها أصواتا 
معينة كيشحنها بقيم لغوية متعددة فبٌا ىبلق إيقاعا خاصا يتناغم كاغبالة النفسية التػي 

الصوت ُب معظم األحياف ىو مفتاح التأثَتات  األخرل فػي الشعر  » يعيشهػا ،ذلك أٌف 
كالذم يبكن فعلو عن طريق الصوت ال هبوز فعلو عػن طريق أم شيء أخر أك عن طريق 

 ُب تشكيل العبلقة بُت كبُت اؼبعٌت (11)«شيء من شػأنو  اإلخبلؿ باألثػر الطبيعي للصوت 
. 

علػى إدراؾ »        كقد ساعدت ابن زيدكف خربتو كثقافتو بأكتار القيثارة العربية اؼبتنوعة 
الصوت كضبطو كحشره  ُب مادة لغوية ربفز فيهػا القوة اإلوبائية كىػو يستشعر األصوات 

اؼبختلفة لعناصر الطبيعة فيفرغها ُب تشكيبلت من اغبركؼ اؼبوحية جبرسها كاجتماعهػا ُب 
 مدركا بذلك سران مػن أسرار ىذا الشعر كىػو أنٌو كبلـ مسموع أكثر (12)«ىيئة ـبصوصة 

منو مقركءا ، معتمدا ُب ذلك علػى ما تتميز بو بعض األلفاظ مػن فبيزات خاصة ك مػا تثَته 
فقد كانت » من تناغم موسيقي يسهم ُب توضيح اؼبعٌت ك إبراز الداللة كال غرك ُب ذلك 

 كىذا مػا كباكؿ (13)«لو أذف داخلية تقيس األصوات كنرباهتػا كاىتزازاهتا قياسػا دقيقا 
 .الكشف عنو 

 :كمن األمثلة اليت ذبسد  تكرار الصوت اؼبفرد 
انًينىػا           كنىابى عىػن ًطيًب ليٍقيىانىػا تىجىاًفينىػا  (14)        أٍضحىى التػىنىػاًئي بىًديالن ًمٍن  تىدى
ٍيًن  نىػاًعينىػا ـى بًػنىػا ًلٍلحى نػىا           ًحٍينه فػىقىا ػافى صيٍبحي البىين صىبَّحى          أالى كىقىٍد حى

ٍلًبًسينىػابًػانًٍتزىاحً  لىى كى  يػيٍبًلينىػاقً         مىٍن ميٍبًل ي المي ٍىػًر الى يػىبػٍ  ػٍم              حيٍزننا مىعى الدَّ
         أفَّ الزىمىافى الذم مىػازىاؿى ييٍضًحكينىػا           أٍنسػان ًبقيٍرًبًهٍم  قىٍد عىػادى يػيٍبًكينىػػا



 
 
 
 
 
 
 

 
       إنٌنا إذا رمنا الكشف عن التنظيم الصوٌب ؽبذه القطعة فإف أٌكؿ شػيء يلفت انتباىنػا  

كمن خصائصو أنٌو يبتػاز بغنة كونو صوتػا   (مرٌة28)ىػو ىيمنة صوت النوف حيث كرد 
أنسب األصوات تعبَتا عػن مشاعر األٓب كاػبشوع كيوحػي باألناقة كالرقة »أنفمويػا

 ، كىػو صوت ؾبهور فبٌػا هبعل صوت النػاطق بو أقرب إلػى صراخ الثكأب (15)«االستكانة
 ىذا الصوت ّٔذه الكثافة أشػاع دكنواحهم أك أشبو بصرخة غريق وباصره  اؼبوت كتردم

نسقا إيقاعيا حزينا ناسب حالة  البكػاء اؼبتفجر الذم اندؾبت فيو الذات، كىي تصطلي 
بنار التنائي ارؽ بعدما ضاع منهػا نعيم التدا٘ب، كاشفة عن األلػم العميق الذم يبور ُب 

 أربعة 14أعماقها زاده موسيقية خاشعة أصوات اؼبد، فقد احتشد فػي البيت األكؿ فقط 
عشر صوتا منها، عمٌقت إحساس الٌشػاعر دبشاعر الفقد كالتفجع ماكبة إيٌػاه فرصة أطوؿ 
إلبراز آالمو كأنينو ،فضبل عػن أٌف ىذه النوف صنعت نوعػا من الًتابط اؼبعنوم بُت أجزاء 

 .ىذه القطعة بل كحىت ُب  القصيدة كلهػا
 :ككذلك قولو 

ٍيًن نىػاًعينىػا ـى بًػنىا ًلٍلحى نىػا          ًحٍينه ،فػىقىػا          أالى كىقىٍد حىافى صيٍبحي البػىٍيًن صىبَّحى
طبس مرات كىو صوت حلقػى مهموس -  اغبػاء–       يشيع ُب ىذا البيت تردد صوت 

إذا لفظ مشددان عالػي النربة » صامت تٌصاحبو حبة ،أحدث نغمة حػادة حزينة حيث إنٌو 
أكحى صوتو باغبرارة كبأصوات فيها شيء من اغبدة كاالنفعػاؿ، كدبشػاعر إنسانية ال زبلو 

 ، ناسب خركج الداللة مػن الذىن بشكل بطئ تبعػا لثقل اؼبوقف (16)«من اغبٌدة كاالنفعػاؿ
النفسي الذم تعا٘ب منو الذات نتيجة إحساسها اؼبرير ّٔوؿ الفػراؽ كتصدعها أمػامو ، 

مكٌونة مػع  (حاف، صبح، صٌبحنا، حُت)فاغباء عقدت العبلقة الصوتية بُت ىذه الدكاؿ 
صوت الصػاد الصفَتم مػا يشبو بالضفَتة الصوتية إلحداث التػأثَت السمعي كتعميق 

 .اإليقػاع الصٌوٌب 
 :كمن أمثلتو كذلك قولو 

ػا ًلٍليىٍأًس يػيٍغرًينىػا         كينػىا نيػرىل اليىٍأًس تيٍسًلينىػا عىوىاًرضيوي       كقىٍد يىًئٍسنىػا فىمى
كىػو صوت صامت مهموس لثوم احتكػاكي »       إف تردد صوت السُت أربع مرات، 

،ساعد علػى رسم جو من اػبشوع (17)«ال يستطيع اإلنساف النطق بو كىو مفتوح الفم 
الذم يتساكؽ مع اؼبوقف العاـ الذم تعانيو الذات الشػاعرة حيث كانت ترل ُب غمرة 

الفرح بعض الراحة فػي عوارض اليأس ، أٌما كقد أصبحت يائسة فإهٌنػا ترل فيو إغراء دبزيد 
 كاشفة حزف الشػاعر العميق كمعٌمقة معنػى –السينات–الشوؽ كاغبنُت ،فكانت  ىػاتو 

 .اليأس ُب نفسو، مسهمة ُب تعزيز موسيقى البيت
 .ككذلك



 
 
 
 
 
 
 

ػٍرتيًك بًالزٍَّىرىاًء ميٍشتىػاقنػا           كىاأليٍفقي طىٍلقه كمىٍرأىل األٍرًض قىػٍد رىاقىػا          إنّْي ذىكى
 

حببس » بشكػل الفت للٌنظر كيتكوف ىذا الصوت  (طبس مرات  )    ترٌدد صوت القاؼ 
اؽبواء اػبارج من الرئتُت حبسا كليػا ذلك بػأٌف يرفع أقصى اللسػاف حىت يلتقػي بأدنػى اغبلق 

دبػا ُب ذلك الٌلهػاة كال يسمح للهواء باؼبركر خبلؿ األنف كذلك برفع اغبنك اللٌُت، كيضغط 
اؽبواء مدة من الزمن ثػم يطلق ؾبرل اؽبواء بأف ىبفض أقصػى اللساف فجأة فيندفع اؽبواء 

فإذا علمنػا أٌف اللهاة .(18)«ؿبدثا صوتا انفجاريا، فالقػاؼ  صوت مهموس ؽبػوم انفجػارم 
ىي موطن اإلحساس بالعطش أدركنػا أٌف تكراره فػي البيت كاختياره قافية ليس اعتباطا فهو 

يوحي للمتلقى بإحساس العطشاف إلػى اؼباء طالبا السقيا كالٌرم ،كىذا يعكس إحسػاس 
 .الشاعر اغبػاد بالظمأ كاغبرمػاف كشوقو كحنينو إلػى الزمن اؼباضوم زمػن الوصل 

 : ككذلك  نلمسو ُب قولػو 
ري أك فػىٍلييٍحضىػًر الكىفىػني         ٍر ًفرىاقيكى لي         فػىٍلييٍحفىًر القىبػٍ يىػاة فىػًإٍف  يػيٍقدى  أٍنًت الحى

كمػن خصائصو أنٌو صوت  (طبس مرات)       نبلحظ ُب ىذا البيت تردد صوت الراء 
 (19)«ما دخل ُب كلمة إالٌ كأكسبهػا ظبة اؼبعػاكدة كاالستمرار»ؾبهور بُت الشدة كالرخاكة 

يوحي بالثبات ك القوة استمدىا من صفة جهره كأسهم بقسط كافر فػي خلق جو متػأـز 
حيث انزاح إلػى داللة الزىد ُب اغبياة كالتشاـؤ منها ،اؼبنبثقة عن أؼبو العميق لذم يعتمل 
فػي أعماقو جرٌاء  اشتهار أمر حبهما، كىو صوت تكرارم يصدر بعد عملية طرؽ طرؼ 

اللساف علػى حافة اغبنك األعلى، كالشاعر ىنا وبػاكؿ أف ينفلت من ىذا الوضع خبلق 
 .فباثلة صوتية تبٌدد نبٌو ك غٌمو كحزنو ككمده 

 
       لبلص من كل ىذا إلػى أٌف تكرار الصوت اؼبفرد فػي الغزليات كػاف كسيلة من 

الوسائل األسلوبية التػي  استخدمها ابن زيدكف باقتدار كبراعة سباشيػا مع متطلبات اؼبوقف 
الًتكيب فػي بعض الكلمات اؼبتأتػي من صفات اغبركؼ اؼبتضامة »اؼبراد تصويره  ألٌف 

كـبارجها كثَتا ما يدؿ بصفة طبيعية علػى مدلوؿ تلك الدكاؿ مػن تلك الكلمات التػي 
 .كاليت تكوف غايتها إببلغية إشارية(20)«رباكي أصواهتػا داللتها

 
 : رٌشاس اُق٤ـخ-1-2
 

ا الميٍفتىػرىل           كغىػػرًَّؾ  زيكريىيػمٍ  كىرىاقىكً          الميٍقتىبىػلٍ   ًسٍحري الًعػدى
ـى اطٌبتػك دىكىاًعي  الًقػلىى          كًفيمى ثػىنىٍتًك نىػوىاًىػي  العىػػذىٍؿ؟          عىالى



 
 
 
 
 
 
 

ـى ًكدىادو كىمىػلٍ  ػاكىٍلًت نػىٍقػ          سىعىٍيًت لًتىٍكًديًر عىٍهػدو  صىفىػا            كحى
         فىمىا عيوًفيىٍت  ًمقىًتي  ًمػٍن أذىل            كىالى أٍعًفيىٍت  ثًقىتًػى ًمػٍن خىجىلٍ 
         فػىلىٍم يىكي حىًظي ًمٍنًك األىخىػسى            كال عيػدَّ سىٍهًمي ًمٍنػًك األىقىػلٍ 

 
يلفت اؼبتلقى فػي ىذه القطعة ىػو تكرار الصيغة ُب الفعل اؼباضػي        إٌف أٌكؿ شيء 

 أم فػي كلمة كاحدة ثػم انتقل ىذا التكرار ليمس كلمتُت (راقك، غٌرؾ)
سعيت، )ٍب عاد ُب البيت الثالث ليمس كلمة كاحدة  (كفيم ثنتك-عبلـ اطبتك)

 .(حاكلت
       كُب البيتُت األخَتين كػاف التكرار الصيغي اؼبتوازف كيبكن أف يبثل بيتو األكؿ كمػا 

 :يلي
جار + نائب فاعل+ تاء التأنيث + فعل ماض مبني للمجهوؿ + أداة نفي + رابط -أ 

 .كمجركر
جارك + نائب فاعل+تاء التأنيث + فعل ماض مبني للمجهوؿ + أداة نفي - ب

 . كمجركر
 الذم أفرز قيما إيقاعية نابعة من تعػادؿ الوحدات النحوية،كمػا كشف تكرار ىذه الصيغ 

 .عن البعد النفسي للشاعر فبٌا شكل إيقاعا موسيقيا متناسقا صاحب انفعػاالت الذات
 
 :اُزٌشاس االعزٜال٢ُ- 1-3

       إف الًتكيز على حالة لغوية كاحدة كتوكيدىػا عدة مرات بصيغ متشأّة ىػي ىدؼ 
التكرار االستهبلٕب بغية الوصوؿ إٔب مبط شعرم معُت يرتكز علػى مستويُت إيقاعي 

 .كدالٕب
 
 :رٌشاس االعزٜالٍ ثبالعزلٜبّ - 1-3-1

رى كىٍيمىا أًخٍف؟              ألٍم أٍكًثٍر الهىٍجرى كىٍي الى أمَّػٍل ؟ ـٍ الصىبػٍ          ألٍم أٍلزى
ػا لٍم أنىٍل ؟          ألٍم أٍرضى ًمٍنًك ًبغىٍيًر الًرضىى              كأيٍبًدم السيريكر ًبمى

ـٍ  زًلىػٍل  ا أتػىٍيًت بىػهىا أ  ؟        ألٍم أٍغتىًفٍر ميوًبقىاًت الذينيوٍب              عىٍمدن
 

استفهاـ ) تبدأ األبيات بداية استفهامية باستخداـ نبزة االستفهػاـ اؼبقًتنة بأداة اعبـز ٓب 
الذم تكرر أربع مرات ُب ىذه القطعة ليفرض عليها ىيمنة استفهامية تعكس  (إنكارم 

 .اعبو االنفعإب اؼبشحوف بالتوتر الذم يعيشو الشاعر بعد ما ىجرتو حبيبتو



 
 
 
 
 
 
 

كلئن كاف ىذا التكرار قد انسجم سباما مع مناخ القصيدة اعبدٕب  كأسهم ُب تكثيف 
 .اإليقاع اؼبوسيقي فبل شك أنو حفظ تسلسل األبيات كعمل على  تبلضبها ك تواشجها 

 
 :رٌشاس االعزٜالٍ ثبُ٘ذاء - 1-3-2

         يىا رىٍكضىةن طىالمىاى أٍجنىٍت لىوىاًحظىنىا          كىٍردنا جىالىهي الصّْبىا غىضِّا كنىٍسرًينىا
ًلينىػا  ًبزىٍىرىتهىا             ميننى ضيريكبنػا،كلىذَّاتو أفىانًينىػػا          كى يىا حىيىاةن تىمى

نىا ذىيٍػلىوي ًحينىا بػٍ          كى يىا نىًعيمنا خىطىٍرنىا ًمٍن غىضىارتًو          في كىٍشًي نػيٍعمىى سىحى
نكرة )اؼبنادل+        إٌف ىذا البناء األسلويب الذم يرتكز على تكرار صيغة النداء اؼبتشابو 

يبدك أقرب إٔب طقوس اؼبناجاة كالتوسل حيث يعكس حاجة الذات إٔب من  (غَت مقصودة
يشاركها أحزاهنا بعدما أحست بالوحدة نتيجة الفقد، فارسبت ُب أحضاف الطبيعة كتوجهت 

باعتبارىا قد شهدت حٌبها كاحتضنتو ،لتستحضر من  (الركضة، اعبنة، النعيم)إٔب عناصرىا 
 .خبلؽبا زمن السعادة 

 
 :اُزن٤ٔـٖ - 2

أف يكوف الفصل األكؿ مفتقرا »       عٌده أكثر النقاد القدامى من عيوب القافية كىو 
 غَت أٌف ابػن األثَت لػم يعٌده (21)«إلػى الفصل الثا٘ب كالبيت األكؿ ؿبتاجا إٔب البيت األخَت 

كىو عندم غَت معيب ألنٌو إف كػاف سبب عيبو أف يعلق البيت األكؿ »عيبػا حيث قاؿ 
علػى الثا٘ب كذلك بسبب يوجب عيبػا إذ ال فرؽ بُت البيتُت من الشعر ُب تعلق أحدنبا 

 . فبل يغدك عيبا (22)«باآلخر كبُت الفقرتُت من الكبلـ اؼبنثور ُب تعلق إحدانبا باألخرل 
       كالدراسات اللغوية اغبديثة تذىب إلػى أٌف التضمُت كسيلة مػن كسػائل التماسك 

الدالٕب للنص كالبحث يطمئن إلػى ذلك بل كيعده من األدكات  الفاعلة التػي تعمل علػى 
 -.كتلة مًتاصة- تشكيل بناء النص الشعرم حىت يصَت متبلضبا كمتماسكا

كمن األساليب التػي كثر فيهػا استخداـ أسلوب التضمُت ُب الغزليػات ىو أسلوب الشرط 
 ".إف " بوساطة األداة 

 :كمن مبػاذجو 
ًنيًك ديكفى الًحيىػلٍ  ػاؿى تيجى       لىًئٍن قىصىرى اليىػٍأسي ًمٍنكى  األىمىػٍل              كحى
ٍلًتًهٍم فػي كىٍجػوى القىبيػوٍؿ                كى قىػابػىلىهيٍم ًبٍشػريًؾ الميٍقتىبىػلٍ        كأقٍػبػى
ػػػػأىؿٍ        كنىاجاًؾ بًاإلفًك ًفػيَّ الحىسيوديفىا                ٍعطىٍيًتًو جىٍهرىةىمىػاسى
ا  الميٍفتػىرىل               كىغَّػػرىًؾ زيكريىيػٍم المٍفتػىعىػلٍ        كىرىاقىًك ًسٍحػري الًعػدى
ػا لىٍم  أزىؿٍ  ـى الهىػوىل لىػٍم  أزىٍؿ                 أبًَّقيًو ًحٍفظنػا كىمى       فىًإفى ًذمىػا

 



 
 
 
 
 
 
 

          نبلحظ ُب ىذه األبيات ارتباطػا كبويا أفضى بالضركرة إلػى ارتباط دالٕب فيبدأ 
اؼبقًتنة بالبلـ اؼبوطئة للقسم كذلك بتصوير الصراع القائػم بُت "إف"البيت األكؿ بأداة الشرط

اليأس كاألمل ككيف أٌف ؿببوبتو لٌبت نداء اغبسود كصدقت زكر األعداء، كلػن يكتمل 
بػل إٌف الوقفة –اغبيل–الًتكيب الٌلغوم كال داللتو عند الوقفة العركضية سكتة القافية 

الداللية لػن يبلغ منتهاىا إالٌ جبواب القسم الذم يقـو مقػاـ جواب الشرط ُب  البيت 
 .اػبػامس 

ػا لىػٍم أزىؿٍ  ـى الهىػوىل لىػٍم أزىؿى            أبًَّقيًو ًحٍفظنػا كىمى          فىًإفى ًذمىػا
الذم يربز إصػرار الشاعر على حبو كبقائو على العهد فأضحت األبيات بوساطة التضمُت 

 (23)«يعمل على خرؽ اإلرسالية الشعرية دالليا مع اغبفاظ على اؼبعيار العركضي»الذم 
 .مًتابطة كمتماسكة آخذ بعضها برقاب بعض

 
 :اُزذ٣ٝـش - 3

       ىو االتصاؿ بُت  شطرم البيت بكلمة مشًتكة بينهما فبٌا هبعلو كحدة متماسكة 
 كقد توزع التدكير ُب غزؿ ابن زيد كنفي حبور (24)«غَت قابلة للتقسيم إنشاديا » األجزاء 

 .قليلة كخباصة آّزكءات بعشرين بيتا 
 

اءى مىػا غىرَّتٍػهيػٍم ًمٍنوي  الظينيوفي   كىرىأىل األٍعدى
نيػوا أٍف يىخيوفى العىٍهدى مىٍولىػى الى يىخيوفي   كىتىمى
 يىػا ًىػالىالن تػىتػىرىاءىاهي  نػيفيػوسه الى   عييىػوفي 

 مىػا الىًذم ضىػرَّؾى لىػٍو سيرَّ ًبمىٍرآؾى الحىزًيني 
 

  إف ىذه األبيات حول كل كاحد منها كلمة ىي مشًتكة بُت حدكد شطرم البيت 
 أًب ساكنهػا إيقاع ةكساطة بُت طرُب البيت األكؿ حيث أٌف الرٌاء اؼبد غم" غٌرهتم "فكلمة 

 .الشطر األكؿ كبدأ إيقاع الشطر الثا٘ب دبتحركها 
فػي البيت الثا٘ب أسبت المهػا إيقاع الشطر األكؿ كبدأ إيقاع  (العهد)    كما أٌف لفظو 

إيقػاع  (تًتاءاه)الشطر الثا٘ب  بعينها كُب البيت الثالث أكملت األلف الثانية من كلمة 
 .الشطر األكؿ كتوجهت ىاؤىا الفتتاح إيقػاع الشطر الثػا٘ب

 :ك اعبدكؿ التإب يوضح توزيع التدكير على البحور
 األبيات المدٌكرة البحػور  الفاصل نوع

   ػاؿ ص ـ

 08 الرمل - ـ 01 04 03

 06 الكامل المٌرفل-ـ  02 04



 
 
 
 
 
 
 

 02 الخفيف  1 1

 02 الخفيف- ـ  1 1

 02 المتقارب   02

       كمن خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف التدكير اكبصر فػي أربعة حبور شعرية دبجموع عشرين 
بيتا،كلها من آّزكءات إالٌ أربعة أبيات، فقد تصٌدر ؾبزكء الرمل طليعة التدكير ككاف لو 

أكفر نصيب، جاء بعده ؾبزكء الكػامل اؼبرٌفل فػي الرتبة الثانية دبجموع ستة أبيات أتػى علػى 
إثره حبر اػبفيف حيث دٌكر فيو ابن زيدكف بيتُت تامُت كآخرين ؾبزكءين، أٌما اؼبتقارب فقد 

 .احتل اؼبرتبة األخَتة كٓب يكن حظو إالٌ بيتُت تامُت
ُب إخراج القصائد من نسقها العمودم الثنائي »       كإذا كػانت كظيفة التدكير الرئيسة 

فقد ازبذه ابن زيدكف كسرا (25)«إٔب نسقو جديد موحد اإلطػار ؿبدكد اؼبدل خفيف الوقع
 .للرتابة كالتكرار الشطرم كإثراء لئليقاع الداخلي

 
 :اُزغ٤٘ظ - 4

       عوِب اعبناس ُب الببلغة العربية باعتبػاره أصبل من أصوؿ البديع عند ابن رشيق ،كابن 
أف يتفق اللفظاف ُب كجو مػن الوجوه مع اختبلؼ معنانبا » أيب األصبع كابن اؼبعتز كحٌده 

»(26) 
       غَت أٌف البحث يطمئن إلػى أنٌو أقرب إلػى الدراسة الصوتية فهو لوف من ألواف 

ككبن قبد فػي » اإليقػاع الداخلػي الذم يقـو علػى الًتجيع الصوٌب للحركؼ داخل البيت 
الشعر اعبيد موسيقى لػم تتولد من الوزف فقط بل نتجت عن عبلقات األلفػاظ مػن الناحية 
الصوتية ،كىذا النوع من اؼبوسيقى اللغوية ال يبكن فصلو من ألػواف اؼبوسيقى األخرل للعمل 
الشعرم ُب اكتماؿ اإليقاع الذم يسيطر علػى الشاعر قبل تشكيل العمل الشعرم فيسيطر 

 كتكمن أنبية التجنيس ليس فقط (27)«الشاعر بدكره علػى الكلمات ليشكل ّٔػا ىذا العمل
إف اعبنػاس عناية موجهة إلػى تردد األصوات ُب » فػي تعميق اإلحساس دبوسيقى الصوت 

الكبلـ كما يتبع ىذا من إيقػاع موسيقي تطرب لو األذاف كىذا األسلوب فػي نظم الكبلـ 
الرباعة كقد ال يقدر عليو إال األديب الذم كىب حاسة مرىفة ُب تذكؽ (يتطلب اؼبهارة ك

بل فػي تشكيل الداللة كإبداعهػا كذلك عن طريق الصوت، (28)«اؼبوسيقى اللفظية 
فالكلمتاف اؼبتجانستاف ذبانسا تاما  نبػا إيقاعاف موسيقياف يًتدداف فػي مساحة البيت 

متشأّاف صوتيا بيد أف ىذا التشابو الصوٌب يتضمن تعارضا دالليا كتلك مزيٌة التجنيس 
أنٌو قد أعاد إليك اللفظة كأنو ىبدعك عػن الفائدة » حيث أشار إلػى ذلك عبد القاىر 

كقد أعطاىا، كيونبك كأنو ٓب يزدؾ كقد أحسن الزيادة ككفاىا ،فبهذه السريرة صػار 
التجنيس ك خصوصػا اؼبستوُب منو اؼبتفق  فػي الصورة ، من حلػى الشعر  كمذكورا ُب 



 
 
 
 
 
 
 

كلعٌل كلف ابن زيدكف بالتجنيس ال يرتد إلػى مدرسة الصنعة اللفظية (29)«أقسػاـ البديع 
اؼببالغُت فػي استخداـ ىذه الوسائل كإمبا أكال فػي كونو كسيلة موسيقية تسهم فػي تكثيف 
الطاقة النغمية للنص كضمانا لتماسك األبيات كترابطها حتػى يستطيع التعبَت عن أفكاره 

، فالتجنيس عنده يؤدم كظيفة شعرية (كتصوير ما يعتمل ُب مرجل نفسو من آماؿ كآالـ
 .كبنائية 

 :كمن أحسن استعماالت التجنيس ُب غزلو قولػو
ػٍيًن نىاًعينىا ـى بًنىػا ًلٍلحى ػافى صيٍبحي البػىٍيًن ،صىبىحَّنىا            ًحينه ،فػىقىػا          أالى كقد حى

         يىا لىٍيتى ًشٍعًرم،كىلٍم نػىٍعًتٍب أعىػاًديكيٍم            ىىٍل  نىػاؿى حىظنا ًمنى  العيٍتبىي أعىاًدينىا
نىا  األىسىػى  لىوالى تىأىسّْينىا ػادي ًحيػنى تػينىاًجيكيػٍم  ضىمىائًرينىا           يػىٍقًضي عىلىيػٍ          نىكى
ػاًنبي العىٍيًش طىٍلقه ًمػٍن تىآليًفنىا           كىمىٍربىعي اللٍَّهػًو صىاؼو ًمن  تىصىاًفينىا          إٍذ جى

         لًييٍسقى عىهيديكيػٍم عىٍهدي السيريكًر فىمىا             كيٍنتيػٍم   ألٍركىاًحنىػا إالٌ رىيىػاًحينا
         كى يىػا نىًسيػمى الًصبىا بػىلّْػٍ   تىًحيىتىنا            مىػن لىو عىلى البػيٍعًد حىي كىافى ييٍحًيينا
         مىا ضىرَّ أٍف لىػٍم نىكيٍن أٍكفىػاءهي  شىرىفػان       كفػي الموىدًَّة كىاؼو   ًمػٍن  تىكىاًفينىا

تٍػنىا  نىػاهي عىػٍن  كىثىبو لىًكٍن عىدى نىبػٍ    أعىاًدينىػا– عىلى كىٍرهو –كالى اٍخًتيىاران تىجى
 الى أٍكؤيسي الرىاح تػيٍبًدم ًمػٍن  شىمىائًًلنىػاًسٍيمىا اٍرتًيىاحو كال  األنٍكتىػاري تػىٍلًهينا

 
،  (نعتب، العتبػى  )، (اغبُت،اغبُت  )       نبلحظ توافقا صوتيا بُت ىاتو الكلمات

،تصافينا)، (حٌي،وبيينػا)، (عٌدتنا،عوادينػا)، (األسى،تأسينػا) (الراح،ارتيػاح) كاؼ )، (صػاؼو
، كفػي الوقت نفسو قائمة علػى تعاضدداللػي كمرد ذلك أف (أركاحنا ،رياحينػا) (،تكافينػا

غزؿ ابن زيدكف يتجػاذبو خيطاف ، مػاض سعيد، كحػاضر يائس، فجػاء التجنيس كسيلة 
تكشف عن تلك اغبياة السعيدة التػي حاكهػا األمس حيث كاف الشاعر يتفيأ ظبلؿ 

ؿببوبتو كيرتشف كؤكس الرضا من عينيها الطافحتُت باغبب، لكن سرعاف مػا توارت كاغبلم 
 .إلػى أحساؾ من األٓب فانقلبت حياتو كئيبة مظلمة

ػٍيًن نىاًعينىػا ـى بًنىػا ًلٍلحى ػافى صيٍبحي البػىٍيًن،صىبىحَّنػىا          ًحينه ،فػىقىا          أالى كقد حى
ال تقتصر علػى االتفاؽ فػي جنس  (الحين، الحين)       إٌف اعبناس بُت اللفظتُت 

-  مقطعاف صوتياف متفقاف فػي اإليقاعااألصوات كما وبدثو من جرس موسيقى باعتبػار نبػ
 . كـبتلفاف فػي اؼبدلوؿ–أٌم أٌف عدد اغبركؼ كنوعها كىيئتها كترتيبها متماثل

       فاغبُت األكؿ دبعٌت الزمن كالثانية دبعٌت اؽببلؾ ،ك كركده ُب ىذا اؼبقاـ ليس ؾبانيا 
كإمٌبا عمل على تعميق اإلحساس دبوقف الذات اليت عصفت ّٔا ريػاح التحوؿ من زمن 

خيمت فوقو أجنحة السعادة كاغبب إٔب زمن أدمتها فيو أشواؾ البُت ،كمػا نلحظ أٌف لفظ 
 )اليت ال زبتفي نغمتها بل تستمر علػى  طوؿ البيت من  (اغباء  )قد تشٌكل فػي (اغبُت)



 
 
 
 
 
 
 

حىت تصل إلػى اغبُت ثانية ، كبذلك تتحقق اؼبعػادلة إذ يصبح  (حاف ،صبح ،صبٌحنا 
 .الوصػاؿ مرادفا للحياة كالبُت معادال للموت 

ػاًنبي العىٍيًش طىٍلقه ًمػٍن تىآليًفنىػا        كىمىٍربىعي  اللٍَّهًو صىاؼو ًمن  تىصىاًفينىػا          إٍذ جى
 

 )       كُب حديثو عػن زمن الوصل اصطنع الشاعر اعبنػاس بُت اسم الفػاعل كاؼبصدر
كعناصره،الصاد كاأللف كالفػاء كذبيء تصافينػا لتحتفظ بالصاد كاأللف  (صػاؼ،تصافينػا

كالفػاء،مؤدية دكرا ىامػا ُب تصوير ىناءات الشاعر حيث إٌف مورد الٌلهو كػاف صافيا بتصاُب 
العاشقُت كفػي إيقاع صاؼ من الصفػاء كالنقاء ما يريح النفس كيبعث فيهػا السركر كُب 
اؼبصدر تصافينا ما يشي برحابة ىذا التصاُب كطولو، ككلتػا الكلمتُت ٓب تأت فجأة فقد 

فاؼبوقف موقف فرح كأنس فتشابك إيقػاع الطرب  (طلق ،تآلفنا ،اللهػو )سبقتهما ألفػاظ
 .كاألنس مع إيقاع الصفػاء  كالتصػاُب 

    كما استطاع ابن زيدكف أف يهب الثراء الصوٌب للجنػاس أبعػادا تزيده عنػى كثراء من 
 .خبلؿ التماثل اإليقاعي

 :يقػوؿ
 ًسٍيمىا اٍرتًيىاحو كال األنٍكتىػاري تػىٍلًهينىا          الى أٍكؤيسي الرىاح تػيٍبًدم ًمػٍن  شىمىائًًلنىػا         

 :حيث نرتبو كما يلي
ٍبدػًي ًمػٍن  شىمىائًًلنىا                   ًسٍيمػا اٍرتًيىاحو كال األنٍكتىاري تػىٍلًهينىا  الى أٍكؤيسي الرىاح ي

 :كقي قولػو 
نىا األىسىى لىوالى تىأىسّْينىػا          نىكىادي ًحيػنى تػينىاًجيكيػٍم ضىمىائًرينىػػا           يػىٍقًضي عىلىيػٍ

 
 : حيث يبكننا ترتيب الشطر الثا٘ب

 يقضى علينا األسى لػوال تأٌسينػػا
، بطابع إيقاعي  (األس ،التأٌسي  )       حيث كشح ىذا التماثل اإليقاعػي،اعبنػاس،

حزين عضده ُب ذلك ما أشاعو حرؼ السُت من دالالت التجلد ك التصرب اليت تعتمل ُب 
الذات اؼبثقلة باألٓب كالذم سيقودىا إٔب التبلشي كالضياع لوال تأٌسيها، زاده   حدة       

 .صراعها النفسي اتدـ فأضحت هنبان مقسٌما بُت األسى كالتأسي 
         لًييٍسقى عىهيديكيػٍم عىٍهدي السيريكًر فىمىا          كيٍنتيٍم   ألٍركىاًحنىػا إالٌ رىيىاًحينىا

كنبػا كلمتاف كبس فيهما  (أركاحنا،رياحينا)    نلمح من خبلؿ ىذا البيت اعبناس بُت 
عذكبة كسبلسة كُب تعػانق اغبػاء كالنوف نلمس اغبنُت كاغبنػاف كالروبػاف كىذه الراء ذات 

الطبيعة التكريرية الػذم تصدر بعد عملية طرؽ اللسػاف، يؤذف بأجواء ّٔيجة تبعث اغبياة 



 
 
 
 
 
 
 

فػي النفس مذكرة إيٌاىا بنعيم اعبنة فهػي مرادفة  للحياة كمن ىنػا فقد عكس اعبناس صورة 
 .توحد العاشقُت معا 

 
       

 
 

استثمارا بارعا - التجنيس-       كلبلص ُب اػبتاـ إلػى أٌف الشاعر استثمر النسق اإليقػاعي
ينم عن قدرتو كبراعتو، فازبذه أداة فنية  أسهمت فػي تكثيف الطػاقة اؼبوسيقية  للنص  
كمػا أحدث من خبللو دكرا أثٌر ُب أذف اؼبتلقي فأثار فيو انفعػاال خاصػا جعلو يشاركو 

بنية التجػانس ليست ذات قيمة إيقاعية فحسب كإمٌبػا تعمل » أفراحو كأحزانو أؼبو كيأسو إذ
 ،كفػاءن للمعنػى كتصويرا للمواقف (30)«علػى اؼبستول الدالٕب كتدفعو للنضج كاالكتماؿ

تعضدىا فػي ىذا تلك األصوات اؼبنسجمة كاؼبتجاكرة التػي تعمل علػى إيصاؿ اؼبعنػى، ىي 
ألف إيقاع األلفاظ يزداد قيمة عند إحداث ترجيع بُت بعضها البعػض   »سػٌر قوتو كصبػالو 

كىو مػا يبثلو خاصة اعبنػاس كإف كانت كظيفتو األساسية ىػي الًتجيع  اإليقاعي فإف ذلك 
 فضبل عن أنو يعمل علػى سباسك األبيات كتبلحم (31)«ال يبكن أف يتم دبعزؿ عػن اؼبعا٘ب

 .نظمهػا
       انتهينا إلػى أٌف الغزليات فػي بنيتها اإليقاعية، مبوذج ثرم كمتميز خبصوصيات مؤثرة 
تتعامل مع األذف كالشعور اإلنسا٘ب، بيد أف القيمة اعبمالية اإليقاعية ال تكفي لئلحاطة 

 .بكل مكونات البنية اللغوية ، بل هبب قراءهتا ُب جوانب ـبتلفة 
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 اُوشاءح اُج٣ٞ٤٘خ ٝ اُخيبة اُؾؼش١ اُغب٢ِٛ
 

 ثٖ مؾٟٞ خ٤شح.                                                                             أ
                                                                          عبٓؼخ اُغ٤ال٢ُ ا٤ُبثظ
                                                                                  ع٤ذ١ ثِؼجبط

  
       قدمت اؼبعارؼ كاآلليات اعبديدة للقراءة النقدية ضمانات كلوج العآب اإلبداعي 
األديب من صبيع نواحيو، كبينت أف القراءة السياقية غَت قادرة على استجبلء مكنونات 

خطاب فبيز بعيدا عن األحكاـ اعباىزة كاؼبعيارية كاآلراء اؼبسبقة، ربوؿ على إثرىا اؼبسار 
ربوال انطلق من األكسع إٔب األشد ضيقا، فبعدما كانت رباصر النص األديب من اػبارج 

كما وبيط بو من ظركؼ ربوؿ منظورىا إٔب داخل اػبطاب األديب كما وبتكم فيو من 
بناءات كأيقونات كتأكيبلت ما حاكلت القراءة النسقية إظهاره ىو فشل القراءات السياقية 
ُب مقاربة اػبطاب اإلبداعي األديب، فما عادت القراءة السياقية ؾباؿ اىتماـ القراء كالنقاد 

إلبعادىا اػبطاب األديب عن عناصره اعبمالية، فخفت شعاعها كربوؿ اؼبسار من شكلو 
 .األفقي إٔب آخر عمودم متسائل يهتم بالبنية

 أخذت ىذه القراءة ُب طريقها للظهور تستمد دعائم ركافدىا من ألسنية دم 
كالتحليل  Lévis Strauss كأنثركبولوجية ليفي شًتاكس Ferdinand De Saussureسوسَت 

 كما أكرده Michel Foucault كأبنية اؼبعرفة ؼبيشاؿ فوكو J .Lacanالنفسي عباؾ الكاف 
كالبنيوية منهج نقدم » ُب كتاباتو األدبية اؼبعربة عن اللذة  Roland Barthesركالف بارت 

داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية ؿبايثة تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ككجودا كلٌيا 
 ، فاالىتماـ بالنص األديب لذاتو كإنباؿ الظركؼ كالعوامل (1)«قائما بذاتو مستقبل عن غَته 

اػبارجية ايطة بو ىي أىم مرتكزاهتا على اإلطبلؽ، كعلم اللغة ىو دبثابة الغطاء النظرم 
كمنبع اؼبصطلحات اليت استخدمتها حسب ما توضحو عملية دمج األبنية اللغوية كربطها 

دبضموف العمل األديب اإلبداعي ُب التفسَت كالتحليل، من منطلق النص ذاتو كبنية ربكمها 



 
 
 
 
 
 
 

ؾبموع العناصر "كحدات صغرل متعددة العبلقات تتفاعل فيما بينها، كتعٍت البنية بذلك
اؼبتحدة فيما بينها حبيث يتوقف كل عنصر على العناصر األخرل،كيتحدد ىذا العنصر من 

، كاػبطاب األديب بعد ذاؾ ىو نسق من العناصر البنيوية (2)«خبلؿ عبلقتو بتلك العناصر
اليت تتفاعل فيما بينها كظيفيا داخل نظاـ ثابت كشبكة من العبلقات اليت تتكامل حوؿ 

الظواىر ال تعٍت كىي معزكلة ك إمبا تعٍت القصيدة عرب العبلقات اليت تنشأ بُت » اللغة ألف 
كنظاما قائما  فاػبطاب األديب كل تنتظم عناصره مشكلة بنية حيوية (3)«ىذه الظواىر 

بذاتو تيكشف خباياه بالتقصي من أصغر جزء أك أصغر بنية لتفسَت كمعرفة بنية اػبطاب 
 .األديب

كل الذم أمامنا » ذلك ألف فكرة البنيوية قامت لدل أصحأّا على تصور مفاده 
كاجتهادىم  كؿباكلة الباحثُت(4)«ىو ؾبموع أجزاء أك كحدات صغَتة تشكل ىذا البناء 

كانت ّٔدؼ إهباد كإحبلؿ نظاـ علمي يعوؿ عليو القارئ ُب التفاعل مع اػبطاب األديب 
دكف أف يستند إٔب كسيط أك عنصر خارج ؿبتول كمضموف اؼبادة قيد البحث ، إذ لكل 
خطاب معاف متفردة تتجاكب كتنسج فيما بينها شبكة من الدالالت ضمن ما حدده 

 لتشكيل ةالبناء عند علماء اللغة ىو ترتيب العناصر اؼبعد... » علماء اللغة ُب مفهـو 
،ك النظاـ أك البناء ىو األساس ُب التحليل البنيوم ككل شروبة من النص األديب (5)«الكل 

ابتداءا من أصغر كحدة حىت الًتتيب الكامل ُب صياغة كربل إال ك تدخل ُب عبلئق مع 
 .شرائح اػبطاب األديب األخرل 
 فهو (6)«يتحرؾ التحليل على مستويات البنية كلها»  تفسر كتؤكؿ ضمن اتول إذ 

يرفض اؼبنظور التقليدم ُب التناكؿ اعبزئي لقطعة من قطع اػبطاب األديب كتفسَتىا دبعزؿ 
فكر بنيوم ال يقنع بإدراؾ الظواىر اؼبعزكلة،  بل » عن ما يربطها ضمن بنيتها الكلية، 

 ٍب اقتناص – ُب الثقافة كآّتمع كالشعر –يطمع إٔب ربديد اؼبكونات األساسية الظواىر 
 ، ما ييبحث عنو (7)«شبكة العبلقات اليت تشع منها كإليها كالدالالت تتبع ىذه العبلقات 

ُب ىذه القراءة النقدية ىو سبييز كربديد الدالالت العميقة كاؼبخبوءة إثر تقصي شبكات 
العبلئق بُت ـبتلف الوحدات ألم عمل إبداعي أديب، كؿباكلة رسم كإجبلء مبلمح التجربة 

 .اإلنسانية 
 العُت البلورية اليت تعكس لنا األضواء لتجذبنا إليها ُب كل األحواؿ باتت ربرؾ 

صوت اآلخر لتجعلو صدل فنيا، يبعثنا على التحرؾ أك التماثل معو، كإف كاف ىبطو 
خطوات اؼبردة، فكلما أدرؾ النقد األديب العريب اؼبعاصر خطوة هبد القراءة جثة بُت أيديو 
قد لفظت أنفاسها األخَتة ُب عاؼبها كمدت بقية ركحها لقراءة أخرل، اغبركة الدءكبة اليت 
يعيشها كاقعنا النقدم األديب ىي نتيجة حركة الدكالب النقدم كاالصطبلحي كاؼبفهوماٌب 



 
 
 
 
 
 
 

لآلخر، فبمجرد أف يعلن عن قراءة جيدة يعلن نقادنا أيضا جدهتا دكف تقوٙب للمنجز أك 
 .االجتهاد الذم أحدثتو القراءات النقدية السابقة على تراثنا الشعرم

 بدأت القراءة النقدية النسقية ربمل بذكر التجدد كاالنتقاؿ فنسجت لنفسها طريقا 
تبغي من كراءه فتح أفق على الًتاث الستجبلء ما خفي من سنُت، كأصبح التميز ميزة 

الشعر » القراءة اعبديدة كؿبركها األساس كدافعها القوم ُب قراءة الًتاث الشعرم كلعل 
، ألف االنطبلقة (8)«اعباىلي ظفر بدراسات بنيوية ٓب يظفر ّٔا طوؿ حياتو ُب أم منهج 

كانت من قناعة الكم النقدم الذم أثَت حوؿ الشعر اعباىلي كما كتب عنو سابقا ٓب 
يصل إٔب اؽبدؼ ـك يبلغ حد االكتفاء، كلعل ما أحيا الرؤية من جديد ، اندماج القراءة 

بدأ االىتماـ بالنسق مذ » البنيوية مع قراءات أخرل كعلـو زبدـ اؼبادة األدبية كاػبطاب 
الفرؽ بُت اللغة كالكبلـ كأف لسانيات اللغة ىي اليت ينبغي دراستها " دم سوسَت" حدد

، اؼبشركعية اليت أكلتها (9)«ذلك ألهنا تتضمن نظاما قادرا يبكن الوصوؿ إٔب عبلئقو كبنياتو
 . القراءة البنيوية لذاهتا ُب اخًتاؽ حجب اػبطاب الشعرم اعباىلي فاقت كل توقع

       راح النقاد العرب يذللوف العقبات ؿباكلة منهم الكتشاؼ ماكراء اػبطاب األديب 
كلعل ما يشد االنتباه فعبل ىو كيفية اؼبعاعبة، اليت ارتقى ؽبا البحث النقدم العريب ُب كيفية 

استيعابو للمعارؼ الوافدة كإضافة العناصر اعبديدة األصيلة مسانبة منو ُب تطوير اؼبعرفة 
إف فعل القراءة أم التفكَت ُب شيء ٓب قبربو ال يعٍت فحسب فهم الشيء،  »ةاإلنسا٘ب

كإدراؾ أبعاده إٔب اغبد الذم يؤدم إٔب تشكيل شيء آخر ُب داخلنا كلكنو يعٍت كذلك 
أف ىذه األفكار على حُت تأخذ شكبل  ما ُب كعينا ، تقـو ُب الوقت نفسو بتنبيو قدراتنا 
غَت اؼبتشكلة فتبدأ ىذه القرارات خبلؿ عملية حل شفرة األفكار ُب مبو كُب تشكيل ذاهتا 

 ُب حُت تعدد القراءات النقدية على (10)«لتعود فتشكل العمل الذم تقـو حبل شفرتو
اػبطاب األديب الواحد هبعل اإلضاءة ُب العمق أكثر كضوحا كاختبلفا، الفكرة ُب 

استعماؿ القراءة البنيوية تنبٍت على استجبلء البنيات العميقة  كالذىاب باؼبعٌت أبعد ما 
فما حاكلت البنيوية أف تعطيو للناقد االلتفات إٔب بنية النص كتركيبها كمستوياهتا » يكوف 

 ، ىذا االىتماـ بالقراءة البنيوية (11)«أكال  (لغة  )اؼبختلفة كاالنطبلؽ من كوف النص 
 .سبقتو طركحات من أكساط الثقافة العربية النقدية رافضة لو صبلة كتفصيبل

لكن الكثَت من مفكرينا كمثقفينا، فبن » أخذت الفكرة بالفتور كالًتاجع تدرهبيا 
ذباىل البنيوية ألهنا ىامشية مبهمة عديبة اعبدكل قد بدأ ُب تغيَت موقفو بل يطالب دبعرفة 

أخذت البنيوية على إثرىا ُب النقد األديب اؼبعاصر البديل كالنموذج األمثل  (12)«اؼبزيد عنها
ُب تعزيز دكرىا عن الهنائية اؼبعٌت، شكلت تطبيقاهتا شبكات عبلئقية من الرموز اؼبختلفة 

كاؼبتداخلة، تنبع منها ألواف التأكيبلت إيبانا بالقارئ اؼبكتشف السالك طريق ربرير اػبطاب 



 
 
 
 
 
 
 

األديب من القراءة اؼبعيارية، كقد حظيت بانتشارىا األكسع كاستخدامها اؼبتنوع بُت 
شكبلنية كبنيوية كتوليدية كأخرل أسلوبية، كُب بعض األحايُت ّٔم صبيعا كمنهج 

يهدؼ البحث من خبلؿ ذلك كلو إٔب تطوير منهج تناكؿ ؽبذا الشعر يغذيو »استحداثي 
كعي نظرم عميق باألسس التحليلية اليت تطرحها الدراسات اؼبعاصرة          كبالتصورات 

، االستعانة باؼبناىج الغربية لفك رموز (13)«اليت تنطلق منها كاإلشكاليات اليت تثَتىا 
اػبطاب الشعرم اعباىلي حٌوؿ النظرة كاألطر، كقلب موازين كانت ثابتة من قبل، فعملية 

هتجُت بعض اؼبنطلقات الفكريةكاؼبناىج الغربية أكسب البحث مزهبا ـبتلف الدرجات 
 .يغوص ُب البنية العميقة للشعر اعباىلي كيطفو ّٔا إٔب السطح 

أف يقود بو تيارا معاكسا ؽبجمة »  تنتقل بعدىا إٔب اآلخر الغريب ككأنو وباكؿ 
التغريب كالنقل عن اآلخرين كإذا كاف غَته من الباحثُت كالنقاد العرب قد أسهموا ُب النقل 

كفق أدكات إجرائية متاحة، أكسبو إياىا  (14)«عن العرب فقد آثر أف ينقل إٔب الغرب 
االنفتاح على النقد الغريب كمثلما جعل اختياراتو تنصب على إجراءات معينة، أخذ أيضا 

ىبتار قصائد كمعلقات من الشعر اعباىلي دكف أخرل معلبل ذلك أف االختيار ٓب يكن 
ينبع من حدس عميق بأف رؤياىا للوجود ربتل مكانا مركزيا ُب »بشكل عشوائي كإمبا 

الشعر اعباىل ٍب كوهنا على األقل بنيويا إحدل أكثر قصائد الًتاث تشابكا  تعقيدا كغٌت 
 ىذا التتبع االنتقائي الذم أكجد لو الناقد مربرات كاف الطابع العاـ الذم اكتست بو (15)«

 .القراءات البنيوية ُب تطبيقها على الًتاث الشعرم اعباىلي 
 ؿباكالت كماؿ أبوديب لتحديث النقد األديب كاإلعبلء بو كفق آليات تستشف من 

الًتاث النقدم األدب كتستلهم من حداثة اآلخر، ظبة غلبت على أعماؿ الكثَت من نقاد 
األدب كفق موجة تتوافق طياهتا كأمواجها كزبتلف بُت مد كجزر تنشئ األعماؿ اليت 

من خبلؿ كعيو باغباضر ُب عبلقتو » تسجل ذاهتا تارىبا ُب اإلبداع النقدم األديب 
باؼباضي يستطيع أف يفيد من اآلخر اؼبتشكل كاؼبكتمل دكف أف يذكب ُب ألوانو ك يغًتب 

ما ربويو اؼبناىج النقدية الغربية من أسس أحالت اإلمكانية إٔب نقادنا (16)«ُب استحداثياتو 
العرب اؼبعاصرين ُب االستفادة من نتائج اآلخر كنظرياتو أحدثت تفاعبلت كأىدافا بنيت 

 .عليها القراءة النقدية العربية اؼبعاصرة 
 األخذ من ر لعل االزدكاجية ُب الثقافة النقدية األدبية سبلي على الناقد العريب اؼبعاص

 النقدم كوبقق لو التجاكز بُت ما ىو قائم إٔب ما يبكن أف قصبيع اؼبشارب ليحقق اكتفاء
يقـو مستقببل، لتنتقل القراءة النقدية األدبية من شكلها اغبامل إٔب آخر ؿبموؿ كمشحن 

تقدٙب قراءة » كاػبلفيات الفلسفية بدالالت كإجراءات كأساسيات ألف تباإليديولوجيا
جديدة للشعر اعباىلي تعٍت مبدئيا الوقوؼ أماـ ربد معرُب أساسو ؿباكلة االبتعاد إٔب حٌد 



 
 
 
 
 
 
 

، إذا اؼبعرفة النقدية العربية اؼبعاصرة مرىونة (17)«ما عن إعادة إنتاج ما قيل فيو قديبا كحديثا
باؼبعرفة النقدية الغربية ُب تعريفاهتا كمصطلحاهتا كمنهجياهتا أيٌا كانت صفتها، استنطاقا أـ 
استجبلء فهي ربقق اؼبقركئية كاالنفتاحية على النصوص كاػبطابات األدبية، كقتئذ تصبح 

العملية عكسية من إبداع شعرم إٔب إبداع خطاب شعرم آخر ينمو كينتج معو ككفقو 
الدخوؿ ُب العمل األديب يشبو حالة الفركسية من حيث »خطاب إبداعي نقدم جديد 

ىي غزك، كفتح يتجو فيو القارئ كبو الرسالة اليت سبيزىا الوظيفة الشعرية فإف كتب القارئ 
عن ذبربتو تلك مع اػبطاب صار متلقيا ناقدا، ك ما الناقد إال قارئ متطور غزا النص، 

القراءة النسقية  ذلك بالضبط ما سعت (18)«كفتحو ٍب أخذ يركم أحداثو ك مغامرتو معو 
 .للتأسيس لو انطبلقا من قناعة مبدئية تػيٍعٌتى بتفرد اػبطاب الشعرم اعباىلي 

     اؼبرحلة الراىنة من النقد العريب اؼبعاصر تتحسس الوقوؼ على اؼبسائل اعبوىرية 
 كربوالهتا الكربل ةللخطاب الشعرم اعباىلي، كتعاملها معو من داخلو كفق بناه العميق

على الصعيد التطبيقي فتحدد بدءا باؼبتغَت كالثابت، اؼبتغَت يتمثل ُب القراءات النقدية 
ـبتلفة اؼبشارب كالثابت اػبطاب الشعرم اعباىلي بدفتيو التصروبية كالضمنية، ُب كونو 

خطابا أدبيا إبداعيا متميزا وبمل مقومات ما، كسياقات ذات خصوصية معينة، كضمنيا 
فكل نص أديب ينطوم بطبيعتو على ؾبموعة من »مؤكؿ المتناىي اعبزئيات كالتحليبلت 

 تنتقل القراءة النقدية من فعلها ُب فهم اػبطاب الشعرم اعباىلي من ؾبرد (19)«التأكيبلت
التعليقات ككضع اؽبوامش كىوامش اؽبوامش إٔب مادة تنبض باغبياة كاغبركة كالسكوف معا، 

 .إهٌنا الدفقة النشطة ُب عآب اإلبداع النقدم 
 لعل كماؿ أبوديب ُب تطبيقو للمنهج البنيوم على الشعر اعباىلي كاف كمن يتخذ 

مطية نقدية أدبية تنقلو إٔب عآب ربليلي ـبالف ؼبا كاف ُب السابق، بات لزاما عليو تداركو 
كمتابعة اػبطاب الشعرم اعباىلي بأدكات متطورة تساير اإلنتاج اإلبداعي النقدم الغريب  

 .كتعد الثنائيات الضدية أك التقاببلت أىم مركز ُب القراءة البنيوية 
 راح يستشف من خبلؽبا األفكار اؼبتضادة كصوال إٔب عمق ككثافة طبقات اؼبعٌت 

ليكتشف بعد ذلك أف القصيدة اعباىلية سبثيل للصراع بُت اؼبوت كاغبياة حبالة تشبو إٔب 
تلك التناقضات الثنائية تًتكز ُب »حد كبَت األسطورة الحتوائها على التناقضات اللغوية 

حيث ذباىد اغبياة ُب إثبات  (بكاء األطبلؿ)األجزاء اليت سبثل الصراع بُت اغبياة كاؼبوت 
، ىاتو اؼبقدرة التضادية ذبعل من الركح القرائية النقدية ركحا (20)«كجودىا كسط اؼبوت 

بأف عددا كبَتا من القصائد "متحركة باستمرار ألنو باختصار يبيل شخصيا إٔب االعتقاد 
 كإف (21)«يبتلك كحدة خبيئة تبقى لتدرؾ عرب عمليات ربليل زبتلف درجات عمقها 

كانت رؤية أخرل ترل أك تشكك ُب قدرة النقاد للوصوؿ إٔب أعماؽ اػبطاب الشعرم بل 



 
 
 
 
 
 
 

كيصفت بعضها بالتمحل، كإسقاط رؤية منهجية نقدية مقحمة على اػبطاب الشعرم 
تطبيق ىذا النموذج »  اليت ترمي من كراء S.Stetkevychاعباىلي مثلما فعلت سوزاف ستيتكيفتش 

الشعائرم على القصيدة العربية إٔب إثبات أف قالب القصيدة ليس قيدا شكليا يقيد اػبياؿ الشعرم 
بل ىو أساس مبطي يسمح للشاعر بأف يعرب عن ذبربتو الشخصية من خبلؿ شكل ذم أبعاد نفسية 

، عملية تفسَت الشعر اعباىلي دبقاييس ال سبت إليو بصلة أك ترنو إليو من  (22)«كقبلية ُب نفس الوقت 
 .بعيد كاف منطلق الكثَتين ك دليلهم ُب إطبلؽ اغبكم

سيء إٔب القيم الفنية للخطاب الشعرم اعباىلي، ترأل بعضهم أف النتائج اؼبتوصل إليها  
باألساطَت كالشعائر )كطاؼبا أساء تفسَت الشعر العريب بالبلشعر »كتغرقو بوابل من األفكار التعميمية 

، ركائز االكتشاؼ البنيوم ٓب تبلغ الغاية اؼبنشودة من كراء (23)«إٔب قيمتو الفنية  (ككل ما ىو بدكم
تقصيها للخطاب الشعرم اعباىلي كتتبعو، كىي بذلك تتخطى أمورا كثَتة، كتغفل أىم ما يبيز 

اغبسنة الوحيدة ؽبذه الدراسة ىي أهنا تنبهت إٔب غائية الشكل »اػبطاب الشعرم اعباىلي، كلعل
 ،الرؤية النقدية اؼبتغاضية عن (24)«الشعرم، على الرغم من أهنا ٓب تصل إٔب نتيجة جوىرية مهمة

إغفاؿ اآلخر عبوانب كثَتة ُب اػبطاب الشعرم اعباىلي  جعلت منو نرباسا يتوىج بو كيقتدل 
إف قراءة اآلخر لشعرنا ضركرية ُب تشكيل قراءتنا ». كوبتذل بو من ىو ُب بداية طريقو النقدم الوىًعرٍ 

، (25)«التكاملية، كلكن غياب تأخر خطابنا اؼبٌوجو إٔب اآلخر، يعذر إسهامنا ُب استمرارية إشكالياتنا 
كجوب مقارنة اػبطاب الشعرم اعباىلي من جوانبو الكربل اليت تأسست عليها النسقية ىي اليت 

أملت على كماؿ أيب ديب كلوجو اػبطاب الشعرم اعباىلي من التوجهات اػبمس للبنيوية، فآثر أف 
يدانبو دبا جاء بو ليفي شًتاكس من التحليل األسطورم، كفبلديبَت بركب، كُب تطبيقو على اغبكاية 

 .العجائبية ، كلوسياف جولدماف ُب بنيويتو التكوينية 
كاف كمن يطور منهجا نقديا يركب بُت ما استحدث كاستنبط ػبدمة اػبطاب األديب  
يهدؼ البحث من خبلؿ ذلك كلو إٔب تطوير منهج تناكؿ ىذا الشعر يغذيو كعي عميق باألسس »

، (26)«اليت تنطلق منها كاإلشكاليات اليت تثَتىا كالتصورات  التػػي تطرحها الدراسات اؼبعاصرةةالتحليلي
للخطاب الشعرم اعباىلي بُت إشادة كاستهجاف دبا  (كماؿ أبوديب)آراء متباينة أثَتت حوؿ قراءة 

ُب كلوج  (كماؿ أبوديب)ضبلتو الكتب كاآلراء النقدية األدبية العربية كاالستشراقية ُب إمكانية كقصور 
عآب اػبطاب الشعرم اعباىلي كإضاءة ضبابيتو على الرغم من التأكيد اؼبتكرر من جانب كماؿ 

فإنو ُب كثَت من موقع ُب ربليلو للشعر اعباىلي  (...)مذىبا بنيويا عربيا » أبوديب على أنو يقدـ 
 ضوء القراءة البنيوية مبط من  ، فاػبطاب الشعرم اعباىلي ُب(27)«يقًتب من التحليل اؼبتفق عليو 

األمباط البنائية اؼبتحدة اليت تعرب ؾبتمعة دكف أف تذكب الوحدات فيما بينها، كلعل ذلك ما 
أؽبم الناقد العريب اؼبعاصر ُب تدارسو كمبلحقتو معانيو الداللية اليت الزاؿ بعضها غائرا ُب 

 .عمق المتناه 
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هشاءح ك٢ عٔب٤ُخ اُزٔبعي . ١ُوشإٓاالؽزجبى ك٢ اُخيبة ا
 اُّ٘ق٢

 
 ٓخزـبس ثٖ ه٣ٞـذس.                                                                            د

                                    هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝ آداثٜب ٤ًِخ ا٥داة ٝ اُِـبد 
                                       ٝ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝ اإلٗغب٤ٗخ عبٓؼخ ٓؼغٌش

 
 

 :ٓخزقش
       أسهمت الدراسات النقدية كالببلغية إسهاما كبَتا ُب تزكيد اؼبدكنات النقدية 

، فمن االنتحاؿ إٔب السرقات، كمن  دبصطلحات كثَتة، تطلع على القارئ يوما إثر يـو
اللفظ كاؼبعٌت إٔب خطاب الطبع كالصنعة، كمن التخييل كاالستعارة إٔب عمود الشعر 

 .كىكذا
:        كلقد عاِب النقاد كالببلغيوف كاألسلوبيوف كاؼبفسركف فنا من فنوف البديع أال كىو

ىو أف وبيٍذىؼى من األكائل ما جاء نظَته أك مقابلو ُب ك .االحتباؾ أك اغبذؼ التقابلي
كمأخذ ىذه التسمية من  .األكاخر، كوبيٍذىؼى من األكاخر ما جاء نظَته أك مقابلو ُب األكائل

اغبٍىٍبك، كىو الشٌد كاإًلحكاـ، كربسُت أثر الصنعة ُب الثوب، فىحىٍبكي الثوب ىو سىدُّ ما بُت 
 كقد طبقت .خيوطو من اٍلفيرىج كشىدُّهي كإحكامو إحكامان يبنع عنو اػبٍىلىل، مع اغبٍيٍسًن كالركنق

ُب ىذه اؼبقالة على نصوص قرآنية كريبة، كبينت فيها كيف أدل ىذا الضرب من اغبذؼ 
 .إٔب التماسك النصي، مع تذكؽ فائق كإدراؾ عاؿ للجماؿ

 
                                                                                                         أف ييقاـك جماؿى ىذه اللغة كمنطقىها السليم كسحرىىا (اإلنساف)كيف يستطيع ك]    

                                                                                                                          فجيراف العرب أنفسهم في البلداف التي فتحوىا سقطوا صرعى  الفريد؟،
 فلقد اندفع الناس الذين .حسبما كاف يشكو أساقفة اسبانية بمرارةسحر تلك اللغة ،

، لموف اللغة العربيةعبقوا على دينهم في ىذا التيار يت حتى إف اللغة القبطية  بشغفو



 
 
 
 
 
 
 

 قد تخٌلت إلى األبد عن -لغة المسيح- بل إف اللغة اآلرامية تمامان،مثالن ماتت 
 (1)[ لغة محمد لتحتٌل مكانهامركزىا 

 
 

 :ٓوذٓخ
 لقد ربدث علماء الببلغة  اؼبفسركف كثَتا ُب علـو البديع على اختبلؼ أنواعو،       

كمن البديع الذم عاعبو أكلئك العلماء، ذكركا أسلوب  اغبذؼ، إذ ييعد ظاىرة لغوية 
. تسهم إسهاما كبَتا ُب عملية التماسك النصي

دىًة بًأىٍخصىًر ًعبىارىة، كاؼبنطوية على أرفع  كىو ضرب من اإٍلًهبىاًز اٍلميؤىدّْم لًٍلمىعىا٘ب اٍلميتػىعىدّْ
يظهر مزيد -كغَته من أضرب البديع- كعن طريق ىذا األسلوب. اػبصائص البيانية

 . كااللتحاـ ُب النص القرآ٘باالحتباؾاالرتباط كالتضاـ كغاية 
كظاىرة اغبذؼ قديبة قدـ اللغة نفسها، فما من لغوم أك كبوم أك ببلغي من        

القدماء إال تناكؿ ظاىرة اغبذؼ بصورىا اؼبختلفة، غَت أف معظم الدارسُت عاِب قضية 
اغبذؼ ُب اللغة بوجو عاـ، كبعضهم تناكؿ اغبذؼ ُب القرآف الكرٙب غَت أنو ٓب يوجو 

اىتمامو إٔب الربط بُت ظاىرة اغبذؼ كسباسك النص، كمن ربط منهم بُت اغبذؼ  
. كسباسك النص ٓب يطبق ذلك إال على السور اؼبكية

: كخاصة الببلغيُت كالذين كتبوا ُب علـو القرآف– كثَتا من القدماءإفكاغبق        
ٓب يغفلوا العبلقة بُت اغبذؼ كسباسك النص القرآ٘ب؛حيث –كغَتنبا كالسيوطي، كالزركشي،

كضعوا  أيدينا على ذلك من خبلؿ إبرازىم ألمباط اغبذؼ ُب القرآف الكرٙب، كدالالتو، إال 
أهنم ٓب يصرحوا دبا صرٌح بو علماء النص ُب العصر اغبديث من دكر اغبذؼ ُب ربقيق 

. التماسك النصي
كإذا كاف اغبذؼ يبثل قيمة أسلوبية ُب اللغة بوجو عاـ؛ ألنو نوع من اإلهباز الذم        

فإنو يبثل قيمة أسلوبية عالية ُب النص القرآ٘ب، – يدؿ على ببلغة اؼبتحدث أك الكاتب
 .(2)"حيث ييعد كجها من كجوه إعجازه

. كقد ذكر العلماء ك الببلغيوف أف اغبذؼ ينقسم إٔب طبسة أقساـ
القسم  .التضمُت: القسم الثالث .االكتفاء: القسم الثاني .االقتطاع: القسم األكؿ

. االختزاؿ : القسم الخامس .االحتباؾ: الرابع
   غَت أنٍت ُب ىذه الدراسة سأكتفي بذكر النوع الرابع  من أنواع اغبذؼ، أال كىو االحتباؾ

. أك اغبذؼ التقابلي
فما معٌت االحتباؾ كما دكره  ُب سباسك النص ؟ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :دالُخ أُقيِؼ
  :اَُؾِجُي ُـًخٓلّٜٞ 
ككلهم يتفقوف على أف  [ح،ب،ؾ]لقد ربدثت اؼبعاجم عن ىذا اعبذر اللغوم        

اغببك يعٍت الشد  كاإلحكاـ ُب الصنعة، كاؼبتانة ُب اػبلق كالضبط كاإلتقاف، كقد يعٍت 
. اغببك الطريق ُب السماء أك اغبيٍسن ك منتهاه كما إٔب ذلك

كقيل اغبيٍبكة اغبيٍجزة ..اغبىٍبك الشٌد كاٍحتىبك بًإزاره اٍحتىَبى بو كشدَّه ًإٔب يديو :"قاؿ ابن منظور       
كربىىبَّكى شد حيٍجزتو كربىىبَّكًت اؼبرأىة بًنطاقها شدتو ..بعينها كمنها أيًخذ االٍحًتباؾي بالباء كىو شد اإًلزار 

ُب كسطها كركم عن عائشة أىهنا كانت ربىٍتىًبك ربت ًدرعها ُب الصبلة أىم تشد اإًلزار كربكمو قاؿ 
أىبو عبيد قاؿ األىصمعي االٍحًتباؾ االحتباء كلكن االٍحًتباؾ شدُّ اإًلزار كًإحكامو أىراد أىهنا كانت ال 

كحيبيك السماء طرائقها كُب التنزيل كالسماء ذات اغبيبيك يعٍت طرائق النجـو .. تصلي ًإال ميٍؤتىزًرةن 
ًبيكة كركم عن ابن عباس ُب قولو تعأب كالسماء ذات اغبيبيك اػبىٍلق اغبسن قاؿ أىبو . كاحدهتا حى

ٍحكىمي اػبلق من  ًإسحق كأىىل اللغة يقولوف ذات الطرائق اغبسنة،
ي
ىٍحبيوؾ اؼب

ىٍحبيوؾ ما أيجيد عملو كاؼب
كاؼب

ة اػبلق قاؿ ككل شيء  حىبىٍكتي الثوب ًإذا أىحكمت نسجو قاؿ مشر كدابة ؿبىٍبيوكة ًإذا كانت ميٍدؾبى
نٍت كالعجز فيو استواء مع ارتفاع

ى
كيقاؿ للدابة  .أىحكمتو كأىحسنت عملو فقد اٍحتىبىٍكتىو كفرس ؿبىٍبوؾ اؼب

ٍحبوؾ الشديد اػبلق من الفرس كغَته،
ى
كجادى ما حىبىكىوي ًإذا أىجاد  ًإذا كاف شديد اػبلق ؿبىٍبوؾ كاؼب

كثوب حىًبيك ؿبىٍبوؾ .نىٍسجو كحىبىكى الثوب وبىًٍبكيو كوبىٍبيكو حىٍبكان أىجاد نسجو كحسَّن أىثر الصنعة فيو 
 .(3) .."ككذلك الوىتػىري 

ـي : اغببكي :" كما قبد الزبيدم صاحب التاج يوافق ابن منظور ُب تعريفو قائبل        الشَّدُّ كاإًلٍحكا
أىجادى : حىبىكىو وبىًٍبكيو كوبىٍبيكيو حىبكان : ًكإجادىةي العىمىًل كالٌنسج كربىًٍسُت أىثىًر الصنعىًة ُب الثػٍَّوًب ييقاؿ

ثػىٍوبه : يقاؿ .أىٍحكىمو كأىٍحسىنى عىمىلىو فهو حىًبيكه كؿبىٍبوؾ: نىسجو كحسَّنى أىثػىرى الصَّنػٍعىًة فيًو كاٍحتىبكو 
،: حىًبيكه كؿبىٍبيوؾه  ًبيكه :    كأىٍنشىدى ابني األعرايب أليب العارًـً أٍحًكم نىسجيو، ككذلك كىتػىره حى

 ميمىرّّ حىًبيكه عاكىنػىٍتو األشاًجعي           فهىيٍَّأتي حىٍشران كالشّْهاًب يسًوقيو        
 . (4)"ككلُّ شيءو أىٍحكىٍمتىو، كأىحسىٍنت عمىلىو فقد احتىبىٍكتىو 

 آخر كىو شيئاكباإلضافة إٔب ىذا التعريف قبد الفيومي صاحب اؼبصباح اؼبنَت،يضيف 
 اٍحتىبىكى دبىٍعٌتى اٍحتىَبى كىًقيلى ااًلٍحًتبىاؾي شىدُّ :"يقوؿ.االحتباء كىو دبعٌت التحسُت كاإلحكاـ



 
 
 
 
 
 
 

ًة ربىٍتىًبكي بًًإزىارو فػىٍوؽ اٍلقىًميًص كىقىاؿى اٍبني  زىاًر كىًمٍنوي كىانىٍت عىاًئشىةي رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا ُب الصَّبلى اإٍلً
 .(5)"اأٍلىٍعرىايبّْ كيلُّ شىٍيءو أىٍحكىٍمتىوي كىأىٍحسىٍنتي عىمىلىوي فػىقىٍد اٍحتىبىٍكتىوي 

بعد ىذا التعريف اؼبسهب لبلحتباؾ من طرؼ اؼبعجميُت، ننتقل إٔب التعريف االصطبلحي 
. لدل األسلوبيُت كاؼبفسرين

 
: االؽزجبى افيالؽب

إٌف العلماء قد أطلقوا مصطلحا مرادفا لبلحتباؾ، أال كىو اغبذؼ : قلت من قبلي 
التقابلي؛ك لكن ما الداعي إٔب ىذه التسمية؟ 

إٌف ىذا النوع من اغبذؼ عاعبو الزركشي كالسيوطي كغَتنبا، كأطلق عليو الزركشي اغبذؼ 
. اؼبقابلي، كظباه السيوطي االحتباؾ

 
 ىو أف وبيٍذىؼى من األكائل ما جاء نظَته أك مقابلو ُب األكاخر، كوبيٍذىؼى من :االؽزجبى

من - كما أسلفنا القيل - كمأخذ ىذه التسمية.األكاخر ما جاء نظَته أك مقابلو ُب األكائل
اغبٍىٍبك، كىو الشٌد كاإًلحكاـ، كربسُت أثر الصنعة ُب الثوب، فىحىٍبكي الثوب ىو سىدُّ ما بُت 

. خيوطو من اٍلفيرىج كشىدُّهي كإحكامو إحكامان يبنع عنو اػبٍىلىل، مع اغبٍيٍسًن كالركنق
ٍبًك الثوب أٌف مواضع اغبذؼ من الكبلـ شيبػّْهىٍت         كبياف أخذ ىذه التسمية من حى

باٍلفيرىًج بُت اػبيوط، فلٌما أٍدركها اؼبتدبر البصَت بصياغة الكبلـ، اؼباىر بإحكاـ ركابطو، 
كأٍدرؾ مقاببلهتا، تنٌبو إٔب ملء الفيرىج بأمثاؿ مقاببلهتا، كما يفعل اغبائك حينما هبيٍرم 

 .(6)حبكان ؿبيٍكمان ُب الثوب الذم ينسجو
كيزيد السيوطي من ذكر ؿباسن االحتباؾ، كيذكر بأف القليل من الببلغيُت كالعلماء        

كىو من ألطف األنواع كأبدعها ":الذين عاعبوه ك تفطنوا إٔب قيمتو اإلبداعية، حيث يقوؿ
 .(7)"كقىلَّ من تنٌبو لو أك نٌبو عليو من أىل فٌن الببلغة 

االحتباؾ ىو أف هبتمع ُب الكبلـ متقاببلف، :" كيعطينا اعبرجا٘ب تعريفا مقتضبا قائبل
: كوبذؼ من كل كاحد منهما مقابلو، لداللة اآلخر عليو، كقولو

 .(8)."عىلفتها تًٍبنان كماءن باردان ،أم علفتها تبنان، كسقيتها ماءن باردان 
، يتجلى (نباـ بن غالب )ك يبكن أف نستأنس ببيت للشاعر األموم اؼبفلق الفرزدؽ     

يقوؿ .فيو صباؿ االحتباؾ كدكره ُب التسلسل الفكرم كالفٍت للغة، كاغببك الرائع اؼبلذكذ
: الفرزدؽ
فدعاء قد حلبىت علي ًعشارم ... كٍم عمَّة لكى يا جريري كخالة       

:  ك البيت من قصيدة للفرزدؽ يهجو جريرا كقبلو قولو



 
 
 
 
 
 
 

ارً  ػرًة أك سراج نوػ قمري المج    كىٍم ًمن أبو لي يا جريري كأنوي              
كابرا عن كابر و              (9)    ضخم الدسيعًة كلَّ يوـً فخارً   كرثى المكاـر ى

: ك يتجلى االحتباؾ فيما يلي
قد حلبت علي عشارم  (لك)فدعاء ...  يا جرير كخالة  لك (فدعاء)كم عمة 

:   يا جرير كخالةلك (فدعاء)كم عمة -1 
قد حلبت علي عشارم  (لك)فدعاء - 2

أثبتت ( لك)، بيد أٌف كلمة(2)كأثبتت ُب اؼبعادلة (1)حذفت من اؼبعادلة  (فدعاء)فصفة 
، كىذا ضرب من اغبذؼ التقابلي أك االحتباؾ، يزيد من سباسك (2)كحذفت من (1)ُب

. النص كينتج لذة لدل القارئ اؼبتلقي
 ُب تفسَته نظم الدرر أف ىذا الفن غَت قليل ُب القرآف الكرٙب، (10)كقد ذكر البقاعي       

 ".اإلدراؾ لفن االحتباؾ:" ،كما أفرده بتأليف أظباهكيأٌب لوجو فٍت كببلغي راؽو 
          كلوال أف ؾبالو فسيح جدا، كصوره عديدة، كأسراره لطيفة،ؼبا عاعبو اؼبفسركف بكثرة

كإسهاب كقد أكثر البقاعي منو ُب تفسَته، غَت أنو ٓب يكن متوقفنا عند األسرار الببلغية 
. لكل صورة من صوره

 
:  اُ٘ـ اُوشآ٢ٗ رٔبعي االؽزجبى ك٢أصش

للوقوؼ على ىذه اغبقيقة       كيف ندرؾ أثر االحتباؾ في تماسك النص القرآني؟ 
لبعض األسلوبيُت ك اؼبفسرين كعلماء لغة، أبٌُت فيها كيف البد من استعراض مباذج 

استطاع أكلئك الدارسوف أف يثبتوا بالدليل القاطع كالربىاف الساطع، أف القرآف الكرٙب 
التماسك النصي، : كمن بُت أدلة اإلعجاز- كما ىو معجز ُب معناه- معجز بلفظو

 .كاإلحكاـ اللفظي،كالسبك الفريد، كاغببك الذم ال نظَت لو
 :فستكوف على النحو اآلٌب-إف شاء ا–أما النماذج اليت أقدمها 

 
 :اُ٘ٔٞرط األٍٝ- 

حذؼ تقابلي أك احتباؾ رائع، ككل  (11)(ًفئىةه تيقاًتلي ًفي سىًبيًل اللًَّو كىأيٍخرل كاًفرىةه ): قولو تعأب
طرؼ ُب ىذه اآلية الكريبة مبتدأ ؿبذكؼ اػبرب، أل فئة مؤمنة تقاتل ُب سبيل الٌلو، كفئة 

 .(12)أخرل كافرة تقاتل ُب سبيل الشيطاف
 .تقاتل ُب سبيل ا  (مؤمنة)______ : (باالحتباؾ)فئة -    أ

 .كافرة   تقاتل ُب سبيل الشيطاف___ أخرل  (فئة):باالحتباؾ - ب



 
 
 
 
 
 
 

 (ب)، أما ُب اؼبعادلة(مؤمنة)كحصل حذؼ الكلمة (فئة) أثبتت الكلمة(أ)ففي اؼبعادلة رقم
،فما أثبت ُب الطرؼ األكؿ حذؼ من (كافرة)، كأثبتت الكلمة(فئة)حصل حذؼ الكلمة

حذؼ تقابلي رائع بلغ /(احتباؾ)كىو  كما أثبت ُب الطرؼ الثا٘ب غيّْب من األكؿ، الثا٘ب،
. حد الركعة كاإلحكاـ، ككبلـ معجز ال مثيل لو ُب كبلـ اػبلق

يشَت إٔب ىذه اآلية الكريبة، كيقوؿ  (إعراب القرآف ك بيانو)  كقبد صاحب كتاب      
فئة تقاتل ُب سبيل ا »: ففي قولو تعأب"بأهنا اشتملت على أرفع اػبصائص البيانية 

فئة مؤمنة تقاتل ُب سبيل ا كفئة أخرل : حذؼه من الكبلمُت، كتقديره« كأخرل كافرة
فحذؼ من األكؿ ما يفهم من الثا٘ب، كحذؼ من الثا٘ب . كافرة تقاتل ُب سبيل الشيطاف

 .(13) "ما يفهم من األكؿ
كلقد تنٌبو النقاد كالببلغيوف إٔب القيمة الفنية للحبك، كما تنبهوا أيضا إٔب دكر         
 ـبتصا برصد االستمرارية اؼبتحققة ُب ظاىر النص، فإف السبكفإذا كاف معيار " السبك؛
ىبتص باالستمرارية اؼبتحققة ُب عآب النص، كنعٍت ّٔا االستمرارية الداللية الحبك معيار 

اليت تتجلى ُب منظومة اؼبفاىيم كالعبلقات الرابطة بُت ىذه اؼبفاىيم، ككبل ىذين األمرين 
ىو حاصل العمليات اإلدراكية اؼبصاحبة للنص إنتاجا ك إبداعا، أك تلقيا ك استيعابا، كّٔا 

أك إضفائها عليها إف ٓب تكن كاضحة – يتم احتباؾ اؼبفاىيم من خبلؿ قياـ العبلقات 
 .(14)"على كبو يستدعي فيو بعضها بعضا،ك يتعلق بواسطتو بعضها ببعض- مستعلنة

 
 :اُ٘ٔٞرط اُضب٢ٗ-

ىيىاتو ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى ): تعأبقولو  (أىلىٍم يػىرىٍكا أىنَّا جىعىٍلنىا اللٍَّيلى لًيىٍسكينيوا ًفيًو كىالنػَّهىارى ميٍبًصرنا ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى
(15) 

فالرؤية قلبية ال  {أىٓبىٍ يػىرىٍكاٍ أىنَّا جىعىٍلنىا اللٍَّيلى لًيىٍسكينيواٍ ًفيًو  }:ك كما نرل ىنا ُب قولو سبحانو
أم أٓب يعلموا أنا جعلنا الليل دبا فيو من اإلظبلـ ليسًتوبوا فيو بالقرار كالنـو ، قاؿ  بصرية،

: بعض الرجاز 
من حركات كالقول النفسية           النـو راحة القول الحسية 

      كمشهد الليل الساكن، كمشهد النهار اؼببصر، خليقاف أف يوقظا ُب اإلنساف كجدانان 
دينيان هبنح إٔب االتصاؿ با، الذم يقلب الليل كالنهار، كنبا آيتاف كونيتاف ؼبن استعدت 

كلو ٓب يكن ىناؾ ليل فكاف الدىر كلو هناران النعدمت اغبياة على كجو ..نفسو لئليباف
ال بل إنو لو كاف النهار أك الليل أطوؿ فبا نبا . األرض؛ ككذلك لو كاف الدىر كلو ليبلن 

. الليل كل نباتاآلف عشر مرات فقط غبرقت الشمس ُب النهار كل نبات ، كلتجمد ُب 
 .(16) ففي الليل كالنهار حبالتهما اؼبوافقة للحياة آيات. كعندئذ تستحيل اغبياة 

كلكن كيف كقع االحتباؾ ُب ىذه اآلية الكريبة؟ 



 
 
 
 
 
 
 

: تقدير الكبلـ ىكذا
  (أ) ليسكنوا فيو مظلماجعلنا الليل 

 (ب)  فيولينتشركاجعلنا النهار مبصرا 
لينتشركا )تقابلها كلمة  (ليسكنوا فيو)، ككلمة (مبصرا)تقابلها كلمة  (مظلما)فكلمة        

، كحذفت (ب)عليو ُب  (مبصرا) مظلما لداللة الكلمة (أ)، فحذؼ من (فيو
ك بالتإب تكوف عبلقة . (أ)ُب  (ليسكنوا فيو) لداللة الكلمة(ب)من  (لينتشركا فيو)كلمة

: االحتباؾ ىكذا
مظلما  ----------- (باالحتباؾ)جعلنا الليل  ليسكنوا فيو - أ 

لينتشركا فيو      ----------- (باالحتباؾ)جعلنا النهار مبصرا –  ب
 
 :اُ٘ٔٞرط اُضبُش- 

عىلىى كىٍجًهًو أىٍىدىل أىمٍَّن يىٍمًشي سىًويِّا عىلىى ًصرىاطو ميًكبِّا  أىفىمىٍن يىٍمًشي ): عزَّ ًمن قائلقؿكؽ       
 .(17)(ميٍستىًقيمو 
اؼبؤمنُت كالكافرين، كفيو : كُب ىذه اآلية الكريبة مثل مضركب لفئتُت من الناس       

ضرب من أسلوب السخرية كالتهكم بالذين يتخبطوف ُب التيو كالضبلؿ، تاركُت طريق 
. كالرشاد اؽبدل

أىفَّ التٍَّمًثيلى جىرىل عىلىى تىٍشًبيًو : كىالًَّذم انٍػقىدىحى ٕب :"..    يقوؿ صاحب التحرير كالتنوير   
يًن بًالطَّرًيًق اٍلمىٍسليوكىًة كىمىا  اًفًر كىاٍلميٍؤًمًن حًبىالىًة مىٍشًي ًإٍنسىافو ـبيٍتىًلفىةو كىعىلىى تىٍشًبيًو الدّْ حىاًؿ اٍلكى

عىلى ًصراطو ميٍستىًقيمو فىبلى بيدَّ ًمًن اٍعًتبىاًر مىٍشًي اٍلميًكبّْ عىلىى كىٍجًهًو مىٍشينا عىلىى : يػىٍقتىًضيًو قػىٍوليوي 
 .ًصرىاطو ميٍعوىجٍّ 

كقد حىصىلى ُب اآٍليىًة ًإهبىازي حىٍذؼو ًإًذ اٍستػيٍغًٍتى عىٍن كىٍصًف الطَّرًيًق بًااٍلٍلًتوىاًء ُب التٍَّمًثيًل        
لىًة ميقىابػىلىًتًو بًااٍلٍسًتقىامىًة ُب التٍَّمًثيًل الثَّا٘ب  . اأٍلىكًَّؿ ًلدىالى

فىادىًة اٍلمىًصًَت : كىاٍلميًكبُّ       ، فىاؽٍبىٍمزىةي ًفيًو أىٍصليهىا إًلً ، ًإذىا صىارى ذىا كىبٍّ اٍسمي فىاًعلو ًمٍن أىكىبَّ
، ًإذىا دىخىلى ُب حىالىًة اٍلقىٍشًع، كىًمٍنوي قػىٍوؽبييمٍ : ُب الشٍَّيًء ًمٍثلي نبىٍزىةً  أىنٍػفىضى اٍلقىٍوـي : أىٍقشىعى السَّحىابي

ينا  ًإذىا ىىلىكىٍت مىوىاًشيًهٍم، كىأىٍرمىليواٍ ًإذىا فىًٍتى زىاديىيٍم، كىًىيى أىفٍػعىاؿه قىًليلىةه ًفيمىا جىاءى ًفيًو اٍلميجىرَّدي ميتػىعىدّْ
. كىاٍلمىٍهميوزي قىاًصرنا

كأىٍىدل ميٍشتىقّّ ًمنى اؽٍبيدىل، كىىيوى مىٍعرًفىةي الطَّرًيًق كىىيوى اٍسمي تػىٍفًضيلو مىٍسليوبي اٍلميفىاضىلىًة      
اءً  ا الى ىبىٍليو ًمٍن ..أًلىفَّ الًَّذم يبىًٍشي ميًكبِّا عىلىى كىٍجًهًو الى شىٍيءى ًعٍندىهي ًمنى ااٍلٍىًتدى كىًمٍثلي ىىذى

ًٍليحو حًبىسىًب اٍلمىقىاـً  . تػىهىكُّمو أىٍك سبى
 .(18) (أىٍىًدؾى ًصراطان سىًويِّا): الشًَّديدي ااٍلٍسًتوىاًء فىًعيله دبىٍعٌتى فىاًعلو قىاؿى تػىعىأبى : كىالسًَّومُّ 



 
 
 
 
 
 
 

اـً  (أىـٍ )أىمٍَّن يبىًٍشي سىًويِّا حىٍرؼي عىٍطفو كىًىيى : ُب قػىٍولًوً  (أىـٍ ) كى        .اٍلميعىاًدلىةي ؽًبىٍمزىًة ااٍلٍسًتٍفهى
أىمٍَّن يبىًٍشي سىًويِّا مىٍوصيولىتىاًف : أىفىمىٍن يبىًٍشي ميًكبِّا أىٍك قػىٍولًوً : اأٍليكٔبى كىالثَّانًيىةي ُب قػىٍولًوً  (مىنٍ )كى 

ه أيرًيدى : كىؿبىٍمىلىهيمىا أىفَّ اٍلميرىادى ًمنػٍهيمىا فىرًيقي اٍلميٍؤًمًنُتى كىفىرًيقي اٍلميٍشرًًكُتى، كىًقيلى  أيرًيدى شىٍخصه ميعىُتَّ
، كىبًالثَّانًيىًة    صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىك أىبيو بىٍكرو أىٍك ضبىٍزىةي رىًضيى ا عىنػٍهيمىاالنيببًاأٍليكٔبى أىبيو جىٍهلو

(19) 
كدبا أننا نرـك الوقوؼ على التماسك النصي من خبلؿ االحتباؾ الذم جرل ُب        

ىذه اآلية، فإٌف اغبذؼ كقع ُب طرُب اعبملة، إذ حيًذؼ نصف كل كاحدة منهما اكتفاءن 
. بنصف األخرل

أفمن يبشي مكٌبا على كجهو أىدل فبن يبشي سويا على صراط  ):كأصل الكبلـ
. (!مستقيم،أٌمن يبشي سويا على صراط مستقيم أىدل فبن يبشي مكبا؟

إٌف أصلو ىكذا، ألف أفعل التفضيل البد ُب معناه من اؼبفضَّل اؼبفضل عليو، كىا : كإمبا قلنا
ىل ىذا أىدل من ذلك أك ذاؾ أىدل من ىذا؟ : ىنا كقع السؤاؿ عمن ُب نفس األمر

فبلبد من مبلحظة أربعة أمور، كليس ُب اآلية إال نصف إحدل اعبملتُت، كنصف األخرل،      
كالذم حذؼ من ىذه مذكور ُب تلك، كالذم حذؼ من تلك مذكور ُب ىذه، فحصل اؼبقصود 
مع اإلهباز كالفصاحة، ٍب ترؾ أمرا آخر ٓب يتعرض لو، كىو اعبواب الصحيح ؽبذين اإلستفهامُت، 

: كأيهما ىو األىدل؟ ٓب يذكره ُب اآلية أصبل، اعتمادا على أٌف العقل يقوؿ
أىفىمىن ): ، ك ىذا كقولو تعأب(20)الذم يبشي على صراط مستقيم أىدل فبن يبشي مكبا على كجهو

 .(21)(يىخليقي كىمىن ال يىٍخليقي أفال تىذىكَّركفى 
 :ك يبكن أف مبثل لبلحتباؾ الواقع ُب ىذه اآلية ىكذا

 !؟ مستقيمف يبشي سويا على صراطأفمن يبشي مكٌبا على كجهو أىدل مم- أ 
 !؟أىدل فبن يبشي مكباأٌمن يبشي سويا على صراط مستقيم -   ب

  مستقيمف يبشي سويا على صراط مم: الكبلـ (أ)فحذؼ من الطرؼ 
أىدل فبن يبشي مكبا :  الكبلـ(ب)كحذؼ من الطرؼ 

     كىكذا لن يبكن أف نفهم اؼبعٌت إال بتقدير الكبلـ، حىت نربط بُت فجواتو كفػيرىجو، 
كىذا ضرب من ضركب . فيأٌب اؼبعٌت مكتمبل نتمبله كنتلمسو ككأنو مكتوب حقا

ٍحكىم
ي
 .اإلعجاز؛ ككبلـ ُب غاية النسج ابوؾ كالتماسك اؼبًتاٌص كالسبك اؼب

كالدارس الذم ينعم النظر ُب التفاسَت، كخاصة تفسَتم الزركشي كالسيوطي، قبد        
 القرآنية الكريبة ظاىرة االحتباؾ من خبلؿ تفسَت اعبم الغفَت من اآلياتإٔب أهنما قد أشارا 

 الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يىٍستىًوم ىىلٍ قيٍل  ):اليت كرد فيها االحتباؾ، فمنها؛قولو سبحانو
ـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل ًإًف افٍػتػىرىيٍػتيوي فػىعىلىيَّ  ):كقولو تعأب (22) (يػىٍعلىميوفى ًإنَّمىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً  أى
نيوًبًهٍم خىلىطيوا  ): كقولو عزَّ ًمن قائل،(23)( ًإٍجرىاًمي كىأىنىا بىًرمءه ًممَّا تيٍجرًميوفى  كىآخىريكفى اٍعتػىرىفيوا ًبذي



 
 
 
 
 
 
 

، كغَت ذلك كثَت ُب القرآف الكرٙب، فبا ال نستطيع ذكره ُب ىذا (24)( عىمىالن صىاًلحنا كىآخىرىسىيّْئنا
- عٌز كجلٌ –اؼبقاـ، إذ الغاية من ىذه الدراسة اإليباء إٔب االحتباؾ اغباصل ُب كتاب ا 

 .من خبلؿ بعض النماذج ال غَت
 اليت انصبت على اعبانب الببلغي إٔب ما الزركشي ذباكز نظرة السيوطي" بيد أٌف       

ىو أعمق؛ حيث ربط بُت ىذا النمط من اغبذؼ كبُت معٌت النص؛إذ ال يكتمل معناه إال 
بتقدير اذكؼ كسد ما ُب النص من فراغ، كلذا ظباه احتباكا من حٍبك الثوب الذم بُت 
خيوطو من فراغ، كىذه النظرة متفقة إٔب حد كبَت مع نظرة علماء النص ادثُت إٔب ظاىرة 

اغبذؼ حيث يؤدم دكرا أساسيا ُب الًتابط بُت عناصر النص؛إذ لوال تقدير ىذه 
 .(25) "اذكفات لبقي النص مفكك العناصر كاألجزاء
اؼبشحونة - كاالحتباؾ جزء من اغبذؼ-        كلوال القيم الداللية للحذؼ بصفة عامة

 .باؼبعا٘ب الغفَتة، ؼبا ألفينا الكثَت من الببلغيُت ك األسلوبيُت يتناكلونو بالدرس كاإلشارة
       فهذا عبد القاىر اعبرجا٘ب يشَت إٔب اغبذؼ كما لو من قيم كدالالت فنية زبدـ 

ىو بابه دقيقي اؼبسلك لطيفي اؼبأخذ عجيبي :" يقوؿ.النص كتربط بُت فجواتو ك فراغاتو
األمر شبيو بالسّْحر فًإنَّك ترل بو ترؾ الذًٍكر أفصحى من الذكر كالصمت عن اإًلفادة أزيدى 

 .(26)"لئًلفادة كذبديؾ أنطقى ما تكوفي ًإذا ٓب تنًطٍق كأًبَّ ما تكوف بيانان إذا ٓب تينًب 
أال ترل أف اعبرجا٘ب قد سبق األسلوبيُت كالببلغيُت كالنقاد اٍدثُت إٔب قضايا التلقي بصفة 

 :خاصة، كىا كبن نراه يقوؿ
 .اغبذؼ من حيث التلقي شبيو بالسحر، ؼبا فيو من قوة اغببك كأثر اللذة -1
ترؾ الذكر  أفصح من الذكر، أك بعبارة أخرل أسلوب التلميح أفصح من أسلوب  -2

 .التصريح
 لئلفادة (الداللةمن حيث )الصمت عن اإلفادة أزيد  -3
 إذا ٓب تنطقٍ  ( كالفراغاتالفجواتبًتؾ )أنطق ما تكوف -4
 إذا ٓب تينًبٍ  (..باإلهباز كاالحتباؾ كالًتميز كاإليباء)أًٌب ما تكوف بيانا  -5

       كىذه اؼبسألة اليت أشار إليها اعبرجا٘ب منذ قركف ًعٌدة، ذكرىا النقاد ادثوف، كأف 
 ككلفكلعل مصطلح .. تتنازعها ؾباالت معرفية ـبتلفة كمنذ القدـ"فكرة الفراغ أك الغياب 

أكثر كضوحا ُب ىذا الشأف، فالفراغ الذم ال يستدعي البناء ال خَت ( ISER )إيزر غان 
فأصبح الغائب حكما على اغباضر بعد أف كاف اغبكم الوحيد ىو معيار ..ُب صباليتو

 .اغباضر على الغائب



 
 
 
 
 
 
 

بالعناية،  (إيزر)اليت أحاطها(Vide CONSTITUTIF LE)الباني الفراغ       إٌف صبالية 
بسد الذم يقـو  (امربتو إيكو)تستدعي القارئ الضمٍت أك القارئ النموذجي حسب 

 .(فائض اؼبعٌت)كُب ىذه اػبالة يتوافر النص على . الفراغات أك الثغرات أك الفجوات
أك يبكن النظر إٔب (LA dette du sens) المعنى دىٍين       كتقـو حينئذ القراءة بتسديد 

 ".باإلنتاجية" ىذه اؼبسألة دبنظور آخر دعاه كل من ميخائيل ريفاتَت ك كريستيفا 
فهو اؼبنتج .     فالنص يبتلك قدرة منتجة كامنة فيو، أما القارئ فهو من مقولة اموالت

فحضوره يبثل شراكة ال يبكن االستغناء عنها ُب استكشاؼ . لطاقة اؼبعٌت الكامنة ُب النص
 .شعرية الغياب ُب النص

       كىكذا، وبدث تفاعل كحوار بُت القارئ كالنص، أك بُت القيم الفنية كالقيم 
إٌف ىذا اؼبصَت . اعبمالية، فالقيم الفنية من تراسب النص، كالقيم اعبمالية من صلب القارئ

اؼبشًتؾ يضمن ديبومة شعرية الغياب، كذبٌددىا ُب العطاء كاإلنتاج، كىو مقصد من 
 .(27)مقاصد نظرية القراءة

       كلقد حفلت اؼبدكنات النقدية قديبا كحديثا، باؼبتلقي الذم يستقبل النص كيتعامل   
دبجموعة من العمليات الذىنية الناذبة عن اغبذؼ لسد "معو تعامبل إهبابيا، إذ يقـو

الفجوات اليت تقع على اؼبستول الًتكييب أك سطح النص اعتمادا على معرفتو األساسية 
 .(28)" باألعراؼ الًتكيبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خبرٔخ
 

كبعد؛ فإف ىذه الدراسة كاف القصد منها تبياف ما ُب القرآف الكرٙب من تكرار ظاىرة        
. االحتباؾ ك تنوع دالالهتا اعبمالية كاإلعجازية ُب آف كاحد

 قد انفردت ّٔا اللغة العربية طيرٌان، بل -بصفة عامة - كلسنا نزعم أف ظاىرة اغبذؼ      
أف ىذه الظاىرة ال زبلو منها لغة من اللغات اإلنسانية بصفة عامة، كلكن ال شك أف 

. .ُب القرآف الكرٙب  ييعد ظبة كاضحة من ظبات أسلوبو، ككجها من كجوه إعجازه اغبذؼ
       كما يعد اغبذؼ من كسائل التماسك النصي، حيث ال يكتمل بناء النص إال 
بتعيُت اذكؼ، كتقديره ُب مكانو من النص؛ إذ بدكف تقدير اذكؼ يصبح النص 

كما أف اغبذؼ يتخذ القرآف الكرٙب مستويات ـبتلفة، .مفككا ال ركابط بُت عناصره
كأمباطا متعددة،فقد يتم على مستول اغبرؼ، أك على مستول الكلمة اؼبفردة، كما قبد 
أمباطو متعددة حيث يدؿ كل مبط منها على معٌت ال قبده ُب النمط اآلخر، كمن ذلك 

االكتفاء كاالقتصار على أحد شيئُت، كعود الضمَت على أحد شيئُت، كاالحتباؾ أك 
 .اغبذؼ اؼبتقابلي

       كانطبلقا من ىذا االعتبار، كاف للحذؼ عبلقة قوية باؼبعٌت؛ ألف معٌت النص من 
من - كاالحتباؾ من ضمنو- القرائن اليت تشَت إٔب اذكؼ كتعٌينو،كمن ٍب يؤدم اغبذؼ

 .(29)الدالالت القوية كاؼبعا٘ب الكثيفة ما ال يؤديو الذكر كالتصريح
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، ألف ذلك يدؿ على كثرة األكلة الذين يلتفوف حوؽبا : الكبَتة، كضخامتها " فدعاء " كناية عن الكـر
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- بضم العُت اؼبهملة كفتح الشُت - صبع عشراء : العشار" عشارم . " كأهنا قد زالت عن أماكنها

. (كإذا العشار عطلت): كىي الناقة اليت أتى عليها من كضعها عشرة أشهر، كُب التنزيل الكرٙب
" خالة " هبوز فيها كُب " عمة " هبوز أف تكوف استفهامية، كأف تكوف خربية " كم : " اإلعراب

" خربية ُب ؿبل رفع مبتدأ، كخربه صبلة " كم " أما اعبر فعلى أف : اؼبعطوفة عليها اغبركات الثبلث
، كخالة: كعمة" حلبت  معطوؼ عليها، كأما النصب : سبييز ؽبا، كسبييز كم اػبربية ؾبركر كما ىو معلـو



 
 
 
 
 
 
 

سبييز ؽبا، كسبييز كم : أيضا، كعمة" حلبت " استفهامية ُب ؿبل رفع مبتدأ، كخربه صبلة " كم " فعلى أف 
، كخالة معطوؼ عليها، كأما الرفع فعلى أف كم خربية أك استفهامية  االستفهامية منصوب كما ىو معلـو

" اآلٌب، كعلى ىذين يكوف قولو " حلبت " ُب ؿبل نصب ظرؼ متعلق حبلبت أك مفعوؿ مطلق عاملو 
ُب ؿبل رفع " قد حلبت " جار كؾبركر متعلق دبحذكؼ نعت لو، كصبلة " لك " مبتدأ، كقولو " عمة 

هبوز أف تكوف خربية فيقدر - على ما عرفت - على ىذا الوجو ؿبذكؼ، كىي " كم " خربه، كسبييز 
صفة ػبالة، كقد حذؼ " فدعاء " سبييزىا ؾبركرا، كهبوز أف تكوف استفهامية فيقدر سبييزىا منصوبا، ك

كم عمة " صفة لعمة فباثلة ؽبا كما حذؼ صفة ػبالة فباثلة لصفة عمة، كأصل الكبلـ قبل اغبذفُت 
فحذؼ من األكؿ كلمة فدعاء كأثبتها ُب الثا٘ب، كحذؼ من الثا٘ب " لك فدعاء، ككم خالة لك فدعاء 

كقد أهنى بعض اؼبتأخرين ذلك .، فحذؼ من كل مثل الذم أثبتو ُب اآلخراألكؿلك كأثبتها ُب  كلمة 
. إٔب نيف كثبلثُت موضعا كما ٓب أذكره منها أسقطتو لرجوعو إٔب ما ذكرتو أك ألنو ليس بصحيح

. كجوزكا التقدٙب إذ ال ضررا... كاألصل ُب األخبار أف تؤخرا 
األصل تقدٙب اؼببتدأ كتأخَت اػبرب كذلك ألف اػبرب كصف ُب اؼبعٌت للمبتدأ فاستحق التأخَت كالوصف 

كهبوز تقديبو إذا ٓب وبصل بذلك لبس أك كبوه على ما سيبُت فتقوؿ قائم زيد كقائم أبوه زيد كأبوه 
منطلق زيد كَب الدار زيد كعندؾ عمرك كقد كقع ُب كبلـ بعضهم أف مذىب لك كأثبتها ُب األكؿ، 

االحتباؾ " فحذؼ من كل مثل الذم أثبتو ُب اآلخر، كىذا ضرب من البديع يسميو أىل الببلغة
ابن عقيل، عبد ا بن عبد الرضبن العقيلي اؽبمدا٘ب /شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ينظر)".

القاىرة، دار مصر -  دار الًتاث ، ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد :،ربقيق(هـ769: اؼبتوَب )اؼبصرم 
مذيل ]:227 - 226ص،1:ج. ـ1980-  ىػ 1400 - 20 :،طللطباعة ، سعيد جودة السحار كشركاه
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نظم الدررُب تناسب اآليات كالسور، كمصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد : من آثاره تفسَته الفريد
السور ، كالفتح القدسي ُب آية الكرسي اإليذاف بفتح أسرار التشهد كاألذاف ، كسر الركح، كعنواف 

ؿبمود توفيق ؿبمد / شذرات الذىب دراسة ُب الببلغة القرآنية  ).الزماف ُب تراجم الشيوخ كاألقراف 
. (51:  ،ص1:ج/سعد

 13سورة آؿ عمراف، اآلية -11
 

، دار الرشيد مؤسسة (هـ1376: اؼبتوَب)ؿبمود بن عبد الرحيم صاُب /  اعبدكؿ ُب إعراب القرآف -12
 .123:  ،ص3:،ج ق1418–  4:ط دمشق– اإليباف 

 
، دار اإلرشاد (هـ1403: اؼبتوَب)ؿبيي الدين بن أضبد مصطفى دركيش / إعراب القرآف كبيانو  -13

- دمشق - دار ابن كثَت  )،  (بَتكت- دمشق - دار اليمامة )سورية، - ضبص - للشئوف اعبامعية 
 .466:  ،ص1:ج ىػ ،1415 - 4:ط (بَتكت

 .228: ىػ ،ص1،1427:د سعد مصلوح،عآب الكتب، ط/ ُب الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية -14 
 86سورة النمل، اآلية -15 

/ ىػ1408)، 15:القاىرة،ط-قطب،دار الشركؽ،بَتكت سيد/ ُب ظبلؿ القرآف -16
 2668:،ص5:،ج(م1988

 22سورة اؼبلك، اآلية -17



 
 
 
 
 
 
 

 43سورة مرٙب، اآلية -18

ؿبمد الطاىر /«ربرير اؼبعٌت السديد كتنوير العقل اعبديد من تفسَت الكتاب آّيد»لتحرير كالتنوير ا-19 
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 17سورة النحل، اآلية -21
 9سورة الزمر، اآلية -22

 35سورة ىود، اآلية (23) 
 102سورة التوبة، اآلية -24 

 89:ص اؼبعايَت النصية،-25 
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 رأ٣َٝ أُؾٌَ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ،

 هشاءح ػِٔبء اُزشاس ك٢ ؽَ اإلؽٌبالد اُ٘ؾ٣ٞخ
 

 ثِوبعْ ػ٤غ٠ 
 عبٓؼخ ٝاد١ عٞف 

 
  

 :ِٓخـ
       وباكؿ البحث التطرؽ لئلشكاالت النحوية اليت أكٔب علماء الًتاث للمشكل 

النحوم كل االىتماـ، بغية فهم كنو اؼبعٌت اؼبقصود من اآلية اؼبستشكلة لدل القارئ، 
 انطبلقا من اللفظ للوصوؿ إٔب اؼبعٌت اؼبراد، فتأكيل اآلية كحل إشكاؽبا 

 : كانطبلقا فبا سبق نطرح التساؤالت اآلتية
 ىل استطاع علماء الًتاث حل اؼبشكل النحوم ُب القرآف الكرٙب ؟ - أ

 ما ىي اآللية اؼبقدمة لديهم ُب إجبلء معٌت اآلية، انطبلقا من تأكيل اؼبشكل النحوم؟ - ب
 . ما ىي النتائج اليت توصلوا إليها كىم يتناكلوف ىذا العلم الدقيق - ح

 
 : أُؾبٝس

 التقدٙب كالتأخَت - 1
 اغبذؼ - 2
 

 :األٛذاف 
الوصوؿ إٔب معرفة اؼبشكل ُب القرآف الكرٙب، ككيفية دفعو، ك اآللية اؼبستخدمة لدل  - 

اؼبفسرين كاؼبؤكلُت لفهم أسرار القرآف العجيبة، انطبلقا من الدراسات اللغوية النحوية 
 الداللية 

 إبراز قيمة ىذا العلم ُب فهم القرآف الكرٙب - 



 
 
 
 
 
 
 

جل – دفع الطبلب إٔب التعمق ُب ىذه القضايا اللغوية خاصة، كأهنا تتعلق بكتاب ا - 
 كعبل 

 
 
 :اُزوذ٣ْ ٝ اُزأخ٤ش-1

: الهاشمي       التقدٙب كالتأخَت ينظر إليو ُب الًتتيب الوضعي للمفردات اللغوية، يقوؿ 
كؼبا كانت األلفاظ قوالب اؼبعا٘ب، هبب أف يكوف ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها الطبيعي، »

كمن البُت أف رتبة اؼبسند إليو التقدٙب، ألنو اكـو عليو، كرتبة اؼبسند التأخَت، إذ ىو 
 .(1)«اكـو بو، كما عدانبا متعلقات كتوابع تالية ؽبما، ُب الرتبة

       فالتقدٙب كالتأخَت ّٔذا الًتتيب الوضعي لو داللتو ُب توضيح كإبانة اؼبعٌت اؼبراد، كقد 
للتقدٙب كالتأخَت أسرارا دقيقة ببلغية كصبالية، وبتاج لفهمها كتبيينها »ذىب العلماء إٔب أف 

إٔب فضل تأمل كإمعاف نظر كفكر دائب، كقلب يقظ، كفؤاد صابر، كمعرفة تامة بأسرار 
 .(2)«اللغة، كأساليب أدائها، كامتبلؾ ؿبكم لناصيتها، كلفهمها كتيبٌينها

       كؽبذا فإف ىذه الظاىرة الببلغية ؽبا الوقع اعبميل، كاألثر البالغ ُب الكبلـ، كمن ىنا 
إف التقدٙب »: عبد الفتاح الشينكاف االىتماـ منصبا عليها، كُب ىذا السياؽ، يقوؿ 

كالتأخَت لغرض ببلغي، يكسب الكبلـ صباال كتأثَتا، ألنو سبيل إٔب نقل اؼبعا٘ب ُب ألفاظها 
إٔب اؼبخاطبُت كما ىي مرتبة ُب ذىن اؼبتكلم حسب أنبيتها عنده، فيكوف األسلوب صورة 

 :كعليو فإف علماءنا يركف أف للتقدٙب كالتأخَت نوعُت. (3)«صادقة إلحساسو كمشاعره
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني ﴿:  كبو قولو تعأب تقديم اللفظ على عاملو،.أ ، ك قولو (4)﴾ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

بػّْرٍ ﴿: تعأب  .(5)﴾كىرىبَّكى فىكى
كىمىا أيًىلَّ بًًو ...﴿:  كذلك كبو قولو تعأبتقديم األلفاظ على بعضها في غير العامل،. ب

 .(6) ﴾...ًلغىٍيًر اللَّوً 
فتقدٙب األلفاظ بعضها على بعض لو أسباب متعددة، يقتضيها اؼبقاـ ك سياؽ القوؿ، 

إٌف التقدٙب إمبا يكوف للعناية ك االىتماـ، فما كانت عنايتك بو أكرب »: هبمعهم قوؽبم
قدمتو ُب الكبلـ، كالعناية باللفظة ال تكوف من حيث إهنا لفظة معينة، بل قد تكوف العناية 
حبسب مقتضى اغباؿ، لذا كاف عليك أف تقدـ كلمة ُب موضع ٍب تؤخرىا ُب موضع آخر؛ 

 .(7)«ألف مقتضى اغباؿ يقتضي ذلك
       كالقرآف العظيم دقيق ُب كضع األلفاظ، فقد يقدـ لفظة مرة كيؤخرىا مرة أخرل 

السمع عن البصر، كمرة يقدـ البصر عن السمع، كمرة يقدـ : حسب اؼبقاـ، قبده يقدـ



 
 
 
 
 
 
 

النفع على الضر، كمرة يقدـ الضر على النفع، كما قاؿ علماؤنا، كل ذلك حسب 
 .السياؽ، كما يقتضيو القوؿ

أف السلف رضواف  كالتقدٙب كالتأخَت اؼبتعلق باإلشكاالت النحوية، ينقل لنا علماء الًتاث
قد تعرضوا لشيء من ذلك ُب بعض آيات أشكل معناىا حبسب الظاىر، »ا عليهم 

 .(8)«فلما عرؼ أهنا من باب التقدٙب كالتأخَت اتضح مدلوؽبا
فمعرفة التقدٙب كالتأخَت ُب القرآف الكرٙب، كإدراكو هبلي عن الفهم الغموض، كيدفع عن 

 .اآلية اإلشكاؿ، كييفهم مدلوؿ اآلية
فػىقىاليوا أىرًنىا اللَّوى ...﴿: عن ابن عباس ُب قولو تعأب (ىػ310:ت)الطبرم      أخرج 

جهرة أرنا ا، قاؿ ىو مقدـ : إهنم إذا رأكا ا فقد رأكه، كإمبا قالوا»: ، قاؿ(9)﴾...جىٍهرىةن 
، ككاف من اؼبسٌلم بو أف تعرض اللغويوف لذلك، (10)«يعٍت أف سؤاؽبم كاف جهرة: كمؤخر

كقد دار حديثهم فيو على تشعبو حوؿ ما هبب فيو ك ما »كىم يعاعبوف القضايا النحوية 
هبوز، ككذلك القبيح الذم قد يورث الكبلـ تعقيدا، كمنطقهم ُب ذلك مقولتا الرتبة 

، كإذا أمعنا ُب تقدٙب اللفظ على عاملو، ففي ىذا الباب (11)«كمراعاة األصل ُب الكبلـ
تقدٙب اؼبفعوؿ بو على فعلو، كتقدٙب اغباؿ على فعلو، كتقدٙب الظرؼ كاعبار كآّركر »:قبد

على فعلهما، كتقدٙب اػبرب على اؼببتدأ ككبو ذلك، كىذا التقدٙب ُب الغالب يفيد 
يفيد أنك أقبدت خالدا، كال يفيد أنك خصصت  (أقبدت خالدا)االختصاص فقولك 

خالدا بالنجاة، بل هبوز أنك أقبدت غَته، أك ٓب تنجد غَته، أك ٓب تنجد أحدا معو، فإذا 
خالدا أقبدت، أفاد ذلك أنك خصصت خالدا بالنجدة، كأنك ٓب تنجد : قلت
 . (12)«أحدا

خالدا أقبدت، قدـ :        كؽبذا فالتقدٙب ك التأخَت عند علمائنا لو داللة كمعٌت، فقولنا
 .اؼبفعوؿ بو على عاملو الفعل كالفاعل، فأفاد التخصيص ػبالد كحده دكف غَته

كالتفصيل فيو مطلوب، ففي - كما قاؿ العلماء–كمثل ىذا التقدٙب ُب القرآف الكرٙب كثَت 
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني ﴿: قولو تعأب " نعبد"على العامل " إيٌاؾ"، فتقدٙب اؼبعموؿ (13)﴾ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

لفائدة االختصاص كاؼبعٌت أننا لبصك بالعبادة كحدؾ، كلبصك بطلب " نستعُت"كعلى 
 .فتقدـ اؼبعموؿ على العامل زيادة ُب إيضاح اؼبعٌت كإجبلء الغموض. (14)اؼبعونة أيضا
التقدٙب ُب اآلية لبلختصاص، كؼبكاف نظم الكبلـ، كُب ىذا »:  فيقوؿشيخوف       أما 

مراعاة عبانب اللفظ كاؼبعٌت معا، فاالختصاص أمر معنوم كمراعاة النظم أمر لفظي، 
 .(15)«كبالتقدٙب ربصل مبلحظة األمرين صبيعا

على "        فالتقدٙب هبمع بُت األمر اؼبعنوم كاألمر اللفظي معا، فتقدٙب اؼبفعوؿ بو إيٌاؾ
" إياؾ أىد"فعل العبادة، ك على فعل االستعانة دكف فعل اؽبداية، فلم يقل ا جل ك عبل 



 
 
 
 
 
 
 

كما قاؿ ُب األكلُت، كسبب ذلك أف العبادة كاالستعانة ـبتصتاف با تعأب، فبل يعبد 
، (16)﴾بىًل اللَّوى فىاٍعبيٍد كىكيٍن ًمنى الشَّاًكرًينى ﴿: غَته، كال يستعاف بو كىذا نظَت قولو تعأب

فقٌدـ اؼبفعوؿ بو على فعل العبادة ُب . (17)﴾كىاٍشكيريكا لًلًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم ًإيَّاهي تػىٍعبيديكفى ...كقولو ﴿
فلما قاؿ ا جل . (18)اؼبوضعُت، كذلك ألٌف العبادة ـبتصة با تعأب ككذلك االستعانة

قٌدـ الضمَت اؼبتصل الواقع مفعوال بو مقدـ، دبعٌت أننا نعبدؾ كحدؾ دكف " إياؾ نعبد"كعبل 
سواؾ، كلو قدـ الفعل اؼبضارع الختلف اؼبعٌت، فقد يستطيع اؼبرء أف يعبد مع ا شيئا 

ألف ىذا أككد، فتقدٙب اؼبفعوؿ يفيد االختصاص، »": نعبدؾ"كٓب يقل ا سبحانو . آخر
لبصك بالعبادة، كلبصك بطلب اإلعانة، فقدـ اىتماما، : ففيو زيادة تأكيد، كأنو قاؿ

 .(19)«كلئبل يتقدـ ذكر العبادة على اؼبعبود
       كؽبذا فعلماء الًتاث يركف أف التقدٙب كالتأخَت ُب القرآف الكرٙب ال يذكر إال لغرض 

كال كجو لتقدٙب شيء من كتاب ا عن موضعو، أك تأخَته عن مكانة إال حبجة »معٌُت 
ىو من سنن العرب ُب الكبلـ، ككركده ُب القرآف » كالتقدٙب كالتأخَت (20)«كاضحة
 . (22)، يعٌد من أسباب استشكاؿ اآليات عند بعض اؼبفسرين للقرآف الكرٙب(21)«الكرٙب

 :أما النوع الثا٘ب فهو
 

 :روذ٣ْ اُِلظ ٝ رأخ٤شٙ ػ٠ِ ؿ٤ش اُؼبَٓ: صب٤ٗب
       يرل علماء الًتاث أف تقدٙب األلفاظ بعضها على بعض يقتضيها سياؽ القوؿ،    ك 

كىمىا ﴿: مقتضى اؼبقاـ، ك ُب القرآف الكرٙب، مثل ىذا النوع كثَت، كمتعدد، ففي قولو تعأب
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً  جل -، فخلق اعبن قبل خلق اإلنس بدليل قولو (23)﴾خىلىٍقتي اٍلًجنَّ كىاإٍلً

فذكر ا تعأب اعبن أكؿ، »، (24)﴾كىاٍلجىافَّ خىلىٍقنىاهي ًمٍن قػىٍبلي ًمٍن نىاًر السَّميوـً ﴿- ك عبل
حسبما يقتضيو - أك يؤخرىا– فالقرآف العظيم ؼبا يقدـ األلفاظ (25)«ٍب ذكر اإلنس بعدىم

اؼبقاـ، فقد يكوف سياؽ الكبلـ متدرجا حسب القدـ األكلية ُب الوجود، فَتتب ذكر 
، ككبو (26) الكلمات على ىذا األساس فيبدأ القرآف ذكر األقدـ، ٍب الذم يليو ك ىكذا

 .(27) ﴾...الى تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىالى نػىٍوـه ...﴿: قولو تعأب
 .(28)«السنة ما يتقدـ النـو من الفتور الذم يسمى النعاس»ك

، كمن  ، فبدأ القرآف الكرٙب بذكر السنة ٍب النـو        فالسنة ىي النعاس الذم يسبق النـو
كىىيوى الًَّذم خىلىقى ﴿:، قاؿ تعأب29«"شبود"على " عاد"تقدٙب »ذلك أيضا ُب القرآف العظيم 

، فقدـ القرآف الكرٙب الليل (30)﴾اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كيلّّ ًفي فػىلىكو يىٍسبىحيوفى 
ألنو أسبق من النهار كذلك ألنو قبل خلق األجراـ كانت الظلمة، كقدـ الشمس على 

رىةن ﴿:  قاؿ تعأب(31)القمر ألهنا قبلو ُب الوجود يػيقىلّْبي اللَّوي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًإفَّ ًفي ذىًلكى لىًعبػٍ



 
 
 
 
 
 
 

، كىذا النوع من تقدٙب اللفظ كتأخَته على غَت العامل، كثَت ُب القرآف (32)﴾أًليكًلي اأٍلىٍبصىارً 
 .الكرٙب

 
 :ٓب ٣زؼِن ثبُزوذ٣ْ ٝ اُزأخ٤ش ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ. ج

يعٌد التقدٙب كالتأخَت من اؼبوضوعات اليت برز فيها علماء الًتاث، كحديثهم عن تقدٙب لفظة 
دكف أخرل ُب القرآف الكرٙب، كيتمثل جهدىم ُب بياف اؼبغزل من التقدٙب، كأنو سبب ُب 

استشكاؿ بعض اآليات عند اؼبفسرين فقد بٌُت علماؤنا تلك الطرؽ كاألساليب من خبلؿ 
فىالى اقٍػتىحىمى ﴿: اآليات اؼبتشأّة ك ألفاظها كحل تلك اإلشكاالت، منو ُب قولو تعأب

ـه ًفي يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو، يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبىةو،  اٍلعىقىبىةى، كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلعىقىبىةي، فىكُّ رىقػىبىةو، أىٍك ًإٍطعىا
رىبىةو، ثيمَّ كىافى ًمنى الًَّذينى آىمىنيوا كىتػىوىاصىٍوا بًالصٍَّبًر كىتػىوىاصىٍوا  أىٍك ًمٍسًكيننا ذىا مىتػٍ

 .(33)﴾بًاٍلمىٍرحىمىةً 
فضيلة العتق كاإلطعاـ على اإليباف، ُب حُت أف »: قدـ القرآف الكرٙب ُب ىذه اآلية الكرٙب

 .(34)«اإليباف مقدـ عليها
       كاألكٔب أف يتقدـ اإليباف عن العتق كاإلطعاـ ألنو ىو األصل، كؽبذا فقد فٌسر 

جاء بثم لًتاخي اإليباف كتباعده ُب الرتبة كالفضيلة »:  اآلية بقولو(ىػ538ت)الزمخشرم 
عن العتق كالصدقة ال ُب الوقت؛ ألف اإليباف ىو السابق اؼبقدـ على غَته كال يثبت عمل 

 .(35)«صاّب إال بو
ت )ابن األنبارم        فالًتتيب ىنا ليس ُب الوقت ألٌف اإليباف ىو األساس، قاؿ 

كإف كاف اإليباف ُب الرقبة مقدما على " ٍبيَّ كىافى ًمنى الًَّذينى آىمىنيوا: "ك إمبا قاؿ»: (ىػ577
أراد بو الدكاـ على : العمل، ألٌف ٍب إذا عطفت صبلة على صبلة ال تفيد الًتتيب، كقيل

 . (36)«اإليباف كا أعلم
 :(ىػ606ت )الرازم ال تفيد الًتتيب، فإف " ٍب"         كإذا كاف ابن األنبارم يرل أف 

أم كاف مقتحم العقبة من الذين آمنوا، »: يرل أف الًتاخي ُب الذكر ال ُب الوجود فيقوؿ
، كاإليباف (37)«فإف ٓب يكن منهم ٓب ينتفع بشيء من ىذه الطاعات كال مقتحما للعقبة

ما »: شرط االنتفاع ّٔذه الطاعات كجب كونو مقدما عليها، يلقي الرازم ىذا السؤاؿ
إف ىذا الًتاخي ُب الذكر ال »: ، كهبيب(38)«السبب ُب أف ا أخر اإليباف على الطاعات؟

 ٍب كاف ُب عاقبة أمره من الذين آمنوا، كىو أف يبوت (39)«-سبق اإلشارة إليو-ُب الوجود
على اإليباف، ألف اؼبوافاة على اإليباف شرط االنتفاع بالطاعات، أك أف من أتى ّٔذه القرب 

ٍبٌ آمن بعد ذلك بو فعند - صلى ا عليو كسلم–تقربا إٔب ا تعأب قبل إيبانو مد 
ٍبٌ أف خرؽ الًتتيب ُب . (40)بعضهم أنو يثاب على تلك الطاعات اليت تقرب ّٔا إٔب ا



 
 
 
 
 
 
 

يعود إٔب أنبية الوصية كأهنا حق، كيعرفنا أف العمل بعد اإليباف ىو »ىذه اآلية الكريبة 
 .(41)«األىم

فقبوؿ األعماؿ الصاغبة كالطاعات البد أف تكوف مقركنة باإليباف كترصبتو  إٔب كاقع 
رضي ا –ما ركتو عائشة - صلى ا عليو كسلم–ملموس، يصدقو حديث الرسوؿ 

يا رسوؿ ا إف ابن جدعاف كاف ُب اعباىلية يصل الرحم، كيطعم »: حيث قالت- عنها
: الطعاـ، كيفك العا٘ب، كيعتق الرقاب، كوبمل على إبلو ، فهل ينفعو ذلك شيئا؟ قاؿ

 .(42)«رب اغفر ٕب خطيئيت يـو الدين: ال، إنو ٓب يقل يوما
ٍب ىنا للًتاخي ُب الرتبة ال ُب »:  فإنٌو يفٌسر اآلية باختصار قائبل(ىػ741ت )الكلبي أما 

الزماف، كفيها إشارة إٔب أف اإليباف أعلى من العتق كاإلطعاـ، كال يصح أف يكوف للًتتيب 
ُب الزماف، ألنو ال يلـز أف يكوف اإليباف بعد العتق كاإلطعاـ، كال يقبل عمبل إال من 

 .(43)«مؤمن
ىنا »أف اإلنساف يعمل األعماؿ كىو مؤمن، ك" ٍب"كمضموف اآلية اليت كرد فيها اغبرؼ 

تقدٙب الداؿ على اؼبدلوؿ ألنبيتو، ألٌف اإليباف بدكف طاعة أمنية ال دليل على كجوىا، كإمبا 
 .(44)«أراد ا أف يبُت أنبية ىذه األعماؿ فلذلك قدمت، كا أعلم

 
 :اُؾزف. 2
لقد ناؿ اغبذؼ اىتماما كبَتا من لدف علماء الببلغة، ألنو ركيزة أساسية ُب ىذا   :ُـخ. أ

، كاغبذؼ ُب اآليات اؼبشكلة ُب القرآف الكرٙب "اإلهباز"العلم، كأٌكؿ خصائص العربية ىي 
حذؼ »: قائبل(ىػ711ت ) ابن منظور لو األثر البالغ ُب بياف دقة نظمو كإعجازه، عرٌفو 

الشيء وبذفو حذفا، قطعو من طرفو، كاغبجاـ وبذؼ الشعر، من ذلك، كاغبذافة ما 
 .(45)«حذؼ من الشيء فطرح
حذفت من شعرم، كمن ذنب : إسقاطو، يقاؿ: حذفت الشيء»: كجاء ُب الصحاح قولو

 .(46)«أخذت، كحذفت رأسو بالسيف،إذا ضربتو فقطعت منو قطعة: الدابة، أم
ُب حديثو عن اغبذؼ مظهرا أسراره العجيبة، كقد عبد القاىر الجرجاني        كقد أفاض 

أسهب ُب بسط القوؿ عن حذؼ اؼببتدأ كحذؼ اػبرب، كالفاعل كاؼبفعوؿ، ككاف عبد 
ىو »: القاىر من العلماء الذين ذللوا الطريق ُب ىذا آّاؿ ؼبن بعده، إذ يقوؿ عن اغبذؼ

باب دقيق اؼبسلك، لطيف اؼبأخذ، عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإٌنك ترل بو ترؾ 
الذكر، أفصح من الذكر كالصمت عن اإلفادة، أزيد لئلفادة، كذبد أنطق ما تكوف إذا ٓب 

، فحسن العبارة ُب الًتاكيب كاألساليب يعود إٔب (47)«تنطق، كأًٌب ما تكوف بيانا إذا ٓب تنب
ما يعمد إليو اؼبتكلم من حذؼ ما ال يغمض بو اؼبعٌت، كال يلتوم كراءه  القصد، كإمبا »



 
 
 
 
 
 
 

ىو تصرؼ تصفي بو العبارة، كيشتد بو أسرىا ك يقوم حبكها كيتكاثر إوباؤىا كيبتلئ 
 .(48) «...مبناىا

ك »       كمن ميزات اللغة أف تسقط من األلفاظ ما يدؿ عليو غَته، كما يقوؿ علماؤنا  
ما يرشد إليو سياؽ الكبلـ أك داللة اغباؿ، كأصل ببلغتها ُب ىذه الوجازة اليت تعتمد على 

ذكاء القارئ، أك السامع، كربوؿ على إثارة حسو، كبعث خيالو، كتنشيط نفسو، حىت 
 .(49)«يفهم بالقرينة كيدرؾ باللمحة، كيفطن إٔب معا٘ب األلفاظ اليت طواىا التعبَت

       كاغبذؼ ُب القرآف الكرٙب يعد األغزر، فاآليات اؼبتشأّة ُب القرآف الكرٙب، 
كاستشكاؿ بعض اآليات على اؼبفسرين سببو اغبذؼ  السيما ُب القصص القرآ٘ب، كىذا 
الذم عٌت بو ؿبمد أبو موسى إٔب فطانة القارئ ُب فهم معا٘ب األلفاظ اليت طواىا التعبَت 

 .القرآ٘ب
 

ىو حذؼ وبتوم جزأ أك »:  بقولو(ىػ392ت )ابن جني فقد عرٌفو  :أٓب افيالؽب. ة
أكثر من الكلمة، أك حذؼ كلمة أك أكثر من تركيب لغوم، اعتمادا على القرائن 

 .(50)«اؼبصاحبة، عقلية أك حالية أك لفظية
كقد درس علماء الببلغة حذؼ جزء اعبملة ُب باب اؼبسند إليو، كاؼبسند، كمتعلقات 

 . (51)الفعل، كما ربدثوا عن حذؼ اعبملة، كاعبمل ُب باب اإلهباز باغبذؼ
كاغبذؼ سواء ُب القرآف الكرٙب أـ ُب اللغة العربية، البحث عنو غَت ؿبضور شريطة عدـ 

 .اإلخبلؿ باؼبعٌت اؼبراد
 

: ؽشٝه اُؾزف. ط
 :من شركط اغبذؼ اليت اتفق عليها علماء الببلغة ىي

البد من كجود قرينة تدؿ على »: سليماف حمودةكجود الليل على اذكؼ، يقوؿ .1
 : ، أما الشرط الثا٘ب فهو(52)«العنصر اذكؼ

فمقتضى يدعوؾ على إيثار اغبذؼ على الذكر، فإذا ٓب : إيثار اغبذؼ على الذكر» .2
تكن ىناؾ قرينة تدلك على اذكؼ، كانت العبارة لغوا ال تؤدم معٌت، كما أنو البد أف 

 .(53)«يكوف ىناؾ داع ؽبذا اغبذؼ، أك مرٌجح لو
كمنها أف تكوف ُب اؼبذكور داللة على اذكؼ، إما لفظة، أك من سياقو، كإف ٓب . 3

تتمكن من معرفتو فيصَت اللفظ ـببل بالفهم، كلئبل يصَت الكبلـ لغزا فيهج ُب الفصاحة، 
إذ ال بد أف يكوف فيما أبقى دليل على ما ألقى، كتلك الداللة مقالية أك حالية، فاؼبقالية 

قد ربصل من إعراب اللفظ، كذلك كما إذا كاف منصوبا، فيعلم أنو البد لو من ناصب، ك 



 
 
 
 
 
 
 

كجدت أىبل : أىبل كسهبل كمرحبا، أم: إذا ٓب يكن ظاىرا البد من أف يكوف مقدرا، كبو
قد ربصل من النظر إٔب اؼبعٌت، فإنو ال يتم : كسلكت سهبل  صادفت رحبا، كأما اغبالية

أم ذك تصرؼ : وبل األمور كيربطها: فبلف وبل كيربط، أم: إال دبحذكؼ، كما ُب اؼبثل
 .(54)كحكمة

 
 :أهغبّ اُؾزف. د

       إف اؼبتأمل ُب القرآف الكرٙب، كاؼبتتبع لآليات اؼبشكلة ُب كبلـ ا تعأب، يلحظ أف 
 :اغبذؼ ذكر كثَتا، كجل اغبديث يدكر حوؿ ثبلثة ؿباكر رئيسية

 .حذؼ اغبركؼ، كىو ما يطلق عليو حذؼ جزء الكلمة :األٍٝ
 .حذؼ الكلمة، كىو ما يطلق عليو حذؼ جزء اعبملة: اُضب٢ٗ

 .(55)«حذؼ اعبملة: اُضبُش
 .حيث  نركز ُب رسالتنا اؼبتواضعة على اغبذؼ ُب اغبركؼ، ك اغبذؼ ُب الكلمات

 
 :اُؾزف ك٢ اُؾشٝف: أٝال

الباء ُب قولو :        كالبدء باآليات القرآنية الكريبة اليت حذؼ فيها حرؼ اعبر، كأكؽبا
فىًإٍف كىذَّبيوؾى فػىقىٍد كيذّْبى ريسيله ًمٍن قػىٍبًلكى جىاءيكا بًاٍلبػىيػّْنىاًت كىالزُّبيًر كىاٍلًكتىاًب ﴿: تعأب
، بينما أثبت اغبرؼ ُب آية "كىالزُّبيًر كىاٍلًكتىابً : "، حذؼ حرؼ اعبر ُب كقولو(56)﴾اٍلميًنيرً 

بيوؾى فػىقىٍد كىذَّبى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم ﴿: سورة فاطر، يقوؿ تعأب ًإٍف ييكىذّْ كى
أٌف سياؽ آية آؿ  »الخطيب اإلسكافي، يرل (57)﴾بًاٍلبػىيػّْنىاًت كىبًالزُّبيًر كىبًاٍلًكتىاًب اٍلميًنيرً 

، كما كرد الشرط (كذب)عمراف بٍت على االختصار كالتخفيف، فقد حذؼ الفاعل ُب 
ماضيا، مع أف أصلو اؼبستقبل، فتم حذؼ اعبار زبفيفا ؼبناسبة ما تقدـ، أما آية فاطر 

فسياقها يقتضي البسط، فقد كرد فعبل مضارعا ُب الشرط، ككذا إظهار الفاعل، فناسبو 
ُب سورة آؿ عمراف " الزبر كالكتاب"، كلفظة (58)«البسط، كذكر اعبار ُب األلفاظ الثبلثة

كقعا ُب كبلـ بٍت ُب األصل على  االختصار، كاالكتفاء فيو بالقليل مع كضوح اؼبعٌت، 
فوضع اؼباضي الذم " يكذبوؾ"كإف : ، كالتقدير ىنا"فإف كذبونك: "فكاف أكؿ ذلك قولو

اليت تكوف للشرط، كحصوؿ اػبفة  (إف)ىو أخف موضع اؼبستقبل الذم ىو أثقل بداللة 
ُب اللفظ، ٍب إف الفعل ىو ُب جواب الشرط بٍت للمفعوؿ كٓب يسم فاعلو، فكاف االختيار 

، كإف الذم (59)أف هبعل آخر الكبلـ كأكلو باالكتفاء دبا قٌل عما كثر منو مع كضوح اؼبعٌت
صدرت دبا ىبالف ذلك ُب اؼبوضعُت، ألٌف »يتمعن ُب اآلية اليت ُب سورة اؼببلئكة فاطر 

، كجاء اعبزاء أيضا (ك إف يكذبونك)الشرط جاء فيها على األصل بلفظ اؼبستقبل كىو 



 
 
 
 
 
 
 

مبنيا للفاعل، كٓب وبذؼ منو ما حذؼ من األكؿ، فلما قصد توفية اللفظ حقو اتبع آخر 
 .(60)«الكبلـ أكلو ُب توفية كل معموؿ فيو عاملو، كىي حركؼ اعبر اليت استوفتها آّركرات

       كعلماء الًتاث اىتموا  كثَتا بسبب نزكؿ اآليات، ألف سبب النزكؿ مرتبط بآيات 
ؼبسة بيانية جيدة، كتوجيو ملفت إذ يقوؿ  معقبا على " للمطعٍت"ا ففي ىذا السياؽ 

إٌف آية فاطر مكية، فهي متقدمة على آية آؿ عمراف اؼبدنية ُب النزكؿ، » : اآلية الكريبة
كأكضح أف االستجابة إٔب الدعوة ك اإلسراع إٔب اإليباف ىبتلف فيما بُت أىل مكة كأىل 
اؼبدينة، فأىل مكة أىل عناد كربد كأىل اؼبدينة أىل إسبلـ كطاعة، فعلى ىذا فاؼبقاـ مع 

أىل مكة يقتضي التأكيد ُب اؼبعا٘ب لتقريرىا كرسوخها ليتناسب مع حالة اإلنكار اليت كانوا 
عليها، فأشعر تكرار حرؼ اعبر بتكرار اؼبتعلق، كخبل التعبَت اؼبد٘ب اؼبتمثل ُب آية آؿ 

 .(61)«عمراف من ىذا التكرار لعدـ اغباجة إليو
 

 :اُؾزف ك٢ أٌُِبد: صب٤ٗب
       يرل علماء الًتاث أف ىذا القسم ىو األغزر كاألغٌت ُب مسائل اغبذؼ للمتشابو 

اللفظي ُب القرآف الكرٙب، ألٌف مواقع الكلمة من اسم أك ضمَت كثَتة، مقارنة باغبرؼ، ألف 
 :كثَتة كمتعددة ُب القرآف الكرٙب، كنبدأ أكال بػ... كاؼببتدأ أك اػبرب : أركاف اعبملة األساس

 :ؽزف أٌُِبد أُلشدح .1
ا...﴿:      ُب كقولو تعأب ا حىٍيثي ًشٍئتيمى هىا رىغىدن فقد ذكر لفظ »، (62) ﴾...كىكيالى ًمنػٍ

ا...﴿: ُب ىذه اآلية، كحذؼ من آية األعراؼ (رغدا)  (63) ﴾...فىكيالى ًمٍن حىٍيثي ًشٍئتيمى
ألٌف أكؿ اآلية »:  على اآلية الكريبة، ذاكرا سر الزيادة فيها فيقوؿاإلسكافي، يعٌلق  (64)«

ـي : "ُب البقرة أسند فيو الفعل للكرٙب األكـر سبحانو فقاؿ  ، فناسب ذلك "...كىقػيٍلنىا يىا آىدى
، لزيادة التوسعة (رغدا)الزيادة الدالة على عظم كرمو، كجليل فضلو، فجيء بكلمة 

 كإسناد الفعل  تعأب فهو شرؼ (65)«كاإلكراـ، أما آية األعراؼ فخلت من ذلك
، كؼبا  (كلمة رغدا)كعظمة، ككـر منو سبحانو كؽبذا جاءت  أسند »لزيادة الربكة كالكـر

، فذكر معو اإلنعاـ األجسم، كىو أف  الفعل إٔب نفسو تعأب كاف اللفظ األشرؼ لؤلكـر
يأكلوا رغدا، كؼبا ٓب يسند الفعل ُب سورة األعراؼ إٔب نفسو ٓب يكن مثل الفعل الذم ُب 
سورة البقرة، فلم يذكر معو ما ذكر فيها من اإلكراـ األكفر، كإذا تقدـ اسم اؼبنعم، الكرٙب 

 .(66)«اقتضى ذكر نعمتو الكريبة
خزلو ك قطع ك بسطو، ٍب نقل ُب : ، اؼبأخوذ من"االختزاؿ"»     كمن أقساـ اغبذؼ 

 .(67)«االصطبلح إٔب حذؼ الكلمة أك أكثر، كىي إما اسم أك فعل أك حرؼ
 



 
 
 
 
 
 
 

 :ٓب ٣زؼِن ثبُؾزف ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ. ـق
       إٌف كجود اغبذؼ ُب القرآف الكرٙب من أجل مبلئمة اللفظ للمعٌت، كخدمة ؽبذا 

اؼبعٌت ُب قالب صبيل، فالقرآف العظيم ىو الكتاب اػبالد إٔب يـو الدين تبقى آياتو معجزة، 
ككل حرؼ أك كلمة حذفت أك زيدت إال لغرض معُت كىدؼ أظبى، كُب ىذا اؼببحث 
كباكؿ أف نرل جهود علمائنا ُب دراسة اغبذؼ مع بعض أنواعو، باغبديث عن حذؼ 

كعبلقتو ... اؼبضاؼ كإقامة اؼبضاؼ إليو، أك حبذؼ اؼبفعوؿ بو، أك اؼببتدأ أك حذؼ اػبرب 
باإلشكاالت النحوية ُب القرآف الكرٙب، كأقواؿ علماء الًتاث ُب تأكيل آيات ا تعأب، ك 

 :البدء مع
 
 :ؽزف أُنبف ٝ إهبٓخ أُنبف إ٤ُٚ .1

 (ىػ276ت )ابن قتيبة ، جاء ُب تفسَت (68) ﴾...كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى ﴿:       ُب قولو تعأب
، فهنا حذؼ اؼبضاؼ، كأقاـ اؼبضاؼ إليو مقامو (69)«أم سل أىلها»: لآلية الكريبة بقولو

:  يصبغ اآلية صبغة كبوية، فيقوؿ(ىػ471ت) عبد القاىر الجرجاني كجعل الفعل لو، بينما
كأسأؿ أىل القرية، فاغبكم الذم هبب للقرية ُب األصل، كعلى اغبقيقة ىو : كاألصل»

: ىي»: فقد فٌسر اآلية بقولو (ىػ538ت ) الزمخشرم أما. (70)«اعبر، كالنصب فيها ؾباز
 . (71)«أرسل إٔب أىلها فسلهم عن كينو القصة: مصر، أم

: ك اسأؿ القرية، أم»:  بقولو(ىػ739ت )القزكيني ك ىو نفس الرأم الذم ذىب إليو 
أىل القرية، فإعراب القرية ُب األصل ىو اعبر، فحذؼ اؼبضاؼ، كأعطي إليو 

 .(72)«...إعرابو
فعلماؤنا حلوا اإلشكاؿ اللفظي ىنا، كاؼبقصود باآلية الكريبة ىو أىل القرية، كليس القرية 

 .كمكاف، ك فضاء، كىذا الذم ظباه علماء الببلغة بآّاز اؼبرسل
 

 :ؽزف اُخجش .2
ا أىنػَّهيٍم الى يػىٍرًجعيوفى ﴿:        ُب قولو تعأب  ـه عىلىى قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىى ، ففي تفسَت (73)﴾كىحىرىا

كحراـ على قرية :  أم(74)إٌف ُب الكبلـ إضمارا »:(ىػ311ت )الزجاج اآلية الكريبة قاؿ 
حكمنا استئصاؽبا، أك باػبتم على قلوب أىلها أف يتقبل منهم عمل؛ ألهنم ال يرجعوف، 

 .(75)«ال يتوبوف: أم
: كاآلية- كما قاؿ علماؤنا–ختمنا على قلوب أىلها : فاػبرب ىنا ؿبذكؼ، كالتقدير

مشكلة، كمن أحسن ما قيل فيها ك أجٌلو ما ركاه ابن عيينة كابن علية كىشيم، كابن »
إدريس كؿبمد بن فضيل، كسليم بن حباف، كمعلى عن داكد بن أيب ىند عن عكرمة عن 



 
 
 
 
 
 
 

: ت)فالنحاس ، (76)«كاجب أهنم ال يرجعوف، أم ال يتوبوف: ابن عباس ُب معٌت اآلية قاؿ
جل -ال يرجعوف، دبعٌت ال يتوبوف، كالرجوع باإلثبات دبعٌت التوبة إٔب ا : ىنا فٌسر (ىػ338
: ُب اآلية تقدير ؿبذكؼ، كأنو قيل»:  يفٌسرىا بقولو (ىػ538ت)الزمخشرم ، بينما -كعبل

الزـبشرم، كقٌدره بػ : ، فاػبرب ىنا ؿبذكؼ ُب رأم(77)«كحراـ على قرية أىلكناىا ذاؾ
اؼبذكور ُب اآلية اؼبتقدمة من العمل الصاّب كالسعي »: ، كاؼبقصود بالعبارة ىاتو ىو"ذاؾ"

 .(78)«اؼبشكور غَت اؼبكفور
ك يكوف حراـ مبتدأ، ك خربه » : يعرب اآلية مباشرة بقولوابن األنبارم         إالٌ أف 

فمن . (79)«كحراـ على قرية أىلكناىا أهنم ال يرجعوف كائن أك ؿبكـو عليو: مقدر كتقديره
كائن أك : كالزـبشرم، كمنهم من قٌدره بػ" ذاؾ: "اذكؼ بػ (80)علمائنا من قٌدر آب 

 .ؿبكـو عليو كابن األنبارم
إف اغبراـ قد هبيء دبعٌت الواجب، »: بقولو" حراـ" فٌسر لفظة الرازمبقي أف نشَت أف 

ك حراـ على قرية : ، كالتقدٙب"كحراـ عليهم أهنم ال يرجعوف: "كيكوف ؽبا معٌت آخر كىو
: ، كالبد من قوؿ(81) «...ذاؾ، كىو اؼبذكور ُب اآلية اؼبتقدمة من العمل الصاّب: أىلكناىا

فبتنع على أىل القرية أىلكناىم بسبب تكذيبهم ككفرىم، أف يرجعوا إٔب الدنيا مرة : حراـ»
 .(82«ثانية
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 42أضبد آّيد ؿبمد خليفة، هنايات اآليات بُت إعجاز اؼبعٌت ك ركعة اؼبوسيقى، مكتبة اآلداب، -53
 .69: ، صم2006:  سنة، (ط.د)ميداف األكبرا، القاىرة، 

يوسف اؼبرعشلي ك صباؿ الذىيب ك إبراىيم : الزركشي، اؿ برىاف ُب علـو القرآف، ربقيق: ينظر- 54
 .54: ، ص02: ، جهـ1415، 02: الكردم، دار اؼبعرفة، بَتكت، ط

 .299: صاّب بن عبد ا بن ؿبمد الششرم، اؼبتشابو اللفظي ُب القرآف الكرٙب ك أسراره الببلغية، ص- 55
 .184: آؿ عمراف- 56
 . 25: فاطر- 57
: صاّب بن عبد ا بن ؿبمد الششرم، اؼبتشابو اللفظي ُب القرآف الكرٙب ك أسراره الببلغية، ص- 58

300 – 301. 
اػبطيب اإلسكاُب، درة التنزيل، ك غرة التأكيل ُب بياف اآليات اؼبتشأّات ُب كتاب ا : ينظر- 59
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 رغ٤ِبد األعيٞسح  ك٢ اُوق٤ذح اُؼشث٤خ أُؼبفشح

 عل٤ش ثذس٣خ:األعزبرح 
 عبٓؼخ أثٞ ثٌش ثِوب ٣ذ رِٔغبٕ
 هغْ اُِـخ ٝاُؼشث٤خ ٝآداثٜب

 

كانت األسطورة كال زالت رافدا ىاما من ركافد الفكر البشرم ،الذم زبطى اغبدكد 
كالفواصل الزمنية كاؼبكانية  ليلتقي بالفن كبالعبقرية الشعرية اليت أصبحت تركيبة غريبة 

كمن صبلة ذلك األسطورة .  تستقطب ُب رحلتها كل أثر إنسا٘ب صبيل، فيو إبداع كسحر
العاؼبية اليت ربكي رحلة تطور العقل من نقطة تكونو البدائية ُب تفسَته للعوآب كالظواىر 

األسطورة ىي نوع من اغبلم اعبماعي ُب " الطبيعية كالغيبية اؼبيثافيزيقية، باعتبار أف 
آّتمعات القديبة كىو حلم لو لغتو الرمزية القابلة للتفسَت، كىذا التفسَت كفيل بالتعبَت عن 

، كألنبيتها كدكرىا (1)اؼبعا٘ب اػبفية لؤلسطورة كاستخبلص اؼببادئ األساسية لتفكَت اإلنساف
اعبوىرم ُب احتواء العديد من القيم اإلنسانية اؼبستمدة من اغبضارات السحيقة اليت تركم 
قصص البطولة كالتضحية كركائع الصراع البلهنائي بُت آؽبة اؼبوت كالبعث، كأساطَت التمرد 

 .كغَتىا من اؼبفاىيم  اليت ؾبدت اإلنساف كجبلتو عصورا من الزمن كالثورة
إٔب  mythos  ليتطور اؼبصطلح من mythosىي كلمة تعٍت  "       كاألسطورة ُب األصل 

eposإٔب logos تطور الكلمة من اليت تعٍت تفكَت اإلنساف الرمزم إٔب الكلمة اليت تعٍت أم 
 ُب حُت يعرفها (2)"تركيبة من األحداث إٔب الكلمة اليت تعٍت طرازا من القيم العقلية 

أف األسطورة ليست اختبلقا ،إهنا تتضمن بنية بالغة الصرامة كىي ليست مفهوما "أليكسي 
إهنا بنية معقدة " ُب حُت يرم جيوفا٘ب فيكو (3)مثاليا كأف األسطورة ىي اغبياة ذاهتا 

 (4)الطبقات ؽبا بناء خاص 
بأهنا الفتحة السحرية اليت تنفجر منها طاقات الكوف اليت ال "كامبيل فيعرفها         أما

تنفذ إٔب مظاىر اغبياة اإلنسانية فاألدياف كالفلسفات كالفنوف كاألشكاؿ االجتماعية عند 
كلها تنبع من الدائرة السحرية األساسية ... اإلنساف البدائي كاإلنساف التارىبي 

 (5)"لؤلسطورة



 
 
 
 
 
 
 

       أما فبدكح دركيش مصطفى فَتل أهنا أحد األشكاؿ الرمزية اليت صورت ُب فًتات 
التاريخ اإلنسا٘ب أفكار البشر كأحبلمهم قبل أف يتوصل اإلنساف إٔب اؼبعرفة بشكلها 

 (6)كمعناىا الواضح اؼبباشر
      ٓب تقف األحباث عند مفهـو كاحد لؤلسطورة، بل تعدد كاختلفت من شخص آلخر 
حىت غدت مادة أساسية ُب اغبقوؿ الدراسية األنثركبولوجية، كذلك العتبارات عديدة منها 

أف األسطورة ربمل معها  أسرار األجياؿ األكٔب من اعبنس البشرم دبا فيو من قيم كطرؽ 
تفكَت كاعتقادات كطقوس، كىي من ىذا الطرح تكشف عن البنية التكوينية للعقل البشرم 
كمراحل تطوره عرب األزماف كلذلك تعترب رافدا آخر إضافة إٔب الرافد التارىبي ألهنا تاريخ ما 

 ،أغفلو التاريخ بعد أف التحفت اػبياؿ
       فاألسطورة ُب األصل قد ربتوم جزءا من اغبقيقة كلو ضئيل كما أهنا سبثل قمة 

اإلبداع الفكرم، تكتنز  عواؼبا من السحر كاعبماؿ كالقيم كالعرب كىذه اػبصوصية جلبت 
إليها أنظار الفنانُت كالشعراء الذين كجدكا فيها كما ىائبل من الصور كاؼبشاىد  اليت تتبلقى 

مع ذبارّٔم الشعرية، حبيث أدرؾ الشعراء قيمة ىذا العنصر الغٍت باؼبعا٘ب، كاؼبزدحم 
باؼبًتاكمات، كاؼبثقل بالزخم اؽبائل من النماذج األسطورية اليت أصبحت بؤرا مركزية كنقاطا 
ؿبورية تدكر حوؽبا أفكار الشاعر ُب نسق متضاـ من الصور زبتزؿ رحلة اإلنساف كمعاناتو 

 . األبدية ككفاحو اؼبستمر ُب ىذا العآب
       لقد ضبلت األسطورة إٔب القصيدة اؼبعاصرة أفاقا أكسع للقوؿ كالتعبَت ُب ظل كاقع 
خنقت  فيو اغبريات بعد أف غيبت فيو اإلنسانية اليت رضخت  غبكم اؼبادة كانكسرت 
أماـ إغراءىا، كبذلك ربولت األسطورة من ؾبرد قصص تركل إٔب أساطَت ؽبا نبض قوم 

كحركية مستمرة تساىم إٔب حد بعيد ُب كشف اؼبشهد الشعرم  الذم وبملو الشاعر رؤيتو 
الشعرية حىت غدت القصائد طاقات إوبائية تتولد دكف انقطاع حاملة اؼباضي بتفاصيلو 

كىذه العبلقة اليت توطدت أكثر بعد فهم ،كاغباضر بأزماتو كنكساتو كأحبلمو كأمانيو 
عميق لؤلسطورة حولت القصيدة إٔب تركيبة عجيبة كشفت عن قدرة الشاعر ُب ربويل 

اؼبعطيات اػباـ إٔب أكعية يسكب فيها معانيو كمشاعره مستجليا ذبربتو الشعرية كُب ىذا 
لقد صارت القصيدة تشكيبل جديدا للوجود اإلنسا٘ب "اؼبقاـ يقوؿ عز الدين إظباعيل 

 اؼبستمد من اؼباضي السحيق كالذم يقوؿ عنو ؿبمد بنيس (7)حبضور ىذا العنصر الًتاثي
 .(8)ؼباضي نقطة مضيئة البد من البحث عنها "ا

       كالشاعر ُب حبثو الدءكب عن اآلليات كالبدائل الفنية استطاع أف يلتقي باألسطورة 
اؼبنبعثة من الزمن العتيق ذلك أف الفكر البشرم ُب كثبتو الدائمة ال يقف عند إطار ك ال 

يهدأ ُب مستقر أك يركن ؼبعرفة فهو ُب حركة دائمة يتجاكز كل ما كصل إليو كىذا ىو حاؿ 



 
 
 
 
 
 
 

الشاعر اؼبعاصر دائم البحث عن عناصر جديدة تستجلب معها اؼبعٌت ُب ذبلياتو األصلية 
 }س اليوت كجيمس فريزر ُب.كىي دعوة تبناىا  العديد من الشعراء الغربيوف منهم ت (9)

حيث كاف ؽبما الفضل ُب إحياء األشكاؿ الًتاثية القديبة ُب الشعر كمنها {الغصن الذىيب
 .األسطورة بشىت أنواعها البابلية كاألشورية كالفرعونية، كغَتىا

       كقد نالت ىذه الدعوة صدل كاسعا بُت الشعراء العرب الذين اطلعوا على الثقافة 
العاؼبية كتشربوا منها كاستعانوا ّٔا ُب تركيبتهم الشعرية حىت أضحت عنصرا قارا ُب البناء 

إف األساطَت ىي األدكات اليت "الدالٕب داخل اؼبتوف الشعرية كعن ىذا يقوؿ عصاـ ؿبفوظ 
نناضل ّٔا على الدكاـ من أجل أف نفهم ذبربتنا، فاألسطورة عريقة ضابطة تضفي على 

 . كما يقوؿ ليفي سًتكس (11)فهي بوثقة للمعا٘ب  (10)الوقائع العادية ُب اغبياة معٌت فلسفيا
       ىذا ما جعل الشاعر العريب اؼبعاصر هبوؿ عآب األساطَت ليتقصى منها اعبماؿ 

كاؼبعٌت كاغبكمة يصور من خبلؽبا تنظَتاتو اػباصة حوؿ الواقع كالوجود كاإلنساف كاإلنسانية 
إف الشاعر يوىم باألسطورة شيء ال "باعثا اؼباضي حبلة جديدة يقوؿ علي اػبطيب 

نستطيع أف نلمسو إال بالتصوير األسطورم اؼبرموز ذلك أف األسطورة سبثل مستول مرجعيا 
كاستناد القصيدة اؼبعاصرة على ىذا اؼبستول الًتاكمي من النتاج اغبضارم  (12)ىاما 

كاإلنسا٘ب قد ىيئ ؽبا جوا من الكثافة الضبابية كأمدتو بظبلؿ اؼبعا٘ب كتعددىا كقد أصبح 
ىذا األمر ظبة ُب الشعر العريب الذم يتطلب من اؼبتلقي قراءة كاعية كتركيزا شديدا حوؿ 
الشيفرات األساسية كاليت نعٍت ّٔا النماذج األسطورية ُب حقيقتها اؼبيثولوجية ككظيفتها 

داخل النص أم أف تكوف نقطة اشًتاؾ ُب الرصيد الثقاُب بُت الشاعر كاؼبتلقي حىت تتحقق 
أصبحت القصيدة تفرض على القارئ قراءة "عملية التأثَت كعن  ىذا يقوؿ ىنرم بيار 

 كلقد ظهرت ثلة من الشعراء اؼبعاصرين (13)"كاعية حبيث تدعوه إٔب كشف اؼبعا٘ب اػبفية
باعتبارىا مادة خاـ  استطاعوا بعثها بطريقة شعرية جديدة كمن  الذين ارتدكا إٔب األسطورة

بينهم بدر شاكر السياب كصبلح عبد الصبور كعز الدين اؼبناصرة كالشاعر العراقي 
ىذا األخَت الذم استحوذت دكاكينو الشعرية " عبد الوىاب البياٌب "اؼبعركؼ بشاعر التمرد 

على كم ىائل من األساطَت أغلبها مستمدة من الًتاث اليونا٘ب كالبابلي فهو الذم قاؿ 
هبب البحث عن السمات الدالة ُب األسطورة كأف نربط ربطا موفقا بينها كبُت ما نريد أف "

 .(14)"نعرب عنو من أفكار كأف نراعي ُب ذلك السمة كالتجدد اليت ربملها ىذه األسطورة
كمن النماذج األسطورية اليت تأثر ّٔا البياٌب كاستدعاىا ُب شعره قبد اسبارتاكوس كسيزيف 
ككأزكريس كبينيلويب كغَتىا من األساطَت العاؼبية كاليت عربت عن موقفو من اغبياة كالواقع إذ 

 ":اسبارتاكوس "يقوؿ ُب قصيدتو 
 البد لركما كاف طاؿ العذاب  



 
 
 
 
 
 
 

 أيها الشرفاء يا فقراء شعيب الطيبُت 
 الكادحُت اؼببدعُت  
 (15)يا صانعي الثورات ك التايخ 

       استوحى الشاعر عبد الوىاب البياٌب ىذه القصيدة من األسطورة الركمانية كاليت 
ربكي سبرد البطل اسبارتاكوس الذم أسر ُب أحد اغبركب كربوؿ إٔب عبد ُب يد القادة 

الرـك الذم حولو إٔب مصارع ُب اغبلبات الركمانية كاؼبسارح كاشتد بو العذاب كاؼبعانات بعد 
أف قتلت زكجتو فحرض السجناء من أبناء شعبو  على الثورة كالتمرد كاستطاع بفضل 

 .حكمتو كالتحامو مع اؼبستضعفُت أف وبقق النصر 
       خلف ىذه األسطورة تظهر شخصية البياٌب الرافضة اليت رباكؿ استنهاض اؽبمم 

كربريك الوعي القومي لدم الشعوب اؼبستعبدة كاؼبغلوبة على أمرىا ككراء صرخة 
 "يا فقراء شعيب الطيبُت"اسبارتاكوس 

       تظهر صرخة البياٌب اليت يناشد ّٔا الفقراء كاؼبستضعفُت   من الوطن العريب كمن 
صبلتهم العراؽ كفلسطُت الذين ركنوا لعهود طويلة ربت السيطرة األكربية كاإلسرائيلية،لقد 

ضبلت األسطورة للقصيدة شحنات عاطفية عميقة  عرب بصدؽ عن معانات الشاعر كتأؼبو 
لواقعو اؼبتأـز كطاؼبا عرؼ ألبياٌب دبثل الوقفات فهو شاعر اؼبقاـك كالرفض  جعل من شعره 

سبلحا مدكيا يلفظ صبرا كنارا  مستعينا باؼباضي من جهة كراصدا الواقع من جهة أخرل ك 
القصيدة ُب ؾبملها ربكي معانات شعب ركما الذم ذبح أطفاؽبا كنساؤىا كاليت يعكس 

 :من خبلؽبا صورة العراؽ ُب الوقت الراىن فيقوؿ
 جنود ركما يذحبوف  
 16أطفالكم يا إخوٌب البسطاء 
 

       كىي صورة مأخوذة من تاريخ ركما كمن أسطورة اسبارتاكوس تعكس  حقائق 
الوقت الراىن الذم يعيشو البياٌب فهو الذم كاف يرل اؼبوت تتلقف كل من تصادفو األمر 

الذم أعطى لشعره مسحة من اغبزف كنربة من الشجن زبًتؽ اؼبعٍت كاألفكار كقد كانت 
شبة أساس عاطفي ُب صور ألبياٌب إذ يشيع "سلمى خضراء اعبيوسي تردد قوؽبا ُب البياٌب

خصوصا إذا علمنا أف ألبياٌب قد "ُب اغلبها نوع من ضباب األسى فيكسبها رىافة  كأنفة
عاٗب من كيبلت االحتبلؿ فمرت عليو كعلى الببلد العربية نكسات كنكبات ُب مقدمتها 

نكبة فلسطُت اليت حولت أنظار الشعراء إٔب ىذه القضية اليت تبنوىا كعربكا عنها بشىت 
الطرؽ كمن بينهم البياٌب ُب قصيدتو اسبارتاكوس كاليت حاكؿ من خبلؽبا الشاعر أف يتغلغل 

 .ُب صميم اعبرح العريب 



 
 
 
 
 
 
 

       كاىتماـ البياٌب بشىت أنواع األسطورة كتقصيو ؽبا كفهم معناىا جعلو ينجح ُب اختيار 
اؼبوضوعات اؼبناسبة مثل العبثية كالعذاب األزٕب كاألمل كاليأس كالغربة بنوعيها الوجودية 

الذم يرمز إٔب "كاؼبيثافيزيقية كلها معا٘ب صبعها الشاعر العراقي ُب مبوذجو اؼبفضل سيزيف
قصة العذاب األبدم ككفاح اإلنساف اليائس فرغم معرفتو من عبثية ىذا اعبهد إال أنو 

كىي صورة أخد منها البياٌب الكثَت من الدالالت ك اؼبعا٘ب إذ (18)"يواصل ربديو كؿباكالتو 
 يقوؿ

 يدحرجها العبيد،الصخرة الصماء ُب الوادم  
 سيزيف يبعث من جديد 
 (19)ُب صورة اؼبنفي الطريد 

       ىذه اؼبقاطع سبثل سنفونية حزينة تعكس ذبربة البياٌب ُب اؼبنفى أك كما يسميها ىو 
الغربة الوجودية كاليت ترتدم فيها الشاعر رداء سيزيف ىذا القاىر لآلؽبة كاليت لعنتو كرمت 

بو إٔب عآب اعبحيم السفلي فربطتو حبجارة أسفل لوادم كحكمت عليو بأف وبملها إٔب 
أعلى اعببل كلكنو كاف ىبفق ُب كل ؿباكلة إذ تتدحرج الصخرة من األعلى إٔب األسفل 

كّٔذه اؼبشهد اؼبتخيل ىبًتؽ البياٌب التاريخ ليتوحد مع عذاب سيزيف كسيزيف اليـو ىو 
ألبياٌب ىذا الشاعر اؼبنفي عن أرضو ككطنو اؼبشتت بُت جسد قهرتو صركؼ الدىر كركح 

تواقة آملة ُب العودة إٔب العراؽ كىنا نقطة اشًتاؾ بُت سيزيف كالبياٌب اؼبتمثلة ُب التخلص 
 :من سيطرة األخر الذم يبسك بقبضة من فوالذ حرية الشاعر كالبطل األسطورم

 العذاب األبدم /اعبحيم/التمرد/سيزيف
 العذاب كاؼبعانات/النفي/الثورة/البياٌب

       لقد استدعى البياٌب ا ألسطورة  السيزيفية كقد ضبلها ثقبل ىائبل من اؼبعا٘ب اليت 
عربت عن نفسية الشاعر اؼبتقلبة بُت يأس غامر كأمل أخد يًتاجع كىبتفي مع مركر الزمن 

إف التجربة دبا ؽبا من خصوصيات تستدعي "كعن ىذه التجربة يقوؿ إبراىيم اغباكم 
الوسائل اؼبعربة عنها كاليت تساعد على كشفها كإبرازىا دبعٌت إهنا تستدعي الرمز القدٙب لكي 

تفرغ فيو أك ربملو الدفقة الشعورية كالشحنة العاطفية اليت سبنحو الطاقة اإلوبائية الغنية 
 (20)"بالدالالت كاؼبعا٘ب 

       كمن ىذا الطرح يبكن القوؿ أف األسطورة ىي بؤرة مركزية كؿبور تستقطب األفكار 
كتعمل على نقلها بصورة فنية صبالية مفعمة باغبيوية كاغبركة زبتزؿ ُب رموزىا ذبارب إنسانية 
حافلة باالنتصارات كاالنكسارات ك اؼبوت كاغبياة كالتضحية ،كفيها كجد الشاعر اؼبعاصر 

ضالتو اؼبنشودة مستعرضا قدراتو اإلبداعية ُب ربط اغبسي بالعقلي كالواقعي كباػبيإب 
منطق كىي جدلية القصيدة اؼبعاصرة اليت أصبحت تبٌت بشكل استثنائي  كاؼبنطقي بالبله



 
 
 
 
 
 
 

متجدد باستمرار   تتفاعل داخلها عوآب ـبتلفة لتصنع اؼبعٌت ذبتمع فيها اؼبعرفة كالثقافة 
أف التجدد أمر ؿبض يرتبط "كالتجربة كاؼبوىبة الشعرية كُب ىذا اؼبقاـ يقوؿ ؿبمد قميحة 

بالثقافة كصدؽ التجربة كالقدرة على اإليصاؿ فالشاعر اغبق ىو الذم يستطيع أف ينسج 
 (21)"من كل اؼبؤثرات بساطا خاصا بو 

       كال يزاؿ أفق القصيدة اؼبعاصرة يبتد ُب اؼباضي البعيد ليستجلي اػبفي من األساطَت 
اليت باتت  عنصرا فنيا  مهما ُب تكوين الشعر كغَت بعيد عن الشاعر العراقي شاعر 

ينتسب إٔب القضية الفلسطينية كيتخذىا ؿبور إبداعاتو كاىتماماتو كىو عز الدين اؼبناصرة 
الذم أعاد ؾبد الكنعانيُت كأساطَت العرب كاإلغريق كالركماف كحوؿ من النماذج البدائية  

األسطورية العاؼبية القديبة إٔب عناصر تغدم معانيو كيطرح من خبلؽبا ذباربو اؼبتنوعة كاؼبنفى 
 ".تشمع كبد ايكاركس"كالشوؽ كالنضاؿ كاغبرية فيقوؿ ُب قصيدتو 

 مسافات ضوئية............بيٍت كبُت ايكاركس  
 كمع ىذا فنحن نلتقي  
 (22)ُب نقطة كاحدة من ىذا العآب 

لقد استعاد الشاعر أسطورة ايكاركس ليعرب ّٔا عن ذبربيت اغبلم كاليأس كىي 
الثنائية اليت كانت مدار حياة عز الدين اؼبناصرة الذم عكسها ُب دكاكينو الشعرية  فهو 

الذم فارؽ األىل كاألرض ك الديار حبكم منفاه الذم طاؿ ك ىو اآلمل بيـو الرجوع كىذه 
اغباالت اليت يكتنفها شعور بالضياع كاليأس كاألمل اؼبرتقب تتبلقى مع ذبربة ايكاركس 

اغبآب الذم حاكؿ أف يلمس الشمس فصنع أجنحة من الشمع كطار ّٔا كلكنها سرعاف 
ما بدأت بالذكباف كلما اقًتب من ؽبيبها ليتهاكل من السماء كُب ىبوطو األخَت يلمح 
حفيدة النار فتكوف غبظة اللقاء ىي اللحظة األخَتة للوداع كتتبلقى ذبربة الشاعر مع 

 :ايكاركس ُب قولو 
        ىػػو سيحتػرؽ بشمعػػو        ك أنػا سيذكبنػي اؼبنفػى

 (23)      ىو يتحد بعباءة العشب السماكم       كأنا اكبل ُب اؼبناُب الصخرية
 

       فالبطل األسطورم قد احًتؽ بشمعو أما شاعرنا الفلسطيٍت فقد ذكبو الشوؽ كاؼبنفى 
 :كلعل القارئ يلمح دالالت قوية حددت عذاب الشاعر كرظبتو بدقة متناىية كىي

فايكاركس مرتبط باالحًتاؽ كالذم يكوف بطريقة كلية كيكوف "سيحًتؽ ،يذكبٍت ،اكبل"
فيها اؼبوت أسرع بينما الشاعر يتخَت لفظة يذكبٍت كاليت تدؿ على معانات كعذابات 

اليت ربمل العديد من اؼبعا٘ب كمنها أف الشاعر قد "اكبل "كموت بطيء اليت رمز ؽبا بكلمة



 
 
 
 
 
 
 

قضى معظم حياتو ُب اؼبنفى حىت أنو يتنبأ بأفوؿ قبمو بعيد عن فلسطُت كهنايتو ستكوف 
 ".اؼبناُب الصخرية"على أرض غريبة أظباىا

       كال تزاؿ رحلة الشاعر ُب البحث عن عناصر جديدة مستمرة، ذلك أف فالشعر ال 
يقف عند مصدر كاحد بل تتعدد ركافده كتزداد اتساعا كلما ضاقت السبل بو كىو ُب 

ؿباكلتو الحتواء معانيو تضطر اغباجة للخوض ُب عوآب غريبة غرابة األسطورة ذاهتا، كاليت 
حولت القصيد ة العربية إٔب كائن حي تتحرؾ فيو األبعاد اإلنسانية دبختلف مستوياهتا 

النفسية كاالجتماعية كالثقافية كالتارىبية كالسياسية، خاصة ُب عآب أصبح يزدريو الشاعر 
كيتنكر لو ككاف تعبَته عن ىذه اغبقائق النفسية يبر عن طريق اؼبتوف الشعرية اليت يتنفس 

 . فيها الصعداء ؿبلقا حبلمو إٔب عآب يرجو فيو األمن كالسبلـ
       فالقصيدة العربية اؼبعاصرة أصبحت سبتد بامتداد ذبربة الشاعر، يهرب من خبلؽبا 

بعيدا عن الواقع ساحبا ُب أرجاء اػبياؿ الذم يعوض بو ما فقده ُب عصره، كىذا بالعودة 
إٔب اؼباضي كاالرتداد إٔب األسطورة اليت أضحى يعوؿ عليها كثَتا ُب تأسيس  القصيدة 

الشعرية اليت ربولت من نصوص جامدة أب تركيبة كيميائية تتفاعل فيها تقنيات جديدة 
 .انصهرت مع ذبارب الشعراء الذين أحيوا ؾبد اؼباضي الذم خلد من جديد
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دٝس أُغزؾشه٤ٖ ك٢ رذ٣ٖٝ أُٞسٝس اُؾؼش١ اُؾؼج٢  
"  ٗٔٞرعب *ٝٗيؿ" ك٢ اُغضائش 

 
 

 ٠ِ٤ُ فذ٣ن .د
هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب 



 
 
 
 
 
 
 

٤ًِخ ا٥داة ٝاُلٕ٘ٞ 
 ٓغزـبْٗ– عبٓؼخ ػجذ اُؾ٤ٔذ ثٖ ثبد٣ظ 

 
  :ٓلّٜٞ اُزشاس اُؾؼج٢ - 1

يشكل الًتاث الشعيب جزءا ال يتجزأ من الًتاث العريب اؼبدكف، غَت أف ىذا الًتاث 
بوظائفو اغبيوية، الفكرية - قسمُت كبَتين، أحدنبا ال يزاؿ – بدكره – الشعيب ينقسم 

حيا فاعبل كمؤثرا ُب بنية الفكر العريب، كىذا ما يسميو علماء – كالنفسية كاعبمالية 
 أما القسم اآلخر فهو ىذا اعبزء ُب اؼبادة أك العناصر .الفولكلور باؼبأثورات الشعبية

ركاسب "الفولكلورية اليت ربجرت أك توقفت كظائفها منذ زمن بعيد، كربولت إٔب ؾبرد 
 كقد .احتفظت ّٔا كتب الًتاث العريب، ٓب تعد ؽبا قيمة من سول قيمتها التارىبية" ثقافية

أطلق عليو الًتاثيوف العرب كالنويرم كالقلقشندم مصطلح األكابد، على حُت يطلق عليو 
كىذا يعٌت أف مصطلح الًتاث الشعيب، " الًتاث الشعيب"الفولكلوريوف اؼبعاصركف مصطلح 

اغبية : ىو اؼبصطلح األكسع الذم يتضمن اؼبادة أك العناصر الفولكلورية بقسميها
كىذا ما فعلو الًتاثيوف العرب، إباف عصر اعبمع كالتدكين،  (األكابد)كغَت اغبية  (اؼبأثورات)

غَت " الذائعة بُت العلـو أك لذلك العهد"فجمعوا ىذه اؼبادة الشعبية كميزكا اغبية منها بأهنا 
.  أف التمييز بُت العناصر الشعبية اغبية كالعناصر غَت اغبية، أك اؼبتحجرة

يقتضي أف نقـو أكال جبمع ىذه العناصر صبعا مكتبيا، ُب ضوء سياقها الثقاُب        
كالتارىبي ،من مصادر الًتاث العريب اؼبدكف ٍب تصنيفها تصنيفا فولكلوريا معاصرا،  يسهل 
معو رصد ىذه اؼبادة أك العناصر الفولكلورية اؼبتناثرة  ُب كتب الًتاث، كحصرىا كاإلفادة 

. (1)منها، كسهولة العودة إليها عند الدراسة العلمية
 تستطيع بأم حاؿ من األحواؿ أف تفصل الًتاث اعبزائرم الشعيب عن الًتاث        ال

العريب عموما؛ إذ ىو امتداد لو كفاعل كحي يتداكلو أفراد آّتمع عن طريق اؼبشافهة أك عن 
كالذم يهمنا ُب الًتاث الشعيب اعبزائرم ىو األدب الشعيب عامة كالشعر . طريق التدكين
 فقد تناكلو بالدرس كالتحليل بعض الدارسُت ادثُت ُب ـبتلف ،الشعيب خاصة

التخصصات ُب العلـو اإلنسانية، ألنو قيمة ابداعية فنية من انتاج الشعب اعبزائرم ُب 
ألم ؾبتمع،  كقد قبد الدراس األنًتبولوجي يهتم كذلك باألدب الشعيب. ـبتلف العصور

كىذا النوع من األدب يطلق عليو أحيانا األدب الشفوم، كيسعى الدارس األنًتبولوجي إٔب 
صبع النصوص األدبية الشفوية الشعبية بوسائلو اػباصة راميا بذلك إٔب فهم كرسم صورة 

حقيقية للمجتمع الذم أنتج ىذا النوع من اإلبداع الشعيب، فهو يستعمل ذلك النص 
 أين تستعمل ذلك النص اآلديب كوسيلة من ،األديب كوسيلة من الوسائل اللغوية األدبية



 
 
 
 
 
 
 

 تستعمل فيو لغة معينة عبماعة بشرية خاصة، الذم من خبللو كماالوسائل اللغوية األدبية، 
يستطيع ىذا الباحث أك الدارس فك الشفرات الداللية العملية  لذلك آّتمع، مدركا 

بذلك كل األحاسيس اعبماعية ؽبذا آّتمع، ككذا قراءة تطلعاتو كآمالو كأفكاره ككشف 
 كاإلقتصادية كالسياسية،  كىذا كلو عن طريق دراسة ىذا  الستار عن حياتو اإلجتماعية

 (2).األدب الشفوم 
، الشعيب دبركر الزمن ُب حلقات مًتابطة مكونة للًتاث الشعيب ىذا األدب يتشكل       

خاصة من الشعر الشعيب كالذم ، كاعبزائر كغَتىا من البلداف العربية سبلك تراثا ضخما
.  ستكوف ؿبور دراستنا ُب ىذا البحث 

على – لقد ظلت النظرة إٔب دراسة األدب الشعيب بعامة كالشعر الشعيب خباصة        
نظرة توجس كريبة ؛ ألنو كاف –الرغم من غزارة إنتاجو كالتصاقية بالقضايا  الوطنية كالقومية 

يبثل ُب تصورالكثَتين دعوة إٔب أحياء اللهجات العامية ك منافستها  للفصحى كهتديدا 
 أعداء األمة  كٓب يكن ينظر إٔب ىذا الًتاث ،للغة القرآف الكرٙب كتنفيدا ألفكار اؼبستشرقُت

على أنو مكمل للًتات الثقاُب الوطٍت كالقومي، كالذم لو صبالياتو اػباصة اليت يصعب 
فهمها ُب كثَت من األحياف لتعذر فهم بعض مفرداتو اليت ال هبد القارئ سبيبل ؼبعرفتها ُب 
غياب ك جود معاجم للعاميات ككتابة صوتية ؽبذا الشعر قصد اافظة على طريق النطق 

 (3). السلمية 
كاؼببلحظ أف ىذه النظرة ليست حديثة العهد بل قبدىا ُب زمن إبن خلدكف الذم        

" ُب أشعار العرب كأىل األمصار ؽبذا العهد: "قد أشار إليها ُب مقدمتو ُب فصل عنوانو
ُب ىذا الشعر ببلغة فائقة كفيهم الفحوؿ كاؼبتأخركف كالكثَت من اؼبتحلُت "كجاء فيو قولو 

للعلـو ؽبذا العهد كخصوصا علم الٌلساف يستنكر  صاحبها ىذه الفنوف اليت ؽبم إذا ظبعها 
كيبٌج نظمهم إذا أنشد كيعتقد أف ذكقة إمبا نبا عنها الستهجاهنا كفقداف اإلعراب منها 
كىذا إمٌبا أتى من فقداف اؼبلكة ُب لغتهم فلو حصلت لو ملكة من ملكاهتم  لشهد لو 

طرتو كنظره كإال فاألعراب ال مدخل ؼطبعو كذكقو بببلغتها إف كاف سليما من اآلفات ُب 
 (4)..." لو ُب الببلغة إمبا الببلغة مطابقة الكبلـ للمقصود كاؼبقتضي اغباؿ

إف الشعر الشعيب اعبزائرم ليس ظاىرة موقوفة على األدب اعبزائرم بل ىي ظاىرة 
عامة قبدىا ُب القدٙب كاغبديث من األدب العريب فهناؾ بعض البلداف العربية قبد فيها 
حضورا ؽبذا النوع من الشعر قد يعادؿ حضور الشعر الفصيح مثلها ىو اغباؿ ُب مصر 

. كليبيا كبلداف اػبليج كلبناف 
لقد تباينت مصطلحات من شعر شعيب إٔب ملحوف إٔب زجل إٔب شعر عامي،        

كلكن حاكؿ أىل اإلختصاص توضيح ىذه اغبدكد توضيحا يبقى فيو ىامش اإلختبلؼ 



 
 
 
 
 
 
 

كبعضو اآلخر ربط صفة الشعبية . كبَتا مثل إرتباطو بالعامية كالركاية الشفوية كجهل مؤلفو
بالعراقة كالقدـ، كالتعبَت عن الوجداف اعبماعي كاإلىتماـ بالنص ذاتو بدؿ اإلىتماـ دبؤلفو 

.(5) 
أف يشمل كل " كيضن ؿبمد اؼبرزكقي بأف الشعر اؼبلحوف أعم من الشعر الشعيب        

منظـو بالعامية سواء كاف ؾبهوؿ اؼبؤلف أك معركفو كسواء ركية من الكتب أك مشافهة، 
 (6)" كسواء دخل ُب حياة الشعب فأصبح ملكا للشعب أك كاف من شعر اػبواص 

 (7)" .اؼبلحوف ينظم قبل كل شئ لكي يغٌت" كيرل عبد ا اعبرارم بأف        
أظن أف مفهـو الشعر الشعيب مقًتف بظهور العاميات العربية ُب الوطن العريب؛ كاليت 

تكونت أثناء اصطداـ اللغة العربية باللغات الية لكل قطر من  الوطن العريب، كالشعر 
الشعيب مرآة صادقة تعكس اغبالة التعبَتية للغة على ألسنة الناس على الرغم من أف ربديد 

العواـ الزمن الذم انتشرت  فيو ىذه للعمليات كبالتحديد تفشى اللحن على ألسنة  
كاػبواص صعب جدا إال أف إبن خلدكف اؼبؤسس ألفكار األكٔب ُب علم الفولكلور  العريب قاس 

كؼبا فسد لساف : "الشعر دبقياس اللغة اليت أصبح الناس يتكلموف  ّٔا بعد الفتوحات اإلسبلمية قاؿ
مضر كلغتهم اليت دكلت مقاييسها كقوانُت إعرأّا كفسدت اللغات من بعد حبسب ما خالطها 

فكانت لغة خالفت لغة سلفهم ُب اإلعراب صبلة كُب كثَت من اؼبوضوعات " كمازجها من العجمة 
اللغوية كبناء الكلمات ككذلك اغبضر أىل األمصار نشأت فيهم لغة اخرل خالفت لساف مضر ُب 
إعراب كأكثر األكضاع كالتصاريف كخالفت أيضا لغة اعبيل من العرب ؽبذا العهد كاختلفت ىي ُب 
نفسها حبسب اصطبلحات  أىل اآلفاؽ فؤلىل الشرؽ  كأمصاره لغة غَت لغة أىل اؼبغرب كأمصاره 

كىبالفها أيضا لغة أىل األندلس كأمصاره ٍب ؼبا كاف الشعر موجودا بالطبع ُب أىل كل لساف ألف 
اؼبوازين على نسبة كاحدة ُب أعداد اؼبتحركات كاؼبواطن كتقابلها موجودة ُب طباع البشر فلم يهجر 

 بل كل جيل كأىل كل لغة من العرب اؼبستعجمُت ...الشعر بفقداف لغة كاحدة كىي لغة مضر
 (8)..."كاغبضر أىل األمصار يتعاطوف منو ما يطاكعهم

  ٝٗيؿاْٛ أُٞمٞػبد اُؾؼش٣خ اُغضائش٣خ ك٢ د٣ٞإ - 2
بعد طبود الثورات الشعبية ُب اؼبغرب العريب منذ االستعمار الفرنسي، التفتت ىذه        

الشعوب إٔب إحياء تراثها ك التغٍت بو، ال للتسلية فقط بل للبكاء على آّد التليد، كما 
. كصلت إليو ىذه الشعوب من زبلف كاضطهاد من اتلُت الغربيُت

اْب، كسيلة للتعبَت عن رفضهم كمقاكمة ..كلقد ازبذكا من الشعر الشعيب كاؼبغازم        
.  االستعمار الفرنسي



 
 
 
 
 
 
 

كما ضاع الكثَت من ىذا الًتاث الشعيب خاصة الشعر منو، كما تنبأ بذلك اؼبشرؽ        
، كٓب ينج منو إال ما دٌكنو اؼبستشرقوف (Hans Stumme)" ىانس ستيم"الباحث األؼبا٘ب 

. أك ما صبعو بعض الباحثُت اعبزائريُت مؤخرا
كلذلك ال أحد ينكر أف اؼبستشرقُت دبختلف اذباىاهتم كمهما كانت نواياىم كانوا        

فبعضهم قاـ بدراستو لنوايا . أكؿ من دكف جزءا ال يستهاف بو من ىذا الًتاث الضخم
استعمارية فركزكا على مضامينو ؼبعرفة نفسية الشعب أكثر، قصد السيطرة عليو كالتمكن 

. من إخضاعو هنائيا
كتناكؿ بعضهم دراسة الشعر ُب عبلقتو بالغناء، لذلك ركزكا على شعر القصيدة من        

. حيث أكزاهنا كقوافيها
الذم كاف يقطن دبدينة "كنكص"كاىتم آخركف بالشعر كلغتو كما فعل الباحث        

 كقد شغل مديرا للمدرسة العليا اإلسبلمية ،قسنطينة ُب العهد االستعمارم الفرنسي
بقسنطينة، ٍب أستاذا دبدرسة اؼبستعمرات بباريس، كاف باحثا نشيطا ُب ميداف الشعر 

الشعيب كاألغا٘ب الشعبية اعبزائرية كاللهجات العامية لشماؿ إفريقيا، كلو عدة تأليف  من 
بينها نشر ست قصائد شعبية للمغرب العريب  نشرىا ُب اعبريدة األسيوية سنة 

األغا٘ب العربية اؼبغربية،دراسة ُب اللهجة كالشعر الشعيب  " :بباريس كلو كتاب بعنواف1899
 :كتتألف دراستو من ثبلثة أجزاء" لشماؿ  إفريقيا 

. الديواف، كيضم القصائد اؼبكتوبة بالعربية -1
 .ترصبة ىدا الديواف إٔب اللغة الفرنسية -2
. الدراسة -3

الديواف اؼبغرب "كلو ديواف جامع ّٓموعة القصائد الشعبية لدكؿ اؼبغرب  العريب  بعنواف     
" ُب أقواؿ عرب افريقية كاؼبغرب

من خبلؿ ديوانو ىدا على عدة قصائد شعبية أغلبها ُب الشعر "كنكص"كقد يعرفنا        
. اْب...اؼبلحوف اؼبغاريب متناكال عٌدة موضوعات منها كجدانية كاجتماعية كسياسية 

كما خص ُب آخر ديوانو قسما تناكؿ فيو عناكين القصائد كاألغا٘ب الشعبية، كترجم       
فيو لشعراء بعض القصائد اؼبعركفة القائل، فيذكر اسم الشاعر كالفًتة اليت عاش فيها، 

كيؤرخ تارة باؽبجرم كأخرل  باؼبيبلدم، كيعتذر أحيانا عن ذكر اسم الشاعر ألنو هبهلو أك 
. ألنو ال يريد ذكر اظبو ألسباب معينة

كنك أنو التـز باؼبكاف فاختار من كل بلداف ص كاؼببلحظ أيضا من خبلؿ ديوانو 
اؼبغرب العريب قصائدا شعرية شعبية، إال أٌف اعبزائر كتونس أخدتا نصيبا أكرب ُب الديواف، 

كٓب يتقيد الباحث بالزماف، فمثبل اختار قصيدة بن خلوؼ من القرف السادس عشر 



 
 
 
 
 
 
 

ميبلدم كأخرل البن مسايب من القرف الثامن عشر ميبلدم، كما دكف قصائد لفحوؿ 
الشعراء اعبزائرين الدين عاصركه، كابن قيطوف، كابن يوسف، كؿبمد بلخَت من القرف 

. اؼبلضي كلكنو قبح أب حد كبَت ُب اختيار اؼبوضوعات كاألغراض الشعرية
كُب تدكينو للقصائد الشعبية، افتتح الباحث ديوانو بقصيدة ُب مدح الرسوؿ صلى        

ا عليو كسلم، كىو موضوع يقدسو الشعراء الشعبيوف ككدا الركاة كىو من تقاليد الشعر 
. الشعيب ُب اعبزائر، حىت لو كاف الغرض من القصيدة غَت اؼبديح

كاحًتاما لسكاف اؼبدينة اليت كاف يقيم ّٔا اختار الباحث أف تكوف القصيدة األكٔب      
           :لشاعر من عمالو قسنطينة كقد علق على ذلك معرفا  الشاعر قائبل 

الشاعر من أكالد رضبوف، كىم قبيلة من عمالة قسنطينة، اظبو بلقاسم اغبداد لو قصائد " 
". عديدة ال سيما ُب كبلـ اعبد

 :كمطلع القصيدة ىو 
كاصغي ٕب يا كل فاىم     يا فاىم األشراح       
كفطن من كاف ناٙب      كظهر كل صباح                          

. (9)يا سعفي كالفجر علم     كعـز اؼبركاح           
كقد كفق الباحث ُب افتتاحيتو ىذه اليت ىي عبارة عن زجلية كأغنية رائعة، خفيفة        

كقد أبدع الشاعر ُب . ُب ايقاعها ككزهنا، لطيفة ُب انسجاـ ألفاظها كتنوع قوافيها الداخلية
ك صف الطبيعة خصوصا ُب اهنزاـ الليل كاقباؿ الفجر كما يتبع ذلك من أغلٍت 

اْب، كيتدرج الشاعر كاصفا الطبيعة أب أف يصل أب اؼبؤذف كالصبلة، ٍب ذكر ...كطيور
  :، قاؿ الشاعر (ص)اؼبمدكح، كىو الرسوؿ 

ا٘ب ػجيتك دخيل ركؼ على كارع  د        ػد أحمػا سيػخَت اغبرم     
ا٘ب ػ را٘ب قصدت حرمك بالك تنس   د     ػم  الشريف األمجػياؽباشم  
اح ػػػؿ أربػػاؿ ؾػػػدد          تنػػر كجػثر بالذؾػؾ  
 (10)احػػا صػكره بػػف فػػـ  دد          ػادم اؼبجػالة الوػبص   

كيضيف الباحث إٔب ىذه القصيدة بضعة قصائد ُب مدح األكلياء الصاغبُت، ٍب        
قصائد ُب اغبكم كالوعظ كاإلرشاد ، لينتقل من كبلـ اعبٌد على كبلـ اؽبزؿ، فيأٌب لنا 

.  خبمس زجلٌيات تتناكؿ موضوع الشرب كالندٙب  كيسميها الباحث طبريٌات 
:  اما الزجلية األكٔب كىي لصاّب بام كاليت مطلعها  

. شئ عجيب *     نوار الدين     *     با بانسيم        - 
. كحاؿ غريب *     بضر مزيد      *     قد أفٌت السقيم    - 
 (11)ُب صبع اغببيب*     تكوف ٔب مغٌيد *    با يا ندٙب        - 



 
 
 
 
 
 
 

كنك أنبية كبَتة لغرض الغزؿ، كاختار ؾبموعة من القصائد صلقد أعطى الباحث        
كبن تريكي كبن سهلة من الغرب اعبزائرم  بن مسايب،: الطواؿ لشعراء مشهورين، أمثاؿ

، كبن يوسف بن اؿبمد من اعبنوب الشرؽ، كدكف قصيدة رائعة للشاعر البطل  (تلمساف)
يشَت فيها كيلمح أب أكلئك  ؿبمد بلخَت كىي قصيدة يبزج فيها الشاعر الغزؿ بالسياسة،

الدين زباذلوا عن مقاكمة االحتبلؿ الفرنسي  
: أما الغزؿ فبلبد أف نشَت إٔب أف ىناؾ أسلوبُت ُب تناكلو

 
 كىو األسلوب التقليدم، كيتمثل ُب القصيدة اليت يطغى عليها الوصف اغبسي، :أٝال

ُب - كىذا الثمثاؿ  كالشاعر ُب دلك يرسم سبثاال للمحبوبة متبعا ُب دلك اؼبوركثات الفنية،
ال عبلقة لو بالواقع كإمبا ىو سبثاؿ مثإب كخيإب ال عبلقة لو بالواقع، يربطو - اغبقيقة

فاعببُت كالشمس أك كالنجم الساطع،  : الشاعر بعناصر الطبيعة تاركا الوجو ببل مبلمح 
كيدخل ُب ىدا األسلوب القصيدة . اْب…كاػبد أطبركشقائق النعماف كاالسناف كالربد 

كىي قصيدة إنتشرت إنتشارا كاسعا كيعرفها اػباص .((أصاد٘ب ما صادىا))اؼبشهورة 
" 154"كىي ؾبهولة القائل كؾبهولة اؼبكاف كالزماف كقد دكهنا الباحث ربت رقم .كالعاـ

: كمطلعها ىو
 أصاد٘ب مرض اؽبوا          *    ا    ػا صادهػأصاد٘ب ـ 

من حب رٙب مغنجي   *    كا      ػد ؾػ أال فوادم ؽ
 كال يرل ؽبا مثيل          *      ب ّٔا ىا حسن صبسل    

. (12) ُب جيلنا كما هبي *      ؿ    ػ ُب ذا  الزماف القلي
قصيدة ُب مدح فاطمة الزىراء بنت الرسوؿ " كنكص"كما أضاؼ الباحث اؼبستشرؽ 

صلى ا عليو كسلم إين يبدح  فيها الشاعر ؿباسنها، ألف أسلوب الغزؿ يتبع أيضا ُب 
. مدح الصاغبات اك الشريقات 

كيشَت أضبد أمُت أف عٌدة شعراء ُب الواحات اعبزائرية قد إتبعوا األسلوب نفسو  ُب مدح        
 (13)". بنت الرسوؿ صلى ا عليو كسلم "فاطمة الزىراء 

أما األسلوب الثا٘ب، فهو األسلوب الغزٕب الذم ال يتحدث فيو الشاعر عن  مفاتن :  صب٤ٗب  
اؼببحوثة، كال يرسم ؽبا سبثاال، كإمبا يلتفت إٔب نفسو كاصفا آالمو  كآمالو ، كمصورا اغبرفة اليت تركتها 

كىذا ما .. إْب فيساىر النجـو كالقمر ... ابوبة  ُب نفسو بسبب إمتناعها عن لقافو أك ىجرىا لو 
.  نسمو ُب سعرنا العريب القدٙب باغبب العذرم، كبعضهم يشبو نفسو بقيس ؾبنوف ليلى

للشاعر " كيف عملي كحيليت " كقد ضم الديواف قصائد جزائرية رائعة من ىذا الفرع، مثل قصيدة 
:  أيب مدين بن الشيخ ؿبمد بن سهلو كاليت جاء ُب مطلعها



 
 
 
 
 
 
 

. كيف عملي كحيليت * ؼبن نشكي بذا االمر * كيف عملي ك حيليت  -
 (14)يىاكىلفي صابغ الشفر 

:  كقاؿ فيها " للشيخ أضبد بن تريكي " طاؿ عذايب " قصيدة * 
طاؿ أعدايب كضىاٍؽ مهورم ك الٍصربى أفنا٘ب    - 

يىا بهوياى كرا٘ب 
. (15)أشيانت حإب بطبع أغواؿ بٍت آدـ- 

بعض اؼبراثي أنبها قصيدة حيزية كدكهنا " كنكص" كمن اؼبوضوعات الوجدانية اؼبؤثرة إختار  
كالباحث ٓب يتصل بالشاعر، كإمبا نقل القصيدة من كراس أحد اؽبواة " عزك٘ب يا مبلح"ربت عنواف

:  دكف أف وبقق معو ُب أصل الشاعر أك من أم  مكاف ىو،  كلذاؾ قبده يقوؿ 
... بن يوسف بن ؿبمد اؿبمد بن قيطوف بن سيدم خالد كفعل تلك مع شاعر آخر ىو 

بن قيطوف كبن يوسف عاشا ُب فًتة  كاحدة، ككلدا كنشآ بسيدم ا ىنا إٔب أف يركال بد أف، نش
.  خالد، كقد ناال شهرة كاسعة خصوصا ُب النقائض اليت دارت بينهما 

كنك كجد ُب فًتة  اؼبادة متوفرة تأتيو إٔب بيتو صكيصرح أضبد أمُت ُب تقدٙب للديواف أف        
 كاف يدكنو  ُب كراسات ال ٌشك أف الكثَت منها ال يزاؿ – متعلق بًتاثو–مدكنة، كذلك يؤكد أف شعبنا

 (16). موجودا لكن حفدة الشعراء، كالركاة يبخلوف ّٔا أحيانا 

كىذا ليس  .ٓب يهمل اؼبوضوعات السياسية اليت تناكؽبا شعراؤنا الشعبيوف"كنكص"كما أف الباحث
غريبا على شعرنا األصيل، إلعتزاز الشعراء بكياهنم  كشخصيتهم اعبزائرية  ككقفوا ضٌد أم مساس 

كاف لؤلخضر بن خلوؼ مواقف  (16)فمن القرف السادس عشر . بكرامة ك سيادة الشعر اعبزائرم 
عبد القادر الوىرا٘ب ضٌد اإلحتبلؿ الفرنسي  ضد اإلستعمار اإلسبا٘ب، ككذلك موقف الشاعر

. إْب ... ككذا اؼبقاـك البطل ؿبمد بلخَت الشاعر ُب اعبنوب الغريب . ـ1830للعاصمة اعبزائرية سنة 
عكس تؾبموعة من القصائد الشعبية ُب النوع السياسي كىي " كنكص"كُب ىذا اإلطار دكف     

 نصوصا قكلذلك قبد ُب ديواف. ناتو من ظلم ك طغياف اؼبستعمر لواحالة الشعب السياسية كمع
ٌدت ّٔم مواقفهم إٔب اؽبركب كبو اعبباؿ مشردين أكإب السجوف  ُب اؼبنفى  مع ألشعراء مغمورين 

.  االشغاؿ الشاقة طوؿ العمر 
" :  كنك حوؿ شاعرىا صقاؿ " را٘ب ُب جباؿ قرصة " كمن ىذه القصائد قبد 

 (17)" ظبو اشعر  ألحد الشعراء ال فائدة  ُب ذكر "
ظبو ، كردبا أراد أف ال اكال شك أف الشاعر ىنا مشرد ىارب إٔب اعبباؿ، كالباحث ال بذكر        

. يعرضو ؼبطاردة الشرطة الفرنسية 
ىي قصيدة ك لتدكينو لنوع من الشعر ما يسمى بشعر اؼبنف" كنكص" كاؼببلحظ أيضا ُب ديواف       

  :قاؿ الشاعر" يا ضباـ القصور " 
 (18) من الحكم المذعور األمحاف جات قويا      يا حماـ القصور راني مباصي بالزكر        



 
 
 
 
 
 
 

كىذه .  ـ1895يُت يشكو حالو ُب جزيرة كاليدكنيا بنظم أحد الشعراء الشعمن  ذه القصيدةكه       
القصيدة تعكس اغبالة النفسية ؽبذا الشاعر دبا يعانيو ُب اؼبنفي كالسجن مع األشغاؿ الشاقة  كيشكر 

.  كالده ككطنو أشوقو ألىلو ك
انو ٓب ينس جانبا مهما يتصل بًتاثنا األصيل كىو اعبانب " كنكص"كنبلحظ أيضا من ديواف       

كىذه األغا٘ب جلها ؾبهولو . الذم يتعلق باألغا٘ب الشعبية اليت تًتدد ُب ـبتلف اؼبناسبات االجتماعية
كدكف الباحث األغا٘ب اليت تنشد ُب األعراس، كُب . القائل لكنها ىامة ألهنا تتعلق بعاداتنا كتقاليدنا

، كعند كالدة اؼبولود  . إْب  ...(ذكىر)اػبتانة  كأغا٘ب الطفل قبل النـو
. كمن إنشاد النساء عند ختاف الصيب 

 (19).  ال ذبرح ك ليدم ال تغصب عليك            طهر يا اؼبطر صح ا يديك        
:  كمن كبلـ نساء مليانة على العركس عند ربط اغبنا 

مديد ؾ للحنو  بنيت ّٔا فارحو                                  
 (20)مديدؾ بنيت تزين  إيامك                              

من  غناء "كمن مناطق ـبتلفة من اعبزائر دكف الباحث اغا٘ب ـبتلفة كأغنية ياالصة ياالصة         
. (21)"كىو  قدٙب جدا ال يعلم قائلو " القل" حبرية

"  كنكص" قاؿ عنها " الإلو إالٌ ا " ك من أغا٘ب حبرية جيجل 
 (22)أغنية حبرية جيجل ىذه قديبة ك مركبة ك من أبيات أقواؿ ـبتلفة " 

 الشعرم الشعيب  اعبزائر ثكعموما يشكل ىذا الديواف دخَتة ىامة ُب اؼبورك       
 البحث ُب حقل ةمنهجكعيد النظر ُب ربليل مكاؼبغاريب عامة، كالكثَت من الباحثُت س

. األدب الشعيب عامة كالشعر الشعيب خاصة ُب القطر اعبزائرم
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رغ٤ِبد أُٜ٘ظ اُج١ٞ٤٘ ك٢ رل٤ٌش ػجذاُوبٛش 
 .اُغشعب٢ٗ

                                                                                   ٓضا٣ز٢ ٓش٣ْ
 ىبُجخ ثبؽضخ 
                                                             ثغبٓؼخ أث٢ ثٌش ثِوب٣ذ رِٔغبٕ

 
 :ٓوذٓخ

       إف ربط صلة اؼباضي باغباضر مظهر من مظاىر االمتداد الطبيعي ؼبسَتة اغبياة 
العلمية ُب آفاؽ الكوف، كالًتاث العريب قد قدـ على طوؿ ىذا االمتداد التارىبي لئلنسانية 
مبطا من اؼبعرفة متميزا أسهم ُب بلورة كثَت من اؼبفاىيم على كافة اؼبستويات، كباػبصوص 

ُب ؾباؿ الدرس اللغوم؛ إذ قبد بالتمحيص كالتدقيق كثَت من ىذه اؼبفاىيم ترتبط بواقع 
كقد حاكؿ علماؤنا ادثوف . حياتنا العلمية على اؼبستول العاؼبي، فضبل عن اإلقليمي منها

التنقيب عن ىذه اؼبشًتكات العلمية كربطها بواقع الدرس اللغوم اغبديث كلعلهم كفقوا إٔب 
حد كبَت، كٓب يقتصر البحث عن اإلسقاط اغبتمي ؽبذه اؼبفاىيم، بل إف منها ما كاف لو 

كلعلو من اؼببادئ كالقوانُت الشيء الكثَت .السبق، كٓب يتوصل إليو الدرس اغبديث إال حديثا
 .فبا ٓب ينفض عنو

       كعبد القاىر اعبرجا٘ب أحد أعبلـ ىذا الفكر اإلنسا٘ب الذم قدـ لنا مبطا فريدا عن 
معاعبة العقل اإلسبلمي كالعريب ؼبسائل كقضايا لغوية تنم عن كاقع استشراُب سبق بكثَت 

ىػ دبدينة جرجاف الفارسية كقد كاف فقيها متكلما، 400مرحلة كجوده، فقد عاش ككلد سنة 
ترؾ . ىػ471كأشعريا عقيدة، كشافعيا مذىبا، ككبويا بيانيا، كمفسرا شاعرا، كقد توُب ُب سنة 

مصنفات قليلة العدد كثَتة اؼبغزل كاؼبعٌت تبُت مدل استعابو للقضايا إذا ىو باشرىا بفكر 
 . كقاد كمنهج استدالٕب عقلي

 
 :              اُج٣ٞ٤٘خ

       يعترب أكؿ ظهور للبنيوية ُب هناية اػبمسينات كبداية الستينات من القرف العشرين 
كمنهج كاذباه جديد، صاحبو ظهور شخصيات كأعماؿ فكرية تعرٌب عنو، كليفي سًتاكس 

 «Lévis Strauss » ُب األنًتكبولوجيا، كركماف جاكبسوف«Roman Jakobson » ُب
ُب « Sebage»كصيباغ « Althusser»كألتوسَت « Foucault»اللسانيات، كفوكو 



 
 
 
 
 
 
 

« Goldman»كغولدماف « Rolan Bart»الفلسفة كاإلبستيمولوجيا، كأخَتا ركالف بارت 
 .(1)ُب النقد األديب

       كلكن رغم اغبماسة اإلعبلمية كالظهور اؼبكثف ُب ميادين عدة، جؤّت البنيوية 
ىل ىي أداة علمية أـ : ربديدىا مفاىيميا كمنهج أـ نظرية، دبعٌت. بانتقادات، أبرزىا

 .نظرية فلسفية، كإيديولوجيا كباقي النظريات األخرل
فبن رفضوا اعتبارىا منهجا مركزا على اعبانب « R.Baudon»       يعترب ريبوف بودكف 

، ذلك أف الثورة اؼبنهجية اليت تٌدعي (2)"إف البنيوية منظورا أكثر منها طريقة:"النظرم بقولو
البنيوية القياـ ّٔا كانت حسب زعمو موجودة سابقا ُب العلـو الطبيعية كاالجتماعية كإذا 

علم : كاف شبة ثورة، فهي تتمثل باألحرل ُب تطبيق رؤية استعملتها تقليديا علـو مثل
  (3)االجتماع كاالقتصاد

. الذل يرل أنو ليس شبٌة منهج بنيوم« F.Chatelet»الرأم ذاتو ضبلو فرانسوا شاتلى      ك
ألٌف البنيوية ىي أشبو ما تكوف حبالة ذىنية مشًتكة البد من اكتشاؼ السمات اؼبميزة 

 .(4)ؽبا
     أما عن مؤسسي البنيوية ُب ؾباؿ األنثركبولوجيا ك على رأسهم كلود ليفي سًتاكس 

«Claude levis strauss » ٓب هتتم بأف تعلن عن فلسفة جديدة قدر "فَتل أف البنيوية
كذلك ُب ضوء اؼبعرفة اؼبتجمعة عن . اىتمامها أف تظهر عجز اؼبفاىيم الفلسفية القائمة

يسعى إٔب دراسة الظاىرة االجتماعية .  فهي بذلك منهج ال نظرية(5)"طريق علـو اللساف
 .بوصفها كاقعة علمية تقبل التحليل كالصياغة الرياضية الدقيقة

أسلوب فٌٍت متخصص يقتضي التزامات عقلية " «Biaget»       كىي حسب بياجي
لقد كاف للمنهج الذم سبثٌلو البنيوية تاريخ طويل يشكل جزءا من تاريخ :" يقوؿ. معينة
، فالبنيوية بذلك توٌجو علمي منهجي داخل العلـو الطبيعية كاإلنسانية يهدؼ إٔب (6)"العآب

ربليل البنيات األساسية للموضوعات كيستعمل ُب حبثو طرائق التقصي اؼبستعملة ُب 
 .الرياضيات كالفيزياء كالعلـو الطبيعية األخرل

، كقد (7)       من ىنا كانت ميزة ىذا اؼبنهج ُب تركيزه على كصف اغبالة اآلنية لؤلشياء
كاف ّٓلة الفكر العريب نفس التوٌجو؛ حيث افتتحت عددىا اػباص بالبنيوية كعلم األناسة 

كلكنها صبلة أساليب ُب ...فإف البنيوية ليست مذىبا إيديولوجيا مباشرا . كاغبقيقة:" بقوؽبا
ؤية الفكرية تريد أف تعكس منعطفا ثقافيا تارىبيا،  ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ البحث االجتماعي، كالًر

ككذلك التغَتات النوعية اػبطَتة اٌلىت أتت ّٔا التطبيقات اإللكًتكنية ُب حقل اؼبعلوماتية، 
كما رافق ذلك من دعوات ملحة للخبلص من عصر سيادة اإليديولوجيات الكليانية 

كالٌتحوؿ إٔب دراسة البٌت الواقعية للظاىرة الثقافية كاالجتماعية دكف ما حاجة إٔب تفسَتىا 



 
 
 
 
 
 
 

، كال يبكن اإلنكار أف البنيوية أثارت ثورة علمية تقنية كأتت (8)بالنظريات الشمولية 
 :خبطوات أساسية سبثلت ُب

 .نقد اؼبفاىيم السابقة كالقائمة ُب ميداف العلـو اإلنسانية -
 .إعبلهنا ؼبنهج يتكوف من صبلة من األساليب ُب البحث االجتماعي كالفكرم -
 . (9)دراسة البنية الواقعية للظاىرة الثقافية دكمبا حاجة إٔب تفسَتىا بالنظريات الشمولية -

  
 : اُز٤بساد اُلٌش٣خ ُٔب هجَ اُج٣ٞ٤٘خ

       أكؿ ما بدأت الدراسات اللغوية كانت مركزة على النحو، متخذة من اؼبنطق معيارا 
كضع القواعد للتمييز بُت الصحيح كغَت الصحيح، من صيغ "ؽبا، حيث كانت تقـو على 

أك ما عرؼ بفقو اللغة على يد « Philologie»، ٍب جاءت مرحلة الفيلولوجيا (10)"الكبلـ
، ككانت مهمتو 1777عاـ « Auguste wolf frederic»فريديريك أغسطس ككلف 

 Franz»ٍب جاء فرانز بوب ، (11)"النصوص كتأكيلها كالتعليق عليها"تتمثل ُب ضبط 

Bopp » بالدراسات التارىبية اؼبقارنة، أك ما يسمى بالنحو اؼبقارف، كذلك من خبلؿ كتابو
، ككاف «نظاـ السنسكريتية الصرُب كعبلقتو باللغات اليونانية كالبلتينية كالفارسية كاألؼبانية»

 Cours»دركس ُب األلسنية العامة : ، كبعد مركر قرف كامل ظهر كتاب1816ذلك عاـ 
de linguistique génerale » الذم أثار ثورة على كثَت من اؼبفاىيم اليت كانت سائدة

آنذاؾ، كأعطى منظورا جديدا ُب كيفية التعامل مع اللغة، كدراستها كواقع قائم بذاتو، فهو 
، كىو منهج يشبو إٔب حٌد (12)ال يقـو على التصرؼ ببنية اللغة، بل على ربديدىا ككصفها
إف ىذه اػبصائص اليت :" كبَت اؼبنهج التجرييب ُب العلـو الطبيعية، يقوؿ ميشاؿ زكريا

تتصف ّٔا الدراسة اللغوية، ذبعل من األلسنية علما حديثا، يعتمد على العمـو كالتجريد 
ُب صياغة القواعد، كيتبٌت لغة كلية قائمة على رموز متعاقبة تفسر اؼبعطيات اللغوية، 

 .(13)"كتساىم بصورة مباشرة ُب تعميم اللغة كاختبارىا
 

 :ٓلّٜٞ اُج٤٘خ
       تعٍت ُب االصطبلح اللغوم بناء متكامل كمًتابط األجزاء أك ترتيب أجزاء ـبتلفة ُب 

اليت تعٍت البناء أك الطريقة، « Structure»، كىي منبثقة من أصل يونا٘ب (14)شيء كاحد
اليت يقـو عليها بناء ما، ليشمل اؼبعٌت فيما بعد كضع األجزاء ُب حيز ما من كجهة النظر 

اؼبعمارية، كتشَت اؼبعاجم األجنبية إٔب فن العمارة اؼبستخدـ ؽبذه العبارة أك ؽبذا اؼبفهـو 
دبعٌت بنية « Kant»، ليستعملها بعد ذلك الفيلسوؼ كانط (15)خبلؿ القرف السابع عشر



 
 
 
 
 
 
 

الفكر، كبقيت كلمة البنية ربمل دائما معٌت الكيفية اليت يقـو عليها بناء ليتغَت معناىا بعد 
 .ذلك كما أشرت

دم سوسَت الذم :        كُب ؾباؿ اللسانيات ارتبط مفهـو البنية دبفهـو النسق كالنظاـ، فػ
فٌجر تيار البنيوية ٓب يستعمل كلمة بنية، كإمبا استعمل مفهـو النسق، كقد كاف أكؿ تثبيت 

بواسطة "، حُت استعملها ككظٌفها تربوتسكوم ليعٌرؼ ؾباؿ الفوناـ 1928للكلمة عاـ 
ربديد مكانو ُب التنظيم البيولوجي كال يبكن أف يكوف ذلك فبكنا إال إذا أخذنا بعُت 

، كيطلق مفهـو النسق على كٌل منظم حبيث تكوف أجزاءه (16)"االعتبار بنية ىذا التنظيم
 .(17)كعناصره اليت  يتألف منها خاضعة لقانوف موٌجو

ؾبموعة من العناصر ذات التبعية اؼبتبادلة كاؼبرتبطة فيما "       أما باؼبفهـو العلمي فهو 
، كما (18)"بينها بشكل يؤدم تغٌَت أحدنبا إٔب تغيَت األخرل، كبالتإب تبٌدؿ آّموعة ككل

هبمع بُت النسق كالبنية أهنما يعتمداف على الكلٌية كالعبلقات كالثبات كالتوازف بُت 
العبلقات كالدراسة التزامنية؛ فالنسق كالبنية يقوماف على الدراسة التزامنية كذلك ُب مقابل 

، كقد كاف لكلميت النسق كالنظاـ حضور عند اعبرجا٘ب الذم كاف ألعمالو عند (19)التعاقب
بعض ادثُت من الدارسُت العرب رأم فيو، مع كوهنم كصفوا الًتاث اللغوم العريب 

النظرية » : باؼبعيارية كزبلف النزعة الوصفية عنو، كىو ما ينفيو د ؿبمد عبد الداٙب ُب كتابو
اؼبعايَت أك "فهو ال يتصور تدافع اؼبعيارية كالوصفية؛ إذ ال ترد« اللغوية ُب الًتاث العريب 

القوانُت أك القواعد العامة ُب دراسة اللغة أك غَتىا من العلـو إال بعد كصف دقيق كمنظم 
ؽبا كأية معايَت ال تنبٍت على كصف صحيح تكوف خطأ، أك تكوف على األقل عرضة لذلك 

يبقي الظاىرة ببل دراسة حقيقية؛ إذ .كما أف الوصف الذم ال ينتهي دبعايَت.على كبو كبَت
كقد رفض بعض اؼبستشرقُت ،  (20)ستخلو الدراسة من الكليات أك القواعد العامة التفصيلية

كصف الًتاث اللغوم العريب باؼبعيارية، كرأكا أنو يقٌدـ مبوذجا ثالثا للدرس اللغوم، ىو 
فاؼبهمة النهائية للنحوم أف يشرح ؼباذا نتكلم بالكيفية اليت نتكلم . النموذج التفسَتم

من الواضح أنو ال يبكن أف ىبضع مفهـو مهمة النحوم ىذا  للوصفية، بل يبكن أف .ّٔا
يكوف من اػبطأ عٌد النحاة معياريُت أيضا، كاؼبصطلح الوحيد الذم يغطي مفهومهم 

 .   (21)لوظيفة الدرس اللغوم ىو التفسَتية 
       كما يشَت بعض ادثُت إٔب أف الًتاث اللغوم العريب كاف تصنيفيا ربليليا على حد 
سواء، دبعٌت أنو قاـ بالتصنيف كالتحليل معا، على أف التحليل قد استلـز ُب الوقت نفسو 

كىو ما  قدرا غَت قليل من التفسَت الذم يسيطر بشكل بارز أيضا على درسنا اللغوم
 أحد عباقرة القرف اػبامس  نلمسو لدل لغويينا كعلماءنا العرب القدامى، كلبص بالذكر



 
 
 
 
 
 
 

اؽبجرم، كىو عبد القاىر اعبرجا٘ب لنقف على بعض اؼبفاىيم كاؼبشكبلت اللغوية اليت 
 .عاعبها كخباصة تلك اليت تعلقت باؼبنهج البنيوم كأتباعو

 
 : رغ٤ِبد أُٜ٘ظ اُج١ٞ٤٘ ك٢ كٌش ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ
 كنسقا، فاألكؿ يتمثل ا       لعل من النقاط البارزة ُب اؼبنهج البنيوم ىو اعتبار اللغة نظاـ

ُب البناء العاـ ُب الًتكيب اللغوم اػباضع لقواعد اللغة بالنظرة الشمولية لطبيعة اللغة ُب 
 (22)كالنسق يتمثل ُب كجود السياؽ الذم ذبرم فيو اللغة . اصطبلحها لدل اؼبتكلمُت ّٔا

أف من طبيعة البنية أهنا تتألف من عناصر يكوف من «  De Saussur»كيوضح دم سوسَت 
، فرغم  (23)شأف أم ربويل يعرض للواحد منها أف وبدث ربٌوال ُب باقي العناصر األخرل

أف اللغة ُب حد ذاهتا ؾبموعة من العناصر إال أف ىذه العناصر تفًتض نظاما كنسقا هبعل 
كعليو فاللغة ُب رأم دم سوسَت ىي نسق « Substance»ال جوىرا « Forme»منها صورة 

الكل اؼبتألف من الداؿ " كاليت يقصد ّٔا «  Signes»عضوم منظم من العبلمات 
، كىو ما ربٌدث عنو اعبرجا٘ب طويبل ربت مسمى النظم كفرد لو أبوابا عدة ُب (24)كاؼبدلوؿ 

 . كتابو الٌدالئل
صبع اػبرز بعضو ببعض إٔب سلك كاحد، كيدعى النظاـ، : التأليف كأصلو: ٝاُ٘ظْ ُـخ

ككٌل شيء قرنتو بآخر أك ضممت بعضو إٔب بعض فقد نظمتو، كمنو نظم الشعر كتنظيمو 
كعليو فقد كاف منطلق اعبرجا٘ب كمرتكزه ىو كيفية تأليف الكلم بطريقة ؿبكمة ، (25)

العرل، متناسقة الشكل، لكنو أضاؼ مادة نظمية أخرل ىي آم القرآف الكرٙب، اليت رأل 
فيها النموذج اؼبثإب ألم نظم لغوم دفعو كما دفع كل اؼبنشغلُت بببلغة التعبَت العريب إٔب 

فاعبرجا٘ب . (26)عجز اإلنساف األعجمي بلو العريب عن ؾباراة ىذا النظم أك جزء يسَت منو 
كإف ٓب يوظف مصطلح النظاـ كما ىو اغباؿ نالنسبة لدم سوسَت، لكنو استعمل 

 .مصطلحات تعرب عن اؼبعٌت ذاتو كالنظم كالتأليف 
إٌف حديث دم سوسَت عن اللغة كنظاـ قاده إٔب نقطة مهمة كىي التفريق بُت اللغة  -1

، كبُت الكبلـ كفعل فردم، كبالتإب اللغة ىي (27)كتقنُت اجتماعي كؾبموعة من القواعد
 .(28)نتاج ينطبع بو الفرد، بينما الكبلـ ىو ُب اؼبقابل عمل إرادم يقـو بو الفرد

كُب ربديد كظيفة اللغة يرل دم سوسَت أف كظيفتها األصلية ىي التبليغ كاالٌتصاؿ فهي 
اؽبدؼ منها إعبلـ السامع خبرب هبهلو، كٓب يغفل اعبرجا٘ب عن ىذه . ظاىرة اجتماعية

الفكرة، كاعترب أٌف الٌلغة كضعت من أجل التواصل ذاكرا عناصرىا من خرب كـبرب بو، 
كاعلم أف معا٘ب الكلم كٌلها معاف ال تتصور إال فيما بُت شيئُت، كاألصل األكؿ ىو اػبرب، "

كإذا أحكمت العلم ّٔذا اؼبعٌت فيو عرفتو ُب اعبميع، كمن الثابت ُب العقوؿ كالقائم ُب 



 
 
 
 
 
 
 

النفوس أنو ال يكوف خرب حىت يكوف ـبرب بو كـبرب عنو، ألنٌو ينقسم إٔب إثبات كنفي، 
، ٍب يردؼ حديثو عن (29)(كاإلثبات يقتضي مثبتا كمثبتا لو، كالنفي يقتضي منفيا كمنفيا عنو

كصبلة األمر أف اػبرب كصبيع الكبلـ معاف ينشئها اإلنساف ُب نفسو، :"اؼبخرب كاؼبخرب بو قائبل
كيصرفها ُب فكره، كيناجي ّٔا قلبو، كيراجع فيها عقلو، كتوصف بأهنا مقاصد 

،  فاؼبتكلم ببثو لذلك اػبرب وبمل رسالة يريد إيصاؽبا للسامع كىو ما عناه (30)"كأغراض
 .اعبرجا٘ب باؼبقاصد كاألغراض 

       إف ما يبيز الفرد ىو حسن توظيفو لتلك اؼبفردات سواء كاف ذلك ُب شكل كبلـ أك 
كاعلم أنٌا ٓب نوجب اؼبزية من أجل العلم بأنفس :"رسالة، كىو ما عناه اعبرجا٘ب بقولو

الفركؽ كالوجوه فنستند إٔب اللغة، كلكٌنا أكجبناىا للعلم دبواضعها كما ينبغي أف يصنع فيها، 
شرط الًتاخي  (ٍب)للتعقيب بعد تراخ ك (الفاء)للجمع ك (الواك)فليس الفضل للعلم بأف 

لكذا، كلكن ألف يتأتى لك إذا نظمت كألفت رسالة أف ربسن التخَت  (إذا)لكذا ك (إف)ك
، فاعبرجا٘ب يبيز بُت اللغة كرصيد لغوم يشًتؾ فيو (31)كأف تعرؼ لكٌل من ذلك موضعو 

صبيع أفراد آّتمع، كبُت الكبلـ الذم ىو حسن التخَت كالقدرة على تعليق الكلم بعضها 
فاأللفاظ اؼبفردة "ببعض، للخركج دبعاف تسمو ّٔا األفهاـ كتكسب صاحبها الفضل كاؼبزية 

اليت ىي أكضاع اللغة ٓب توضع لتعرؼ معانيها ُب أنفسها كلكن ألف يضم بعضها إٔب 
 . (32)بعض فيعرؼ فيما بينها فوائد

                                       
   Le signifié /Le signifiant: اُّذاٍ ٝأُذٍُٞ

«  Image acoustique»       لقد حدد البنيويوف العبلمة على أهنا ا رباد لصورة ظبعية 
 Le»كىو اؼبدلوؿ « Concept»بتمثل ذىٍت أك تصور   « Le signifiant »كىي الٌداؿ 

signifié » .فهما شبيهاف (33) كأف العبلمة ىي ذلك الكل اؼبتألف من داؿ كمدلوؿ ،
 .بوجهُت لعملة كاحد 

أف العبلقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ اعتباطية  « D.saussure»       كقد اعترب دم سوسَت 
«Arbitraire  » الرابط اعبامع بُت الداؿ كاؼبدلوؿ ىو اعتباطي، كببساطة أكثر يبكن "ألف

، فكلمة طاكلة كاف من اؼبمكن أف تطلق على (34)القوؿ أيضا أف العبلمة األلسنية اعتباطية 
أم شيء آخر غَت ذلك الشكل اؼبستطيل أك اؼبستدير الذم لو أرجل، فاللغة حسب دم 

عاجزة جذريا عن الدفاع عن نفسها ضد العوامل اليت تنقل من غبظة إٔب أخرل "سوسَت 
 . (35)إف ىذه إلحدل نتائج اعتباطية العبلمة . العبلقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ

ككيف أف .     قبل دم سوسَت كأتباعو بعقود عدة، ناقش اعبرجا٘ب قضية اللفظ كاؼبعٌت 
كإمبا ... خط أحسن فبا كشاه الربيع: فإذا قلنا مثبل"العبلقة بينهما اصطبلحية متفق عليها 



 
 
 
 
 
 
 

كازف ذلك كازف أشكاؿ اػبط اليت جعلت أمارات ألجراس اغبركؼ اؼبسموعة، ُب أنو ال 
يتصور أف يكوف العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها دبا اختص بو دكف أف يكوف 

كلو كاف كذلك ٓب زبتلف مواضعات ُب األلفاظ . ذلك الصطبلح كقع، كتواضع اتفق
، فاأللفاظ ليس ؽبا معٌت قائم ُب العقل، كما أف (36)كاػبطوط ك لكانت اللغات كاحدة

الداؿ ليس خاضعا ض اختيار اؼبتكلم بدليل تعدد اللغات كاللهجات كيدٌعم اعبرجا٘ب 
إف نظم اغبركؼ ىو تواليها ُب النطق فقط، كليس نظمها دبقتضى عن معٌت : "رأيو بقولو

ؼبا كاف ُب ذلك ما يؤدم إٔب  (ضرب)مكاف  (ربض )فلو أف كاضع اللغة كاف قد قاؿ ...
 .(37)فساد 

 
 Système et relationnelles : اُ٘ظبّ ٝاُؼالئو٤خ

       من اؼببادئ اليت نادت ّٔا البنيوية أيضا قضية العبلقات بُت الوحدات اللسانية؛ 
. من أكرب األكىاـ أف نعترب عنصرا ما ؾبرد التحاـ لصوت دبفهـو"فاؼبنهج البنيوم يرل أنو 

فتعريفنا لو على ىذا النحو يعزلو عن النظاـ الذم ينتمي إليو، كيبعث على الظن أنو يبكن 
ُب حُت أنو ينبغي .بالعناصر كبناء النظاـ جبمعنا ؽبا- ُب الدراسة اللسانية - لنا البدء 

خبلفا لذلك أف ننطلق من الكل اؼبتضامن،لنحصل بواسطة التحليل على العناصر اليت 
 Louis»؛فاؼبفردات تتحد ضمن نسق معُت يكسبها دالالت،يقوؿ يلمسلف(38)"يتضمنها

yhelmslev» ": إنٌو ال يكفي أف نقوؿ إٌف الوحدة اللغوية ال تعرؼ إال بغَتىا من
 .   (39)الوحدات؛ بل هبب أف نقوؿ إهنا مكونة من ؾبموع عبلقاهتا بباقي الوحدات

       كىو ما انفك اعبرجا٘ب ينادم بو كيدعو إٔب التفطن إٔب أنبيتو ُب نظرية النظم ربت 
معلـو أف ليس النظم سول تعليق الكلم بعضها ببعض، كجعل  "[ؼ]ما أظباه التعليق 

اسم كفعل كحرؼ كللتعلق فيما بينها طرؽ : بعضها بسبب من بعض، كالكلم ثبلث
تعلق اسم باسم، كتعلق اسم بفعل، كتعلق حرؼ : معلومة كىو ال يعدك ثبلثة أقساـ

 .  (40)"ّٔما
       كيرفض اعبرجا٘ب أف يكوف ىناؾ نظم ُب اغبركؼ، كإمبا مدار األمر على الكلمات 

دبا ينجم عنها كعن موقعها من أسباب اعبماؿ كالتأثَت، دبا زبلفو من تناسق ُب دالالهتا 
كتبلؽ ُب معانيها على الصورة اليت يستلزمها العقل، فنجده يقف عند بيت ابن اؼبعتز 

 : مثاؿ ذلك أف تنظر إٔب بيت ابن اؼبعتز: "يقوؿ. ليؤٌكد مزية اغبسن ُب النظم 
 .        كىًإنّْي عىلىى ًإٍشفىاًؽ عىيًني ًمنى الًعدىل          لىتيٍجمىحي ًمنّْي نىٍظرىةه ثيمَّ أىطريؽي  

       فًتل أف ىذه الطبلكة كىذا الظرؼ إمبا ىو ألف جعل النظر هبمح، كليس ىو 
كإ٘ب حىت دخل البلـ ُب قولو لتجمح، ٍب قولو مٍت، ٍب : لذلك، بل ألف قاؿ ُب أكؿ البيت



 
 
 
 
 
 
 

ٍب أطرؽ كللطيفة أخرل نصرت : نظرة كٓب يقل النظر مثبل، ٍب ؼبكاف ٍب ُب قولو: ألف قاؿ
، (41)"على إشفاؽ عيٍت من العدل: ىذه اللطائف كىي اعًتاضو بُت اسم إف كخربىا بقولو

كىذا األسلوب يتبعو اعبرجا٘ب ُب كثَت من ربليبلتو كال سيما ُب تقليبات الوجوه اإلعرابية 
كبعض اآليات القرآنية فهو ال يكتفي بإعطاء اؼبعٌت العاـ، ك إمٌبا وبرص على ربديد مواضع 

 .اعبماؿ كاغبسن ُب كل عنصر من عناصر الشاىد
   كيعٍت عبد القاىر بالتعليق، الوسائط اليت تربط بُت األلفاظ كتعرب عنها اؼبعا٘ب النحوية، 

النظم، البناء، الًتتيب، : حيث تعتمد عملية إنتاج الكبلـ عنده على أربعة عناصر ىي
 فاإلنساف عندما يسمع صبلة ما ال يرٌكز فكره على عناصرىا بقدر ما يشٌده ؛(42)التعليق

ككٌل؛ فاعبرجا٘ب تفطن ُب كقت مبكر إٔب فكرة العبلقات كأنواعها  الفحول العاـ للجملة
اؼبتعددة، ككذا عبلقة اؼبعٌت باؼببٌت، كىو ما يعرؼ اليـو بالنظرية النسقية أك اعبلوسيماتيك 

«Glossematiqe »  اليت تعترب استمرارا لبلذباه البنيوم ُب جانبو اؼبتعلق بالنظاـ
 .  كالنسق كالعبلئقية
                   

 Tous et partie ا٤ٌُِخ ٝاُغضئ٤خ

« Claude Levi-Strauss»       ربدث عن مبدأ الكلية كاعبزئية كلود ليفي سًتاكس 
الذم اعترب أف الكلية ما ىي إال نسق من  « Lucien Sébage»كتلميذه لوسياف صيباغ 

الوحدات، لذلك فإهنا تتساكل كالنسق ُب نظره، كىذا نظرا ؼبا يوٌفره النسق من نظرة كٌلية 
، كما هبمع بُت النسق كالبنية أهنما يعتمداف على الكلية (43)كأسبقية الكٌل على األجزاء

 .كالعبلقات كالثبات كالتوازف بُت العبلقات
   إٌف اؼبقولة األساسية ُب اؼبنظور البنيوم ىي ليست مقولة الكينونة بل مقولة العبلقة 
كاألطركحة اؼبركزية للبنيوية ىي توكيد أسبقية العبلقة على الكينونة، كأكلوية الكٌل على 

األجزاء، فالعنصر ال معٌت لو كال قواـ إال بعقدة العبلقات اؼبكٌونة لو كال سبيل إٔب تعريف 
؛ كىو ما تبناه مؤسسو مدرسة علم (44)الوحدات إال بعبلقاهتا فهي أشكاؿ ال جواىر

اليت تعٌد إحدل الركافد األساسية للبنيوية بزعامة « Gestalt Theorie»النفس اعبشطلت 
ك «  KurtKoffka»ككورت كوفكا « Max Wertheimer»كل من ماكس فريثمر 

دبا دعت إليو من أكلوية إدراؾ الكٌل كرفض  « Woffegeny Kohler»فاقبن كوىلر 
كاغباؿ كما ُب آّاؿ :"، كأسبقية الكٌل على األجزاء؛ يقوؿ بياجي «Atomisme»الذرٌية

زبضع العناصر دكما للكٌل، كأم تعديل ؿبلي يسبب تبديبل ُب آّموع، فإف القانوف األٌكؿ 
اؼبدركة ليس فقط أنو يوجد خصائص الكٌل دبا ىو  («Totalité»الكليات )للجمبلت 

 .(45)كٌل، كأف القيمة الكمية للكٌل ال تساكم قيمة ؾبموع األجزاء 



 
 
 
 
 
 
 

أف "        كقد كاف اعبرجا٘ب سٌباقا ُب ربديد ىذه الفكرة، حيث قبده يؤكد على أنٌو هبب
تتحد أجزاء الكبلـ كيدخل بعضها ُب بعض كيشتد ارتباط ثاف منها بأكؿ، كأف وبتاج ُب 

اعبملة إٔب أف تضعها ُب النفس كضعا كاحدا، كأف يكوف حالك فيها حاؿ البا٘ب يضع 
كإمٌبا سبيل ىذه " ، سباما كاللوحة اليت يرظبها الفناف (46)بيمينو ىهنا ُب حاؿ ما يضع بيساره

اؼبعا٘ب سبيل األصباغ اليت تيعمل منها الصور كالنقوش، فكما أٌنك ترل الرجل قد هتٌدل ُب 
األصباغ اليت عمل منها الصورة كالنقش ُب ثوبو الذم نسج إٔب ضرب من التخَت كالتدبر 

ُب أنفس األصباغ،كمواقعها كمقاديرىا ككيفية مزجو ؽبا كترتيبو إياىا إٔب ما ٓب يتهٌد إليو 
صاحبو، فجاء نقشو من أجل ذلك أعجب كصورتو أغرب، كذلك حاؿ الشاعر كالشاعر 

 .(47)"ُب توخيو معا٘ب النحو، ككجوىو اليت علمت أهنا ؿبصوؿ النظم
كاعلم أف من الكبلـ ما أنت ترل اؼبزية ُب نظمو كاغبسن، : "   كيقوؿ ُب موضع آخر

كاألجزاء من الصبغ تتبلحق، كينظم بعضها إٔب بعض حىت تكثر ُب العُت، فأنت لذلك 
ال تكرب شأف صاحبو، كال تقضي لو باغبذؽ كاألستاذية كسعة الذرع كاؼبنة حىت تستوُب 

؛ فاعبرجا٘ب قد تفطن ُب كقت مبكر إٔب فكرة التضاـ (48)"القطعة كتأٌب على عدة أبيات
 .كالًتكيب كما ينشأ عنهما من عبلقات وبكمها نظاـ خاص

فإذا قلنا ُب "...   كيقرر أف فكرة العبلقات تنطوم على حركة خلق مستمرة ُب اللغة؛
، (49)﴾  قاؿ رب إ٘ب كىن العظم مٍت ك اشتعل الرأس شيبا ﴿:لفظة اشتعل من قولو تعأب

أعلى مرتبة من الفصاحة، ٓب نوجب ؽبا تلك الفصاحة ؽبا كحدىا كلكن موصوال ّٔا  إهنا ُب
، فببلغة اآلية ٓب تتأت (50)"الرأس معرٌفا باأللف كالبلـ كمقركنا إليها الشيب منكرا منصوبا

ؽبا من األلفاظ منفردة، كلكن لكوهنا موصولة ببعضها، كمعلقا معناىا دبعٌت ما يليها أك ما 
 .يتقٌدمها

 
 Synchronique, Diachronique :اُزبس٣خ٤خ ٝا٤ٗ٥خ

       كمن القضايا اليت جاء ّٔا دم سوسَت، كسار عليها البنيويوف من بعده تفريقو بُت 
التارىبي كاآل٘ب ك قد ترجم ىذاف اؼبصطلحاف ترصبات ـبتلفة ُب العربية، من ذلك الوصف 

كالتزمن كالتزامن بالنسبة إٔب اؼبصطلح األكؿ، كالتارىبي كالتطورم، كالزمٍت كالتعاقيب، 
؛ فاللغة قبل دم سوسَت كانت (51)كالعمودم ك الدياكرك٘ب بالنسبة إٔب اؼبصطلح الثا٘ب

تدرس حسب تطورىا من مرحلة إٔب أخرل، دبعٌت اٌف العلماء قديبا كانوا وبرصوف على 
كصف تطور اللغات، فعارض دم سوسَت ىذا اؼبنهج كاقًتح أف تدرس اللغة على أساس 

زمن حركة العناصر فيما بينها ُب " ثابت ليس للزمن فيو أٌم مدخل فالتزمن ىو 
تتحرؾ العناصر ُب زمن كاحد كىو زمن نظامها، فإذا كاف استمرار النظاـ يفًتض .البنية



 
 
 
 
 
 
 

يرتبط : استمرار البنية كثبات نسقها فإف التزامن يرتبط ّٔذا الثبات الذم يشكل حالة، أم
دبا ىو متكوف، كليس دبا ىو ُب مرحلة التكوف، دبا ىو مكتمل كليس دبا ٓب يكتمل، دبا ىو 

 .(52)"بنية كليس دبا سيصَت بنية
التحليل البنيوم ىو التحليل األساسي ألنو ربليل نسقي، كبو تتمكن من "       كيعترب

، ُب حُت أف «La conceptualisation»معرفة الشيء، فهو يتعلق باؼبستول اؼبفاىيمي 
، كقد مٌثل دم سوسَت للتفريق بُت (53)التارىبي ال يدرس إال التغيَت كالظاىر من األشياء

أف كٌل ضربة ُب لعبة الشطرنج ال ربرؾ إال قطعة " التزامٍت كالتارىبي؛ بلعبة الشطرنج ذلك 
كليس ؼبن تابع  (...)إٌف التغيَتات التصيب إال عناصر معزكلة. كاحدة، ككذلك ُب الٌلغة

اللعبة بكاملها أم ميزة على الفضوٕب الذم يراقب منافعها ُب الوقت اغبرج، كمن العبث 
سباما لوصف ىذه اللعبة التذكر دبا حدث لثواف عشر خلت، كىذا كلو ينطبق على اللغة 

إٌف الكبلـ ال يعمل أبدا إال ُب حالة لغوية، .كهبسد التمييز اعبذرم بُت التزٌمٍت كالتزامٍت 
 .(54)"كليس للتغيَتات اليت تتدخل بُت اغباالت أية مكانة

كلعل ىذا ما سار عليو اعبرجا٘ب ُب دراستو ؼببادئ النظم فقد كاف يدرس أمورا تتعلق  -
النظم كالبناء كالًتتيب : باللغة ُب زمنو حيث اعترب أف إنتاج الكبلـ يبٌر بأربعة مراحل 

كما مٌر معنا، كىي كٌلها قضايا تدخل ُب البناء الداخلي للغة، كيعٍت بالنظم نظم  كالتعليق
 .اؼبعا٘ب النحوية ُب النفس، كما يندرج ربتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 اُخبرٔــخ 
 

  إف ما انتهي إليو البحث حوؿ ىذه القضايا يؤكد أف ربط الًتاث العريب بواقع الدرس 
اللغوم اغبديث لو ما يربره علميا كتارىبيا، فهو من جهة حتمية تارىبية تؤكد على أنو ال 
يبكن قطع جذكره كاالنطبلؽ من كاقع جديد، كبالتإب دعول رفضو ىي دعول كنبية ال 

تستند إٔب دليل يثبت شرعيتها التارىبية، كإننا ٓب قبد حقيقة علمية استندت إٔب فراغ لتثبت 
كجود فرضياهتا، بل ما كاف ؽبا كجود إذا ٓب تعد إٔب الواقع الذم أمٌدىا باؼببلحظة اليت بنت 

 .منها تلك الفرضيات
 

       لقد بينت البنيوية سواء على مستول اؼبنهجي أك الفكرم عن مرحلة فكرية متميزة 
ُب تاريخ الدرس اللغوم العاؼبي أفضى إٔب طريق جديد تبلورت أفكار العآب من خبللو 

بشكل ٓب يكن أف يظهر عليو لو ٓب تكن، كبالتإب أسهمت بشكل كاضح كعميق ُب صنع 
رجل جديد يعرب عن طموحاتو الفكرية كاؼبستقبلية؛ فتوصل إٔب الطائرة كالسيارة كالباخرة 

 .كالصاركخ كغَتىا من اؼبنتجات
 

       لقد ذبلت بشكل كاضح مبادئ كأفكار اعبرجا٘ب حوؿ الدرس اللغوم من خبلؿ 
 .نظرية النظم اليت أرسى قواعدىا كاليت ؽبا صلة كبَتة دبا آؿ إليو الدرس اللغوم العاؼبي
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اُجذ٣َ اإلعال٢ٓ ُِذٍٝ اُؼشث٤خ ك٢ رغبٝص ػذٟٝ األصٓبد 
أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ 

 
 ثٖ داٝد ثشا٤ْٛ  :اُذًزٞس

ث٤ٌِخ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ  " أ"أعزبر ٓؾبمش 
  عبٓؼخ اُغِلخ
 

 :ٓوذٓخ
 ٓب تعد األزمة اؼبالية العاؼبية اليت يعيشها العآب كلو اليـو أمرا ـبفيا على أحد؛      

فهي ؿبل حديث اعبميع من الباحثُت كالعامة، من اؼبختصُت كغَت اؼبختصُت، 
ؿبل حديث اإلعبلميُت كحىت الرياضيُت، بل أف أم مسألة من مسائل اغبياة إذا 
ما تناكلتها أك تساءلت عن اػبلل الذم أصأّا ما سببو فإنك ستجد جوابا بأف 

السبب ىو األزمة اؼبالية العاؼبية  
 فالقنوات الفضائية كاألرضية كاإلذاعات كالصحف كالدكريات، كحىت       

خيطب األئمة باؼبساجد ٓب تغفل عن ذكر ىذا اؼبوضوع ُب يـو من أيامها ُب 
اآلكنة األخَتة، كىو اغبديث األكؿ كالشاغل األىم ؽبا، فهي ظهرت بأمريكا 

كانتشرت عرب العآب كلو، ككأف العوؼبة اليت أرادهتا أمريكا ىي أف يتحمل العآب 
.  معها اػبسارة كلكن األرباح ستكوف ال كحدىا 

  كيرل ُب ذلك اؼبناصركف للعوؼبة أف عوؼبة االقتصاد على الصعيد الشموٕب      
من شأهنا أف توجد فرصان جديدة ال مثيل ؽبا لتكوين كإنشاء الثركات دبا يرجع 

بالنفع على العآب بأسره، كما يؤكدكف أف تدفق رؤكس األمواؿ سيزيد من النمو 
االقتصادم للجميع فبا يؤدم ُب األخَت إٔب إزاحة الفقر كالقضاء على البطالة ؛ 

بيد أنو يتضح لغَت ىؤالء أنو ُب الوقت الذم تتوحد فيو ظبات القرية الكونية 
حصل عليو ال ترجع على اعبميع بقدر موحد 

ي
ربت تأثَتات العوؼبة فإف الفوائد اؼب

كمتسق؛ فبا يؤكد أف الرفاه االقتصادم ال يزاؿ حكران على الدكؿ العيظمى دكف 
سواىا، كالواضح أيضا ُب ىذا الصدد أنو مع كجود ربسن ُب اؼبعيشة لنسبة معتربة 

من سكاف العآب خبلؿ السنوات اؼباضية غَت أنو ال زاؿ نصف سكاف العآب 



 
 
 
 
 
 
 

يعيشوف على أقل من دكالرين ُب اليـو الواحد؛ كنسبة من ىؤالء ىم ُب فقر مدقع 
يصارعوف آّاعة كاألمراض الفتاكة، كٓب يكن ىذا إال نتيجة للتدفقات اؼبتسارعة 
لرؤكس األمواؿ اليت تزيد يكوف تأثَتىا جارفا كمدمرا يأٌب على األخضر كاليابس 

من االقتصاديات اؽبشة للدكؿ الفقَتة فبا يًؤدم إٔب اهنيار البيٌت التحية كمنو 
. اقتصادىا بالكامل 

  كلفًتات طويلة ساكر الشك العرب كاؼبسلمُت ُب مدل قباعة ىذه العوؼبة      
كىذه األنظمة اليت تزيد الغٍت غٌت كالفقَت فقرا، بغض النظر عن كوف العديد من 

. مشتمبلت ىذه األنظمة يتناَب كاؼبوركث الفكرم كالعقائدم كاألخبلقي ؽبم
 فكما يلتـز اؼبسلم بالتوحيد كإقامة الصبلة كاغبج فهو مطالب بالعديد من       

اؼبعامبلت اؼبالية فهو ربت طائلة الواجب حىت ًيدم الزكاة اليت تعد من أىم 
الفرائض اإلسبلمية، باإلضافة إٔب الضوابط الشرعية األخرل ُب سائر اؼبعامبلت 
اؼبالية كالتجارية كحركات رؤكس األمواؿ كفق ضوابط أخبلقية متميزة، فبا وبقق 

. اؼبساكاة كالعدالة االجتماعية الربانية 
 كما قامت اؼبعامبلت اؼبالية ُب ؾبملها على كوف اإلنساف مستخلف ُب       

. ىذا اؼباؿ كمؤسبن عليو
 

  :ٛذف اُذساعخ 
  هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على النظاـ االقتصادم اإلسبلمي الذم      

أرستو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالذم على األخبلؽ كعلى التعاكف، كما هتدؼ 
الدراسة إٔب بياف أف الكثَت من األزمات اؼبالية العاؼبية قديبا كحديثا ٓب يكن ىنالك 

مبلذ منها إال تطبيق تعاليم الدين اإلسبلمي، الذم ينبذ الغش كينفي االحتكار 
كيقضي على استغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف كوبارب الطبقية اليت ذبعل فئة ُب 

.  ثراء فاحش كأخرل ُب فقر مدقع
 

:  أ٤ٔٛخ اُذساعخ 
 تكمن أنبية الدراسة ُب بياف أف الشريعة اإلسبلمية جاءت لرفع اغبرج       

كلتحقيق اؼبصاّب، كبغية بياف أف النظاـ االقتصادم نظاـ ربا٘ب صاّب لكل زماف 
كمكاف كىذا ما ذبلى كال زاؿ يتجلى إٔب يومنا ىذا خاصة بعد بزكغ األزمة اؼبالية 

كاليت أثرت على اؼبعامبلت اؼبصرفية كىزت البناء االقتصادم  2008العاؼبية لسنة 
لدكؿ العآب قاطبة، كأكضحت أف ىذه الرأظبالية الربكلتيارية ما ىي إال من كضع 



 
 
 
 
 
 
 

اإلنساف كأهنا ذبعل اإلنساف وبتكر أخاه كذبعل الفرد مرىوف ُب كل ما يبلك كأنو 
. مستغل كفق أبشع صور االستغبلؿ 

 كما تربز أنبية الدراسة ُب إجبلء صورة اإلسبلـ كاإلعجاز العلمي      
االقتصادم الذم احتوتو الشريعة السمحاء منذ أكثر من أربعة عشر قرنا خلت، 

فبا يبلغ الرسالة للدكؿ كاألفراد أف ربرٙب الربا كمظاىر االبتزاز األخرل ًب إقرار 
حرمتها  ألهنا ُب تسوؽ اإلنساف إٔب كباؿ األمر ُب دنيا اإلنساف دبعزؿ عن اعبزاء 

. األخركم
 

 :   إؽٌب٤ُخ اُذساعخ
تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ األنبية اليت وبوزىا النظاـ االقتصادم        

اإلسبلمي كخيار كبديل للدكؿ العربية بغية ذباكز عدكل األزمات اؼبالية العاؼبية،  
خاصة كأف ىذا البديل اإلسبلمي ىو األصل كىو الذم كاف ييفًتض فيو التطبيق  
بصفة سابقة، كبالتإب تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ أنبية ىذا البديل اإلسبلمي 
بالنسبة للدكؿ العربية بعد اعًتاؼ الغرب بنجاعتو كبكونو اغبل لتجاكز األزمات 

. اؼبالية العاؼبية
 
: خيخ اُذساعخ    

 النمط االقتصادم اإلسبلمي بديل عن الرأظبالية االحتكارية :أكال 
 آثار األزمة اؼبالية العاؼبية على الدكؿ العربية :ثانيا 
الظركؼ اليت تشَت إٔب إمكانية التعرض لئلصابة بالعدكل : ثالثا 
 اؼبعامبلت البنكية بُت الوضعُت اإلسبلمي كالغريب :رابعا 

 مقومات النظاـ اؼبإب اإلسبلمي :خامسا 
 إدراؾ الغرب قباعة اؼبعامبلت اإلسبلمية :سادسا 
 آليات العمل االقتصادم اإلسبلمي :سابعا 

 
اُ٘ٔو االهزقبد١ اإلعال٢ٓ ثذ٣َ ػٖ اُشأعٔب٤ُخ االؽزٌبس٣خ : أٝال 

  كيكوف النمط االقتصادم اإلسبلمي بديبلن عن نظاـ الرأظبالية اؼبعوؼبة، فهو      
ينبٍت على توزيع عادؿ للثركات ُب حُت أف فوائد السوؽ اغبر القائم على العوؼبة 

ىبطو  ؼبصلحة األثرياء على حساب األغنياء ُب العآب؛ كىم يرغبوف ُب إقامة 
.  نظاـ اقتصادم متوازف كعادؿ للجميع



 
 
 
 
 
 
 

 غَت أنو كي يتسٌت للنظاـ اإلسبلمي كللمسلمُت أف ييطبق نظامهم هبب أف       
نبتعد أيضا عن اعبمود كنكوف ُب مستول ىذا اؼبوجة العارمة من التطورات 

اغباصلة ُب شىت آّاالت ، كإذا بقينا ُب مستول اعبمود فإف الفناء سيكوف مئاؿ 
كلكي تكوف النظرية االقتصادية اإلسبلمية "كل نظاـ نود تطبيقو كإعمالو؛ 

".  ناجحة هبب أف تكوف فكرة التغيَت جزء من بنياهنا
 كبالتإب فإنو يبكن للقيم الركحية األخبلقية أف تكوف بديبلن تطبيقيا لنظاـ       

.  (1)يقـو على اؼبادة كاالحتكار كعلى قاعدة البقاء لؤلقول
 ٍب إف األزمة االقتصادية العاؼبية كما أسلف الذكر ابتدأت مالية ُب       

الواليات اؼبتحدة األمريكية كانتهت أزمة اقتصادية نتيجة االنفبلت الكبَت ُب 
الشق اؼبإب ُب النظاـ اؼبإب الغريب كخباصة ُب البنوؾ كشركات التمويل العقارم 

.  (2)بعد تغاضي البنوؾ اؼبركزية عن مراقبتها كمراقبة فبارساهتا
ا عن السلطات النقدية دبا يزيد عن         كأيضا ىذه البنوؾ باتت تتعامل بعيدن

 ترليوف دكالر 450من ؾبموع التعامل النقدم العاؼبي كاليت تعادؿ حوإب  75%
. (3)أمريكي، كفق إحصائيات بنك التسويات الدكٕب

   كقد أدت ىذه الليربالية اعبديدة اليت بشر ّٔا اافظوف اعبدد كاليت تقتضي     
بعدـ تدخل الدكلة ُب ؾبريات االقتصاد بغية تضخيم الربح الفاحش فضبل عن 

اؼبشتقات، كبغية زيادة القركض النقدية على القيمة الفعلية لؤلصوؿ إٔب عدـ قدرة 
اؼبقًتضُت عن السداد ، كقيامها بتدكير القركض من خبلؿ السندات؛ حيث 

 ضعفا لرأظباؿ البنك كحقوؽ اؼبسانبُت، فبا كاف لو األثر األكرب ُب بركز 60فاقت 
.  (4)األزمة االقتصادية إٔب حيز الوجود

 كنتيجة ىذه السياسة اؼبنفلتة عن رقابة الدكلة أدل بالبنوؾ إٔب اغبجز على       
ىذه العقارات كبالتإب زاد اؼبعركض ُب السوؽ منها؛ حيث قل سعره فبا أدل إٔب 

.   شركة سبويل عقارم70 بنكنا أمريكٌيا ككبو 30إفبلس حوإب 
    بغض النظر عن الفساد الكبَت الذم يعًتم إدارات ىذه اؼبؤسسات اؼبالية 

على سبيل " ليماف براذرز"الكربل، حيث أف ؾبموع ركاتب كمكافآت مدير بنك 
 (5)كالذم يعد من أكرب البنوؾ األمريكية كالذم أفلت من الكساد الكبَت-اؼبثاؿ 
. 2007 مليوف دكالر ُب عاـ 486بلغت كبو - 1928عاـ 

 كصبيع خطط اإلنقاذ اليت قامت ّٔا الدكؿ الغربية كؾبموعة دكؿ العشرين       
تعد عبلجنا للظواىر فقط كليس عبذكر اؼبشكلة، فبا يقيم الدليل القاطع على أف 



 
 
 
 
 
 
 

النظاـ اؼبإب كاالقتصادم اإلسبلمي يعد البديل اغبقيقي لبلقتصاد الغريب كونو ال 
.  يتعامل بالفائدة كيعتمد على اؼبشاركة الفعلية ُب الربح كاػبسارة

 كُب ذلك فإف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي يعتمد على عدة أساليب       
كأمباط رقابية؛ منها رقابة اإلنساف لنفسو خوفنا من عقاب ا، كرقابة اؼبسلم 

للمسلم، كرقابة كٕب األمر، منوىا أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ىو نظاـ قيمي 
كليس ؾبردنا من القيم كما ىو اغباؿ ُب النظاـ الرأظبإب؛ حيث ال بد من تدخل 

الدكلة ُب كثَت من النواحي االقتصادية حىت ال يصبح االقتصاد منفلتنا بدكف 
ضوابط كما ىو اغباؿ ُب الغرب اآلف، كىذا يلقي بًتكة كمسؤكلية كبَتة عليكم 

. (6)كديواف ؿباسبة ككجهة رقابية ؿبلية تعمل منذ عشرات السنُت
 

آصبس األصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ػ٠ِ اُذٍٝ اُؼشث٤خ : صب٤ٗب 
 فبا الشك فيو أف الدكؿ العربية جزء ال يتجزأ من منظومة االقتصاد العاؼبي       

كبالتإب فإهنا حتما ستتأثر سلبا ّٔذه األزمة، كمقدار تأثر الدكؿ العربية يعتمد 
على حجم العبلقات االقتصادية اؼبالية بُت الدكؿ العربية كغَتىا من الدكؿ 

 .كاؼبؤسسات اؼبالية االخرل
 إٔب ثبلث - على حسب نسبة تأثرىا –    كيبكن ُب ذلك تصنيف الدكؿ العربية 

 :كىيفئات 
ىي الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادم كاؼبإب  :األ٠ُٝاُلئخ - 

. اؼبرتفعة كتشمل دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي العربية
 كىي الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح اؼبتوسطة أك كفق :اُضب٤ٗخاُلئخ - 

 .كتونساؼبتوسطة كمنها مصر كاألردف 
 كىي الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح اؼبنخفضة كمنها السوداف :اُضبُضخاُلئخ - 

. كليبيا
 بالنسبة للفئة األكٔب فإف صادراهتا سبثل نسبة كبَتة من الناتج الي، كيعترب       

النفط ىو اؼبصدر الرئيسي لدخلها القومي، كقد لوحظ جراء تداعيات األزمة 
دكالرا للربميل ُب شهر جواف اؼباضي إٔب  150البفاض أسعار النفط من حوإب 

؛ كفبا ال شك %50 دكالرا للربميل بعد فًتة كجيزة، أم بالبفاض بنسبة 77حوإب 
فيو أف ىذا االلبفاض اغباد سيؤثر على كضع اؼبوازنات العامة القادمة كعلى 
معدالت النمو االقتصادم، إذ إف معدالت النمو ُب النصف الثا٘ب من العاـ 



 
 
 
 
 
 
 

 كالنصف األكؿ من 2007 ستنخفض مقارنة دبعدالت عاـ 2009 كالعاـ 2008
 .2008العاـ 

(7) 
 من ناحية أخرل، يبلحظ أف النشاط اؼبإب لدكؿ اػبليج ُب العآب اػبارجي       

كبَت، حيث ًب استثمار جزء ال يستهاف بو من عوائد النفط، كحيث يبلحظ أف 
دكؿ اػبليج أصبحت سبتلك صناديق ثركات سيادية تستثمر ُب اػبارج خصوصا 

. ُب الواليات اؼبتحدة كأكركبا
 كفبا ال شك فيو أف ىناؾ بعض الصناديق اليت يبكن أف تكوف ؽبا       

استثمارات ُب بعض اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعثرة؛ كتوضح بعض التقديرات إٔب أف 
خسائر صناديق الثركات السيادية ُب الدكؿ الناشئة دبا فيها دكؿ اػبليج تقدر 

.  مليارات دكالر4حبوإب 
تريليوف دكالر، ككما  2.4 كقد ًب تقدير االستثمارات العربية باػبارج حبوإب       

ىو معلـو فإف ىذه االستثمارات فبلوكة للحكومات كاألفراد كلكن معظمها يعود 
لدكؿ اػبليج كسوؼ تتأثر تلك االستثمارات حبسب اعبهة اليت يتم االستثمار 

فيها، ككلما كانت تلك اعبهة تتميز بدرجة عالية من اؼبخاطر، فإف درجة التعرض 
إٔب خسائر تكوف أكرب، كفبا ال شك فإف ىناؾ بعض اػبسائر كلكن غَت معلن 

 (8) .عنها
أما بالنسبة للبورصات فإف حالة اػبوؼ كالفزع ىي اليت أصابت اؼبستثمرين        

ُب العآب كلو ابتداء من أمَتكا، حيث اهنارت بورصة ككؿ سًتيت إٔب بورصة 
إندكنيسيا اليت أغلقت أبوأّا مركرا بالبورصات ُب معظم دكؿ العآب كمنها إٔب 

.  البورصات العربية كخصوصا اػبليجية كاؼبصرية
 أما بالنسبة لدكؿ الفئة الثانية فإف تأثرىا باألزمة سيكوف أقل من دكؿ       

آّموعة األكٔب باستثناء تأثر البورصات فسيكوف ُب مستول تأثر بورصات 
.  آّموعة األكٔب

  كخبصوص دكؿ الفئة الثالثة كىي ذات درجة االنفتاح االقتصادم كاؼبإب      
 (9).ادكدة، فسيكوف التأثَت عليها ؿبدكدا أيضا

 توضح لنا أف العدكل اؼبالية تناظر (10) ككجهة النظر ىذه عن العدكل اؼبالية      
فهي مدمرة، ال يبكن التنبؤ ّٔا، : أك تشبو من الناحية الطبية األمراض ك األكبئة 

كال ترتبط بالتطورات اليت حدثت ُب االقتصاد الكلي ُب الدكؿ اليت تعا٘ب من 
 (11).انكماش ُب اقتصادياهتا

 



 
 
 
 
 
 
 

 اُظشٝف اُز٢ رؾ٤ش إ٠ُ إٌٓب٤ٗخ اُزؼشك ُإلفبثخ ثبُؼذٟٝ: صبُضب 

مؤشرات العدكل 
التي يمكن أف تطبق على 

أزمات العملة أزمات األسهم 

 :الركابط االقتصادية .1
 ركابط اقتصادية قوية بالدكلة اليت سبر باألزمة-
 تنافس قوم مع الدكلة اليت سبر باألزمة-
 :الوعي اؼبتزايد .2
 .أساسيات متشأّة للدكلة اليت سبر باألزمة-
 .ىياكل مالية ك سياسية غَت عملية-
ضعف أك عدـ اكتماؿ البيانات االقتصادية أك التحاليل اؼبتاحة -

 .للمستثمرين
 :تسوية ؿبفظة األكراؽ اؼبالية .3
 :سلوؾ القطيع .4
 .آلية تدفق رأس اؼباؿ ُب اؼباضي-
. السيطرة على األسواؽ بواسطة مستثمرم التجزئة كالصناديق اؼبشًتكة-
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 أُؼبٓالد اُج٤ٌ٘خ ث٤ٖ اُٞمؼ٤ٖ اإلعال٢ٓ ٝاُـشث٢: ساثؼب 

أكسَتفاتور "  كرد ُب تقرير تقرير بصحيفة الفاتيكاف الرظبية اؼبعركفة باسم     
قد تقـو التعليمات األخبلقية، اليت ترتكز : "أنو 6/03/2009ُب عدد " ركمانو

عليها اؼبالية اإلسبلمية، بتقريب البنوؾ إٔب عمبلئها بشكل أكثر من ذم قبل، 
فضبلن على أف ىذه اؼببادئ قد ذبعل ىذه البنوؾ تتحلى بالركح اغبقيقية اؼبفًتض 

كأكضح التقرير إٔب أف ىذا . (12)"كجودىا بُت كل مؤسسة تقدـ خدمات مالية
سيزيد من توعية أتباع الديانة الكاثوليكية باؼبالية اإلسبلمية بشكل خاص، 
كبالدين اإلسبلمي بشكل عاـ؛ كأكد كاتب التقرير، لوريتا نابوليو٘ب، عن 

"  أباكس بنك ش ـ Abaxbank Spa"اسًتاتيجية الدخل الثابت لدل بنك 
إف البنوؾ الغربية بإمكاهنا استعماؿ أدكات : "اإليطإب كبلكديا سيجر، قوؽبا

قد تستخدـ : "؛ كأضافت"التمويل اإلسبلمي كالصكوؾ كضامنة للقرض
الصكوؾ كذلك لتمويل صناعة السيارات أك األلعاب األكؼببية اؼبقبلة ُب 

.  (13)"لندف
  كقاؿ بنديكتوس السادس عشر ُب خطاب لو عكىس ُب حينها االهنيارات      

؛ كمعلـو "اؼباؿ يتبلشى كعليو فهو ال يساكم شيئنا"إف : اعبارية ُب األسواؽ اؼبالية
القيمة السوقية للبورصات العاؼبية، " ذكباف"أف الفاتيكاف كاف يتابع عن كثب 



 
 
 
 
 
 
 

بصورة متواصلة ُب صحيفتهم ) الكنيسة الكاثوليكية ينتقدكف مسئولوككاف 
بصورة مفرطة كسيئة ُب العقدين "مبوذج السوؽ اغبرة ؛ لكونو قد مبا  (الرظبية

 (14) .ُب األزمة العاؼبية " أكثر قباحنا"البنوؾ اإلسبلمية ".- اؼباضيُت
 سوسيلو بامبانج يودكيونو ُب كلمتو االفتتاحية اإلندكنيسي كقد قاؿ الرئيس       

إف الوقت قد حاف لكي ): للمنتدل العاؼبي لبلقتصاد اإلسبلمي البنوؾ اإلسبلمية
تقـو البنوؾ اإلسبلمية دبهمة التعريف بأنشطتها ُب الغرب؛ ألف اؼبؤسسات اؼبالية 

اإلسبلمية ٓب تتضرر بنفس الدرجة اليت تضررت ّٔا مثيبلهتا؛ كدعا ُب ذلك الرئيس 
األندكنيسي إٔب اضطبلع البنوؾ اإلسبلمية بدكر قيادم ُب االقتصاد العاؼبي ُب 
خضم األزمة اؼبالية اليت يشهدىا العآب، كجاءت تصروبات الرئيس األندكنيسي 

 دكلة ؼبناقشة الكساد الذم يتعرض لو 38حبضور قيادات سياسية كاقتصادية من 
من : االحتكاـ للشريعة اإلسبلمية كراء قباح البنوؾ اإلسبلمية. -االقتصاد العاؼبي

 (15) .جهة أخرل
إف ىناؾ صبلة أسباب كراء قباح : الركسية"رب ؾ ديلي"  كأكردت صحيفة      

البنوؾ اإلسبلمية ُب ربجيم اػبسائر ُب ظل األزمة اؼبالية الدكلية، يأٌب ُب مقدمتها 
 كعدـ اعتمادىا تيحـر الربااحتكاـ البنوؾ اإلسبلمية إٔب الشريعة اإلسبلمية اليت 

. على القركض اؼبصرفية
 كيرل اؼبختصوف أف البنوؾ اليت تدير أعماؽبا حسب القواعد اإلسبلمية       

كقواعد اؼبراحبة كتقاسم اؼبخاطر، تعمل بأسلوب أكثر عدالة كأقل تركيزا على 
الربح، كأهنا تبدم عطفنا أكثر على آّتمعات اليت تعمل فيها؛ كرأل الرئيس 

اإلندكنيسي أف كثَتين ُب العآب الغريب مستعدكف ُب الوقت اغباضر لبلستفادة من 
. ىذا النموذج

سنويان على  %15  كقد شهد قطاع البنوؾ اإلسبلمية مبوان سريعان بلغ معدلو      
ُب بلداف منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي ُب الفًتة األخَتة؛ كيوجد % 20مستول العآب ك

 مليار دكالر، كمن 700 بنك إسبلمي ُب العآب اآلف، كتقدر موجوداهتا بػ 300كبو 
اؼبنتظر أف تصل قيمة موجودات البنوؾ اإلسبلمية إٔب تريلوف دكالر حبلوؿ عاـ 

ـر اغبصوؿ على فوائد 2013 ؛ كاؼبعلـو ُب ذلك أف قواعد الشريعة اإلسبلمية ربي
بوصفها نوعا من الربا، كتنص قواعد البنوؾ اإلسبلمية على أف تضمن أم صفقة 

بأصوؿ حقيقية ألف اؼبخاطر ستكوف موزعة بُت البنك كاؼبودعُت كىو ما يعترب 
 (16). حافزا إضافيا للمؤسسات اؼبالية لكي تضمن جدكل الصفقات اليت تربمها



 
 
 
 
 
 
 

 لقد أفلس النظاـ الشيوعي سابقا، كأفل شعاعو، كزبلى عنو كاضعوه،       
كأفلس النظاـ الرأظبإب الحقا، كانكشفت سلبياتو االحتكارية، كأصبح التفتيش 

 (17) .عن البديل حديث الناس كمطلب العلماء كالقادة كالباحثُت ككاجبهم

 
ٓوٞٓبد اُ٘ظبّ أُب٢ُ اإلعال٢ٓ : خبٓغب 

 نظرة اإلسبلـ للماؿ ىي نظرة كونو أداة أك كسيلة كليس غاية ُب حد ذاتو       
ا اْق ِج َّناا ):كىذا كلو ربت غاية خلق اإلنساف كاؼبتجلية ُب قولو تعأب   َو َو ا َو َو ْق ُت

ا ُت ْق ِج ُت نِج ا ِجنَّناا ا َو َو ا ُت ِج يُتا َونْق ا ِج ْق ٍق ا ِج ااِج َو ْق ُتيُت نِج ا َو ا ُت ِج يُتا ِج ْق ُت ْقا ِج ْق  َو اِج ْق َو
ا): ق  لاجلا  اق  ئل،(58-56: الذاريات )( الَّن َّن  ُتا ُت ا اْق ُت َّن ِجا اْق َو ِج  ُتا  ا َّن َوا ُت َوا

ا َو ِج  َو َوا ا ا َّن ُتا ايَّن  َوا ا ِجلَو َوا َو اآَو ْق َو ا ِج  َو ا آ َو اَو اا  َو اْق َو ِج  ِج َوا ايُّد ْق  َو ا َو َو ْق ِج ْق
ا اْق َو َو اَوا ِج ا اَو ْق ِجا ِجنَّنا ا َو اآَو ْق ِج  ا َّن َوا ا ُت ِج ُّداا  َو َو ا َو ْق َو َوا ا َّن ُتا ِجاَو ْق َو

يِج  َوا ففي ىذا بياف إٔب أف اػبركج على أحكاـ ا تعأب ،(77:القصص)( اْق ُت ْق ِج
. نتيجتو الفساد ُب األرض، كىذا ؿبل اؼبعاناة البشرية اليـو

 ككاف اؼبعيار الفصل ُب فبارسة أم عمل من األعماؿ اؼبباحة اؼبشركعة       
كالتجارة كالصناعة كالزراعة ىو األخبلؽ كاالبتعاد عن الغش كاالحتكار ، كُب 

ال  )كقاؿ أيضا  (من غشنا فليس منا  )ذلك قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم 
، فكاف من األىداؼ إسعاؼ البشرية كاغبفاظ على استمرارىا  (وبتكر إال خاطئ

التَّاًجري الصَّديكؽي األىًمُتي مىعى النًَّبيُّْتى ): كقد قاؿ اؼبصطفى صلى ا عليو كسلم
اءً  يًقُتى كىالشُّهىدى ركاه الًتمذم، كالتاجر الصدكؽ ىو الذم يعمل ػبدمة  (كىالصّْدّْ

. (18)الناس كيربح من ذلك، كليس الذم يعمل للربح كىبدـ الناس من كراء ذلك
  ٍب إف اؼبعامبلت االقتصادية بُت الناس ال تقـو إال على الًتاضي إال على      

   َو ا َو ُّد َو ا اَّنذِج  َوا  َو ُت  ا اآ َوأْق ُت ُت   ): قاؿ تعأب: الًتاضي الكامل من صبيع أطرافو
ا ِج ْق ُت ْقا َو اآَو ْق  ُت ُت  اا اآَولَو  ٍق اآَو ُت نَواآِج َو  َو ًةا َو ْق ا ِج ا َونْق  َو ْق َو اَو ُت ْقااَو ْق َو ُت ْقااِج اْق  َو اِجلِج

.  (29:النساء )( َو ْق ُت َو ُت ْقا ِجنَّنا ا َّن َوا َو نَوااِج ُت ْقا َو ِج   ًةا
 كعن طرؽ االستثمار اإلسبلمية فهي عديدة هتدؼ إٔب ربقيق اؼبصاّب كرفع       

اغبرج عن أفراد آّتمع فالتاجر أك اؼبستثمر يهدؼ إٔب الربح كلكن أم ربح إنو 
الربح اؼبشركع الذم يكوف كفق الضوابط الشرعية لبلستثمار اإلسبلمي اليت من 

: أنبها 
اؼبقايضة، كالبيع بالثمن، كالسلىم، :  البيع لؤلمواؿ اغبقيقية، جبميع أنواعو-1

. كالصرؼ، كاؼبراحبة، كالتولية، كالوضيعة



 
 
 
 
 
 
 

.  اإلجارة بنوعيها، سواء كانت إجارة اؼباؿ، أك إجارة األشخاص-2
.  االستصناع-3
.  الشركات اؼبالية بأنواعها-4
.  اؼبضاربة أك القراض-5
.  اؼبزارعة-6
.  اؼبساقاة-7
كىذا استثمار ُب   الصدقة، كالقرض اغبسن، للفقراء كاؼبعوزين كذكم اغباجات،-8

 َو  َولُتا اَّنذِج  َواا ):اآلخرة، كرحبو أكرب من ربح أم استثمار آخر دنيوم، قاؿ تعأب
ا َو ْق َوا َو  َو اِجلَوا ِج ا ُتلِّلاا ا ا َّن ِجا َو َو  َولِجا َو َّن ٍقا َو ْق َو َو ْق  ُت ْق ِج ُت نَوا َو ْق َو اَو ُت ْقا ِج ا َو ِج  لِج

ا َو َو اُتا َو ا َّن ُتا َو  ِج ٌعا َو ِج  ٌعا ااِج َو ْق ،كقد (261:البقرة)( ُت ْق  ُت َو ٍقا ِج ئَو ُتا َو َّن ٍقا َو ا َّن ُتا ُت َو  ِج ُت
ثبت أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رأل ليلة أسرم بو مكتوبان على باب 

، فػىقيٍلتي يىا ًجٍبرًيلي مىا بىاؿي ):اعبنة انًيىةى عىشىرى قىةي بًعىٍشًر أىٍمثىاًلهىا، كىاٍلقىٍرضي بًثىمى الصَّدى
قىًة؟ قىاؿى ألفَّ السَّاًئلى يىٍسأىؿي كىًعٍندىهي، كىاٍلميٍستػىٍقًرضي ال  اٍلقىٍرًض أىٍفضىلي ًمٍن الصَّدى

. (19)ركاه ابن ماجو (يىٍستػىٍقًرضي ًإال ًمٍن حىاجىةو 
  بغض النظر عن األىداؼ اليت تؤديها الزكاة ربقيق للتكافل االجتماعي      

اؼبنشود، كلذلك فإذا حدثت أزمات ُب ظل تطبيق اقتصادم إسبلمي، فإف 
معاعبتها ستكوف سريعة ، كسيكوف ؼبؤسسة الزكاة الضلع األكرب ُب ذباكزىا عرب 

؛ كأماـ أكضاعنا اليـو فإف تدخل ىذه اؼبؤسسة "ُب اؼباؿ حق سول الزكاة"حديث 
يبدك حازما لو فرضنا أف ؾبتمعاتنا تعا٘ب من أزمة عقارية على الشاكلة األمَتكية، 
فمن كاجبات ىذه اؼبؤسسة التدخل اؼبباشر ُب إغاثة اؼبلهوفُت مع تدخل الدكلة 

، فكيف بو كىو مطركد من بيتو يفًتش قر "ال يؤمن أحدكم كجاره جائع"حيث 
. الشتاء كحر الصيف

:     كلكن بطبيعة اغباؿ ىنالك ضوابط شرعية تضبط ىذا االستثمار أنبها
 .كّٔتاف كلها زكر ـبتلفة، كالغش لو أنواع :اُـؼرؾش٣ْ -
 
 كالتدليس ىو إخفاء العيب مع عدـ اشًتاط الرباءة منو ، :رؾش٣ْ اُزذ٤ُظ-

اٍلبػىيػّْعىاًف بًاػٍبًيىاًر مىا ٓبىٍ يػىتػىفىرَّقىا ، فىًإٍف )كذلك غبديث النيب صلى ا عليو كسلم 
ا قىٍت بػىرىكىةي بػىٍيًعًهمى تىمىا ؿبًي بىا كىكى قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ؽبىيمىا، كىًإٍف كىذى . ركاه مسلم (صىدى

 كالنجش ىو الزيادة ُب شبن السلعة دكف قصد شرائها، إمبا بقصد :رؾش٣ْ اََُّ٘غؼ-
تركهبها كإيقاع اؼبشًتين ؽبا ُب اػبطأ، كىو نوع من الكذب كاالحتياؿ للربح الوفَت 



 
 
 
 
 
 
 

ال تػىلىقٍَّوا الرٍُّكبىافى، ): بغَت حق، كقد ثبت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قولو
، كىال تػىنىاجىشيوا، كىال يىًبٍع حىاًضره لًبىادو، كىال  ـو كىال يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍع

ٍيًر النَّظىرىٍيًن بػىٍعدى أىٍف يىٍحتىًلبػىهىا، ًإٍف رىًضيػىهىا  تيصىرُّكا اٍلغىنىمى، كىمىٍن ابٍػتىاعىهىا فػىهيوى ًبخى
ًإٍف سىًخطىهىا رىدَّىىا كىصىاعنا ًمٍن تىٍمر . متفق عليو (أىٍمسىكىهىا كى

 كمعناه شراء :(بيع الحاضر للبادم ػ تلقي الركباف)تحريم استقباؿ الجىلىب -
السلعة من اعباىل بسعرىا ُب السوؽ بثمن خبس، كذلك فبنوع ؼبا فيو من اإلضرار 

. بالبائع، كىو داخل ُب هني النيب صلى ا عليو كسلم عنو ُب اغبديث السابق
 
 كذلك لنهي النيب صلى :رؾش٣ْ ث٤غ اُذ٣ٖ ٖٓ ؿ٤ش ٖٓ ػ٤ِٚ اُذ٣ٖ-

ركاه مالك ُب اؼبوطأ، كىو بيع الدين  (بيع الكالئ بالكالئ)ا عليو كسلم عن 
بالدين، فالدين شرعا من عقود اإلرفاؽ ، يلجأ إليو اتاجوف عند اغباجة اؼباسة 

كالعسر، سدا غباجتهم كتوفَتا لليسر، ٍب رد مثلو بعد اؼبيسرة من غَت زيادة 
مشركطة، ككاف يوافق عليو األغنياء طلبا لؤلجر عند ا تعأب، كليس طلبا للربح 
ُب الدنيا، فإذا ما يسر ا تعأب على الفقَت كاستطاع كفاء دينو أدل الذم عليو، 
كإذا أعسر كاستمر عسره، فما على اؼبقرض إال إنظاره إٔب ميسرة، من غَت ضيق 
، كلو أعفاه من الدين كأسقطو عنو صدقة  تعأب كاف أكٔب،  كال عنت كال ترـب

اآَو َويَّنقُت  ا َو ْقلٌعاا ): قاؿ تعأب ا َو نَوا ُت ا ُت ْقلَو ٍقا َو َو ِجلَو ٌعا ِجاَو ا َو ْق َولَو ٍقا َو َونْق  َو ِجنْق
ا ُت ْق ُت ْقاآَو ْق َو ُت نَوا كقد حذَّر رسوؿ ا صلى ا عليو . (280:البقرة )(اَو ُت ْقا ِجنْق

كسلم اؼبدين من اؼبماطلة ُب كفاء الدين مع القدرة عليو، فقاؿ صلى ا عليو 
ركاه النسائي كأبو داكد كابن ماجو  (لىيُّ اٍلوىاًجًد ييًحلُّ ًعٍرضىوي كىعيقيوبػىتىوي ): كسلم

مىٍطلي اٍلغىًنيّْ ظيٍلمه فىًإذىا أيٍتًبعى أىحىديكيٍم عىلىى مىًليٍّ )كأضبد، كقاؿ صلى ا عليو كسلم 
. متفق عليو (فػىٍليىٍتبىعٍ 

كىيوى اٍلبػىٍيعي بًًإٍلقىاًء اغبٍىجىًر، كىكىافى مىٍعريكفنا ُب اعبٍىاًىًليًَّة، كىكىرىدى : ربرٙب بيع اغبصاة-
أىفَّ )النػٍَّهيي عىٍنوي، ألنو من الغرر، كشبيو باؼبقامرة، فقد ركل أبو ىيرىيٍػرىةى رضي ا عنو 

ركاه  (النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٍلحىصىاًة، كىعىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىرً 
 .مسلم

 
ٍيئنا ًمٍن غىٍَتًًه بًثىمىنو :رؾش٣ْ ث٤غ اُِؼ٤٘خ- عىرَّفىوى الرَّاًفًعٌي الشافعي بًأىٍف يىًبيعى شى  كقد ى

ًيىوي بىائًعيوي منو قػىٍبل قػىٍبًض الثَّمىًن منو بًثىمىًن نػىٍقدو  ، كىييسىلّْمىوي ًإٔبى اٍلميٍشًتىًم، ٍبيَّ يىٍشًتى ميؤىجَّلو
أىقىل ًمٍن ذىًلكى اٍلقىٍدًر، كىو طريق من طرؽ االحتياؿ على الربا اـر شرعا، قاؿ 



 
 
 
 
 
 
 

إذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة كىأىخىٍذتيٍم أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر كىرىًضيتيٍم بًالزَّرًٍع ): صلى ا عليو كسلم
ركاه  (كىتػىرىٍكتيٍم اٍلًجهىادى سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم ذيال ال يػىٍنزًعيوي حىتَّى تػىٍرًجعيوا ًإلىى ًديًنكيمٍ 

. أبو داكد كأضبد
 كاٍلغىرىري ىو اعبهالة ُب أم من عناصر البيع ، مثل أف يبيع :رؾش٣ْ ث٤ٞع اُـشس- 

مىٍنًهيّّ عىٍنوي، غبديث أيب  شيئا غَت موجود عند البيع، كمنو اؼبقامرات بأنواعها، كىو ى
أىفَّ النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي تعالى عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىٍن بػىٍيًع )ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي 

ركاه مسلم ، كاستثٌت الفقهاء من ذلك بيع السَّلىم،  (ًّ اٍلحىصىاًة ، كىعىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىر
، كلكن بشركط قاسية تضبطو كسبنع الضرر منو، كذلك عند  كىو بيع اؼبعدـك

. اغباجة إليو
 

 كذلك بتحرٙب ا سبحانو كتعأب لو ُب القرآف الكرٙب ُب أكثر من :ؽشٓخ اُشثب- 
، بل  (275من اآلية: البقرة )( َو َو َولَّنا ا َّن ُتا اْق َو ْق َوا َو َولَّنمَوا الِّلا ): موضع، قاؿ تعأب

  َو ا َو ُّد َو اا): إف الربا ُب اإلسبلـ من أشد ارمات ككبائر الذنوب، قاؿ تعأب
اا ا ُت ْق ُت ْقا ُت ْق ِج ِج  َو ا  َو ِجنْق  اَّنذِج  َوا  َو ُت  ا آَّن ُت  ا ا َّن َوا َو َو ُت  ا َو ااَو ِج َوا ِج َوا الِّلا ا ِجنْق

ا َو ْق َو اِج ُت ْقاا اآُت ْق ُت ْقا  َو َو ُت ْقا ُت ُت وُت ا ِج َوا ا َّن ِجا َو َو ُت اِج ِجا َو ِجنْق اَو ْقاآَو ْق َو ُت  ا  َوأْق َو ُت  ااِج َولْق ٍق
، كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو (279-278:البقرة )( اآَو ْق ِج ُت نَوا َو اآُت  ْق َو ُت نَوا

ركاه  (ًدٍرىىمه رًبنا يىٍأكيليوي الرَّجيلي كىىيوى يػىٍعلىمي أىشىدُّ ًمٍن ًستَّةو كىثىالثًينى زىنٍػيىةن ): كسلم
. أضبد

  كالربا يدخل ُب البيوع كما يدخل ُب الديوف، كىو ؿبـر فيهما، كىو على      
ربا الفضل، كربا النساء، ككبلنبا ؿبرماف أشد التحرٙب، كلو دخبل ُب عقد : نوعُت

. من عقود البيع أفسداه، كالعقد الفاسد عقد ؿبـر شرعا
 كمؤدل الربا كمعناه العاـ ضماف الربح للغٍت، كترؾ الفقَت ربت احتماؿ       

- الربح أك اػبسارة، كىو ؾباؼ للعدالة كاألخبلؽ الكريبة، ٍب ربا القرض خاصة 
الغنب فيو ظاىر على اعبانب الضعيف الذم يدفع الربا للغٍت - كىو أىم أنواع الربا

اؼبقرض، حيث يتمكن الغٍت فيو من ضماف الربح لنفسو، كيبقى اعبانب الضعيف 
اؼبقًتض بُت الربح كاػبسارة، كردبا كاف ذلك عنصرا رئيسا ُب حصوؿ األزمة اؼبالية 

 .األخَتة اليت يعا٘ب منها العآب كلو
كىو استَتاد السلع اليت وبتاجها الناس من مكاف : رؾش٣ْ االؽزٌبس- 

إنتاجها، ٍب االمتناع عن بيعها مدة من الزماف، بقصد إغبلء شبنها على الناس، 



 
 
 
 
 
 
 

ركاه ابن  (اٍلجىاًلبي مىٍرزيكؽه كىاٍلميٍحتىًكري مىٍلعيوفه ): قاؿ صلى ا عليو كسلم
. (20)ماجو

    كبتطبيق ىذه التعاليم السمحاء اليت ٓب تدرؾ قوامها ال الشيوعية آّحفة كال 
الرأظبالية االحتكارية قبد أنفسنا أما العدالة الربانية اليت ذبعل اإلنساف مستخلفا 

فيما ينفق، كينفق فبا يعطى فكلما زاد استثماره زادت أرباحو كزادت نفقاتو كزكاتو 
. (21)كبالتإب لن يكوف ىنالك قحط كال أزمة 

 
إدساى اُـشة ٗغبػخ أُؼبٓالد اإلعال٤ٓخ : عبدعب 

  أكد خرباء ماليوف فرنسيوف أف حدة األزمة اؼبالية الدكلية كانت كراء إعبلف     
 قرب إدراج اؼبعامبلت اإلسبلمية  سلفاكزيرة االقتصاد الفرنسية كريستُت الغارد،

 .(21)ُب النظاـ اؼبصرُب الي 
   كأكرد أستاذ االقتصاد جبامعة باريس أكليفييو باسًتم، إف قرار اغبكومة    

الفرنسية رفع القيود التشريعية كالضريبية اليت سبنع إصدار صكوؾ إسبلمية ُب الببلد 
يًتجم رغبتها ُب جذب جزء فبا أظباه االدخارات اؽبائلة ألرباب اؼباؿ اؼبسلمُت 

.  اغبريصُت على استثمار أمواؽبم بطريقة تراعي مقتضيات الشريعة اإلسبلمية
دكرا تارىبيا " كبُت اػببَت الفرنسي أف النظاـ اؼبإب اإلسبلمي يبكن أف يلعب      

". ُب العآب بالنظر لقدرتو على مواجهة التحديات اليت يطرحها الوضع اغبإب
 كأكد رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ككزير اػبارجية الفرنسي السابق      

اؼبعامبلت اإلسبلمية يهدؼ لتمكُت االقتصاد " استَتاد"ىَتفيو دكشاريت أف 
. (23)الي من االستفادة من السيولة النقدية اليت يبلكها اؼبستثمركف اؼبسلموف 

 كقد كانت كزيرة االقتصاد الفرنسية قد أعلنت خبلؿ اؼبنتدل الفرنسي الثا٘ب      
حوؿ اؼباؿ اإلسبلمي الذم عقد بباريس ُب السادس كالعشرين من الشهر 

، تعليمات تلغي أم حزيراف أهنا ستنشر، قبل هناية الشهر اعبارم أغسطس
اغبواجز التشريعية كالضريبية اليت ربوؿ دكف إصدار صكوؾ إسبلمية ُب الببلد 

أرض فرنسا مستعدة الستقباؿ اؼبصارؼ اليت تود إقباز عمليات "مشددة على أف 
".  مطابقة للشريعة اإلسبلمية

 كأثنت الغارد على البعد األخبلقي ُب النظاـ اؼبإب اإلسبلمي كقدرتو على       
مواجهة أسباب األزمة اؼبالية اغبالية مشيدة بتحرٙب الغرر كاؼبيسر ُب اؼبعامبلت 

. (24)اإلسبلمية



 
 
 
 
 
 
 

ككانت الوزيرة قد تسلمت قبل ذلك بأسبوع تقريرا رظبيا أعده خبَتاف      
رىانات كفرص تنمية اؼبعامبلت اإلسبلمية ُب السوؽ اؼبالية "فرنسياف حوؿ 

".  الفرنسية
  كحثت ىذه الوثيقة اغبكومة الفرنسية على أف ربذك حذك بريطانيا اليت      

اغبإب اغبجم "مشَتة إٔب أف  2004أدرجت اؼبعامبلت اإلسبلمية ُب مصارفها منذ 
.  (25)" %15 مليار دكالر كأف مبوىا السنوم يتجاكز 700للسوؽ اؼبالية اإلسبلمية يبلغ 

 كُب ذات النسق فقد دعا ؾبلس الشيوخ الفرنسي إٔب ضم النظاـ اؼبصرُب       
اإلسبلمي للنظاـ اؼبصرُب ُب فرنسا ، كقاؿ آّلس ُب تقرير أعدتو عبنة تعٌت 

بالشؤكف اؼبالية ُب آّلس إف النظاـ اؼبصرُب الذم يعتمد على قواعد مستمدة من 
. الشريعة اإلسبلمية مريح للجميع مسلمُت كغَت مسلمُت

 ندكتُت 2009 كقد كانت ىذه اللجنة قد نظمت ُب شهر مام من سنة      
خصصتا للبحث ُب النظاـ اؼبصرُب اإلسبلمي كتقييم الفرص كالوسائل اليت تسمح 

 . (26)لفرنسا بتطبيق ىذا النظاـ اإلسبلمي
 كاستعرضت الندكة األكٔب أنشطة الصناعة اؼبالية اإلسبلمية اؼبتمركزة حىت       

. اآلف ُب اؼبنطقة العربية كجنوب شرؽ آسيا
على منتج مإب أك " Islamiqueإسبلمي " كاؼبعلـو بوضوح أف إطبلؽ ظبة       

متمثلة ُب  معاملة مالية يعٍت احًتاـ طبسة مبادئ حددىا النظاـ اإلسبلمي اؼبإب
: اآلٌب

  ربرٙب الربا  /1
 ربرٙب بيع الغرر كاؼبيسر  /2
  (..اػبمر كالزنا) ربرٙب التعامل ُب األمور ارمة شرعا /3
 تقاسم الربح كاػبسارة  /4
. (27) ربرٙب التورؽ إال بشركط /5

 كتطرقت الندكة الثانية للجنة السالف ذكرىا إٔب العوائق التشريعية كالضريبية       
اتمل أف ربوؿ دكف تطوير ىذا  النظاـ ُب فرنسا كمن ذلك مثبل فتح مصارؼ 

إسبلمية بفرنسا أك إقامة نظم تشريعية كضريبية على الًتاب الفرنسي تراعي قواعد 
.  الشريعة اإلسبلمية ُب آّاؿ اؼبإب أك إصدار صكوؾ

 كاطلع اؼبشاركوف ُب ىذه الندكة على التجربة الربيطانية الرائدة بُت الدكؿ       
. األكركبية ُب ؾباؿ التعامبلت اإلسبلمية



 
 
 
 
 
 
 

 ككانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية كضريبية من شأهنا أف تشجع       
.  2004النظاـ اإلسبلمي اؼبإب كفتح ّٔا أكؿ مصرؼ إسبلمي فيها عاـ 

  كُب أؼبانيا ازبذت إجراءات من أجل السماح بنظاـ تداكؿ الصكوؾ كنظاـ      
، بينما تعد فرنسا األكثر زبلفا بُت الدكؿ األكركبية ُب ىذا (التأمُت)التكافل 
. (28)اؼبيداف 

 مليار 500  كقد بلغ حجم أنشطة اؼبصارؼ كمؤسسات التأمُت اإلسبلمية      
، بينما تبلغ قيمة األصوؿ اؼبتداكلة اليت تراعي أحكاـ 2007دكالر ُب هناية عاـ 

. (29) مليار دكالر ُب الوقت الراىن 700الشريعة كاؼبعلن عنها كغَت اؼبعلن حدكد 
من بينها ثبلثة ) دباليزيا 15و مصرفا إسبلميا 43   كيوجد اآلف باػبليج    

كىنالك تشابك كتفاعل بُت اؼبصارؼ اإلسبلمية اػبليجية  (مصدرىا اػبليج
كقد امتد نشاط ىذه اؼبصارؼ إٔب مصر كالسوداف كاؼبغرب العريب . كاآلسيوية

. (30)كجنوب أفريقيا ككينيا كغَتىا 
 

 آ٤ُبد اُؼَٔ االهزقبد١ اإلعال٢ٓ : عبثؼب
 .اؼبصارؼ كالبنوؾ اإلسبلمية- 1
.  الفركع كالوكاالت اإلسبلمية التابعة للبنوؾ التقليدية - 2
.   شركات التأمُت اإلسبلمي القائمة على مبدأ التعاكف كالتكافل االجتماعي- 3
 صناديق االستثمار اإلسبلمي بكافة أنواعها كصيغها كاليت تساىم ُب ربقيق - 4

. التنمية االقتصادية 
.  بيوت التمويل اإلسبلمية كاليت سبارس صيغ التمويل اإلسبلمية- 5
.  صناديق كمؤسسات الزكاة اؼبنتشرة ُب معظم الببلد اإلسبلمية– 6
 الشركات االقتصادية دبختلف أنواعها كاليت تلتـز ُب كافة معامبلهتا بأحكاـ – 7

 .كمبادئ الشريعة اإلسبلمية 
 الوحدات غَت اؽبادفة للربح مثل الوقف اػبَتم اك الوصايا كفبارستها ّٓموعو - 8

من األنشطة االقتصادية كاليت ربوؿ عوائدىا إب إعماؿ اػبَت  
 أسواؽ اؼباؿ اإلسبلمية كيتم فيها تداكؿ ؾبموعو من األكراؽ كالسندات - 9

. اإلسبلمية 
.  ىيئات ااسبة كاؼبراجعة التابعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية- 10

 
: أعجبة األصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ أُؤد٣خ ُِغٞء ُِجذ٣َ اإلعال٢ٓ: صبٓ٘ب



 
 
 
 
 
 
 

. ذيوع االحتكار كاؼبعامبلت الصورية -1
 اعتماد النظاـ اؼبصرُب علي نظاـ الفائدة، ككلما ازداد معدؿ الفائدة على الودائع ارتفع -2

معدؿ الفائدة على القركض اؼبمنوحة لؤلفراد كالشركات، كاؼبستفيد من ذلك ىو البنوؾ 
كاؼبصارؼ كالوسطاء اؼباليُت، ُب حُت يقع العبء الكبَت على اؼبقًتضُت الذين وبصلوف 

. علي القركض، سواء ألغراض االستهبلؾ أك ألغراض اإلنتاج
 ينبٍت النظاـ اؼبإب كالصرُب التقليدم علي نظاـ جدكلة الديوف بسعر فائدة أعلى، أك -3

. استبداؿ قرض كاجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع
 ينبٍت النظاـ اؼبإب العاؼبي كنظاـ األسواؽ اؼبالية على نظاـ اؼبشتقات اؼبالية كاليت تعتمد -4

اعتمادا أساسيا علي معامبلت كنبية كرقية شكلية قائمة علي االحتماالت، كال يًتتب 
عليها أم مبادالت فعلية للسلع كاػبدمات، فهي قائمة على اؼبقامرات كاؼبراىنات اليت تقـو 

. علي اغبظ
 اإلفراط ُب تطبيق نظاـ بطاقات االئتماف بدكف رصيد أك ما يسمى بالسحب على -5

اؼبكشوؼ كاليت تيكبد صاحبها تكاليف عالية، كعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما 
عليو من مديونية، يزاد لو سعر الفائدة، فبا يؤدم ُب األخَت إٔب اغبجز عليو أك على سيارتو 

.  أك بيتو
 كأىم فبيزات النظاـ اؼبصرُب اإلسبلمي إف النقود ال تلد نقود كالفائدة ؿبرمو، كالبديل       

عن الفائدة تقدٙب البنوؾ ما يسمي دبعدؿ الربح، لذلك فإف البنوؾ اإلسبلمية ال تقدـ 
. القركض بالشكل اؼبعركؼ، إمبا سبوؿ اؼبشركعات كتشًتؾ ُب الربح كاػبسارة 

 كمن مزايا االقتصاد اإلسبلمي ارتباط التمويل باالقتصاد العيٍت؛ كىذا ُب حساب أدؽ     
فالبنوؾ منحت ؛  اغبإبؼبخاطر االئتماف اليت كاف إغفاؽبا احد أىم أسباب األزمة اؼبالية

  .من ال يستطيع السداد فيما عرؼ بأزمة اؼبرىونات العقارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 حــــــخبرْ

 
 من خبلؿ ما سبق يتضح جليا أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية قد جاءت مذ      

أكثر من أربع عشر قرنا بنظاـ اقتصادم متكامل صاّب لكل زماف كمكاف، ىذا 
النظاـ كفيل بأف يضمن للدكؿ العربية كاإلسبلمية قاطبة أف تكوف دبنأل عن أم 

تأثر باألزمات اؼبالية ؿبلية أك عاؼبية كذلك ألف ىذه األنظمة تقـو على البعد 
األخبلقي الذم يستبعد كينفي االحتكار كاالستغبلؿ، كمن ذلك كجب إبانة ىذا 
النظاـ االقتصادم كتبنيو ُب مؤسساتنا كسياساتنا االقتصادية، كيف ال كأف الغرب 

عطى
ي
فهذا االقتصادم األؼبا٘ب الشهَت جوىاف بتماف  « ُب حد ذاهتم أقركا ّٔذا اؼب

الذم حذر ُب كتابو الشهَت كارثة الفائدة من خطر تنامي سعر الفائدة كأثر ذلك 
 ككقتها ، كدعا إلتباع النظاـ اإلسبلمي ُب اؼبعامبلت اؼبالية،علي االقتصاد العاؼبي

 كهتكم عليو اعبميع كأطلقوا عليو ،تعرض النتقادات حادة بسبب دعوتو تلك
رئيس "ركالف السكُت "كطالب . كلكن األياـ أثبتت صحة استنتاجو"اؼببل بتماف"

ُب افتتاحية جريدتو بتطبيق الشريعة اإلسبلمية " لوجورناؿ دفينانس"ربرير صحيفة 
ُب آّاؿ اؼبإب كاالقتصادم لوضع حد ؽبذه األزمة اليت هتز أسواؽ العآب من جراء 
التبلعب بقواعد التعامل كاإلفراط ُب اؼبضاربات الونبية غَت اؼبشركعة كُب افتتاحية 

التساىل ُب تربير الفائدة " بوفيس فانسوف "استنكر رئيس ربريرىا"شالونج"ؾبلة 
كأكد أنو لو حاكؿ القائموف علي البنوؾ احًتاـ ما كرد ُب القراف الكرٙب من تعاليم 

 ألف النقود ال تلد نقود، كمن ،ما حل بالعآب كوارث أك أزمات،كإحكاـ كطبقوىا
كيتفق ، ذلك نستنتج أف سعر الفائدة ىو األداة الرئيسية لرداءة زبصيص اؼبوارد

الذم يؤكد ضرر الفائدة ، ىذا الرأم مع الفكر االقتصادم اإلسبلمي
 . (31)»اؼبصرفية
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11-
عدكل األزمات )مصطفى عبد اغبكيم الشرقاكم، العوؼبة اؼبالية كإمكانات التحكم  
.  16،28، ص 2003، اإلسكندرية، دار الفكر اعبامعي، (اؼبالية

ؿبمد ػبضر بن حسُت، االزمات االقتصادية، فعلها ككظائفها ُب البلداف الراظبالية اؼبتطورة   
كالبلداف النامية، ترصبة اضبد شفَت، اعبزائر، اؼبعهد الوطٍت للثقافة العمالية ك حبوث العمل،ص 

 .74-73ص 
12-

 ،  7/3/2009السعودية ُب عددىا الصادر اليـو السبت " قتصادية9اال"كذكرت صحيفة  
 9ُب عدد" أكسَتفاتور ركمانو"نقبلن عن تقرير بصحيفة الفاتيكاف الرظبية اؼبعركفة باسم 

6/03/2009 .
13-  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050  

24/07/2009بتاريخ  
14-

   .نفس اؼبرجع   
15-  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-
99FF17A74D89 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-99FF17A74D89.htm#1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-99FF17A74D89.htm#1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-99FF17A74D89.htm#1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-99FF17A74D89.htm#1


 
 
 
 
 
 
 

16-
 .نفس اؼبرجع 

17-
.   نفس اؼبرجع  

18 - http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-
99FF17A74D89 

19
 

 .  نفس اؼبرجع-
-20 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3BAAB5E4-3746-441E-9050-

99FF17A74D89 
 21  عبد الرحيم ضبدم، األزمة اؼبالية العاؼبية كأثرىا على الفكر االقتصادم االسبلمي، -21

 .، اػبرطـو2008أكتوبر 
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA47F140-4F98-486Fعبد ا بن عإب  تقرير -22
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 أصش اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ ػ٠ِ اُؼوذ اإلداس١ ك٢ اُغضائش
                                                                                               

 ػجذ أُ٘ؼْ ثٖ أؽٔذ . د
 عزبر ٓؾبمش ة ث٤ٌِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ أ

  عبٓؼخ ص٣بٕ ػبؽٞس ثبُغِلخ
 

  ٓوذٓخ

يتكوف العقد اإلدارم نتيجة تبلقي إرادة اإلدارة مع إرادة أخرل كتوافقها   
على تكوين العقد، فوفقا للقضاء اإلدارم اؼبصرم، تعترب عقودا إدارية تلك اليت 

عاـ، كتظهر فيها نيتو ُب األخذ بأحكاـ  مرفق تسيَت شخص معنوم بقصد يربمها
شركطا غَت مألوفة ُب القانوف  القانوف العاـ كيتجلى ذلك إما بتضمُت تلك العقود

 (1) باالشًتاؾ مباشرة ُب تسيَت اؼبرفق العاـ اػباص أك بالسماح للمتعاقد مع اإلدارة

. 
 فرباير 24 كجاء ُب تعريف ؿبكمة النقض اؼبصرية ُب حكمها الصادر ُب      

كمناط العقد اإلدارم أف تكوف اإلدارة ... )قضائية حيث تقرر 13 لسنة 1968
أحد أطرافو كأف يتصل دبناط اؼبرفق العاـ من حيث تنظيميو كتسَته بغية خدمة 
أغراضو كربقيق احتياجاتو مراعاة لوجو اؼبصلحة العامة كما تقتضيو من تغليبها 

على مصلحة األفراد اػباصة، كأف يأخذ العقد بأسلوب القانوف العاـ كما ينطوم 
عليو من شركط استثنائية غَت مألوفة ُب القانوف اػباص سواء تضمن ىذا العقد 

.  (2) (شركطا أك كانت مقررة دبقتضى القوانُت أك اللوائح 
كال شك أف النظرة التقليدية للعقد اإلدارم أقامت معايَت للفصل ُب إدارية       

العقد كفق معيار عضوم يكفي فيو القوؿ بإدارية العقد إذا كاف أحد أطرافو 
شخصا من أشخاص القانوف العاـ دكف النظر ُب موضوعو، على أف الفقو الحظ 
خركج كثَت العقود اإلدارية من اغبقل اإلدارم كىي كذلك، بل كأف عديد العقود 

اليت تقـو ّٔا اإلدارة حُت رباكي تصرفاهتا تصرفات األفراد ال تعد عقودا إدارية 
باؼبعٌت الفٍت اإلدارم، كؽبذا اعتمد الفقو كالقضاء اؼبعيار اؼبادم كالذم أسهم ُب 

توطيد أركاف العقد اإلدارم على الرغم من التجاذب الفكرم لكثَت اؼبدارس 



 
 
 
 
 
 
 

الفكرية كعديد اؼبعايَت اؼبقًتحة، إال أنو يبكن اعبـز أف الفقو خلص إٔب اعتماد 
معيار اؼبرفق العاـ، كمعيار البنود االستثنائية  

كما هبب أف نشَت إٔب معيار االختصاص أك اؼبعيار التشريعي كمؤداه عقد       
االختصاص ُب منازعات العقود إٔب القاضي اإلدارم كمن ٍب يعترب العقد عقدا 

إداريا إذا عقد التشريع فض منازعاتو للقاضي اإلدارم كلو ٓب يشر اؼبشرع صراحة 
 .إٔب طبيعة العقد كما ىو اغباؿ ُب النظاـ القضائي اعبزائرم 

على أف التحوؿ الفكرم القائم ُب ظل تنامي مفهـو التنمية اؼبستدامة كإف       
بدا ظاىر األمر كاضحا يتجلى ُب العمل على ربقيق التوازف بُت متطلبات التنمية 
كحاجات األفراد اغبالية كاؼبستقبلية، إال أنو مفهـو ينتابو الغموض، على الرغم من 

. ذلك قبد اؼبشرع بعمد إٔب صياغة كثَت القوانُت ُب إطار التنمية اؼبستدامة
بل أننا نرل كثَت مواضيع القوانُت ال ؿبالة متأثرة ّٔذا اؼبفهـو اعبديد، خاصة       

ما كاف منها متعلق بأساليب التعاقد اإلدارم فهل يبكن القوؿ بوجود توجو جديد 
ُب مفهـو العقد اإلدارم ُب ظل التغَت الفكرم كالقانو٘ب ُب إطار التنمية اؼبستدامة 

؟  
جديد التأثر دبفهـو التنمية اؼبستدامة ُب ما تعلق بالعقد كألجل بياف       

المبحث اإلدارم، كباكؿ إبراز اؼبراد الفقهي كاؼبقصود القانو٘ب من ىذا اؼبفهـو ُب 
 المبحث الثاني  ٍب بياف اآلليات إرساء فكرة العقد اؼبستداـ ُب األكؿ 

  
 .أُلّٜٞ اُوب٢ٗٞٗ ُِز٤ٔ٘خ أُغزذآخ  : أُجؾش األٍٝ 

للوقوؼ عند اغبقيقة القانونية ؼبفهـو التنمية اؼبستدامة ، عمدنا إٔب توضيح       
، كانتهينا إٔب أف معاعبة اؼبشرع المطلب األكؿالغموض الفقهي ؽبذا اؼبفهـو ُب 

  المطلب الثاني للتنمية اؼبستدامة تضل معاعبة غَت قاطعة ُب 
 

  .اُـٔٞك اُلو٢ٜ ُٔلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ : األٍٝأُيِت 
 قبح ُب أف 1992  يرل بعض الفقهاء أف مؤسبر قمة األرض الذم عقد عاـ     

 .  (3)يستنهض ضمَت العآب إٔب ربقيق تنمية مستدامة بيئيا 
فمؤسبر ...): ُب ىذا الشأف "جػاف ركبرت بيت"كيقوؿ األستاذ الفرنسي  

بالربازيل ؼبعاعبة مواضيع البيئة "دهبانَتك ريو"الفاشل الذم انعقد ُب" األرض"
كما . كالتنمية قد خرج بتوصية حوؿ مفهـو التنمية، اتسمت باإلّٔاـ كالغموض



 
 
 
 
 
 
 

زلنا حىت اآلف كباكؿ الكشف عػن معٌت ىػذا النػوع من التنمية الذم ٓب هبد لو أم 
. (أصػداء ُب الواقع العملي

 أف فكرة التنمية اؼبستدامة كانت بارزة كبُت مؤيد كمتشائم، البد من بياف      
، كاؼبعركؼ "اللجنة الدكلية للبيئة كالتنمية"من خبلؿ التقرير اؼبقدـ من طرؼ 

، كالذم عرؼ 1987 الصادر عاـ"مستقبلنا اؼبشًتؾ"أك تقرير"برانتبلند"بتقرير
التنمية اؼبستدامة على أهنا اإليفاء حباجات اعبيل اغبإب بدكف التفريط ُب 

 (4)حاجيات األجياؿ القادمة

 
: أُؼبُغخ اُزؾش٣ؼ٤خ ُٔلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ أُغزذآخ  : أُيِت اُضب٢ٗ 
  ٓؼبُغخ ؿ٤ش ده٤وخ

.  قبد سبايزا كتفاكتا تشريعيا ُب تعريف التنمية اؼبستدامة  كُب ىذا الصدد      
، دبناسبة إصداره للمرسـو الرئاسي   465-94حيث أشار اؼبشرع إٔب ىذا اؼبفهـو

 كاؼبتضمن إحداث ؾبلس أعلى للبيئة كالتنمية 1994 ديسمرب 25اؼبؤرخ ُب 
 .(5)اؼبستدامة كادد لصبلحياتو كتنظيمو كعملو 

 20-01  ٍب ربط اؼبشرع بُت هتيئة اإلقليم ك التنمية اؼبستدامة بالقانوف رقم     
 .(6)  كاؼبتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة 2001 ديسمرب 12اؼبؤرخ ُب 

 من القانوف رقم  03كتصدل اؼبشرع لتعريف التنمية اؼبستدامة ُب اؼبادة       
:  دبا يلي(7)، يتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة2003 فيفرم 17 مؤرخ ُب 03-01
التنمية اؼبستدامة مبط تنمية تضمن فيو اػبيارات كفرص التنمية اليت ربافظ على )

البيئة كاؼبوارد الطبيعية  الًتاث الثقاُب لؤلجياؿ القادمة  
    كما يبلحظ أف ىذا التعريف ٓب يكن كاضحا، ناىيك على أنو ربط التنمية 

.      اؼبستدامة باألجياؿ القادمة دكف اإلشارة إٔب األجياؿ اغباضرة 
 من القانوف 04 كعاد اؼبشرع مرة ثانية لتعريف التنمية اؼبستدامة ُب نص اؼبادة      

، اؼبتعلق حبماية البيئة ُب إطار التنمية 2003جويلية19:   اؼبؤرخ ُب10-03رقم 
التنمية اؼبستدامة مفهـو يعٍت التوفيق بُت تنمية ...): اؼبستدامة حيث جاء فيها

اجتماعية كاقتصادية قابلة لبلستمرار كضباية البيئة أم إدراج البعد البيئي ُب إطار 
 . (تنمية تضمن تلبية حاجات األجياؿ اغباضرة كاألجياؿ اؼبستقبلية 

، اؼبتضمن  (8) 06-06  كعرؼ اؼبشرع التنمية اؼبستدامة ُب القانوف رقم     
اليت دبوجبها تساىم سياسة ): على أهنا02القانوف التوجيهي للمدينة ُب اؼبادة 

 .  (القادمةاؼبدينة ُب التنمية اليت تليب اغباجات اآلنية دكف رىن حاجات األجياؿ 



 
 
 
 
 
 
 

كما قبد اؼبشرع ينظم ضباية اؼبناطق اعببلية ُب إطار التنمية اؼبستدامة ُب       
كقبده يربط ترقية الطاقات  (9) 2004 جواف 23 اؼبؤرخ ُب 03-04القانوف رقم 

 14 اؼبؤرخ ُب 09-04اؼبتجددة كهبعلها ُب إطار التنمية اؼبستدامة ُب القانوف رقم 
2004أكت 

، ٍب ينظم الوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث ُب إطار  (10)
2004 ديسمرب 25 اؼبؤرخ ُب 20-04التنمية اؼبستدامة ُب القانوف رقم  

 (11)  
 كقبد اؼبشرع أقاـ تعريف التنمية اؼبستدامة على أساس اؼبوازنة بُت التنمية من      

جهة كضباية البيئة من جهة أخرل تلبية غباجيات األجياؿ اغباضرة كاؼبستقبلية، إال 
أنو هبب إعادة النظر ُب ىذا اؼبفهـو الغريب كالذم ال يبكن أف يتماشى مع 
سياسة الدكؿ النامية كمنها اعبزائر، كعلى ىذا فالراشد إقامة مفهـو التنمية 

ال أساس اؼبوازنة، كربقيق التنمية ُب بعدىا ،  (12)اؼبستدامة على أساس العقبلنية 
العقبل٘ب الذم ال يؤثر على البعد االجتماعي كال  االقتصادم كال حىت البيئي 

.  للدكلة
ُب  ،(13) موارد باطن األرضكأقر اؼبشرع مبدأ العقبلنية عند كل استغبلؿ        

ىبضع هبب أف ):  من قانوف ضباية البيئة اعبديد حيث جاء فيها61اؼبادة 
 .( موارد باطن األرض ؼببادئ ىذه القانوف خصوصا مبدأ العقبلنية استغبلؿ

 اؼبتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة، 20-01كفبا جاء ُب القانوف رقم        
ضركرة التخطيط فيما تعلق باؼبرتفعات اعببلية بواسطة تقنيات مناسبة، تطوير 

الزراعة كتربية اؼبواشي باؼبناطق اعببلية كإعادة تشجَت الغابات كاغبفاظ على الًتاث 
الغايب، كاستغبللو العقبل٘ب، مع ضباية التنوع البيولوجي كلًتقية مناطق اؽبضاب 

 .(14)العليا كهتيئة السهوب 
 
  آ٤ُبد ك٢ ىٞس اُز٣ٌٖٞ: آ٤ُبد اُؼوذ أُغزذاّ :  اُضب٢ٗ أُجؾش  
من بُت اآلليات العقدية اؼبساعدة على تبٍت كربقيق فكرة العقد اؼبستداـ،        

كألجل ربقيق اؼبوازنة العقبلنية ُب استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية دبا ال يؤثر على البيئة 
من جهة، كربقيق متطلبات األفراد اغبالية كاؼبستقبلية، ضركرة اعتماد الشرط البيئي 

، كتبٍت قاعدة ربقيق التوازف البيئي  األكؿالمطلبُب كصف العقد اإلدارم 
، كأخَتا منح ؾبلس الدكلة حق الرقابة البلحقة على الثانيالمطلب للمشركع، 

 .  الثالثالمطلبالعقد اؼبستدامة 
 

اعتماد الشرط البيئي في كصف العقد اإلدارم   :  االكؿ المطلب



 
 
 
 
 
 
 

كمن أجل بياف ؾباؿ العقد اإلدارم اعتمد الفقو كالقضاء على معيار البنود        
االستثنائية  كمعيار اؼبرفق العاـ، تكرس معيار اؼبرفق العاـ لدل القضاء الفرنسي 

، ُب موضوع توظيف أجراء غَت موظفُت ُب "الزكجاف برتُت"من خبلؿ قضية  
اإلدارات الرظبية، كقد أعاد ىذا القرار االعتبار ؼبفهـو اؼبرفق العاـ كاعترب العقد 

، لكن "تكليف اؼبتقاعد مع اإلدارة إدارة اؼبرفق العاـ"عقدا إداريا ال على أساس 
أم دكف "اؼبرفق العاـ  اؼبشاركة اؼبباشرة للمتعاقد ُب سَت عمل" على أساس

أما البنود االستثنائية فلقد اعترب . (15)تكليف كامل للمتعاقد مهمة إدارة مرفق عاـ
  كافيا،(16) القضاء الفرنسي أف ؾبرد كجود دفًت الشركط ىو حبد ذاتو بند خارؽ

للقوؿ بإدارية العقد، يًتتب على ذلك صبلة من اغبقوؽ كااللتزامات لئلدارة 
 .معهاكللمتعاقد 

فإنو هبب على     كُب إطار تبٍت مفهـو البيئة ُب إطار التنمية اؼبستدامة،    
القاضي اإلدارم أف يعقد لنفسو االختصاص، كأف يبد الوصف اإلدارم لكل عقد 

من شأف تنفيذه حفظ البيئة، كأف البند البيئي كاؼ ليكتسب العقد الوصف 
إذ هبب على القاضي أف يذىب ألبعد من ىذا ُب تقصيو غبقيقة .اإلدارم 

. العقد، ليتعرؼ على طبيعة النظاـ القانو٘ب الذم نشأ عن التطبيق العملي  للعقد 
كنرل أف العقل كاؼبنطق معا يدفعاف إٔب تبٍت مثل ىذا اؼبوقف للوقوؼ على        

حقيقة العقد، كمن ٍب الوصوؿ إٔب معرفة صفة العقد اإلدارية أك اؼبدنية فينبغي أف 
ال يستند إٔب نصوص العقد كشركطو عند إبرامو فحسب بل إٔب النظاـ القانو٘ب 
الفعلي الذم يًتتب عليو عند تنفيذه، كمن ٍب فبتوفر الشركط البيئية  ينبغي ُب 

ىذه اغبالة مد الوصف العاـ على ىذه العقود، كعقد االختصاص للقاضي 
اإلدارم دبا لو من قدرة على اغبق ُب مبلئمة التصرفات كحرية ُب ابتكار اغبلوؿ 

. القضائية ّٓأّة االعتداءات على البيئة كربقيق التنمية 
كُب ىذا الصدد يبكن القوؿ أف التوجو اعبديد ُب القوؿ بوجود العقد       

اإلدارم يقـو على أساس البند البيئي، فكلما تعلق األمر دبسألة بيئة ككلما كاف 
متعلق بالبيئة عد إداريا، يطبق عليو أحكاـ القانوف اإلدارم، كىبضع اختصاص 

كما هبب أف نشَت إٔب أف االمتياز أك ، الفصل ُب منازعاتو للقاضي اإلدارم
االلتزاـ من أىم األدكات اؼبعربة عن العقد اؼبستداـ، عادة ما يقـو على دفًت 

للشركط، تكوف إرادة اإلدارة جلية من خبلؿ العنصر التنظيمي، كتكوف الغاية 
دائما ربقيق ضباية للبيئة من خبلؿ إما اشًتاط البند البيئي ُب عقود االمتياز، أك 

التدخل ببعض من الشركط التنظيمية البيئية، كألجل اافظة على مقاكمات 



 
 
 
 
 
 
 

كسواء أكاف االمتياز منصبا على األشغاؿ . التنمية لؤلجياؿ اغباضرة كاؼبستقبلية
كيعد عقد امتياز استغبلؿ اؼبوارد . العامة أك اؼبرافق العامة أك استغبلؿ اؼبوارد

األكثر شيوعا، كىو عقد إدارم ىبتص بنظر منازعاتو القضاء اإلدارم سواء ُب 
فرنسا أك ُب مصر أك ُب لبناف، كذلك ألف اإلدارة طرؼ فيو، كما أنو يتضمن 

كيتسآؿ األستاذ ماجد .دائما شركط استثنائية غَت مألوفة ُب عقود القانوف اػباص
راغب اغبلو حوؿ ما إذا كاف ىذا العقد ىو عقد امتياز مرافق عامة أـ عقد امتياز 

أشغاؿ عامة، أـ عقد إدارم آخر؟ كيرل األستاذ أف اؼبوارد بوجو خاص كالبيئة 
بوجو عاـ ليست مرفقا عاما باؼبعٌت التقليدم اؼبعركؼ للمرفق العاـ كمشركع 
يهدؼ إٔب ربقيق النفع العاـ، ربتفظ الدكلة بالكلمة العليا ُب إنشائو كإدارتو 
كإلغائو،كما أف صاحب االمتياز ال يقدـ خدمات لؤلفراد أك يتقاضى مقاببل 

كبالتإب فإف امتياز استغبلؿ اؼبوارد ال يعترب امتياز مرافق عامة . نقديا نظَت خدماتو
كال امتياز أشغاؿ عامة، كإمبا عقد إدارم متميز  رغم اشًتاكو ُب التسمية مع 

كلعلو بالنسبة إلينا عقد إدارم مستداـ ىبوؿ لصاحبو حق استغبلؿ .عقود االمتياز
اؼبوارد كالبيئة اؼبتفق عليها كاستخراج كسبلك كاستخداـ كتسويق ىذه اؼبوارد، مقابل 

 .(17)إتاكات أك مبالغ أك رسـو ؿبددة يقـو بدفعها اؼبلتـز للدكلة مناحة االمتياز
 

  رؾو٤ن اُزٞاصٕ اُج٤ئ٢ ُِٔؾشٝع :اُضب٢ٗأُيِت 
وبق للمتعاقد حق طلب إعادة التوازف اؼبإب للعقد دلك أف من طبيعة   

العقد اإلدارم أف وبقق بقدر اإلمكاف توازنا بُت األعباء اليت يتحملها اؼبتعاقد 
غَت أف فكرة التوازف اؼبإب للمشركع . كبُت اؼبزايا كالفوائد اليت يتمتع ّٔا باؼبقابل

البد كأف تقابلها فكرة التوازف البيئي للمشركع فإذا زادت أعباء اؼبتعاقد بفعل 
إجراءات إدارية، ال يد لو فيها أك بفعل ظركؼ اقتصادية أك طبيعية خارجة عن 
العقد، فلو أف يطالب بالتعويض اؼبناسب إلعادة التوازف اؼبإب للعقد، إما على 

 باإلضافة إٔب نظَتة (19) ، أك نظرية الظركؼ الطارئة(18)أساس نظرية فعل األمَت
باإلضافة للطرؽ التقليدية اإلدارية السابق ذكرىا . (20)الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة

يبكن للمتعاقد مع اإلدارة، كدكف االحتجاج ببعض تصرفات اإلدارة غَت اؼبتوقعة 
كاؼبكلفة للمشركع، ككوف األمر كاف غَت متوقع كقت إبراـ العقد كلو لظركؼ 

استثنائية خارجة عن إرادة اإلدارة كاؼبتعاقد معها، فإ٘ب أرل أف اؼبتعاقد مع اإلدارة، 
إذا رأم أف عمبل ما، أثناء مباشرة اؼبشركع يدخل ضمن مقتضيات ضباية البيئية 
كخاصة منها ما كاف مستعجبل، فلو أف يبادر بو ربت ضماف إعادة التوازف اؼبإب 



 
 
 
 
 
 
 

للعقد حبجة ربقيق التوازف البيئي للمشركع، كلو ٓب يتم االتفاؽ على ذلك، كهبب 
حبماية القاضي اإلدارم، ُب ضركرة ربقيق ىذا التوازف اؼبإب  أف وبظى ىذا العمل

 اإلدارم من سلطة التحقيق ُب لئلدارة كالقاضيمع ما . كالبيئي على حد سواء
 .اللزـك تدخل اؼبتعاقد معها لصاّب البيئة أـ 

دكف إنباؿ غبق اإلدارة ُب اؼببادرة بتعديل العقد دبا وبقق التوازف اؼبإب قبل        
فللمتعاقد معها . أف يأٌب اؼبتعاقد العمل بشكل انفرادم ضمن العمل اإلتفاقي

حق أشبو ما يكوف ُب مركز الفضوٕب، غَت أف اؼبتفضل ألجلو يتمثل ُب البيئة 
اؼبتفضل لصاّب البيئة " كيبكن أف يقاـ األمر على شرط أف يعلم اؼبتدخل       

، كلو إذا سكتت اإلدارة ُب اجل معقوؿ ربت رقابة القضاء، أف يقـو دبا "اإلدارة
 ربت ضماف إعادة التوازف اؼبإب للعقد حبجة ربقيق .للبيئةهبب ضباية كترقية 

 .التوازف البيئي للمشركع
 
 آ٤ُخ ؽٔب٣خ : اُشهبثخ أُغزذآخ  :  اُضبُش أُيِت  

جاءت قواعد القانوف اإلدارم البيئي ُب ىذا الشأف مقيدة غبرية اإلدارة ُب   
التعاقد من نواح متعددة، كتعد الرقابة اؼبسبقة من بُت أىم القيود الواردة على 
التعاقد، كالقانوف اؼبصرم يعترب عدـ عرض العقد اإلدارم على ؾبلس الدكلة 

موجبا للبطبلف، لذلك انتهى رأل ؾبلس الدكلة اؼبصرم إٔب أف العقد الذم أبرمتو 
كزارة الصناعة باإلقليم السورم مع اؽبيئة االربادية لبلستَتاد كالتصدير دبوسكو ُب 

 قد كقع ـبالفا للقانوف لعدـ عرضو على ؾبلس الدكلة قبل إبرامو ال 1960جويليو08
بواسطة ىيئاتو اؼبختصة كال بإشراؾ فبثل ّٓلس الدكلة ُب الوفد الذم أبـر ىذا 

 .العقد 
  كهبب أف تتم مراجعة العقد اإلدارم بواسطة ؾبلس الدكلة قبل إبرامو ألف     

الغرض من استلزاـ ىذه اؼبراجعة، ىو أف تقف جهة اإلدارة على حكم القانوف 
ُب ىذا العقد قبل االلتزاـ بأحكامو، كال جدكل من مراجعة العقد بعد إبرامو 

كعلى ىذا نرل أنو ينبغي أف يعهد ّٓلس الدكلة اعبزائرم عملية الرقابة (21)كتنفيذه 
 ، لرقابة قبلية (22)ُب إنشاء العقود سيما منها ما كاف مع األشخاص األجنبية

اؽبدؼ منها ذبسيد ضباية فعالة للبيئة كربقيق تنمية متوازنة عقبلنية ألفراد آّتمع 
كىي ُب الوقت ذاتو رقابة آنية كرقابة مستقبلية غبفظ حقوؽ األجياؿ البلحقة 

 .ربقيقا ؼبفهـو التنمية اؼبستدامة
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 . 31، ص 2008 مليلة ، اعبزائر ، 
يتضمن إحداث ؾبلس  ، 1994 ديسمرب 25 اؼبؤرخ ُب 465-94رسـو الرئاسي رقم   آب5-

،  مؤرخة ُب 01أعلى للبيئة كالتنمية اؼبستديبة كوبدد صبلحياتو كتنظيمو كعملو، ج ر العدد 
 ديسمرب 28 اؼبؤرخ ُب 481-96رسـو التنفيذم رقم  ، ٍب صدر تبعا لذلك آب1995 يناير 08

 مؤرخة ُب 84وبدد تنظيم آّلس األعلى للبيئة كالتنمية اؼبستديبة كعملو، ج ر العدد  1996
  . 1996 ديسمرب 29
 يتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة، 2001 ديسمرب 12 مؤرخ ُب 20-01قانوف رقم اؿ6-

مرسـو تنفيذم رقم  : ، كنصوصو التطبيقية2001 ديسمرب 15، مؤرخة ُب 77ج ر، العدد 
، وبدد تشكيلة آّلس الوطٍت لتهيئة اإلقليم كتنميتو 2005 أكتوبر 25 ُب  اؼبؤرخ05-416

، اؼبرسـو 2005 نوفمرب 02 مؤرخة ُب 72اؼبستدامة كمهامو ككيفيات سَته، ج ر العدد 
، وبدد كيفيات تنسيق اؼبخططات 2005 نوفمرب 14 ُب مؤرخ 443-05التنفيذم رقم  

التوجيهية القطاعية للبٌت التحتية الكربل كاػبدمات اعبماعية ذات اؼبنفعة الوطنية كؾباؿ 
 نوفمرب 20 مؤرخة ُب 75تطبيقها كؿبتواىا ككذا القواعد اإلجرائية اؼبطبقة عليها، ج ر العدد 

يتضمن إنشاء اؼبرصد ، 2002 أفريل  03 مؤرخ ُب 115-02اؼبرسـو التنفيذم رقم  ، 2005
،  قرار  مؤرخ  ُب 2002 أفريل  03 مؤرخة ُب 22الوطٍت للبيئة كالتنمية اؼبستدامة، ج ر العدد 

، يتضمن تعيُت أعضاء ؾبلس إدارة اؼبرصد الوطٍت للبيئة كالتنمية اؼبستدامة، 2005 مام  07
  ،  2005 جواف 26 مؤرخة ُب 44ج ر العدد 

يتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة، ج ر ، 2003 فيفرم 17 مؤرخ ُب 01-03قانوف رقم  اؿ7-
-04، تلى ذلك نصو التطبيقي اؼبرسـو التنفيذم رقم 2003 فيفرم  19 مؤرخة ُب 11العدد 

 15، وبدد كيفيات كضع بنك معطيات للسياحة، ج ر العدد 2004 مارس 14 ُب  اؼبؤرخ81
،  2004 مارس 14مؤرخة ُب 

 اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمدينة ج ر 2006 فرباير 20 اؼبؤرخ ُب 06-06القانوف رقم 8-
 . 2006 مارس 12 مؤرخة ُب 15العدد 



 
 
 
 
 
 
 

يتعلق حبماية اؼبناطق اعببلية ُب إطار التنمية ، 2004 يونيو 23 مؤرخ  ُب 03-04قانوف 9-
مرسـو تنفيذم : ، كنصوصو التطبيقية2004 يونيو 27 مؤرخة ُب 41اؼبستدامة، ج ر العدد 

، وبدد الدراسات كاالستشارات اؼبسبقة البلـز إجراؤىا 2005 ديسمرب 10 ُب  مؤرخ05-469
ككذا ؾبموع الشركط كالكيفيات كاإلجراءات اليت من شأهنا أف تسمح بتحديد اؼبناطق اعببلية 

، مرسـو 2005 ديسمرب 11 مؤرخة ُب 80ج ر العدد . كتصنيفها كصبعها ُب كتل جبلية
، يتضمن تشكيلة آّلس الوطٍت للجبل كمهامو 2006 يناير 09 ُب مؤرخ 07-06تنفيذم 

  ،2006 جانفي 15 مؤرخة ُب 2ج ر العدد .كتنظيمو ككيفيات سَته
يتعلق بًتقية الطاقات اؼبتجددة ُب إطار ، 2004 أكت 14 مؤرخ ُب 09-04رقم قانوف اؿ10-

 ،2004أوث 18 مؤرخة ُب 52التنمية اؼبستدامة، ج ر العدد 
يتعلق بالوقاية من األخطار الكربل ، 2004 ديسمرب 25 مؤرخ ُب 20-04قانوف رقم  اؿ11-

 .2004 ديسمرب 29 مؤرخة ُب 84كتسيَت الكوارث ُب إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر العدد 
كُب ىذا السياؽ استعمل اؼبشرع العقبلنية كأساس للموازنة ما بُت التنمية ك اغبماية ُب 12-

تقـو ):  اؼبتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة  اليت جاء فيها01-03 من القانوف رقم  06اؼبادة 
تنمية األنشطة السياحية على اؼببادئ كالكيفيات اددة ُب اؼبخطط التوجيهي للتهيئة 

 ديسمرب سنة 12 اؼبؤرخ ُب 20-01 من القانوف 38 ك22السياحية طبقا ألحكاـ اؼبادتُت 
 .أعبله كاؼبذكور 2001
 10-03القانوف رقم  من 60 اؼبادة مقتضيات ضباية األرض كباطن األرض  ضمن  13-

، 43  ج ر عدد 2003 جويلية  19اؼبتعلق حبماية البيئة ُب إطار التنمية اؼبستدامة، اؼبؤرخ ُب 
 2003 يوليو 20مؤرخة ُب 

 كباطن األرض كالثركات اليت ربوم عليها بصفتها موارد ؿبدكدة قابلة أك من األرضتتكوف 
هبب  : 60كعلى ضوء اؼبادة . غَت قابلة للتجديد، ؿبمية من كل أشكاؿ التدىور أك التلوث

أف زبصص األرض لبلستعماؿ اؼبطابق لطابعها، كهبب أف يكوف استعماؽبا ألغراض ذبعل 
. منها غَت قابلة لبلسًتداد ؿبدكدا 

يتم زبصيص كهتيئة األراضي ألغراض زراعية أك صناعية أك عمرانية أك غَتىا طبقا ؼبستندات 
 .البيئيةالعمراف كالتهيئة كمقتضيات اغبماية 

 اؼبتعلق بتهيئة اإلقليم ك تنميتو اؼبستدامة 20-01 من القانوف رقم  20 إٔب 14اؼبواد من 14-
 .السابق

غَت أف فكرة تنفيذ اؼبرفق العاـ كمعيار للعقد اإلدارم مرت دبراحل حرجة صدرت  15-
ففي حكم مازيراند قررت ؿبكمة التنازع االختصاص : خبلؽبا أحكاـ شاذة تفتقد للمنطق

الفرنسية تطبيق نظامُت قانونُت على نفس العقد ككاف األمر يتعلق بشخص استخدـ بواسطة 
إحدل البلديات للقياـ ببعض األعماؿ اؼبنزلية كتشغيل أجهزة التدفئة ُب مدرسة كخبلؿ مدة 

تنفيذ العقد طلب منو باإلضافة إٔب ذلك رعاية األطفاؿ خبلؿ فًتة تناكؿ الغداء 
كاالسًتاحة،ك حدث نزاع صدرت بشأنو أحكاـ متناقضة من القاضي العادم كالقاضي 

اإلدارم، فتدخلت ؿبكمة التنازع غبسم اؼبوضوع فقررت أنو بالنسبة للفًتة األكٔب يتعلق األمر 
بعقد من عقود القانوف اػباص الذم ىبضع للقاضي العادم، أما بالنسبة للفًتة الثانية اليت 



 
 
 
 
 
 
 

كلف فيها برعاية األطفاؿ، فإف العقد يعترب إداريا ك ىبضع للقانوف اإلدارم نظرا لوجود 
، ككاف األمر 1987مسانبة ُب تنفيذ مهمة مرفق عاـ، كتأيد ىذا االذباه مرة أخرل ُب سنة 

يتعلق بأحد اؼبدرسُت كلف بإعطاء دركس ُب اللغة الفرنسية لبلستشفاء كُب البداية كلف 
بتدريس اؼبوظفُت ٍب أضيف إٔب ذلك فئة العماؿ، فكيف العقد ُب جانبو األخَت على أنو 

ك .عقد من عقد القانوف اػباص ُب حُت يبقى العقد ُب شقو األكؿ مبن قبيل العقد اإلدارية
عدلت ؿبكمة التنازع عن ىذا االذباه الغريب بعد االنتقادات الشديدة اليت كجهت إليو ك 

 ففي اغبكم 1996 كحكم منطقة ركف األلب عاـ 1992ذلك من خبلؿ حكم رككيو عاـ 
األكؿ كانت الدعول تتعلق بشخص مكلف بتشغيل مقصف مدرسي باإلضافة إٔب القياـ 

مؤقتا ببعض أعماؿ التنظيف، كقد ثار النزاع حوؿ مقابل األعماؿ األخَتة، فقضت ؿبكمة 
التنازع بأف الشخص يساىم مباشرة ُب تنفيذ مرفق عاـ، كتظل عبلقتو من عبلقات القانوف 

العاـ، رغم أف النزاع قد أثَت دبناسبة قيامو ببعض األعماؿ اليت ال تدخل ُب نطاؽ ىذه 
ماجد راغب اؼبهمة، كُب اغبكم الثا٘ب أكدت اكمة بعبارات قاطعة ىجرىا أنظر ُب ذلك 

 2004العقود اإلدارية كالتحكيم، دار اعبامعة اعبديدة للنشر،اإلسكندرية، مصر، : الحلو
 كما يليها  29،ص 
، ص 2004القانوف اإلدارم كاؼبنازعات اإلدارية ، مكتبة اعبامع، لبناف،  : جورج سعد 16-
293 ،297. 
 .39 العقود اإلدارية كالتحكيم ، مرجع سابق، ص :الحلوماجد راغب  17-

كتقـو نظرية فعل األمَت حينما  يكوف فعل اإلدارة العامة اؼبتعاقدة غَت متوقع ، يفاجئ اؼبتعاقد 
كهبعل تنفيذ العقد أكثر كلفة، فهو يذىب إما إٔب النصوص التعاقدية مباشرة كيؤثر على 
تنفيذىا من حيث نتائج االلتزامات كأما فانو يبس الشركط اػبارجية ايطة بالعقد كيؤثر 

.  عليها كهبعل تنفيذ العقد بالتإب مكلفا ك صعب التنفيذ 
كمن شركطها أف يكوف شبة عقد من العقود اإلدارية، كهبب أف يكوف الفعل صادرا من اعبهة 

اإلدارية اؼبتعاقدة نفسها كليس من جهة إدارية أخرل، كما هبب أف تكوف  اإلجراءات 
: محمد فؤاد عبد الباسط انظر ُب ذلك .الصادرة عن اعبهة اإلدارة اؼبتعاقدة فغَت متوقعة 

 439ص ، القانوف اإلدارم، مصر، بدكف تاريخ نشر
أما نظرية الظركؼ الطارئة فتقـو إذا طرأت خبلؿ تنفيذ العقد ظركؼ استثنائية خارجة 18-

ك نتج عن ىذه الظركؼ ،عن إرادة اإلدارة كإرادة اؼبتعاقد، كٓب تكن متوقعة كقت إبراـ العقد
الطارئة إخبلؿ ُب التوازف اؼبإب للعقد بشكل خطَت أدل إٔب عدـ قابلية العقد للتنفيذ أك 

تسبب ُب إرىاؽ اؼبتعاقد كتكليفو دبا ال طاقة لو بو، حق اؼبتعاقد أف يطالب اإلدارة باؼبسانبة 
:  معو ُب ربمل بعض األعباء اؼبستجدة ك تعويضو مقابل اػبسارة اليت غبقت بو  من شركطها 

 أف وبدث الظرؼ خبلؿ تنفيذ العقد  -
أف يكوف الظرؼ أجنبيا عن اؼبتعاقدين  -
أال يكوف الظرؼ متوقعا كداخبل ُب حسباف الطرفُت، كأال يكوف باإلمكاف تداركو أك دفعو  -

 .بعد حدكثو 



 
 
 
 
 
 
 

محمد فؤاد انظر ُب ذلك . أف يؤدم الظرؼ إٔب جعل تنفيذ العقد أثقل عبئا كأكثر تكلفة
 .444 مرجع سابق، ص :الباسطعبد 
كأما نظرية الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة فتتلخص ُب أنو إذا صادؼ اؼبتعاقد أثناء تنفيذ 19-

التزاماتو صعوبات مادية غَت عادية، ٓب يكن باإلمكاف توقعها عند التعاقد، فجعلت تنفيذ 
. العقد مرىقا كاف من حقو اؼبطالبة بالتعويض كامل عن األضرار اؼبًتتبة على ىذه الصعوبات

. كأساس ىذه النظرية ربقيق العدالة بُت طرُب العقد 
 كمن شركطها أف يتعلق األمر بصعوبات مادية، كما إذا أكتشف صاحب اؼبشركع أف       

كأف تكوف ىذه الصعوبات . تركيبة األرض اعبيولوجية ال تنسجم مع معداتو كمشركعو
 .اإلدارةأف يًتتب عليها زيادة ُب األعباء اؼبتعاقد مع .عاديةاستثنائية غَت 

  كتعد ىذه النظرية امتداد لنظرية الظركؼ الطارئة، إال أف جوىر اػببلؼ بينهما كعلى      
رأم األستاذ ماجد راغب اغبلو ُب أف نظرية الظركؼ الطارئة، ال ينبغي فيها للمتعاقد من 

كاطراد، مع  اإلدارة عدـ مواصلة تنفيذه للعقد تطبيقا ؼببدأ ضركرة سرياف اؼبرفق العاـ بانتظاـ
إعبلـ لئلدارة بالظرؼ ربت طائلة فقداف التعويض، ُب حُت أف نظرية الصعوبات اؼبادية، سبنح 
اؼبتعاقد اغبق ُب التعويض كلو توقف عن تنفيذ العقد إٔب حُت اؼبسانبة بالتعويض ُب مواجهة 

  .136مرجع سابق، ص : ماجد راغب الحلوانظر ُب ذلك .(1)الصعوبات 
 57 ، مرجع سابق، ص :ماجد راغب الحلو 20-
تتعلق عقود الدكلة اؼبربمة مع األشخاص األجنبية، ُب الكثَت من األحياف بالبيئة ،  21-

الرتباطها خاصة دبجاؿ استغبلؿ الثركات الطبيعية، كغالبا ما يكوف اؽبدؼ منها ربقيق التوازف 
بُت مصاّب الدكلة صاحبة الثركات الطبيعية، كالشركات اؼبستغلة، دبا وبقق موازنة أخرل ضباية 

اؼبوارد أم البيئة كاغبفاظ على حاجيات األجياؿ اغبالية كاؼبستقبلية فيما تعلق ّٔذه اؼبوارد 
كىذا ما يعرب عنو بالتوجو اؼبستداـ للدكلة ُب إبراـ ىذه العقود دكف إنباؿ ؼبا توجبو القوانُت 

الداخلية، كما جسد ُب االتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ عليها باعتبارىا قانوف داخليا بعد 
اؼبصادقة ك من بُت ىذه العقود  

 .(1)عقد اؼبشاركة كعقد اؼبشركع اؼبشًتؾ، عقد مقاكلة البًتكؿ، ك عقد تسليم اؼبفتاح 
 
  ػوذ أُؾبسًخ  /1

 ربقيقا للبعد اؼبستداـ، كربقيقا للموازنة العقبلنية ُب استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية، عادة ما       
تقـو الدكلة ك لتجنب نفقات االستكشاؼ الباىضة، كألجل اكتساب اػبربة التقنية ُب ىذا 
آّاؿ تقـو بإبراـ عقود  مع شركة أجنبية مستغلة ُب عمليات االكتشاؼ كاإلنتاج كالتسويق، 
على أف ال يكوف ذلك على حساب البيئة، خاصة ُب ـبلفات االستكشاؼ كآثاره اؼبدمرة، 

كمن ٍب بغية التأكيد على اغبماية كالتنمية ُب إطارىا العقبل٘ب، كاؼبوازنة اؼبقررة قانونا ينبغي 
على الدكلة ُب إبراـ مثل ىذه العقود التأكيد على جانب اغبماية من خبلؿ بنود بيئية 

كاضحة كلو على حساب زبفيض التكاليف، أك مبالغ الربح، لدفع خسارة مرتقبة أشد كأكثر 
. تكليفا على األجياؿ اغباضرة كالسيما منها اؼبستقبلية



 
 
 
 
 
 
 

  ػوذ أُؾشٝع أُؾزشى  /2
، الغنم تطبيقا لقاعدة         على اقتساـ يقـو ىذا العقد بُت الدكلة كالشركة األجنبية بالغـر

كما يقـو على نية اقتساـ اػبسائر البيئية مع احتفاظ الدكلة . ما ينتج عن ذلك من أرباح
 .حبق الرجوع على الشركة ُب حالة األضرار اليت سبس بالبيئة السيما منها اؼبستقبلية

 
  ػوذ ٓوبُٝخ اُجزشٍٝ  /3

 كثَتا ما ال تقـو الدكلة، بتقدٙب مقابل نقدم كلتجنب نفقات االستكشاؼ، كألجل       
اكتساب اػبربة التقنية، تقـو بإبراـ عقد اؼبقاكلة مقابل اغبصوؿ على حصة من البًتكؿ، كيعد 

ىذا النوع من العقود إذا صلح توجيهو ُب ؾباؿ البيئة من العقود الناقلة للخربات كالتقنيات 
 .البيئية، ألنو يقـو على قاعدة الثقة اؼبالية اؼبمنوحة للمتعاقد مع الدكلة 

 
 ػوذ رغ٤ِْ أُلزـبػ / 4
   قد ال تظهر العبلقة بدء بُت ىذا العقد كضباية البيئة ُب بعدىا اؼبستداـ إال أف األمر      

ال يقف عند حد  إقامة  اؼبصنع كتسليمو للدكلة اؼبتعاقدة، صاغبا للتشغيل الفورم، كال ُب ما 
 قد يلـز بو اؼبتعاقد بتدريب العاؼبُت كتقدٙب اؼبعونة الفنية البلزمة إٔب أف يتم تشغيل اؼبصنع،
. لكن ضركرة أخذ التدابَت البيئية ُب البناء كالعمل كما قد ينتج من آثار بيئية بعد التشغيل 

 
-22 Raphaël romi : les collectivités locales et l’environnement , édition 

locales de France , 1998,  p 36 . et  voir aussi  Yves madiot  : aménagement 

du territoire , édition,  Dalloz ,  paris , 2001 p 52 . 
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اؼبستدامة،  يتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو 2001 ديسمرب 12 مؤرخ ُب 20-01 القانوف رقم -
  ،2001 ديسمرب 15م مؤرخة ؼ، 77 ج ر، العدد

 يتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة، ج ،2003 فيفرم 17 مؤرخ ُب 01-03  القانوف رقم  -
 ،2003  فيفرم 19 مؤرخة ُب 11 ر العدد
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 ُب مؤرخ 09-04  القانوف رقم، 2004 يونيو 27م مؤرخة ؼ 41 اؼبستدامة، ج ر العدد
 52 العدد يتعلق بًتقية الطاقات اؼبتجددة ُب إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر، 2004 أكت 14

 ،2004أكت 18 ُب مؤرخة



 
 
 
 
 
 
 

يتعلق بالوقاية من األخطار الكربل ، 2004 ديسمرب 25 مؤرخ ُب 20-04 القانوف رقم -
 . 2004 ديسمرب 29 مؤرخة ُب 84 كتسيَت الكوارث ُب إطار التنمية اؼبستدامة،، ج رالعدد

اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمدينة ج ر  2006 فرباير 20رخ ُب اؼبؤ 06-06 القانوف رقم -
 . 2006 مارس 12مؤرخة ُب  15 العدد
يتضمن إحداث ؾبلس أعلى  ،1994 ديسمرب 25 اؼبؤرخ ُب 465-94 رقماؼبرسـو الرئاسي  -

 08م مؤرخة ؼ،  01 للبيئة كالتنمية اؼبستديبة كوبدد صبلحياتو كتنظيمو كعملو، ج ر العدد
 .1995 يناير
وبدد تنظيم آّلس األعلى  1996 ديسمرب 28 اؼبؤرخ ُب 481-96 رقماؼبرسـو التنفيذم  -

  . 1996 ديسمرب 29 مؤرخة ُب 84 للبيئة كالتنمية اؼبستديبة كعملو، ج رالعدد
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  2002 مام 20 مؤرخ ُب 175-02 اؼبرسـو تنفيذم رقم -

 . 2002 مام 26  مؤرخة ُب37 للنفايات كتنظيمها كعملها  العدد رقم
العمومية،   متضمن قانوف الصفقات 2002 يوليو 24 مؤرخ ُب 250-02مرسـو رئاسي رقم -
م مؤرخ  ؼ 301-03 معدؿ باؼبرسـو رئاسي رقم 2002 جويلية 28 مؤرخة ُب، 52  العدد

  .2003 سبتمرب14م مؤرخة ؼ 55 العدد ، 2003 سبتمرب 11
وبدد كيفيات إنشاء النظاـ  ، 2004 جويلية 19 اؼبؤرخ  ُب 199-04 اؼبرسـو التنفيذم رقم -

 جويلية 21 مؤرخة ُب العمومي ؼبعاعبة نفايات التغليف كتنظيمو كسَته كسبويلو، ج ر العدد،
2004 .  
وبدد الدراسات كاالستشارات  2005 ديسمرب 10 مؤرخ ُب 469-05 اؼبرسـو التنفيذم رقم -

اؼبسبقة البلـز إجراؤىا ككذا ؾبموع الشركط كالكيفيات كاإلجراءات اليت من شأهنا أف تسمح 
 11م مؤرخة ؼ 80 بتحديد اؼبناطق اعببلية كتصنيفها كصبعها ُب كتل جبلية، ج ر العدد،

  .2005 ديسمرب
وبدد صبلحيات كزير التهيئة  2007 نوفمرب 18م مؤرخ ؼ 350-07 اؼبرسـو تنفيذم رقم -

 .2007 فمرب نو21 مؤرخة ُب 73 العمرانية كالبيئة كالسياحة ج ر العدد
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 .ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ أُٞاص٤ن ٝ اُقٌٞى  اُذ٤ُٝخ

 سٝؽٞ خبُذ: األعزبر 
 أعزبر ٓغبػذ هغْ أ 
 ٓؼٜذ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاإلداس٣خ

 أُشًض اُغبٓؼ٢ ثز٤غٔغ٤ِذ 
 

إف فكرة الضركرة تتغلغل ُب شىت موضوعات القانوف، فهي تثار ُب القانوف الداخلي،        
كما تثار ُب القانوف الدكٕب، سواء ُب كقت السلم أك زمن اغبرب، غَت أف النزاع اؼبسلح 
صٌعب من مهمة ربديد مفهومها، كشركط قيامها، كخصوصا إذا ما أخذنا ُب اغبسباف 

االرتباط الشديد بينها كبُت القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، ذلك أف الكثَت من الباحثُت أحجموا 
عن اػبوض ُب غمار ىذا اؼبوضوع، كلعٌل السبب ُب ذلك يعود الرتباطو باغبرب اليت طاؼبا 

كمن . أنكرىا الفقو الدكٕب، على اعتبار أف اغبرب ُب حد ذاهتا أصبحت عمل غَت مشركع
جانب آخر قبد أف ىذا اؼبوضوع من األنبية دبكاف الرتباطو ارتباط لزـك باالعتبارات 

  .اإلنسانية، كصوف الذات البشرية
لقد كاكب القانوف الدكٕب تطور مفهـو اغبرب الذم تراكح بُت اإلباحة كاغبظر،        

كبالتإب تطور معو مفهـو الضركرة العسكرية، كالذم اصبح يدكر ُب فكرة مفادىا أف الغاية 
من العمليات العسكرية هبب أف يقف عند حد قهر العدك، كأحراز النصر عليو، فإذا 

كانت حالة الضركرة العسكرية تعٍت إمكانية اػبركج عن القواعد اؼبنظمة للنزاعات 
اؼبسلحة، فإف ىذا اإلستثناء ؿبكـو دبجموعة من الضوابط كالقيود حددهتا قواعد القانوف 

 . الدكٕب اإلنسا٘ب
       إف التقنيُت الدكٕب حـر استخداـ القوة ُب العبلقات الدكلية إال إذا كانت ىناؾ 
ضركرة تربر ىذا االستعماؿ كذلك من خبلؿ االستثناءات اليت كردت ُب االتفاقيات 

الدكلية، كعليو فإف حالة الضركرة العسكرية كاستثناء على القاعدة العامة اليت تقضي حبرمة 
اللجوء إٔب استعماؿ القوة ُب العبلقات الدكلية مرت دبراحل، فمن اإلباحة اؼبطلقة إٔب 
التقيد كفق ضوابط، األمر الذم يتطلب منا الكشف عن أىم اؼبراحل اليت مرت ّٔذه 

اغبالة، كما مدل إمكانية األخذ ّٔذا اإلستثناء ُب اؼبواثيق الدكلية؟ كىل إستقرت حالة 
الضركرة ُب الفقو كالقضاء الدكليُت كسبب يضفي الشرعية على بعض االنتهاكات 



 
 
 
 
 
 
 

 مدل مشركعية الضركرة العسكرية من خبلؿ اؼبواثيق الدكلية، اؼبرتكبة؟  كحىت نتتبع
 .فإننا نتعرض إٔب ذلك كفق النقاط التالية

 أُزؾذح  اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ أُٞاص٤ن اُغبثوخ ٤ُٔضبم األْٓ: أٝال
إف البحث ُب مشركعية الضركرة العسكرية من عدمها ؿبكـو بعدة        

مسائل لعٌل من أنبها اغبقبة الزمنية اليت تثار فيها، كمدل توافر النصوص 
 بالقانونية ؼبواد اتفاقية أك عرفية اليت تضبط ىذه اغبالة، إضافة إٔب مدل استيعا

العسكريُت سواء ُب اؼبيداف أك أثناء التخطيط، كعلى ىذا األساس  القادة
األكٔب لعاـ ظهرت بعض اؼببلمح األكٔب غبالة الضركرة ُب كل من اتفاقية الىام 

 1928، إضافة إٔب ما تناكلو ميثاؽ باريس لعاـ 1924، كعهد عصبة األمم لعاـ 1907
 :  كعليو سنتناكؿ ىذه اؼبواثيق كفق مايلي

 
 . (1)1907ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ ظَ ارلبه٤خ الٛب١ اُضب٤ٗخ ُؼبّ - (01
 إف ىذه االتفاقية ٓب ربـر استخداـ القوة اؼبسلحة ُب العبلقات بُت الدكؿ إال بشأف       

حالة كحيدة، كىي حالة اللجوء إٔب القػوة دبعرفة الدكؿ ألغػراض استفاء الديوف التعاقدية 
اليت ٓب تكفلها لرعايا ىذه الدكؿ من الدكؿ األخرل، غَت أنو رخص للدكؿ باستخداـ القوة 

الستفاء ىذه الديوف من خبلؿ اؼبادة الثانية من  االتفاقية مىت ثبت أف ىناؾ امتناع أك 
أك عدـ االمتثاؿ . تقاعس ُب قبوؿ التسوية القضائية للنزاع دبقتضى التحكيم الدكٕب

فهذا استثناء أجاز استخداـ القوة حبجة أف ىناؾ . (2)ؼبقتضيات قرار ؿبكمة التحكيم ذاتو
 . مربرات

 
 . 1924ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ ػٜذ ػقجخ األْٓ ُؼبّ - (02  

إف ميثاؽ عصبة األمم ٓب وبـر اغبرب صراحة، كإمبا أضفي عليها ؾبموعة من القيود   
بينما أجاز ميثاؽ العصبة استخداـ . (3)كاليت إذا ٓب تتوفر اعتربت ىذه اغبرب غَت مشركعة

األكٔب حالة اغبرب : القوة كحالة استثنائية، تربرىا ضركرات مشركعة، كذلك حسب حالتُت
الدفاعية لصد ىجـو أك عدكاف، كالثانية حالة االلتجاء إليها من أجل نزاع سبق عرضو 

على ؾبلس العصبة كٓب يصدر فيو قرار بإصباع اآلراء، كبعد مضي ثبلثة أشهر من صدكر 
  .(4)قرار األغلبية

فمن خبلؿ ما سبق يتبُت أف الضركرة العسكرية مشركعة كاستثناء على األصل ُب   
حالة كقوع عدكاف، كبالتإب يكوف رد ىذا األخَت عن طريق الدفاع، كالذم يعترب ضركرة، 



 
 
 
 
 
 
 

قد ترتكب فيو بعض االنتهاكات لبعض األحكاـ سواء العرفية أك االتفاقية، تكوف مربر 
 . ربت مسمى الضركرة العسكرية

 
  (5) 1928ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ ٤ٓضبم ثبس٣ظ ع٘خ - (03

 على غرار ميثاؽ العصبة ٓب يكن ميثاؽ باريس قاطعا ُب ربرٙب اغبرب، فلقد عربت   
الدكؿ اؼبشًتكة فيو استنكارىا إٔب اغبرب لتسوية اػببلفات الدكلية ُب عبلقاهتا اؼبتبادلة 

، بينما أجاز اؼبيثاؽ استخداـ القوة ُب حالة الدفاع عن النفس، (6) كأداة للسياسة القومية
، فكلتا ىاتُت اغبالتُت تعرب عن ضركرة (7)أك بغرض إلزاـ دكلة ـبلة بتعهداهتا على احًتامها

تسمح باستخداـ القوة العسكرية، كاليت قد تصادفها بعض االنتهاكات، لكن ىذه األخَتة 
 . تكوف مشركعة ربت مسمى الضركرة العسكرية 

 
  1945ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ ٤ٓضبم األْٓ أُزؾذح ُؼبّ :  صب٤ٗب 

  خببلؼ اؼبواثيق الدكلية السابقة، فإف ميثاؽ األمم اؼبتحدة حـر على الدكؿ األعضاء 
. (8)كغَت األعضاءااللتجاء إٔب اغبرب ُب غَت اؼبواطن اليت تضمنها ىذا اؼبيثاؽ ربريبا صروبا

يبتنع أعضاء اؽبيئة صبيعا ُب عبلقاهتم الدكلية عن التهديد ): فلقد نص اؼبيثاؽ على أف
باستعماؿ القوة أك استخدامها ضد سبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألية دكلة، أك 

  .(9)(على أم كجو آخر ال يتفق كمقاصد األمم اؼبتحدة
غَت أنو من خبلؿ استقراء نصوص ميثاؽ األمم اؼبتحدة يتبُت كجود حاالت أجاز 

فيها ىذا األخَت استخداـ القوة اؼبسلحة، كبالتإب تعترب ضركرات عسكرية مشركعة يبكن 
 : االلتجاء إليها كلما دعت اغباجة إٔب ذلك، كمن أبرز ىذه اغباالت نذكر

 
 .ٓؾشٝػ٤خ اُزذاث٤ش أُزخزح أص٘بء اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ- (01

كتتمثل ىذه اغبالة ُب إضفاء صفة اؼبشركعية على كافة التدابَت اليت ازبذت أك        
رخص باستخدامها إباف اغبرب العاؼبية الثانية إزاء أم من دكؿ اور، كىذا ما أكدت 

 . (10)غَت أف ىذه اغبالة أصبحت جٌد تارىبية.  من اؼبيثاؽ107عليو إعادة 
  

 ٓؾشٝػ٤خ اُزذث٤ش أُزخزح مذ اُؼذٝإ اُقبدس ٖٓ دٍٝ أُؾٞس- (02
 كتتمثل ىذه اغبالة أيضا ُب  إضفاء صفة اؼبشركعية على التدابَت اليت يكوف       

اؼبقصود منها منع سياسة العدكاف من جانب دكؿ اور، كىذا طبعا بعد اغبرب 
من  53العاؼبية الثانية، كتتأكد ىذه اغبالة من خبلؿ نص الفقرة األكٔب من اؼبادة 



 
 
 
 
 
 
 

اؼبيثاؽ، غَت أف ىذا االستثناء أصبح من النصوص التارىبية خصوصا بعد انضماـ 
 .(11)دكؿ اور إٔب الدكؿ اؼبوقعة على اؼبيثاؽ

 
 ٓؾشٝػ٤خ اُزذاث٤ش أُزخزح ٖٓ هجَ ٓغِظ األٖٓ - (03  

 إضفاء صفة اؼبشركعية للتدابَت اليت يقـو ّٔا ؾبلس األمن ربت مسمى       
اليت . من اؼبيثاؽ 42 اؼبادةنظاـ األمن اعبماعي كىذا ما يستنتج من خبلؿ نص 

أجازت ّٓلس األمن استخداـ القوة الربية كاعبوية كالبحرية للحفاظ على السلم 
كما يبكن ّٓلس األمن أف يرخص للمنظمات الدكلية . (12)كاألمن الدكليُت 

اإلقليمية أف تقـو بإجراءات القمع ربت إشرافو كرقابتو، كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
 .  ُب فقرة األكٔب من اؼبيثاؽ53
 
إملبء فلخ أُؾشٝػ٤خ ك٢ ؽبُخ اُذكبع اُؾشػ٢ ثؾو٤ٚ اُلشد١ -(04 

 51اؼبادةكىذا ما تضمنو  (13)كذلك كفق الشركط اؼبنصوص عليها: أٝ اُغٔبػ٢
فإذا كاف حق الدفاع الشرعي الفردم  حق طبيعي للدكلة اليت كقع . من اؼبيثاؽ

عليها العدكاف ،فإف حق الدفاع الشرعي اعبماعي يكوف من طرؼ دكؿ زبتار 
كقد يكوف ذلك من . (14)طوعية فبارسة ىذا اغبق دكف أف يقع عليها عدكاف

كالذم يعٍت استخداـ القوة العسكرية لبلستعانة  (دببدأ رامسفيلد)خبلؿ ما يعرؼ 
   .(16) خفيفة ، تدعمها االستخبارات كالقدرة على السيطرة (15)بقول مشًتكة

 
إملبء ٓؾشٝػ٤خ اعزخذاّ اُوٞح أُغِؾخ ثٔؼشكخ اُؾؼٞة اُخبمؼخ - (05  

ُالعزؼٔبس ٝاُغ٤يشح األع٘ج٤خ أٝ اُز٤٤ٔض اُؼ٘قش١ ألؿشاك ٓجبؽشح 
 على الرغم من أف ىذا ٓب يذكره اؼبيثاؽ صراحة :(17)رؽوْٜ ك٢ روش٣ش أُق٢

 من اؼبيثاؽ على 51غَت أف جانبا من الفقو أجاز ذلك كفقا ؼبقتضيات اؼبادة 
غَت أف ىذا أصبح جليا من خبلؿ . (18)أساس من رخصة الدفاع الشرعي ذاهتا

 اػباص بإعبلف استقبلؿ الشعوب اػباضعة 1514القرار الشهَت رقم 
كبناءا على ىذا فإف للشعب اػباضع لبلستعمار أك االحتبلؿ حق . (19)لبلستعمار

طبيعي كأصيل ُب الدفاع عن النفس يبتد ليشمل إخراج اؼبعتدم من أرضو 
، كىذا ما تقـو بو حركات التحرير الوطٍت ُب مباشرة الكفاح اؼبسلح ُب (20)كبلده

إطار ما يعرؼ باغبركب التحريرية، كىو حق مكرس ُب اتفاقيات القانوف الدكٕب 
على الرغم من أف اؼبواثيق الدكلية ربـر اللجوء إٔب اغبرب، أك حىت . (21)اإلنسا٘ب



 
 
 
 
 
 
 

التهديد ّٔا ُب العبلقات الدكلية، إال أف ىناؾ ضركرات ذبعل من استخداـ القوة 
أمر ال بد منو، كبالتإب إضفاء الشرعية على ىذا االستعماؿ ربت مسمى الضركرة 

العسكرية، كلما كانت ىذه األخَتة كفق األحكاـ كالنصوص اؼبتفق عليها ُب 
 . اؼبواثيق الدكلية 

 
اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ أُٞاص٤ن ٝاألٗظٔخ اُالؽوخ ٤ُٔضبم األْٓ : صبُضب  

  . أُزؾذح 
  إف ميثاؽ األمم اؼبتحدة ضيق من حاالت اللجوء إٔب استعماؿ القوة ُب العبلقات      

بُت الدكؿ، بل كعمل على حصرىا ُب نطاؽ جٌذ ؿبدكد، كبناءا على ىذا جاءت اؼبواثيق 
كالنصوص القانونية سواء ُب اتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، أك ُب النظاـ األساسي 

للمحكمة اعبنائية الدكلية أك حىت من خبلؿ موقف عبنة القانوف الدكٕب لتكريس اؼببادئ 
اؼبضمنة ُب ميثاؽ األمم، األمر الذم أدل إٔب حصر حالة الضركرة العسكرية أضيق نطاؽ، 

 : كىذا ما سيتم حبثو ُب مايلي 
 
 ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ ارلبه٤بد اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ - (01  
  لقد كجدت الضركرة اغبربية أساسها القانو٘ب ُب اتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب     

1907سواء ما تعلق باتفاقيات الىام لعاـ 
أك ما تعلق باتفاقيات جنيف األربع   (22) 

1949 أكت عاـ 12اؼبؤرخة ُب 
 1977 أك ما جاء من خبلؿ الربكتوكولُت اإلضافيُت لعاـ  (23)

كما تلي ىذه اؼبواثيق من اتفاقيات دكلية كاليت هتتم بالنزاعات اؼبسلحة سواء الدكلية  (24)
 . كغَت الدكلية

كعليو نستطيع القوؿ أف الوضع الطبيعي للضركرة العسكرية ىو اتفاقيات القانوف        
الدكٕب اإلنسا٘ب، اليت حاكلت التوفيق بُت ىذه األخَتة كاؼبتطلبات اإلنسانية، األمر الذم 
أدل ّٔذه االتفاقيات إٔب التضييق من أحواؿ استعماؿ الضركرة، بل كربديد ؾباالهتا بدقة 

 . (25)األمر الذم يستبعد الغموض أك اإلساءة ُب تصرفات ااربُت 
 غَت أف ما يبلحظ على اتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ىو إيراد مسمى الضركرة     

 (الضركرات اؼبلحة)أك  (الضركرات العسكرية القهرية)العسكرية ربت عدة مسميات مثل 
، كىي كلها مسميات تفيد التضييق كالتقيد ُب استعماؿ  (األسباب العسكرية اؼبلحة)أك 

 . مسمى الضركرة
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ اُ٘ظبّ األعبع٢ ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ - (02  

 .1998اُذ٤ُٝخ ُؼبّ 
الدكلية األفعاؿ اليت تقًتؼ   لقد اعترب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية     

بشرط أثناء اغبركب من اعبرائم اليت تستوجب اؼبساءلة اعبنائية، بل كاؼبعاقبة عليها، 
 : عدـ توافر الضركرة العسكرية، كلكن ُب نصوص ؿبدكدة كمواضيع معلومة من ذلك

إغباؽ تدمَت كاسع النطاؽ باؼبمتلكات كاالستيبلء عليها ): كاليت تنص على(4)/الفقرة أ  -1
 . (دكف أف تكوف ىناؾ ضركرة عسكرية تربر ذلك كدبخالفة القانوف كبطرؽ عابثة

تدمَت فبتلكات العدك كاالستيبلء عليها ما ٓب يكن ىذا التدمَت أك : ) (13)/الفقرة ب  -2
  (االستيبلء فبا ربتمو ضركرات اغبرب 

إصدار أكامر بتشريد السكاف اؼبدنيُت ألسباب تتصل بالنزاع ما ٓب يكن  (8)/الفقرة ج  -3
 . (بداع أمن اؼبدنيُت اؼبعنيُت أك ألسباب عسكرية ملحة

 من النظاـ األساسي للمحكمة يتبُت (31) من اؼبادة (د/1) كباستقراء نص الفقرة       
أخذه صراحة بعذر اإلكراه بنوعية اؼبادم كاؼبعنوم كمانع للمسؤكلية اعبنائية دكف اإلشارة 

إٔب حالة الضركرة، لكن إذا ما اعتربنا حالة الضركرة  أحد صور اإلكراه اؼبعنوم فإف النص 
 .  (26)السابق ينطوم ضمنيا على األخذ حبالة الضركرة 

 
 . ٓؾشٝػ٤خ اُنشٝسح اُؼغٌش٣خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُغ٘بئ٢- (03  
مؤيد كرافض حوؿ اعتبار :   لقد اختلف الرأم بشأف حالة الضركرة، بُت اذباىُت      

 . الضركرة كسبب من أسباب اإلباحة ُب اعبريبة اعبنائية الدكلية
 

ٍّٝ  . ؽبُخ اُنشٝسح عجت إثبؽخ ك٢ اُغش٣ٔخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ: االرغبٙ األ
     لقد اعتمد أنصار ىذا االذباه على أف للدكلة العذر إف ىي اضطرت ُب سبيل   

الدفاع عن نفسها إٔب القياـ ببعض االنتهاكات، غَت أف ىذا ال يعفى الدكلة من اؼبسؤكلية 
كيستندكف ُب ذلك إٔب حق الدكلة ُب البقاء، كىو أظبى اغبقوؽ، . (27)التعويضية عما فعلتو

اليت يعًتؼ ّٔا القانوف الدكٕب، فإذا ما تعارض ىذا اغبق مع حقوؽ أخرل كجب عليها 
 . (28)ترجيح مصلحتها حىت كلو كاف ذلك خركج على قواعد القانوف الدكٕب

   
 

 .ؽبُخ اُنشٝسح ٤ُغذ عجت إثبؽخ ك٢ اُغش٣ٔخ اُذ٤ُٝخ: االرغبٙ اُضب٢ٗ



 
 
 
 
 
 
 

    يستند أنصار ىذا الرأم إٔب أف حالة الضركرة ُب القانوف اعبنائي الوطٍت زبتلف عنو ُب     
كما أف القوؿ بأف حق . (29)القانوف اعبنائي الدكٕب من حيث مصدر التقنيُت كمساحة التطبيق

 .الدكلة ُب البقاء يعلو صبيع اغبقوؽ، فإف ىذا يتعارض كمبدأ اؼبساكاة القانونية بُت الدكؿ
األمر الذم . (30)   كبالتإب األخذ ّٔذه الفكرة معناه القضاء سباما على قواعد القانوف الدكٕب     

هبعل من الضركرة سبب ُب الكثَت من العنف كالقسوة أثناء سَت العمليات اغبربية، بل كذبعل 
 . التنظيم الدكٕب للحرب ؾبرد من كل قيمة إنسانية

 
 .     ٓٞهق ُغ٘خ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ ٖٓ ؽبُخ اُنشٝسح-(04
23من خبلؿ نص اؼبادة        

 يبدك أف عبنة القانوف الدكٕب قد اقتنعت بالرأم اؼبؤيد (31) 
 : لؤلخذ حبالة الضركرة لكن كفق الشركط التالية

إذا كاف العمل اؼبرتكب ربت مسمى الضركرة ىو الوسيلة الوحيدة لصيانة مصلحة  .أ 
 .  أساسية للدكلة اليت كاف االلتزاـ قائما ذباىها

إذا كاف ىذا العمل ٓب يؤثر تأثَتا ضارا بشدة على مصلحة أساسية للدكلة اليت كاف  .ب 
 . االلتزاـ قائما ذباىها

بينما رفضت عبنة القانوف الدكٕب االحتجاج حبالة الضركرة كمربر لنفي عدـ اؼبشركعية ُب 
 :(32)اغباالت التالية 

إذا كاف ىذا االلتزاـ ناشئا عن القواعد اآلمرة اليت ال هبوز للدكلة ـبالفتها ربت أم  .أ 
 . مسمى

إذا كاف ىذا االلتزاـ منصوصا عليو ُب معاىدة استبعدت صراحة أك ضمنيا االلتجاء  .ب 
 .إٔب حالة الضركرة

 . إذا كانت الدكلة اتجة حبالة الضركرة ىي اليت تتسبب فيها .ج 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 اُخبرٔــــخ

 
 إف ما يبكن أف لبلص إليو ىو أنو ال ينبغي للدكؿ االستناد إٔب حالة       

الضركرة لتربير اعتداءاهتا على دكؿ أخرل، أك النتهاؾ االلتزامات الدكلية، كإف 
اضطرت ُب سبيل الدفاع عن نفسها فإف ذلك يعطيها العذر دكف اإلعفاء من 

كعليو فإف حالة الضركرة ال تضفي الشرعية على . اؼبسؤكلية التعويضية عما فعلتو
إال ما كاف كفق قواعد كاتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب . األفعاؿ ارمة دكليا

كإذا كاف األمر كذلك كجب علينا التقيد بالضوابط اليت ينبغي توافرىا حىت يبكن 
 . لنا االعتداد حبالة الضركرة العسكرية
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 ككذلك 11، 4: الىام غبماية اؼبمتلكات الثقافية ُب حالة نزاع مسلح جاء ذكر ما ُب اؼبواد

 . من الربكتوكوؿ الثا٘ب التفاقية الىام اػباص حبماية اؼبمتلكات الثقافية 6اؼبادة 
 نذكر 1949من اؼبواد اليت أكردت مسمى الضركرة العسكرية ُب اتفاقية جنيف لعاـ - 23

 من اتفاقية جنيف األكٔب لتحسُت حاؿ اعبرحى 50، 42، 34، 33، 32، 30، 12، 8اؼبادة 
  1949كاؼبرضى بالقوات اؼبسلحة ُب اؼبيداف 

 من اتفاقية جنيف الثانية لتحسُت حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القوات 51 ، 28اؼبواد - 
  . 1949اؼبسلحة ُب البحار 

 . 1949 ، اتفاقية جنيف الثالثة بشأف معاملة أسرل اغبرب لعاـ126، 76، 23اؼبواد - 
، اتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية 147 ، 143 ، 108، 83، 53، 49، 30، 18 ، 16اؼبواد - 

 .              1949األشخاص اؼبدنيُت لعاـ 
 17 باإلضافة إٔب اؼبادة 1977 من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ لعاـ 71، 68، 62، 54اؼبواد - 24

 .1977من الربكتوكوؿ اإلضاُب الثا٘ب لعاـ 
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  اُز٤ٌٔــ٤ِخ ُِوبٗــــٕٞ اُؼنـــ١ٞاُخبف٤خ 
ح اُذعزـــــٞســــٝدٝسٛـــــب  ك٢ ف٤بٕ  

(دساعـــــخ ٓوبسٗــــــخ )  
ؽزــــــٞؽ٢ ٓقيل٠. أ  

"أ"أعزبر ٓغـــبػذ هغـــْ   
 ٓؼٜذ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاإلداس٣خ
 أُشًض اُغبٓؼ٢ ر٤غٔغ٤ِذ
 

 :حــــدّـــٓن
 تعترب الوثيقة الدستورية أك الدستور ُب الدكؿ اليت تأخذ بفكرة الدساتَت       

غَت أف نظاـ اغبكم كتنظيم .  األساس للقواعد الدستوريةاؼبكتوبة اؼبصدر
السلطات كاغبريات العامة كبعضا من اغبقوؽ ال تنظم فقط دبوجب الدستور كإمبا 

ربتاج إٔب قواعد أساسية ذات طبيعة دستورية ُب مضامينها كمراميها موجودة ُب 
كبدكف اػبوض ُب  (1) صلب قوانُت يصطلح على تسميتها بالقوانُت العضوية

اعبدؿ حوؿ ىذه التسمية  فإف ىذه القوانُت تتميز بتنظيم إجرائي خاص يبيزىا 
 كربتل مرتبة ، تعاِب موضوعات ُب غاية األنبيةكما أهنا،عن القوانُت العادية

 .كانُتمتميزة ُب سلم تدرج الق
كتتجسد كظيفة ىذه القوانُت ُب ربديد كتطبيق التدابَت الدستورية على حد       

 Pierre Avril-Jean Giquelالفقيهُت تعبَت 
غَت أنو إذا كاف للقوانُت العضوية  (2)

كىي اؼبتمثلة ُب تكملة الدستور قطعا فالتساؤؿ اؼبطركح ما ىو  ػباصيةىذه ا
؟ككيف يبكن أف تسهم القوانُت العضوية من خبلؿ ىذه اػباصيةمضموف ىذه 

القراءة .  ُب صيانة الدستور ؟ كما ىي عبلقة القانوف العضوم بالدستور؟اػباصية
متشعبة كمتعددة  قاإلجابة عن سهل إال أف قالسطحية ؽبذا التساؤؿ توحي بأف

اؼببحث األكؿ كًب زبصيصو : ػػاليةتكلذلك ارتأينا معاعبتو كفق اػبطػػة اؿ. األكجو
 التكميلية لو باعتباره فكرة معركفة اػباصيةللبعد التارىبي للقانوف العضوم كمن ٍب 



 
 
 
 
 
 
 

 التكميلية اػباصيةاؼببحث الثا٘ب كنأٌب فيو على شرح ،ُب النظم الدستورية اؼبقارنة
 القانوف العضوم اؼببحث الثالث فتم التطرؽ فيو لعبلقة أما ،للقانوف العضوم

.   بالدستور
 

:  أُجؾش األٍٝ 
 اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ كٌشح ٓؼشٝكخ ك٢ اُ٘ظْ اُذعزٞس٣خ أُوبسٗخ 

اإلىبس اُزبس٣خ٢ ُِوبٕٗٞ اُؼن١ٞ ك٢ كشٗغب  :أُيِت األٍٝ 
 نشَت ُب اإلطار التارىبي للدستور الفرنسي كوف أف معظم الدساتَت اليت      

بالعودة إٔب ، أخذت ّٔذه الصورة من القوانُت استلهمت من التجربة الفرنسية
الدستور الفرنسي قبد أف تسمية القانوف العضوم ٓب تظهر إال بداية مع دستور 

إال أف ما يصطلح عليو باػباصية التكميلية لنمط من القوانُت ظلت مسايرة  1948
ؼبختلف دساتَت اعبمهورية الفرنسية فيمكن القوؿ أف اػباصية التكميلية أسبق من 

 1802 من دستور 54تسمية القانوف العضوم ذاتو كالسند ُب ذلك نص اؼبادة 
 Les ما يعرؼ بالفرنسية   عن طريقكاليت أشارت إٔب أف يقنن ؾبلس الشيوخ

Sénatus Consulates organiques  1804كظهرت ىذه القوانُت مع دساتَت 
كُب عصر اعبمهورية الرابعة قبد إشارة صروبة . (6) 1875 ،(5) 1852 ،(4) 1848،(3)

 للدستور كقد صدرت قوانُت ٓب يكن ا تطبيقياللقوانُت العضوية باعتبارىا ترتيب
. (7)منصوص عليها ُب الدستور

 ىذا كال  تتميز القوانُت ُب ظل ىذه الدساتَت بأم إجراءات خاصة كإمبا       
  .(8)كانت تصدر كتعدؿ من خبلؿ اإلجراءات اليت تتبع بصدد القانوف العادم 

 من الدستور 46   ُب عصر اعبمهورية اػبامسة نبلحظ جببلء ُب نص اؼبادة     
الفرنسي أف مدلوؿ القانوف العضوم أصبح معركفا كمصطلح كما أنو يتسم 
بالتحديد من حيث إسناده دكرا فبيزا كخضوعو إلجراءات خاصة  سبيزه عن 

  . ا كما أف لو ؾباال ؿبػػفوظ،القانوف العادم
 من الناحية التارىبية تتلخص اؼبربرات اؼبنطقية لظهور ىذا النوع من القوانُت       

: ُب فرنسا بػ
أف ىذه القوانُت جاءت كرد فعل على سيطرة اكبرافات اعبمعيات ُب ظل -

 فإزاء ضعف نظاـ بديل يضمن سيطرة اعبهاز التنفيذم ،اعبمهوريات السالفة
 حرب اعبزائر كحالة األزمة اؼبتفاقمة للسلطات ،كبالرجوع إٔب الوضع العاـ

. العمومية تعززت ىذه اغبتمية كترجم ىذا بعقلنة العمل التشريعي 



 
 
 
 
 
 
 

توفَت اغبماية للنظاـ الدستورم كلرئيس  اعبهاز التنفيذم ُب حالة حدكث أم - 
طارئ فعلى سبيل اؼبثاؿ تشكيلة ىيئة الناخبُت لرئيس اعبمهورية توقعت ربسبا 

بأنو ال هبوز تغيَتىا إال بقانوف عضوم ىذا الشرط كفر اغبماية للنظاـ الدستورم 
كلرئيس اعبهاز التنفيذم ُب حالة حدكث أم طارئ يضعفو كالنتيجة تغيَت النظاـ 

. 
ؿباكلة التوفيق بُت معاعبة اؼبسائل الدستورية اؼبكملة للدستور اؼبفصلة كاليت ال - 

 ضباية أكرب ؽبذه اؼبسائل من اؼبختصرة كضمافيبكن أف وبتويها الدستور بطبيعتو 
 .الظرفيةأىواء األغلبية 

 
اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ ك٢ اُ٘ظْ اُذعزٞس٣خ أُوبسٗخ  : أُيِت اُضب٢ٗ 

  هبب التنويو على أف القانوف العضوم ليس خصوصية فرنسية كال ىو      
بل ىو Stéfanini (9)  األستاذة خصوصية للجمهورية اػبامسة على حد تعبَت

مفهـو شائع ُب بعض الدكؿ ففي أكربا هبب التنويو  أف  الدستور الربتغإب 
أخذا بفكرة  1958 كاالسبا٘ب  كإف كانا قد استلهما من النموذج الفرنسي للعاـ 

 وبتوم على نصوص كثَتة أحاؿ 1978القانوف العضوم فالدستور االسبا٘ب للعاـ 
فيها على القانوف العضوم نصوص جد ىامة تتعلق باغبقوؽ كاغبريات لذلك 

. (10)كجد فيو إحاالت للمصادقة على القانوف العضوم
 ٓب يبيز 1971 سبتمرب  11 ُب مصر الدساتَت اؼبتتالية كآخرىا  دستور       

القوانُت العضوية بنظاـ قانو٘ب مستقل كإمبا اكتفى باإلشارة إٔب  تنظيم بعض 
اؼبسائل الدستورية بقوانُت تصدر من السلطة التشريعية ؽبا كصف القانوف غَت أف 

 كلكن بعد  تعديل الدستور ،(11)الفقو  اصطلح على تسميتها بالقوانُت األساسية 
 على أخذ رأم ؾبلس الشورل ُب مشركعات 195/2 نصت اؼبادة1980ُب مام 

 كٓب وبدد اؼبؤسس ،القوانُت اليت يصطلح على تسميتها الحقا القوانُت اؼبكملة 
. (12)الدستورم اؼبصرم نطاؽ ىذه القوانُت كترؾ ذلك الجتهاد الفقو كالقضاء

أصبحت مشركعات القوانُت اؼبكملة  2007كُب التعديل األخَت لسنة        
 .من الدستور195تعرض كجوبا على ؾبلس الشورل طبقا للمادة 

 
ٗؾأح اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ ك٢ اُغضائش  : أُيِت اُضبُش 

  ُب اعبزائر ًب إدخاؿ ىذا النمط من القوانُت ُب الدستور اعبزائرم للعاـ      
.   حددىا الدستورمتفرقة  كؾباالت أخرل 123اؼبادة  ُب ا كأشار إٔب ؾباالتو1996



 
 
 
 
 
 
 

كيعرؼ ىذا النمط من القوانُت ُب الوقت اغباضر انتعاشا غَت مسبوؽ        
  2012-2011بفعل حركية اإلصبلح السياسي الذم تعيشو الببلد إذ ًب ُب سنة 

 سبثيل اؼبرأة ، األحزاب السياسية ،فقط إصدار قوانُت عضوية تتعلق باالنتخابات
....  تنظيم اكمة العليا ، حالة التناُب مع الوظيفة الربؼبانية،ُب الربؼباف

 
 اُٞظ٤لخ اُز٤ِ٤ٌٔخ ُِوبٕٗٞ اُؼن١ٞ: أُجؾش اُضب٢ٗ 

التكميلية ىي جوىر العبلقة بُت القانوف العضوم اصية   ؼبا كانت اْب     
 (اؼبطلب األكؿ)اػباصية قدمة فمن الضركرم شرح ىذه آبكالدستور مثلما رأينا ُب 

 الدستور على ىذه  إسقاط مسألة ُب غاية األنبية كىي مدل تأثَتناٍب تناكؿ،
. (اؼبطلب الثا٘ب) اصيةاْب
 

 اُز٤ِ٤ٌٔخ ُِوبٕٗٞ اُؼن١ٞ  خبف٤خٓلّٜٞ اٍ: أُيِت األٍٝ  
قياـ قوانُت صادرة من :   التكميلية للقانوف العضوم اصية يقصد باْب      

 كفق إجراءات معينة بتنظيم كالتفصيل كالوضع (13)السلطة التشريعية كأصل عاـ 
موضع التطبيق ؼبسائل دستورية بطبيعتها أك ُب جوىرىا كاف قد نص الدستور 

فالدستور يتعرض للخطوط العريضة لتنظيم اغبكم السياسي . على مبادئها العامة
. (14)كربتل القوانُت العضوية دكرا مهما لتكميل نصوص الدستور 

 التكميلية للقانوف العضوم ُب  ذبنب ردـ الدستور اصيةكترجع أنبية اْب       
فالدستور وبيل إٔب اؼبشرع العضوم قصد التفصيل ُب ، بًتتيبات كثَتة الدقة

اؼبسائل اليت ٓب تكن للحكومة رأم فيها هنائيا أك ما يصطلح على تسميتو حبلوؿ 
أك منازعاتية ، أك مسائل أخرل ـبتلف فيها ،(Solution d’attente)نتظار قيد اال

. (15) (مسائل متعارضة بُت عهدات الربؼبانيُت كأعضاء اغبكومة )
 Michel إعطاء الصبغة التكميلية للقانوف العضوم ضركرة فبحسب       

Debré ألف الدستور ال ،اإلحالة على القانوف العضوم  ضركرية كال بد منها 
يبكنو استدراؾ كل األشياء تصوره العاـ ىو ضماف االستقرار لذلك الدستور وبيل 

 كبعيدا عن ،على القانوف العضوم فيما ىبص قواعد تشكيلو كسَت اؼبؤسسات
ىذه األنبية القانونية كالدستورية كونو وبدد التدابَت التطبيقية للدستور كيوفر كسيلة 

مرنة لتعايش الدستور مع ـبتلف التحوالت فللقانوف العضوم أنبية من الناحية 
. (16)السياسية لعبلقتو بالسلطة كاغبريات



 
 
 
 
 
 
 

 التكميلية للقانوف العضوم فيمكن القوؿ أف اػباصية  أما عن مضموف       
 ففي اعبزائر نص ،(17)القانوف العضوم  يضع  النص الدستورم موضع التطبيق

الدستور على آّاالت اليت يتم التشريع فيها بقانوف عضوم ُب نصوصو كأشار ُب  
 كأحاؿ مسألة التفصيل إٔب قوانُت عضوية  كقد ، إٔب بعض من آّاالت123اؼبادة 

. (18)صدرت ؾبموعة من القوانُت العضوية  مست ؾباالت ـبتلفة 
إٔب تشبيو القانوف  بفعل اػباصية التكميلية  sirat  الفقيوذىب كقد        

فالدستور يقـو بوضع اؼببادئ العامة اليت (19)بالبلئحة اليت تستخدـ لتطبيق القانوف
يقـو عليها نظاـ اغبكم ُب الدكلة كفقا لئليديولوجية اليت يسَت عليها آّتمع ٍب 

 فتقـو القوانُت العضوية  إذا ،(20)العضوية يًتؾ أمر تنظيم تلك اؼببادئ للقوانُت 
بإكماؿ النصوص الدستورية كبياف كيفية تطبيقها كذلك لتنظيم اؼبؤسسات 

. (21)الدستورية اليت يضع الدستور مبادئها كوبدد أطرىا العامة 
 

 اُز٤ِ٤ٌٔخ ُِوبٕٗٞ خبف٤خ صش إعوبه اُؼَٔ ثبُذعزٞس ػ٠ِ اٍأ: أُيِت اُضب٢ٗ 
اُؼن١ٞ  

ثر اغبركب أك الثورات اليت هتدؼ إٔب إسقاط األنظمة إالدستور إسقاط   يثَت موضوع      
نتيجة فشلها  ُب إقامة نظاـ سياسي يرضى عنو الشعب مثل ما حدث ُب الدكؿ العربية ُب 

ظل ما يعرؼ بالربيع العريب تساؤالت حوؿ مدل االلتزاـ بالقوانُت العضوية على كبو ما 
ذكر من أف القانوف العضوم لو خاصية تكميلية يعٌت بشرح  اؼببادئ الدستورية كىو 

 .السياج الذم وبيط بالدستور غبمايتو 
القوانُت العضوية :   يبيل اذباه ُب الفقو إٔب التمييز بُت نوعُت من القوانُت العضوية       

اليت تضمن اغبقوؽ كاغبريات كتفعيلها كىذه ال تسقط ألف النصوص اليت تضمن اغبقوؽ 
كاغبريات تظل سارية أما النصوص اؼبتعلقة بتنظيم السلطات العامة فمن اؼبتعُت مراجعتها 

 كسقوط الدستور ال يعٍت إلغاء النصوص اؼبتعلقة باغبريات العامة ،(22)مراجعة شاملة 
فالدستور االجتماعي قائم بل كوبتاج إٔب تدعيم بإضافة ضمانات للحقوؽ كاغبريات 

كإصدار قوانُت أساسية مكملة للدستور تضع حدكدا على سلطات الدكلة كتلزمها باحًتاـ 
. (23)اغبريات 

 
 :اُضبُـــــشأُجــــؾش 

ػـــالهخ اُوـــبٕٗٞ اُؼنــ١ٞ ثبُذعزـٞس   



 
 
 
 
 
 
 

 كنتكلم ُب ىذه النقطة عن مسألة كبلسيكية كاؼبتمثلة ُب اغبدكد الفاصلة       
-بُت الدستور كالقانوف العضوم ُب حالة تعدم اؼبشرع العضوم على الدستور 

عدـ االختصاص –كُب حالة تقصَته، (اؼبطلب األكؿ)-عدـ االختصاص االهبايب
. (اؼبطلب الثا٘ب)-السليب

 (ػذّ االخزقبؿ اال٣غبث٢  )رغبٝص اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ ُِذعزٞس: أُيِت األٍٝ 

  :ك٢ كشٗغب: أٝال 
   قرر آّلس الدستورم أثناء إعماؿ رقابتو باضطراد ضركرة توافق القانوف    

 كُب ذات اؼبنظور فقد لوحظ من ناحية أخرل أف ،(أ)العضوم مع الدستور 
آّلس الدستورم ُب فرنسا  قد ظبح بإمكانية اتساع نطاؽ القانوف العضوم  

.  (24) (ب)
 
  مشٝسح اؽزشاّ  اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ  ُِذعزٞس: أ

أكد آّلس الدستورم ُب فرنسا ضركرة احًتاـ القانوف العضوم للمجاؿ        
ادد لو كعدـ إجرائو أم تعديل ُب نصوص الدستور كذلك عرب  العديد من 

  إذ اعترب أف 2007-547 القرار كحديثا أكد ىذا اؼبنحى من خبلؿ ،(25)قراراتو  
اؼبشرع العضوم يقـو خبركقات بتعديو على سلطات كاضع الدستور عندما يشًتط 

. (26)اؼبوافقة الدستورية أكال لكي تستطيع اعبمهورية التخلي عن جزء من ترأّا 
 

 اُزٞعغ ك٢ ٓغبٍ اُوبٕٗٞ اُؼن١ٞ  :ب
 أخذ آّلس الدستورم بالتعبَت اؼبوسع فيما يتعلق بتحديد نطاؽ القانوف       

 كاػباص بفحص النصوص 1962 نوفمرب 06العضوم ُب قراره الصادر ُب   
 كاؼبتعلق بنظاـ 1958 أكتوبر 24 األمر بقانوف أساسي الصادر ُب اؼبتعلقة بتعديل

. (27)" الوظائف اؼبتعارضة 
      كما ذىب آّلس الدستورم  دبناسبة فحصو للقانونُت العضويُت الصادرين 

 إٔب أنو هبوز لقانوف 1972 جانفي 24 ك،1961 ديسمرب 22على التوإب ُب  
عضوم أف يبنحو اختصاصا جديدا غَت منصوص عليو ُب الدستور كقد قرر بناء 

. (28)على ذلك مطابقة ىذا البند للدستور 
غَت أف ىذا التوسع ال ينبغي أف ينصرؼ إٔب تعديل النص الدستورم عن      

 كإمبا هبب أف يقتصر دكره ُب تكملة ،طريق التحريف ُب عبارتو أك تشويو ركحها



 
 
 
 
 
 
 

 فالتوسع إذا ُب حدكد النص كىذا ما أكده آّلس ، (29)النص كبياف طرؽ تطبيقو 
1977 جويلية  5 الصادر بتاريخ 80- 77الدستورم ُب قراره رقم 

(30)  .
 

  ك٢ اُغضائش: صب٤ٗب 
أكد آّلس الدستورم أثناء إعماؿ رقابتة اؼبتعلقة دبطابقة القوانُت العضوية        

كقد أكد ىذا .للدستور ضركرة احًتاـ القانوف العضوم للمجاؿ اؼبرصود لو دستوريا
الطرح أكثر من مرة  فقد  أشار ُب مراجعة اؼبطابقة اػباصة بالقانوف العضوم 

 كاؼبتعلق 1998 مايو 30 اؼبؤرخ ُب 01 -98اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 
باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو إٔب تعارض بند من بنود ىذا القانوف 

  .(31)مع مبدأ الفصل ما بُت السلطات
 كُب رأيو اؼبتعلق باالنتخابات أشار إٔب ضركرة احًتاـ ىذا القانوف ألحكاـ      

كما اعترب أف ،(32)  من الدستور اللتاف تكرساف مبدأ اؼبساكاة31 ك29اؼبادتُت  
إلزاـ آّلس الدستورم بالفصل ُب صحة الًتشيحات ؼبنصب رئيس اعبمهورية 

 من ىذا القانوف  ذباكز ال 25الواردة ُب اؼبادة " كافيا  كقانونيا تعليبل " بقرار معلل 
 .(33) اليت تلػـز آّلس الدستورم بالتعليل ُب حالة كاحدة 176حكاـ اؼبادة 

 األساسي اػباص بالقانوف  كُب رأم آّلس الدستورم اؼبتعلق بالقانوف العضوم      
 من القانوف العضوم موضوع 35للقضاء  اعترب أف فبارسة العمل النقايب طبقا للمادة 

اإلخطار تقييدا غبق دستورم كىو اغبق النقايب  كوهنا تلـز  القاضي بالتصريح لوزير العدؿ  
 . (34)بنشاطو النقايب

 
  ٝك٢ ٓقش: صبُضب

ذه اغبالة أف ق اعبائر كالتعدم البسيط كيتعُت ُب بُت التعدم يفرؽ الفقو ُب مصر       
يكوف تدخل القانوف العضوم حبذر كتكوف اإلضافة بسيطة فبل ذباكز ركح الدستور أك تغَت 

. (35)ُب معٌت النص فتحملو ما ال يتحمل أك تبتعد ف غاية اؼبشرع الدستورم 
 بشأف ضباية اعببهة 1978 لسنة 33 ففي الصورة األكٔب نأخذ كمثاؿ القانوف رقم       

 أضاؼ ىذا القانوف تعديبلت جديدة ال 4/1الداخلية كالسبلـ االجتماعي دبوجب اؼبادة 
. (36)يتحملها النص

 بشأف 40  كُب مثاؿ آخر لتجاكز اؼبشرع العضوم ّٓالو ُب مصر قبد القانوف رقم      
 .(37)  معدؿ من الدستور 05األحزاب السياسية الذم صدر تطبيقا ألحكاـ اؼبادة 



 
 
 
 
 
 
 

 أما الصورة الثانية  كاؼبتعلقة بالتجاكز البسيط  كىو تدخل سبليو الضركرة كُب حدكد       
 اؼبتعلق دبجلس الدكلة إذا 1972 لسنة 47 قبد كمثاؿ ُب ىذه الصورة القانوف رقم ،(38)النص

 كمس ؾباالت الًتقية كالتأديب ّٓلس، متكامبل ؿاأف ىذا القانوف كضع نظاـ قانو٘ب
كحدد نظاما تفصيليا الختصاص آّالس القضائية كاالستشارية ُب حُت جاء نص  اؼبادة 

. (39) من الدستور عاما172
 

ػذّ )  ر٘بصٍ أُؾشع اُؼن١ٞ أٝ رل٣ٞنٚ الخزقبفٚ :أُيِت اُضب٢ٗ 
  (االخزقبؿ اُغِج٢

 كالطابع التكميلي للقانوف العضوم يقتضي من اؼبشرع العضوم أف وبرص       
. (40) دستوريا كليةعن استغبلؿ آّاؿ اؼبخصص لو 

  نظرا غبداثة التجربة ُب اعبزائر كُب مصر نكتفي باإلشارة إٔب ذبربة آّلس      
 .آّاؿالدستورم الفرنسي ُب ىذا 

 ُب فرنسا يفرؽ بُت صورتُت لعدـ االختصاص السليب للمشرع كنبا صورة       
امتناع الربؼباف عن فبارسة اختصاصو التشريعي كصورة تنازلو عن فبارسة ىذا 

:   كتبُت األمثلة التالية ىذا الفرؽ،(41) التنظيميةاالختصاص للسلطة 
 آّلس الدستورم دعا 09/04/1996 ُب 96-373الدستورم   ففي قرار آّلس     

اؼبشرع العضوم لضركرة ربديد الشركط األساسية للبدء ُب تنفيذ اغبريات العامة 
 كُب ىذا امتناع عن فبارسة االختصاص (42)لتليها بعد ذلك الضمانات اؼببلئمة ؽبا

 .التشريعي
 اليت يظهر فيها أف اؼبشرع 29/07/2005 بتاريخ 2005-519 كُب القرار       

 بوضعو لقاعدة مبدئية بإحالتو حكاـالعضوم ٓب يكن لو اغبق ُب التغاضي عن األ
. (43)كيفيات التطبيق فيما يتعلق بإٔب القوانُت العادية اؼبقبلة 

  اؼبتعلق بالقانوف 09/04/2009 الصادر  ُب 2009- 579  كُب القرار      
 من الدستور الذم يظهر فيو 44 ،39 ،1- 34العضوم اػباص بتطبيق اؼبواد 

كيرل جانب من الفقو ُب فرنسا ،(44)التنظيمية التنازؿ عن االختصاص للسلطة 
أف ىذه الصورة من التنازؿ عن االختصاص ىي تنازؿ للحكومة بدكف سند 

 .(45)دستورم عن اختصاص ىو ُب األصل للربؼباف أسند دبوجب الدسػتور لػو
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ح ــخبرْ
 

 ُب ختاـ ىذه الدراسة كبعد أف رأينا نشأة القانوف العضوم كتطوره كفكرة       
معركفة ُب العديد من الدساتَت بامتيازه بوظيفة أنو  مكمل للدستور يبكننا 

:  اػبلوص إٔب
 التكميلية للقانوف العضوم ضركرة أملتها طبيعة الدساتَت اليت غالبا اصيةأف اْب -

ما تتكلم عن اؼببادئ العامة كتكوف بعبارات ـبتصرة ُب حُت أف القوانُت العضوية 
   .تضعها موضع التطبيق كىي بذلك تسهم ُب صيانة الدستور

كإمبا ألهنا تعٌت ، ؽبا أنبيتها ليس ُب آّاؿ القانو٘ب فحسب اصيةأف ىذه اْب- 
باغبقوؽ كاغبريات األساسية كذات عبلقة لصيقة بالسلطات كنبلحظ ُب الواقع 

أنو بفعل اغبراؾ السياسي كالتحوؿ الديبقراطي كيف أف ؾبموعة من القوانُت 
العضوية ًب تفعيلها كدساتَت أخرل يرجى أف ربتوم القوانُت العضوية بإجراءاهتا 

 .كمضامينها
لتوازف بُت ؿ كضمانة فعليةس دكلة القانوف مكرلت تفعيل القانوف العضوم ضركرة -

. السلطات كيوفر كسيلة مرنة للتعايش مع ـبتلف التحوالت 
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. 45 ص ،01 العدد، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية،للدستور

 يتعلق دبراقبة ،2012 يناير  08 اؼبوافق لػ 1433صفر  14 اؼبؤرخ ُب 12/ د.ـ.ر/01رأم رقم 
  اعبريدة الرظبية للجمهورية ،مطابقة القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية للدستور

.   كما بعدىا  07 ص ،02العدد ،اعبزائرية الديبقراطية الشعبية
   

 .18 ص ، نفس اؼبرجع-33



 
 
 
 
 
 
 

 ،2004 غشت 22 اؼبوافق لػ 1425 رجب 06 اؼبؤرخ ُب 04/ـ د/ع.ؽ.ر/ 02 رأم رقم -34
اعبريدة  ،اؼبتعلق دبراقبة مطابقة القانوف العضوم اؼبتضمن القانوف األساسي للقضاء للدستور

. 03 ص ،57العدد ،الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية
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 ٓب٤ٛخ عشائْ االٗزشٗذ

 ٛــشٝاٍ ٗج٤ِخ ٛجـخ: األعزبرح                                                     
 "                                                          أ"                                                                        أعزــبرح ٓغبػــذح هغـْ 

                                                                 ٤ًِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤ـخ
  ر٤ـبسد–عبٓؼـخ اثٖ خـِذٕٝ 

 : ِٓخـ

  لقد شهد العقد األخَت من القرف العشرين، بركز فجر ثورة معلوماتية قوامها      
اغباسبات اآللية كشبكة االنًتنت كاليت بالرغم ما قدمتو من خدمات للبشرية، إال 

أهنا  أصبحت ُب اؼبقابل سبثل هتديدا ؼبصاّب  كل الدكؿ كُب ـبتلف 
آّاالت؛كذلك من خبلؿ  سوء استغبلؽبا كالسيما االنًتنت من قبل مريضي 

األنفس، كبالتإب ميبلد جرائم مستحدثة تصنف ضمن جرائم التقنية العالية ٓب 
كسيلة ارتكأّا االنًتنت تسمى جبرائم االنًتنت، /يعهد للبشرية معرفتها ؿبلها 

كاليت ىي عبارة عن سلوؾ إرادم غَت مشركع صادر عن شخص مسئوال جنائيا 
 .كذا خربة فائقة ُب ؾباؿ اغبوسبة ؿبلو أك أداة ارتكابو االنًتنت

Résumé 

       La cybercriminalité est spécifique du fait des techniques 

employées et de la personnalité de ces auteurs. Les implications 



 
 
 
 
 
 
 

sont multiples et les conséquences économiques lourdes pour les 

entreprises, cette criminalité assisté par ordinateur est polymorphe 

est se retrouve dans tout les domaines de la vie économique ainsi 

que sociale concerné par l’avènement de l’internet. Le problème 

est similaire dans l’ensemble des pays  développées  ainsi que les 

pays des tiers-monde ou le cout économique de cette dernière 

augmente fortement et de façon régulière depuis une quinzaine 

d’années. 

 
 

 

 
 :ٓوذٓخ

منذ قدٙب األزؿ كاعبريبة جزء ال يتجزأ من سلوؾ اإلنساف ُب آّتمع، حيث ندرة         
اؼبوارد كحاجة ىذا األخَت كأطماعو اليت ليس ؽبا حدكد ذبعل من تضارب اؼبصاّب كالتناحر 

عليها ظبة يتميز ّٔا كل ؾبتمع بصرؼ النظر عن درجة ثقافتو كتقدمو االقتصادم  
كعلى الرغم من اعبهود اغبثيثة اليت تبذؽبا كل دكلة ؼبقاكمة الظاىرة اإلجرامية، إال . كالعلمي

أف اإلحصائيات تشَت دكما إٔب زيادة نسبة اإلجراـ ُب الغالبية العظمى من دكؿ العآب، 
كما أفرزتو تلك األخَتة . كخصوصا ُب القرف األخَت الذم شهد ثورة معلوماتية من مبط فبيز

 حبداثتها من ةٓب يسبق أف عرفها العآب تتميز عن تلك التقليدم، ،(1)من جرائم مستحدثة
   .(2)ككذا ُب أسلوب ذلك التنفيذ حيث األساليب كاألدكات اؼبستعملة ُب تنفيذىا

 كبالضبط تلك اؼبرتبطة (3)  كمن ىذه اعبرائم اؼبستحدثة جرائم التقنية العالية     
 .باالنًتنت

كؼبا كانت جرائم االنًتنت من اعبرائم اؼبستحدثة، أم من تلك اعبرائم اليت أعجزت         
كبل من الفقهاء كرجاؿ القانوف كدعتهم إٔب تكثيف أحباثهم كمؤلفاهتم للبحث عن نظرية 

 . عامة توفر اغبماية اعبنائية لشبكة االنًتنت من اعبرائم اليت ترتكب عليها أك حياؽبا
ىذا من جهة كمن جهة أخرل، استخبلصهم لعدـ كفاية قواعد القانوف اعبنائي         

لتطبيقها على الكثَت من تلك األخَتة  (العقوبات كاإلجراءات اعبزائية)التقليدية بشقيو 
 .كقصورىا التاـ على مواجهتها (جرائم االنًتنت)
كبالتإب أصبح من الضركرم إهباد تعديبلت تشريعية تتماشى مع التطور         

 .التكنولوجي الذم يشهده العآب كتواجو اإلجراـ الذم يفرزه ذلك األخَت



 
 
 
 
 
 
 

ما اؼبقصود جبرائم : كأىم اإلشكاالت القانونية اؼبطركحة ىنا كاليت سيتم معاعبتها- 
االنًتنت ؟ كما ىي اطات التارىبية اليت مرت ّٔا لتعرؼ ىذا الركاج ُب خطورهتا؟ كما ىي 

 أىم اإلحصائيات اليت أجريت حوؽبا؟ كما ىي العوامل اؼبساعدة ُب انتشارىا؟
 

 :رؼش٣ق عشائْ االٗزشٗذ: أُجؾش األٍٝ

رافق التطور اؽبائل كالسريع ُب استخداـ شبكة االنًتنت، تطورا أخر ُب        
 .تعدد كتنوع أساليب ارتكاب اعبرائم اليت تتم عن طريقها أك تكوف ىي ؿببل ؽبا

قانوف )كنظرا لطبيعة ىذه اعبرائم كغبداثتها كقصور التشريعات اعبنائية        
عن تناكؽبا كبالتإب عجزىا التاـ عن  (العقوبات كقانوف اإلجراءات اعبزائية

كاف لزاما علينا ربديد اؼبقصود من ىذه اعبرائم حىت يتسٌت لنا توفَت . مواجهتها
اغبماية اعبنائية ؽبذه الشبكة، باستحداث طرقا للحد كمكافحة ىذا اؽباجس 

 .األمٍت كالشبح الذم يرعب كل ؾبتمعاتنا كدكلنا على السواء
 

كما ىو -كاألصل :رؼش٣ق عشائْ االٗزشٗذ هبٗٞٗب: أُيِت األٍٝ
أف اؼبشرع ال يعرؼ اعبريبة ألف ذلك ليس من - متعارؼ عليو ُب القانوف اعبنائي

غَت أنو . (ُب بعض األحياف)اختصاصو بل من اختصاص الفقو كالقضاء 
كللضركرة اؼبلحة هبد نفسو مضطرا إٔب ذلك، إما لتحديد أركاف اعبريبة العامة أك 

 .اػباصة، أك ربديد السلوؾ اإلجرامي اؼبستحدث للجريبة
كالشأف ذاتو بالنسبة عبرائم االنًتنت، فاؼبشرع ٓب يعرفها تاركا ذلك للفقو        

 .كالقضاء كما سبق ذكره
 -Jean) النائب السيد جوف مارؾ ناسمكلكن بالرغم من ذلك قبد أف        

Marc Nesme)-  العضو بآّلس الوطٍت الفرنسي(Assemblée 

Nationale) -حوؿ مشركع -باسم عبنة األعماؿ اػبارجية –قد قدـ تقريرا
آّيز قبوؿ نفاذ االتفاقية األكركبية اؼبربمة  بشأف جرائم االنًتنت  905: القانوف رقم

مجموعة الجرائم الجنائية المرتكبة "عرؼ فيو مصطلح جرائم االنًتنت بأنو 
 : عبر شبكة االنترنت، ك التي تشمل ثالثة أنواع مختلفة من الجرائم 

ؼبا كانت جرائم االنًتنت من اعبرائم اؼبستحدثة كبالضبط من جرائم التقنية 
كؼبا كاف قانوف العقوبات ُب حالتو الراىنة غَت كاؼ كفعاؿ بالدرجة . العالية

ؼبواجهة ىذا الشكل اعبديد من اإلجراـ، فإف كثَتا من رجاؿ . اؼبطلوبة كاؼبرضية
كعلى ىذا . القانوف يواجهوف صعوبات صبة حوؿ فهم طبيعتو كدكافعو كخصائصو



 
 
 
 
 
 
 

كاف من الواجب علينا أف لبصص ىذا اؼبطلب لتحديد اؼبقصود من جرائم 
 فماذا يعني ىذا اإلجراـ المستحدث من الناحية القانونية؟. االنًتنت قانونا

سواء ُب البلداف العربية أك )منذ عشر سنوات مضت ٓب يكن اؼبشرع        
 استخداـ شبكة االنًتنت كغَتىا من تيعبأ كعلى كبو جدم بانعكاسا (الغربية

إبراـ كتنفيذ )تطبيقات التقنية اغبديثة، سواء كانت تلك االنعكاسات إهبابية 
كتسهيل اؼبعامبلت اؼبدنية كالتجارية عن طريق عقود تسمى بالعقود اإللكًتكنية 

، تسهيل كتنفيذ مهاـ سلطات الدكلة عن طريق ...كعن طريق التجارة اإللكًتكنية
ارتكاب اعبرائم اؼبستحدثة )أك سلبية  (...ما يسمى باغبكومة اإللكًتكنية

كنظرا لتفوؽ اعبانب السليب ؽبذه االنعكاسات على . (كبالضبط جرائم االنًتنت
اعبانب اإلهبايب، أصبح من الضركرم كضع قوانُت عقابية ربكم كتواجو ظاىرة 

ىل تناكؿ المشرع في ىذه : كاإلشكاؿ اؼبطركح ىنا ىو. إجراـ االنًتنت
 القوانين العقابية تعريف جرائم االنترنت؟

تعد مسألة تعريف جرائم االنًتنت من اؼبسائل الشائكة اليت تقف كحجر عائق - 
إذ أنو كحىت اآلف يصعب االتفاؽ على كضع تعريف جامع . أماـ رجاؿ القانوف

 . (4)مانع شامل ؽبا
، كالسبب ُب ذلك يرجع إٔب أف التقدـ العلمي (5)فهي كما قيل تقاـك التعريف

كالتقٍت ُب ؾباؿ االتصاالت كتكنولوجيا اؼبعلومات كشبكة االنًتنت أفرزت أمباطا 
مستحدثة من اعبرائم اعبديدة كالفريدة من نوعها ذات الطبيعة اؼبعقدة من حيث 

طرؽ ارتكأّا ككسائل كشفها كذات الطابع الدكٕب اليت ٓب يكن للبشرية سابق 
  .(6)عهد ّٔا

 جرائم اتول:  1
 اؼبساس باؼبلكية الفكرية : 2
 (7) ."اعبرائم اؼبعلوماتية : 3

ُب )ىذا من جهة كمن جهة أخرل، قبد أف كبل من قانوف العقوبات الكالفور٘ب         
قد حصرا ؾبموعة من  (33.02ُب القسم ) كقانوف العقوبات لتكساس (502القسم 

 .األفعاؿ غَت اؼبشركعة اليت تدخل ُب نطاؽ جرائم االنًتنت
 من 1ُب اؼبادة المشرع اإلماراتي فقد عرؼ المشرع العربي، أما فيما ىبص         

القانوف العريب النموذجي اؼبوحد بشأف مكافحة سوء استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
كل فعل مؤثم ": كاالتصاالت اعبريبة اؼبعلوماتية دكف جرائم االنًتنت حيث نص على أهنا 

 المشرع الجزائرمإٔب جانب ذلك عرؼ (8)"يتم ارتكابو عبر أم كسيط إليكتركني



 
 
 
 
 
 
 

 اؼبتضمن القواعد 09/04اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ُب القانوف رقم 
اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتها، ُب مادتو 

 : يقصد في مفهـو ىذا القانوف بػ": الثانية اليت تنص على
جرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية : اإلعبلـ كاالتصاؿ اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا        

للمعطيات اددة ُب قانوف العقوبات كأم جريبة أخرل ترتكب أك يسهل ارتكأّا عن 
 (9)".طريق منظومة معلوماتية أك نظاـ االتصاالت االليكًتكنية

أما بالنسبة للفقو، فهناؾ صعوبة  :رؼش٣ق عشائْ االٗزشٗذ كوٜب: أُيِت اُضب٢ٗ
 : ك يبكن تبياف ذلك كما يلي. ُب االتفاؽ على تعريف موحد جامع مانع ؽبذه اعبريبة

 
 يرل أصحاب ىذه :اُزؼش٣لبد اُز٢ رغز٘ذ إ٠ُ أداح اسرٌبة اُغش٣ٔخ /أ

التعريفات أف جرائم االنًتنت ىي ؾبموعة من اعبرائم اليت ال تتحقق إال إذا 
 : كمنها . استخدمت شبكة االنًتنت كوسيلة الرتكأّا

 أفعاؿ غَت مشركعة ترتكب "بأهنا :  تعريف الدكتور حسُت الغافرم كاألستاذ ؿبمد األلفي
 (10) ..."شبكة االنًتنت إضرارا بالغَت من خبلؿ

  صبيع األفعاؿ اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية كأنظمة "بأهنا :  تعريف ؿبمد عبد ا اؼبنشاكم
اؼبملكة العربية السعودية اؼبرتكبة بواسطة اغباسب اآلٕب، من خبلؿ شبكة االنًتنت 

 كيشتمل
  ،ذلك اعبرائم اعبنسية، كاؼبمارسات غَت األخبلقية، جرائم االخًتاقات، جرائم اؼبالية 

 (11)"جرائم إنشاء ك ارتياد اؼبواقع اؼبعادية، جرائم القرصنة 
 مصطلح يقصد كل جريبة أك أسلوب إجرامي : " أك بأهنا كفقا لؤلستاذ أمَت فرج يوسف

إليكًتك٘ب تستخدـ فيو االنًتنت كوسيلة لتنفيذه كيدخل من ضمن ذلك اعبرائم اؼبادية اليت 
ارتبطت بأسباب ككسائل إلكًتكنية سبت عرب االنًتنت مثل تركيج اؼبخدرات كبيع السلع 

أم  نشاط غَت مشركع  ناشئ ُب مكوف أك أكثر من "أك ىي" اؼبسركقة عرب االنًتنت
 (12)".مكونات االنًتنت مثل مواقع االنًتنت كغرؼ اادثات كالربيد اإلليكًتك٘ب

  ؾبموعة اعبرائم اعبنائية اؼبرتكبة عرب شبكة " كما تعرؼ جرائم االنًتنت بأهنا
 (13)"االنًتنت

  (14) ."كل جريبة يرتكبها آّـر من خبلؿ شبكة االنًتنت" أك بأهنا 
  صبيع األفعاؿ اؼبخالفة للقانوف كالشريعة "بأهنا :  مراد عبد الفتاح فيعرفها/د أما اؼبستشار

 (15) ."كاليت ترتكب بواسطة اغباسب اآلٕب من خبلؿ شبكة االنًتنت



 
 
 
 
 
 
 

 كل سلوؾ غَت مشركع ناتج عن الربط بُت األنظمة :" أما ؿبمد شوقي فيعرفها بأهنا
 (16)".اؼبعلوماتية كشبكات االتصاالت 

 كل اعبرائم اليت ترتكب باالستخداـ غَت اؼبشركع كاالحتيإب للشبكات :"  أك ىي
 :اؼبعلوماتية كىي تضم 

 اؼبساس بنظم اؼبعلوماتية أك اؼبعطيات اؼبعلوماتية 
 (Spam)إرساؿ حثالة الربيد اإلليكًتك٘ب أك جريبة تضخم الربيد اإلليكًتك٘ب 

 االعتداء على حرمة اغبياة اػباصة كاؼبعطيات الشخصية
 االحتياؿ باستخداـ بطاقة االئتماف

 العنصرية أك النازية أك التصرفات اؼبعادية
 تبييض األمواؿ

 (17) ."تنظيم مواقع االستغبلؿ اعبنسي كمواقع الدعارة ككذا مواقع اإلرىاب
 
 اُزؼش٣لبد اُز٢ رغز٘ذ إ٠ُ أداح اسرٌبة اُغش٣ٔخ ٝٓٞمٞػٜب أٝ /ة 

يرل أصحاب ىذه التعريفات أف جرائم االنًتنت تتحقق ُب اغبالة اليت  :ٓؾِٜب
 :تكوف فيها تلك الشبكة إما أداة الرتكأّا أك ؿببل ؽبا كمنها

  كل نشاط إجرامي تكوف لشبكة " تعريف الدكتور سليماف أضبد فضل بأهنا
االنًتنت دكرا إلسبامو على أف يكوف ىذا الدكر على قدر من األنبية كال ىبتلف 

األمر سواء ًب النشاط عرب االنًتنت أك كانت الشبكة كسيلة الرتكابو، ففي كلتا 
 (18)"اغبالتُت ينبغي أف يكوف لشبكة االنًتنت دكرا مؤثرا ُب إسباـ النشاط اإلجرامي

 ؾبموعة األفعاؿ كاألعماؿ "بأهنا :  ككذا تعريف الدكتور عادؿ عبد اعبواد ؿبمد
 (19)".غَت القانونية اليت تتم عرب شبكة االنًتنت أك تبث عرب ؿبتوياهتا

  تلك األعماؿ "ىي: فيعرفها كالتإب :  أما الدكتور فايز بن عبد ا الشهرم
غَت اؼبشركعة اليت تكوف شبكة االنًتنت أك أحد تطبيقاهتا إما كسيلة أك ضحية 

 (20) ."مستهدفة من قبل الفاعل أك الفاعلُت
  كل اعتداء يقع على نظم : " بينما يعرفها اامي أمُت ؿبمد الشوابكة بأهنا

 (22) ." كشبكاتو أك بواسطتها (21)الحاسب اآللي

 كل سلوؾ تكوف فيو األنظمة لشبكات : "كما تعرؼ جرائم االنًتنت بأهنا
 (23)"اؼبعلوماتية كسيلة، أك ىدفا أك ؿببل الرتكاب أفعاال إجرامية

 



 
 
 
 
 
 
 

على عكس  :رؼش٣ق اُغش٣ٔخ ٝكوب ُغٔبد اُغب٢ٗ اُؾخق٤خ / ط
التعريفات السابقة، يستند أصحاب ىذا التعريف إٔب معيار شخصي مفاده 

بتقنية اؼبعلومات، إضافة إٔب استخداـ كبل من  (اعبا٘ب)كجوب إؼباـ الفاعل 
اغباسب اآلٕب كاالنًتنت باألخص كوسيلة الرتكاب تلك اعبرائم، أم أف ىذا 

النوع من اعبرائم يتطلب الرتكابو الدراية كاؼبعرفة التقنية الكافية كالبلزمة  
المحامي منير محمد الجنبيهي كعلى ىذا قبد أف . بتكنولوجيا اؼبعلومات

تلك الجرائم التي : " جرائم االنًتنت  بأهنا كممدكح محمد الجنبيهي قد عرفا
كالتي يتم ارتكابها بأداة Crime transborderال تعرؼ الحدكد الجغرافية 

عن طريق شبكة االنترنت كبواسطة شخص  computerىي الحاسب اآللي 
كنفس الشأف بالنسبة للدكتور شَتين الياس دبابنة كاليت (24)"على دراية فائقة بهما

ىي الجريمة التي ترتكب بأداة الكمبيوتر، كعن طريق شبكة "عرفتها بأهنا 
  (25) ."االنترنت، كمن قبل أشخاص على دراية باستخداـ االنترنت كالكمبيوتر

: كما عرؼ الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازم اإلجراـ االنًتنيت بأنو       
الرتكاب  مصطلح يقصد بو عبوء ذكم القدرات العالية إٔب توظيف قدراهتم"

 (26)." اعبريبة بطريق االنًتنت

 كىناؾ من الفقو من عرفها كفقا ؼبعيار قانو٘ب، كما فعل الدكتور عمر ؿبمد      
كل ما يمكن ارتكابو من أفعاؿ غير مشركعة "فاعتربىا  أبو بكر بن يونس

 (28) ."بكونها جرائم(27)يعترؼ قانوف االنترنت 
كل ما "ككذا قسم العدالة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية اذ تعرفها بأهنا        

كبل من قانوف العقوبات  غَت مشركعة تنتهك كزبًتؽ يبكن ارتكابو من أفعاؿ
كاإلجراءات اعبزائية  باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات سواء بطريقة مباشرة أك غَت 

 (29) ."(اؼبسانبة ُب ارتكأّا)مباشرة 
كإٔب جانب ىذه التعريفات الفقهية قبد تعريفات أخرل، كالتعريف الذم        

تبناه مؤسبر األمم اؼبتحدة العاشر ؼبنع اعبريبة كمعاملة آّرمُت اؼبنعقد ُب فيينا ُب 
أم جريمة يمكن ارتكابها : " كالذم اعتربىا بأهنا17/4/2000-10الفًتة من 

بواسطة نظاـ حاسوبي أك شبكة حاسوبية، أك داخل نظاـ حاسوب فتشمل 
تلك الجريمة من الناحية المبدئية، جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في 

  (30)".ةالبيئة اإلليكتركني
كالتعريف الذم كضعو كزير الداخلية الفرنسي دكمينيك دكفالباف إذ عرفها        
 (31) ."ؾبموعة اعبرائم اعبنائية اليت ترتكب عرب شبكة االنًتنت: "بأهنا 



 
 
 
 
 
 
 

 

 بعد استعراضنا :اُ٘وذ أُٞعٚ ُٜزٙ اُزؼش٣لبد: أُيِت اُضبُش
للتعريفات اليت قيلت بشأف جرائم االنًتنت سواء القانونية أك الفقهية، فإنو ككما 
سبق ذكره ُب البداية ال يوجد أم من تلك التعريفات اليت حددت اؼبقصود من 

 . ىذه اعبرائم بصورة جامعة مانعة شاملة لو
كما سبق ذكره آنفا، فاؼبشرع ليس  :اُ٘وذ أُٞعٚ ُِزؼش٣لبد اُوب٤ٗٞٗخ - : 1

. (ُب بعض األحياف)من اختصاصو كضع التعريفات تاركا إياىا إٔب الفقو كالقضاء 
كلكن بالرغم من ذلك قبد أف كزير اػبارجية الفرنسي ُب التقرير اؼبقدـ للمجلس 
الوطٍت الفرنسي عرؼ جرائم االنًتنت كاعتربىا قائمة ُب حالة كاحدة ال غَت، أال 
كىي اغبالة اليت تستخدـ فيها تلك الشبكة كوسيلة الرتكأّا أم أنو حصرىا ُب 

تلك اغبالة متناسيا ُب ذلك أهنا من اؼبمكن أف تكوف ؿببل أك ىدفا أك ضحية 
الرتكاب تلك األفعاؿ اإلجرامية الغَت مشركعة، كما ىو الشأف ُب حالة إرساؿ 

  bombe informatique)القنبلة اؼبنطقية 
 كلتكساس فقد اكاألمر ذاتو يتكرر بالنسبة لقانو٘ب العقوبات لكاليفور٘ب       

حصرا جرائم االنًتنت ُب أفعاؿ معينة كاعترباىا قائمة فقط ُب تلك اغبالة ال غَت، 
أال كىي اغبالة اليت يتم فيها الدخوؿ أك السماح بالدخوؿ العمدم إٔب نظاـ أك 

شبكة معلوماتية ّٔدؼ التخطيط كالتنظيم لكل ـبطط لبلحتياؿ،أك لكسب 
األمواؿ كاػبدمات من أجل االحتياؿ، أك لتخريب كربطيم كل نظاـ،أك شبكة،أك 

 .      ،أك بيانات معلوماتيةةبرؾبي
 الشبكة أك إٔب نظاـ معلوماٌب ك  أك ُب حالة الدخوؿ إٔب اغباسب اآلٕب أ     

متناسُت ُب ذلك أف ىذه اغبالة ما ىي .دكف اغبصوؿ على إذف مسبق من صاحبو
إال نوع من بُت أنواع جرائم االنًتنت كبالضبط اإلجراـ غَت  اؼبعلوماٌب على 

 .شبكة االنًتنت
 من القانوف العريب النموذجي 1 أما بالنسبة لتعريف اؼبشرع العريب ُب اؼبادة       

كاالتصاالت فقد خلى اؼبوحد ُب شأف مكافحة سوء استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
 عرؼ اعبريبة اؼبعلوماتية اليت زبتلف من تعريف جرائم االنًتنت فاؼبشرع ُب اؼبادة السابقة

 . حقاجرائم االنًتنت  كما سنرل البالكثَت عن 
ىذا من جهة كمن جهة أخرل، أعترب أف اعبريبة اؼبعلوماتية تكوف قائمة ُب        

. حالة كاحدة كىي اغبالة اليت يستخدـ فيها الوسيط االلكًتك٘ب كوسيلة الرتكأّا
" كاؼبقصود بالوسيط االلكًتك٘ب كفقا لنص اؼبادة السابقة من القانوف السابق 

مثلخدمة أك " شبكة اغباسب اآلٕب أك االنًتنت أك أم شبكة الكًتكنية أخرل 



 
 
 
 
 
 
 

 ُب حُت قبد أف جرائم االنًتنت يشًتط (32)ُب فرنسا (Minitel)شبكة اؼبينيتاؿ 
الرتكأّا كجود شبكة كحيدة تسمى باالنًتنت أك شبكة الشبكات كتكوف ىي 
بذاهتا  ؿببل لذلك االعتداء غَت اؼبشركع أك كسيلة كالشأف ذاتو بالنسبة لتعريف 
اؼبشرع اعبزائرم الذم عرؼ اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجية اإلعبلـ كاالتصاؿ دكف 

 .جرائم االنًتنت
 
كما ذكر سابقا، فإف الفقو اختلف ُب تعريفو  :اُ٘وذ أُٞعٚ ُِزؼش٣لبد اُلو٤ٜخ-: 2

 .عبرائم االنًتنت كذلك راجع إٔب اؼبعيار الذم يستند إليو ىؤالء ُب تعريفاهتم ؽبا
 : فأما أصحاب االذباه األكؿ، فيعاب عليهم ما يلي*- 

إذ : قصورىم كحصرىم لجرائم االنترنت سواء في الفعل أك النظاـ الذم يحكم الدكؿ
اعتربكىا قائمة فقط ُب حالة كاحدة، ك ىي تلك اليت تستعمل فيها االنًتنت كوسيلة 

الرتكأّا كىذا غَت صحيح، ألنو يبكن أف تكوف تلك الشبكة ىدفا أك ضحية أك ؿببل 
 .الرتكاب مثل ىذه األفعاؿ غَت القانونية

ىذا من جهة كمن جهة أخرل، قبد أف من تلك التعريفات من قصرىا على         
. (أنظمة اؼبملكة العربية السعودية)األفعاؿ اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية كألنظمة دكلة معينة 

ُب حُت كاف من البلـز عدـ فعل ذلك، لكوف أف جرائم االنًتنت ىي ظاىرة عاؼبية  تأرؽ 
فهي كما سنرل الحقا، جريبة . كتعا٘ب منها صبيع الدكؿ العربية كالغربية، اؼبتقدمة ك النامية

 .يبكن أف تكوف كطنية كما يبكن أف تكوف دكلية
ىذا من ناحية كمن ناحية ثانية، فإننا نعرؼ أف الدكؿ اؼبتقدمة أم الغربية تعًتؼ         

بالقانوف الوضعي كحده كمصدر للقانوف ُب تنظيم كتسيَت شؤكهنا كأمورىا كحل نزاعاهتا، 
كال تعًتؼ بالشريعة اإلسبلمية أبدا كمصدر من مصادر ذلك األخَت، كلذلك كاف من 

الواجب عدـ حصرىا ُب اعبرائم اؼبخالفة للشريعة اإلسبلمية كألنظمة اؼبملكة العربية 
 .السعودية

 :  فيما ىبص االذباه الثا٘ب فيعاب على أصحابو ما يلي أما*- 
كل اعتداء يقع على نظم " : إف التعريف الذم اعترب جرائم االنًتنت بأهنا-

 قد استخدـ مصطلحات كاسعة كغَت "الحاسب اآللي كشبكاتو أك بواسطتها 
إذ تضمن مصطلح نظم اغباسب اآلٕب كالذم يضم كما سبق ذكره ُب . دقيقة

اؽبامش مكونات اغباسب اآلٕب كشبكاتو الية كاؼبمتدة ككذا األشخاص الذين 
 .تتحقق من خبلؽبم تلك الوظيفة



 
 
 
 
 
 
 

كعلى ىذا كاف من الواجب ككما ىو متفق عليو ُب لغة القانوف استخداـ -
نظم " مصطلحات دقيقة تعرب عن تلك اعبرائم، كاالقتصار فقط على عبارة 

 .ال غَت دبا أهنا تضم الشبكات" الحاسب اآللي 
أما بالنسبة للتعريف الذم تبناه مؤسبر األمم اؼبتحدة العاشر ؼبنع اعبريبة كمعاقبة - 

آّرمُت، فإنو كبالرغم من كونو من أفضل التعريفات اليت تناكلت ظاىرة اإلجراـ 
اؼبعلوماٌب بصورة عامة إال أنو ٓب يعرؼ جرائم االنًتنت، فقد اشتمل على جرائم 

 . اغباسب اآلٕب كاعبرائم اليت ترتكب عرب الشبكات سواء الية أك اؼبمتدة
ىذا من جهة كمن جهة أخرل،  فاف ىذا التعريف قد استخدـ عبارات        

أف جريمة االنترنت ىي سلوؾ "كاسعة كغَت دقيقة ك بالضبط فيما ىبص عبارة 
كىذا غَت صحيح إذ أف ىناؾ بعض الدكؿ اليت ذبيز قوانينها بعض ". غير مشركع

 .ىذه السلوكيات كتعتربىا مشركعة
سلوؾ إرادم غير : "كعلى ىذا نرل أنو يبكننا تعريف جرائم االنًتنت بأهنا       

مشركع، صادر عن شخص مسئوؿ جنائيا ذا دراية فائقة بمجاؿ الحوسبة، 
معاقب عليو قانونا بجزاء جنائي تكوف شبكة االنترنت محال لو أك كسيلة 

 ".الرتكابو 
لقد اخًتنا ىذا التعريف علو يكوف جامعا مانعا عبرائم االنًتنت، فاعتربناىا  - 

كل سلوؾ إجرامي، ككما ىو متعارؼ عليو ُب لغة القانوف اعبنائي، السلوؾ 
اإلجرامي يضم كبل من السلوؾ اإلهبايب الذم يتمثل ُب القياـ بفعل هبرمو 

القانوف،ك السلوؾ السليب الذم يتمثل ُب االمتناع عن فعل يلزمو القانوف، بشرط 
أف يكوف ىذا السلوؾ إراديا أم صادرا عن إرادة يعتد ّٔا القانوف اعبنائي سواء 

 .أكاف ذلك عمدا أك خطأ أك متعديا للقصد
عن طريق السلوؾ إال أنو من اؼببلحظ أف جرائم االنًتنت ترتكب إال         

 كاؼبتمثل ُب كل حركة عضوية إرادية صادرة عن اعبا٘ب كالذم يتوصل ّٔا اإليجابي
إٔب ارتكاب فعل هبرمو القانوف، كيكوف ُب مثل ىذه اعبرائم بالضغط على زر 
لوحة مفاتيح اغباسوب اؼبربوط باالنًتنت كىو جالس كراءه دكف اغباجة إٔب 

مثل الولوج بقصد اللهو ُب حركة أك مسار القطارات، فيخرج . مبارحة مكانو
األمر عن السيطرة ك يتم تدمَت بيانات ربريك القطارات عرب اغباسوب، كبالتإب 

، كعليو فأف جرائم ...ربدث كارثة تكوف نتيجتها خسائر مادية كبشرية كبَتة
  (33) .الجرائم االيجابيةاالنًتنت ىي من 



 
 
 
 
 
 
 

ضف إٔب ذلك فاف ارتكأّا وبتاج بالضركرة إٔب منطق تقٍت، أم أهنا تتم عرب         
كما أهنا ربتاج إٔب فبارسة نشاط تقٍت ، (34)االنًتنت أك باستخداـ اؼبعاعبة اآللية للبيانات
 .ؿبدد يتمثل ُب استخداـ اغباسوب كاالنًتنت

ىذا من جهة كمن جهة أخرل، هبب أف يكوف صادرا عن شخص مسئوؿ مسؤكلية جنائية 
كال يعًتضو عوارض األىلية من صغر السن أك إكراه أك جنوف أك عتو أك كاف ذلك السلوؾ 

 .سواء أكاف بالغا للسن الرشد اعبنائي أك حدثا دكف صغَت السن.نتيجة حالة الضركرة
كمن جهة ثالثة، هبب أف يكوف ىذا السلوؾ غَت مشركع أم غَت مباح باعتبار أف         

 .اإلباحة زبرج السلوؾ اإلجرامي من دائرة التجرٙب
  كمن جهة رابعة، هبب أف يكوف ىذا السلوؾ معاقب عليو قانونا جبزاء جنائي، أم       

ضف إٔب ذلك هبب أف يكوف ىذا السلوؾ صادرا عن . صادر عن قاعدة قانونية مكلفة
شخص ذا دراية فائقة دبجاؿ اغبوسبة، ؼبا يتطلبو ىذا النوع من اإلجراـ من خربة كحرفية 

 .فنية عالية سواء عند ارتكأّا أك عند العمل على عدـ اكتشاؼ مرتكبها
 كاعبدير بالذكر أننا حاكلنا عدـ حصر ىذه اعبرائم ُب تلك اليت تستخدـ فيها شبكة     

 بل أخذنا بعُت االعتبار اعبرائم اليت تقع على تلك الشبكة –االنًتنت كوسيلة الرتكأّا 
 ...أم اليت تكوف ضحية فيها كما أكثرىا

 
اُزيٞس اُزبس٣خ٢ ٝ إؽقبئ٤بد ؽٍٞ عشائْ : أُجؾش اُضب٢ٗ

 :االٗزشٗذ
لقد أحدث التحوؿ اغبضارم كالتقدـ الذم اجتاح عاؼبنا ُب العصر        

اغبديث تغَتا ملموسا ُب نوعية اعبرائم كآّرمُت، فبعد أف كانت الغلبة للجرائم 
القائمة على العنف أك القسوة أصبحت الغلبة للجرائم القائمة على اؼبقدرة 

حبيث استغل آّرموف ىذا التقدـ ُب تطويع اؼبخًتعات العلمية . الذىنية كالذكاء
 .اغبديثة ػبدمة أىدافهم اإلجرامية

كتعترب االنًتنت إحدل كأىم نتائج ىذا التقدـ العلمي إذ حولت العآب        
بأكملو إٔب قرية صغَتة يتبادؿ الناس أخبارىم فيها انطبلقا من أماكنهم دكف 

كُب اؼبقابل أصبحت هتدد ذلك األخَت نتيجة سوء . اغباجة إٔب مبارحتها
استغبلؽبا، كذلك بظهور جرائم تسمى جبرائم االنًتنت تستخدـ الشبكة فيها 

 .كوسيلة أك كمحل الرتكأّا



 
 
 
 
 
 
 

كذبدر اإلشارة إٔب أف ىذه اعبرائم ُب تزايد متواصل كمستمر كمرعب مهدد        
ؼبصاّب الدكؿ بأكملها، كىذا ما تبينو اإلحصائيات كالدراسات اليت أجريت 

 .حوؽبا
 

لقد ربولت شبكة  :اُزيٞس اُزبس٣خ٢ ُغشائْ االٗزشٗذ: أُيِت األٍٝ
االنًتنت نتيجة انتشارىا كزيادة استخدامها بشكل ىائل من ؾبرد شبكة حبث 
أكاديبي إٔب بيئة متكاملة لبلستثمار كالعمل كاإلنتاج كاإلعبلـ كاغبصوؿ على 

كُب ىذا يقوؿ أحد الفقهاء كاصفا . اؼبعلومات ٍب إٔب بيئة مكيفة لئلجراـ كآّرمُت
أصبحت اآلف مرتعا للنازيين الجدد الداعين للعنصرية كاالضطهاد "إياىا بأهنا 

للعديد من فئات بني البشر، كطريقا اللتقاء أصحاب الشذكذ الجنسي، 
ككسيلة لالتصاؿ كالتنظيم بين اإلرىابيين كالقائمين على الجريمة المنظمة 

 (35)". أمرا بإلقاء القبـ عليو نظير جريمتو"ككل من ىو صادر ضده 
 

ُب  (36)كلقد ظهرت جرائم االنًتنت :اُزيٞس اُزبس٣خ٢ ُغشائْ االٗزشٗذ -: 1
حقل جرائم التقنية العالية ُب هناية الثمانينات ككاف ذلك من خبلؿ جرائم 

 نوفمرب 2اؼبؤرخة كاقعتها ُب " جريبة دكدة موريس"العدكاف الفَتكسي أك بالضبط 
" ركبار موريس"سنة كيسمى 23، حيث سبكن طالب يبلغ من العمر 1988

(Robert Moris)  من إطبلؽ كنشر فَتكس  إلكًتك٘ب عرؼ بدكدة موريس
(Moris Worms ) آالؼ جهاز كمبيوتر 6، سبكن من خبللو من مهاصبو 

، (من ضمنها أجهزة العديد من اؼبؤسسات كالدكائر اغبكومية)مرتبط باالنًتنت 
كقد سبب ذلك أضرارا كخسائر بالغة كجسيمة أبرزىا إيقاؼ آالؼ األنظمة عن 

 سنوات 3العمل كتعطيل كإنكار اػبدمة كقد حكم على موريس بالسجن مدة 
  (37) . آالؼ دكالر غرامة10و
 ُب "IP-SPOOFING" قبح ىجـو ـبطط لو عرؼ باسم 1995كُب عاـ        

كقف عمل الكمبيوترات اؼبتصلة باالنًتنت كتشغيل كمبيوترات كنبية ُب مكاهنا 
تظاىرت بأهنا الكمبيوترات اؼبوثقة كمن ذلك التاريخ بدأت العديد من اؽبجمات 

خطَتة   ىجمات1996مستفيدة من نقاط الضعف ُب األنظمة، فقد شهد عاـ 
  Denial –of- service attaks."ىجمات إنكار اػبدمة" عرفت باسم

استهدفت تعطيل النظاـ عن العمل من خبلؿ ضخ سيل من اؼبعلومات كالرسائل 
تؤدم إٔب عدـ قدرة النظاـ اؼبستهدؼ على التعامل مع الطلبات الصحيحة، أك 



 
 
 
 
 
 
 

كما سعت أيضا اؽبجمات اؼبعتمدة على االنًتنت نفسها . ذبعلو مشغوال عنها
كما تعرضت كل من ككالة اؼبخابرات األمريكية  ككزارة . لتعطيل مواقع االنًتنت

العدؿ األمريكية كالدفاع اعبوم األمريكي كنازا الفضاء كؾبموعة من مواقع شركات 
التقنية كالوسائط اؼبتعددة ُب أمريكا كأكركبا ككذلك عدد من اؼبواقع اإلسبلمية 

 (38) .ؽبجمات من ىذا النوع
 Internet)كذبدر اإلشارة إٔب أف أكؿ استخداـ ؼبصطلح جرائم االنًتنت      

Crime) 16 ُب مؤسبر جرائم االنًتنت اؼبنعقد ُب أسًتاليا للفًتة كان-

17/02/1998
(39) 

كأف أكؿ استخداـ ؼبصطلح االكبراؼ االنًتنيت كاف من طرؼ اؼبختصوف دبركز 
  (40) .البحوث كالدراسات بإدارة شرطة ديب، بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة

  ىذا من جهة كمن جهة أخرل، قبد أف مؤسبر القانوف كاالنًتنت اؼبنعقد ُب     
 قد أشار إٔب مبلحظة ىامة جدا تتمثل ُب 26/01/2001الربتغاؿ يـو / لشبونة

 ،(41)كجوب عدـ االلتفات إٔب اؼبصطلحات غَت دقيقة للتعبَت عن جرائم االنًتنت
دكف غَته للتعبَت عنها، مع  (Cybe crime)كاعتماد فقط مصطلح سيرب كرٙب 

األخذ ُب االعتبار التمييز بُت اعبرائم اليت يبكن ارتكأّا عرب االنًتنت كتلك اليت 
  (42) .ال يبكن ارتكأّا عربىا

 

 :اإلؽقبئ٤بد اُز٢ أعش٣ذ ؽٍٞ عشائْ االٗزشٗذ: أُيِت اُضب٢ٗ
لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا للمعلومات تغَتا جذريا كشامبل ىز كياف عاؼبنا سواء 

باإلهباب كظهور كسائل اتصاؿ جديدة ٓب يسبق للبشرية معرفتها، أك بالسلب 
حيث أهنا أفرزت أمباطا مستحدثة من اعبرائم اؼبتميزة كاػبطَتة، أنبها جرائم التقنية 

 .العالية كبالضبط جرائم االنًتنت اليت ىي ؿبل دراستنا
كبالرغم من أف ىذه الظاىرة اإلجرامية حديثة كمتميزة، إال أهنا سبكنت كُب        

كقت قياسي قصَت جدا من غزك كاجتياح العآب بأكملو، كأصبحت هتدد مصاّب 
كالسياسية كحىت ُب صبيع آّاالت االقتصادية كاالجتماعية  (اؼبتقدمة كالنامية)دكلو 

 . حوؽباكىذا ما تثبتو اإلحصائيات كالدراسات اليت أجريت .القانونية
 
 – لقد تأثرت الدكؿ اؼبتقدمة:اإلؽقبئ٤بد ك٢ اُذٍٝ أُزوذٓخ -: 1

من التطور التكنولوجي الذم شهده عاؼبنا كما أفرزه من آثار –بالدرجة األكٔب
سلبية ضارة بآّتمعات، سبثلت ُب بركز جرائم مستحدثة كبشكل خاص ظهور 
جرائم االنًتنت، نتيجة سوء استخداـ تلك التقنية اغبديثة كالعاؼبية كاستغبلؽبا 



 
 
 
 
 
 
 

كلكن بالرغم من حداثة . (سواء كانت ُب دلك كسيلة أك ؿببل)الرتكاب جرائم 
إال أهنا لقت اىتماـ الباحثُت، فأجريت حوؽبا دراسات . ىذه اعبرائم نسبيا

ففي . منهاكإحصائيات تبُت مدل خطورهتا كبالتإب كجوب مكافحتها كاغبد 
 تبُت أف (43) ،(IFCC)أحدث التقارير السنوية ؼبركز شكاكل احتياؿ االنًتنت األمريكي 

شكول  120.000ليصل إٔب  2003عدد الشكاكل اؼبقدمة ؽبذا اؼبركز قد تضاعف سنة 
 %60أم بنسبة  (2002 ك2001 ك2000)مقارنة بتلك اليت سجلت ُب السنوات السابقة 

مليوف دكالر  (54) كقد بلغت اػبسائر الناصبة عن تلك اعبرائم (44) .2002مقارنة بسنة 
  (45) .على عكس السنوات السابقة

كإف كانت تتعلق فقط جبريبة –كذبدر اإلشارة إٔب أف ىذه اغباالت اليت ًب التبليغ عنها       
 ال تعكس األرقاـ (46)االحتياؿ عرباالنًتنت كاليت ىي كاحدة من أمباط جرائم االنًتنت

إذ أف الكثَت من تلك اعبرائم . اغبقيقية لذلك الشبح الذم يرعب كيؤرؽ دكؿ العآب
الرقم "أ "بالرقم األسود"ترتكب كتظل ُب طي الكتماف، كىذا ما يعرب عنو علماء اإلجراـ

  .(47) (Le chiffre noir)"المخفي
كإٔب جانب ذلك فقد أجريت عدة دراسات كقدمت عدة تقارير عن ـباطر تقنية        

 كالدراسات العاؼبية األمريكي، فإف تاؼبعلومات كربديدا االنًتنت، فوفقا ؼبركز االسًتاتيجيا
 بليوف سنويا، 10الشرطة الفيدرالية األمريكية قدرت أف حجم اعبرائم االلكًتكنية يصل إٔب 

فقط كُب دراسة أخرل قدرت تلك  (% 17):لكن اؼببلغ عنها إٔب اعبهات اؼبختصة يقدر بػ 
 األخَتة أضرار جرائم االنًتنت كالكمبيوتر

 مليارات دكالر سنويا كأضافت إٔب أف تكلفة جريبة اغباسب اآلٕب كاالنًتنت 5حبوإب 
  (48) . دكالر سنويا مقابل ذات اؼببلغ تكلفة جرائم السرقة باإلكراه6000الواحدة تساكم 

 
 كإذا كاف الوضع ُب :(دٍٝ اُؼبُْ اُؼشث٢): اإلؽقبئ٤بد ك٢ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ -: 2

دكؿ الوطن العريب ىبتلف بكثَت عن ذلك اؼبوجود ُب دكؿ العآب اؼبتقدمة، من حيث كوهنا 
أقل تأثرا بالتقنية العاؼبية كما أفرزتو من أثار سلبية كباػبصوص اعبرائم اؼبستحدثة الفريدة من 

إال أف ىذا . نوعها ،اليت ظهرت نتيجة سوء استخداـ تلك التقنية كبالضبط جرائم االنًتنت
ال ينكر عدـ تعرضها ؼبثل تلك اعبرائم، خاصة مع ظهور االنًتنت كاجتياحها للعآب العريب 

 اغبياة، كؽبذا كاف لزاما على الباحثُت العرب االىتماـ ّٔذه فُب  صبيع نواحي كميادم
 .الظاىرة اإلجرامية اغبديثة كذلك دبحاكلة فهم طبيعتها كمن ٍب مواجهتها كالتحكم فيها

كلقد أجريت العديد من الدراسات اؼبختلفة حوؽبا كمنها الدراسة اليت أجرهتا منظمة        
(Business Software Aliance)  ُب الشرؽ األكسط، كاليت تبُت من خبلؽبا كجود تباين



 
 
 
 
 
 
 

اؼبملكة  مبليُت دكالر ُب 3ُب حجم اػبسائر، حيث تراكحت بُت  بُت دكؿ تلك اؼبنطقة
  (49) .العربية السعودية كاإلمارات العربية اؼبتحدة كمليوف كأربعمائة ألف دكالر أمريكي ُب لبناف

كأظهرت دراسة أخرل، أف معظم اعبرائم اليت تتم ُب العآب العريب عبارة عن اخًتاقات        
كتشويو اؼبعلومات باإلضافة إٔب عمليات التخريب، كذلك عن طريق إرساؿ الفَتكسات إٔب 

اؼبؤسسات العامة أك اػباصة فبا يؤدم إٔب كجود أضرار كبَتة كفادحة تقدر حجم خسائرىا ُب 
 : الدكؿ العربية كاآلٌب 

، أما الكويت كقطر (% 92)  البحرين كاإلمارات العربية اؼبتحدة تقدر فيها اػبسائر نسبة       
ليليها  (% 87: )، بينما األردف فنسبة اػبسائر فيها ىي(% 91): فنسبة اػبسائر تقدر بػ 

أما باقي الشرؽ .(% 77)ٍب السعودية ك لبناف ب  (% 87: )ٍب مصر بػ  (% 86): عماف بػ 
 .(% 87)األكسط فيقدر فيو حجم اػبسائر بنسبة 

 جريبة تتعلق 3649 أنو ًب تسجيل األردفكلقد أظهرت أرقاـ رظبية ؼبديرية األمن العاـ ُب        
 شخصا بينهم 186كبلغ عدد اؼبتورطُت فيها  (2009)بتكنولوجيا اؼبعلومات خبلؿ العاـ اؼباضي 

  (50) . من اعبنسية األجنبية18 أردنيا ك 168
 فهي كغَتىا من دكؿ العآب ليست ُب منأل عن جرائم االنًتنت، حيث الجزائرأما ُب        

 حقيقيا للمؤسسات كالشركات ايعترب ىذا الشكل اعبديد من اإلجراـ العابر للحدكد هتديد
. كخاصة بعد بداية انتشار استعماؿ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ اغبديثة ُب صبيع آّاالت

كىذا ما كشفتو إحصائيات قدمها مركز البحوث القانونية كالقضائية التابع لوزارة العدؿ إذ 
منها مواقع رظبية كخاصة مواقع )كصل عدد اؽبجمات اليومية على ـبتلف اؼبواقع اإلليكًتكنية 

 الذم استعمل لبيع قطع أثرية لوالية عنابة "الشركؽ"ىيئات كجرائد كطنية بينها موقع جريدة 
كعرض صور خليعة على االنًتنت، كاخًتاؽ منظومة البنك اعبزائرم كاعبمارؾ الوطنية من 

 . ىجمة ُب الشهر3000إٔب  (طرؼ شاب يتحكم ُب اإلعبلـ اآلٕب من كالية أـ البواقي
ىذا من جهة كمن جهة أخرل، كحسب ذات اإلحصائيات فإف عدد اعبرائم اؼبعلوماتية تطور          

كلقد بلغ عدد .2006 متهما سنة 51 قضية تتضمن 12 متهما إٔب 20 تتضمن 2005 قضية سنة 12من 
 .شخصا88  2010األشخاص اؼبتابعُت ُب اعبرائم اؼبعلوماتية ُب أبريل 

كمن جهة ثالثة، فإنو ككفقا للتقرير الذم عرضو ذلك اؼبركز ُب منتدل حوؿ اعبريبة السيربانية          
 فاف الطلبة كاؼبختصُت ُب تكنولوجيا اؼبعلومات الذين 05/05/2010اعبزائر العاصمة ُب  الذم نظم ُب

 سنة عادة ما يكونوا متورطُت ُب اعبريبة اإلليكًتكنية كأشارت اػبرب إٔب أنو 30 ك25تًتاكح أعمارىم بُت 
 (51) .من بُت دكافع اؼبذنبُت األسباب اؼبالية أك االنتقاـ أك الفضوؿ

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 اُخبرٔــــخ

 :  كختاما لدراستنا ىذه ًب استخبلص النتائج التالية    
 صعوبة االتفاؽ على تعريف فقهي جامع شامل مانع عبرائم االنًتنت 
  كلكنو كبالرغم من ذلك حاكلنا اقًتاح تعريف ؽبذا النوع اؼبستحدث من اإلجراـ

أف جرائم االنًتنت ىي كل سلوؾ إرادم غَت مشركع، صادر عن شخص : "كىو
مسئوؿ جنائيا ذا دراية فائقة دبجاؿ اغبوسبة، معاقب عليو قانونا جبزاء جنائي 

 ".تكوف شبكة االنًتنت ؿببل لو أك كسيلة الرتكابو 
  جرائم االنًتنت ىي جرائم اهبابية، كما أهنا ربتاج إٔب فبارسة نشاط تقٍت ؿبدد

كىي  تصنف ضمن جرائم التقنية العالية .يتمثل ُب استخداـ اغباسوب كاالنًتنت
كاليت ظهرت ُب حقلها ُب هناية الثمانينات من خبلؿ جرائم العدكاف الفَتكسي أك 

 .1988 نوفمرب 2اؼبؤرخة كاقعتها ُب " جريبة دكدة موريس"بالضبط 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اُٜٞآـــؼ



 
 
 
 
 
 
 

َمصد بانجزائى انًسخحدثت أنًاط ين انجزائى انخٍ نى َأنفها انًجخًع فٍ انسابك، ين - 1
أك ىي اعبرائم اؼبخطط ؽبا كاليت يستعُت . ارتكأّا كنوع اعبناة فيها كحجمهاحُث أسهىب 

آّرموف عند تنفيذىا من معطيات العلم اغبديث مثل جرائم اإلرىاب كاؼبخدرات كجرائم 
اغباسوب اآلٕب كاالنًتنت أك ىي تلك اليت يشًتط الستخدامها التقنية اغبديثة لتسهيل 

التحقيق ُب اعبرائم اؼبستحدثة، جامعة : ؿبمد األمُت البشَتم/د. تنفيذىا كإخفاء معاؼبها
 9 ك8، ص 2004نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 

 9ؿبمد األمُت البشَتم، نفس اؼبرجع، ص/ ؼبزيد من التفاصيل أنظر   د-2
 ك جرائم التقنية العالية، ك جرائم اإلرىاب اعبريبة اؼبنظمة : تضم اعبرائم اؼبستحدثة- 3

 .كجرائم عسل األمواؿ، ك حوادث الطَتاف اؼبد٘ب
 نتائج طبيعية لبيئة التقنية العإب  High-Technology crime كتعترب جرائم التقنية العالية

High-Technology Environnement   اليت يعيش فيها، كالذم يشكل اغباسب اآلٕب أساىا
 85 ك ص 4ؿبمد األمُت البشَتم، نفس اؼبرجع، ص /أنظر   د

 :ك ىذا ما أكدتو قمة برلُت، ك ذلك كما يلي-4
Le sommet de Berlin, relatif à la cybercriminalité n’aura permis de dégager 

qu’une seule certitude, une définition universel de la cybercriminalité et l’on 

peut même se demandé si une entente sera un jour possible. 

L’impossible définition universel de la cybercriminalité, disponible en ligne à 

l’adresse suivante : http://www.vilage  -_justice.com 

ثورة اؼبعلومات كانعكاساهتا على قانوف العقوبات، دار النهضة : ؿبمد سامي الشوا/ د -5
 .5، ص 1994العربية، القاىرة، 

ؿبمد شوقي، القاضي دبجلس الدكلة كرئيس ؾبلس إدارة اعبمعية الدكلية / تصريح د- 6
من اإلباحية ... جرائم االنًتنت: ؼبكافحة اإلجراـ السيربا٘ب بفرنسا ُب اؼبقاؿ اؼبعنوف بػ

 .12/08/2008بتاريخ  http://www.moheet.com لئلرىاب، اؼبنشور على اؼبوقع التإب

-
7  La cybercriminalité peut se définir comme l’ensemble des infractions 

pénales commises sur le réseau d’Internet et elle correspond à trois catégories 

distinctes d’infraction: 

Les infractions de contenu, les atteintes à la propriété intellectuelle et les 

infractions informatiques. 

M. député Jean-Marc Nesme : Assemblée Nationale, rapport fait au nom de la 

commission des affaires étrangères sur le projet   de loi n° 905 autorisant 

l’approbation de la convention sur la cybercriminalité. 17/12/2004 disponible 

en ligne à l’adresse suivante http:///www.assemblee-nationale.fr 
نحى صُاغت نظزَت عايت فٍ عهى انجزًَت : عبد انفخاح بُىيٍ حجاسٌ/  انًسخشار د-8

؛أنظر كذلك 14،ص2009اؼبعلوماٌب،الطبعة األكٔب، منشأة اؼبعارؼ،اإلسكندرية،وانًجزو 
خطر اعبرائم اؼبعلوماتية االلكًتكنية، دراسة مقارنة، ؾبلة : عمر فاركؽ فحل/اؼبستشار د

 .314،ص72، السنة 3/4ااموف،سوريا، العدد
 اؼبتضمن القواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعبلـ 09/04القانوف رقم- 9

 .كاالتصاؿ كمكافحتها

http://www.moheet.com/
http://www.moheet.com/
http://www.assemblee-nationale.fr


 
 
 
 
 
 
 

جرائم االنًتنت بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف، دار :ؿبمد األلفي/حسُت الغافرم،أ/د-10
 .37،ص2008النهضة العربية، القاىرة ،

جرائم االنًتنت من منظور قانو٘ب كشرعي : حبث منشور بعنواف: ؿبمد عبد ا اؼبنشاكم- 11
 www.minshawi.com :على اؼبوقع االليكًتك٘ب

اعبرائم اؼبعلوماتية على شبكة االنًتنت، دار اؼبطبوعات اعبامعية، : أمَت فرج يوسف /أ- 12
 .113ك 107اإلسكندرية،بدكف سنة نشر، ص

-13 « la cybercriminalité, c’est l’ensemble des infractions pénales qui se  

commettent sur le réseau internet. » 

 :على االنًتنت على اؼبوقع التإب  la cybercriminalité :بحث منشور تحت عنواف

http:///www.interieur.gouv.fr 

 نايف ةجرائم نظم اؼبعلومات،الطبعة األكٔب، أكاديبي: حسن  طاىر داكد/ اؼبهندس-14
 .40،ص 2000العربية للعلـو األمنية ، الرياض،

شرح جرائم الكمبيوتر كاالنًتنت، بدكف دار النشر، بدكف : عبد الفتاح مراد/ اؼبستشار د-15
 .40سنة نشر، ص

16-  Mohamed Chawki , op.Cit, p 23. 

17- « sous le terme la cybercriminalité sont regroupées toutes les infractions 

commises par l’utilisation illicite ou frauduleuse des réseaux informatiques ; 

-Atteinte aux systèmes d’information ou aux données informatisées. 

 -Envoie de courriers commerciaux non sollicité (spam). 

-Violation de la vie privée et des données personnelles. 

-Fraude à la carte bancaire. 

-Acte raciste ou néonazis. 

-Blanchiment d’argent. 

-Organisation de réseaux de prostitutions ou encore de réseaux de terroristes. » 

*l’harmonisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité, revue de web 

réalisé le 22/04/2004, disponible en ligne à l’adresse suivante 

http:///www.finances.gouv.fr 

اؼبواجهة التشريعية كاألمنية للجرائم الناشئة عن استخداـ شبكة : سليماف أضبد فضل/د-18
 .18 ص، 2007 ، دار النهضة العربية، القاىرة،(االنًتنت)اؼبعلومات الدكلية 

إجراـ االنًتنت،ؾبلة األمن كاغبياة، أكاديبية نايف العربية : عادؿ عبد اعبواد ؿبمد/د-19
 .70،ص2001يناير /2000،ديسمرب20،السنة 221العددللعلـو األمنية، الرياض، 

فايز عبد ا الشهرم مع ىداية نت ،اعبريدة اليومية االلكًتكنية للصحافة، / حوار د-20
، اؼبنشور على االنًتنت ُب اؼبوقع 2001يناير 30 السعودية،

 http:///www.hedayah.net:التإب
 كل مكونات اغباسب اؼبادية (computer systems )يقصد بنظم اغباسب اآلٕب-21

(hardware) أك اؼبعنوية software)) كشبكات االتصاؿ اػباصة بو (networks)، 
ىبلٕب عبد االلو أضبد / د. كاليت يبكن ربقيق كظيفة أك ىدؼ ؿبدد. باإلضافة إٔب األشخاص

تفتيش نظم اغباسب اآلٕب كضمانات اؼبتهم اؼبعلوماٌب، دراسة مقارنة ، الطبعة األكٔب، دار :
 .15،ص1997النهضة العربية ،القاىرة ،

http://www.interieur.gouv.fr
http://www.finances.gouv.fr
http://www.hedayah.net
http://www.hedayah.net


 
 
 
 
 
 
 

جرائم اغباسوب كاالنًتنت، الطبعة األكٔب، دار الثقافة، :  اامي أمُت أضبد الشوابكة-22
 .10ص، 2004عماف، 

-
23 « le cybercrime, ou la cybercriminalité est largement rependue pour décrire 

une activité dans  laquelle les systèmes informatiques sont  un outil, une cible 

ou un lieu pour réaliser des activités criminelles ». 

 http://fr.wikipedia.org:على اؼبوقع التإب "cyber crime" حبث منشور ربت عنواف
جرائم االنًتنت، دار الفكر : اامي منَت ؿبمد اعبذبيهي، فبدكح ؿبمد اعبنبيهي-24

 .13، ص 2004اعبامعي، اإلسكندرية، 
التأثَت االجتماعي كاالقتصادم عبرائم االنًتنت ُب آّتمع : شَتين الياس دبابنة-25

االرد٘ب،رسالة دكتوراه ُب علم االجتماع، كلية الدراسات العليا، اعبامعة االردنية 
 .39ص،2008،

 .266ص  السابق،ععبد الفتاح بيومي حجازم، اؼبرج/ د --26
ىو نوع جديد من فركع القانوف، كىو هبمع ُب عبلقة  Cyber law، قانوف االنًتنت-27

عمر ؿبمد / أنظر د. كاحدة مباشرة بُت معاعبة البيانات كاؼبعلومات كبُت خدمات االتصاؿ
اعبرائم الناشئة عن استخداـ االنًتنت، األحكاـ اؼبوضوعية كاعبوانب : أبو بكر بن يونس

كلقد ًب .  كما بعدىا103، ص 2004اإلجرائية، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، القاىرة،  
 أنظر. 1996ميبلده سنة 

Vincent Fauchonx Pierre Deprez : Le droit de l’Internet, lois, contrats et 
usage, litec, 2008, Paris, p2 

عمر بن يونس، جرائم االنًتنت كالقوانُت الدكلية، منشور على /حوار ؾبتمع اؼبعرفة مع د- 28
 :اؼبوقع التإب

http://www.mengo.net 

-29 Selon le Département de la justice (United States Department of Justice) la 

Cybercriminalité est considérée comme « une violation du droit pénal 

impliquant la connaissance de la technologie de l’information pour sa 

perpétration, son investigation, ou ses procédures pénales» 

U.S. Départment of justice. Disponible sur le site: http://www.justice.gov. 

-30 Selon l’O.N.U., la« cybercriminalité » doit recouvrir « tout comportement 

illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des 

systèmes informatiques et des données qu’ils traitent », et dans une acception 

plus large « tout fait illégal commis au moyen d’un système ou d’un réseau 

informatique ou en relation avec un système informatique ». 
. انًحايٍ أيُن أحًد انشىابكت، انًزجع انسابك، انًىضع انسابك:  انخىانٍيأنظز عم

 78 انًاعست جالل يحًد انشغبٍ، صاَم فاضم انهىاوشت، انًزجع انسابك، صوأسايت أحًد 

Deuxième Congrès des Nation Unies , à Vienne , sous le titre « la prévention 

du crime et le traitement des délinquants»,10-17 /04/2000.disponible sur le 

site: http://www.uncjin.org. 

-31  La cybercriminalité : « C’est l’ensemble des informations pénales qui se 

commettent sur le réseau Internet »ou «C’est l’ensemble des infractions 

pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunications 

en général et plus particulièrement sur les réseaux partageant le protocole 

TCP-IP, appelés communément l’Internet». 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.mengo.net/
http://www.justice.gov./
http://www.uncjin.org./


 
 
 
 
 
 
 

La définition du ministre de l’intérieure français, disponible en ligne à 

l’adresse suivante : http://vsabouni.free.fr et sur le site : 

http://www.interieur.gouv.fr 

تتحقق شبكة أك خدمة اؼبينيتاؿ عن طريق جهاز وبمل ذات االسم، حيث شاع -32
ك تتم ىذه . استخدامو ُب فرنسا على كبو كاسع منذ منتصف الثمانينات ُب القرف اؼباضي

 كلكنو صغَت (PC)اػبدمة عن طريق ىذا اعبهاز الذم يشبو جهاز اغباسب اآلٕب الشخصي 
اغبجم نسبيا، كيتكوف من شاشة صغَتة، كلوحة أزرار تشمل على حركؼ كأرقاـ مثل تلك 

اػباصة بالكمبيوتر، كىو كسيلة اتصاؿ مرئية تنقل الكتابة على الشاشة دكف الصور، أم أهنا 
كسيلة اتصاؿ بالكتابة، كيكفي استعمالو أف يتم اتصالو خبط اؽباتف، كقد أخذ مكانة ىامة 

اؼبستشار / د. ُب عآب االتصاالت كاؼبعلومات، كما استخدـ كوسيلة إلبراـ العقود االليكًتكنية
 43عبد الفتاح بيومي حجازم، اؼبرجع السابق، ص 

ىي اليت يتمثل السلوؾ اإلجرامي ُب فعل يبنعو القانوف كيعاقب : يقصد باعبرائم االهبابية-33
نظرية –مبادئ قانوف العقوبات اعبزائرم ، القسم العاـ،نظرية اعبريبة :عبد القادر عدك/د.عليو

 .260،ص 2010اعبزاء اعبنائي،دار ىومة،اعبزائر،
ؾبموعة من العمليات اؼبًتابطة كاؼبتسلسلة :"يقصد باؼبعاعبة اآللية للبيانات أك اؼبعلومات -34

بدء من صبع البيانات كإدخاؽبا إٔب اغباسب اآلٕب كمعاعبتها كفقا للربامج اليت تعمل ّٔا 
جرائم :ؿبمود أضبد عبابنة ".اغباسبات كصوال إٔب ربليلها كإخراجها بصورة معلومات

 .83،ص 2005اغباسوب كأبعادىا الدكلية، دار الثقافة ،عماف ،
 35ؿبمد األلفي، اؼبرجع السابق، ص / حسُت الغافرم، أ/ د- 35
 Cyber crime و Internet crime يقابل مصطلح جرائم االنًتنت ُب اللغة االقبليزية- 36

 La criminalité أو  Cyberdélinquance أو Cybercriminalité انفزنسُت كُب اللغة

informatique su l’Internet 

جرائم : أيبن عبد ا فكرم/ ك كذا د. 99أمَت فرح يوسف، اؼبرجع السابق، ص / أ- 37
عمر /  دو100، ص 2007نظم اؼبعلومات، دراسة مقارنة، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، 

 .61ؿبمد أبو بكر بن يونس، اعبرائم الناشئة عن استخداـ االنًتنت، ص 
 101أيبن عبد ا فكرم، اؼبرجع السابق، ص / د-38
 .ؿبمد عبد ا اؼبنشاكم، اؼبرجع السابق، اؼبنشور على اؼبوقع السابق-39
 االمن كاالنًتنت، حبث منشور على االنًتنت على اؼبوقع: أنظر ُب ذلك-40

 . بشرطة ديبكالصادر عن مركز البحوث كالدراسات http://www.dubaipolice.gov:التإب
يستخدـ الكثَت من الباحثُت مصطلحات غَت الدقيقة للتعبَت عن جرائم االنًتنت، إذ -41

قبد البعض يستخدـ مثل مصطلح اإلجراـ اؼبعلوماٌب أك مثل مصطلح جرائم التكنولوجيا 
ُب حُت أنو هبب استخداـ اؼبصطلح الدقيق كاؼبتماشي .اؼبتقدمة أك مصطلح الغش اؼبعلوماٌب

ذلك أف اإلجراـ اؼبعلوماٌب كإف كاف يقصد . مع طبيعة تلك اعبرائم كىو جريبة االنًتنت
التعبَت عن اعبرائم الواقعة عن طريق جهاز الكمبيوتر، إال أف ىذا ال يعٍت أف االعتداء على 

ذلك الف الوسائل . اؼبعلومة يتحقق دائما باستخداـ الكمبيوتر كخصوصا باستخداـ االنًتنت
كبالتإب فاعبريبة اؼبعلوماتية قد تكوف . التقليدية ىي دائما ما تكوف أداة الرتكاب تلك اعبريبة

http://vasbouni.free.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.dubaipolice.gov/
http://www.dubaipolice.gov/


 
 
 
 
 
 
 

أمشل من جرائم االنًتنت، كذات الشأف بالنسبة للغش اؼبعلوماٌب ككذا جرائم التكنولوجيا 
 .اؼبتقدمة

 .158عمر ؿبمد أبو بكر بن يونس، اؼبرجع السابق، ص / د- 42
ىو مركز ـبصص لتلقي شكاكل الناس ُب الواليات اؼبتحدة  ifcc مركز شكاكل احتياؿ االنًتنت- 43

 كقد ًب تأسيسو سنة. االمريكية ك العآب أصبع ضد جرائم االحتياؿ  الواقعة عرب االنًتنت 

ك اؼبركز الوطٍت   fbi ُب مورجانتاكف بوالية كست فرجينيا  من طرؼ مكتب التحقيقات الفيدرإب 1999
 من أجل مكافحة ظاىرة االحتياؿ عرب االنًتنت اؼبتصاعدة كذلك بوضع NW3Cعبرائم الياقات البيضاء

 : موقع خاص لتلقي الشكاكل من ضحايا االحتياالت بعنواف
http://www.ifccfbi.gov 

Service de presse national de fbi ;internet fraud center , disponible en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.ifccfbi.gov 

 شكىي بُنًا سجهج انشكاوي 16775عددحُث سجم يزكش شكاوي احخُال االنخزنج االيزَكٍ -44

أم خبلؿ )حىت شهر نوفمرب من نفس العاـ 2000 تلقاىا اؼبركز منذ بدء أعمالو ُب مام التي2000سنة 
 814حالة تتعلق باخًتاؽ الكمبيوتر عرب االنًتنت ك 5273 شكول من ضمنها 2087 (أشهر فقط6

تتعلق بوسائل الدخوؿ كاالقتحاـ االخرل، كالدخوؿ عرب اؽباتف أك الدخوؿ اؼبباشر أب النظاـ بشكل 
 :أنظر على التوإب. مادم 

*Richmond VA ;Internet Fraud Center,9/4/03, disponible en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.ifccfbi.gov 
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 ٓوذٓخ 
إف حق اإلنساف ُب اغبياة ىو حق مقرر منذ القدـ كمن أجلى مظاىره ىو   

حق اإلنساف ُب سبلمة جسده، كمن مبدأ حرمة الشخص يستخلص مبدأ اغبرمة 
اؼبطلقة عبسم اإلنساف، كاليت تعٍت أف كل شخص لو أف يعًتض على أم مساس 
بسبلمة جسمو، كيرفض اػبضوع إلجراء رباليل طبية أك عمليات جراحية، فلكل 

 .شخص حق على جسمو يدخل ضمن اغبقوؽ الشخصية
ككما وبمي القانوف حق اإلنساف ُب اغبياة كفق نصوص القتل وبمي حقو   

ُب سبلمة جسمو ؼبا ؽبذين اغبقُت من عبلقة كثيقة الصلة، فبل يكفي أف وبمي 
 .القانوف اغبق ُب اغبياة بل ينبغي أف يضمن كذلك حق فبارسة اغبياة

  كؽبذا الغرض هبـر اؼبشرع صبيع األفعاؿ اليت يأتيها شخص على شخص 
آخر كاليت من شأهنا أف سبس سبلمة جسمو للقياـ بالوظائف، فكل عمل من 

شأنو مهما كانت صورتو سواء أدل االعتداء إٔب ترؾ جركح، أك رضوض معينة، 
أك إحداث عاىة ما، كمهما كانت الوسيلة مادية أك معنوية يعتربىا القانوف غَت 

 اعبزائية على فاعلو اليت يتحدد ةمشركعة ىبولو حق التدخل لًتتيب اؼبسؤكٕب
كيعترب مساسان باغبق ُب . مقدارىا دبدل الضرر كاألذل الذم غبق بآٍّت عليو

 سبلمة اعبسم
 كىبتلف مفهـو اغبق ُب سبلمة اعبسم ىبتلف بُت رجل الطب كرجل  

القانوف، كقد ظهرت ُب البداية صبلة من ااكالت لتعريف اغبق ُب سبلمة اعبسم 
 :اؼبقًتف دبدلوؿ الصٌحة كاٌليت ٓب ربظ بالوفاؽ كمن أقدمها كأنٌبها

 . الصٌحة ىي اػبلٌو من األمراض .1
 .الصٌحة ىي العمل الصامت لؤلعضاء .2

: ىي حالة من الرفاىة الكلٌية:" بأف الصحة.  كتعرفو اؼبنٌظمة العاؼبية للصٌحة 
 ".البدنٌية كالنفسية كاالجتماعية

أما اؼبرض فهو عجز مؤقت أك هنائي للجسم عن ربقيق كٌل أك جزء من   
أك لضغط /أك االسًتاتيجيات الفرديٌة ك/أىدافو اغبياتية  ػبلل ُب الربنامج اعبيٍت ك

 .(1)" أك حالة من القلق ذباه فعالية ىذا اعبسم/كبَت ُب ايط ك
تنطلق فإهنا   أما مدلوؿ اغبق ُب سبلمة اعبسم من كجهة نظرة رجل القانوف 

كعلى ... أساسا من فكرة اغبق الذم يعرؼ بأنو اؼبصلحة اليت وبميها القانوف
اؼبصلحة القانونية اليت :" ضوء ذلك فهم يعرفوف اغبق ُب سبلمة اعبسم بأنو

وبميها القانوف ُب أف يظل اعبسم مؤديا كل كظائفو على النحو العادم الطبيعي، 



 
 
 
 
 
 
 

حىت ال تتعطل إحدل الوظائف كلو كانت أقلها أنبية، أك كاف التعطيل كقتيا، كُب 
  (2)".أال تنحرؼ ُب كيفية األداء على النحو الذم حددتو القوانُت الطبيعية

 كاؼبشرع اعبنائي ال وبمي مصلحة الفرد اليت تكوف ؿببل العتداء اعبريبة  
بوصفها مصلحة شخصية فحسب، بل وبمي اؼبصاّب اليت يراىا ضركرية كالزمة 

لكياف آّتمع كسبلمتو، فجميع اؼبصاّب اليت يرعاىا القانوف إمبا هتدؼ إٔب صيانة 
آّتمع سواء أكانت مصاّب متصلة بالدكلة مباشرة، مثل أمنها الداخلي كاػبارجي 
أك مصاّب يرل اؼبشرع أهنا ضركرية غبياة األفراد ُب آّتمع فيفرض عليها ضبايتو ال 

 . باعتبارىا مصاّب خاصة كإمبا بوصفها مصاّب اجتماعية
لقد اختلف الفقو ُب ربديد طبيعة اغبق ُب سبلمة اعبسم فهل يتصف   

 : بوصف الفردية أـ االجتماعية؟  كمن ىنا يبكن طرح اإلشكالية التالية
كىل يعتبر حقان من الحقوؽ  ما الطبيعة القانونية للحق في السالمة الجسدية؟

 الفردية أـ الجماعية؟ 
  كمن ىنا هبدر التعرض إٔب الطابع الفردم ٍب الطابع االجتماعي للحق ُب 

 : سبلمة اعبسم فيما يلي
 

 أُيِت األٍٝ
   اُيبثغ اُلشد١ ُِؾن ك٢ عالٓخ اُغغْ

يعترب اغبق ُب سبلمة اعبسم من اغبقوؽ اللصيقة بالشخصية كىذه األخَتة   
تتميز بطابع فريد بأف ليس ؽبا ؿبل خارج صاحب اغبق نفسو كىذه اغبقوؽ على 

العمـو تنصب على مقومات كعناصر الشخصية ذاهتا، ُب مظاىرىا اؼبختلفة، 
 كبذلك فإف ىذه اغبقوؽ يتمتع ّٔا (3).كىي تثبت لكل شخص لكونو إنسانان 

 (4).اؼبواطنُت كاألجانب على حد سواء
كنظران الرتباط ىذه اغبقوؽ دبقومات كعناصر الشخصية ظبيت باغبقوؽ   

اللصيقة بالشخصية أك اغبقوؽ الشخصية، كتتقرر للمحافظة على الكياف 
كاؼبعنوم كبدكهنا ال يكوف اإلنساف آمنان على حرياتو كنشاطو، -اعبسدم-اؼبادم

على أف ىذه اغبقوؽ ال يبكن حصر ما يتفرؽ عنها، إال أف أنبها اؼبساس بالكياف 
 .(5).اؼبادم كاؼبعنوم للشخصية

إف مضموف اغبق ُب سبلمة اعبسم يتمثل ُب مصلحة الفرد اليت وبميها   
القانوف ُب أف يظل اعبسم مؤديان كل كظائفو على النحو العادم الطبيعي كيعد 

مساسان باعبسم نقيض ذلك عن طريق تعطيل كظائفو العضوية تعطبلن كامبلن، كال 



 
 
 
 
 
 
 

يعٍت سبلمة اعبسم أف يظل اعبسم على حالتو الطبيعية فحسب بل معناه 
استمراره ُب أداء كظائف اغبياة على كبو طبيعي كبأف يظل اعبسم كامبل غَت 

منقوص، كبأف يتحرر من اآلالـ البدنية، كما يبكن أف نستنتجو من ىذا ىو أف 
الطابع الفردم للحق ُب سبلمة اعبسم ينسجم سباما مع فكرة رجل القانوف للحق 

ُب سبلمة اعبسم، ُب بياف عناصر ىذا اغبق اؼبتمثلة، استمرار األداء الطبيعي 
 . لوظائف األعضاء، التكامل اعبسدم، التحرر من اآلالـ البدنية

 
 اعزٔشاس األداء اُيج٤ؼ٢ ُٞظبئق األػنبء: اُلشع األٍٝ

تؤدم أعضاء اعبسم كظائفها أداء طبيعيان إذا كاف الشخص يتمتع   
كلكل شخص اغبق ُب أف وبتفظ "المرض"بالصحة، كزبتل إذا أٓب بالشخص

باؼبستول الصحي الذم يتمتع بو، كمن أجل ذلك فإف كل فعل يًتتب عليو 
نقصاف ُب ىذا اؼبستول يعد مساسان باغبق ُب سبلمة اعبسم سواء ربقق عن طريق 
إحداث مرض ٓب يكن موجودان من قبل أك الزيادة ُب مقدار مرض كاف آٍّت عليو 

يعانيو من قبل، كال أنبية للوسيلة اليت تناؿ من الصحة فكل كسيلة تؤدم إٔب 
تعطيل بعض أعضاء اعبسم أك أجهزتو الداخلية عن أداء كظيفتها الطبيعية تعطبلن 
تامان أك مؤقتان يتوافر ّٔا اؼبساس بسبلمة اعبسم كلو ٓب يًتتب على استعماؽبا آثار 

 كمن ىنا فإف معٌت االحتفاظ بالسَت الطبيعي لوظائف األعضاء (11).ظاىرة
 (12) .ينسحب من نقطتُت أساسيتُت نبا الصحة كاؼبرض

الصحة ُب مفهـو اؼبنظمة الصحية العاؼبية ليست ؾبرد اػبلو كىذا يعٍت أف   
من اؼبرض أك العاىة كلكنها تعٍت الصحة اإلهبابية كىي أف يتمتع الفرد برصيد من 

القوة ُب كظائفو أعضائو ذبعلو يتحمل ما قد يتعرض لو من مسببات كثَت من 
األمراض كربقيق الصحة اإلهبابية يستلـز أف يكوف نظاـ اغبياة الشخصية 
كالظركؼ البيئية كالعوامل السائدة ُب آّتمع عوامل تساعد على ربسُت 

  (13).الصحة
كيؤكد ىذا التعريف االرتباط كالعبلقة الوثيقة بُت اعبوانب الثبلث البدنية   

كالعقلية كاالجتماعية للصحة كأف أم خلل من أحدنبا يؤثر سلبيان ُب اعبانبُت 
 (14).اآلخرين كبالتإب يؤدم إٔب خلل ُب حالة الصحة

 كيتفق ىذا اؼبفهـو اغبديث للصحة مع مفهـو الصحة ُب اإلسبلـ اليت  
خبلفة اإلنساف ُب األرض تتحقق ؼ، ذلك أف  االستخبلتنبثق من معٌت 

كنو من اليت ًب كاؼبؤىبلت اليت منحها ا لئلنساف ،بعمارهتا كضبايتها كإصبلحها



 
 
 
 
 
 
 

 كىذه نعم من ا عز ،أداء كظيفة اػببلفة ىي العقل كاإلرادة اغبرة كقوة البدف
 ،كجل البد من توظيفها فيما يرضي ا تعأب حىت تكوف حياة الفرد عبادة

 للصحة ُب كنظرة اإلسبلـ. فالصحة كالعافية نعمة تلي نعمة اؽبداية إٔب اإليباف
:  ضوء االستخبلؼ تتكوف من ثبلثة مستويات

  ىو بناء اعبسم كربسُت الصحة:األكؿاؼبستول  .
 ضباية الصحة من الضعف كاألمراض كىو ما يعرؼ بالطب : اؼبستول الثا٘ب

. الوقائي
 إصبلح البدف من األمراض كالعجز كىو ما يعرؼ بالطب : اؼبستول الثالث

 (15).كالتأىيلالعبلجي 
على اعتبار أنو إحدل االثنُت اؼبكونُت ؼبعٌت االحتفاظ بالسَت -أما اؼبرض  

خلل يعًتم بعض أعضاء " فهو نقيض الصحة، كىو- الطبيعي لوظائف األعضاء
اعبسم فيعطلها سبامان أك يعوقها عن مباشرة كظيفتها على الوجو األكمل كيتحقق 

كما أنو قد يكوف ظاىران أك ". ُب اػبلل معٌت اؼبرض سواء كاف دائمان أك عارضان 
فاؼبرض الظاىر فهو األعراض اليت يشكو منها اؼبريض كيشعر كتبدك . غَت ظاىر

 ...الضعف العاـ، البتور اعبلدية: عليو عبلماهتا للعُت آّردة مثل
كاؼبرض غَت الظاىر يكوف عندما يشكو اؼبريض من أعراض غَت كاضحة 
: كلكن يبكن للطبيب اكتشاؼ اؼبرض بعبلمات سريرية كبالفحوصات اغبيوية

 (16)...الدـ، البوؿ، البصاؽ، األشعة التشخيصية
كاؼبرض ُب اؼبفهـو القانو٘ب يتسع ليشمل كل ضرر يصيب اعبسم كلو أك   

ُب جزء منو، فالكدمات كالسجحات كااللتهابات اػبارجية كغَت ذلك من 
كما يليها من فانوف العقوبات  264األضرار تعترب مرضان كفقان ألحكاـ اؼبادة 

أما العجز عن العمل فيقصد بو ما يصيب جسم اإلنساف أك أحد  .اعبزائرم
 (17).أعضائو من خلل كاضطراب ُب كظائفو حبيث وبوؿ دكف اؼبمارسة الطبيعية

كيراد بو أيضان العجز عن النشاط اعبسمي العادم لدل كل فرد ال نشاط   
اؼبهنة كالوظيفة، كإال لتوقف قياـ اعبريبة على منزلة آٍّت عليو ُب آّتمع، كال تنفي 
كجود جريبة اإليذاء حيث ال تكوف لو مهنة أك كظيفة يًتتب على الضرب كاعبرح 

 (18).عجزه عن القياـ بأعماؽبا كىو ما ال يسوغ
 كال يشًتط أف يكوف العجز مطلقان إذ يبكن أف يوجد عجز حىت كلو كانت  

اغبالة الصحية تستطيع القياـ بعمل غَت متعب كغَت خطَت ما دامت عاجزة عن 



 
 
 
 
 
 
 

القياـ بعمل جسدم كهبب أف يكوف اؼبرض أك العجز عن العمل قد داـ ؼبدة 
 (19).تتجاكز طبسة عشر يومان 

 غَت العادية اليت يستلزمها ت كيستدؿ عل مظهر خطورة اؼبرض باإلجراءا 
ؼبواجهتو سواء سبثلت ُب العبلج أك االحتياط أك الرعاية الصحية فليس ؾبرد 
إحداث تغيَتات عضوية أك فسيولوجية كافية لتحقيق معٌت اؼبرض فالعربة دبا 

 (20).يًتتب عن اؼبرض من سلوكات معينة كالعبلج كالرعاية الصحية
 فالعبلج حق كىو ُب مقدمة اغبقوؽ يشمل بصفة عامة صبيع اؼبرضى الذين  

يتوجهوف للرعاية الصحية دبا فيها فحص كتشخيص كعبلج بالعقاقَت أك بإجراء 
 أما الرعاية الصحة فهي اإلجراءات أك اػبدمات الصحية (21).العمليات اعبراحية

كالطبية الضركرية للوقاية من األمراض كمنع حدكثها كاالكتشاؼ اؼببكر كالعبلج 
الفورم دبا وبدث منها كمكافحتها للحد من انتشارىا، كبعد ذلك عبلج 

اؼبضاعفات الناذبة عن اإلصابة ّٔا كتأىيل الفرد أك أفراد آّتمع بعد الشفاء 
  (22) .اعبسدم ليصبح قادران على العمل كاإلنتاج معتمدان على نفسو

 
 اُزٌبَٓ اُغغذ١: اُلشع اُضب٢ٗ

 كىو ما يعٍت حق اإلنساف ُب االحتفاظ دبادة جسده كاملة غَت منقوصة  
كيًتتب على ذلك أف كل مساس دبادة اعبسد يعد اعتداء على التكامل اعبسدم 
سواء كاف بإنقاص جزء منها كبًت عضو من جسم آٍّت  عليو أك استنزاؼ كمية 

من دمو أك ّٓرد العبث بتماسك اػببليا كاألنسجة أك إحداث إم تغيَت على مادة 
اعبسم كإحداث ثغرة ُب اعبلد أك طعنو بآلة حاٌدة أك إحداث أم تغيَت دبادة 

 (23).اعبسم يًتتب عليو تغيَت صورتو العادية اؼبألوفة كقص شعر آٍّت عليو
 كاافظة على مادة اعبسم تقتضي أف وبتفظ الشخص بكل جزئية من  

ىذه اؼبادة كتتساكل ُب ذلك صبيع أجهزة اعبسم كأعضائو من حيث أنبيتها، 
كباحتفاظ اإلنساف بكل جزئية من مادة اعبسم يبكن القوؿ بأف جزئيات ىذا 

اعبسم متكاملة على النحو الذم خلق عليو اإلنساف، كيكوف بذلك أماـ تكامل 
 (24).تلك األعضاء كاألجهزة من الناحية اؼبادية

 كلقد بُت قانوف العقوبات صور عديدة للمساس بالتكامل اعبسدم  
االعتداء " كالضرب كاعبرح كإعطاء اؼبواد الضارة كالعاىة اؼبستديبة، فالضرب ىو 

على سبلمة اعبسم عن طريق الضغط على أنسجة اعبسم أك مصادمتها بصورة ال 
تؤدم إٔب سبزيقها، كال يشًتط لتوافر الضرب أف وبدث االعتداء آثاران على اعبسم 



 
 
 
 
 
 
 

ككدمات أك رضوض أك اضبرار باعبلد أك أف يسبب أآلمان للمجٍت عليو أك أف 
 (25)".ينشأ عنو مرض أك عجز

 كال يقيم القانوف أنبية من حيث التجرٙب بُت الوسائل اليت يبكن أف يتحقق  
ّٔا الضرب، فبل فرؽ ُب أف يستعمل عضو من أعضاء جسمو كالركل بالقدـ أك 

بقبضة اليد أك أف يستخدـ آلة منفصلة عن جسمو، كعصا أك كعب السبلح 
النارم، كال فرؽ كذلك عما إذا كاف اعبا٘ب قاـ مباشرة باالعتداء على آٍّت عليو 

 لذلك تاركان حدكثها رىن الظركؼ كتهيئة حفرة مغطاة ةأك أعد الوسيلة البلـز
 أما اعبرح ُب االصطبلح الطيب عمومان ىو (26).دبواد ىشة ربضَتان إليقاع آٍّت عليو

تفرقة بُت اتصاؿ أم نسيج من أنسجة اعبسم سواء كاف اعبلد أك األنسجة أك " 
 (27)".األغشية الداخلية أك الباطنية أك العضبلت أك العظاـ نتيجة عنف خارجي

كيعٌرؼ اعبرح أيضان بأنو كل ما ترؾ أثران على جسم آٍّت عليو ظاىريان كاف   
أـ باطنيان مع قطع األنسجة أك كخز أك تسلخ أك سحج أك كدـ أك شرخ ُب 

 (28).العظاـ أك كسر
أما جرح " جرح"كلكل نوع من اعبركح أسم خاص بو فجرح اعبلد يسمى 

، كيسمى جرح األحشاء كالعضبلت "تشقق"الغشاء اؼبخاطي يبكن تسميتو 
 .أك التهتك أما جرح العظاـ يسمى الكسر" مالتمزؽ العضل"

 كمن صور اؼبساس جبسم اإلنساف كما حددىا قانوف العقوبات إعطاء اؼبواد  
الضارة كتتحقق ىذه الصورة بإعطاء آٍّت عليو مواد ضارة بأم كسيلة كانت تؤثر 

على صحتو كتلحق ّٔا ضرران، كال عربة بشكل اؼبادة الضارة أكانت صلبة أك 
 31.سائلة أـ غازية كأيان كاف مصدرىا حيوا٘ب أك نباٌب أك معد٘ب

 كال أنبية لطريقة تناكؽبا سواء عن طريق الفم أك األنف أك األذف أك عن  
 أما العاىة 32.طريق حقنها أك كضعها على اعبلد لتمتصها مسامات اعبسم

اؼبستديبة كإف كاف القانوف ٓب يعرؼ العاىة اؼبستديبة كإمبا اقتصر على ؾبرد ذكر 
بعض صورىا على سبيل اؼبثاؿ، كقد جرل تعريف قضاء النقض على العاىة 

فقد أحد أعضاء اعبسم أك أحد أجزائو أك فقد منفعتو أك تقليلها " اؼبستديبة بأهنا
فالعاىة اؼبستديبة تتحقق بفقد أك بعجز عضو أك جزء من ". بصفة مستديبة

 33.اعبسم أك منفعتو كانت سليمة قبل اإلصابة
 إف كل ما من شأنو نقص قوة أحد األعضاء أك تقليل قوة مقاكمتها  

الطبيعية يعترب مساس باعبسم البشرم، كٓب وبدد القانوف نسبة معينة للنقص الذم 
يبكن كقوعو لتكوين العاىة اؼبستديبة، بل ترؾ األمر ُب ذلك لتقدير قاضي 



 
 
 
 
 
 
 

. اؼبوضوع يبث فيو دبا يتبينو من حالة اؼبصاب كما يستخلصو من تقرير الطبيب
كمىت أثبت اغبكم أف منفعة أحد األعضاء أك كظيفتو فقدت كلو جزئيان بصفة 

 34.مستديبة فذلك كاؼ
كُب قانوف العقوبات اعبزائرم عندما ينتج عن العنف عاىة دائمة تتحوؿ   

ُب فقرهتا الثانية أك يكوف االختصاص ُب فصل  264اعبريبة إٔب جناية طبقان للمادة 
كربدد عناصر اعبريبة كفق ؽبذه اؼبادة بفقد أك بًت أحد  35.النزاع كمة اعبنايات

األعضاء، اؼبنع من استعماؿ عضو، فقد البصر، فقد بصار أحد العينُت دكف 
 .األخرل، أك أية عاىة مستديبة

 
  اُزؾشس ٖٓ ا٥الّ اُجذ٤ٗخ :اُلشع اُضبُش

 كىذا يعٍت حق اإلنساف ُب التحرر من أآلـ البدف كيتحقق اإليبلـ البد٘ب ؼبا  
يلقى الشخص من أذل ُب شعور باالرتياح كعلى ذلك فإف كل فعل يسبب 
للمجٍت أٓب ٓب يكن موجودان من قبل أك الزيادة من مقدار أٓب كاف آٍّت عليو 
يعانيو يعترب اعتداء على سبلمة اعبسم، سواء ترتب على ىذا الفعل اؼبساس 

بصحة آٍّت عليو أك اؼبساس دبادة جسده أـ ٓب يًتتب عليو شيء من ذلك مثاؿ 
 كيتمثل 36.ذلك لوم ذراع آٍّت عليو أك الضغط على عنقو أك صفعو على كجهو

ىذا العنصر أيضان ُب اافظة على اؽبدكء كالسكينة اليت يتمتع ّٔا اعبسم فاإلنساف 
 وبس بالراحة البدنية كاالستمتاع دبا فطر عليو قحينما يشعر بالسكينة ُب بدنو فإف

من الصحة، فضبلن عن عدـ إحساسو باآلـ اليت قد يكابدىا ُب غياب ىذه 
اعبسدم كباؼبستول السكينة، كيتحقق حينما يكوف اعبسم ؿبتفظان دبادتو كتكاملو 

 37.الصحي الذم يتمتع بو الشعور بالراحة كاالستقرار اعبسدم
كتطبيقان لذلك يعد اعتداء على السكينة البدنية إجبار الشخص على تناكؿ مادة  

كريهة اؼبذاؽ كلكنها غَت ضارة بصحتو ككذلك قذؼ آٍّت عليو بكمية من اؼباء سواء كاف 
نظيفان أك قذران أك البصق ُب كجهو أك فتح تيار ىوائي أماـ جسمو فكلها أفعاؿ سبس 

 38.بالراحة النفسية رغم تفاىة الفعل
 كلقد ثار خبلؼ فقهي حوؿ اعتبار األفعاؿ البسيطة اليت ربدث آالما بدنية لدل  

الشخص ىل تدخل ضمن أفعاؿ اؼبساس بسبلمة اعبسم، أـ أهنا تعترب ُب نظر القانوف من 
اإلباحة ؟ كمثاؿ ىذه األفعاؿ اغبجامة كالكي كالوشم كخرؽ األذف لدل اإلناث لوضع 

 .اغبلي للزينة
القوؿ األكؿ ُب ىذه القضية يرل بأف ربمل الشخص لتلك اآلالـ ينفصل عن   

 .الئحة صدرت تطبيقان لقانوف العقوبات اؼبصرم



 
 
 
 
 
 
 

كيرل آخركف بأف عدـ متابعة اعبناة عن ىذه األفعاؿ يستند إٔب أهنا أفعاؿ بسيطة   
كلقد كاف اؼبشرع اعبنائي السودا٘ب . كتافهة كقليلة األنبية كخاصة أهنا ربدث بُت األقارب

حاظبان حيث قطع اػببلؼ بنص قاطع كاعترب األفعاؿ اليت زبلف آالما بدنية بسيطة ال 
يشكو منها الشخص العادم كتعترب من الطباع كالعادات اليت زبرج من دائرة أفعاؿ اؼبساس 

 39.السكينة البدنية، كاستدؿ القانوف السودا٘ب على ذلك بأف القانوف ال يلقي باالن للتوافو
كاؼبشرع اعبزائرم شأنو شأف مشرعي الدكؿ العربية كاإلسبلمية اليت تسود فيها معتقدات 
خاصة كأعراؼ دائمة كاليت ذبعل من أفعاؿ الوشم كخرؽ األذف من أمور الزينة كليست 

      40.أفعاال من شأهنا اإليذاء كاإلضرار بالسكينة العامة
كال نود أف نغفل جانب السكينة النفسية إٔب جانب السكينة البدنية، فمناكلة آٍّت  

عليو مادة مسكرة أك ـبدرة أك إطبلؽ عيار نارم جبانبو أك إخباره بنبإ مفزع أك هتديده 
باستخداـ القوة ضده كغَتىا من األفعاؿ تناؿ بصورة مباشرة بالسكينة النفسية للمجٍت 

عليو كربدث خلبلن بالطمأنينة النفسية لتنجٌر عنها آالما بدنية، كما أف االعتداء على 
 .اعبسم زبلف آثاران نفسية

 
 أُيِت اُضبٗـ٢

 اُيـبثغ االعزٔبػ٢ ُِؾن ك٢ عالٓخ اُغغْ
إف اغبق ُب سبلمة اعبسم على النحو السابق يبثل ال القانو٘ب؛ أم اؼبصلحة   

 على  تسَت كظائف اغبياة ُب اعبسمفالقانونية ل جرائم اإليذاء، فمن مصلحة اإلنساف أ
النحو الطبيعي، كأف يظل ؿبتفظان بتكاملو اعبسدم متحرران من اآلالـ البدنية، كإٔب 

جانب مصلحة اإلنساف ُب سبلمة جسمو اليت ال ربتاج إٔب بياف فإف للمجتمع 
مصلحة ُب سبلمة أجساـ أعضائو حىت يتمكن كل منهم من النهوض بالوظيفة 

 كيتضح الطابع االجتماعي للحق ُب سبلمة اعبسم من 41.االجتماعية اؼبطلوبة منو
طبيعة القواعد اليت تنظم عبلقة األفراد داخل ؾبتمع معُت، حيث تلقى على عاتق 

كل فرد مسؤكلية يضطلع ّٔا لتشكل كاجبان معينان، كمن ؾبموع ىذه الواجبات 
 .تنشأ للمجتمع حقوؽ مقابلة ؽبا

تتقرر للدكلة مسؤكلية اذباه اغبق ُب سبلمة اعبسم شأف باقي اغبقوؽ فيثور   
التساؤؿ عن طبيعة ىذه اؼبسؤكلية من حيث ىي، فهل تعترب التزاـ بتحقيق نتيجة 

 كىل األمر سياف بالنسبة عبميع الدكؿ؟ كمن ٍب هبدر بنا ؟أـ أهنا التزاـ ببذؿ عناية
البحث ُب طبيعة ىذه اؼبسؤكلية ٍب علينا بياف التزامات الدكلة فيما ىبص الرعاية 



 
 
 
 
 
 
 

ٍب علينا أف نتعرض إٔب بعض تطبيقات . الصحية ألغراض الصحة كالسبلمة العامة
 .الطابع االجتماعي للحق ُب سبلمة اعبسم

 
 ٓغؤ٤ُٝخ اُذُٝخ رغبٙ اُؾن ك٢ عالٓخ اُغغْ  : اُلشع األٍٝ

الشك أف الدكر الذم يقـو بو الفرد داخل ؾبتمعو يؤثر كمان ككيفان فيما   
وبصل عليو من حقوؽ بوصفو عضوان ُب آّتمع، كبالتإب تتقرر مسؤكلية الدكلة 

 على ةذباه حقوؽ اإلنساف باعتباره عضو ُب آّتمع، كتتحدد ىذه اؼبسؤكٕب
 42.كاجب تنفيذىا بالفعل. كاجب اغبماية. مستويات ثبلثة؛ كاجب االحًتاـ

كإذا كانت مسؤكلية الدكلة ذباه حقوؽ اإلنساف امية بوصفو إنسانان تعترب   
من قبيل االلتزاـ بتحقيق غاية ربقيقان غَت منقوص، فإف طبيعة مسؤكلية الدكلة ذباه 

حالة كوف ربقيقها وبتاج إٔب - اغبقوؽ امية لئلنساف بوصفو عضوا ُب آّتمع
كجود إمكانيات كمقومات لدل الدكلة كىي ُب أغلبها حقوؽ اقتصادية 

تكوف الدكلة مسئولة ببذؿ عناية، إال - كاجتماعية ثقافية يستعصى ربقيقها للكافة
أنو إذا كانت الدكلة ؽبا مقومات كإمكانيات ُب حقوؽ ما تتحوؿ اؼبسؤكلية إٔب 

كىو  43.ربقيق غاية، كمن ٍب فإف مسؤكلية الدكلة تتحدد كفقان لظركؼ كل ؾبتمع
ما تنص عليو اؼبادة الثانية ُب فقرهتا األكٔب من اؼبعاىدة الدكلية غبماية حقوؽ 

أف تتعهد كل دكلة طرؼ ُب :" اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية على أف
العهد اغبإب أف تقدـ منفردة كمن خبلؿ اؼبساعدة كالتعاكف الدكليُت بازباذ 

اػبطوات خاصة االقتصادية كالفنية ألقصى ما تسمح بو مواردىا اؼبتوافرة من أجل 
التوصل تدرهبيان للحماية الكافية للحقوؽ اؼبعًتؼ ّٔا ُب العهد اغبإب بكافة 

 ..." الطرؽ اؼبناسبة
 رٞص٣غ أُٞاسد اُيج٤خ أُؾذٝدح -1 

تقع على عاتق األطباء مسئولية أخبلقية تتمثل ُب توظيف ما لديهم من 
 اػباصة بتوزيع اؼبوارد الطبية تخربات مهنية ُب اؼبشاركة ُب عملية ازباذ القرارا

 .  ادكدة أك ترشيد استهبلكها، دبا يكفل ضباية مصلحة اؼبريض
    

 رٞك٤ش أُغزٟٞ أُالئْ ٖٓ  اُشػب٣خ اُقؾ٤خ - 2
على األطباء العمل على اقًتاح سياسات ترمي إٔب ربقيق العدالة ُب توفَت   

 .اؼبستول اؼببلئم من الرعاية الصحية عبميع أفراد آّتمع



 
 
 
 
 
 
 

كيلتـز األطباء دبراعاة االعتبارات األخبلقية اآلتية، عند اختيار اإلجراءات   
كالطرؽ الوقائية العبلجية اليت تضمن ربقيق مستول مبلئم للرعاية دبراعاة مدل 

استفادة اؼبريض من الربنامج العبلجي، احتماؿ استفادة اؼبريض من العبلج، مدة 
  45.ىذه االستفادة، تكلفة العبلج، عدد اؼبرضى الذين سيستفيدكف من العبلج

 
  اُشػب٣خ اُقؾ٤خ االعزٔبػ٤خ: اُلشع اُضب٢ٗ

كىي اإلجراءات أك اػبدمات الصحية كالطبية الضركرية للوقاية من   
األمراض كمنع حدكثها، كاالكتشاؼ اؼببكر كالعبلج الفورم، كمكافحتها للحد 

من انتشارىا كبعد ذلك عبلج اؼبضاعفات الناذبة عن اإلصابة ّٔا كتأىيل الفرد أك 
أفراد آّتمع بعد الشفاء اعبسدم ليصبح قادران على العمل كاإلنتاج معتمدان على 

كيبكن أف تتم ىذه الرعاية ُب مستويات أربعة على . نفسو كليس عالة على آّتمع
 :التوإب
 

  اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األ٤ُٝخ -1
كىذه اإلجراءات هتدؼ إٔب ترقيو الصحة كتقويتها كالوقاية اػباصة أك   

النوعية للفرد من خبلؿ اؼبباعدة بُت اإلنساف كالعوامل أك اؼبسببات النوعية اؼبباشرة 
 .للمرض ُب ظل بيئة صحية سليمة

كقد أشارت منظمة الصحة العاؼبية كذلك اإلعبلف الذم ًب ُب مدينة   
تلك الرعاية اليت تعتمد على كسائل "على أهنا  1978 ُب كازاخستاف عاـ آلماآتا

كتقنيات صاغبة علميان كسليمة عمليان كمقبولة اجتماعيان كميسرة عبميع أفراد األسرة 
كىي ". ُب آّتمع من خبلؿ مشاركتهم التامة بتكاليف يبكن للبلد توفَتىا 

اؼبستول األكؿ التصاؿ األفراد كاألسر كآّتمع بالنظاـ الصحي الوطٍت، كتشمل 
على األقل عناصر كالتثقيف بشأف اؼبشاكل الصحية السائدة كطرؽ الوقاية منها 

كاإلمداد الكاُب باؼبياه . كالسيطرة عليها، كتوفَت الغذاء كتعزيز التغذية الصحية
تصريف الفضبلت الصلبة كالسائلة كالغازية )النقية للشرب كاإلصحاح األساسي 

التحصُت ضد األمراض اؼبعدية . كرعاية األـ كالطفل دبا ُب ذلك تنظيم األسرة. (
 .الوقاية من األمراض اؼبتوطنة ؿبليان كمكافحتها. (اؼبطاعيم كاألمصاؿ)الرئيسية 

 46 .توفَت العقاقَت األساسية. العبلج اؼببلئم لؤلمراض كاإلصابات الشائعة
 كتضطلع ّٔذه اؼبهمة القطاع الصحي كالذم يقـو بدكره من خبلؿ الفريق  

الصحي من أطباء، صيادلة، سبريض، قبالة، كمهن صحية مساعدة كالعيادات 



 
 
 
 
 
 
 

كاؼبراكز الصحية كأقساـ اإلسعاؼ كالطوارئ كالفرؽ الصحية اؼبتجولة، كىناؾ 
قطاعات أخرل مساندة كقطاع اؼبياه كالرم كالزراعة كخدمات البلديات كالبيئة 

كالتموين كالدفاع اؼبد٘ب كالتخطيط كاإلدارة ُب الدكلة كقادة آّتمع الي، فبا يعٍت 
 47.أف الرعاية الصحية األكلية مسؤكلية مشًتكة بُت جهات رظبية كشعبية

 
  اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ك٢ أُغز٤٣ٖٞ األٍٝ ٝاُضبٗـ٢ -2

كنعٍت ّٔا تقدٙب العبلج للحاالت اؼبرضية كاإلصابات اعبسدية اليت ربتاج   
لرعاية طبية غَت متوافرة أك غَت كافية ُب اؼبستول األكؿ كُب ىذه اغبالة تقع 

اؼبسؤكلية كاملة على كامل القطاع الصحي الذم يقدـ خدماتو من خبلؿ أفراد 
 (لكل األمراض )الفريق الطيب قي اؼبراكز الصحية الشاملة كاؼبستشفيات العامة 

كهتدؼ الرعاية ُب ىذين اؼبستويُت لبلكتشاؼ اؼببكر . كاؼبستشفيات التخصصية
كالعبلج الكاُب كاؼبناسب للمرضى الستعادة صحتهم كالشفاء كاغبد من 

اؼبضاعفات اعبسدية كالعقلية للمريض مثل منع قصر أك ضمور األعضاء نتيجة 
 48.الشلل الدماغي

 
  اُزأ٤ِ٤ٛخ ك٢ أُغزٟٞ اُشاثغ  اُشػب٣خ اُقؾ٤خ -3

كىي الرعاية اليت وبتاجها اؼبصاب بعد ثبات كاستقرار اغبالة الصحية   
عند مستول معُت من درجات الصحة من الناحية التشروبية  (اعبسدية كالعقلية)

العجز أك )كالناحية الوظيفية كهتدؼ للحد من اؼبضاعفات اعبسدية كالعقلية 
كتشتمل الرعاية الطبية كالنفسية كاالجتماعية كاؼبهنية  (العاىة اليت تركها اؼبرض 

بغرض أف يتمكن من االعتماد على نفسو ُب معيشتو كأف ال يظل عالة على غَته 
من أفراد أسرتو كيصبح فردا منتجان ُب ؾبتمعو، كتتم ىذه الرعاية ُب اؼبؤسسات 

 49...الصحية كالتعليمية كاالجتماعية كاؼبهنية اؼبتخصصة

 
 ريج٤وبد اُيبثغ االعزٔبػ٢ ُِؾن ك٢ عالٓخ اُغغْ: اُلشع اُضبُش

تتضح الصفة االجتماعية ؽبذا اغبق حُت يقتضي القانوف ُب سبيل رعاية   
مصلحة عامة جديرة باالحًتاـ، كإخضاع الفرد لبعض األفعاؿ اليت سبس سبلمتو 

 .البدنية مثل التطعيم اإلجبارم ضد بعض األمراض بغرض ضباية الصحة العامة
  تقتضي الضركرة اغبديث عن التطعيم أك التلقيح ضد األمراض باعتباره 
اؼبرحلة اليت تعقب فًتة اعبنُت كما يًتصده من ضباية جنائية تتمثل ُب جرائم 



 
 
 
 
 
 
 

اإلجهاض ٍب جريبة قتل الوليد حديث العهد بالوالدة كجرائم القتل كاإليذاء 
بشكل عاـ، فيأٌب اغبديث عن ىذه التطعيمات باعتبارىا أحد اإلجراءات الوقائية 
كالعبلجية اليت تدخل ضمن تطبيقات الطابع االجتماعي للحق ُب سبلمة اعبسم 

  .ُب مرحلة يوصف ّٔا الكائن البشرم بالوليد اعبديد
لو نفس الراحة  إف اؼبولود ساعة ينتقل فجأة إٔب بيئة جديدة ال تؤمن  

مسلحا  كاغبماية اليت كاف ينعم ّٔا كىو ُب داخل الرحم، يأٌب إٔب ىذا العآب
بواسطة  دبناعة شبيهة دبناعة أمو، كىذه اؼبناعة الطبيعية اليت انتقلت إليو من أـ

األكٔب   ألهنا تزكؿ خبلؿ األشهر؛اؼبشيمة ال تقيو من األمراض إال لفًتة من الزمن
  50.من حياتو كيصبح بدكف مناعة كعرضة لؤلمراض

طفل التلقيح اؼببكر فإنو يستطيع أف ؿؿ كمن اؼبسلم بو أالف أنو إذا توفر  
اؼبنتقلة من األـ إٕب اؼبولود ربدث  ينتج أجساـ مضادة كمع أف األجساـ اؼبضادة
اؼبضادة الناذبة عن التلقيح، فإف  مفعوال جزئيا مانعا يؤثر على تشكيل األجساـ

إنتاج الكفاية من األجساـ  ىذا اؼبفعوؿ اعبزئي ال يبنع جهاز الطفل نفسو من
  51.اؼبضادة الفاعلة

إف مناعة الوليد اعبديد الذاتية ضعيفة بشكل عاـ، ألف أجهزة اؼبناعة ال   
تتطٌور ُب جسمو بعد الوالدة، أمَّا اؼبناعة اليت كصلتو فبا ُب دـ أمو من العناصر 
اؼبناعية فهي غَت كافية، كال تقيو إال من بعض األمراض البسيطة، كىذا يوضح 

أنبية اعتناء األـ بنظافة مكاف الطفل ككل ما وبيط بو من سريره، كغرفتو، 
 52.كشراشفو، كثيابو كغَتىا

أف أفضل كسيلة لتطوير مناعة الطفل ىي إرضاعو، أم مىٌدهي بالعناصر   
الوقائية اؼبنتقلة إليو عرب حليب أمو، لذلك يعترب االختصاصيوف أف امتناع األـ عن 

 .اإلرضاع ىو خطأ كبَت إال إذا كاف السبب طبٌيان 
أما الوسيلة الثانية لزيادة ىذه اؼبناعة كضباية الوليد من األمراض اػبطَتة اليت   

  كتعترب مرحلة اللقاحات إحدل أىم اطات الصحيَّة ُب الٌلقاحهتدّْد حياتو فهي 
حياة الطفل كالولد، كعلى األـ تقع مسؤكلية حصوؿ الطفل على اللقاحات 

البلزمة ُب الوقت اؼبناسب، فتوفّْر عليو ـباطر قد ذبعلو معوقان طواؿ عمره، أك 
 .تودم حبياتو إٔب اؽببلؾ

كإننا إذ نتكلم عن التطعيم من جانب األنبية فإف التشريعات أدركت أنبية   
األمر كسارعت إٔب سن القوانُت اؼبتعلقة بو متتبعة أطوار مبو الطفل، كقبل اغبديث 
عن تفاصيل ىذه النصوص القانونية نتعرض إٔب معٌت التطعيم فأنواعو كمواعيده ٍب 



 
 
 
 
 
 
 

نبُت تنظيم أك معاعبة القوانُت كالقانوف اعبزائرم على كجو اػبصوص فيما ىبص 
 .ىذه التطعيمات

 
 مذ األٓشاك ٓؼ٠٘ اُزيؼ٤ْ أٝ اُزِو٤ؼ: اُج٘ذ األٍٝ

التطعيم أك التلقيح يعٍت حثُّ اعبسم على تشكيل مناعة ذاتية ضد   
شديدة : العناصر اؼبمرضة كاألمراض اليت قد تصيب الطفل، كصنّْفت كاآلٌب

، كشلل األطفاؿ، (كزاز )اػبطر، كخطرة، كالشديدة اػبطر كالًسلّْ كالتيتانس 
 .كاعبدرم، كالشاىوؽ، كاغبمَتاء، كاػبناؽ، كيعترب اللقاح ضد ىذه كلّْها إجباريان 

أما األمراض اػبطرة كالتهاب السحايا، كالكولَتا، كالتيفوئيد، كاغبمَّى   
الصفراء، كالكىلىب، فيتم تلقيح الطفل ضدَّىا ُب حاؿ الضركرة، أم ُب حاؿ 

انتشار كبائي ُب البيئة ايطة، أك إصابة كاحد من اؼبقرَّبُت، أك ُب حاؿ السفر 
 .كاالنتقاؿ إٔب مناطق قد تكوف موبوءة

كاللقاح قد يعطي اعبسم جراثيم مضعفة ـبربيان، أك ميتة، أك ظبـو اعبراثيم،   
ككلها ربثُّ جهاز اؼبناعة على تكوين العناصر اؼبناعية الذاتية اعباىزة كالقادرة على 

 .مهاصبة أسباب اؼبرض لدل دخوؽبا اعبسم 
كيستغرؽ تكوُّف اؼبناعة نتيجة للقاح اعبرثومي أسبوعُت أك ثبلثة حبسب كل   

لقاح، كقد يعطى اعبسم أمصاالن ربوم مواد مانعة يتمُّ اغبصوؿ عليها من دـ 
اغبيوانات، كاغبصاف مثبلن، فيلقح اغبصاف باعبراثيم، كتؤخذ العناصر اؼبناعية من 

  53 .دمو ، كنتيجة للقاح اؼبصل ربصل اؼبناعة على الفور
 أٗٞاع اُزيؼ٤ْ  .1
كىو لقاح وبتوم على فَتكس شلل : (OPV) األىلبٍاُِوبػ مذ ؽَِ - أ

 يكوف صائمان أف الطفل هبب إٔب إعطاءهكهبب عند .  إضعافو الذم يتماألطفاؿ
 كاف إذاكال يتم تلقيح الطفل ّٔذا اللقاح .  ساعة قبل التلقيح كبعده2_1من 

 ارتفاع درجة اغبرارة أك باإلسهاؿمصابان 
التطعيم من مرض السل ك ىو  وبمي ىذا :(BCG)  -اُذسٕ – اُغَ -ب

ييعطى ىذا . خاصةن  مرض مزمن ك خطَت ك يبكن أف يكوف فبيتان عند األطفاؿ
يتسبب ُب حدكث  التطعيم بعد الوالدة ُب اغبضانة ُب منطقة الذراع اليسرل كقد

 . ك تقرح عابر بعد ثبلث أسابيع من التطعيماضبرار
 كىي أمراضكىو لقاح ضد ثبلثة : (DPT) اُِوبػ اُضالص٢ اُجٌز٤ش١ - ج
.  بالعضلةإعطاءهحيث يتم  ((الكزاز)الدفتَتيا كالسعاؿ الديكي كالتيتانوس  )



 
 
 
 
 
 
 

كوبدث غالبان بعد اللقاح تدرف عند موضع حقن اللقاح مع ارتفاع درجة اغبرارة 
.  ساعة36-24كيستمر ىذا غالبان ؼبدة 

كىو لقاح ؾبهز : Hepatitis (B)   (ة)اُِوبػ مذ اُزٜبثبد اٌُجذ  -د
كيتم اللقاح بو  (ب)باؽبندسة الوراثية كوبتوم على اغبامض النوكم لفَتكس الكبد 

عن طريق اغبقن بالعضلة كغالبان ما وبدث رد فعل ُب صورة تدرف عند موضع 
 54 .اغبقن كارتفاع درجة اغبرارة

وبمي ىذا  :Hepatitis (A) (أ)اُٞثبئ٢ اُِوبػ مذ اُزٜبة اٌُجذ  - ىػ
التهاب الكبد الوبائي الذم ينتقل عن طريف األكل اؼبلوث  التطعيم من

قياءات إبتعب عاـ مع ارتفاع ُب اغبرارة يتبعو يرقاف ك بالفَتكس اؼبسبب ك يتظاىر
 . ٍب يتحسن اؼبريض تدرهبيان أسبوعتستمراألعراض حوإب . كضعف ُب الشهية

 كىو لقاح وبتوم على الفَتكس :(ثٞؽٔشٕٝ  ) اُِوبػ مذ اُؾقجخ -ك
 دبرض بة يصاب الطفل اؼبلقح ضد اغبصأفاؼبضعف اؼبسبب للحصبة كيبكن 

 اؼبرض تكوف اقل بكثَت من اغباالت اليت أعراض تعرض للعدكل كلكن إذااغبصبة 
 قد وبدث ارتفاع ُب درجة حرارة أياـ (10-6) ٓب يتم تلقيحها كبعد التلقيح بػ

. ( نزلة الربد ) كأعراض كأعراضواؼبصاب 
 كىي أمراضكىو لقاح ضد ثبلثة : ) MMR) اُضالص٢ اُل٤شٝع٢ اُِوبػ -ز
كوبتوم اؼبصل على الفَتكسات اؼبضعفة  ( كالغدة النكفيةاألؼبانيةاغبصبة كاغبصبة )

 ارتفاع ُب درجات اغبرارة إعطاءه وبدث عن أف كيبكن األمراضاؼبسببة ؽبذه 
. أياـ 10-6 كأعراض نزلة الربد بعد أعراضوكتكوف 

 كىو لقاح ضد مرض الدفتَتيا كالتيتانوس حيث :DT)) اُِوبػ اُض٘بئ٢- حػ
(DPT)يعطى بالعضلة جرعة كاحدة كيعترب جرعة منشطة للقاح الثبلثي 
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 ٓٞاػ٤ذ اُِوبػ .2

الرزنامة اعبديد  (مديرية الوقاية  )  لقد صدر عن كزارة الصحة كالسكاف 
 :للتلقيح اعبزائرم كما يلي
 اللقاحات مواعيد اللقاح

 (1)التهاب الكبد الفَتكسي ب+ الشلل+ السل عند الوالدة
 (2)إلتهاب الكبد الفَتكسي ب  أشهر1
 الشلل+ دفتَتيا، كزاز، سعل ديكي أشهر 3
 الشلل+ دفتَتيا، كزاز، سعل ديكي  أشهر4
 (3)إلتهاب الكبد الفَتكسي ب+ الشلل+ دفتَتيا، كزاز، سعل ديكي  أشهر5
 (بوضبركف )اغبصبة   أشهر9

 الشلل+ دفتَتيا، كزاز، سعل ديكي  أشهر18
 (بوضبركف )اغبصبة + دفتَتيا، كزاز لؤلطفاؿ، الشلل  سنوات6

 الشلل+ دفتَتيا، كزاز للبالغُت  سنوات13- 11



 
 
 
 
 
 
 

 الشلل+ دفتَتيا، كزاز للبالغُت  سنوات18 -16
 18 سنوات اعتباران من 10كل 
 دفتَتيا، كزاز للبالغُت سنة

 
 . اُز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ ُِزيؼـ٤ْ أٝ اُزِو٤ؼ مذ األٓشاك: اُج٘ذ اُضب٢ٗ

 اىتمت التشريعات دبوضوع الوقاية من األمراض فأصدرت العديد من  
القوانُت تلـز األفراد اػبضوع للتلقيحات كنذكر من بُت ىذه القوانُت على سبيل 

كعليو سوؼ نتعرض للتطعيم ُب القانوف . اؼبثاؿ القانوف الفرنسي كالقانوف اؼبصرم
 .الفرنسي كاؼبصرم ٍب نبُت ذلك ُب القانوف اعبزائرم

 
 اُزيؼ٤ْ ك٢ اُوبٕٗٞ اُلشٗغ٢ ٝأُقش١ .1

صدر ُب فرنسا ؾبموعة من القوانُت خاصة بوقاية األشخاص من األمراض   
 التطعيم بصفة إجبارية ضد مرض اعبدرم 1902 فرباير 15حيث أخضع قانوف 

كيتم التطعيم ُب مراحل ثبلثة، عند بلوغ سنة كاملة، إحدل عشر سنة، إحدل 
كعشركف سنة، كيسأؿ الوٕب أك الوصي عن عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ كتطبق عليو 

، كبعده 1915 سبتمرب 7 من قانوف العقوبات الفرنسي ٍب صدر قانوف 1-471اؼبادة 
 . خبصوص مرض اعبدرم1916 يوليو 10اؼبنشور الصادر عن كزارة الداخلية ُب 

 الذم أصبح فيما بعد اؼبادة السابعة – 1940 نوفمرب 24ٍب صدر قانوف   
 .كفرض التطعيم اإلجبارم ضد مرض التيتانوس- من قانوف الصحة العامة
ليلـز كل شخص يعمل ُب  1948 جويلية 27 ُب 1363-48كصدر قانوف رقم 

اعبدرم التيفويد )مؤسسة تفتقر للوقاية كالعبلج باػبضوع للتلقيحات اإلجبارية 
 .(كالباراتيفود كالدفتَتيا التيتانوس

 اػبضوع للتطعيم ضد 1948سبتمرب 7 الصادرُب 1397-48  كأجرب قانوف رقم 
 بالنسبة لؤلطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت اثٍت عشرة شهران إٔب امرض كالدفتَتم

 .شبانية عشرة شهران 
 الصادر ُب 7-50 صدر القانوف رقم –السل -  كللوقاية من مرض الدرف 
 من قانوف الصحة العامة، كفيما 15كالذم أصبح فيما بعد اؼبادة  1950يناير 

 ليحدد 1951 جواف 9يتعلق بالناحية الفنية للتطعيم ضد الدرف صدر اؼبرسـو 
 .كيفية التطبيق كحاالت إعادة التطعيم كمراقبة آثاره الطبية



 
 
 
 
 
 
 

أما ُب مصر فقد اعتٌت اؼبشرع اؼبصرم دبجاؿ الوقاية العامة من األمراض   
كالذم كضع  1912 -12كأصدر سلسلة من القوانُت كُب مقدمتها القانوف رقم 

 :جدكالن بُت فيو األمراض اؼبعدية ُب قسمُت
تضمن مرض التيفوس كاعبدرم كاعبمرة اػببيثة كاغبمى الراجعة : اُوغْ األٍٝ

 إْب…كاغبمى اؼبخية الشوكية كاغبمى التيفويدية كالتهاب اؼبادة السنجابية
كتضمن مرض الدفتَتيا كاغبصبة كالسعاؿ الديكي كالتهاب الغدة : اُوغْ اُضب٢ٗ

النكفية، كقد أجاز القانوف اؼبذكور لئلدارة الصحية عزؿ اؼبرضى اؼبشتبو ُب 
 .إصابتهم كـبالطيهم للفحص كالعبلج

 ٍب صدرت قوانُت عديدة تتعلق دبجاؿ الوقاية كما يبلحظ عليها أهنا أردفت  
الذم فرض التلقيح اإلجبارم  1917 -9ذلك جبزاءات جنائية حيث صدر قانوف 

ضد اعبدرم خبصوص اؼبولودين كذلك ُب ظرؼ ثبلثة أشهر من يـو الوالدة كنص 
كبالنسبة ؼبرض الدفتَتيا . قرش 100 قركش إٔب 10على ـبالفة ذلك بالغرامة من 

 كفرض التحصُت الواقي من ىذا اؼبرض خبلؿ شهرين تبدأ 1940- 24صدر قانوف 
قركش كال  10منذ أف يكمل الطفل شهرين كعاقب القانوف بالغرامة ال يقل عن 

 قرش مع جواز اغبكم باغببس ُب حالة رفع دعول جديدة عن 100تتجاوس
 .اؼبخالفة ذاهتا

 اؼبتعلق دبكافحة البلهارسيان يعترب الشخص ـبالفان 1941 -58كفقان للقانوف   
إلحكاـ ىذا القانوف من يبتنع عن تطبيق أحكامو كيعاقب باغببس ؼبدة ال تتجاكز 

كبالقانوف .  جنيهات أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت5يـو كبغرامة ال تزيد عن  15
 اؼبتعلق دبكافحة اعبداـ فرض الفحص كالعبلج اعبدٌيُت على 1946 -131

آّدكمُت  كيعاقب على ـبالفة أحكاـ القانوف بعقوبة اغببس تصل إٔب ثبلثة 
 .   جنيو أك ّٔاتُت العقوبتُت معان 20شهور أك الغرامة اليت تصل إٔب 

 اػباص بالوقاية من كباء 1947 -153كأصدر اؼبشرع اؼبصرم أيضان القانوف   
 ةالكولَتا أك الطاعوف كنص على كجوب التبليغ عن اإلصابة أك االشتباه باإلصاب

 . بالنسبة لوباء الطاعوف24 ساعة بالنسبة لوباء الكولَتا ك12خبلؿ 
 

 اُزيؼ٤ـْ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغضائش١ .1
 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها على أف أىداؼ 25لقد نصت اؼبادة   

الصحة العمومية تعٍت ؾبموعة التدابَت الوقائية كالعبلجية كالًتبية كاالجتماعية، اليت 



 
 
 
 
 
 
 

كمن ٍب فإف التطعيم لو ". تستهدؼ اافظة على صحة الفرد كاعبماعة كربسينها
 .غاية كقائية كأخرل عبلجية

ففي ؾباؿ الوقاية فقد أجرب القانوف التعرض لبعض التطعيمات بسبب   
 1969  جويلية17 الصادر بتاريخ 88-69خطورة العدكل حيث جاء اؼبرسـو رقم 

 .تعداد ىذه التطعيمات ُب اؼبادة األكٔب كالثانية كالثالثة  56
إف الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح :" فأما اؼبادة األكٔب فلقد نصت  

". ضد الشلل كاػبناؽ كالكزاز كالشهاؽ كشلل األطفاؿ كاعبدرم تكوف إجبارية
هبوز األمر بالتلقيح اإلجبارم ضد اغبمى التيفية :" كأجازت اؼبادة الثانية على أنو

كنظَتة التيفية كاغبمى النمشية ُب حالة الوباء أك خطر حصولو أك انتشار أمراض 
 ...".معدية أخرل

كأضافت اؼبادة الثالثة فقد نصت على ضركرة التلقيح لبعض الفئات مثل   
العاملُت ُب السلك الطيب كالشبو الطيب للمستشفيات أك ُب التشكيبلت الثابتة أك 

اؼبتنقلة ؼبرة كاحدة أك أكثر ضد بعض األمراض اؼبعدية اليت من اؼبمكن أف تنتقل 
 .بواسطة األفراد اؼبعاعبُت

 500 إٔب 30 من ذات اؼبرسـو بالغرامة اليت تًتاكح بُت 14كعاقبت اؼبادة   
 .دينار لكل من ىبالف أحكاـ ىذا اؼبرسـو

 اؼبتعلق بقانوف الصحة أصبح التلقيح أك التطعيم 79-76كبصدكر األمر رقم  
كمظهر من مظاىر الطابع االجتماعي للحق ُب سبلمة اعبسم حيث نص على 

اللقاح ضد اػبناؽ أك ضد الذباح؛ اللقاح ؛ B.C.Gج .س.ب: التلقيحات التالية
ضد التيتانوس؛ اللقاح ضد السعاؿ الديكي؛ اللقاح ضد اعبدرم؛ اللقاح ضد 

 .الشلل
أما من حيث العبلج فقد نص القانوف على ازباذ العبلج اإلجبارم   

بالنسبة لؤلمراض اؼبعدية كالفحوص اإلجبارية بالنسبة ُب األمراض العقلية حيث 
يتلقى األشخاص اؼبصابوف بأمراض :"  من قانوف ضباية الصحة بأنو53تنص اؼبادة 

معدية كالذين يشكلوف مصدر عدكل عبلجان إستشفائيان أك حران كىبضع 
كأكجب اؼبشرع اعبزائرم على كل ..." األشخاص اؼبتصلوف باؼبرض ؼبراقبة طبية

 .طبيب يعلم بوجود مرض معدم بتبليغ السلطات الية فوران ربت طائلة العقاب
 من ذات القانوف على كجوب ازباذ تدابَت الفحص 111كتنص اؼبادة   

اإلجبارم ُب األمراض العقلية من طرؼ السلطات العمومية كلو بغَت إرادة 



 
 
 
 
 
 
 

الشخص اؼبريض لتقوية مصلحة اعبماعة على مصلحة الفرد كىو خركج عن 
 . القاعدة العامة ُب شركط التطبيب

 
 أُغؤ٤ُٝخ اُيج٤خ ك٢ اُزيؼ٤ْ أٝ اُزِو٤ؼ .2

من الواجب أف نشَت إٔب أف اؼبشرع اعبزائرم قد أغفل اإلشارة إٔب اآلثار   
اليت تًتتب على األضرار اليت قد يتعرض ؽبا الشخص الذم خضع لعملية التلقيح 

اإلجبارم، ذلك أف التلقيح مهما أحيط بضمانات كقيود مشددة من أجل 
سبلمة الطفل، فإف ذلك ال يبنع من كقوع تبعات كأضرار جسيمة قد تصيب 
الطفل الذم خضع للعملية، على الرغم من عدـ كجود اجتهاد قضائي إدارم 

جزائرم ُب ؾباؿ مسؤكلية اؼبرافق الطبية عن عمليات التلقيح اإلجبارم، كالقائمة 
على أساس اػبطأ،  فإنو يبكن االعتماد على موقف القضاء اإلدارم من نظاـ 

اؼبسؤكلية للمرفق الطيب بشكل عاـ، كالقوؿ بًتتيب اؼبسؤكلية إما على أساس 
 الذم أقر نظاـ مسؤكلية 1964اػبطأ اعبسيم، كما أقر ذلك القضاء الفرنسي قبل 

الدكلة بدكف خطأ عن األضرار الناصبة عن التلقيحات االجبارية، إذ كاف يتطلب 
إلقرار اؼبسؤكلية عن التبعات الضارة ألعماؿ التلقيحات اإلجبارية ضركرة إثبات 

اػبطأ اعبسيم ؼبرفق التلقيح، كيبكن تطبيق مسؤكلية اؼبرفق بصفة عامة على أساس 
اػبطأ البسيط عندما يكوف الضرر ناصبان عن سوء تنظيم أك تسيَت إدارة اؼبرفق ػبلو 

 57.اجتهاد قضائي جزائرم
 الفرنسي الذم أقر مسؤكلية اؼبرفق بدكف خطأ 1964إنو كبصدكر القانوف   

عن عمليات التلقيح اإلجبارم، فإنو من األنسب كاألحوط كاألرفع للغنب على 
  58.اؼبضركر ُب إثبات اػبطأ اعبسيم أك البسيط، نظران للطابع اإللزامي للتلقيح

 كمن ىنا تقع اؼبسؤكلية الطبية ُب ؾباؿ التلقيح على حسب نوعو؛ أم  
 تًتتب اليت كاألضرار فيها، العامة الصحة من خبلؿ الدكؿ كتقرره إجبارم

ؽبا، أما  اؼبوزعة اعبهة عن بصرؼ النظر الدكلة مسؤكلية قياـ إٔب تؤدم عليها
 القواعد عليو الطبيب كتطبق كيصفو اؼبريض يطلبو الذم كىو االختيارم التلقيح
 أيضنا التزاـ التطعيم كيبقى بعملية القائم كاىل على تقع بنتيجة التزاـ مع العامة

 الشفاء ُب من عدمو اؼبصل بفاعلية األمر تعلق إذا بعناية التزامنا الطبيب اؼبعاِب
اإلضرار  عدـ على يقتصر نتيجة بتحقيق التزامو أف إذ اؼبرض األصلي، من

 يتوجو أف اؼبمكن اؼبصل كمن الستقباؿ جسم اؼبريض صبلحية من باؼبريض



 
 
 
 
 
 
 

 كذلك قبل كقوعها السارية من األمراض أطفاؽبم لتطعيم لوحدىم األمور أكلياء
 59.من الدكؿ العديد ُب بو العمل هبرم كىذا خاصة، عيادات ُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبرٔــخ
 

من خبلؿ ىذا تبُت إف مضموف اغبق ُب سبلمة اعبسم يتمثل ُب مصلحة   
الفرد اليت وبميها القانوف ُب أف يظل اعبسم مؤديان كل كظائفو على النحو العادم 

الطبيعي كيعد مساسان باعبسم نقيض ذلك عن طريق تعطيل كظائفو العضوية 
تعطبلن كامبلن، كىذا ما نعٍت بو الطابع الفردم للحق ُب سبلمة اعبسم، كما يبكن 

 :استنتاجو
أف الطابع الفردم للحق ُب سبلمة اعبسم الذم ينسجم سباما مع فكرة ضباية  .1

اغبق ُب سبلمة اعبسم ُب القانوف اعبنائي، ُب بياف عناصر ىذا اغبق اؼبتمثلة، 
استمرار األداء الطبيعي لوظائف األعضاء، التكامل اعبسدم، التحرر من اآلالـ 

 .البدنية

أنو حق من اغبقوؽ اللصيقة بالشخصية كىذا يؤدم إٔب أف اغبق ُب السبلمة  .2
 :يتميز دبا يلياعبسدية 



 
 
 
 
 
 
 

إف اغبق ُب سبلمة اعبسم باعتباره من اغبقوؽ اللصيقة بالشخصية يستتبع  - أ
الشخص كينقضي بوفاتو كانقضاء الشخصية، كمن ىذا اؼببدأ يتأكد بأف ىذه 
 .اغبقوؽ كقاعدة عامة ال تنتقل بعد موت الشخص عن طريق اؼبَتاث إٔب الورثة

ما داـ أف ىذه اغبقوؽ تكتسب صفات الشخصية فهي تدخل ضمن  - ب
 .مفهـو اغبقوؽ غَت اؼبالية؛ ألهنا ال تقٌوـ باؼباؿ ابتداء

إف ىذه اغبقوؽ غَت قابلة للسقوط أك االكتساب بالتقادـ، فهذه اغبقوؽ  - ت
 .ال تسقط بعدـ االستعماؿ مهما طاؿ األمد

إف ىذه اغبقوؽ كإف كانت حبسب األصل ال تقـو باؼباؿ إال أنو ُب بعض  - ث
األحياف تستتبع ىذه اغبقوؽ آثاران مالية، إذ أف االعتداء عليها يولد ألصحأّا 

  .حقان ماليان ُب التعويض
كما أنا إٔب أف حرية اإلنساف ُب التعامل على جسده ليست ؾبرد حرية  .3

فردية تستهدؼ غايات أنانية، فاؼبشرع اعبنائي عندما يشمل اغبق ُب سبلمة 
اعبسم حبماية فهو يرل أف للمجتمع مصلحة أساسية كمباشرة ُب احتفاظ أفراده 
بسبلمتهم البدنية دبنأل عن كل اعتداء، كأف ىذه اؼبصلحة تستمد اعتباراهتا من 

 .متطلبات الدفاع االجتماعي ُب شىت مظاىره األمنية كالصحية كاالقتصادية
إف أبرز تطبيقات الطابع االجتماعي للحق ُب سبلمة اعبسم التحصُت من  .4

بشرط مراعاة أف  (التلقيح  )بعض األمراض اؼبعدية بغرض ضباية الصحة العامة 
اإلنساف غاية ُب حد ذاتو كليس كسيلة ػبدمة اعبماعة، األمر الذم وبتم عدـ 

 . إغفاؿ االحًتاـ البلـز لشخص اإلنساف عند مباشرهتا
أما . إف مسؤكلية الدكلة ذباه اغبقوؽ امية تتحدد كفقان لظركؼ كل ؾبتمع .5

االلتزاـ ببذؿ عناية إذا استعصى ربقيق ىذه اغبماية للكافة بالنظر اإلمكانيات 
 .كمقومات الدكلة، أك ربقيق غاية إذا كانت الدكلة ؽبا مقومات كإمكانيات

كما نستنتج أخَتان أف اؼبسؤكلية الطبية عن اػبطأ ُب التلقيح أك التطعيم  .6
غبماية الصحة العامة، كبُت  الدكؿ ىبتلف بُت التلقيح اإلجبارم الذم تقرره

 القواعد عليو الطبيب كتطبق كيصفو اؼبريض يطلبو الذم كىو االختيارم التلقيح
 أيضنا التزاـ التطعيم كيبقى بعملية القائم كاىل على تقع بنتيجة التزاـ مع العامة

 الشفاء ُب من عدمو اؼبصل بفاعلية األمر تعلق إذا بعناية التزامنا اؼبعاِب الطبيب
 . اؼبرض األصلي من

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اُٜٞآؼ
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أصش رذخَ اُج٘ي أُِضّ إلٗوبر أُؾبس٣غ أُزؼضشح ػ٠ِ 
 ٓغؤ٤ُٝزٚ أُذ٤ٗخ

 عؼذا٢ٗ ٗٞسح
 أعزبر ٓغبػذ هغْ أ
 ٤ًِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
  عبٓؼخ ثؾبس

 ٓوذٓخ 
   يعترب مبدأ عدـ تدخل البنك ُب إدارة مشاريع عميلو من اؼببادئ اؼبستقر    

، كلكن من اؼبستقر عليو أيضا فقها كقضاء عدـ قبوؿ احتجاج (1)عليها قانونا 
البنك باالمتناع عن التدخل ُب اإلدارة،إلعفائو من كاجب النصح إذا اقتضتو 

 حيث يلتـز البنك عند تدخلو ُب عملية إنقاذ اؼبشركعات اؼبتعثرة (2)الظركؼ
بتقدٙب الدعم اؼبإب كالفٍت للعميل، عن طريق اقباز خطة إصبلح للمشركع اؼبتعثر 

 .يتضمن جانبا ىاما من نصائح البنك 



 
 
 
 
 
 
 

كذبدر اإلشارة إٔب أف ىذا النوع من اؼبساعدة على الرغم من انعداـ الطابع        
اإللزامي لو بالنسبة للعميل، إال أنو ينطوم على ـباطر كثَتة بالنسبة للبنك، ألنو 

يعرضو ػبطر الرجوع عليو من دائٍت العميل باعتباره مديرا فعليا للمشركع الذم 
تدخل إلنقاذه كلكنو فشل، كلعل مثل ىذا اػبطر ما يدفع البنوؾ إٔب حجب 
نصحها كخربهتا عن ىذه اؼبشركعات، كُب ىذه اغبالة هبد البنك نفسو أيضا 

 .   مسئوال عن فشل اؼبشركع إلخبللو بالتزاـ تقدٙب النصيحة 
ىل قياـ : ففي اغبالتُت تثار مسؤكلية البنك، كىنا نطرح اإلشكاؿ اآلٌب       

البنك بدكره ككاجبو إلنقاذ اؼبشركعات اؼبتعثرة سواء بالدعم اؼبإب أك الفٍت يضفي 
عليو اؼبدير الفعلي؟ كما ىي حدكد تدخل البنك ُب عملية اإلنقاذ دكف أف 

يتعرض ؽبذا اػبطر؟ ٍب ماذا لو أخفق اؼبشركع كفشل البنك بتدخلو ُب إنقاذه فهل 
يكوف مسئوال عن ىذا اإلخفاؽ؟ أضف إٔب ذلك أف البنك قد يكوف عرضة 
لضغوط األجهزة العامة بالدكلة اغبريصة على إصبلح مسار ىذه اؼبشركعات 

فيتدخل بتقدٙب االئتماف البلـز إلنقاذىا كرغم ذلك تفشل أيضا، فهل يؤثر ذلك 
 على مسؤكلية البنك؟

 
 :أُجؾش األٍٝ

أصش رذخَ اُج٘ي إلٗوبر أُؾبس٣غ أُزؼضشح ثقلزٚ ٓذ٣شا كؼ٤ِب ػ٠ِ 
 ٓغؤ٤ُٝزٚ أُذ٤ٗخ

ؽشٝه اًزغبة اُج٘ي فلخ أُذ٣ش اُلؼ٢ِ   :أُيِت األٍٝ
 ُِٔؾشٝػبد أُزؼضشح 

حيث يعرفو (3)ٓب يعرؼ القانوف اؼبقصود باؼبدير الفعلي، كتؤب القضاء ذلك  
بأنو كل شخص طبيعي أك معنوم يضطلع بنفي مهاـ  سلطات اؼبدير القانو٘ب، 

كيبارس بكل سلطة كاستقبللية نشاطا إهبابيا للتوجيو كاإلدارة، كصفة اؼبدير الفعلي 
ال تفًتض إمبا هبب على ككيل التفليسة أك الدائنُت إثباهتا كإثبات أف ىذا اؼبدير 

 .ٓب يكن فقط قادرا على فرض إرادتو، كإمبا كجو اإلدارة فعبل 
يتضح من التعريف السابق أنو البد من توافر ثبلث ة شركط حىت يبكن اعتبار 

 : البنك مديرا فعليا كىي
 
 :إٔ ٣جبؽش اُج٘ي ٗؾبىب إ٣غبث٤ب رغبٙ أُؾشٝع/1



 
 
 
 
 
 
 

كأف يكوف ىذا النشاط ناذبا عن القرارات اؼبتعلقة باإلدارة نفسها كالنصائح       
 (4)اؼبلزمة ،أما السكوت أك االمتناع فبل يكفياف ألهنما ليسا من أعماؿ اإلدارة 

كبالتإب البنك الذم يقدـ نصائحو للمشركع اؼبتعثر قصد ذباكز الوضع اؼبتدىور 
باذال عناية اؼبهٍت اًتؼ ُب نصحو ىذا تاركا القرار األخَت ُب يد العميل، ال 

يعترب قد كصل إٔب اغبد الذم يعترب معو قد تدخل ُب إدارة اؼبشركع، كال تًتتب 
 .عليو أية مسؤكلية 

 
 :إٔ ٣ٌٕٞ اُ٘ؾبه اإل٣غبث٢ ٓزؼِوب ثبُ٘ؾبه ٝاإلداسح/2

  كتكمن الصعوبة ىنا ُب ربديد عمل اإلدارة نفسو الذم يكسب البنك      
صفة اؼبدير الفعلي، فبل يكفي مثبل أف يدعي ككيل التفليسة بأف البنك قد باشر 

، بل هبب عليو إثبات أف البنك قد باشر كظائف من (5)كظيفة ما ُب إدارة اؼبشركع
،كأف يتصرؼ باسم ىذا األخَت، (6)شأهنا أف تقرر اؼبصَت اؼبإب كالتجارم للمشركع

كينتقل إٔب األسواؽ كيشًتم اؼبواد األكلية، أك أف يوقع باسم اؼبشركع على 
القركض، فهذه األعماؿ تعرب عن السياسة اؼبالية كالتجارية للمشركع، كالذم 

أما حضور مداكالت األجهزة اإلدارية . (7)يؤديها يبكن اعتباره مديرا فعليا
للمشركع، أك اؼبشاركة ُب عباف اإلشراؼ، فبل يكفي إلضفاء صفة اؼبدير الفعلي 
للمشركع ألنو ال يتعلق باؼبسائل التجارية كاؼبالية للمشركع، كإمبا فقط باؼبسائل 

 .(8)الفنية
أف يمارس ىذا النشاط بكل حرية كاستقاللية مع التمتع بسلطة اتخاذ /3

 :(9)القرار
سواء تم ذلك بطريق مباشر أك غير مباشر فالمهم ىو إثبات السيطرة الفعلية 

 .(10)للبنك على المدير القانوني للمشركع كالهيمنة عليو في إصدار القرار
 

اٗؼوبد ٓغؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُذ٤ٗخ ثقلخ أُذ٣ش اُلؼ٢ِ : أُيِت اُضب٢ٗ 
 ُِٔؾشٝػبد أُزؼضشح 

 1967 جويلية 13من قانوف اإلفبلس الفرنسي اؼبؤرخ ُب  99سبثل اؼبادة   
 ، (11)األساس القانو٘ب األكؿ ؼبسؤكلية البنك كمدير فعلي للمشركعات اؼبتعثرة 

كىي سبثل ُب ذات الوقت هتديدا خطَتا بالنسبة للبنوؾ اليت تبادر إٔب إنقاذ ىذه 
اؼبشركعات، ألهنا تفًتض مسؤكلية البنك على أساس صفة اؼبدير الفعلي 
كقد . للمشركع الذم تدخل إلنقاذه، كمن ٍب يلـز البنك ُب أصوؿ ىذا اؼبشركع



 
 
 
 
 
 
 

اعترب ىذا النص دليبل على ركح العداء غَت اؼبربرة لدل اؼبشرع إزاء مديرم 
اؼبشركعات، كأنو يشكل عقبة تقضي على أية مبادرة كبو إنشاء مشركعات 

جديدة، كما أنو يصرؼ البنوؾ عن تقدٙب دعمها للمشركعات اليت تكوف بأمس 
  .(12)اغباجة إليو لتتغلب على أزماهتا

كقد أخذ اؼبشرع الفرنسي ُب اعتباره كل ىذه اؼبساكئ عند تعديلو لقانوف       
 من 180، فعدؿ عن افًتاض مسؤكلية اؼبديرين كجاء بنص اؼبادة 1967 جويلية 13

 اػباص بالتسوية كالتصفية القضائية، كاليت سبثل نظاـ  1985 جانفي 25قانوف 
جديدا للمسؤكلية اؼبدنية اليت يتعرض ؽبا اؼبديركف حينما تتسبب أخطاؤىم ُب 

 من 99كإذا كاف ككيل التفليسة ُب ظل اؼبادة . إدارة اؼبشركع ُب نقص أصولو
القانوف السابق يبكن اإلختيار بُت دعول تكملة األصوؿ كدعول اؼبسؤكلية 

 تغَت الوضع 1985 جانفي 25اؼبؤسسة على القواعد العامة، فإنو بصدكر قانوف  
 .(13) من ىذا القانوف180فبل تؤسس اؼبسؤكلية اؼبدنية للبنك إال بناء على اؼبادة 

كقد أصبحت اؼبسؤكلية على أساس صفة اؼبدير الفعلي ُب القانوف اعبديد       
تقـو على اػبطأ كاجب اإلثبات، فقد ألغى اؼبشرع الفرنسي افًتاض اػبطأ كعبلقة 

، (14)القواعد العامةالسببية كما أهنا تستقل خبصوصية عن اؼبسؤكلية اليت تؤسس على 
كال شك أف ىذا التطور اؽباـ، الذم يًتجم رغبة اؼبشرع الفرنسي ُب عبلج اؼبشركعات اؼبتعثرة، من 
شأنو أف وبث البنوؾ ُب ربقيق ىذا الغرض دكف خشية افًتاض اؼبسؤكلية على أساس صفة اؼبدير 

 .الفعلي 
كيتساءؿ البعض من الفقو عن أنبية مثل ىذا التعديل القانو٘ب، كيرل أنو إف كاف اؼبشرع ُب          

القانوف اعبديد قد ألغى افًتاض اػبطأ كعبلقة السببية، فإف ااكم ُب ظل القانوف السابق ٓب تكن 
تطبق افًتاض اػبطأ بل كانت هتتم بالتحقق من كجود أخطاء ُب اإلدارة ذباه اؼبديرين اؼبدعى عليهم، 

كما أف إلغاء عبلقة السببية قد يكوف من شأنو كفقا لرؤية اؼبشرع أف هبعل إثارة مسؤكلية اؼبديرين أكثر 
صعوبة، إال أف األمر يعتمد ُب النهاية على درجة الدقة اليت يقدر ّٔا القضاء ىذا العنصر، ك عليو فإف 

 .(15)النص اعبديد ٓب يقدـ أم زبفيف ملحوظ بشأف مديرم اؼبشركعات
غَت أف ىذا النقد اؼبوجو إٔب التعديل القانو٘ب بشأف مسؤكلية اؼبديرين ؿبل نظر، فليس اؽبدؼ          

من ىذا التعديل زبفيف أك إلغاء مسؤكلية اؼبديرين، كإمبا اؽبدؼ منو إلغاء افًتاض اؼبسؤكلية  ُب اؼبادة 
 من القانوف السابق، أما القوؿ بأف ااكم ُب ظل القانوف القدٙب ٓب تطبق افًتاض اػبطأ، فإنو ال 99

يقلل من أنبية التعديل القانو٘ب من الناحية العملية، ألنو يكفي أف يكوف النص موجودا لكي يثَت 
الذعر ُب عآب البنوؾ، كعدـ تطبيق ااكم ال ينفي خطورتو، أما النص اعبديد الذم زبلى عن 



 
 
 
 
 
 
 

االفًتاض اؼبزدكج للخطأ كعبلقة السببية،فإنو يطمئن البنوؾ كيشجعها على التدخل إلنقاذ اؼبشركعات 
 .اؼبتعثرة

 كلذلك زبلى 99كخبلصة القوؿ أف اؼبشرع الفرنسي قد أدرؾ خطورة افًتاض اؼبسؤكلية باؼبادة          
عن ىذا النص، كجعل مسؤكلية اؼبديرين مؤسسة على اػبطأ الواجب اإلثبات، كال شك أف ىذه 

خطوة ىامة من جانب اؼبشرع الفرنسي، ُب سبيل ربقيق النمو االقتصادم اؼبستمر عن طريق دعم 
 .ـبتلف اؼبشركعات

 
 :أُجؾش اُضب٢ٗ 

أصش رذخَ اُغِيبد اُؼبٓخ إلٗوبر أُؾبس٣غ أُزؼضشح ػ٠ِ ٓغؤ٤ُٝخ 
 اُج٘ي أُذ٤ٗخ

إهشاس ٓغؤ٤ُٝخ اُغِيبد اُؼبٓخ ػٖ رذخِٜب إلٗوبر : أُيِت األٍٝ 
 أُؾبس٣غ أُزؼضشح

يبكن القوؿ أنو انطبلقا من طابع اؼبصلحة العامة اؼبرتبطة بإصبلح مسار       
اؼبشركعات اليت سبر بصعوبات مالية، فإف األجهزة العامة بالدكلة  توٕب اىتماما 

كبَتا ؽبذه اؼبشركعات ك تتدخل ُب عملية إنقاذىا، فتقر اػبطة اؼبرصودة لئلنقاذ 
، كما سبنحها اؼبساعدات (16)فبا يضفي على ىذه اػبطة طابع اعبدية كالواقعية

البلزمة لعملية اإلنقاذ سواء ُب صورة امتناعها عن ربصيل ما ؽبا من ديوف عند 
ىذه اؼبشركعات، أك دبمارسة الضغوط على البنوؾ لتقدٙب االعتمادات اليت تسهم 

 .(17)ُب عملية اإلنقاذ
   كالواقع أف التدخل اؼبتزايد ألجهزة الدكلة لصاّب اؼبشركعات اؼبتأزمة قد أثار    

مشاكل قانونية كثَتة، كخاصة عند فشل ىذه اؼبشركعات، كيثار التساؤؿ ُب ىذه 
 ؟(18)اغبالة حوؿ إمكانية إقرار مسؤكلية ىذه األجهزة عن تدخلها

  إف اإلجابة على ىذا التساؤؿ يبدك على جانب كبَت من األنبية دبا يثَته من     
مشاكل سواء من ناحية اؼببدأ ذاتو، أك من ناحية االختصاص، إال أف ذلك ال 

يبنع من القوؿ بأنو طاؼبا شاركت ىذه األجهزة ُب عبلج اؼبشركعات اؼبتعثرة، سواء 
بدعمها اؼبباشر أك غَت اؼبباشر أك دبمارسة الضغوط من أجل تطبيق ما كضعتو 

ؽبذه األزمات من حلوؿ انتهت بالفشل، فإنو ال يوجد ما وبصن ىذه السلطات 
ضد إثارة مسؤكليتها عن ىذا التدخل، خاصة إذا كاف مثل ىذا التدخل يؤدم 

 .(19)فقط إٔب بقاء اؼبشركع بقاء صوريا ينتهي باهنياره



 
 
 
 
 
 
 

  فإذا كاف كل من لو عبلقة باؼبشركع اؼبنهار يتعرض للمسؤكلية سواء كانوا     
بنوكا أك موردين أك حىت مدير اؼبشركع، فإنو ال يوجد ما يربر إفبلت الدكلة من 

اؼبسؤكلية إذ كيف يفسر حصوؿ اؼبضركر على تعويض للضرر الذم يسببو لو 
شخص يتبع القانوف اػباص، بينما ال يستطيع ذلك إذا كاف مسبب الضرر من 

 .(20)أشخاص القانوف العاـ
كعلى ىذا األساس يبكن القوؿ بأف تدخل الدكلة لصاّب اؼبشركع اؼبتعثر،       

من شأنو أف يؤدم إٔب إقرار مسؤكليتها عن األضرار اليت تًتتب على ىذا 
كبناء عليو . (21)التدخل، كقد أقر القضاء الفرنسي ذلك ُب العديد من أحكامو

ىل يستطيع البنك االستناد إٔب تدخل الدكلة كدعمها ػبطة اإلنقاذ كإقرار 
مسؤكليتها كوسيلة دفاع ضد مسؤكليتو؟ سنحاكؿ اإلجابة على ذلك ُب اؼبطلب 

 . اآلٌب
 

أصش رذخَ اُغِيبد اُؼ٤ٓٞٔخ إلٗوبر أُؾبس٣غ  :أُيِت اُضب٢ٗ 
 أُزؼضشح ػ٠ِ ٓغؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُذ٤ٗخ

إف قرار البنك ُب منح االعتماد للمشركعات اليت سبر بصعوبات مالية غالبا       
ما تكوف ؿبدكدة من جراء التدخل اؼبباشر كغَت اؼبباشر للدكلة، ألف سياسة ىذه 

األخَتة اليت تعرب عن اؼبصاّب العامة اؼبرتبطة بإنقاذ ىذه اؼبشركعات قد تدفعها إٔب 
فبارسة الضغوط على البنوؾ لتقدٙب االعتمادات البلزمة ؽبذا اإلنقاذ األمر الذم 

يزيد من اؼبخاطر اليت هتدد البنك جعل قراراتو تفتقد إٔب اغبرية، فمثل ىذه 
الظركؼ أال ينبغي أخذىا ُب االعتبار عند تقدير خطأ البنك؟ كىل يسأؿ البنك 

 بالرغم من أف قراراتو ال تتمتع باغبرية الكاملة؟
ُب اغبقيقة أف ؿباكلة البحث عن إجابة ؽبذا السؤاؿ أظهرت اذباىُت ـبتلفُت       

 .منهم من يبقي على مسؤكلية البنك كمنهم من ينفيها على النحو اآلٌب بيانو
 
 :االرغبٙ أُؤ٣ذ الٗؼوبد ٓغؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُذ٤ٗخ /1

يرل ىذا االذباه أف الضغط الذم سبارسو األجهزة العامة يًتؾ للبنك حرية القرار، 
فهذا الضغط ال يعيب قبولو دبنح االعتماد باإلكراه، كما أنو ليس من اؼبستحيل 

كما أف األجهزة العامة ال سبلك اغبق ُب أف تفرض على البنك ػ . (22)مقاكمتو
حىت لو كاف مؤفباػ أف يقدـ دعمو للمشركع اؼبتعثر فقوانُت التأميم ٓب تضف رظبيا 

 .            مثل ىذه السلطة على األجهزة اغبكومية



 
 
 
 
 
 
 

   ٍب إف ىناؾ اذباىا ُب القضاء الفرنسي ال يعًتؼ بتدخل األجهزة الرظبية ُب    
عملية إنقاذ اؼبشركع اؼبتعثر كسبب إلعفاء البنك من اؼبسؤكلية أك التخفيف منها 

، بل ينزع كبو إقرار اؼبسؤكلية الكاملة للبنك ك إلزامو بتعويض كل األضرار 
البلحقة بالدائنُت دكف االىتماـ بدفاع البنك أنو قدـ اعتماده بناء على طلب 

 .(23)األجهزة الرظبية
 
 :االرغبٙ أُؼبسك الٗؼوبد ٓغؤ٤ُٝخ اُج٘ي أُذ٤ٗخ /2

يذىب ىذا االذباه إٔب أنو بالرغم من سبلمة االعتبارات السابقة، إال أهنا ال       
تدرؾ الواقع العملي، ذلك أف السلطات العامة سبارس فعبل ضغوطها على البنك 

من أجل اؼبسانبة ُب إنقاذ اؼبشركع اؼبتعثر، كىذه الضغوط قد ال تأخذ اؼبعٌت 
اغبرُب للكلمة، كإمبا يندرج ربتها توجيهات األجهزة العامة بالدكلة كبو ضركرة 

ذبنب اهنيار اؼبشركعات من أجل الصاّب العاـ، ككذا مشاركتها ُب إعداد خطة 
اإلنقاذ كالتصديق عليها كاإلشراؼ عليها كمراقبة إدارة اؼبشركع، باإلضافة إٔب 

، كل ذلك من شأنو أف يطمئن البنك كهبعلو  حث البنوؾ على تقدٙب الدعم البلـز
 .(24)يقبل اعتماد اؼبشركع عندما تطلب ىذه األجهزة منو ذلك

كعلى ىذا األساس يبكن القوؿ بأف تدخل األجهزة الرظبية للدكلة ُب عملية       
إنقاذ اؼبشركعات اؼبتعثرة هبب أف يؤدم إٔب استبعاد مسؤكلية البنك الذم قدـ 

الدعم طاؼبا أنو ًب بناء على خطة إنقاذ حازت قبوؿ ىذه السلطات، كللبنك أف 
يدفع ّٔذا التدخل كسبب لئلعفاء من اؼبسؤكلية حيث يؤدم إٔب قطع عبلقة 

السببية بُت اػبطأ اؼبدعى بو ذباه البنك ك الضرر البلحق بالدائنُت، كقد أخذت 
 .(15)بعض أحكاـ القضاء الفرنسي ّٔذا الرأم

كقد انتقد ىذا االذباه النعداـ تأسيسو قانونا، إذ يبقى البنك من الناحية       
 .القانونية صاحب القرار األخَت ُب منح أك عدـ منح االعتماد

  لذلك اذبو فريق آخر من الفقو إٔب توزيع اؼبسؤكلية بُت البنوؾ كاألجهزة     
العامة طبقا للقواعد العامة للمسؤكلية اليت تقضي أنو إذا تعدد اؼبسؤكلوف عن 

كتكوف اؼبسؤكلية فيما . عمل ضار كانوا متضامنُت ُب التزامهم بتعويض الضرر
 .بينهم بالتساكم، ما ٓب يعُت القاضي نصيب كل منهم ُب التعويض 
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 آ٤ُخ اُِٞعبىخ اُونبئ٤خ ك٢ ؽَ اُ٘ضاػبد
 

 ػالم ػجذ اُوبدس
 (أ)أعزبر ٓغبػذ

  ٤ًِخ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ
          عبٓؼخ اثٖ خِذٕٝ ر٤بسد

 
 :ٓوذٓــخ

كاف القضاء كالزاؿ ىو صاحب االختصاص األصيل ُب حل النزاعات بُت       
األشخاص، كالشك أف جهاز العدالة ىو الذم يضطلع دبهمة ترسيخ دكلة اغبق 
كالقانوف، غَت أنو ُب ظل تطٌور كاتساع العبلقات القانونية الناشئة بُت األطراؼ، 

  .ازدادت معها اػبصومات كتعقدت اإلجراءات أكثر من ذم قبل
 أماـ ىذا الوضع كاف البد من االىتداء إٔب طرؽ بديلة كآليات قانونية ترفع       

الغنب كتساعد القضاء ُب مهامو، اختصارا كرحبا للوقت كتوفَتا للجهد كاؼباؿ 



 
 
 
 
 
 
 

كتبسيطا لتلك اإلجراءات؛ لذلك أقٌرت أغلب الدكؿ ُب تشريعاهتا الوطنية نظاـ 
 . (1)الوساطة القضائية كأحد الطرؽ البديلة غبل النزعات

فالوساطة فكرة حضارية كسلوؾ راقي لتسوية اػبصومة نظرا ؼبا توفره من        
حوار ىادئ كمركنة كسرعة كسرٌية، فهي طريق سهل كسلس كأقل مشقة مقارنة 

بالدعول القضائية،كما أف الوساطة القضائية سبكن أطراؼ اػبصومة من اؼبشاركة 
 .الفعلية ُب إهباد حل يرضيهم بعيدا عن اؼبشاحنة كالبغضاء

   كلتسليط الضوء على ىذه الوسيلة البديلة لفض النزاعات كمعرفة حقيقة     
ىذه الفكرة ُب الفقو القانو٘ب ككيفية تطبيق ىذا السلوؾ كاآللية السلمية تشريعا 

كقضاء؛ نتطرؽ ُب ىذه الدراسة من خبلؿ ثنائية حبثية إٔب ماىية الوساطة 
 .(اؼببحث الثا٘ب)ٍب أحكاـ الوساطة القضائية   (اؼببحث األكؿ)القضائية 

 أُجؾش األٍٝ
 :ٓب٤ٛخ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ 
   ؼبعرفة حقيقة الوساطة كنظاـ بديل غبل النزاعات، نبحث عن مفهـو     

الوساطة كأصل نشأهتا كتطورىا التارىبي، ٍب نربز خصائصها كمزاياىا مع سبييزىا 
 .عن بعض األنظمة القريبة منها

 .ٓلّٜٞ اُٞعبىخ ٝ ٗؾأرٜب: أُيِت األٍٝ
للًوساطة مدلوؿ لغوم كآخر اصطبلحي كجب علينا ربديدنبا من خبلؿ تعريفها 
 .مع البحث عن أصل نشأة كتطور فكرة الوساطة عرب التاريخ كاغبضارات اؼبتعاقبة

 
 .رؼش٣ق اُٞعبىخ: اُلشع األٍٝ

 .كباكؿ ُب ىذا الفرع ربديد معٌت الوساطة لغة ٍب اصطبلحا
  

 .رؼش٣ق اُٞعبىخ ُـخ: أٝال
   إف كلمة الًوسىاطىة جاءت من اؼبصدر كىسىطى اليت تعٍت كىسىط الشيء، كقد     

ًكسىاطىة، تىوسُّط، تىوًسيط، كىًسيط، كُب ىذا اؼبعٌت تفيد ما : اشتيقت منها كلمات
يتوسط الشيء أك ما يتوصل بو إٔب الشيء، كقد قيل أف الوسىط بالتحريك اسم 

 .(2)ؼبا بُت طرُب الشيء كىو منو
    كعليو يكوف الوسيط ىو اؼبتوسط بُت اؼبتخاصمُت أك اؼبتوسط بُت اؼبتبايعُت 

أك اؼبتعاملُت، كما يقاؿ أف الشخص كسيط ُب قومو إذا كاف أكسطهم نسبا 
 .(3)كأرفعهم ؾبدا



 
 
 
 
 
 
 

 
 .رؼش٣ق اُٞعبىخ افيالؽب: صب٤ٗب

 لقد اضطلع الفقو دبهمة تعريف الوساطة ُب أبسط صورىا؛ بأهنا عبارة عن       
عملية يساعد من خبلؽبا طرؼ ثالث طرفُت آخرين أك أكثر ُب التوصل إٔب حل 
نابع منهم للصراع القائم بينهم، كتكمن الطاقة الكامنة ُب ىذه العملية ُب تلك 

الفرصة اؼبتاحة ػبصمُت أك أكثر لفحص اؼبشكلة القائمة عن طريق تنظيم 
لقاءات خاصة  كمشًتكة هتدؼ إٔب إهباد حل يؤدم إٔب فوز كل من اػبصمُت 

 .(4)(فوز/فوز)
  كما عرٌفها البعض بأهنا إجراء من خبللو يقـو طرؼ ؿبايد بتنظيم جوالت      

حوار بُت األطراؼ اؼبتنازعة بغية السماح ؽبم بتبادؿ كجهات النظر حوؿ 
 .خبلفاهتم كمساعدهتم على إهباد حل ؽبا

 كتيعٌرؼ الوساطة  أيضا بأهنا إحدل الطرؽ الفعالة لفض النزاعات بدكف       
اللجوء إٔب التقاضي، عن طريق إتباع إجراءات تكفل اػبصوصية بُت أطراؼ 

النزاع باستخداـ كسائل كفنوف مستحدثة ُب اؼبفاكضات بغية الوصوؿ إٔب تسوية 
 .(5)كدية كمرضية عبميع األطراؼ اؼبتنازعة

 كُب تعريف آخر للوساطة جاء بأهنا ذلك التدخل ُب نزاع من طرؼ ثالث       
مقبوؿ من األطراؼ اؼبتنازعة يعمل على مساعدهتم للوصوؿ إٔب حل كسط 

 .(6)كتسوية يقبلوهنا
   كعليو فالوساطة أسلوب من األساليب اليت هتدؼ إٔب حل النزاعات بصفة     

كدية كمسعى يقـو بو طرؼ ؿبايد يسمى الوسيط، إذ أف ىذه الوسيلة من شأهنا 
أف تنجز جسرا للتعاكف ك النقاش كاغبوار اؽبادؼ بُت أطراؼ النزاع تسهيبل إلهباد 

 .(7)حل نابع من صلب إراداهتم
كما يبكن مبلحظتو إصباال ىو أف ىذه التعاريف أصبعت كلها على أف       

الوسيط طرؼ ثالث خارج النزاع كغَت منحاز، إذ أنو العنصر اعبوىرم ُب إدارة 
 اؼبتضاربة مصاغبهم، ءالنزاع كحلو، فهو اٌرؾ كاؼبنٌشط لعملية االتصاؿ بُت الفر قا

ؿباكال مساعدهتم على صنع حلوؿ مرضية كبإمكانو أف يغٌَت كيؤثر ُب سلوؾ 
كتصور األطراؼ اؼبتنازعة دبا ييفًتض أف يبلك من خربة كقوة إقناع كتأثَت، من 

جهة أخرل يستلـز قبوؿ ىؤالء اػبصـو ؽبذه الوساطة بصفة طوعية عند اقًتاحها 
عليهم، ككذا الٌسماح للطرؼ الثالث بالتدخل ُب النزاع، كذلك ُب نطاؽ ؿبدكد 



 
 
 
 
 
 
 

دكف إمبلء اغبلوؿ من ًقبلو، فهو يقٌرب كجهات النظر بغية التوافق كالًتاضي بعيدا 
 .عن التقاضي بإتباع إجراءات حددهتا ـبتلف التشريعات

 
 .ٗؾأح ٝ ريٞس اُٞعبىخ: اُلشع اُضب٢ٗ

  إف الوساطة ليست فكرة جديدة فهي قديبة قدـ الدىر كمرتبطة بوجود      
اإلنساف على كجو اؼبعمورة كتدخلو بُت طرفُت أك أكثر من نظرائو، إذ عرؼ 
اإلنساف عدالة الوساطة قبل أف يعرؼ عدالة الدكلة، كمارسها بشكل بسيط 

كسلوؾ كعادة كتقليد بدائي راسخ ُب ـبتلف ثقافات آّتمعات أك اغبضارات 
اليت عرفتها البشرية،  كذلك قبل أف تتكرنس نظاما قانونيا كقضائيا ُب األنظمة 

القانونية للدكؿ اؼبعاصرة، إذ يشَت البعض إٔب أف البذكر األكٔب للوساطة زرعتها 
اغبضارة اليونانية اليت كانت تقـو على ربقيق مصاّب الفرد كاعبماعة كالتوفيق بينها 

 .(8)بصفة عقبلنية
   كُب العصور الوسطى استخدىمت آّتمعات اؼبسيحية الوساطة حيث كاف     

رجل الكنيسة يتوسط غبل النزاعات العائلية كقضايا اإلجراـ كُب ـبتلف العبلقات 
الية أك بُت اعبماعات كالدكؿ، كللوساطة تقاليد عريقة كتطبيقات كثَتة ُب 

اغبضارة اإلسبلمية النابعة أصبل من فكرة إصبلح ذات البُت، كحىت ُب عصر 
اعباىلية قبل اإلسبلـ تكٌرس التوسط ُب حل النزاعات بُت العشائر كالقبائل، كما 

حادثة كضع اغبجر األسود الشريف حُت شٌب اػببلؼ كالنزاع بُت العرب كقريش   
حوؿ ذلك إال دليبل قاطعا على ىذا التقليد األصيل كامود، إذ ًب االحتكاـ إٔب 

 .سيد اػبلق ؿبمد صلى ا عليو كسٌلم الذم تدخل كتوسط كفض ىذا النزاع 
  قد انتشرت فبارسة الوساطة ُب كل أرجاء اؼبعمورة فبلغت اؽبند كالصُت       

كالياباف كمشلت الغرب كتوٌسعت تطبيقاهتا ُب التجارة كاألعماؿ كتنامت إٔب أف 
 .(9)امتدت ككصلت ُب النهاية إٔب الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا

 أما ُب العصر اغبديث كمع بداية القرف العشرين ازدادت الوساطة توسُّعا،       
كأخذت طابع اؼبؤٌسسة الرظبية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا خبلؿ 

 خاصة ُب فض النزاعات العمالية، ٍب مشلت  1970 إٔب 1965السنوات اؼبمتدة من 
نزاعات اؼبلكية كاإلهبار كالنزاع اعبنائي إٔب أف امتدت إٔب عآب تكنولوجيات 

االتصاؿ لتشمل النزاع اإللكًتك٘ب أك ما يسمى بنزاع اإلنًتنت، كذلك ُب ظل مبو 
موجة اغبرية الفردية كحقوؽ اإلنساف ككرامتو كحقو ُب اؼبشاركة ُب ازباذ القرارات 

 كارتفاع ءذات الصلة دبصاغبو كحياتو، كرفض التسويات اؼبفركضة على الفر قا



 
 
 
 
 
 
 

التكاليف ُب اؼباؿ كىدر الوقت كتدمَت التضامن بُت األشخاص كبُت 
آّتمعات،عن طريق ذبنيد طاقات كموارد بشرية كإتباع طرؽ عدائية غبل النزاعات 

 .(10)تنتهي دكما بطرؼ رابح  كطرؼ خاسر
 ٍب تبعو قانوف 13/01/1973 كُب فرنسا ظهرت الوساطة العائلية بتاريخ       

، كىكذا توسعت الوساطة لتشمل ـبتلف 24/12/1976كسيط اعبمهورية بتاريخ 
ؾباالت العبلقات القانونية إٔب أف تأٌسست كمفهـو قانو٘ب قضائي ُب النظاـ 

 كتبعو اؼبرسـو رقم 08/02/1995القانو٘ب الفرنسي ألكؿ مرة دبوجب قانوف رقم 
 كما بعدىا من قانوف اإلجراءات 1-131 اؼبنظم ألحكاـ اؼبواد 22/07/1996

 .اؼبدنية الفرنسي 
 كما أقر اؼبشرع األرد٘ب نظاـ الوساطة ُب تشريعو بإصدار قانوف الوساطة      

، كىاىو اؼبشرع اعبزائرم يستحدث 2006لسنة  (12)لتسوية اؼبنازعات اؼبدنية رقم 
إذ أفرد ؽبا فصبل مستقبل - كىي اؼبقصودة ُب دراستنا ىاتو-آلية الوساطة القضائية

على غرار الصلح، بالنص عليهما ألكؿ مرة ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية 
 كطريقُت بديلُت غبل النزاعات، بعد أف اكتفى بالنص على 08/09اعبديد رقم 

، كذلك ُب نطاؽ ربيُت اؼبشرع 66/154التحكيم ُب القانوف القدٙب اؼبلغى رقم 
اعبزائرم ؼبختلف تشريعاتو مسايرة للتحوؿ كالتوجو العاؼبي، مع مراعاة خصوصية  
ؾبتمعنا كنظامنا القانو٘ب كالقضائي الذم يشهد إصبلحا ىاما، كالوساطة القضائية 
أصبحت من مظاىر اغبضارة اإلنسانية الراقية، فقد حظيت بالقبوؿ كالتطبيق بل 
حتمية تكرَّست ُب أغلب األنظمة القانونية اؼبقارنة كطريق بديل غبل النزاعات أك 

 Alternative Dispute Résolution)ما يسمى بالوسيلة البديلة غبل النزاعات 

A.D.R.) .

 
خقبئـ ٝ ٤ٔٓضاد اُٞعبىخ اُونبئ٤خ ٝ ر٤٤ٔضٛب ػٖ : أُيِت اُضب٢ٗ

 .ثؼل األٗظٔخ اُوش٣جخ ٜٓ٘ب
للوساطة القضائية خصائص كفبيزات سبتاز ّٔا كذبعلها إجراء قضائيا بديبل         

كيسَتا كفبيزا عن إجراءات التقاضي، كما أهنا قد تتشابو مع بعض اؼبفاىيم 
 .كاألنظمة القريبة منها فبا يستدعي التطرؽ لذلك ُب الفرعُت اؼبواليُت

 
 .خقبئـ ٝ ٤ٔٓضاد اُٞعبىخ اُونبئ٤خ:اُلشع األٍٝ

 :ربقق الوساطة القضائية عدة مزايا تتفوؽ ّٔا عن القضاء العادم نذكر منها
 



 
 
 
 
 
 
 

، إذ :أٝال  الوساطة أداة قضاء ملزمة بالنسبة للقاضي كاختيارية بالنسبة للخصـو
هبب أف يقبل ّٔا األطراؼ يقبلوف برغبتهم الكاملة كعن تراض تاـ كثقة متبادلة، 

فهي تسمح كتتيح ؽبم فرصة إهباد حل ناتج عن إرادهتم اؼبشًتكة دكف تدخل 
 .القاضي بفرض سلطاف القانوف عند تكفل القضاء العادم بالفصل ُب النزاع

 
الوساطة تبٍت الثقة كالتعاكف بُت اؼبتنازعُت من خبلؿ الدكر اورم للوسيط  :صب٤ٗب

الذم ينتهج تكتيكا نفسيا، ببعث عبلقة نفسية إهبابية ككرغبة ُب تقليص 
اؼبخاكؼ كاالنطباعات اليت وبملها كل طرؼ عن اآلخر أك عن موضوع النزاع، 

 .(11)كربسُت طريقة التواصل كاغبوار اؼبفضي إٔب كساط مثمرة
 تتميز الوساطة القضائية بسرعة التصدم للمنازعة ككضع حد ؽبا ُب الوقت :صبُضب

اؼببلئم لؤلطراؼ كظركفهم، خببلؼ القضاء العادم الرظبي ُب النزاع التقليدم 
الذم يتسم بكثرة عدد القضايا اؼبطركحة أمامو كبطء اإلجراءات كاؼبواعيد 

كالتأجيل اؼبتكرر، ناىيك عن تعدد درجات التقاضي كتأثَت الطعوف بالرغم من 
كوهنما من اؼببادئ كاغبقوؽ اؼبكفولة قانونا، كىذا ما يؤثر على تعٌطل مصاّب 

 .اػبصـو بالرغم من عدـ ضياعها
 

 تضمن الوساطة القضائية السرية كمطلب ضركرم ككاقعي لكل متنازع  :ساثؼب
كخصم دكف اؼبساس دببدإ العبلنية ُب التقاضي، إذ أف إجراءات الوساطة تستدعي 

 .اػبصوصية كعدـ إفشاء ما راج ُب االجتماعات كجوالت اغبوار
 

إف الوساطة القضائية نظاـ يتصف باؼبركنة، فهي عدالة ليّْنة كقضاء مريح  :خبٓغب
لؤلطراؼ اؼبتنازعة، إذ تقـو الوساطة على أساس ربقيق االتفاؽ كالصلح 

بينهم،كبث السلم االجتماعي، كربافظ على استمرار العبلقات عكس القضاء 
العادم خاصة ُب بعض العبلقات اؼبدنية كالتجارة اليت وبتاج فيها اػبصـو إٔب 

 .(12)استمرار ىذه العبلقات
 

 سبتاز الوساطة  القضائية بأهنا نظاـ اقتصادم ؿبدكد التكاليف، مقارنة بإجراءات :عبدعب
التقاضي العادم اؼبرىق للمتخاصمُت ُب النفقات ك اؼبصاريف، فعلى سبيل اؼبثاؿ تشَت 

 باؼبائة من تكاليف الدفاع باستخداـ 75نسبة  (موتوركال)بعض األرقاـ إٔب توفَت شركة 
 .(13)الوساطة ُب حل نزاعاهتا بدكف اللجوء إٔب التقاضي



 
 
 
 
 
 
 

  كعليو يبكن القوؿ أف الوساطة ؽبا ميزات ال يبكن حصرىا، فهي بصفة عامة نظاـ      
مستحدث لتدعيم القاضي كمساعدم القضاء كتبسيط اإلجراءات  كتيسَتىا كالتقليل من 

عدد القضايا غَت اعبدية كبالتإب اؼبنازعات؛ بتوفَت ذلك الفضاء كاإلطار لتنظيم اؼبصاّب 
 .كاغباجات سواء كانت مكاسب أك خسائر بواقعية خارج أركقة اكمة

 
اُّز٤٤ٔض ث٤ٖ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ ٝ ثؼل األٗظٔخ اُوش٣جخ : اُلشع اُضب٢ٗ

 .ٜٓ٘ب
  يتصل كيرتبط مصطلح الوساطة ببعض اؼبصطلحات كاألنظمة الشبيهة لو،      

 .فبا يستلـز توضيح ذلك على النحو التإب



 
 
 
 
 
 
 

 Médiation et négociation اُٞعبىخ ٝ أُلبٝمخ: أٝال
لقد سبق كأف عرٌفنا الوساطة، بينما التفاكض عيرّْؼ بأنو عملية اتصاؿ بُت        

شخصُت أك أكثر يدرسوف فيها البدائل للتوصل غبلوؿ مقبولة لديهم أك بلوغ 
، كيكمن الفرؽ بُت الوساطة كاؼبفاكضة ُب كوف أف اؼبفاكض (14)أىداؼ مرضية ؽبم

الذم قد يكوف فبثبل ألحد األطراؼ، يسعى لتحقيق ىدؼ معُت أك الوصوؿ إٔب 
حل يرضي الطرؼ الذم يبثلو، ُب حُت أف الوسيط ؿبايد كال يبثل أحد األطراؼ 

كيقتصر دكره ُب تنشيط اؼبناقشة كاغبوار، أم مرافقة كمساعدة األطراؼ على 
 .إهباد حل أك اتفاؽ من صنعهم

 
 Médiation et conciliation اُٞعبىخ ٝ اُزٞك٤ن: صب٤ٗب

 يتشابو إٔب حد ما مصطلح الوساطة مع مصطلح التوفيق الذم يعٍت أيضا       
الصلح أك اؼبصاغبة، غَت أنو هبب توضيح مفهـو الصلح اؼبقصود ىو عملية 

التوفيق بُت طرفُت أك أكثر كإجراء قضائي كليس اؼبفهـو اؼبوضوعي الذم يعٍت 
 .عقد الصلح كفقا للقواعد العامة

   كعليو يكوف التمييز بُت التوفيق ك الوساطة على أف التوفيق أك الصلح     
يندرج ُب نطاؽ مهاـ اؼبرفق القضائي كإجراء ؾبا٘ب يباشر من قبل القضاة، لكن 
الوساطة ؽبا تكاليف يتحملها األطراؼ، كما أف الوسيط ؿبايد كسلطتو ؿبدكدة 

يساعد األطراؼ على تصور اغبل كيعود ؽبم فقط ازباذ القرار، ُب حُت أف اؼبوفق 
 .(15)ىو الذم يقدـ  كيقًتح اغبلوؿ على األطراؼ ُب نظاـ التوفيق

 
  Médiation et arbitrage اُٞعبىخ ٝ اُزؾ٤ٌْ:     صبُضب

حكم يفرض قراراتو اليت    
ي
    إف الفرؽ بُت الوساطة كالتحكيم يكمن ُب أف اؼب

تتضمن حلوال على األطراؼ الذين اختاركا التحكيم، إذ أف ىذا األخَت يعترب 
عدالة خاصة تصدر أحكاما ربوز حجية األمر اؼبقضي فيو، بينما الوسيط ال 

يفرض حبل على األطراؼ رغم أف االتفاؽ الذم يتوصل إليو يعترب سندا تنفيذيا، 
كم  ىذا من جهة كمن جهة أخرل يبكن للوسيط ُب الوساطة أف يتحوؿ إٔب ؿبي

سواء باتفاؽ سابق أك باؼبوافقة على عرض التحكيم من قبل األطراؼ أك من 
 .قبلو

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 أُجؾش اُضب٢ٗ
 أؽٌبّ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ

  اعتمدت أغلب األنظمة القانونية الوطنية كاؼبقارنة آلية الوساطة القضائية      
كأحد الطرؽ البديلة غبل النزاعات، كذلك بإقرار قواعد تشريعية ناظمة لعملية 

الوساطة ربت إشراؼ السلطة القضائية، كؼبعرفة تفاصيل أكثر عن النظاـ القانو٘ب 
الذم زبضع لو ىذه العملية ارتأينا البحث عن ذلك من خبلؿ مطلبُت، نبحث 
ُب األكؿ عن ؾباؿ فبارسة الوساطة كشركط تعيُت الشخص الوسيط، كُب الثا٘ب 

عن مراحل مباشرة ىذه اؼبهمة ككيفيات انتهاءىا ُب التشريع اعبزائرم أساسا 
 .كبعض التشريعات اؼبقارنة على سبيل اإلشارة

 
ٓغبٍ ٓٔبسعخ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ ٝ ؽشٝه رؼ٤٤ٖ : أُيِت األٍٝ
 .اُٞع٤و اُونبئ٢

  نبحث ُب ىذا اؼبطلب عن آّاالت اليت سبتد إليها الوساطة القضائية ُب      
حل النزاعات كالشركط الواجب توافرىا ُب الشخص الذم يضطلع دبهمة الوساطة 

 .كإجراءات تعيينو ُب فرعُت
 

 .ٓغبٍ ٓٔبسعخ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ: اُلشع األٍٝ
   تشمل الوساطة بصفة عامة كسلوؾ غبل اػببلفات كاألزمات ـبتلف     

اؼبيادين على مستول عبلقات أشخاص آّتمع الدكٕب أك عبلقات األشخاص 
الطبيعيُت كمع اٌتساع حجم العبلقات القانونية لؤلشخاص ُب الوقت الراىن، 
توٌسع معها تدخل الوسطاء أكثر ُب ركابط القانوف العاـ أك اػباص على كجو 

التحديد كالنزاعات االقتصادية كاالجتماعية كاألسرية كاؼبدنية كالتجارية 
 .اْب...كاالستهبلكية كقضايا التأمُت كالتنمية كالبيئة

 إٔب 994 كقد نظم اؼبشرع اعبزائرم أحكاـ الوساطة القضائية ُب اؼبواد من       
كاليت تقابلها أحكاـ الوساطة القضائية ُب التشريع الفرنسي . إ.ـ.إ. من ؽ1005

 . من نفس اؼبادة15 إٔب الفقرة 01 الفقرة 131ُب اؼبادة 
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اعبزائرم 994   فقد جاء ُب نص اؼبادة     

هبب على القاضي عرض إجراء الوساطة على اػبصـو ُب صبيع : "اعبديد على أنو
اؼبواد، باستثناء قضايا شؤكف األسرة كالقضايا العمالية ككل ما من شأنو أف يبس 



 
 
 
 
 
 
 

إذا قىبل اػبصـو ىذا اإلجراء، ييعٌُت القاضي كسيطا لتلقي كجهة . بالنظاـ العاـ
 .(16) "نظر كل كاحد منهم كؿباكلة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إهباد حل لنزاعهم

ييفهم من ذلك أف تقرير اؼبشرع اعبزائرم للوساطة بعد اللجوء للقضاء إجراء   
، إذ أف القاضي ـباطب  كجويب بالنسبة للقاضي كاختيارم بالنسبة للخصـو

بقاعدة آمرة تلزمو بضركرة عرض الوساطة على أطراؼ النزع الذين ؽبم اػبيار بُت 
 .قبوؽبا أك رفضها دبحض إرادهتم

ما يبلحظ، أف اؼبشرع اعبزائرم استثٌت نزاعات شؤكف األسرة ك قضايا       
العماؿ ككل اؼبسائل اؼباسة بالنظاـ العاـ من الوساطة القضائية اؼبنصوص عليها 

كإجراء جديد غبل النزاعات ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، عكس بعض 
التشريعات اؼبقارنة األخرل كالتشريع الفرنسي كاألرد٘ب ك اؼبغريب كالسودا٘ب اليت 

 .كسعت من ؾباالت الوساطة
 كمرد ذلك يعود إٔب أف اؼبشرع اعبزائرم كاف قد نص على نيظم أخرل غبل      

النزاعات دكف اللجوء للتقاضي من جهة ككإجراءات شكلية كجوىرية يشًتطها 
القانوف من جهة أخرل، إذ ألـز القاضي الفاصل ُب النزاع األيسىرم دبحاكالت 

إ، كما أقر اؼبصاغبة .ـ.إ.  من ؽ439الصلح ُب دعاكل الطبلؽ دبوجب اؼبادة 
 10 ك06كالوساطة للوقاية من النزاعات اعبماعية ُب العمل كتسويتها ُب اؼبادتُت 

02-90كمن بعدنبا من القانوف 
، ففي قضايا الطبلؽ اشًتط على القاضي (17)

ؿباكالت الصلح بُت الزكجُت بعد رفع الدعول كقبل الفصل فيها، كُب القضايا 
 .العمالية استوجب أيضا استيفاء ؿباكلة الصلح أماـ مفتش العمل

  كىنا هبب اإلشارة إٔب أف ؿباكلة إجراء اؼبصاغبة بُت اؽبيئة اؼبستخًدمة كفبثلي     
العماؿ ُب النزاعات العمالية أمر كجويب، بينما اللجوء إٔب الوساطة بعد فشل 

 .اؼبصاغبة أمر مًتكؾ إلرادة األطراؼ اؼبتنازعة باالتفاؽ على إجراءىا
 إضافة إٔب كوف الوساطة قد سبتد إٔب كامل النزاع أك بعضو من حيث      

. إ. ـ. إ.  من ؽ995اؼبوضوع، كىو ما تضمنتو الفقرة األكٔب من نص اؼبادة 
 ".سبتد الوساطة إٔب كل النزاع أك إٔب جزء منو:" اعبزائرم اليت جاء فيها

 
 .ؽشٝه ٝ إعشاءاد رؼ٤٤ٖ اُٞع٤و اُونبئ٢: اُلشع اُضب٢ٗ

 اعبزائرم قبد أف اؼبشرع نص على بعض .إ.ـ.إ. من ؽ998   باستقراء اؼبادة    
الشركط الواجب توافرىا ُب الشخص الذم يضطلع دبهمة الوساطة كأحاؿ 

، فقد اشًتطت اؼبادة اؼبذكورة أعبله (18)تطبيقها إٔب التنظيم الذم صدر بعده



 
 
 
 
 
 
 

حسن سلوؾ كاستقامة الوسيط، كأف ال يكوف قد عيوقب بسبب اقًتافو عبـر ـبل 
بالشرؼ، كأف ال يكوف فبنوعا من حقوقو اؼبدنية، كأف يكوف مؤىبل للفصل ُب 

 .النزاع، كعليو أف يلتـز اغبياد ك االستقبللية ُب فبارسة ىذه اؼبهمة
 كقد أضافت اؼبادة الثانية

 بعض الشركط 09/100 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 02
 :األخرل نذكر منها

   أف ال يكوف قد حيًكم عليو بسبب جناية أك جنحة باستثناء اعبرائم غَت     
العمدية، كأف ال يكوف قد حيًكم عليو أيضا كميسٌَت من أجل جنحة اإلفبلس كٓب 

ييرد اعتباره بعد، ك أف ال يكوف ضابطا عموميا كقع عزلو أك ؿباميا شيطب اظبو أك 
 .موظفا عموميا عيزًؿ دبقتضى إجراء تأدييب هنائي

  ما يبلحظ إصباال، أف اؼبشرع اعبزائرم فرض على الشخص اؼبقبل على توٕب     
مهمة الوساطة صبلة من الشركط اليت تكتسي أنبية بالغة بالنظر للدكر اورم 

الذم يضطلع بو العنصر البشرم ُب ىذه العملية، أال كىو شخص الوسيط، كما 
هبب أف يتحلى بو من سلوؾ ؿبمود ك قدرة على فهم النزاع ك السعي لتقريب 

، إذ ييفًتض فيو أف يكوف شخصا ؿباكرا كمقنعا كصاحب  كجهات نظر اػبصـو
خربة ما يكفي غبل النزاع، كىذا لن يكوف متكامبل لدل كافة ك عامة 

األشخاص، مع اإلشارة إٔب أف ىذه الشركط ليست ىي نفسها اؼبطلوبة قانونا 
ُب اإلقباؿ على توٕب كظائف أك مهن معينة؛ كذلك ألف الوساطة ليست مهنة 

تار ؽبا شخص من (19)منظمة ، أك كظيفة من الوظائف، بل مهمة مؤقتة ىبي
األشخاص اؼبعًتؼ ؽبم بالنزاىة كالكفاءة  كالقدرة على حل النزاعات كتسويتها، 
بالٌنظر ؼبكانتو االجتماعية أك شخص حائز لشهادة علمية جامعية أك صاحب 

 كما بعدىا من 03الثالثتتكوين متخصص كمؤىل لفض النزاع كفقا لنص اؼبادة 
 .(20)التنظيم الذم حٌدد إجراءات تعيُت كاختيار الوسيط القضائي

 حىت يباشر الوسيط مهامو ُب سبيل فض النزاع يتم تعيينو عن طريق أمر      
قضائي يتضمن كجوبا موافقة أطراؼ النزاع كاآلجاؿ األكٔب اددة للوسيط إلسباـ 

 .اعبزائرم. إ.ـ.إ. من ؽ999مهمتو كإرجاع القضية إٔب اعبلسة حسب نص اؼبادة 
 
 

ٓشاؽَ ٓٔبسعخ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ ٝ ٤ًل٤بد : أُيِت اُضب٢ٗ
 .اٗزٜبئٜب



 
 
 
 
 
 
 

 يشرع الوسيط ُب تنفيذ األمر القاضي بالوساطة بُت األطراؼ اؼبتنازعة متبعا       
ُب ذلك مراحل معينة إٔب غاية االنتهاء من الوساطة بكيفيات ـبتلفة كىو ما 

 .نتعرض لو من خبلؿ فرعُت اثنُت
 

 .ٓشاؽَ ٓٔبسعخ اُٞعبىخ اُونبئ٤خ: اُلشع األٍٝ
  ّٔدؼ السعي إٔب ربقيق حل مشًتؾ نابع من إرادة األطراؼ اؼبتنازعة يقـو     

الشخص الوسيط سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا دبباشرة عملية الوساطة 
متدرجا كفق مراحل عملية ذكرىا بعض الفقو ك ىي االتصاؿ األكؿ أك االجتماع 

االفتتاحي ٍب االجتماعات اؼبشًتكة أك اؼبكوكية ك بعدىا االجتماعات اؼبغلقة 
 .(21)كأخَتا مرحلة االنتهاء أك اإلغبلؽ

  ففي البداية يقـو الوسيط بدعوة اػبصـو إٔب أكؿ لقاء الذم يتضمن     
إجراءات برتوكولية أكلية، ييعرّْؼ نفسو ك يطلب من اػبصـو التعريف بأنفسهم 
كيلقي عرضا موجزا يوضح فيو مهمتو األساسية مؤكدا على حياده التاـ كعلى 

مبدأ السرية، كما يلفت انتباه اػبصـو إٔب أنبية الوساطة كأحد السبل البديلة غبل 
النزاعات مع شرح إجراءاهتا البسيطة، كاإلغباح على التعامل مع النزاع جبدية 

كالدعوة إٔب الصراحة كضركرة تقدٙب تنازالت لتفادم استغراؽ كقت أطوؿ أماـ 
 .القضاء

  ٍب يعقد جلستو مشًتكة يطلب فيها عرض اإلدعاءات كالدفوع كاغبجج      
بوضوح، مع إمكانية توجيو الوسيط ألية مبلحظات على سبيل االستفسار 

 .كاالستفهاـ لتوضيح غموض يشوب النزاع
    أما االجتماع اؼبغلق ففيو ينفرد الوسيط بطرؼ كاحد فقط عبمع اؼبزيد من 
اؼبعلومات حوؿ حقيقة النزاع كالبحث عن احتماالت التسوية، كتلقي مطالب 
كعركض اػبصـو كعرض كجهة نظر الوسيط بكل حياد كموضوعية دكف إمبلء 

 .اغبل على األطراؼ اؼبتنازعة
 كُب األخَت ينتهي الوسيط إٔب إمكانية توصل األطراؼ إٔب حل كدم وبقق       

 .مصاغبهم كيرضيهم ك ىي الغاية اؼبنشودة من عملية الوساطة
كعليو يبكن القوؿ من الناحية اإلجرائية أنو بعد تعيُت الوسيط كقىبولو        

للمهمة يشرع ُب عقد اجتماعات كجلسات الوساطة خبلؿ مدة ال تتجاكز 
أشهر فقط، كىي قابلة للتجديد بنفس اؼبدة مرة كاحدة بطلب من  (03)ثبلثة 

 .اعبزائرم.إ.ـ.إ. من ؽ996/الوسيط بشرط موافقة اػبصـو حسب نص ـ



 
 
 
 
 
 
 

 كللوسيط حق ظباع أم شخص يىقبل ذلك ك يقدـ فائدة ؽبذا اؼبسعى       
 .(22).إ.ـ.إ. من ؽ1001/الودم بعد موافقة اػبصـو أيضا كفقا لنص ـ

 كمهما يكن فإف مهاـ الوسيط جد ؿبدكدة، إذ ليست لو سلطة كصبلحية       
ازباذ القرار، كذلك يعود لطبيعة نظاـ الوساطة أساسا؛كوهنا ال هبب أف ربل ؿبل 
اؽبيئات القضائية أك القضاة ُب كل األحواؿ، فالغاية ىي السعي بُت طرُب النزاع 

للوصوؿ إٔب حل يرضيهما كيغنيهما عن التقاضي، كىوما يساىم بشكل أك بآخر 
ُب التخفيف من تراكم اؼبلفات القضائية أماـ القضاء كهدؼ أساسي لنظاـ 

 .الوساطة
 فالوساطة ليست تفويضا قضائيا من القاضي ألنو ال ىبوؿ للوسيط أية       

سلطة من سلطاتو كإمبا يبقى الوسيط ربت مراقبتو كىو اؼبختص للبت ُب حالة 
فشل الوساطة، فالدكر كقائي كإهبايب ُب نفس الوقت باغبفاظ على سبلمة كصحة 

 .اإلجراء ك الوصوؿ إٔب حل للنزاع دبساعدة من الوسيط
 

 .٤ًل٤بد اٗزٜبء اُٞعبىخ اُونبئ٤خ:اُلشع اُضب٢ٗ
  تنتهي عملية الوساطة بالوصوؿ إٔب حل كدم يفضي إٔب توقيع الطرفُت       

كالوسيط على حد سواء على ؿبضر التسوية الذم يتضمن كل اؼبسائل موضع 
النزاع بينهما أك أم مسألة جزئية فيها، كىي اغبالة اؼبطلوبة ك اليت يسعى الوسيط 
إٔب ربقيقها، كيقـو القاضي بالتصديق على ؿبضر االتفاؽ الذم يكتسب حجية 

السند التنفيذم دبوجب أمر قضائي غَت قابل ألم شكل من أشكاؿ الطعوف، 
 .(23).إ.ـ.إ. من ؽ1004/كىو ما أقره اؼبشرع اعبزائرم ُب ـ

 كما قد تنتهي الوساطة بعدـ االتفاؽ بإخطار الوسيط القاضي بذلك، كأنو      
من غَت اؼبمكن حسب تقديره أف يؤدم االستمرار ُب الوساطة إٔب تسوية كدية 

 .للنزاع
 كللقاضي أف ينهي الوساطة ُب أم مرحلة كانت بعد بدء إجراءاهتا ك قبل      

التوقيع على أم اتفاؽ بشأف تسوية النزاع؛ إذا رأل أف ذلك أصبح مستحيبل بعد 
 1002/طلب من اػبصـو باإلرادة اؼبشًتكة أك اؼبنفردة، كىو ما ييستشف من نص ـ

 .(24)اعبزائرم . إ.ـ.إ. من ؽ



 
 
 
 
 
 
 

 خــبرٔـــــــخ
 

  لقد حاكلنا ُب ىذه الدراسة الوجيزة بياف حقيقية الوساطة كأحد الطرؽ      
البديلة غبل النزاعات ُب التشريع اعبزائرم خصوصا من خبلؿ قانوف اإلجراءات 

الذم كاكب سائر التشريعات اليت استبقت إٔب ذلك   09-08اؼبدنية  كاإلدارية رقم 
 .كاليت كيفّْقت إٔب حد بعيد ُب ىذا آّاؿ

 تبُت لنا أف إقرار اؼبشرع اعبزائرم ؽبذه اػبطوة يندرج ُب نطاؽ اإلصبلحات       
اعبارية على مستول اؼبنظومة التشريعية كالقضائية اليت ربتم عليها أف تساير التطور 

كىذا ال يعٍت أف الوساطة فكرة غريبة .اإلهبايب اغباصل ُب ـبتلف الشرائع العاؼبية
كمعاصرة بل ىي مظهر كتقليد عريق ُب آّتمع اعبزائرم كمستمد أساسا من 

حضارتنا العربية اإلسبلمية الداعية إٔب تكريس إصبلح ذات البُت، كحسن ما فعل 
 .اؼبشرع اعبزائرم ؼبا اىتم ّٔذا السلوؾ كترصبو إٔب قواعد قانونية إجرائية

 كما أف ىذه اآللية القديبة اعبديدة لفض النزاعات ال تعٍت هتميش النظاـ      
القضائي باعتباره أحد ركائز الدكلة الثبلث، أك إحبلؿ الوسيط ؿبل القاضي، بل 

زبفيف العبء عنو نسبيا؛ بتبسيط اإلجراءات كاغبد من تفاقم اػبصومات 
 .كالدعاكل كاختصار الوقت كاقتصاد اعبهد ك اؼباؿ

 خلص إٔب القوؿ بأف الوساطة القضائية إجراء كقائي طوعي ألطراؼ النزاع       
كملـز للقاضي بعرضو عليهم، من شأنو أف وبقق السلم االجتماعي كاألمن 

القانو٘ب كاستمرار العبلقات القانونية كاستقرار مراكزىا بُت األشخاص، خاصة إذا 
رافقها رفع ربدم نشر اغبس اؼبد٘ب كالوعي بأنبيتها ك فوائدىا، كالسعي إٔب تطوير 

استخدامها على غرار ما كصلت إليو ُب أمريكا كأكركبا أين أخذت الوساطة 
 . شكبل مؤٌسساتيا منظما

 اآللية كلو ق كإٔب أف تكشف لنا اؼبمارسة مستقببل عن مدل فعالية كقباح ىذ     
بنسب مشجعة، تبقى الًوساطة القضائية سلوكا مهما كإجراء ؿبمودا مكمبل 

 .كمساعدا للقاضي



 
 
 
 
 
 
 

 اُٜــٞآــــــــؼ
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 اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُغالٓخ أُغزِٜي
   

 عش٣ٔخ اإلخالٍ ث٘ظبكخ أُٞاد اُـزائ٤خ ـ ٗٔٞرعب ـ 
 ثؾش١ كبىٔخأ 

 -عبٓؼخ ر٤بسد-٤ًِخ اُؾوٞم 
 

 

        En conséquence du développement économique souffre le 

consommateur beaucoup d'un ensemble d'actes répandre fortement 

récemment et décrit comme des crimes économiques, car ils sont d'une 

part sur le consommateur d'autre part sur l'économie de l'État et le crime le 

plus célèbre de la tromperie et la fraude et la spéculation sont des crimes 

en vertu du Code pénal peut soit affecter directement le consommateur 

blesser ou menacer les intérêts protégée des risques. 

Il ya des actions de menacer la sécurité et la santé des 

consommateurs, qui agit relatives à respecter le devoir de propreté et 

d'hygiène des denrées alimentaires et de la sécurité, et l'engagement à la 

sécurité du produit, et l'engagement à l'obligation de garantir et de 

l'expérience après-vente, et l'engagement à l'obligation des médias a été 

criminaliser toute violation de ces obligations imposées à tous les 

intervenant, conformément à la loi n ° 09.03 relatif à la protection des 

consommateurs et de la répression des fraudes. 

Prend en compte le législateur dans la criminalisation de l'intérêt 

garanti pour les personnes dans la communauté, qui peuvent menacer une 

partie des soins actes et de décider pour chacun de la peine exposée pénale 

et peuvent bénéficier de la sécurité et la santé des consommateurs des 

intérêts les plus importants à être entretenu et préservé, en particulier si il 

s'agit de nettoyer les denrées alimentaires et de sécurité, parce que les 

dégâts dans ces dommages crimes est réel et non potentiel de dégâts et 

menacé parce que l'intérêt des plus grands intérêts de droit à l'intégrité 

physique, qui se trouve dans les échelons les plus élevés de la pyramide 

des droits et intérêts. 

Est-ce vraiment le législateur pour assurer la protection du réel 

algérien pour le consommateur en cas de manquement à une obligation de 

propreté et d'hygiène des denrées alimentaires et de la sécurité? 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 :ِٓخـ

نتيجة التطور االقتصادم يعا٘ب اؼبستهلك كثَتا من ؾبموعة من األفعاؿ انتشرت 
بقوة مؤخرا ككصفت بأهنا جرائم اقتصادية ألهنا من جهة سبس اؼبستهلك كمن جهة أخرل 

تؤثر على اقتصاد الدكلة كأشهرىا جريبة اػبداع كالغش كاؼبضاربة كىي جرائم منصوص 
عليها ُب قانوف العقوبات فإما أف تصيب اؼبستهلك مباشرة بالضرر كإما هتدد مصاغبو 

 .امية باػبطر
كىناؾ أفعاؿ هتدد سبلمة كصحة اؼبستهلك، كىي األفعاؿ اؼبتعلقة باإللتزاـ بواجب 
النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها، كاإللتزاـ بأمن اؼبنتوج، كاإللتزاـ بواجب 

الضماف كالتجربة ما بعد البيع، كاإللتزاـ بواجب اإلعبلـ كقد ًب ذبرٙب كل إخبلؿ ّٔذه 
 اؼبتعلق حبماية 09/03اإللتزامات اؼبفركضة على كل متدخل، كذلك طبقا للقانوف رقم 

 .  اؼبستهلك كقمع الغش
يراعي اؼبشرع ُب ذبريبو اؼبصاّب اؼبكفولة لؤلفراد ُب آّتمع كاليت قد هتددىا بعض 
األفعاؿ فيشملها بالعناية كيقرر لكل من يتعرض ؽبا جزاء جنائي كلعل مصلحة سبلمة 

كصحة اؼبستهلك من أىم اؼبصاّب الواجب اغبفاظ عليها كصوهنا خاصة إذا تعلق األمر 
بنظافة اؼبواد الغذائية كسبلمتها، ألف الضرر ُب ىذه اعبرائم ضرر حقيقي كليس ضرر ؿبتمل 

كألف اؼبصلحة اؼبهددة من أعظم اؼبصاّب كىي اغبق ُب السبلمة اعبسدية كاليت تقع ُب 
 .اؼبراتب العليا من ىـر اغبقوؽ كاؼبصاّب

فهل تكفل فعبل اؼبشرع اعبزائرم حبماية حقيقية للمستهلك ُب حالة اإلخبلؿ 
 بواجب النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها؟

كلئلجابة على ىذا اإلشكاؿ ارتأينا أف نتعرض ؼبفهـو اؼبستهلك من الوجهة 
القانونية ُب اؼببحث األكؿ، ٍب نتعرض لتحليل اعبريبة إٔب أركاف كاعبزاء اؼبقرر ؽبا ُب اؼببحث 

 :الثا٘ب متبعُت اػبطة التفصيلية اآلتية
 

 رؼش٣ق أُغزِٜي: أُجؾش األٍٝ
لقد ظهر معٌت االستهبلؾ كاؼبستهلك ُب القرف التاسع عشر كخباصة لدل 

كل فرد يشًتم سلعا أك خدمات الستعمالو " االقتصاديُت، إذ يعرفو بعضهم بأنو 
ىو كل فرد يشًتم سلعة أك خدمة الستعمالو الشخصي كليس من أجل "، أك "الشخصي

 .(1)"التصنيع، أك ىو الشخص األخَت الذم وبوز ملكية السلعة



 
 
 
 
 
 
 

كل من وبصل من دخلو على سلع ذات طابع " كما يعرفو البعض اآلخر بأنو 
 .(2)"استهبلكي لكي يشبع حاجتو االستهبلكية إشباعا حاال كمباشرا

الذم وبقق العمل النهائي للنشاط االقتصادم " كيرل آخر بأف اؼبستهلك ىو 
 .(3)"اإلنتاج، فالتوزيع ٍب االستهبلؾ: اؼبعركؼ تقليديا بثبلث مراحل

كاختلف الفقهاء القانونيُت ُب ربديد مفهـو اؼبستهلك حيث ضيق البعض من 
مفهومو كقصره على فئة قليلة تعترب الفئة الضعيفة ُب حلقة التعاقد بينما توسع البعض 

 .اآلخر ليشمل ؾبموعة اؼبستهلكُت غَت اغبقيقيُت، أك غَت مصنفُت كمستهلكُت
 :نتناكؿ كل من اؼبفهومُت الضيق كاؼبوسع للمستهلك ُب مطلبُت كاآلٌب

 
 أُؼ٠٘ اُن٤ن ُٔلّٜٞ أُغزِٜي: أُيِت األٍٝ

اؼبستهلك ىو كل شخص يقتٍت أك يستعمل سلعة أك خدمة لغرض غَت مهٍت، أم 
 .من أجل إشباع حاجاتو الشخصية أك العائلية

أم ىو كل شخص طبيعي وبصل على السلع كاػبدمات عن طريق البيع أك التأجَت 
أك القرض أك التأمُت كغَته، كيدخل ضمن مفهـو اؼبستهلك من يستعمل تلك السلع 
كاػبدمات لغرض غَت مهٍت، أم كمثل شخص يقتٍت السلع لتستعمل من طرؼ أفراد 

 .عائلتو فيعترب أفراد العائلة مستهلكُت
كتشكل صبيع األمواؿ أك األشياء ػ سواء القابلة لبلستهبلؾ كاؼبأكوالت 

 ػ موضوعا (4)كحىت العقارت...كاؼبشركبات، أك األمواؿ اليت تدـك كاألجهزة كالسيارات
لبلستهبلؾ عندما تقتٌت أك تستعمل لغرض غَت مهٍت، كما يبتد االستهبلؾ ليشمل 

اػبدمات اؼبختلفة من حيث الطبيعة فقد تكوف مادية كالتنظيف كاإلصبلح، أك مالية 
، لغرض غَت مهٍت أم غباجاتو (5)كالقرض كالتأمُت، أك فكرية كالعبلج الطيب كالتدريس

الشخصية أك العائلية، كىذا معيار التفرقة بُت اؼبستهلك كاؼبهٍت الذم يقتٍت األشياء 
كيتصرؼ من أجل احتياجات حرفتو، إذف اؽبدؼ كالغرض من التصرفات اليت يقـو ّٔا 

 . (6)الشخص ىو الذم يصنفو ضمن فئة اؼبستهلكُت كاؼبهنيُت
تعريف اؼبستهلك باؼبعٌت الضيق يقصر اغبماية على من يتعاقد ّٔدؼ إشباع حاجتو 

الشخصية أك العائلية، فهو تعريف مانع منع فئة التجار كاؼبهنيُت من التمتع باغبماية إذا 
تعاقدكا ألغراض ذبارهتم أك مهنتهم، كما اشتمل التعريف على السلع كاػبدمات كأساس 

 .(7)للتعاقد فكاد يكوف تعريفا جامعا لو ال اقتصاره على الشخص الطبيعي دكف اؼبعنوم
 :كمربرات الفقو ُب االذباه اؼبضيق ؼبفهـو اؼبستهلك ما يلي

 . ألف اؼبهٍت أكثر خربة إذا تعاقد غباجات مهنتو كوبسن الدفاع عن مصاغبو بشكل أفضلػ



 
 
 
 
 
 
 

ألف اؼبهٍت يبكن أف يستعُت خببَت إذا تعلق األمر بتصرفاتو التجارية، كالسياسة التشريعية  ػ
 .هتدؼ غبماية الطرؼ الضعيف

 كفقا للمفهـو القانو٘ب لبلستهبلؾ فإنو يقتصر على االستهبلؾ الشخصي أك العائلي كال ػ
 .(8)يبتد إٔب التصرفات اليت هتدؼ إٔب خدمة أغراض اؼبهنة

 
 أُؼ٠٘ أُٞعغ ُٔلّٜٞ أُغزِٜي: أُيِت اُضب٢ٗ

ظهر االختبلؼ على مستول الفقو كالقضاء فيما يتعلق بتوسيع االستفادة من 
القواعد اغبمائية  للقانوف من خبلؿ تعريفهم للمستهلك، فَتل فريق من الفقهاء بأف 

اؼبستهلك مرادؼ لكلمة اؼبواطن ػ بالنظر إٔب اؼبصلحة ػ حيث تكوف مصلحة اؼبستهلك 
عندما تنشأ عبلقات متبادلة مع غَته من اؼبواطنُت كمع اؼبستشفيات كاؼبكتبات كأجهزة 

الدكلة اغبكومية كمع األعماؿ األخرل داخل آّتمع، إذف لفظ اؼبواطن أكسع كأمشل من 
 .لفظ اؼبستهلك

كيرل فريق أف اؼبستهلك كل شخص يتعاقد بقصد االستهبلؾ، سواء كاف شخصا عاديا  ػ
 .أك كاف تاجرا طاؼبا ٓب يشًتم إلعادة البيع 

 كيرل فريق بأف اؼبستهلك من يتملك بشكل غَت مهٍت سلعا استهبلكية ـبصصة ػ
 . لبلستهبلؾ الشخصي

 كيرل فريق آخر أف اؼبستهلك ىو الشخص الذم يشًتم بضائع أك يطلب خدمات من ػ
 .(9)التجار الستعمالو اػباص

كأما بالنسبة للقضاء فقد أصدرت إحدل ااكم الفرنسية ربديدا ؿبكمة باريس 
الفرد الذم من أجل احتياجاتو الشخصية يصبح " االبتدائية حكما يعترب اؼبستهلك بأنو 
 ".طرفا ُب عقد يتعلق بسلعة أك خدمة 

أبريل  28كما أصدرت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب دائرهتا االبتدائية حكما بتاريخ 
 1978 يناير 10 يعترب شركة ذبارية بوصفها مستهلك تستفيد من نصوص قانوف 1987

، رغم أهنا شخص (10)اػباص حبماية اؼبستهلك للسلع كاػبدمات من الشركط التعسفية
 .معنوم يباشر أنشطة ذبارية ُب ؾباؿ العقارات

كيبلحظ ألكؿ كىلة أنو يوجد تناقض بُت اغبكمُت، فاغبكم األكؿ يعطي مفهوما 
مضيقا للمستهلك بل إنو اقتصر على االستهبلؾ الشخصي دكف العائلي بينما يقضي 

اغبكم الثا٘ب بضم الشخص اؼبعنوم الذم يعترب ُب اغبقيقة مهنيا إٔب فئة اؼبستهلكُت غَت 
اليت تعاقد عليها، (11)أنو تعاقد ُب غَت ؾباؿ زبصصو حيث هبهل عيوب السلعة أك اػبدمة

بالتإب نستنتج أف القضاء الفرنسي بعدما كاف يتبٌت اؼبفهـو اؼبضيق للمستهلك انتهج 



 
 
 
 
 
 
 

سبيبل آخر ُب مفهـو اؼبستهلك كذلك دبد اغبماية لتشمل اؼبهٍت فتقرر لو نفس اغبماية 
 .للمستهلك العادم

أما بالنسبة للتعريف التشريعي للمستهلك فاألصل أف التعاريف من اختصاص 
الفقهاء كليس اؼبشرعُت، غَت أنو تعرضت أغلب التشريعات لتعريف اؼبستهلك من خبلؿ 
كضعها لقانوف ضباية اؼبستهلك كعليو سنورد التعريف التشريعي للمستهلك طبقا للقانوف 

 :اعبزائرم كما يلي
 

 اؼبتعلق 1989 فرباير 07 اؼبؤرخ ُب 89/02      ٓب يتعرض اؼبشرع اعبزائرم ُب القانوف رقم 
بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك لتعريف اؼبستهلك تعريفا مباشرا لكن بالرجوع للمرسـو 

 اؼبتعلق برقابة اعبودة كقمع الغش قبد ُب 1990 يناير 30 اؼبؤرخ ُب 90/39التنفيذم رقم 
كل شخص يقتٍت بثمن أك ؾبانا " اؼبادة الثانية الفقرة التاسعة تعريفا للمستهلك على أنو 

منتوجا أك خدمة، معدين لبلستعماؿ الوسيطي أك النهائي لسد حاجاتو الشخصية أك 
 ".حاجة شخص آخر أك حيواف يتكفل بو 

" كسيطي " كيتضح من ىذا التعريف أف اؼبشرع أخذ باؼبعٌت الواسع بالنظر للفظ 
 .أم سواء كاف الغرض من ىذا اؼبنتوج مهٍت أك شخصي

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع 2009 فرباير لسنة 25 اؼبؤرخ ُب 09/03أما القانوف 
 اؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك، 89/02الغش كالذم ألغى أحكاـ القانوف رقم 

كل شخص طبيعي أك معنوم يقتٍت دبقابل أك " كُب اؼبادة الثالثة منو يعرؼ اؼبستهلك بأنو 
ؾبانا، سلعة أك خدمة موجهة لبلستعماؿ النهائي من أجل تلبية حاجتو الشخصية أك تلبية 

 .حاجة شخص آخر أك حيواف متكفل بو
نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم أضاؼ عبارة طبيعي أك معنوم لكلمة شخص 

 لَتفع اللبس الذم أحاط بالفقرة التاسعة 90/39اؼبنصوص عليها ُب اؼبرسـو التنفيذم رقم 
، ٍب ضيق من مفهـو اؼبستهلك حيث استبدؿ عبارة  معدين " من اؼبادة الثانية من اؼبرسـو

، بالتإب يصبح "موجهة لبلستعماؿ النهائي " لتصبح " لبلستعماؿ الوسيطي أك النهائي 
 .الغرض من التعاقد غَت مهٍت

كما نبلحظ عامة أف اؼبشرع وبيط اؼبستهلك باغبماية سواء كاف العقد دبقابل أك 
كاف ؾبانا، ُب حُت أف بعض التشريعات تقصر اغبماية على اؼبستهلك الذم يتعاقد 

ٍب نبلحظ أف اؼبشرع كسع اغبماية لتشمل الشخص الذم يقتٍت السلعة أك اػبدمة . دبقابل
لو أك أف تكوف لتلبية حاجة شخص آخر سواء كاف لو عبلقة باؼبقتٍت أـ ال،  باإلضافة إٔب 

 . أم حيواف يتكفل بو



 
 
 
 
 
 
 

كبعد تعرضنا ؼبفهـو اؼبستهلك سنتعرض لتحليل اعبريبة الواقعة عليو من خبلؿ اإلخبلؿ 
 .بإلزامية النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها ُب اؼببحث البلحق

 
عش٣ٔخ اإلخالٍ ثٞاعت اُ٘ظبكخ ٝاُ٘ظبكخ اُقؾ٤خ ُِٔٞاد : أُجؾش اُضب٢ٗ

 اُـزائ٤خ ٝعالٓزٜب
اىتم اؼبشرع بتجرٙب كل األفعاؿ اليت تعرض صحة كسبلمة اؼبستهلك للخطر 

كأكجب على اؼبتدخل بأف يلتـز جبملة من اإلجراءات لضماف سبلمة السلع لكي ال تضر 
 النص على 03-09تضمن قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش القانوف  باؼبستهلك، كقد

 من 8، ك7، 6، 5، 4إلزامية النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها ُب اؼبواد 
نفس القانوف، ذكر اؼبشرع اعبريبة ؿبل الدراسة ُب عدة مواد من القانوف اػباص حبماية 

اؼبستهلك كعاقب كل ـبالف لئللزاـ اؼبفركض ُب اؼبواد اؼبذكورة سابقا بالعقوبات اؼبنصوص 
 .03-09 من القانوف 72و 71عليها دبقتضى اؼبواد 

باإلضافة إٔب مراسيم كقرارات كزارية تنظيمية تبُت الشركط كالكيفيات اؼبطبقة ُب 
ؾباؿ اؼبيكركبيولوجية للمواد الغذائية، كُب ؾباؿ اؼبلوثات اؼبسموح ّٔا ُب اؼبواد الغذائية، 

كشركط عرض اؼبواد الغذائية لبلستهبلؾ، كشركط ككيفيات استعماؿ اؼبنتوجات كاللواـز 
، كشركط ككيفيات  اؼبوجهة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية، ككذا مستحضرات تنظيف ىذه اللواـز

 .استعماؿ إدماج اؼبضافات الغذائية ُب اؼبواد الغذائية
 :  كسندرس من خبلؿ مطلبُت أركاف اعبريبة ٍب اعبزاء اؼبقرر ؽبا كما يلي

 
 أسًبٕ اُغش٣ٔخ:   أُيِت األٍٝ

تقع اعبريبة على اؼبواد الغذائية دكف غَتىا من اؼبواد حيث أف اؼبشرع كفل ضباية 
 سواء مأكوالت أك مشركبات (12)صحة كسبلمة اؼبستهلك فقط فيما يتعلق باؼبواد الغذائية

صاغبة لبلستهبلؾ البشرم، كنرل أنو من األصلح لو أضاؼ اؼبشرع اؼبواد الطبية كاؼبنتجات 
الزراعية أك الطبيعية، فهذه اإلضافة تساىم ُب توفَت ضباية أكسع للمستهلك، كذلك اقتداء 

باؼبشرع اؼبصرم فيما ذىب إليو ُب ىذا الصدد حيث قبده جعل كل من العقاقَت الطبية 
كاؼبواد الغذائية كاؼبنتجات الزراعية أك الطبيعية ؿببل لوقوع اعبريبة حبيث استعمل عبارة 

كىي عبارة عامة تدرج ربتها كل اؼبنتجات اليت يبكن أف تقع عليها اعبريبة، طاؼبا " كغَتىا"
 .(13)كانت معدة للبيع

كتتطلب ىذه اعبريبة لقيامها توافر الركن اؼبادم كالركن اؼبعنوم كالذم سنعاعبو ُب 
 :الفرعيُت اآلتيُت



 
 
 
 
 
 
 

 اُشًٖ أُبد١: اُلشع األٍٝ
 8، 7، 6، 5، 4يتحقق الركن اؼبادم بارتكاب أحد األفعاؿ اؼبادية الواردة ُب اؼبواد 

باؼبخالفة ألحكاـ اؼبراسيم، كهبب أف تكوف الواقعة اؼبادية اؼبعاقب عليها عند اؼبخالفة ىي 
 .الوضع لبلستهبلؾ

إف جنحة اإلخبلؿ بإلزامية النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها ؽبا 
 :أربعة صور مكونة للسلوؾ اؼبادم كىي

اإللتزاـ بسبلمة اؼبواد الغذائية اؼبوضوعة لبلستهبلؾ، كالسهر على أف ال تضر بصحة   ػ1
، كٓب وبدد اؼبشرع شركط السبلمة بل ترؾ ذلك للجهات اؼبعنية بأف تذكر (14)اؼبستهلك

 .  (15)ذلك عن طريق التنظيم
كُب ذلك القياـ دبراعات كل الشركط الضركرية من القياـ بعمل كاالمتناع عن عمل 

قد يؤدم إٔب اإلضرار بصحة اؼبستهلك، كنبلحظ أف اؼبشرع ُب ىذه اؼبادة راعى ضباية 
 .صحة اإلنساف دكف اغبيواف

 االمتناع عن القياـ بوضع مواد غذائية لبلستهبلؾ ربتوم على ملوث بكمية غَت مقبولة  ػ2
، كٓب وبدد (16)بالنظر إٔب الصحة البشرية كاغبيوانية كخاصة فيما يتعلق باعبانب الساـ

اؼبشرع الشركط كالكيفيات اؼبطبقة ُب ؾباؿ اؼبلوثات اؼبسموح ّٔا كترؾ ذلك للتنظيم، كقد 
 .ساكل اؼبشرع بُت اإلنساف كاغبيواف ُب بسط اغبماية

 يتعلق باؼبواصفات 1994 يوليو 23كُب ىذا الصدد صدر قرار مؤرخ ُب 
 .(17)اؼبيكركبيولوجية لبعض اؼبواد الغذائية

 القياـ دبراعاة شركط النظافة كالنظافة الصحية للمستخدمُت، كاألماكن كؿببلت التصنيع  ػ3
كاؼبعاعبة، أك التحويل، أك التخزين، ككذا كسائل نقل ىذه اؼبواد كضماف عدـ تعرضها 

لئلتبلؼ بواسطة عوامل بيولوجية أك كيميائية أك فيزيائية كيًتؾ للتنظيم ربديد شركط عرض 
 .(18)اؼبواد الغذائية لبلستهبلؾ

 يراعى ُب التجهيزات كاللواـز كالعتاد كالتغليف كغَتىا من اآلالت اؼبخصصة ؼببلمسة  ػ4
اؼبواد الغذائية ػ كاؼبقصود ّٔا كل ما وبوم اؼبواد الغذائية من كرؽ اللف كالصناديق 

كالزجاجات ػ  أف ال ربتوم على اللواـز اليت تؤدم إٔب إفسادىا، كربدد شركط ككيفيات 
استعماؿ اؼبنتوجات كاللواـز اؼبوجهة ؼببلمسة اؼبواد الغذائية ككذا مستحضرات التنظيف عن 

كأيضا باؼبرسـو . (19)  91/53طريق التنظيم، كُب ىذا الصدد نستعُت باؼبرسـو التنفيذم رقم 
91/04التنفيذم رقم 

(20). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 اُشًٖ أُؼ١ٞ٘: اُلشع اُضب٢ٗ
جنحة اإلخبلؿ بواجب النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية كسبلمتها تعد من 

اعبرائم العمدية، اليت تتطلب توافر القصد اعبرمي العاـ حبيث يكوف اعبا٘ب عاؼبا دباىية 
النشاط اؼبادم الذم أقبل عليو، كتتوجو إرادتو كبو إحداث النتيجة اؼبًتتبة على العمل 

موضوع التجرٙب، أم علم اعبا٘ب بأف اؼبادة اليت كضعها لئلستهبلؾ تضر بصحة اؼبستهلك 
أك زبالف أحد شركط النظافة أك شركط كضع اؼبلوثات ُب اؼبواد الغذائية أك شركط اافظة 
على اؼبواد الغذائية عند مبلمستها ؼبواد أخرل، كأف تكوف إرادتو سليمة كتتجو كبو إحداث 

 .النتيجة اؼبتمثلة ُب الضرر أك حىت ؾبرد اػبطر الذم يهدد مصاّب اؼبستهلك
 أف العلم ُب تكوين القصد العاـ علم مفًتض ألف 6 ك4كيبلحظ على نص اؼبواد 

اؼبواد تفرض على كل متدخل ُب عملية كضع اؼبواد الغذائية لبلستهبلؾ أف يسهر على 
احًتاـ الشركط اؼبفركضة عليو كعلى ذلك يفًتض فيو سوء النية كتقـو اعبريبة دبجرد قياـ 

 .النشاط اؼبادم دكف ربرم الركن اؼبعنوم
غَت أف البعض يرل بأف قرينة العلم اؼبفًتض ىي قرينة بسيطة، قابلة إلثبات عدـ 

بكل كسائل اإلثبات القانونية، كُب ىذه اغبالة يقع عبء اإلثبات على عاتق (21)توفرىا
 .اؼبتهم كليس على النيابة العامة

 
 عضاء اُغش٣ٔخ: أُيِت اُضب٢ٗ

لكل جريبة جزاء يقابلها يقرره اؼبشرع اعبزائي دبا يتوافق كحجم اإلجراـ، كعندما 
يتعلق الفعل باؼبساس بصحة اؼبستهلك فإف قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش كىو 

القانوف اػباص قبده قد رتب صبلة من اعبزاءات كاإلجراءات ؼبواجهة مثل ىذه اعبرائم 
كتشدد ُب العقاب ُب حالة تعدد اعبرائم كحالة العود نتعرض ؽبذه العناصر ُب الفركع 

 : اآلتية
 

 ػوٞثخ اُغ٘ؾخ ك٢ فٞسرٜب اُجغ٤يخ: اُلشع األٍٝ
يعاقب اعبا٘ب بسبب اعبريبة اليت ارتكبها بعقوبة أصلية متمثلة ُب عقوبة مالية كما 

ىو اغباؿ ُب أغلب اعبرائم اليت سبس اؼبستهلك كالسبب ُب ذلك يرجع إٔب أف أغلب ىذه 
اعبرائم تقع بدافع الربح غَت اؼبشركع فيكوف اعبزاء من جنس العمل، كعقوبات تكميلية 

 :كمايلي
 

 :اُؼوٞثخ األف٤ِخ ػ 1



 
 
 
 
 
 
 

 4يعاقب اعبا٘ب عند ـبالفتو إللزامية سبلمة اؼبواد الغذائية اؼبنصوص عليها ُب اؼبواد 
 من نفس القانوف 71 من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش بالعقوبة اؼبقررة ُب اؼبادة 5ك

إٔب طبسمائة ألف دينار  ( دج200.000 )حيث تعاقب بغرامة من مائيت ألف دينار
 .( دج500.000)

 6كيعاقب عند ـبالفتو إللزامية النظافة كالنظافة الصحية اؼبنصوص عليها ُب اؼبادتُت 
طبقا  ( دج1.000.000)إٔب مليوف دينار  ( دج50.000) بغرامة من طبسُت ألف دينار 7ك

 . من القانوف سابق الذكر72للمادة 
 :اُؼوٞثخ اُز٤ِ٤ٌٔخ ػ 2

 أعبله أف تطبق على اعبا٘ب عقوبة 71يضاؼ إٔب العقوبة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
تكميلية إلزامية متمثلة ُب مصادرة اؼبنتوجات كاألدكات ككل كسيلة أخرل استعملت 

 . من القانوف سابق الذكر82الرتكاب اعبريبة طبقا للمادة 
كهبوز اغبكم على اعبا٘ب بالعقوبات التكميلية االختيارية اؼبقررة ُب مواد اعبنح 

 .9اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
 ؿشآخ اُقِؼ  ػ3

أجاز اؼبشرع فرض غرامة الصلح على مرتكب اعبريبة يدفعها مرة كاحدة لدل قابض 
 يوما اليت تلي تاريخ اإلنذار ادد 30الضرائب ؼبكاف إقامتو أك مكاف كقوع اعبريبة ُب أجل 

 أياـ ابتداء من تاريخ ربرير اضر، كإذا ٓب تسدد غرامة الصلح ُب األجل 7بأف ال يتعدل 
ادد يرسل اضر إٔب اعبهات القضائية اؼبختصة، كُب ىذه اغبالة ترفع الغرامة إٔب اغبد 

 .األقصى، كتنقضي الدعول العمومية إذا سدد اؼببلغ ُب اآلجاؿ كالشركط اددة
كقد حدد اؼبشرع مبلغ غرامة الصلح ُب حالة انعداـ سبلمة اؼبواد الغذائية اؼبعاقب 

 من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش بثبلشبائة ألف دينار 71عليها ُب اؼبادة 
 .(دج300.000)

 من نفس 72كُب حالة انعداـ النظافة كالنظافة الصحية اؼبعاقب عليها ُب اؼبادة 
 .( دج200.000)القانوف دبائيت ألف دينار 

 
 ػوٞثخ اُغ٘ؾخ ك٢ فٞسرٜب أُؾذدح: اُلشع اُضب٢ٗ

عندما يرتكب الشخص أكثر من جريبة أم يرتكب عددا من األفعاؿ اؼبكونة عدة 
جرائم قبل أف وبكم عليو هنائيا ُب كاحدة منها فإنو ُب ىذه اغبالة هبسد صورة تعدد 

اعبرائم، كينقسم إٔب صورتُت صورم كحقيقي، أما عندما ترتكب جريبة جديدة بعد حكم 
هنائي عن جريبة سابقة فنحن أماـ ما يسمى بالعود ُب اعبرائم، كسواء تعلق األمر بتعدد 



 
 
 
 
 
 
 

اعبرائم أك حالة العود فإف اؼبشرع اعبزائرم يشدد العقوبة إزائهما كىذا ما سنتطرؽ إليو كما 
 :يلي

 
 :رؼذد اُغشائْ  ػ1

من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش أنو ُب حالة تعدد  85يتضح من نص اؼبادة 
اعبرائم الواقعة على اؼبستهلك كاؼبنصوص عليها ُب نفس القانوف فإنو تطبق أحكاـ اؼبادة 

 من قانوف العقوبات اليت تقضي بضم العقوبات اؼبالية مآب يقضي القاضي خببلؼ 36
 .ذلك

 :اُؼٞد ك٢ اُغشائْ  ػ2
 من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش 85كأما ُب حالة العود كطبقا ألحكاـ اؼبادة 

 من نفس القانوف من 71فإنو تضاعف الغرامات فتصَت ُب اغبالة اؼبعاقب عليها بنص اؼبادة 
، كُب اغبالة اؼبعاقب ( دج1.000.000)إٔب مليوف دينار  ( دج400.000)أربعمائة ألف دينار
إٔب إثنُت  ( دج100.000) من نفس القانوف من مائة ألف دينار 72عليها بنص اؼبادة 

 .( دج2.000.000)مليوف دينار 
ككعقوبة تكميلية إختيارية أجاز اؼبشرع أف للجهات القضائية اؼبختصة أف تعلن 

 .شطب السجل التجارم للمحكـو عليو
ُب حالة تعدد اعبرائم كُب حالة العود ال يبكن فرض غرامة الصلح، أم دبجرد 

ارتكاب اعبريبة ترسل ااضر للجهات القضائية اؼبختصة دكف ؿباكلة التسوية عن طريق 
 .غرامة الصلح كتفادم طريق ااكم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خبرٔخ
كُب األخَت كبعدما تطرقنا إٔب تعريف اؼبستهلك كرأينا أف اؼبشرع اعبزائرم أخذ 

 اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش بالرغم من 09/03باؼبفهـو اؼبضيق من خبلؿ القانوف 
أف لفظ اؼبستهلك مشل الشخص الطبيعي كاؼبعنوم باغبماية إال أنو فقط فيما يتعلق 

 .باؼبنتوجات اؼبوجهة لبلستعماؿ النهائي
ٍب تعرضنا لتحليل جريبة اإلخبلؿ بواجب النظافة كالنظافة الصحية للمواد الغذائية 

كسبلمتها كرأينا أف السلوؾ اإلجرامي قد يكوف إهبابيا كما قد يكوف سلبيا متمثبل ُب أربع 
صور مذكورة ُب نصوص قانوف ضباية اؼبستهلك كتركت للجهات اؼبختصة إصدار مراسيم 

تنظيمية ربدد كيفيات التطبيق، كىذا ما يبلحظ على أغلب نصوص قانوف ضباية 
اؼبستهلك اليت تعٌت بصياغة أحكاـ التجرٙب كالعقاب كتفوض السلطة التنفيذية بإصدار 

النصوص التنظيمية كعلة ذلك أف جرائم اإلضرار باؼبستهلك من اعبرائم اؼبستجدة كسريعة 
التطور فيًتؾ للسلطة التنفيذية األكثر زبصصا كاألقرب من اؼبستهلك كاؼبتدخل ُب عملية 

 .االستهبلؾ طرؽ ربديد كيفيات تطبيق القانوف عن طريق النصوص التنظيمية
كما يلـز ألف تقـو ىذه اعبريبة أف توضع اؼبواد الغذائية لئلستهبلؾ، كيكوف الفعل 

اإلجرامي قد ًب عن قصد، فبا يستوجب معو إنزاؿ العقوبات اؼبقررة ُب قانوف ضباية 
 .اؼبستهلك كقمع الغش السابقة الذكر

 :من خبلؿ الوقوؼ على ىذه اعبريبة كربليلها البأس أف نقًتح ما يلي
إف اؼبشرع أكجب اغبماية لئلنساف كللحيواف ُب بعض الصور دكف الصور األخرل  ػ

كنرجوا من اؼبشرع ماداـ اغبيواف اؼبقصود باغبماية ىي اغبيوانات األليفة أك اليت استأنست 
 .فاألفضل أف تتمتع باغبماية ُب كل الصور آّرمة

 بسط اؼبشرع اغبماية للمستهلك فقط فيما يتعلق باؼبواد الغذائية كهنيب بو أف وبذك ػ
حذك اؼبشرع اؼبصرم فتشمل اغبماية ُب حالة األدكية كاؼبنتجات الزراعية كاؼبنتجات 

 .الطبيعية
كُب اػبتاـ نسأؿ ا أف نكوف قد كفقنا ُب حبث ىذه اؼبسألة اليت تعترب من اؼبسائل 

 .  اؽبامة إذ تتعلق دبصاّب اؼبستهلك كنعتقد أف غالبية أفراد آّتمع مستهلكُت
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 .4، ص 1997علـو الشرطة، أكادمية الشرطة، مصر، 
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. 
 .179 ػ 175اؼبرجع السابق، ص:  انظر بوعبيد عباسي-6
 .23اؼبرجع السابق، ص :  ؿبمد أضبد خلف-7
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 ككمثل على ذلك شركة ااماة اليت قامت بشراء أجهزة كمبيوتر ؼبكتب ااماة، فالشخص 11-
 .اؼبعنوم ُب ىذه اغبالة تعاقد خارج ؾباؿ زبصصو فهو جاىل بأنظمة الكمبيوتر
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ُب تصنيع األغذية كربضَتىا كمعاعبتها، باستثناء اؼبواد اؼبستخدمة فقط ُب شكل أدكية أك مواد التجميل 
 .أك مواد التبغ

 . انظر اؼبادة السادسة من قانوف قمع التدليس كالغش اؼبصرم-13
 .03-09 اؼبادة الرابعة من القانوف -14
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 ٓٞامغ اُؾٜبدح ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ

                                                                                 
 ٣ٞعق ثٖ ؽ٤خ 
 

 :ٓوذٓخ
 الطبلؽ، الوصية، الٌدين، : مواضع ستة ُب كتابو ُب الشهادة كجل عز ا ذكر        
 الثانية اؼبرتبة ُب جعلها اعبزائرم اؼبشرع أفٌ  كما،القاذؼ عن اغبد يدفع كما الزنا، الرجعة،

 . اإلثبات قانوف من الكتابة بعد
 ال حىت اإلثبات إٔب ربتاج األفراد بُت تتم اليت اؼبالية كغَت اؼبالية اؼبعامبلت أفٌ  كدبا        
 األنبية غاية ُب كىي اإلثبات كسائل من كسيلة تعترب الشهود شهادة فإفٌ  حقوقهم، هتضم

 اؼبوضوع ىذا على الضوء أسلط أف فأردت ؛-اليـو الٌناس بواقع مرتبطة أهٌنا باعتبار-
 كذلك اعبزائرم القانوف جانب كمن ف،اإلسبلمية الشريعة جانب من ،جانبُت من كأعاعبو
 : التالية النقاط على بالًتكيز

: على كوبتوم للشهادة، اؼبفاىيمي اإلطار: أٝال 
 الشهادة مفهـو  -1
 الشهادة مشركعية -2
 الشهادة شركط -3

 :على كوبتوم ،مواضع ذكر الشهادة ُب القرآف الكرٙب: ثانيا
 الدَّين-1
  الوصية-2
  كالرجعة الطبلؽ-3
  القاذؼ عن اغبد يدفع كفيما ،الزنا -4
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ُِؾٜبدح أُلب٢ٔ٤ٛ اإلىبس: أٝال
 :اُؾٜبدح ٓلّٜٞ-  1
كشهده . اؼبعاينة: كاؼبشاىدة. شهد الرجل على كذا: تقوؿ منو. ىي خرب قاطع : ُـخ /أ

أم ، كشهد لو بكذا شهادة. أم حضور،كقـو شهود.  فهو شاىد، أم حضره،شهودا
.  (1)فهو شاىد، أٌدل ما عنده من الشهادة

  :إفيالؽب /ب
 ىي قوؿ حبيث يوجب على اغباكم ظباعو اغبكم دبقتضاه إف :اُلوٚ اإلعال٢ٓفي  -

  (2)     أك حلف طالبو،عٌدؿ قائلو مع تعٌدده
. (3) ىي إخبار اإلنساف ُب ؾبلس القضاء حبق على غَته لغَته:اُلوٚ اُوب٢ٗٞٗفي - 

.   فيقوؿ الشاىد ما كقع ربت بصره أك ظبعو،كاألصل ُب الشهادة أف تكوف شهادة مباشرة
كىو وبصل . فالذم يبيز الشاىد إذف ىو أنو يشهد على كقائع عرفها معرفة شخصية 

كما إذا كاف قد شهد حادثا من حوادث ، إٌما ألنو رآىا بعينو، معرفتو الشخصية للواقعة
كإٌما ألنو ظبعها بأذنو، كما إدا كاف قد ، السيارات فجاء إٔب ؾبلس القضاء يشهد دبا رأل

حضر ؾبلس العقد كظبع البائع يتعاقد مع اؼبشًتم، فجاء إٔب ؾبلس القضاء يشهد دبا 
كإٌما ألنٌو رأل كظبع، كما إذا ظبع اؼبقرض يتعاقد مع اؼبقًتض كرآه يعطيو مبلغ ، ظبع

.  (4)القرض
  
، كاإلصباع، كالسنة النبوية، الشهادة ثابتة ُب القرآف الكرٙب: ٓؾشٝػ٤خ اُؾٜبدح -2

.  باإلضافة إٔب القانوف اعبزائرم أشار للشهادة على أهنا أصل من أصوؿ اإلثبات 
  
  اُوشإٓ- أ
فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ ًبمىٍعريكؼو أىٍك فىارًقيوىينَّ ًبمىٍعريكؼو كىأىٍشًهديكا ]: قاؿ تعأب - 

ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم كىأىًقيميوا الشَّهىادىةى هلًل ذىًلكيٍم ييوعىظي بًًو مىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاهلًل كىاليػىٍوـً اآلىًخًر 
 (5) [كىمىٍن يػىتًَّق اهللى يىٍجعىٍل لىوي مىٍخرىجنا

اءى هلًل كىلىٍو عىلىى ] : قاؿ تعأب-  ا الًَّذينى آىمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمينى بًالًقٍسًط شيهىدى يىا أىيػُّهى
ٍيًن كىاألىقٍػرىبًينى ًإٍف يىكيٍن غىًنيِّا أىٍك فىًقيرنا فىاهللي أىٍكلىى ًبًهمىا فىالى تػىتًَّبعيوا الهىوىل  أىنٍػفيًسكيٍم أىًك الوىاًلدى

ا تػىٍعمىليوفى  ًإٍف تػىٍلويكا أىٍك تػيٍعًرضيوا فىًإفَّ اهللى كىافى ًبمى ًبَتناأىٍف تػىٍعًدليوا كى  .   (6) [خى



 
 
 
 
 
 
 

اًلكيٍم فىًإٍف لىٍم يىكيونىا رىجيلىٍيًن فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ]  :قاؿ تعأب-  ٍيًن ًمٍن رًجى كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى
اًء   .  (7) [ًممٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى

 
 اُغ٘خ- ب
 أخربكم أال»: قاؿ كسلم عليو ا صلى النَّيبَّ  أفَّ  عنو ا رضي اعبهٍتٌ  خالد بن زيد عن- 
          (8)« ييسأىؽبا أف قبل بشهادتو يأٌب الذم ىو الشهداء؟ خبَت
 ترل: لرجل قاؿ كسلم عليو ا صلى النَّيبَّ  أفَّ » : عنو ا رضي عباس ابن عن- 

    (9) «دع أك فاشهد، مثلها على: قاؿ، نعم: قاؿ الشَّمس؟
 دبا إال يشهد أف لئلنساف هبوز ال أنو على يدؿ فهو، صحيح معناه لكن، ضعيف اغبديث

 الشهادة تعظيم فمن، قوم كإف الظن بغلبة الشهادة ذبوز فبل الشمس؛ يتيقن كما يتيقنو
 . التثٌبت فيها هبب أنو
 بيمُت قضى كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أفَّ » : عنػو ا رضي عباس ابن عن- 

    (10)« كشاىد

 

 اإلعٔبع- جػ
 اؼبعركؼ الناطق ،اغبر ،العاقل ،البالغ ،اؼبسلم الرجل شهادة أف على كأصبعوا 

 كال ،زكج كال ،أجَت كال ،أخ كال ،كلد كال ،لو اؼبشهود بوالد ليس الذم البصَت،النسب
 كال، شيئا نفسو إٔب بشهادتو جار كال ،ككيل كال ،شريك كال ،عبد كال ،خصم كال ،صديق
 عن بو يشتغل بالشطرنج العبا كال ،الناس بإذاية يعرؼ شاعر كال ،بدعة صاحب يكوف

 ىو ،ذنب منو يظهر كٓب ،للمسلمُت قاذؼ كال،طبر شارب كال ،كقتها ىبرج حىت الصبلة
 على هبب ،جائزة ،ااـر كهبتنب،الفرائض يؤدم فبن كىو ،كبَت أك صغَت عليو مقيم

.   (11)كامرأتُت رجبلن  أك ،رجلُت كانا إذا ،قبوؽبا اغباكم
    

 اُوبٕٗٞ - د
 اإلثبات على نصت اليت القانونية النصوص من ؾبموعة اعبزائرم القانوف خصص

 ،335ك،334 ،333 ،2مكرر 324 اؼبواد ُب اؼبد٘ب القانوف: اؼبثاؿ سبيل كعلى ،بالشهادة
336ك

30 اؼبادة ُب التجارم كالقانوف ،(12)
223 اؼبادة ُب العقوبات كقانوف،(13)

 كمن ، (14)
 ظباع على اعبزائية اإلجراءات قانوف من 99 إٔب 88 من اؼبواد نصت اإلجرائي اعبانب
 من كوسيلة للشهود كاإلدارية اؼبدنية اإلجراءات قانوف أشار ذلك إٔب كإضافة ،(15)الشهود



 
 
 
 
 
 
 

 ُب التجريح ،الشهود زبلف،الشهادة قبوؿ عدـ حاالت ،الشهود ظباع) اإلثبات كسائل
163 إٔب 150 من اؼبواد نصوص دبوجب (الشهادة تلقي ،الشاىد

(16)           .
      

                                              

  ؽشٝىٜب -3
 كالعدالة، كالبلوغ، كالعقل، كاغبرية، اإلسبلـ،: سبعة الشهادة قبوؿ شرائط: البغوم قاؿ

.    (17)التهمة كانتفاء كاؼبركءة،
 ّالعلم أىل "من كثَت عند شهادتو تقبل ال شيء، على ذمي شهد فلو: اإلعال 

 ذبوز ال اؼبؤمنُت من بالكذب اؼبعركفوف: الشافعي كقاؿ . كالشافعي مالك قوؿ كىو
 . (18)كجل عز ا على كذّٔم مع الكفار شهادة ذبوز فكيف شهادهتم

 كالعبد الواليات باب من ألهنا الشهادة قبوؿ ُب شرط كاغبرية: البغوم قاؿ: اُؾش٣خ 
 ذىب كإليو أنس عن ذلك يركل . العبيد شهادة قبوؿ إٔب قـو كذىب اغباؿ ُب ناقص
 . سيده إال شهادتو ذبوز: سَتين ابن كقاؿ . البيتّْ  عثماف قوؿ كىو . أكَب بن كزرارة شريح
 . (19) التافو الشيء ُب العبيد شهادة ذبوز: النخعي كإبراىيم اغبسن كقاؿ
 (20)ضبطو لعدـ كؾبنوف معتوه من تصح فبل: ؿمالع. 
 اًلكيمٍ ] :تعأب لقولو الشهادة ُب شرط: اُجِٞؽ ٍيًن ًمٍن رًجى        (21) [كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى

  ] :يقوؿ كتعأب سبػحانو ا ذبوز،ألف ال: قاؿ الصبياف، شهادة ُب عباس ابن عن كركم
اءً        (22) [ًممٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى

 يتفرقوا، ٓب ما اجتماعهم، ؿبل ُب تقع اليت اعبراح على الصبياف شهادة تقبل: مالك كقاؿ
. (23)ذلك غَت ُب تقبل كال
 [كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ ]  :تعأب لقولوكىي شرط ُب قبوؿ الشهادة : اُؼذاُخ 

ا الًَّذينى آىمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه ] :تعأب لقولوفبل تقبل شهادة الفاسق إذان، ك، (24) يىا أىيػُّهى
الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم   فهو أمر ،(25) [نىاًدًمُتى بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًبجىهى

  .(26)بالتوقف عن نبأ الفاسق، كالشهادة نبأ

 . (27)ىو الذم تعتدؿ أحوالو ُب دينو كأفعالو: كالعدؿ
 ىي ما يتصل بآداب النفس فبا يعلم أف تاركو قليل اغبياء، كىي حسن : أُشٝءح

اؼبركءة ىي اافظة على ترؾ ما يوجب :  كقاؿ بعضهم،اؽبيئة، كالعشرة، كالسَتة، كالصناعة
 .                                                (28)الذـ فعلو من مباح

 كاؼبادة ، إثبات مصرم 64 حيث نصت اؼبادة ،كقد أشار القانوف إٔب شركط الشاىد
 أصوؿ ؿباكمات مدنية لبنا٘ب على أف يكوف الشاىد فبيزا كأال يقل سنو عن حد 259/1



 
 
 
 
 
 
 

كما هبب أف يكوف سليم اإلدراؾ، كأف ال يكوف ؿبكوما عليو بعقوبة .  سنة15معُت ىو 
 .(29)جنائية تسقط عنو أىلية الشهادة

 
 

ٓٞامغ رًش اُؾٜبدح ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ : صب٤ٗب
ا الًَّذينى آىمىنيوا ] :كردت الشهادة على الٌدين ُب القرآف الكرٙب، فقاؿ تعأب: الٌدين-1 يىا أىيػُّهى

نىكيٍم كىاًتبه بًالعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى  ٍينو ًإلىى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ ايػىٍنتيٍم ًبدى ًإذىا تىدى
كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عىلَّمىوي اهللي فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الًَّذم عىلىٍيًو الحىقُّ كىٍليىتًَّق اهللى رىبَّوي كىالى 
ا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف ييًملَّ  يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو الحىقُّ سىًفيهن

اًلكيٍم فىًإٍف لىٍم يىكيونىا رىجيلىٍيًن فػىرىجيله  ٍيًن ًمٍن رًجى ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًالعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى
اىيمىا األيٍخرىل كىالى  ا فػىتيذىكّْرى ًإٍحدى اىيمى اًء أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى
ًلًو ذىًلكيٍم  ًبيرنا ًإلىى أىجى اءي ًإذىا مىا ديعيوا كىالى تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتيبيوهي صىًغيرنا أىٍك كى يىٍأبى الشُّهىدى

ا  ـي لًلشَّهىادىًة كىأىٍدنىى أىالَّ تػىٍرتىابيوا ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًتجىارىةن حىاًضرىةن تيًديريكنػىهى أىٍقسىطي ًعٍندى اهلًل كىأىقٍػوى
نىكيٍم فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىالَّ تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم كىالى ييضىارَّ كىاًتبه كىالى  بػىيػٍ

ًإٍف تػىٍفعىليوا فىًإنَّوي فيسيوؽه ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اهللى كىيػيعىلّْميكيمي اهللي كىاهللي ًبكيلّْ شىٍيءو   (30) [عىًليمه شىًهيده كى
  .
 اآلجاؿ بيوع ُب أمر كجلٌ  عز ا إف: اآلية ىذه ُب- ا رضبو –اللخمي اإلماـ قاؿ

 .  (31)الكتابة دكف باإلشهاد النقد بيوع كُب كاإلشهاد، بالكتابة
 ىذه: عباس ابن  فقاؿ ،مسألة كطبسوف اثنتاف فيها اآلية ىذه إف: القرطيب اإلماـ كقاؿ
 تتناكؿ ىي ٍب اآلية، سبب كاف اؼبدينة أىل سلم أف معناه ،خاصة السلم ُب نزلت اآلية
. (32)إصباعا اؼبداينات صبيع
 على علمائنا بعض ّٔا استدؿ كقد ،حكما ثبلثُت تضمنت إهنا: منداد خويز ابن كقاؿ
 ُب العقود كسائر القرض بُت يفصل ٓب إذ مالك، قاؿ ما على القركض، ُب التأجيل جواز

 سائر ُب التأجيل جواز فيها ليس اآلية: كقالوا الشافعية ذلك ُب كخالف ،اؼبداينات
 جواز أخرل بداللة يعلم ٍب مؤجبل، دينا كاف إذا باإلشهاد األمر فيها كإمبا الديوف،
 . (33)كامتناعو الدين ُب التأجيل
 نسيئة الذمة ُب كاآلخر نقدا فيها العوضُت أحد كاف معاملة كل عن عبارة الدين كحقيقة

(34) . 

 يـو ذات فقاؿ كعبا، صحب رجبل كاف اؼبرعشى، سليماف أبا أف لنا ذكر: قتادة قاؿ
 ذلك؟ [يكوف] ككيف: فقالوا لو؟ يستجب فلم ربو دعا مظلوما تعلموف ىل: ألصحابو



 
 
 
 
 
 
 

 فدعا صاحبو، جحده مالو حل فلما يكتب، كٓب يشهد فلم أجل إٔب بيعنا باع رجل: قاؿ
 . (35)ربو عصى قد ألنو لو؛ يستجب فلم ربو

 تزيد القانو٘ب التصرؼ كاف إذا التجارية اؼبواد غَت ُب بأنو جزائرم. ـ.333 اؼبادة نصت
 ُب بالشهود اإلثبات هبوز فبل القيمة ؿبدد غَت كاف أك جزائرم دينار 100.000على قيمتو

.  (36) ذالك بغَت يقضي نص يوجد ٓب ما انقضائو أك كجوده
 كُب التجارية التصرفات ُب مطلقة إثبات قوة للشهادة أف إٔب ىبلص القاعدة ىذه من

 دينار ألف مائة قيمتها ذباكز ال اليت اؼبدنية التصرفات إثبات كُب اؼبادية الوقائع نطاؽ
. (37)جزائرم
 كاختبلؼ؛ تشابو ىناؾ أف اعبزائرم اؼبد٘ب كالقانوف ،القرآ٘ب النص خبلؿ من نبلحظ
 ال اليت اؼبدنية التصرفات ُب الشهادة مصداقية ُب القرآ٘ب النص اعبزائرم اؼبشرع كافق حيث
 ذباكز اليت اؼبدنية التصرفات ُب خالفو حُت ُب ،جزائرم دينار ألف مائة قيمتها ذباكز

 . مصداقية أم للشهادة يعط كٓب ،الكتابة أكجب حبيث ،جزائرم دينار ألف مائة قيمتها
 
 حضر إذا ،الوصية على اثنُت بإشهاد لؤلمر متضمنا خربا تعأب ا ىبرب: اُٞف٤خ-2

ا الًَّذينى آىمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا ] :تعأب فقاؿ، كعبلئمو اؼبوت مقدماتي  اإلنساف يىا أىيػُّهى
حىضىرى أىحىدىكيمي المىٍوتي ًحينى الوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آىخىرىاًف ًمٍن غىٍيرًكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم 
ًة فػىيػيٍقًسمىاًف  ا ًمٍن بػىٍعًد الصَّالى ضىرىبٍػتيٍم ًفي األىٍرًض فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي المىٍوًت تىٍحًبسيونػىهيمى

ننا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىالى نىٍكتيمي شىهىادىةى اهلًل ًإنَّا ًإذنا لىًمنى   .  (38) [اآلىشبًُتى بًاهلًل ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشتىًرم ًبًو ثىمى
 تعترب فبن عدؿ ذكم اثنُت عليها كيشهد كصيتو، يكتب أف لو فينبغي: السعدم ناصر قاؿ

. (39)شهادهتما
: قولُت على يشهدنبا؟ أك إليهما، يوصي أف بو اؼبراد ىل اآلية ىذه ُب كاختلف
 قيسىيط بن ا عبد بن يزيد عن إسحاؽ، بن ؿبمد قاؿ كما إليهما، يوصي أف :أؽذٛٔب

 ماؿ، كمعو سافر رجل ىذا قاؿ اآلية ىذه عن عنو، ا رضي مسعود، ابن سئل: قاؿ
 من عدلُت عليهما كأشهد تركتو، إليهما دفع اؼبسلمُت من رجلُت كجد فإف قدره، فأدركو

. انقطاع كفيو حاًب أيب ابن ركاه. اؼبسلمُت
 ثالث كصي يكن ٓب فإف الكريبة، اآلية سياؽ ظاىر كىو. شاىدين يكوناف أهنما: صب٤ٜٗٔب
ًيم قصة ُب كما كالشهادة، الوصاية: الوصفاف فيهما اجتمع معهما  بن كعىًدمٌ  الدارم، سبى

اء . (40)بىدَّ
ا الًَّذينى آىمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيمٍ ] اآلية ىذه ُب الدارم سبيم عن الًتمذم كركل  برئ (41) [يىا أىيػُّهى
 اإلسبلـ، قبل الشاـ إٔب ىبتلفاف نصرانيُت ككانا - بداء بن عدم كغَت غَتم الناس منها



 
 
 
 
 
 
 

 بتجارة، مرٙب أيب ابن بديل: لو يقاؿ سهم لبٍت مؤب عليهما كقدـ بتجارهتما، الشاـ فأتيا
 أف كأمرنبا إليهما، فأكصى فمرض ذبارتو، عظم كىو اؼبلك، بو يريد فضة من جاـ كمعو
 اقتسمناىا ٍب درىم بألف فبعناه اعباـ ذلك أخذنا مات فلما: سبيم قاؿ أىلو، ترؾ ما يبلغا

 فسألونا اعباـ كفقدكا معنا، كاف ما إليهم دفعنا أىلو إٔب قدمنا فلما بداء، بن كعدم أنا
 رسوؿ قدـك بعد أسلمت فلما: سبيم قاؿ غَته، إلينا دفع كما ىذا، غَت ترؾ ما: فقلنا عنو
 إليهم كأديت اػبرب، كأخربهتم أىلو فأتيت ذلك، من تأشبت اؼبدينة كسلم عليو ا صلى ا

 عليو ا صلى ا رسوؿ إٔب بو فأتوا مثلها، صاحيب عند أف كأخربهتم درىم، طبسمائة
 فحلف دينو، أىل على بو يقطع دبا يستحلفوه أف فأمرىم هبدكا، فلم البينة فسأؽبم كسلم
ا الًَّذينى آىمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيمٍ ]: عزكجل ا فأنزؿ انًًهمٍ ] قولو إٔب (42) [يىا أىيػُّهى  ،(43) [بػىٍعدى أىٍيمى
 بن عدم يدم من اػبمسمائة فنزعت فحلفا منهم آخر كرجل العاص بن عمرك فقاـ
. (44)بداء

 نص لكنو، الوصية إثبات ُب الشهود شهادة على بصراحة اعبزائرم األسرة قانوف ينص ٓب
 حالة كُب، بذلك عقد كربرير اؼبوثق أماـ اؼبوصي بتصريح تثبت الوصية أف 191اؼبادة ُب

 . (45)اؼبلكية أصل ىامش على بو كيؤشر، حبكم الوصية تثبت قاىر مانع كجود
 ىذا ُب عليو النص يرد ٓب ما كل: اعبزائرم األسرة قانوف من 222 اؼبادة من كانطبلقا
 الوصية على الشهود شهادة إثبات فإف (46)اإلسبلمية الشريعة أحكاـ إٔب فيو يرجع القانوف
ا الًَّذينى آىمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي المىٍوتي ًحينى ] :تعأب قولو إٔب يرجع يىا أىيػُّهى

الوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آىخىرىاًف ًمٍن غىٍيرًكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ًفي األىٍرًض 
اًف بًاهلًل ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى  ًة فػىيػيٍقًسمى ا ًمٍن بػىٍعًد الصَّالى فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي المىٍوًت تىٍحًبسيونػىهيمى

.  (47) [اآلىشبًُتى نىٍشتىًرم بًًو ثىمىننا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىالى نىٍكتيمي شىهىادىةى اهلًل ًإنَّا ًإذنا لىًمنى 
 
 يتم ما غالبا الشخصية األحواؿ قضايا من كالرجعة الطبلؽ يعترب :ٝاُشعؼخ اُيالم-3

فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينَّ ] :تعأب قاؿ حيث الشهود، شهادة بواسطة كقائعهما إثبات
فىأىٍمًسكيوىينَّ ًبمىٍعريكؼو أىٍك فىارًقيوىينَّ ًبمىٍعريكؼو كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم كىأىًقيميوا 

الشَّهىادىةى هلًل ذىًلكيٍم ييوعىظي بًًو مىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاهلًل كىاليػىٍوـً اآلىًخًر كىمىٍن يػىتًَّق اهللى يىٍجعىٍل لىوي 
 ،(الفرقة أك) ،الرجعة على باإلشهاد أمر كجل عز ا أفٌ : اللخمي اإلماـ قاؿ ،(48) [ـبىٍرىجنا
 طبلؽ، عن إال تكوف ال الرجعة كألف الطبلؽ، على اإلشهاد فتضمنت اختار أيهما

 الفراؽ، على اإلشهاد ككذلك الطبلؽ، من تقدـ ما على إشهاد الرجعة على فاإلشهاد
 ناصر قاؿك ،(49)طبلؽ عن إال يكوناف ال كالفراؽ العدة ألف الطبلؽ؛ على إشهاد كىو

كىأىٍشًهديكا] ُب: السعدم
 .(51)كرجعتها طبلقها على (50) [ 



 
 
 
 
 
 
 

 كاليت الشهود، شهادة كىي عادلة ببٌينة إال ينحل كال يتم فبل غليظ ميثاؽ الزكاج أف باعتبار
 . اعبزائرم األسرة قانوف من ،222 ،73 ،09 اؼبواد خبلؿ من كذلك ضمنيا القانوف عليها نص

  (2005 فرباير 27 ُب اؼبؤرخ 02-05 رقم أمر): رمكر 09 المادة
 شاىداف، الوٕب، الصداؽ، الزكج، أىلية: اآلتية الشركط الزكاج عقد ُب تتوفر أف هبب

 . (52)للزكاج الشرعية اؼبوانع انعداـ
 بينة ألحدنبا كليس البيت متاع ُب كرثتهما أك الزكجُت بُت النزاع كقع إذا: 73 المادة
 ُب اليمُت مع كرثتو أك للزكج كالقوؿ للنساء اؼبعتاد ُب اليمُت مع كرثتها أك  للزكجة فالقوؿ
 . (53)اليمُت مع يقتسماهنا بينهما كاؼبشًتكات .للرجاؿ اؼبعتاد
 الشريعة أحكاـ إٔب فيو يرجع القانوف ىذا ُب عليو النص يرد ٓب ما كل: 222المادة

 . (54)اإلسبلمية
 اؼبدعي على البينة)) كسلم عليو ا صلى لقولو بالبينة اإلثبات أجازت اإلسبلمية كالشريعة
 .  (55) (( أنكر من على كاليمُت

    
: القاذؼ عن الحد يدفع كفيما ،الزنا- 4
ًتي يىٍأتًينى الفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ] :تعأب قاؿ :الزنا- أ كىالالَّ

ًمٍنكيٍم فىًإٍف شىًهديكا فىأىٍمًسكيوىينَّ ًفي البػيييوًت حىتَّى يػىتػىوىفَّاىينَّ المىٍوتي أىٍك يىٍجعىلى اهللي لىهينَّ 
 . (56) [سىًبيبلن 

ًتي يىٍأتًينى الفىاًحشىةى ] :قاؿ ابن كثَت .    (58)الزنا يعٍت   (57[ كىالالَّ
ًتي يىٍأتًينى الفىاًحشىةى ] :السعدم ناصر قاؿ  بالفاحشة ككصفها الزنا،: أم  (59) [ كىالالَّ

 من رجالكم أم (60) [فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيمٍ ] :تعأب قاؿ ٍب ،كقبحها لشناعتها
 . (61)اؼبؤمنُت العدكؿ

 :عن القاذؼ   فيما يدفع بو الٌحد-ب
ؼبا عظم أمر الزا٘ب يوجب جلده ككذا رصبو إف كاف ؿبصنا، كأنٌو الذبوز مصاحبتو كال 

 تعظيم اإلقداـ على تعأب ا بُت حيث، ـبالطتو على كجو ال يسلم فيو العبد من الشر
اءى ]  : فقاؿ،األعراض بالرمي بالزنا كىالًَّذينى يػىٍرميوفى الميٍحصىنىاًت ثيمَّ لىٍم يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى

ا كىأيكلىًئكى ىيمي  انًينى جىٍلدىةن كىالى تػىٍقبػىليوا لىهيٍم شىهىادىةن أىبىدن : أم،(62) [الفىاًسقيوفى فىاٍجًلديكىيٍم ثىمى
 بالزنا، الرمي بالرمي كاؼبراد األمرين، بُت فرؽ ال الرجاؿ، ككذاؾ العفائف، اغبرائر النساء
اءى  ] بو رموا ما على(63) [ثيمَّ لىٍم يىٍأتيوا] السياؽ، بدليل  رجاؿ: أم  (64) [بًأىٍربػىعىًة شيهىدى

ةن ]صروبا، بذلك يشهدكف عدكؿ، انًينى جىٍلدى اءى فىاٍجًلديكىيٍم ثىمى  (65) [ثيمَّ لىٍم يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى
 اإلتبلؼ، ال التأديب القصد ألف يتلفو، حىت بذلك يبالغ كال فيو، يؤٓب متوسط، بسوط



 
 
 
 
 
 
 

 مؤمنا، ؿبصنا تعأب قاؿ كما اؼبقذكؼ يكوف أف بشرط كلكن القذؼ، حد تقدير ىذا كُب
. (66)التعزير يوجب فإنو اصن، غَت قذؼ كأما

كقانوف العقوبات اعبزائرم ٓب يبُت بصريح النص على كجوب إثبات جريبة الزنا بأربعة 
يقضى باغببس من سنة إٔب سنتُت على كل امرأة "منو بالنص  339شهود، إذ اكتفت اؼبادة 

.  متزكجة ثبت ارتكأّا جريبة الزنا 
. كتطبق العقوبة ذاهتا على كل من ارتكب جريبة الزنا مع امرأة يعلم أهنا متزكجة 

كيعاقب الزكج الذم يرتكب جريبة الزنا باغببس من سنة إٔب سنتُت كتطبق العقوبة ذاهتا 
. على شريكتو 

كال تتخذ اإلجراءات إالٌ بناءا على شكول الزكج اؼبضركر، كإف صفح ىذا األخَت يضع 
. (67)"حدا لكل متابعة

الدليل الذم يقبل عن ارتكاب اعبريبة اؼبعاقب عليها :" نصت على 341كما أف اؼبادة 
 يقـو إٌما على ؿبضر قضائي وبرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عن حالة تلبس 339باؼبادة 

  (68)كإٌما بإقرار كارد ُب رسائل أك مستندات صادرة من اؼبتهم كإٌما بإقرار قضائي
 : أف ىو اؼبوضوع ىذا من استخبلصو يبكن ما : الخاتمة

  ُب طريقا كجل عز ا جعلها حيث، اإلثبات كسائل من كسيلة تعترب الشهادة – 1 
ًئكىةي كىأيكليو الًعٍلًم قىائًمنا ] :تعأب فقاؿ، ربوبيتو إثبات شىًهدى اهللي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كىالمىالى

  . (69) [اغبىًكيمي بًالًقٍسًط الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى العىزًيزي 
 قوة على دليل ،موضع من أكثر ُب الكرٙب القرآف ُب الشهادة كجل عز ا ذكر – 2

 . كانت كسيلة بأية تسقط كال ،حجيتها
 نقاط ُب إال ،الذكر السالفة اؼبواضع ُب الكرٙب القرآف كيوافق يساند اعبزائرم اؼبشرع – 3

 .    فيها الشهادة مصداقية مدل على ضمنيا صرٌح كلكنو ،يسَتة
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 اُؾن ك٢ اُز٤ٔ٘خ
                                                                              ثِلنَ ٓؾٔذ

 أ /أعزبر ٓغبػذ
 اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ : ٤ًِخ

 -ر٤بسد-ػجذ اُشؽٔبٕ ثٖ خِذٕٝ :                                                عبٓؼخ
 
 

حياة من  كينبغي ؽبذا العقد سبكُت اعبميع اجتماعي،تستند ؾبتمعاتنا على عقد  :ِٓخـ
ليت  ًب بناء ؾبموعة قوانُت حقوؽ اإلنساف االثقافات،على مر القركف كعرب ؼ ،حرة ككريبة

. اغبق ُب التنميةكمن ىذه اغبقوؽ . دد اغبريات األساسية كالظركؼ اؼببلئمة ؼبمارستهاتح
بعد  إال كتسب أنبيتوٓب م ق، إال أفقأف مواثيق حقوؽ اإلنساف الدكلية تناكلتمن رغم كباؿ
عكس حق ؛كأعطى حقوؽ اإلنساف مضمونا جديدا؛الذم "إعبلف اغبق ُب التنمية"ر كصد

كما  ،مبية ؾبتمعاهتالتسيطرة على ثركاهتا،  اؿحق االستعمار الشعوب اليت ربررت من
 . ىافهـوٓب  النظرمتطوراؿساىم ُب 

 
 
Résumé : Nos sociétés sont fondées sur un contrat social et le contrat 
devrait permettre à chacun une vie libre et digne, car au fil des siècles et 
des cultures, la construction d'un ensemble de lois relatives aux droits de 
l’être humain qui déterminent les libertés fondamentales et les conditions 
de l'exercées. Ces droits comprennent le droit au développement. Bien 
que les instruments internationaux relatifs aux droits abordés, mais il n'a 
pas acquis son importance qu'après la «Déclaration sur le droit au 
développement»; qui a donné aux droits de l’être humain du nouveau 
contenu, et reverse le droit des peuples libérés du colonialisme, le droit 
de contrôle des ressources pour le développement de leurs sociétés, et a 
contribué au développement concept théorique. 

 
                                                  

ىذا ازداد  ك.تشغل اىتماما كبَتا من اؼبوضوعات اليت تعترب حقوؽ اإلنساف :أُوذٓخ
اإلنساف على مر معاناة ذلك سبب ك. اغبرب العاؼبية الثانية االىتماـ بصفة خاصة بعد

 كتبعا .كضماف حياة إنسانية عبميع البشر. لظلم اإلنسافحد  ُب كضعتو العصور كرغب



 
 
 
 
 
 
 

ظهور عديد  كباؼبواثيق كاؼبعاىدات،يضع  بدأ آّتمع الدكٕب يقيم اؼبؤسبرات كلذلك
 إال . الكثَت من األحباث اؼبهتمةتشرتف اقوؽاّب  ىذهعن ةفعدآبااؼبنظمات الدكلية كالية 

السبب كيرجع . اؼبستول الدكٕب يثَت الكثَت من اعبدؿ كأحيانا اػببلؼ علىىا أف مفهـو
 (1).إٔب تنوع النظرة الثقافية كالدينية كالسياسية ذباه ىذا اؼبفهـوُب ذلك 

. ؾبموعة اغبقوؽ اليت يتمتع ّٔا اإلنساف بوصفو إنسانا عرؼ حقوؽ اإلنساف بأهناكت
يولد صبيع الناس أحرارا ":1948عبلف حقوؽ اإلنساف إ من 1ىذا التعريف هبد سنده ُب ـك

يعاملوا بعضهم  كىم قد كىبوا العقل كالوجداف كعليهم أف. كمتساكين ُب الكرامة كاغبقوؽ
 ق كعلى الرغم من تعدد التعريفات اػباصة حبقوؽ اإلنساف، إال أف".البعض بركح اإلخاء

ؾبموعة االحتياجات أك اؼبطالب اليت يلـز توافرىا بالنسبة إٔب عمـو  بأهنا القوؿيبكن 
اعبنس،  النوع، العقيدة السياسية،  بسبب يز بينهممؾبتمع، دكف أم ًب ُب أمفراد األ

                      (1).األصل الوطٍت، أك ألم اعتبار آخر
 صفحة من جدكؿ 240نشَت إٔب أف حقوؽ اإلنساف ذكرت مرة كاحدة فقط ُب  
الذم حدد اإلجراءات البلزمة لتحقيق التنمية اؼبستدامة، كُب مؤسبر . 1992-21قأعماؿ 

اعتربت حقوؽ اإلنساف مسانبة متواضعة فقط كعنصرا من عناصر  2002جوىانسبورغ 
اؼبتعلقة باغبق ُب اؼباء،  2005للجنة األفبية للتنمية اؼبستدامة  13كُب الدكرة . اغبكم الراشد

يوجد نص مرجعي ُب عمل اللجنة اؼبعنية باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية 
إف ىدؼ منظومة األمم :"كيقوؿ كوُب عناف األمُت العاـ األسبق لؤلمم اؼبتحدة(2).كالثقافية

اؼبتحدة ىو إعادة تأسيس جو من اغبرية أفسح، صوب ربقيق التنمية كاألمن كاحًتاـ 
 (3)".حقوؽ اإلنساف للجميع

إذف حقوؽ اإلنساف ىي كسيلة، كُب أحسن األحواؿ مكونا من مكونات التنمية 
فهل من اؼبناسب استئناؼ اإلطار العاـ ككضع كل عنصر ُب مكانو؟ مع . اؼبستدامة

اإلشارة إٔب النصوص التارىبية، كلكن دكف االعًتاؼ بأف ىذا يؤسس ؼبفهـو حقوؽ 
 كما أف مفهـو التنمية اؼبستدامة ال يأٌب من التفكَت ُب العواقب البيئية للتنمية (4).اإلنساف

، كلكن أيضا من اغباجة إٔب تطوير التنمية 1972فقط كما دعا إليو إعبلف استكهوٓب 
 . 1992كرد ُب إعبلف ريو  الصديقة للبيئة مع عدـ استبعاد أم ؾبموعة بشرية كما

، الذم ركز على السلم 1946إف ىذه العناصر غَت موجودة ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة 
. كالكرامة اإلنسانية ُب أعقاب اغبربُت العاؼبيتُت كاعبرائم ضد اإلنسانية بشكل كاسع آنذاؾ

مضمونا كاضحا تول ىذه اؼبفاىيم، ك  1948كأعطى تبٍت اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 
 . حدد موضوع السياسات الوطنية كالدكلية



 
 
 
 
 
 
 

يبلحظ بأف التفكَت بشأف التنمية ٓب يستفد حينئذ من خربة تنفيذ اإلعبلف العاؼبي 
أساسية منذ اغبرب العاؼبية الثانية، عامة ككقد برز مفهـو التنمية بصورة . غبقوؽ اإلنساف

حيث استخدـ بداية ُب علم االقتصاد للداللة على عملية إحداث ؾبموعة من التغَتات 
اعبذرية ُب ؾبتمع معُت؛ ّٔدؼ إكساب ذلك آّتمع القدرة على التطور الذاٌب اؼبستمر 
دبعدؿ يضمن التحسن اؼبتزايد ُب نوعية اغبياة لكل أفراده، دبعٌت زيادة قدرة آّتمع على 
االستجابة للحاجات األساسية كاغباجات اؼبتزايدة ألعضائو؛ بالصورة اليت تكفل زيادة 
درجات إشباع تلك اغباجات؛ عن طريق الًتشيد اؼبستمر الستغبلؿ اؼبوارد االقتصادية 

 (5).اؼبتاحة، كحسن توزيع عائد ذلك االستغبلؿ
؛ حيث ظهر القرف العشرينٍب انتقل مفهـو التنمية إٔب حقل السياسة منذ ستينات 
 التنمية السياسية تعرؼك. كحقل منفرد يهتم بتطوير البلداف غَت األكربية ذباه الديبقراطية

بأهنا عملية تغيَت اجتماعي متعدد اعبوانب، غايتو الوصوؿ إٔب مستول الدكؿ الصناعية، 
كيقصد دبستول الدكلة الصناعية إهباد نظم تعددية على شاكلة النظم األكربية ربقق النمو 

االقتصادم كاؼبشاركة االنتخابية كاؼبنافسة السياسية، كترسخ مفاىيم الوطنية كالسيادة 
. كالحقا، تطور مفهـو التنمية لَتتبط بالعديد من اغبقوؿ اؼبعرفية. كالوالء للدكلة القومية

ث مفهـو التنمية ا استحدإٔبباإلضافة . تنمية ثقافية، كتنمية اجتماعية  ىناؾتفأصبح
الفرد كقياس مستول معيشتو كربسُت أكضاعو ُب  الذم يهتم بدعم قدرات ؛البشرية
    .آّتمع

كسنتناكؿ ُب ىذا البحث بعض أسس حقوؽ اإلنساف مثل الكرامة كالتسامح 
 ُب اؼببحث األكؿ، كسنتعرض ػبلفيتها التارىبية مع اإلشارة إٔب فكمضموف حقوؽ اإلنسا

اغبق ُب أما اؼببحث الثالث فنتناكؿ فيو . ُب اؼببحث الثا٘بقوؽ تلك اّبتقارير ربليلية عن 
 .التنمية ُب اؼبواثيق كاإلعبلنات الدكلية

 
: التسامح كالكرامة كأسس غبقوؽ اإلنساف كمضموف تلك اغبقوؽ :أُجؾش األٍٝ

عندما نتحدث عن الًتاث العاؼبي اؼبعاصر غبقوؽ اإلنساف فإمبا نعٌت بو ؾبموعة اؼببادئ 
ا اؼبلزمة اليت اتفقت اعبماعة اإلنسانية منذ انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية على االلتزاـ بو

 أم أف حقوؽ ؛ؽ ذلك االلتزاـمليات دكلية كداخلية تكفل ربقآهبد سنده ُب ك ا،قانو٘ب
 القويبة أك تعاليم ربض ؽعليها األخبل ؾبرد مبادئ فاضلة ربض اإلنساف ُب عصرنا ٓب تعد

 كلكنها ربولت إٔب التزامات قانونية يتعرض من ىبالفها عبزاءات على ،عليها األدياف
. اؼبستويات الدكلية كاإلقليمية كالوطنية



 
 
 
 
 
 
 

كسنتناكؿ ُب اؼبطلب األكؿ الكرامة كالتسامح كبعض األسس غبقوؽ اإلنساف، أما 
 .اؼبطلب الثا٘ب فسنتناكؿ فيو مضموف تلك اغبقوؽ

 
مصطلح حقوؽ  إٕ:اٌُشآخ ٝاُزغبٓؼ ًأعظ ُؾوٞم اإلٗغبٕ :أُيِت األٍٝ

ت عليها صيشَت إٔب ؾبموعة اغبقوؽ اللصيقة بالشخصية اإلنسانية اليت نص اإلنساف
اؼبواثيق الدكلية كاليت يتمتع ّٔا اإلنساف كال هبوز ذبريده منها ألم سبب كاف بصرؼ النظر 

.  عن كل مظاىر التمييز مثل الدين كاللغة كغَت ذلك
مفهـو حقوؽ اإلنساف جزء من تاريخ الفلسفة كبالعودة إٔب اؼباضي، قبد أف 

 كبطبيعة اغباؿ يبكن تتبع حقوؽ اإلنساف ُب الًتاث الديٍت كالفكرم للبشرية ؛كالسياسية
فبل زبلو ديانة . 1948 ُبلقركف عدة سابقة على اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر 

 .العدؿ كاإلنصاؼ، لرضبةكاكال زبلو ثقافة من مبادئ . من نصوص حوؿ تكرٙب اإلنساف
 اسف اؿكيف يعيش يتعلق بىذاك. كاحدةلعملة كوجهاف التسامح كالكرامة مستندة على 

. معا
تطٌورا كاضحا ليتسع إٔب معٌت حرٌية  Tolérance laمفهـو التسامح قد تطٌور ؿ 
التسامح ىو  . فقط ُب اغبقل الديٍت، بل كذلك فيما يتعٌلق باآلراء كالقناعاتليساآلخر، 

 ىو  نفسوعتربأف مب تورمبحكاالعًتاؼ . ختبلؼمن خصوصية كاا لديو  مباالعًتاؼ باآلخر
كلكن دبعٌت   باؼبعٌت اؼبادم،خرىو اآلكىكذا هبد أف الطرؼ اآلخر ليس . ذلك اآلخر
 .قوؽ فباثلةلو بحاالعًتاؼ 

من كجهة النظر السياسية، يبكن أف ؼ جدلية؛يثَت مباشرة مسألة  التسامحإال أف 
كاألىم من ذلك حىت قبل إقامة نظاـ .  فقطجتماعيةاالفوضى من قبيل اؿيكوف 

 كمن غَت اؼبقبوؿ أف فرد،كل ؿ ق اغبقوؽاألساسي حوؿ ىذما ىو  ىو ربديد اجتماعي،
يعامل  أف ُب اعبوىر، كىذا يعٍت  اإلنسافلذلك فإنو ينكر شخص.  تنتهك أكتتجاىل

 . مع حالة اإلنسافبطريقة تتناَب 
عباف جاؾ  ياة كريبة للجميع ىو الركيزة األساسية للعقد االجتماعي بحالسماحإف 

 آّتمعات البشرية للقياـ بذلك قد زبتلف، ىا كإذا كانت الطرؽ كالوسائل اليت زبتار.ركسو
.   صميم التقدـ االجتماعيق منقبازإ كاالعًتاؼ بو كامشًتؾيبقى األساس ىذا 

. أساسية غبياة كريبة عناصركالتعبَت عن الرأم كاغبرية خصائص فردية، كما يعترب 
كبناء . اجتماعياقدرة ىذه اػبيارات بكهبب االعًتاؼ . تصرؼاؿبنا اتيارْبىي اليت تسمح ك

كهبب أف تكوف .  هبب أف تكوف ؿبمية بواسطة التسامح ىي منىذه اػبيارات فإف عليو،
هبب أف تكوف ُب كتطوير القدرة على فبارسة ىذه اػبيارات أم  ؛ىذه اػبيارات فبكنة فعبل



 
 
 
 
 
 
 

 إضافة االجتماعي،قلب التنظيم االجتماعي، حبيث يبكن للجميع االستفادة من العقد 
.  عناصر حريتوكؿكل بشرم ؿؼ تراإٔب االع

 العقد االجتماعي ىو عكس قانوف الطبيعة الذم يرل ُب اؼبقاـ األكؿ  أف ىناكنشَت
 عن هتافبارسيستطيع ، كامسبقمكانات  كاإلات اؼبزيد من القدريبلك الذم األقولانتصار 

.   القدرة على االختيارإزالة عليهم أف كىذا يعٍت ؛طريق إخضاع اآلخرين
 بُت اتالعبلؽنظم حقوؽ اإلنساف ظهرت حىت قبل بناء القانوف الذم فإف ا، ّٔذك

 ال كّٔذا". العقد االجتماعي"ىيئات آّتمع ربت عنوافبُت  كىم كالعبلقات بُت،األفراد
كبالتإب  القيم األساسية،ب اعًتاؼ ألهنا ؛حقوؽ اإلنساف على تنطبق اغبقوؽ القانونية رظبيا

 .  داخل منظومة اغبقوؽ القانونية كزهناسوؼ ينخفض

من إعبلف اؼبادة الثانية  نص ُبذبد ىذه الصفة اإلنسانية الشاملة للحقوؽ سندىا ك
لكل إنساف حق التمتع جبميع اغبقوؽ كاغبريات اؼبذكورة ُب ىذا ":اليت تقررحقوؽ اإلنساف 

اإلعبلف دكمبا سبييز من أم نوع كال سيما التمييز بسبب العنصر أك اللوف أك اعبنس أك اللغة 
أك الدين أك الرأم سياسيا كغَت سياسي أك األصل الوطٍت أك االجتماعي أك الثركة أك اؼبولد 

   ".أك أم كضع آخر
 كهبعلها أخبلقيا،ىذا الطابع اإلنسا٘ب الشامل للحقوؽ يضفي عليها طابعا إف 

كتصبح . حقوقا غَت قابلة للتنازؿ عنها، كغَت مشركعة االنتهاؾ ألم سبب من األسباب
؛ ىذه اغبقوؽ ىي بذاهتا مصدر الشرعية كال تستمد شرعيتها من أم نظاـ قانو٘ب كضعي

 وبرمهم من حرياهتم فمواطنيها كأفإذا أصدرت الدكلة الوطنية تشريعا ينتهك حقوؽ 
أك لغة أك عرؽ كاف ىذا القانوف عاريا من   أك يبيز بينهم بسبب دين أك أصل،الطبيعية

 (6).الشرعية القانونية ككانت الدكلة اليت أصدرتو عارية من الشرعية السياسية
 :  كمن ىنا صنفت حقوؽ اإلنساف ُب ثبلثة أجياؿ

" اغبرية"سبخض عن تقرير حقوؽ اإلنساف اؼبدنية كالسياسية كاستند إٔب فكرة  :األٍٝ
 .كضباية الفرد ُب مواجهة ذباكزات الدكلة، كلكنو ٓب ينجح ُب ضباية كرامة اإلنساف

 
 تضمن تقرير اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لئلنساف كالذم أستند إٔب :اُضب٢ٗ
كأستهدؼ تأكيد كاجب الدكلة ُب تأمُت اؼبساكاة بُت األفراد ُب التمتع " اؼبساكاة"فكرة 

 .بالسلع كاػبدمات االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية
 

اليت تنطوم على اغبق ُب التنمية كاغبق " حقوؽ التضامن" الذم يستهدؼ تقرير :اُضبُش
ُب السبلـ كاغبق ُب التمتع ببيئة متوازنة كاغبق ُب اؼبشاركة التمتع دبزايا استغبلؿ اإلرث 



 
 
 
 
 
 
 

كيستند ىذا اعبيل اغبديث من حقوؽ اإلنساف إٔب .الطبيعي اؼبشًتؾ للجنس البشرم
 (7).اإلخاء بُت البشر باختبلؼ دكؽبم

كجزء من تطور عملية حقوؽ " اغبق ُب التنمية"كلقد طرح كارؿ كاسيك موضوع 
، كاغبق ُب "حقوؽ التضامن"اإلنساف، كىو ما يطلق عليو اغبقوؽ اعبديدة من منطق 

ك قد كاف . السبلـ كاغبق ُب بيئة نظيفة، كاغبق ُب االستفادة من الًتاث اؼبشًتؾ للبشرية
دبناسبة التحضَت للذكرل الثبلثُت لئلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كمركر  1977 ذلك ُب

 (8).كيعٌد كاسيك مبدع فكرة اعبيل الثالث غبقوؽ اإلنساف. مائيت سنة على الثورة الفرنسية
كيذىب كاسيك أبعد من ذلك عندما يعترب أف اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كىي اليت 

 .كشكلت خلفية ثقافية للثورة الفرنسية 18سبثل اعبيل األكؿ، كانت قد صيغت ُب القرف 
 االقتصادية،االجتماعية كالثقافية كىي سبثل اعبيل الثا٘ب فقد صيغت ُب ؽأما اغبقو

القرف التاسع عشر كالعشرين ربت تأثَت الفكر االشًتاكي كاؼباركسي، خصوصان موضوع 
 .اؼبساكاة كاغبديث عن حقوؽ العمل كالعماؿ كالضماف االجتماعي كغَتىا

فهي ؿباكلة إلدخاؿ البعد اإلنسا٘ب ضمن " حقوؽ التضامن"أما اعبيل الثالث أك
حقوؽ اإلنساف، خصوصان كاف تلك اغبقوؿ كانت مًتككة للدكلة مثل البيئة كالسبلـ 

كلكي يتم تأمُت ىذه اغبقوؽ كترابطها مع . كالتنمية كالتواصل كالًتاث اؼبشًتؾ لئلنسانية
اغبقوؽ األخرل فبل بٌد من جهود صبيع الفاعلُت ُب العملية االجتماعية سواء كانت دكؿ 

 (9).أك ؾبموعات أك كيانات أك أفراد
كّٔذا اؼبعٌت فاف التنمية كاسًتاتيجيو، تنطلق من عملية مشولية متكاملة تتضمن صبيع 

، كما ال يبكن رفضها حبجة 1993حقوؽ اإلنساف كىي غَت قابلة للتجزئة كفقا ؼبؤسبر فيينا 
كجود أنظمة غَت ديبقراطية، دبا يؤدم إٔب اؼبساس بصدقية اغبقوؽ ذاهتا، ككذلك ال يبكن 

 تأجيلها حبجة الدعاكل اليت ترتكز على اػبصوصية القومية أك الدينية أك كرفضها أ
الثقافية، لتعطل اؼبنظومة الدكلية كاؼبعيارية غبق التنمية، حبجة التدخل اػبارجي، حىت كاف 

، إذ ٓب يعد مقبوالن التملص من االلتزامات كاؼبعايَت الدكلية، اؽبادفة إٔب "إنسانيا"كاف 
احًتاـ الفرد كدكره ُب اؼبشاركة ُب عملية التنمية كتطوير عملية السبلـ االجتماعي كالتطور 

 .الديبقراطي ُب آّتمع، فذلك من كاجبات الدكؿ إزاء قباح كتقدـ عملية التنمية
كأكدت مارم ركبنسوف، مفوضة األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف السابقة، 
بأف مؤسبر فيينا كاف كاضحان ُب تأكيد ىذا اغبق، كحق عاؼبي، ال يبكن إنكاره، كجزء ال 

ؿبددة اإلطراؼ اليت ينبغي تعاكهنا إلقباح عملية . يتجزأ من اغبقوؽ األساسية لئلنساف
اغبكومات كاعبماعة الدكلية كآّتمع اؼبد٘ب : إدماج التنمية ُب حقوؽ اإلنساف فيما يلي

  (10).كرجاؿ األعماؿ



 
 
 
 
 
 
 

 
غبقوؽ السياسية كاؼبدنية بالنسبة ؿ : اإلٗغبٕٓنٕٔٞ ؽوٞم: أُيِت اُضب٢ٗ

السبلمة الشخصية كما يتبع ذلك من ، الكرامة، حق  اغبريةؾحقوقا كثَتة مبادئ كتشمل ؼ
 اؼبعاملة غَت اإلنسانية أك اؼبهينة أك ،التعذيب،ضمانات قانونية ضد االعتقاؿ التعسفي

اغباطة بالكرامة، حرية الرأم كالتعبَت، حرية الفكر كاؼبعتقد، حرية التنقل، كحرية إصدار 
 اغبق ُب اؼبشاركة السياسية، كاغبقوؽ القانونية كمبدأ ،الصحف، اغبق ُب سبلمة اعبسم

.  استقبلؿ القضاء كغَت ذلك، اغبق ُب ؿباكمة عادلة،قرينة الرباءة، اؼبساكاة أماـ القانوف
أما اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية فتدين ُب نشأهتا كزيادة الوعي ّٔا إٔب 

كتتمثل ىذه اغبقوؽ ُب اغبقوؽ البلزمة للرفاىية . مبو كتصاعد تيارات الفكر االشًتاكي
االجتماعية كاالقتصادية كالنمو الثقاُب لئلنساف مثل اغبق ُب التعليم كُب التمتع دبنتجات 

.  العلم كالثقافة كُب اؼبسكن اؼببلئم كُب الرعاية الصحية كُب التنظيم النقايب كغَت ذلك
أما اغبقوؽ اعبماعية أك التضامنية فهي اغبقوؽ اؼبقررة عبماعات من الناس مثل 
اغبق ُب التنمية كاغبق ُب تقرير اؼبصَت كاغبق ُب البيئة النظيفة اػبالية من التلوث، كتزداد 

كيذىب البعض إٔب تقسيم حقوؽ . يوما بعد يـو األنبية اليت تكتسبها ىذه اغبقوؽ
:   تشمل آّاالت التاليةكاليتاإلنساف تقسيما موضوعيا عاما كفقا ّٓاالت اغبماية 

 اغبماية من ،األمن، اغبرية،اغبق ُب السبلمة اعبسمية كيشمل اغبق ُب اغبياة
حرية االنتقاؿ كاللجوء، اغبق ُب اؼبستول البلئق للمعيشة، اغبق ُب الرعاية ، التعذيب

 اغبق ُب ، اغبق ُب التأمُت االجتماعي،الصحية، اغبق ُب األسرة كالزكاج، اغبق ُب العمل
 مبدأ ، اغبق ُب اغبماية القانونية مثل التمتع باعبنسية، حق اؼبلكية،التعليم كالتدريب

 حقوؽ اؼبتهمُت كاؼبذنبُت، اغبق ُب اغبماية ، حق ااكمة العادلة،اؼبساكاة أماـ القانوف
 ، اغبقوؽ اعبماعية مثل حق تقرير اؼبصَت،العقلية كاؼبعنوية، اغبقوؽ السياسية كالديبقراطية

 كحقوؽ األقليات كالفئات االجتماعية اؼبضركرة كاؼبرأة ، اغبق ُب البيئة،اغبق ُب التنمية
.  كالطفل

كمن ىنا يتميز حق التنمية بأنو حق لؤلفراد كللشعوب كللدكؿ ُب نفس الوقت؛ فهو 
كبذلك يعد حق التنمية حقا عاؼبيا يتعُت . يتعلق بالفرد كآّتمع؛ أم اعبنس البشرل ككل

كمن ىنا يؤكد السكرتَت العاـ . على كل األفراد كالدكؿ أف تسعى لوضعو موضع التطبيق
على أف  1976ُب  43لؤلمم اؼبتحدة ُب تقريره للمجلس االقتصادم كاالجتماعي ُب دكرتو 

التنمية االقتصادية كاالجتماعية تعد كسيلة ال غٌت عنها إلسباـ ربقيق حقوؽ اإلنساف ُب "
 ". آّتمع اغبديث



 
 
 
 
 
 
 

أطلقت التنمية على عملية حيث يعد مفهـو التنمية من أىم اؼبفاىيم العاؼبية، كّٔذا 
عملية متكاملة، ذات ":تأسيس نظم اقتصادية كسياسية متماسكة، حيث تعٌرؼ على أهنا

أبعاد اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية، هتدؼ إٔب ربقيق التحسن اؼبستمر اؼبتواصل 
لرفاىية كل السكاف ككل األفراد، كاليت دبوجبها يبكن إعماؿ حقوؽ اإلنساف كحرياتو 

 (11).األساسية

األكٔب، جرل فيها الًتكيز على النمو : مر مفهـو التنمية بأربعة مراحلكلقد 
االقتصادم، كُب الثانية على التنمية البشرية، كُب الثالثة على التنمية البشرية اؼبستدامة، كُب 

كأقًتف ىذا التطور بإدخاؿ مفهـو اغبكم . الرابعة، على التنمية اإلنسانية دبعناىا الشامل
الصاّب ُب أدبيات األمم اؼبتحدة كالبنك الدكٕب كصندكؽ النقد الدكٕب، كلعل السبب ُب 

ذلك يعود إٔب أف بعض البلداف، اليت حققت مبٌوان اقتصاديان، ٓب تستطع أف ربقق ربسٌنان ُب 
مستول معيشة غالبية السكاف؛ ألف ربسن الدخل القومي ال يعٍت تلقائيان ربسُت نوعية 

  (12).حياة السكاف
كبالتإب فإف كضع اغبق ُب التنمية موضع التطبيق ليس سهبل حيث يواجو سلسلة 

فمن أبرز  .من اؼبشاكل اؽبامة، يبكن تقسيمها إٔب نوعُت متميزين، داخلية كخارجية
اؼبشاكل الداخلية اليت تعوؽ التنمية خاصة ُب الدكؿ اؼبتخلفة كاليت تسمى ؾبازا كمن باب 

 : ُبكآّاملة بالعآب الثالث، أك السائرة ُب طريق النم
استمرار مبط الدكلة الريعية أك شبو الريعية؛ أم الدكلة اليت تعتمد على موارد أكلية أك  -1

 .مصادر تأٌب من اػبارج مثل النفط، السياحة، ربويبلت من اػبارج، رسـو العبور كالقركض
استمرار ظاىرة الدكلة األمنية، اليت تعتمد على سياسة القمع، كاحتواء آّتمع اؼبد٘ب  -2

 .كمصادرة اغبريات

 .ضعف البنية اؼبؤسسية سياسيا كإداريا كغياب الشفافية -3

ضعف مفهـو اؼبواطنة كعدـ كجود عقد اجتماعي من خبلؿ دستور كاضح كؿبدد  -4
كعصرم يستجيب غباجات التطور، كشٌح اغبريات كخباصة حرية التعبَت كحق تأسيس 

 . األحزاب كاعبمعيات كالنقابات، ضعف اؼبشاركة السياسية، كتفشي اإلمراض االجتماعية

ضعف مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة كاغبياة السياسية بشكل خاص كانعداـ الفرص  -5
اؼبتساكية كاؼبتكافئة أماـ القانوف كُب اغبياة العملية كُب العمل، كاستمرار تفشي األمية ُب 

صفوؼ النساء على كبو شديد كمضاعف بالنسبة للرجاؿ، ككذلك استمرار اؼبوقف السليب 
من قضية األقليات الدينية كالقومية كاللغوية كحقوقها كتفاقم ظاىرة عزؿ اؼبهمشُت كذكم 

 .االحتياجات اػباصة



 
 
 
 
 
 
 

النمو الكبَت للجهاز البَتكقراطي، ترىل اإلدارة، ارتفاع اؼبديونية، البفاض اإلنتاج  -6
                                                                     (13). العجز ُب اؼبيزانيةكازدياد

كإف كاف ساىم الًتاكم الريعي ُب بعض البلداف ُب ربقيق تنمية إال أهنا تبقى 
 بسبب ؿبدكدية مساحة اغبريات، كما حققت األنظمة الشمولية تنمية ؿبدكدة (14)ؿبدكدة،

أيضان ُب بدايات توجهها، لكنها كصلت إٔب طريق مسدكد، بل عانت من اختناقات 
حقيقية بسبب فسحة اغبريات الشحيحة كأساليب االستبداد كالتفرد ُب اغبكم؛ كىكذا 

كلعل االطبلع على ذبربة البلداف االشًتاكية السابقة . هتيأت الًتبة اػبصبة لعرقلة التنمية
ُب دكؿ أكركبا الشرقية كغَتىا، يوضح لنا دبا ال يدع ؾباال للشك عبلقة التنمية باغبرية 

  (15).كمؤشراهتا اؼبستقبلية

 .ضعف فاعلية النظاـ اإلنتاجي -7

التخلف التقٍت كزبلف فن اإلدارة كضعف إنتاجية العاملُت ُب القطاعات اإلدارية  -8
كاإلنتاجية العامة كاػباصة، كصبود العبلقات بُت القطاعات اإلنتاجية كبُت اؼبنتجُت 

كاؼبستهلكُت كالقصور الذاٌب لدل اؼبسئولُت ُب القطاعُت العاـ كاػباص، ككذلك عدـ 
كفاءة النظاـ الضرييب كسوء زبطيط االستثمارات العامة كاػباصة كغياب التخطيط اعباد 

 .ةبصورة عاـ

خضوع السياسة االقتصادية للمتغَتات السياسية، اليت تكوف بعيدة عن الرشادة  -9
 .االسًتاتيجية كالسياسية كاالقتصادية

ضعف مشاركة اؼبواطنُت ُب كافة آّاالت بسبب غياب الثقة ُب السلطة ؼبمارساهتا  -10
غَت الديبقراطية، أك بسبب انتشار األمية كضعف اؼبستول الثقاُب العاـ، أك بسبب غياب 

 .اؼبعلومات كإنباؿ نقلها كتوصيلها باستمرار لكافة األفراد

التزايد الكبَت ُب عدد السكاف كارتفاع نسبة البطالة، كانتشار اؼبشاكل البيئية اليت  -11
 .يتعُت على قسم كبَت من دكؿ العآب الثالث مواجهتها بصورة شبو دائمة

تستحوذ على جزء ىاـ من ىذا " طفيلية"سوء توزيع الدخل القومي ككجود صباعات  -12
 .الدخل دكف أف يتناسب مع مشاركتها الفعلية ُب العملية اإلنتاجية

كأخَتا انتشار ظاىرة الفقر حيث أف غالبية السكاف تعيش ُب ببلد العآب الثالث  -13
 .ربت حد الفقر اؼبتعارؼ عليو دكليا

أما اؼبشاكل اػبارجية الرئيسة اليت تؤثر سلبا على التنمية ُب العآب الثالث فنلخصها 
 :ُب العناصر التالية

حاجة غالبية شعوب العآب الثالث ّٓموعة من الواردات اغبيوية من الدكؿ الصناعية  -1
تتضمن السلع كاػبدمات كأيضا رؤكس األمواؿ مع عدـ كفاية اؼبوارد الية لتغطية ىذه 



 
 
 
 
 
 
 

الواردات فبا يؤدل إٔب خلل شبو مستدٙب ُب اؼبيزاف التجارم كميزاف اؼبدفوعات كتزايد فلكي 
 .ُب حجم اؼبديونية اػبارجية

عدـ مراعاة نظاـ التجارة الدكلية الراىن للفارؽ ُب القدرة االقتصادية بُت الشعوب  -2
كيؤكد ذلك التدىور . اؼبتطورة كاؼبتخلفة فبا هبعلو مشوبا بعدـ العدالة ُب نظر ىذه األخَتة

اؼبستمر ُب معدؿ التبادؿ الدكٕب لغَت صاّب اؼبواد األكلية اليت تصدرىا أساسا الدكؿ الفقَتة 
 .كلصاّب اؼبنتجات اؼبصنعة كنصف اؼبصنعة اليت يأٌب القسم األعظم منها من الدكؿ الغنية

الصعوبات اليت تقلل من الفائدة اؼبرجوة من كراء عمليات نقل التكنولوجيا من العآب - 3
 الصناعية ؿالصناعي إٔب العآب الثالث كالناذبة عن القيود اؼبالية أك الفنية اليت تفرضها الدك

 كالشركات متعدية اعبنسية
عدـ ضباس الدكؿ الغنية لتصدير فائضها اإلنتاجي خاصة ُب ؾباؿ الغذاء لدكؿ العآب - 4

الثالث بشركط ميسرة أك ُب شكل منح ال ترد بسبب برامج تثبيت األشباف كاافظة على 
 .مداخيل اؼبنتجُت الزراعيُت اليُت

سياسة اإلغراؽ اليت تتبعها الدكؿ الصناعية ألسواؽ العآب الثالث كسياسة إغراء - 5
اؼبستهلكُت باؼبنتجات اؼبتطورة مهما كانت ضآلة فائدهتا العملية؛ فبا يهدد مستقبل 

 .الصناعات الية التقليدية كاغبديثة بالزكاؿ
ضمور العبلقات التجارية البينية بُت دكؿ العآب الثالث كتركز التجارة الدكلية ُب العبلقة - 6

بُت الشماؿ كاعبنوب فبا يضعف اؼبنافسة الدكلية كيرفع النفقة كيتيح للمراكز اؼبالية العاؼبية 
كللشركات العاؼبية لعب دكر متميزا ُب االقتصاد الدكٕب ال يستهدؼ بالضركرة صاّب الدكؿ 

 .اؼبتخلفة
التوتر ُب العبلقات الدكلية كظهور اؼبنازعات اإلقليمية اؼبسلحة اليت تستنزؼ جزءا ىاما - 7

 .كما ُب السوداف كغَتىا من ىذه الدكؿ. من الدخوؿ اؼبتاحة ُب دكؿ العآب الثالث
 

 :اإلٗغبٕ حقوؽ إػالٗبدؽٍٞ ثؼل أُؼِٞٓبد اُزبس٣خ٤خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ  :أُجؾش اُضب٢ٗ
قوؽ اؼبؤسسة ّبلعناصر ا ؿ، كشرح شكليا؛القانوف ُب الغربإف تأسيس كإرساء دكلة 

اؼبمنوحة للشعب من   1215  ُب العآب الغريب ُب انكلًتا مع ماغنا كارتاتبدأف اليت اإلنسا
 كضعو خارجا ، أكق أك ذبريدق أك سجنق حر هبوز اعتقاؿإنسافال يوجد :"قبل اؼبلك جوف

، ضع اليد عليوال تو بأم شكل من األشكاؿ، كما  بوربرشاؿ ، أك يوأك نفعن القانوف 
اؼبقدمة  1628قوؽ اّبعريضة كما أدخلت " قانوف البلدكفق  ك، ُب إطار ؿباكمة قانونيةإال

 1679، ٍب حق اؼبثوؿ أماـ القضاء ُب ةؿالعد اإلجراءات السليمة ؿمن الربؼباف الربيطا٘ب فكرة
ىذا ؼ(17)."إف القانوف فوؽ اؼبلك:"قكجاء ُب (16). االعتقاؿ التعسفيمنمي يحم ذاؿ



 
 
 
 
 
 
 

 ك، كهقبوؿ ُب انكلًتا بسبب تارىبهاآبرمي للسلطة، الوتسلسل اؿ وبدد بوضوح إلعبلفا
.   القانوفدكلةأساسي ُب إرساء 

ٓب يكن فبكنا ُب فرنسا، من قبل اإلعبلف  فإف مثل ىذا العكس من ذلك،على ك
لعقد رؤيتو ؿ ُب  Jean-Jacques Rousseauيؤكد ك،اإلؽبيعن طريق اغبق وبكم ملك 

 الطبيعي،من القانوف  انطبلقا .ا القهر كاالستعباد، التخلص من ىذ1762 االجتماعي
كسنستعرض  . اليت تضيفها ُب آّتمعات كالقوانُت األحرارالبحث عن العبلقة بُت الرجاؿك

ُب اؼبطلب األكؿ الفًتة الثورية اليت سبقت اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، كُب اؼبطلب 
 .الثا٘ب فسنخصصو لئلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف

قوؽ اإلنساف ىو إعبلف ّب ا إعبلفيبثل نصأكؿ  إف :الفترة الثورية: المطلب األكؿ
 ىذه اغبقائق أف نرل إننا:"2تو ُب فقرص حيث ف.4/7/1776استقبلؿ الواليات اؼبتحدة ُب 

 صبيع البشر خلقوا متساكين، كأهنم كىبوا من خالقهم  بعض اغبقوؽ غَت إفبديهيو، 
 كتأسست .السعادة من بينها اغبق ُب اغبياة كاغبرية كالبحث عن ،قابلة للتصرؼاؿ

 العادلةستمد سلطتها كتتستقي ك الرجاؿ من أجل تأمُت ىذه اغبقوؽ، من بُتاغبكومات 
متمثبل ُب ، ًب التعبَت عن جوىر موضوع حقوؽ اإلنساف، ذابوك." من موافقة اكومُت

  كدكر الدكلة بوصفها ضامنة ؽبذه اغبقوؽ كالشعبالسعادةالسعي لتحقيق ، اغبرية، اغبياة
.  قاعدة سلطة الدكلةىو 

إعبلف "متبنية ااعبمعية الوطنية للشعب الفرنسي مناقشاتوت غلقأ، 27/8/1789كُب
قد  9/7/1789ككانت عبنة دستور.  األظبى الكائنربت رعاية"حقوؽ اإلنساف كاؼبواطن
 يقود ـبلصأف يصبح فبثبل ُب أعماؿ األمة، كدليل ": ىذا النصدكنت من أجل موضوع

النص تدين ىذا  كتابة كسباسكإف ". لقانوف الطبيعي كاالجتماعيادائما إٔب مصدر 
كىذا يؤدم أحيانا . ذلك العصر، ككذلك لغة يةؿ األكؿا كاألعمقليعلتفكَت اؿبالكثَت إٔب ا

 على خاصية شدد النواب نص اإلعبلف، دبجرد اعتمادك (18).النصىذا س مقدتإٔب 
ؿ على ىذا ا األعمذبيبكس. ُب هناية العمل الدستورم إثرائو  انتظار كالتأقيت ُبنقصاؿ

  (19).1795ك  1793إٔب إعبل٘ب  كتؤدم النص
 ىذه .نازؿغَت قابلة للتاليت ىي كرس اغبقوؽ الطبيعية كت 1789 إعبلف من 2كقبد ـ 

ؼبشاركة ؿيؤسس ك.  األمن كمقاكمة الظلم كاالستبداد،اؼبلكية، اغبقوؽ ىي اغبرية
باية اِبالديبقراطية ُب اغبياة السياسية، كحرية الضمَت، كالتسامح الديٍت، كالعدالة، ك

.   من قبل اعبمهورمراقبتهاك



 
 
 
 
 
 
 

ُب كد كجود حق للفرد يؤىذا اإلعبلف غبظة حاظبة من التاريخ الوطٍت حيث كاف 
ساد نفسو ىو الذم كاالىتماـ .  أك فبثليوللحاكمتقديرية غَت العادلة أك اؿ مواجهة السلطة

.  1215ُب بريطانيا  صياغة ماغنا كارتا عند
 

 بالضبط رديعترب ىذا اإلعبلف : اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلٗغبٕ: أُيِت اُضب٢ٗ
دبوجب ميثاؽ األمم  1948اإلعبلف ُب  بشأنو صدرالذم ، نتائجو على االستبداد كفعل

 . ديباجتوكخاصة ُباؼبتحدة، 

 من قبل آّلس االقتصادم ة، صاغتو عبنة حقوؽ اإلنساف اؼبعُتاإلعبلفىذا 
على ُب العمل عامُت مدة  حيث قضت ىذه اللجنة ،كاالجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة

 (20).النص برئاسة ركزفلت
 العديد من وبملنو إال أ، اكاضح 1789عبلف إلق ؤانتماف كاف إإف ىذا اإلعبلف ك

 شركط جديدة حوؿ رؤية اليت تتيح لو ذباكز اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، كإدخاؿ لعناصرا
ؿبررم اإلعبلف العاؼبي حد ىو أ، كRené Cassin رينيو كساف قًتحاك .اتربقيق اغبرم

 :ىيك ركائزأربعة   أف مبيزغبقوؽ اإلنساف
 .11 إٔب 1اؼبواد من ؛ اغبقوؽ الشخصية -1

 .17 إٔب 12 كاد منص؛ آبااألشخالعبلقات ما بُت  -2

  .21إٔب  18اؼبواد من ؛ ُب اغبقوؽ السياسية -3

 . 28إٔب  22 من ؛الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعيةاغبقوؽ  -4

 مصدرأف تذكر ب اليت 29ادةـ النوعي للدكراؿُب ىذا التصنيف، هبب أف نضيف ك
ة ىذه  اليت تؤكد على عدـ قابلي30 ـ آّتمع، كاذباهلفرد امن كاجبات يأٌب اؼبواد السابقة 

 دكرا حيويا ُب ربقيق التوازف بُت اغبقوؽ نص األخَت يلعبىذا اؿك. للتجزئةاغبقوؽ 
لق بيئة مواتية بخكاغبريات الشخصية كاالجتماعية كالسياسية كاغبقوؽ اليت تطالب الدكلة 

كال بد .  لكل شخص؛ من خبلؿ كضع النصوص القانونية البلزمةاغبرياتكغبقوؽ التنمية 
كبالتإب . تنظيم العبلقات االجتماعية الدنيابعبلقات بُت األفراد اؿ نصوص أف ربدد اؿقؽبذ

 . إطارا ؽباددكيحآّتمع كالفرد  بُت دليةاِب  العبلقةاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنسافيفضل 

 كعمليا، ال. غبقوؽ الثقافية ُب النصؿ جدا ةدكداؼبقاربة اؼبح ناؤسفكُب ذات اغبُت، م
كلكن يعٍت أف . ؼبشاركة ُب اغبياة الثقافية كاالستفادة من اؼبلكية الفكريةافقط حق يعٍت 

االعًتاؼ ّٔا كتعبَت عن االنتماء إٔب أم  اؼبتباينة؛التسامح مع اؼبمارسات الثقافية يكوف 
غائبة تعترب  اعاسكثر اتبادئ أمب  اؼبوحدقيمة التنوع داخل آّتمعنوعي، حبيث أف ؾبتمع 

    .1948سباما عن إعبلف 



 
 
 
 
 
 
 

 السياسي كاختيار اررين الذين يبثلوف الدكؿ اؼبركزية دكرا لظرؼ لعب ابالتأكيدك 
 21ؽينبغي للشعوب األصلية كتنوع الثقافات االنتظار حىت بداية بالتإب ك. ُب ىذا اؼبنظور

 20/10/2005 ُب كالثقاُب لليونسكاتفاقية التنوع  ؽبا حبقوقها كذلك من خبلؿ العًتاؼؿ
من قبل  30/6/2006م اعتمد ُب لذ ااألصلية،إعبلف بشأف حقوؽ الشعوب  كمشركع

الفئات كل  بشرعية سبكُت ألهنا تعًتؼىذه اغبقوؽ ضركرية . ؾبلس حقوؽ اإلنساف
 اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية اغبصوؿ على ، فبا يسمح لئلنساف من خبلؿاالجتماعية

. ثرائها بكل  كآّتمعجدلية الفردبدكر ؿبرؾ ُب االندماج االجتماعي، كبالتإب 
فإف غبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، ؿ ا اؼبعًتؼ بواؼبكانةعلى الرغم من ك

النص، مع ىذا  عن التصويت على ت امتنعالسوفيييتالنفوذ تأثَت ؾباؿ كاقعة ُب بلداف اؿاؿ
كُب . فباإلعبلعًتؼ فهي تلصُت أما بالنسبة ؿ. اؼبملكة العربية السعودية كجنوب أفريقيا

للحقوؽ االقتصادية  ةبالنسبقدمة كاضحة آب :اػبطأع ُب كؽهبب الوالوقت نفسو ال 
ضماف الشركط البلزمة ؼبمارسة اغبقوؽ اؼبدنية ب الدكؿ فبا يلـزكاالجتماعية كالثقافية 

. ىو انقبلب حقيقيككالسياسية 
أم  ؛كلاؿتنفيذ ىذه اغبريات كاجب  أصبح ،1948 األكسع إلعبلف نطاؽُب اؿك

 اؼبستول اؼبشًتؾ الذم  على أف ة،، كما كرد ُب الديباجفقطكحده اؼبشرع  كاجبليس 
إٔب توطيد  ينبغي أف تستهدفو كافة الشعوب كاألمم حىت يسعى كل فرد كىيئة ُب آّتمع

 إطار كال منحد ا كؤخذ من تعريفال تتصرؼ  اؿكصاؼأكبالتإب فإف . احًتاـ ىذه اغبقوؽ
اؼبؤسساتية اؽبيئات : مثل، كلكنها تتطلب تعبئة كل فرد كىيئة ُب آّتمع كاحدقانو٘ب 

 كلكن ليس عاؼبي،شركع إذا آب ىناك. قتصادية االثقافية أكاؿاؽبيئات  أك، الوطنية أك الية
 ؾبموعة من اؼببادئ اليت هبب أف كلكنو يعٍت. ا مؤسسكال خياليا، ايديولوجيإ امشركع

، دكف أف يكوف أم شخص خاضع ذ ُب كقت كاحد مع أم موضوعانفتدخل حيز اؿ
برة  كليست مجكاؼبؤسسات،طرؽ ـبتلفة لتنظيم آّتمع بىذه اؼببادئ تسمح . خرآ لتحقيق

 (21).رؤية معينة أك بركحانيةب
 األصلي تفويضٓب يكن ُب اؿ تقرير ىذه اغبقوؽ العاؼبيةإف ابتكار ىذه الوثيقة ك

 كما ًب .جوىريةكىذه نقطة .  اإلعبلفخبلؿ صياغةفويض  كلكن ًب فرض ىذا التللجنة،
 كًب االحتفاظ بذلك اؼبسعى ،1789  مسعاىم ُبعاؼبيةُب  ينفرنسياؿنواب  اؿؾمشكت

 بعد تنفيذ خاصةقاسية، سبيزتا بالوحشية اؿ  عاؼبيتُت، بعد حربُت1948ُب أما . فقطكمثاؿ 
ّٓتمعات اإنسانية ف ينكركف  الذم النازيُتمن اؼبنظرينبإيعاز معسكرات اإلبادة النازية 

 مستقببل كمن أف اعبميعاإلنساف حقوؽ كاف ال بد من التأكيد على عاؼبية ؼبأكملها، 
 .حرة ككريبةحياة يبكن أف يعيش 



 
 
 
 
 
 
 

 بطبيعتها ُب األساس الدستورم لدكلة أدؾبتخبلفا لتصروبات سابقة كمع ذلك،  ك
  ّٔال ؾبربة ترضالقانوف الدكٕب ال يوجد إال من خبلؿ التزاماتؼالقانوف كاؼبؤسسات، 

 بدء العمل إٔبكتطورىا التدرهبي  1966بركتوكوالت كاف هبب انتظار .  عليهاكافقكتالدكؿ 
بطريقة مبطية ىذه الربكتوكوالت العاؼبية، على الرغم من أهنا غالبا ما ربدد . 1976ّٔا ُب 

استكملت تدرهبيا االتفاقات اؼبتعلقة بوضع  اإلعبلف،كذات مغزل العبارات الواردة ُب 
، كمناىضة 1979 اؼبرأة، كالتمييز ضد 1965التمييز العنصرم ك، 1967ك 1951البلجئُت 
  .1989حقوؽ الطفل ك، 1989حقوؽ الشعوب األصلية ُب سياؽ العمل ك ،1984 التعذيب
كتسب اٍب .  مفهـو حقوؽ اإلنساف إٔب ما بعد التارىبيةتوسعمع مركر الوقت ك

كرامة اإلنساف كالتسامح، كذلك على أساس العقد ؿ ة فلسفيرؤية ربتوم على عاؼبية،قيمة 
.  االجتماعي

ال يبكننا  :اُذ٤ُٝخ ك٢ اُز٤ٔ٘خ ك٢ أُٞاص٤ن ٝاإلػالٗبد اُؾن: أُجؾش اُضبُش
 إٔب أىم تلك اؼبواثيق الدكلية ُب ىذه العجالة ذكر كل اؼبواثيق اؼبتعلقة بالتنمية كلكن نشَت

 :كسنتناكؿ أنبها ُب اؼبطالب التاليةاغبق ىذا اليت تناكلت 
  

من بُت أىم تلك  :أُٞاص٤ن اُز٢ ر٘بُٝذ اُؾن ك٢ اُز٤ٔ٘خ: أُيِت األٍٝ
 :اؼبواثيق الدكلية قبد ما يلي

 جاء ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كالذم :اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلٗغبٕ-1
يعترب من أىم اؼبواثيق الدكلية اإلشارة إٔب أحد أسس التنمية كىي اغبق ُب اغبياة حيث 

 .لكل فرد حق ُب اغبياة كاغبرية كَب األماف على شخصو: "منو على أف 3 ـنصت 
على حق  1 حيث نصصت ـ:اُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم أُذ٤ٗخ ٝاُغ٤بع٤خ-2

الشعوب ُب تقرير مصَتىا كأف تكوف حرة ُب ربقيق مبائها االقتصادم كاالجتماعي 
عبميع الشعوب، سعيا كراء أىدافها اػباصة، التصرؼ اغبر بثركاهتا كمواردىا ك. كالثقاُب

الطبيعية دكمبا إخبلؿ بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاكف االقتصادم الدكٕب القائم 
كال هبوز ُب أية حاؿ حرماف أم شعب من . على مبدأ اؼبنفعة اؼبتبادلة كعن القانوف الدكٕب

حق الشعوب ُب التصرؼ اغبر بثركاهتا ":على 2/2ـأكدت ك. أسباب عيشو اػباصة
كمواردىا الطبيعية دكف اإلخبلؿ بأم التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاكف االقتصادم 

 47 ـ  كنصصت"بُت الدكؿ، كعلى أنو ال هبوز حرماف أحد من أسباب العيش اػباص
ليس ُب أم من أحكاـ ىذا العهد ما هبوز تأكيلو على كبو يفيد إخبللو دبا عبميع  على أنو

الشعوب من حق أصيل ُب التمتع كاالنتفاع الكاملُت، دبلء اغبرية، بثركاهتا كمواردىا 
 (22).الطبيعية



 
 
 
 
 
 
 

 
كرد ُب  :اُؼٜذ اُذ٢ُٝ اُخبؿ ثبُؾوٞم االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ-3

حق الشعوب ُب تقرير مصَتىا كأف تكوف حرة ُب ربقيق مبائها االقتصادم النص على  1ـ
كتأكد " حق الشعوب ُب التصرؼ بثركاهتا كمواردىا الطبيعيةكعلى . كاالجتماعي كالثقاُب

ليس ُب أم حكم من أحكاـ ىذا العهد ما هبوز تأكيلو علي ": بقوؽبا 25ىذا اغبق ُب ـ
كبو يفيد مساسو دبا عبميع الشعوب من حق أصيل ُب حرية التمتع كاالنتفاع كليا بثركاهتا 

اػباصة حبق العمل، حيث أكدت  6ـ كيبكن استنتاج التنمية ُب سياؽ ". كمواردىا الطبيعية
األخذ بسياسات من شأهنا ربقيق تنمية اقتصادية "على أف يتم إتاحة ىذا اغبق ُب ظل 

 اليت أكدت على حق كل شخص ُب 11ـ، كما يبكن استنتاجها ضمنان من نص "مطردة
 كبذلك كاف حق التنمية ىو صباع ّٓمل اغبقوؽ اليت (23).مستول معيشي كاؼ لو كألسرتو

.  كردت ُب العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
 
اُغ٤بدح اُذائٔخ ػ٠ِ أُٞاسد أُزؼِن ةهشاس اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾذح -4

حق الشعوب ُب السيادة الدائمة " ليؤكد على 1962لػ 17-د 1803قرار اؿجاء  :اُيج٤ؼ٤خ
يراعى :" على أف5ـكأكدت " على ثركاهتا كمواردىا الطبيعية كفقا ؼبصلحة تنميتها القومية

كجوبا، تشجيع اؼبمارسة اغبرة اؼبفيدة لسيادة الشعوب كاألمم على ثركاهتا كمواردىا 
 على 6ـكما أكدت " الطبيعية، باالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت الدكؿ على أساس اؼبساكاة اؼبطلقة

يراعى ُب التعاكف الدكٕب ُب ميداف التنمية االقتصادية للبلداف النامية، سواء جرل على :"أف
صورة استثمارات رساميل عامة أك خاصة، أك تبادؿ سلع أك خدمات، أك مساعدة تقنية 

 معلومات علمية، أف يكوف مشجعا للتنمية القومية اؼبستقلة لتلك البلداف، كأف أك تبادؿ
انتهاؾ :" بأف7ـفيما تعرب " على أساس احًتاـ سيادهتا على ثركاهتا كمواردىا الطبيعيةيقـو 

حقوؽ الشعوب كاألمم ُب السيادة على ثركاهتا كمواردىا الطبيعية منافيا لركح ميثاؽ األمم 
 (24).اؼبتحدة كمبادئو كمعرقبل إلمباء التعاكف الدكٕب كصيانة السلم

عبلف ىذا اإل أكد :1960ٓ٘ؼ االعزوالٍ ُِجِذإ ٝاُؾؼٞة أُغزؼٔشح إػالٕ-5
حق الشعوب ُب تقرير مصَتىا، كأف ؽبا دبقتضى ىذا اغبق أف ربدد حبرية " على2ـُب 

  (25)."مركزىا السياسي، كأف تسعى حبرية إٔب ربقيق إمبائها االقتصادم كاالجتماعي كالثقاُب
لقد سبق كأف أشرنا إٔب اؼبواثيق الدكلية اليت ٓب تشر صراحة إٔب حق التنمية كإمبا  

أشارت إٔب أسس حق التنمية، كًب التأكيد على حق التنمية بشكل صريح عندما أصدرت 
، كمن ٍب توالت اؼبؤسبرات 1986  ُباعبمعية األفبية إعبلنا خاصا باغبق ُب التنمية

كاإلعبلنات ُب ؾباؿ التنمية اليت أكدت على اغبق ُب التنمية، كأنشأت األمم اؼبتحدة 



 
 
 
 
 
 
 

العديد من الوكاالت اؼبتخصصة منها مؤسسة التنمية الدكلية، كالبنك الدكٕب لئلنشاء 
كمن بينها كتوالت اؼبؤسبرات كاإلعبلنات الدكلية اليت تناكلت اغبق ُب التنمية، . كالتعمَت

، 1992بريودهبانَتك،كقمة األرض 1990مبارؾامؤسبر القمة العاؼبي للتنمية االجتماعية ُب الد
إال إعادة تأكيد ؼبا جاء ُب (26)؛، حيث ٓب يكن إعبلف كبرنامج عمل فينا1993كقمة فينا

يعيد اؼبؤسبر العاؼبي غبقوؽ اإلنساف تأكيد :"ق من10ـاغبق ُب التنمية كيربز ذلك فبا جاء ُب 
اغبق ُب التنمية، كما أرساه إعبلف اغبق ُب التنمية، باعتباره حقا عاؼبيا كغَت قابل للتصرؼ 

كجزءا ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف األساسية، كُب حُت أف التنمية تيسر التمتع جبميع 
حقوؽ اإلنساف، فإف انعداـ التنمية ال هبوز ازباذه ذريعة لتربير االنتقاص من حقوؽ 

، كصدر 1997كذلك عقد مؤسبر قمة األرض الثانية ُب نيويورؾ". اإلنساف اؼبعًتؼ ّٔا دكليا
القضاء :-اإلمبائية الثمانية لؤللفية ُبكتركزت أىدافو (27)،اؼبتحدة بشأف األلفية إعبلف األمم

تعزيز اؼبساكاة بُت اعبنسُت .- ربقيق تعميم التعليم االبتدائي.- على الفقر اؼبدقع كاعبوع
مكافحة - .ربسُت صحة األمهات.- زبفيض معدؿ كفيات األطفاؿ.- كسبكُت اؼبرأة

إقامة - .كفالة االستدامة البيئية- . كغَتنبا من األمراضاكاؼببل رمفَتكس نقص اؼبناعة 
  .شراكة عاؼبية من أجل التنمية

 ، على مبادئ ريو2002كما أكد مؤسبر جوىانسربغ الذم عقد ُب جنوب إفريقيا
كمن بُت األمور اليت أكد عليها مؤسبر قمة جوىانسربغ التزامو القضاء على الفقر، كتغيَت 

أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج غَت اؼبستدامة، كضباية كإدارة قاعدة اؼبوارد الطبيعية للتنمية 
االقتصادية كاالجتماعية، كتأكيده على أنبية التنمية اؼبستدامة ُب عآب يتحوؿ إٔب 

 (28).العوؼبة
كيعترب مؤسبر جوىانسربغ من أىم اؼبؤسبرات اؼبنعقدة حوؿ التنمية، حيث ركز على 

التنفيذ، كرغم أنو ٓب ترـب أية اتفاقات تؤدم إٔب معاىدات جديدة، إال أنو ًب ربديد بعض 
تقليص نسبة أكلئك الذين ال يتمتعوف باؼبرافق الصحية : األىداؼ اعبديدة اؽبامة، مثل
 بواسطة 2020 ، كإنتاج كاستخداـ اؼبواد الكيميائية حبلوؿ2015األساسية إٔب النصف حبلوؿ

سبل ال تعود بالضرر على صحة البشر كالبيئة، كاافظة على األرصدة السمكية أك إعادة 
األرصدة اؼبستنفدة إٔب اؼبستويات اليت يبكن أف تنتج عن طريقها أقصى قدر من األرصدة 

، كلتحقيق خفض كبَت حبلوؿ 2015اؼبستدامة كعلى أساس عاجل كحيثما أمكن حبلوؿ 
ككاف مؤسبر قمة جوىانسربغ بداية حيود .  ُب اؼبعدؿ اغبإب للفقد ُب التنوع البيولوجي2010

كبَت عن اؼبؤسبرات السابقة لؤلمم اؼبتحدة ُب أشكاؿ كثَتة، من حيث اؽبيكل كالنتائج، اليت 
قد تؤثر تأثَتا كبَتا على الطرؽ اليت ينتهجها آّتمع الدكٕب غبل اؼبشكبلت ُب 

 (29).اؼبستقبل



 
 
 
 
 
 
 

كلعل تأكيد مواثيق حقوؽ اإلنساف الدكلية على اغبق ُب التنمية يؤكد على أنبية 
الذم ليس سهبل ربقيقو دبعزؿ عن ك ،قوؽ كترابطها مع اغبق ُب التنميةتلك اّبتكامل 

 .اإلطار اعبماعي، كبدكف أف يكوف ىناؾ إسهاما دكليا ُب إحقاؽ مثل ىذا اغبق
 

اغبق ُب التنمية ىو أحد حقوؽ  :اُز٤ٔ٘خ ؽن ٖٓ ؽوٞم اإلٗغبٕ: أُيِت اُضب٢ٗ
 لتنمية ؿال يبكنكتقرير اؼبصَت، ؾ  اغبرية الفردية كاعبماعيةاإلنساف اؼبرتبطة بشكل كبَت حبق

ُب جدكؿ أعماؿ عبنة " اغبق ُب التنمية"  دخل 1977كُب . غياب اغبريةأف تتحقق ُب ظل 
حقوؽ اإلنساف باألمم اؼبتحدة، كبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوؽ 

حيث شٌكلت أسئلة التنمية جزء من بناء اعبيل الثالث غبقوؽ اإلنساف، رغم أف . اإلنساف
الثمانينات شهدت أكضاعا انتقالية، استكملت حىت هنايتها بوضع حواجز أماـ سلع العآب 
الثالث، فبا زاد ُب تعميق أزمة التنمية كاستفحاؿ اؼبديونية كىيمنة سياسة اؼبؤسسات اؼبالية 
الدكلية، اليت قادت إٔب استنزاؼ للموارد الطبيعية كاإلنسانية، للدكؿ كتقليص فرص النمو 

كُب . كالعمالة، كارتفاع كتَتة العنف كعدـ االستقرار كاؼبزيد من انتهاكات حقوؽ اإلنساف
كما كرد ُب تقارير " التنمية البشرية"بداية التسعينات تعزز مفهـو اغبق ُب التنمية دبفهـو 

 أك من جانب PNUDاألمم اؼبتحدة للتنمية، سواء من الربنامج اإلمبائي لؤلمم اؼبتحدة 
البنك الدكٕب، حيث سبت الدعوة إٔب مكافحة الفقر كإببلء اىتماـ اكرب باعبانب 
 la:االجتماعي كاعتماد مبدأ اؼبشاركة كجزء من اغبق ُب التنمية كمبدأ اغبكم الراشد

bonne gouvernance   
، ًب 2000زعيمان ُب سبتمرب 150كُب بياف القمة دبناسبة األلفية الثالثة، الذم حضره 

الوعد بإحداث تغيَتات رظبية بوضع أىداؼ ػبفض نسبة من يعيشوف بأقل من دكالر 
كاحد يوميان، إٔب النصف ككذلك عدد األشخاص الذين يفتقركف إٔب مياه شرب صحية، 
 اكاستكماؿ البنُت كالبنات مراحل تعليمهم االبتدائي ككضع حد النتشار االيدز كاؼببل رم

 .كاألمراض الفتاكة األخرل
كُب البياف اؼبذكور شددت اعبمعية العامة على القيم كاؼببادئ انطبلقان من اؼبيثاؽ 
األفبي لبناء عآب أكثر سبلمان كازدىاران كعدالة، كما جرل التأكيد على السعي لتصبح 

 .العوؼبة قوة اهبابية لصاّب صبيع الشعوب ُب العآب كتقاسم فوائدىا
كًب التأكيد على قيم اغبرية كاغبكم الديبقراطي كالتشاركي كاؼبساكاة كالتضامن 

كالتسامح كاؼبسؤكلية اؼبشًتكة ُب إدارة التنمية االقتصادية كاالجتماعية العاؼبية باإلضافة إٔب 
كخبصوص التنمية كالقضاء على الفقر جرل التأكيد . مسؤكلية ضباية السلم كاألمن الدكليُت

ًذلٌة كغَت اإلنسانية: على ما يلي
ي
خلق . ربرير الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ من األكضاع اؼب

اعتماد الشفافية اؼبالية . مناخ مناسب دكليان كؿبليان، يتجاكب مع التنمية كالقضاء على الفقر



 
 
 
 
 
 
 

إبداء القلق إزاء . كالنقدية التجارية من خبلؿ أنظمة حكم تتكيف لذلك ُب كل بلد
التعامل الفاعل غبل مشكلة اؼبديونية للدكؿ النامية . العقبات اليت تواجهها الدكؿ النامية

اإلقرار . تلبية احتياجات دكؿ اعبزر الصغَتة النامية. ذات الدخل اؼبنخفض كاؼبتوسط
حباجة الدكؿ النامية اليت ال سبتلك منفذان حبريان كمساعدهتا على زبطي عقبات النقل كاؼبركر 

 .كربسُت أنظمتها كشبكاهتا اؼبواصبلتية
كُب فقرة خاصة ًب تناكؿ موضوع ضباية البيئة كالتأكيد على اافظة على الغابات 

كُب إطار . كتطويرىا كمكافحة التصحر كاعبفاؼ كإيقاؼ االستغبلؿ اؼبفرط للموارد اؼبائية
توصيف عملية التنمية كربطها بالديبقراطية جرل اغبديث عن اغبكم الصاّب كالتأكيد على 

بذلك اعبهود لًتكيج الديبقراطية كتعزيز سيادة القانوف إٔب جانب احًتاـ حقوؽ اإلنساف 
كاغبريات األساسية، اؼبعًتؼ ّٔا دكليان دبا فيها اغبق ُب التنمية، مؤكدان على احًتاـ حقوؽ 

األقليات كمكافحة صبيع أنواع العنف ضد اؼبرأة كضماف حقوؽ اؼبهاجرين كالعماؿ 
كعائبلهتم ككضع حد لئلعماؿ اؼبتصاعدة اليت تتخذ شكبلن عنصريان أك عداءان ككرىان 

 .لؤلجانب كالتشجيع على االنسجاـ كالتسامح ُب آّتمع
 غبقوؽ اإلنساف إلقرار تفاىم دكٕب حوؿ حق التنمية 1993كقد دعا مؤسبر فيينا

إف ربسن الطرح النظرم كزيادة األدكات الدكلية ُب ميداف حقوؽ اإلنساف، ال :"بالقوؿ
يبكن أف وبجبا عن كل متتبع أف اؽبٌوة ازدادت ُب الوقت اتساعان بُت الدكؿ كداخلها 

كالسيما ُب حقل ما يصنف باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية اليت ال يبكن فصلها عن 
 (30).اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية

انطبلقا من ذلك فاف حق التنمية ىو عملية شاملة ترمي إٔب ضماف صبيع حقوؽ 
اإلنساف كاغبريات األساسية، كىي حق من حقوؽ اإلنساف غَت قابلة للتصرؼ، كجزء ال 
، كذلك بسعيو  يتجزأ من اغبريات األساسية، كيرسخ إعبلف اغبق ُب التنمية ىذا اؼبفهـو
لدمج التنمية حبقوؽ اإلنساف على كبو متكامل، كيتطلب مسؤكلية صبيع اإلطراؼ ُب 

آّتمع الدكٕب، كيسعى إٔب ربط مفاىيم التنمية اإلنسانية اؼبستدامة حبق اإلنساف كاؼبشاركة 
 .النشطة اغبرة كالفعالة لكل األفراد ُب التنمية

كتتأكد أكثر فكرة الربط بُت اغبقوؽ الفردية ُب التنمية كبُت اغبقوؽ اعبماعية 
للمجتمع أك الدكلة، فحق التنمية ىو حق للفرد مثلما ىو حق للجماعة، كإذا كاف األمر 

يتطلب صباعة متحررة غَت خاضعة ؽبيمنة أجنبية، كحقان على اؼبستول الدكٕب ُب مساعدهتا 
على التنمية، فانو يتطلب أيضان ديبقراطية داخلية كاحًتاـ حقوؽ الفرد حىت ال تصبح 

 .اعبماعة قمعية



 
 
 
 
 
 
 

كال بد ىنا من التأكيد إف تثبيت اغبق ُب التنمية، كىو اػبطوة الثانية اؼبهمة بعد 
، الصادر عن اعبمعية العامة، إمبا يستهدؼ اؼبساعدة 1960إعبلف تصفية االستعمار لعاـ 

ُب تعديل اؼبيزاف اؼبختل ُب العبلقة بُت الشماؿ كاعبنوب، بُت األغنياء كالفقراء، بُت 
األقوياء كالضعفاء، ككذلك اعبمع بُت ؾبالُت ظبلٌ يعمبلف بصورة منفصلة كنبا حقوؽ 

 .اإلنساف كالتنمية
 1952ما بُت عامي :" يقوؿ جوف باجي من اؼبفوضية السامية غبقوؽ اإلنساف

 حدثت الكثَت من التطورات ُب قاعات اؼبؤسبرات ُب األمم اؼبتحدة كُب الكثَت من 1999ك
دكؿ العآب، فبا استوجب إعادة النظر ُب الفهم اػباطئ الناتج عن إعماؿ ؾبموعتُت من 

 على ضركرة 1993دكلة باألمم اؼبتحدة ُب مؤسبر فيينا  171اغبقوؽ، كنتيجة لذلك كافقت 
إدماج ىاتُت آّموعتُت من اغبقوؽ ُب ؾباؿ التطبيق، إذا ما أريد ألجندة األمم اؼبتحدة ُب 

 (31)".ؾباؿ حقوؽ اإلنساف أف تكوف ذات معٌت
 مشكلة تقرير ما 1950جدير بالذكر أف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة كاجهت منذ 

إذا كانت ستمضي ُب طريق صياغة عهد دكٕب أك اتفاقية دكلية غبقوؽ اإلنساف ملزمة 
 .1948 ـديسمرب عا 10قانونان، كذلك بعد اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر ُب 

لكن األمر الذم ًب التوصل إليو ىو صياغة عهدين؛ رغم أف اعبمعية العامة ذاهتا 
أكدت أف التمتع جبميع اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية 

كالثقافية، متداخلة كمًتابطة، كاف اإلنساف ارـك من اغبقوؽ االقتصادية ال يبكن أف يكوف 
 .مبوذجان لئلنساف اغبر

لكن فشل عبنة حقوؽ اإلنساف من التوصل إٔب صيغة كهذه، اضطر اعبمعية العامة 
على فصل حقوؽ اإلنساف إٔب ؾبموعتُت، كانطبلقان من ذلك القرار  1952للموافقة ُب 

اضطررنا أف نعيش ىذا التقسيم اػباطئ كغَت اؼبقنع ّٓموعتُت من اغبقوؽ رغم ترابطهما 
 .كتداخلهما

عند تثبيت اغبق ُب التنمية ال بٌد من لفت النظر إٔب مسؤكليات اغبكومات الغربية 
خصوصا، كاغبكومات بشكل عاـ إزاء الفرد كآّتمع، كجزء من البعد األخبلقي لعملية 
دمج التنمية ُب حقوؽ اإلنساف، سواء دبعناىا الدكٕب كمسؤكلية بلداف الشماؿ الغنية أك 

دبعناىا اإلقليمي كالوطٍت دبسؤكلية حكومات بلداف اعبنوب عن ربط التنمية باحًتاـ حقوؽ 
 .اإلنساف كجزء منها كباحًتاـ القواعد الديبقراطية ُب تطور آّتمع كالفرد

 
يذىب البعض إٔب القوؿ أف األمم : إػالٕ اُؾن ك٢ اُز٤ٔ٘خ: أُيِت اُضبُش
ٓب تأت جبديد، فبعض اغبقوؽ  1986ُب " إعبلف اغبق ُب التنمية"اؼبتحدة عندما أصدرت 



 
 
 
 
 
 
 

االقتصادية كاالجتماعية، كحق اإلنساف ُب اؼبأكل كاؼبلبس كاؼبسكن كالرعاية الصحية 
 23كبالتحديد ُب اؼبواد  1948كالتعليم كالعمل، كردت ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 

، كما أف اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية على مستول الدكؿ كاألفراد كانت قد 26 ك25ك
 1966كردت ُب العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الصادر ُب

، اليت نصت على اغبق ُب العمل كُب مستول معيشة 13 ك6،7،11،12كبالتحديد اؼبواد
  (32).كاؼ كاغبق ُب الصحة كالتعليم اإللزامي كآّا٘ب كغَتىا

كإذا كاف األمر صحيحا، فالصحيح أيضا أف اعبديد ُب إعبلف اغبق ُب التنمية ىو 
ربط ىذه اغبقوؽ صراحة بعملية التنمية بأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، 

كاعتبار التنمية حقا من حقوؽ اإلنساف، كليست ؾبرد طلب يطالب بو األفراد قد 
تستجيب لو اغبكومات أك ال تستجيب، كما أف اؼبوافقة على ىذا اغبق من جانب الدكؿ 

النامية تعٍت أف ىذه الدكؿ أصبحت مسؤكلة أماـ شعؤّا عن القياـ بالتنمية، كما يتطلبو 
ذلك من أبعاد اجتماعية، اقتصادية، سياسية كثقافية، ككذلك فإف اؼبوافقة على ىذا اغبق 

من جانب الدكؿ اؼبتقدمة تعٍت أف ىذه الدكؿ أصبحت مسؤكلة عن مساعدة الدكؿ 
   (33).النامية، اليت تفتقر إٔب اؼبوارد اؼبالية كالفنية لتحقيق التنمية االقتصادية

 الواليات اؼبتحدة، ق صوتا كعارضت146 لقد صدر إعبلف اغبق ُب التنمية بأغلبية 
كاليت سبق ؽبا كأف عارضت إنشاء فريق عمل خاص بالتنمية، كالذم شاركت فيو بعد 

كامتنعت . غَت دقيق كيثَت اػبلط" حقوؽ اإلنساف كالشعوب"تأسيسو؛ مشَتة إٔب إف تعبَت
كركزت التحفظات على العبلقة بُت حقوؽ اإلنساف كالنظاـ .  دكؿ عن التصويت8

االقتصادم العاؼبي اعبديد، كمبدأ عدـ قابلية حقوؽ اإلنساف للتجزئة، كاالعًتاؼ دبساعدة 
  (34).الدكؿ الفقَتة كالتزاـ قانو٘ب دكٕب

كبالتإب ٓب وبظ ىذا اإلعبلف بإصباع أعضاء األمم اؼبتحدة، فلقد اعًتضت عليو 
على بعض مواده كفقراتو " اؼبوحدة"الواليات اؼبتحدة األمريكية كربفظت بعض دكؿ أكركبا 

، لكن االىتماـ الكبَت باإلعبلف ناجم عن "حق الدكؿ النامية ُب اؼبساعدات اؼبالية"مثل 
كونو تٌعرض ألكضاع ثبلثة أرباع سكاف الكرة األرضية، كىم سكاف دكؿ البلداف النامية أك 

 .العآب الثالث
كيعود ىذا اؼبوقف إٔب اإليديولوجية اليت ظلت تتحصن ّٔا بعض األنظمة كالتيارات 

السياسية، كرؤيتها إزاء حقوؽ اإلنساف، كذلك باختبلؼ نظمها االقتصادية، فالدكؿ 
االشًتاكية السابقة كالصُت كبعض بلداف التحرر الوطٍت، كانت تتبع نظاـ اغبزب الواحد 
سياسيا، كنظاـ التخطيط الشامل اقتصاديا، كتدخل الدكلة كعنصر أساسي ُب النشاط 
االقتصادم، كىي تتخذ موقفا سلبيا من اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، كلكنها من ناحية 



 
 
 
 
 
 
 

مقابل ذلك . أخرل تؤيد اغبقوؽ االقتصادية، االجتماعية كالثقافية، أك توفر حٌدىا األدٗب
فإف الدكؿ الغربية كُب مقدمتها الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت تعمقت فيها تارىبيا اغبقوؽ 
كاغبريات، ظلت تدعو الحًتاـ اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ الفردية، كتتخذ إجراءات 

ضد البلداف اليت تنتهكها على كبو سافر، كلكنها ال توٕب اىتماما كافيا، بل يصل األمر 
إٔب إنباؿ متعمد أحيانان إزاء اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاغبقوؽ اعبماعية 
للشعوب دبا فيها حق تقرير اؼبصَت، فبا يفقدىا الكثَت من الصدقية، إضافة إٔب تطبيقات 

 .انتقائية كازدكاجية ُب اؼبعايَت بسبب التوظيف السياسي لتلك اغبقوؽ
 كىكذا يبكن القوؿ أف اتباع نظاـ السوؽ يؤدم إٔب قدر معُت من البطالة، فبا يعٍت 

 (35).ضمنا ذباكزا على حق الفرد ُب العمل، ككذلك اغباؿ فيما لو عبلقة دبستول اؼبعيشة
كقد عٌرؼ إعبلف اغبق ُب التنمية عملية التنمية بأهنا عملية متكاملة ذات إبعاد 
اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية هتدؼ إٔب ربقيق التحسن اؼبتواصل لرفاىية كل 

 .السكاف ككل اإلفراد، كاليت يبكن عن طريقها ربقيق حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية
 تفسَتات ؼبفهـو التنمية PNUDكقد كضع الربنامج اإلمبائي لؤلمم اؼبتحدة 

اؼبستدامة بأهنا تعٍت القضاء على الفقر كتدعيم كرامة اإلنساف كإعماؿ حقوقو كتوفَت فرص 
متساكية أماـ اعبميع عن طريق اغبكم الراشد كالذم يبكن عن طريقو ضماف صبيع اغبقوؽ 

 .االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاؼبدنية كالسياسية
من اعبيل الثالث من حقوؽ اإلنساف، كحق " اغبق ُب التنمية"كبإمكاننا اعتبار 

السلم كاغبق ُب بيئة نظيفة كسليمة كاغبق ُب االستفادة اؼبشًتكة من الًتاث البشرم 
كمنجزات العلم كالتكنولوجيا، ىذا إذا ما اعتربنا اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية سبثل اعبيل األكؿ 

كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية سبثل اعبيل الثا٘ب، فاف حق التنمية كالسلم 
يشكبلف ؿبور اعبيل الثالث ؼبنظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية، كيبكن اعتبار اغبق ُب 

 .الديبقراطية أحد أركاف اعبيل الرابع غبقوؽ اإلنساف
كقبد ىنا ضركرة التأكيد على تفاعل اغبقوؽ كتكاملها دكليان ككطنيان، كإذا كاف 

الغرب كما أشرنا قد ركز على اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، فإنو ٓب يعط اغبقوؽ االقتصادية 
أما حق التنمية فقد شهد فصبلن تعسفيان أحيانا . كاالجتماعية كالثقافية االىتماـ إال مؤخران 

من جانب بعض ىذه الدكؿ كالواليات اؼبتحدة كبريطانيا كبدرجة اقل فرنسا كىولندا عن 
 .اغبقوؽ األخرل كخباصة ما يتعلق بالعآب الثالث

إف اغبق ُب التنمية يؤكد ترابط حقوؽ اإلنساف كافة كعدـ القدرة على فصلها أك 
كؽبذا .ذبزئتها كما إف حقوؽ اإلنساف الفردية ال يبكن فصلها عن حقوؽ الشعوب كاألمم



 
 
 
 
 
 
 

فاف صدكر إعبلف اغبق ُب التنمية كاف خطوة مهمة لتحقيق التكامل ُب اغبقوؽ ككاف 
 .الطابع العاـ لئلعبلف متوازيان 
 إٔب أف التنمية عملية اقتصادية كاجتماعية كثقافية 1986كتشَت مقدمة إعبلف 

كسياسية شاملة تستهدؼ التحسن اؼبستمر لرفاىية السكاف بأسرىم كاألفراد صبيعهم على 
أساس مشاركتهم النشطة كاغبرة كاؽبادفة ُب التنمية كُب التوزيع العادؿ للفوائد الناصبة 

 (36).عنها
كمن ىذا اؼبنطلق ينظر إليها كمسار اقتصادم كاجتماعي كسياسي كثقاُب شامل 
يهدؼ إٔب ربقيق النهوض اؼبطرد برفاىية الناس باالعتماد على مشاركتهم اغبرة كالتقاسم 
العادؿ للثركة؛ أم اإلقرار دبحورية اإلنساف ُب عملية التنمية كّٔذا اؼبعٌت فاف العبلقة بُت 

التنمية كحقوؽ اإلنساف ىي عبلقة احتوائية خصوصان كأف التنمية ىي حق متفرع من 
وبق لكل فرد أف يتمتع "  كجاء فيو أيضا(37).اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

بنظاـ اجتماعي كدكٕب يبكن فيو إعماؿ اغبقوؽ كاغبريات اؼببينة ُب ىذا اإلعبلف إعماال 
تامان كإذ تشَت إٔب حق الشعوب ُب تقرير اؼبصَت الذم دبوجبو يكوف اغبق ُب تقرير كضعها 

ُب .. السياسي حبرية كُب السعي إٔب ربقيق تنميتها االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حبرية
 ..."فبارسة السيادة التامة الكاملة على صبيع ثركاهتا كمواردىا الطبيعية
مواد رٌكزت على ما  10يتألف إعبلف اغبق ُب التنمية بعد الديباجة الطويلة من 

اغبق ُب التنمية كحق لئلنساف ككحق للشعوب، كالتوفيق بُت احًتاـ حق الشعوب :- يلي
اإلنساف ىو .- ُب السيادة على ثركاهتا كبُت اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية

اؼبوضوع الرئيسي للتنمية، كاؼبسؤكلية فردية كصباعية كمن حق الدكؿ كمن كاجباهتا كضع 
اغبق ُب التنمية يقضي .- سياسات تنموية كطنية مبلئمة، فهي كما نبلحظ حق ككاجب

احًتاـ مبادئ القانوف الدكٕب كعبلقات الصداقة كالتعاكف كضركرة إزالة العقبات اليت تعًتض 
التنمية مرتبطة بالسبلـ، كلذلك ال بٌد من .- ضركرة تعزيز تنمية البلداف النامية.- التنمية

ضركرة ربقيق تكافؤ الفرص كازباذ تدابَت فعالة لضماف .- صيانة السلم كاألمن الدكليُت
قياـ اؼبرأة بدكر نشيط ُب عملية التنمية، أم الًتكيز على البعد الداخلي ُب اغبق ُب 

صياغة كتبٍت كإعماؿ تدابَت سياسية .- تأكيد مبدأ عدـ قابلية اغبقوؽ للتجزئة.- التنمية
 . اغبق ُب التنميةؽكتشريعية كغَتىا على اؼبستول الوطٍت كالدكٕب، لتطيب

قراران يقضي  4/3/1993كبعد نقاشات دكلية كحقوقية تبنت عبنة حقوؽ اإلنساف ُب 
كمنذ ذلك . بإنشاء فريق عمل يعٍت باغبق ُب التنمية كربديد اؼبعوقات كتقدٙب التوصيات

التاريخ بدأت بعض االقًتاحات تتفاعل لئلعداد التفاقية دكلية حوؿ اغبق ُب التنمية، أم 
دراسة إمكانية تطوير إعبلف اغبق ُب التنمية إٔب اتفاقية دكلية شارعة أم منشأة لقواعد 



 
 
 
 
 
 
 

ال بد من اإلشارة إٔب أنبية الًتابط بُت الديبقراطية . قانونية جديدة ذات صفة إلزامية
كالتنمية كحقوؽ اإلنساف، فما زالت الثغرة كبَتة بُت خطاب الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة كبُت 
الدكؿ اؼبتخلفة، سواء ُب موضوع حقوؽ اإلنساف أك مبدأ اؼبساكاة أك غَتىا على اؼبستول 

 .الدكٕب أك على اؼبستول الوطٍت
كباستقراء إعبلف اغبق ُب التنمية قبده يتضمن طائفة كاسعة من اغبقوؽ، كبشكل 

، كاإلعبلف العاؼبي ةخاص فيما لو عبلقة بالشرعة الدكلية غبقوؽ اإلنساف كبأركاهنا األساسي
 .1966غبقوؽ اإلنساف كالعهدين الدكليُت لػ

 
 
 

 
 خبرٔخ

 
 يبكن من خبلؿ ما سبق قراءة اددات التالية اليت تضمنها اإلعبلف كما يبكن 
استنطاقو من مدلوالت النص كمضموف رئيس غبق التنمية، كحق لئلنساف، كىذا اغبق 

 :يتضمن
حق اؼبشاركة ُب الشؤكف العامة، حرية تأسيس اعبمعيات، التعددية، حرية التعبَت 

كالرأم، حرية اإلعبلـ، مشاركة اؼبرأة، اغبق ُب تنمية كتعزيز الديبقراطية الية، حق التنمية 
كحق للتمتع حبقوؽ اإلنساف األخرل، التزاـ الدكلة دبراعاة حقوؽ اإلنساف ُب سياسات 

التنمية، اغبق ُب التنمية كاؼبساكاة ُب السيادة ُب العبلقات الدكلية، حق الشعوب ُب اختيار 
نظامها السياسي، مبدأ السيادة الدائمة على الثركات الطبيعية، حق التنمية ككاجب التعاكف 

الدكٕب كاالستفادة من التكنولوجيا كالعلم، حق التنمية كربط اؼبساعدة باحًتاـ حقوؽ 
كأخَتا التزاـ . ؛ أم ربط اؼبساعدة باحًتاـ حقوؽ اإلنساف ُب العبلقات الدكليةاإلنساف

  (38).اؼبنظمات الدكلية دبعايَت حقوؽ اإلنساف ُب أنشطة التعاكف الدكٕب من أجل التنمية
فربغم التقدـ الذم أحرزه آّتمع الدكٕب ُب كضع إطار مفاىيمي للتنمية كحق من 

إال أف ىذا التطور ُب اؼبفهـو ٓب يواكبو تطور فباثل ُب . حقوؽ اإلنساف كمشولية ىذا اؼبفهـو
الدكلية، فاستمرت معظم الدكؿ النامية ُب اتباع سياسات تنموية  السياسات الوطنية أك

 الضغوط تتعطي أكلوية العتبارات النمو االقتصادم إف استطاعت، كزبضع إلمبلءا
السائدة ُب كل األحواؿ، كما استمرت السياسات الدكلية ُب تكريس ىيكل عبلقات 

 .  كىذا يتضح من كاقع العبلقات الدكلية (39).يفضي إٔب اؼبركزية كيعزز البلمساكاة



 
 
 
 
 
 
 

كلتحقيق التنمية هبب إزالة العقبات اليت ربوؿ دكف إعماؿ ىذا اغبق سواء ُب 
آّتمع الدكٕب أك الوطٍت، إذ أف اغبق ُب التنمية دبا يرتبط بو من حقوؽ كالتزامات على 

الدكؿ كاؼبنظمات الدكلية؛ يبلقي الكثَت من العقبات اليت تتطلب إعادة النظر ُب الكثَت من 
 . السلطات كاؼبواقع كاالمتيازات كالعبلقات كالعادات اؼبًتسخة

النظاـ الدكٕب ببعده القانو٘ب كاؼبؤسسي : كلعل بعض مصادر ىذه العراقيل ىي
كاالقتصادم كالسياسي؛ أم تأكيل القانوف بطريقة ازدكاجية كانتقائية ُب اؼبعايَت، كاستخداـ 

 ؛اؼبؤسسات الدكلية كالتحكم بالعبلقات االقتصادية الدكلية كترتيب اؼبصاّب كالنفوذ كالقوة
 . أم عبلقات اؽبيمنة اليت يعا٘ب منها مبليُت البشر

 
 

 :أُشاعغ

 :اُِـخ اُؼشث٤خ: أٝال  
 :اٌُزت

منشور ُب كتاب حقوؽ اإلنساف، آّلد الثا٘ب، /الشافعي بشَت، قانوف حقوؽ اإلنساف كمصادره  -
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  2003،القاىرة، 1 ط،اإلنساف  حقوؽ:أضبد الرشيدم -
 .1998 األكاديبية، القاىرة ة، اؼبكتبحقوؽ اإلنساف العاؼبية بُت النظرية كالتطبيق:عثمافم  مبارؾ عل-
دار السبلـ للنشر، . اغبق ُب التنمية بُت القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية:  عبد العزيز النويضي-

 .1998الرباط، اؼبغرب، 
 .2000معوقات التنمية، دار األىإب، دمشق، :  فائق ؿبمد

 :ؾببلت 1999القاىرة، ،االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف، دار النهضة العربية:كائل أضبد عبلـ- 
 . 2003 سبتمرب 538عدد.ؾبلة العريب-
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  11/9/2005، 1314لعددا،اؼبتمدفؾبلة -

 :اُ٘ذٝاد
 " التنمية كحقوؽ اإلنساف" حوؿ 1999ندكة القاىرة 

 :هشاساد األْٓ أُزؾذح
، اعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 1986  اغبق ُب التنميةإعبلف -

41/128 ،4/ 12/1986 .
  1962/ 17،14/12–  د1803قزار مبدأ سيادة الشعوب على اؼبوارد الطبيعية،األمم اؼبتحدة،-
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إعبلف كبرنامج عمل فينا، صدر عن اؼبؤسبر الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، اؼبعقود ُب فينا خبلؿ الفًتة من -  
 . 1993يونيو / حزيراف14-25
  .8/9/2000 الصادر بتاريخ ،55/2قزارإعبلف األمم اؼبتحدة بشأف األلفية - 
  A/CONF.199/20 ،4/9/2002-26/8لتنمية اؼبستدامة، جوىانسربغ، اتقرير مؤسبر  -
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 ث٤ٖ اُؼذٝا٤ٗــخ ٝ اُؼ٘ـــق أُذسع٢
 -دساعـخ ٓوبسٗــخ - 

 
 ػجذ اُوبدس ؽؼؾٞع

   ىبُت ثبؽش
 ر٤غٔغ٤ـــِذ
 

 : أُوذٓــخ
العلمية كاألخبلقية  تعبَتا خاطئا من الناحية"العنف اؼبدرسي"  قػد يبدك مصطلح     

نظرا للقيم اليت ربملها صفة مدرسي كللصفات كاػبصائص اليت يتصف ّٔا اؼبنتموف 
 .للمدرسة تبلمذة كػانوا أك مربُت أك مشرفُت إداريُت 

كعرب تاريخ البشرية كلو أف –باختبلؼ عقائدىا-    إف اؼبتعارؼ عليو عند كل األمم    
اؼبدرسة ىي مصنع االستقامة كالصبلح، كاؽبػدؼ مػن مركر اإلنساف ّٔا ىو صقلو كتغيَت 

 .صبيع جوانب شخصيتو كبو األمثل ككبو الكماؿ 
بأكركبا  كأمريكا كآسيا -  غَت أف ما تعيشو اؼبدرسة اليـو ُب ـبتلف دكؿ العآب      

بُت )من مظاىر العدكاف كسوء التوافق بُت ـبتلف العناصر اؼبكونة ؽبا -كإفريقيا كغَتىا
التبلميذ كاؼبعلمُت، بُت التبلميذ أنفسهم، بُت اؼبعلمُت كأكلياء التبلميذ، بُت اؼبعلمُت 

ىو أمر يدعو إٔب القلق، كيلـز القائمُت عليها  (اْب...كاألكلياء كىيئة التأطَت اإلدارم
بالتحرؾ العاجل للبحث ُب أسباب ىذا االنقبلب غَت اؼبتوقع ك السريع ُب منظومة قيم 



 
 
 
 
 
 
 

اغبياء عند التبلميذ، قداسة  )صامدة غَت قابلة للػزكاؿ -إٔب كقت قريب-كانت تبدك
 .(اْب ... اؼبعلم، ىيبة اؼبدير كاؼبشرؼ

 إف اؼبطلوب اليـو منا ىو إهبػػاد اآلليات اؼبناسبة إلرجاع قوة اؼبدرسة كتأثَتىا ُب      
العدكانية عند التلميذ، العنف )توقيف ىذا اػبطر الذم يهدد كياهنا ككياف األمة كلها 

 .(اؼبدرسي
لقد كانت اؼبدرسة أقول عوامل الًتبية اؼبباشرة بعد األسرة، فهي العامل الذم ال        

 –جبميع مظاىرىا اإلنسانية يبكن االستغناء عنو الكتماؿ النمو الطبيعي للشخصية
أف التحاؽ الطفل ّٔا ُب مرحلة   ذلك–كغَتىا اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية كاألخبلقية

يتزامن كتطور القدرات العقلية   ( سنوات06إٔب 03الطفولة الثانية من )اغبضانة 
كاالجتماعية كالوجدانية لديو بصورة كاضحة فبا هبعلها عامبل خطَتا ُب توجيو ىذه 

 .القدرات كالوصوؿ ّٔا إٔب مرحلة النضج السليم 
   غَت أف مظاىر العنف كالعدكاف كالتمرد كاالكببلؿ ُب األكساط اؼبدرسية يدؿ على    

 .فشل ىذه األخَتة ُب القياـ باؼبهاـ اؼبنوطة ّٔا ألسباب عديدة 
–على اختبلؼ انتماءاتنا الفكرية كالركحية–   إف كاجبنا اليـو ىو سرعة التحرؾ   

 . الحتواء ىذا اؼبشكل الذم ينذر بالقضاء على اؼبدرسة كاألسرة معا
  كالبحث اؼبتواضع اؼبوجود بُت أيدينا يدخل ُب ىذا اإلطار، إنو ؿباكلة لتشخيص     

ىذا اؼبشكل كاؼبسانبة ُب إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة لو، بل كؿباكلة إهباد اآلليات الوافية منو 
 .قبل حدكثو إف أمكن ذلك

 .كقد احتوت الدراسة على مقدمة كثبلثة فصوؿ
 ًب الًتكيز ُب اؼبقدمة على تبياف خطورة السلوؾ العدكا٘ب كالعنف اؼبدرسي على      

األجياؿ الناشئة كتوعية اؼبربُت كاألكليػاء بذلك، خاصة كأف الظاىرة غريبة على آّتمعات 
 .العربية كاإلسبلمية كستكوف ؽبا انعكاسات خطَتة على كياف األمة كلها

  كتناكؿ الفصل األكؿ تعريف السلوؾ العدكا٘ب، كتعريف العنف كاؼبقارنة بينهما من     
حيث اػبصائص كاؼبظاىر، ٍب أىم النظريات اؼبفسرة للسلوؾ العدكا٘ب خاصة النظريات 

 .النفسية كاالجتماعية
  أما الفصل الثا٘ب ًب التطرؽ فيو إٔب تعريف العنف كاذباىاتو ُب البلداف الغربية      

 كالعربية كمنها اعبزائر
  كاحتول الفصل الثالث على الطرؽ كاألساليب اؼبمكن استعماؽبا لتجنب حدكث     

العنف من أصلو لدل التبلميذ حرصا على سبلمتهم النفسية كاالجتماعية كصونا ألمن 
 .آّتمع كاستقراره



 
 
 
 
 
 
 

 
 اُذساعبد اُغبثوـخ ؽٍٞ اُغِـٞى اُؼذٝاٗـــ٢ 

   إف الدراسات النفسية اليت تناكلت موضوع السلوؾ العدكا٘ب كعبلقتو جبوانب    
الشخصية األخرل كمكوناهتا كخصائصها يبكن تصنيفها إٔب صنفُت متمايزين كمتكاملُت 

 :ُب آف كاحد
 

كسبثل ُب الدراسات كالبحوث النفسية اليت تناكلت السلوؾ العدكا٘ب  :اُق٘ق األٍٝ
لدل الشخصيػات اعباكبة كاؼبنحرفة أك لدل األشخاص الذين ارتكبوا جرائم عنف ُب 

 .حق الغَت
كسبثل ُب الدراسات كاألحباث النفسية اليت حاكلت دراسة العبلقة بُت  :اُق٘ق اُضب٢ٗ

السلوؾ العدكا٘ب كخصائص الشخصية األخرل لدل األفراد األسوياء كالعبلقة بينو كبُت 
 .اْب ... التخلف العقلي، كبينو كبُت اؼبكانة االجتماعية كاالقتصادية مثبل 

 كقد بدأ االىتماـ بدراسة ظاىرة العدكاف أك العنف نتيجة تطور الوعي العاـ       
دبشاكل الطفولة فػي مطلػع القرف العشرين كخاصة بعد تطور علم نفس الطفل كتأكيده 

على مرحلة الطفولة كأنبيتها ُب تشكيل شخصية الفرد كضركرة توفَت العوامل البيئية 
 .اؼبناسبة لنمو الطفل جسميا كنفسيا كعقليا بكيفية سوية عادية 

    كفبا ساعد على االىتماـ بظاىرة العدكاف كالعنف لدل األطفاؿ كالشباب ظهور 
الكثَت من اؼبؤسسات القانونية كاالجتماعية اليت تدافع عن حقوؽ الطفل كتدعو غبمايتو 

من صبيع أشكاؿ اإلساءة كاالستغبلؿ كالعنف دبظاىره اؼبختلفة، كاالىتماـ بو كإنساف 
 .مستقل ككامل اغبقوؽ

 .الدراسات ؾبموعة من ىذه-    كسنذكر فيما يلي على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
 
 :اُذساعبد  

 : دساعبد أع٘ج٤خ 
حوؿ سبثبلت األبناء للعبلقات األسرية "ليديا جاكسوف"كىي للباحثة :اُذساعخ األ٠ُٝ

 .كاذباىاهتم كبو اآلباء 
    تلميذا  9919كاليت مشلت "السلوكات اؼبنحرفة للثانويُت"حوؿ " :اُذساعخ اُضب٤ٗخ

ROBERT  BALLON كىي دراسة " 
العنف اعبسدم :  أكاديبيات، كركزت على السلوكات اؼبنحرفة التالية 6ثانويػا من 

 .كاللفظي، السرقة، إتبلؼ ربطيم اؼبعدات اؼبدرسية



 
 
 
 
 
 
 

 
كىي اليت قامت ّٔا اعبمعية الفرنسية   C.F.Eالوقاية من  "كعنونتها بػ ":اُذساعخ اُضبُضخ

 "العنف ُب اؼبدرسة "للًتبية من أجل الصحة
 

 ببحث على 1993اللذين قاما سنة "لودك"ك" شوكي"كىي للباحثُت  :اُذساعخ اُشاثؼخ
 . مراىقا14278عينة بلغ تعدادىا 

 
التابعة "ؾبموعة الصحة ُب العمل"كىي آّموعة حبث تسمىD.S.P :اُذساعخ اُخبٓغخ

ؼبديرية الصحة الكيبيكية حيث قامت بدراسة مشركع ذبرييب حوؿ الوقاية من العنف ُب 
 .الوسط اؼبدرسي

 
 :اُذساعبد اُؼشث٤خ

كامل عمراف حوؿ تأثَت العنف اؼبدرسي على . كىي دراسة األستاذ د :اُذساعخ األ٠ُٝ
 .شخصية التبلميذ 

 
كىي عبارة عن رسالة ماجستَت للطالب ؿبمد عبده الزغَت بعنواف  :اُذساعخ اُضب٤ٗخ 

 "األبعاد االجتماعية لظاىرة العنف لدل األطفاؿ ُب آّتمع اليمٍت"
 

تأثيػر التحوالت "كىي للطالبة حناف ؿبمد عبد آّيد إبراىيم حوؿ  :اُذساعخ اُضبُضخ
 ".االجتماعية االقتصادية على استثارة ظاىرة العنف اؼبنظم لدل الشباب

العوامل آّتمعية لظاىرة "كىي للطالب فراح سيد ؿبمد فراج بعنواف :اُذساعخ اُشاثؼخ
 ".العنف بُت طلبة اعبامعات

مكونات العاملية ُب " كىي لؤلستاذ توفيق عبد اؼبنعم توفيق حوؿ  :اُذساعخ اُخبٓغخ
السلوؾ العدكا٘ب لدل عينات من طبلب اؼبرحلتُت اعبامعية كالثانوية ُب آّتمع البحريٍت 

." 
 

كىي لؤلستاذ عزت سيد إظباعيل حوؿ سيكولوجيا التطرؼ  :اُذساعخ اُغبدعخ
 . علػى عينة عشوائية سبثل ـبتلف شرائح آّتمع1996كاإلرىاب أجريت ُب الكويت عاـ 

 



 
 
 
 
 
 
 

لؤلستاذ ؿبمد حسن غاٖب حوؿ رؤية عينة من اؼبثقفُت اؼبصريُت : ُذساعخ اُغبثؼخا
 .لظاىرة العنف

 :اُذساعبد اُغضائش٣خ
، حوؿ اؼبناطق 2000دراسة ركاؽ عبلة كحبرم نوفل سنة : اُذساعخ األ٠ُٝ 

 .السكنية اغبضرية اعبديدة كالتهميش االجتماعي عند الشباب
كىي دراسة فريد بوبكر حوؿ أسباب اإلخفاؽ اؼبدرسي باعتباره من  :اُذساعخ اُضب٤ٗخ 

 .عوامل السلوؾ العدكا٘ب كاالكبراؼ 
 

 :ٝ أُزٔضِخ : اُذساعخ اُضبُضخ 
 16 ،14تقرير آّلس الوطٍت االقتصادم كاالجتماعي اؼبقدـ ُب الفًتة بُت *1

 .1995أكتوبر
كاللذين حاكال  1998تقرير آّلس االقتصادم كاالجتماعي حوؿ التنمية البشرية للعاـ *2

دراسة العبلقة بُت العنف كاالكبراؼ من جهة كبُت ظاىرة التسرب اؼبدرسي من جهة 
 . ثانية

 
 كتناكلت العبلقة بُت السلوؾ العدكا٘ب كالسلوؾ اؼبنحرؼ من جهة :اُذساعخ اُشاثؼخ

 .كبُت تعاطي اؼبخدرات من جهة أخرل
 

 تلميذا 450 ثانوية بالعاصمة، كاستجوب فيها 14 كىي دراسة مشلت  :اُذساعخ اُخبٓغخ
 . منهم يتعاطوف اؼبخدرات بانتظاـ٪ 14أثبتت أف 

 
 ز بوركيلة،. ص" كىي عبارة عن دراسة استطبلعية قاـ ّٔا األستاذاف:اُذساعخ اُغبدعخ

سبثبلت األساتذة للعنف ُب "ىدفها معرفة"أساتذة عرضة لعنف الرباءة"ربت عنواف"شارؼ
 ".اؼبرحلة الثانوية

 
 كىي للدكتورين بشَت معمرية، إبراىيم ماحي  تناكلت أبعاد السلوؾ  :دساعخ اُغبثؼخ

 .العدكا٘ب كعبلقتها بأزمة اؽبوية لدل الشباب اعبامعي
 

 :رؼش٣ق اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ



 
 
 
 
 
 
 

 : أُؼ٠٘ اُِـــ١ٞ
عدا فبلف عدكا كعدكا كعدكانا  عداء أم ظلم ظلما جاكز فيو : اُؼذٝإ 

كال : "قولو تعأب. الظلم: الظآب كاالعتداء كالتعدم كالعدكاف: العدك، كالعاد
 ( 33 -32ص/ 15لساف العرب اعبزء )" تعاكنوا على اإلٍب كالعدكاف

ظلمو ". فيسبوا ا عدكا بغَت علم : " قاؿ تعأب.  عدا عليو عدكا ك عدكا:اُؼذٝإ
كال : " قولو تعأب. ظلما جاكز فيو القدر كىذا ذباكز ُب اإلخبلؿ بالعدالة ، فهو عاد

. كالعدكل الفساد، كعدا اللص على القماش عداء كعدكانا"عدكاف إال على الظاؼبُت 
 ( 10 اعبزء 335صتاج العػركس )

، كتعداء كعدا أحضر، كأعداه غَته،  (ؿبركة) عدا، عدكا كعدكا كعدكانا :اُؼذٝإ
 .تباركا فيو : الشديدة كتعادكا : كالعدكاف كالعداء 

ظلمو، كتعدل : كعدا عليو عدكا كعدكا كعداء كعدكانا بالضم كالكسر كعدكل بالضم
 .كاعتدل كأعدل كىو معدك كمعدم عليو 

القاموس ايط ص  ).كعدا اللص على القماش عداء كعدكانا بالضم  التحريك سرقو 
1125) 

 
 :أُؼ٘ـ٠ اإلعـشائ٢ 

ة لو فسر تنوعت النظريات آب، متداخل العواملاؼبعا٘ب،العدكاف مفهـو متعدد        
غموض، كاختلفت رؤل الباحثُت حوؿ مفهومو،ككثرت التفسَتات بسبب ما يشوبو من 

فهل العدكاف ظاىرة سلبية . اليت حاكلت ربديد مصادره، ككسائلو، كغاياتو كنتائجو
مرفوضة بكل صورىا، أـ ىو سلوؾ عاد كطبيعي يؤدم كظيفة حيوية ُب حياة اإلنساف؟ 

 كىل ىو سلوؾ فطرم، أـ مكتسب يتعلمو اإلنساف من البيئة خبلؿ حياتو ؟
 : يؤكدكف أف للعدكاف جانبُت أساسيُت "فركيد"إف علماء النفس كعلى رأسهم

 
 ىو اعبانب الطبيعي كالسوم كالبناء الذم يستخدـ كآلية دفاعية ضد :اُغبٗت األٍٝ 

 .األخطار اليت هتدد راحة اإلنساف كسبلمتو كسعادتو 
 

 ىو اعبانب غَت السوم كاؽبداـ الذم يستخدـ فيو بوعي أك بدكنو،  :اُغبٗت اُضب٢ٗ
 .كسبلح يعمل ُب اذباه االعتداء كالتخريب كتدمَت اإلنساف كبيئتو 

  كؽبذا السبب ركز علماء النفس كاالجتماع كالًتبية كل جهودىم لبحث ظاىرٌب      
العدكاف كالعدكانية من حيث ماىيتهما ك طبيعتهما كالعوامل اؼبؤدية ؽبما كعبلجهما، 



 
 
 
 
 
 
 

كقبل كل ىذا، البحث ُب سبل الوقاية من آثارنبا الضارة سواء بالنسبة لسبلمة شخصية 
 .الفرد أك النعكاس ذلك على آّتمع عموما 

   كبالنسبة ؼباىية العدكاف كشأنو كطبيعتو نستطيع القوؿ أنو ظاىرة مبلئمة ُب سلوؾ     
كثَت من البشر، ؽبا عواملو دكافع ربركها، بعضها من داخل اإلنساف نفسو ك األخرل 

 .من ؿبيطو العاـ الذم يعيش فيو 
كلقد عرفت اإلنسانية أكؿ صور السلوؾ العدكا٘ب عن طريق ما حدث بُت ابٍت        

فطوعت لو نفسو : "...قابيل كىابيل، كما يصور ذلك القرآف الكرٙب" عليو السبلـ"آدـ
 .(30سورة اؼبائدة اآلية )"قتل أخيو فقتلو فأصبح من اػباسرين 

كىناؾ من علماء النفس من يعترب العدكاف أحد أنواع الدكافع اإلنسانية األساسية إٔب 
 .(سيجموند فركيد)جانب نوع آخر من الدكافع تسمى دكافع اللبيدك 

  كيستخدـ مفهـو العدكاف ليػدؿ علػى استجابػة الفرد ذباه مشاعر اإلحباط كاػبيبة      
 . كاغبرماف كذلك ؼبهاصبة مصدر ىذه اؼبشاعر أك بديلو

 BUSSالعدكاف سلوؾ يصدره الفرد لفظيا أك بدنيا، أك ماديا صروبا أك ضمنيا، مباشرا":
 "  تعريف–

كيًتتب على ىذا السلوؾ إغباؽ أذل بد٘ب أك مادم أك . أك غَت مباشر، ناشطا أك سلبيا
 .نقص للشخص نفسو صاحب السلوؾ أك لآلخرين

السلوؾ الذم يهدؼ إٔب إغباؽ األذل ببعض األشخاص  ىو ":
ىو السلوؾ الذم يصدر عن فرد أك صباعة ": تعريف – BERKOWITZ.كاؼبوضوعات

عند –السلوؾ العدكا٘ب"": تعريف–BERTRAMاآلخزيهمن األفراد بقصد إيذاء 
-  ROBERT  SEARSإيذاءىو تصرؼ يقصد فيو الطفل عمدا -الطفل
سلوكا غَت -دكف قصد–ك يعترب ضرب الطفل للعبتو. شخص آخر أك شيء آخر"تعريف
 .عدكا٘ب

أف العدكانية "ؿبمد نبيل عبد اغبميد"ك"عبد ا ساؼباف إبراىيم"  يرل الباحثاف     
كيقصد بو اؽبجـو الصريح على الغَت أك : مصطلح يتضمن ثبلثة مفاىيم أساسيػة ىي

 العدكاف أك اللفظي أك التهجم – AGRESSIONالبدويالذات كيأخذ شكل اؽبجـو 
كيقصد ّٔا ما وبرؾ  (51-49صمشكبلت األطفاؿ السلوكية ). (العدكاف الصريح)

كاغبقد :العدكانيػػة-HOSTILITYالعدكاف كينشطو كيتضمن الغضب كالكراىية 
كىو اغبلقة اليت . (العدكاف اؼبضمر أك اػبفي)كيطلق عليها بعض الباحثُت اسم . كالشك

AGRESSIVITY 

 .نزعػة عدكانيػة تربط بُت العداكانية كمحرؾ كالعدكاف كسلوؾ فعلي) :الميل للعدكاف - 
 



 
 
 
 
 
 
 

 .ىو أم مظهر إلرادة القػوة : رؼش٣ق أدُـــش
 ىو فعل يبثل استجابة هتدؼ إٔب :ٝ أؿِت اُغ٤٤ًِٖٞ"دٝالسد " رؼش٣ق

 .إغباؽ األذل بكائن ما أك بديلو 
 . ىو مظهر لغريزة اؼبوت ُب مقابل الليبيدك كمظهر لغريزة اغبياة :رؼش٣ق كش٣ٝذ

.ىو ىجـو أك فعل مضاد موجو كبو شخص أك شيء ما:  CHAPLIN   رؼش٣ق
.ىو الشركع ُب التشاجر كالتحضر للمهاصبة:  SYKES   رؼش٣ق

 كيعرفو بعض الباحثُت بأنو سلوؾ يقصد بو اؼبعتدم إيذاء الشخص اآلخر، كما       
أنو نوع من السلوؾ االجتماعي يهدؼ إٔب ربقيق رغبة صاحبو ُب السيطرة كإيذاء الغَت 
أك الذات تعويضا على اغبرماف أك بسبب التثبيط، فهو يعد استجابة طبيعية لئلحباط 

 .يكتسب عن طريق التعلم االجتماعي
  . "SADISM " سادية" يسمى العدكاف اذباه اآلخرك  

." MASOCHISM " "مازكشية"  إف كجو للذات فيسمىأما    
 

ىو السلوؾ الذم يقصد بو إيذاء أك جرح شخص  ":ك٤ِ٤ت ٛبس٣ٔبٕ " رؼش٣ق - 
كيعتقد . آخر، كيعترب تعويضا عن اإلحباط اؼبستمر، كما اف ىناؾ عبلقة طردية بينهما

أف العدكاف قد يكوف عاما يتجو كبو آّتمع كلو كما ىو األمر عند "ىاريباف"
يتمثل ُب "السيكوباتيُت كاألحداث اعباكبُت، أك قد يكوف خاصا يوجو كبو موضوع 

يعترب كبش فداء SCAPE GOATكقد يتجو حقيقة كبو. صباعات األقلية أكأفراد معينُت
 .الشخص اؼبسؤكؿ فعبل عن حدكث اإلحباط " 

تعريف - E.R.HELGARDىوأم نشاط ىداـ أك زبرييب يقـو بو الفرد إلغباؽ األذل ": 
جرح، )بشخص آخر أك جبماعة، سواء كاف ىذا األذل ماديا أك معنويا " ىيلجارد"

 .(اْب... استهزاء، سخرية ،
 

ىو ظبة طبيعية ُب الكائن البشرم الذم يعترب أكثر ":أٗي٢ٗٞ عزٞس"رؼش٣ق - 
أف "ستور"كيرل . األجناس تدمَتا لبٍت جنسو، كأكثرىا ميبل ؼبمارسة القوة ضدىم

اإلنساف يعترب أقسى الكائنات اغبية ُب الكوف كوبمل داخلو دكافع كحشية تدفع بو 
 . للقتل كسفك الدماء

   كلكن يبدك ٕب أف ىذا الباحث بالغ ُب التشاـؤ عند نظرتو لئلنساف، فالواقع أنو     
يوجد ما يقابلها من صفات -ُب اإلنساف–بقدر كجود ىذه الصفات السلبية اليت ذكرىا

إهبابية تتمثل ُب العطف، اغبنو، اغبناف كاإليثار، فبا يدفع إٔب االعتقاد بأف األقرب 



 
 
 
 
 
 
 

استعدادات اػبَت كالشر -للصواب ىو القوؿ أف اإلنساف وبمل االستعدادات اؼبختلفة
، كأف البيئة دبعناىا العاـ ىي اليت تساىم ُب إظهار ىذه أك تلك للوجود كربويلها -معا

سورة الشمس "كنفس كما سواىا فأؽبمها فجورىا كتقواىا "...إٔب سلوؾ ُب اغبياة 
حديث )" يولد الولد على الفطرة كأبواه يهودانو أك ينصرانو أك يبجسانو " 8،7اآليتاف
 .(شريف 

كصف العدكاف كاعتربه من خصائص الكائن اإلنسا٘ب دكف "ستور"كيبلحظ أف        
إال أهنا  (عدكاف)ربديد ؼباىيتو، فهو يرل أف تعريفو أمر صعب، كأنو رغم شيوع كلمة  

. تستخدـ دبعاف كثَتة فبا هبعل تعريفها تعريفا جامعا مانعا عملية ال تدرؾ بسهولة كيسر
فعلماء النفس كاألطباء العقليوف يستخدموهنا للتعبَت عن صبلة سلوكات إنسانية متنوعة 

كمتباينة، فالرضيع الذم يصرخ بسبب حاجتو للحليب ىو عدكا٘ب، كاغبارس الذم يقتل 
أسَتا ىو عدكا٘ب، كالزكجة اليت رباكؿ االنتحار حفاظا على زكجها كحبو ؽبا ىي عدكانية 

اْب، فاؼبصطلح أصبح يستعمل للداللة على مواقف متباعدة اؼبعٌت، فحماس األنصار ...
 فهناؾ كثَت من السلوكات ال ؛ُب اؼبلعب عدكاف سباما مثل حادثة قتل مركعة كىذا خطأ

هبب أف تسمى عدكانا،  فالقتل ُب عمل بطوٕب مشركع كالدفاع عن الوطن كالعرض 
 .مثبل ليس عدكانا كىكذا

 كمن الصعوبات اليت تواجهنا عند ؿباكلة ربديد مفهـو العدكاف ىو عدـ كجود       
فاصل ملموس بُت السلوؾ الضركرم للتكيف االجتماعي كالضركرم للتكيف الذاٌب كمبو 

الشخصية خاصة ُب مراحل معينة من مبو الكائن اإلنسا٘ب، فالتمرد على سلطة األسرة 
كاحتوائها للطفل يعترب عدكانا من طرؼ ىذا األخي ، كلكنو من الناحية النفسية يعرب 

كتعامل . عن ظهور اغباجة لبلستقبلؿ اليت ال بد منها لنمو الشخصية مبوا متزنا كسليما
الفرد بالقوة مع اؼبواقف ابطة نعتربه عدكانا أيضا كلكن ىذا األسلوب نفسو ُب التعامػػل 

ىو الذم يؤدم إٔب التغلب على مشاكل اغبياة كإٔب السيطرة على العآب اػبارجي 
- 108سيكولوجية اإلرىايب ص'.كربقيق اإلقبازات اإلنسانية العظيمة كبناء اغبضارات

109 ) 
 أما علماء التحليل النفسي فربغم اعتقادىم ُب صحة معلوماهتم ككماؽبا عن       

،  (ؾبموعة من األفراد فقط)العدكاف إال أهنا تبقى ناقصة دكدية عينة الدراسة 
كشػذكذىا باعتبارىا عينة من اؼبرضى نفسيا ال يبكنها أف سبثل آّتمع اإلنسا٘ب ػبصوصية 

 .مواصفاهتا 
 كالشيء نفسو يبكن قولو عن علماء النفس الذين يأخػػذكف معارفهم كأفكارىم من       

خبلؿ نتائج اؼبعامل النفسية، فهم حقيقة ينظموف ذبارب تظهر فيها زيادة السلوؾ 



 
 
 
 
 
 
 

كلكن تبقى ىذه اؼبواقف .العدكا٘ب أك نقصو، كيدرسوهنا كوبللوف نتائجها ربليبل إحصائيا
معملية ـبربية أم اصطناعية تفصل العدكاف كسلػػوؾ عن اغبياة النفسية اغبقيقة أين يتأثر 

نفس ). (اْب ...رغبات، ـباكؼ، إحباط )دبشاعر كحاالت نفسية أخرل كيبتزج معها 
  (112صاؼبرجع السابق 

االستجابة الناتجة عن أف تعريفو "ستور"كُب ؿباكلة لتوضيح اؼبعٌت الواسع للعدكاف يؤكد       
 اؼبفهـو ينتج عنو تغيَت اإلحباط أك محاكلة أذل الغير بشكل من األشكاؿ، ىو تصنيف لهذا

كربريف ؼبعناه اؼبستمد من الطبيعة اإلنسانية، بدليل أننا نستعمل كثَتا من األلفاظ اليت توحي 
ال بد من التحضر )بالعدكانيػػة ُب ؾباالت كثَتة من حياتنا الفكرية كالعقلية، فنحن نقوؿ مثبل 

، كنقوؿ  (كالتهيؤ لتلقي العلم هناجم )رغم أف كلميت ربضر كهتيؤ تعرب عن االستعداد للهجـو
( يكافح الفقَت من أجل لقمة العيش)ككلمة هناجم تتضمن استعماؿ القوة، كنقوؿ  (اؼبشكلة

كالكفاح يتضمن العنف كالعدكاف كالقوة، كغَت ذلك من األلفاظ اليت نستخدمها لفهم العآب 
فالعدكاف ُب الطبيعة اإلنسانية ليس فقط . كالسيطرة عليو  إخضاعو للمصاّب اإلنسانية كخدمتها

ىجوما ضد اآلخر أك دفاعا عن الذات، كلكنو كسيلة لكل إقباز عقلي يسهػم ُب ضباية الذات 
 . كيطور الشخصية اإلنسانية كيعمل على نضجها كسيطرهتا على الكوف

  لكن ىناؾ أمر ال بد من االنتباه إليو كإعطائو ما يستحق من اغبيطة كاغبذر كىو أف ىذه      
ىي نفسها النزعة اليت يبكن أف تدمر –نزعة ضباية الذات كتطوير الشخصية كنضجها –النزعة 

الكوف كلو خاصػة ُب ظل كجود أسلحة مدمرة كالسبلح النوكم كهتدد اإلنساف كحضارتو كىذا ىو 
 –ككإجراء كقائي- كإزاء ىذا الوضع.من النزعة العدكانية ُب اإلنساف-حاليا–سبب خوؼ الغرب 

إف . فإف ما ينبغي اإلىتماـ بو ىػو اعبانب النفسي كاألخبلقي كالعقائدم كاالجتماعي ُب اإلنساف
تنميػػة ىذه اعبوانب ُب الشخصية اإلنسانية بصورة طبيعية سوية ىي اليت توجو الطاقة اإلنسانية 

العظيمة كبو البناء ككبو إسعاد اإلنساف، أما الًتكيز على اعبوانب االقتصادية اؼبادية كعلى اعبوانب 
 .العسكرية دكف ضماف شخصية سوية متزنة فهو ـباطرة دبصَت اإلنساف كاإلنسانية

 :كمن خبلؿ التعاريف السابقة يبكن استخبلص التعريف التإب       
، أك  (أك آخرين)، اذباه فرد آخر  (أك صباعات)السلوؾ العدكا٘ب ىو أم سلوؾ يصدر عن فرد 

اذبػاه الذات، لفظيا كاف أك ماديػا، اهبابيا كاف أك سلبيا، مباشرا كاف أك غَت مباشر، أملتو مواقف 
اإلحباط أك الغضب أك الدفاع عن الذات كاؼبمتلكات، أك الرغبة ُب االنتقاـ أك السيطرة أك 

 عليو إغباؽ أذل بد٘ب أك مادم أك نفسي كترتػب. اغبصوؿ على مكاسب معينة كؿبددة
 .  بصورة متعمدة من طرؼ اآلخر أك األطراؼ األخرل

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 :اُؼ٘ـــق

  يستخدـ الكثَت من الباحثُت مفهومي العدكاف كالعنف بنفس اؼبعٌت، لكن اؼبفهـو      
اؼبتداكؿ ُب الكتابات النفسية كالًتبوية كالقائػػم على التعريف اإلجرائي لكل منهما ىو أف 

فالعنػف شكل من أشكاؿ العدكاف فقط يتمثل ُب اعبانب اؼبادم . العدكاف أعم من العن
اؼبباشر اؼبتعمد من العدكاف، كيعػرؼ بأنو سلوؾ يستهدؼ إغباؽ األذل باآلخر أك 

 .باآلخرين أك فبتلكاهتم
 فالعدكاف يتسم بالعمومية حبيث أف كل ما ىو عنف يعترب عدكانا كلكن ليس كل       

ككذلك إطبلؽ . عدكاف عنفا، فاإلضراب مثبل يعترب عدكانا سلبيا كلكنو ليس عنفا
 .شائعات تسيء عبهة ما يعترب عدكانا غَت مباشر كلكنو ال يعد عنفا

 مػن – خاصة ُب السنوات األخيػرة–    كقد يكوف االىتماـ الكبَت بدراسة ظاىرة العنف
األسباب الوجيهة اليت جعلت ىذا اؼبفهـو مرادفا ُب دالالتو ؼبفهـو العدكاف كىػو أمػر زاد 

 .من صعػوبة تعريػف العنف كالعدكاف على حد سواء 
  كرغم أف التداخل بُت اؼبفاىيم ُب ميداف علم النفس كالًتبية أمر مألوؼ هبب      

التعامل معو كوضع تفرضو طبيعة الشخصية اإلنسانية جبوانبها اؼبتداخلػة اؼبتكاملػة، إال أف 
كاقع الدراسة كالدقة العلمية يفرضاف على الباحث التمييز بُت اؼبفهومُت حىت يبكن تصور 
داللة كل مفهـو على حدة كمدل تعبَته على العمليات النفسية كاغباالت السيكولوجية 

 .اؼبقصودة 
 

 :رؼش٣ق اُؼ٘ق 
  يوصف العنف بأنو ذلك السلوؾ اؼبشوب بالقسوة كالقهر كاإلكراه، كىو سلوؾ      

كزبتلف تعريفاتو كمفهـو من بيئة ثقافية ألخرل . غَت حضارم مرتبط دبعٌت البدائية
 باختبلؼ اؼبقصود منو إذا كاف عنفا أخبلقيا أك سياسيا أك قانونيا أك نفسيا أك اجتماعيا

 ىو اػبرؽ باألمر،كقلة الرفق بو، كىو ضد الرفق،عنف بو كعليو :اُزؼش٣ق اُِـ١ٞ
لساف ). كىو عنيف إدا ٓب يكن رفيقا ُب أمره. كأعنفو كعنفو تعنيفا. يعنف عنفا كعنافة

 (257 ص 9العرب ج
ىو ضد الرفق، :  اقتصر اعبوىرم كالصاغا٘ب كاعبماعة على الضم فقط كقالوا:اُؼ٘ق 

، "كيعطي على الرفق ماال يعطي على العنف: اػبرؽ باألمر كقلة الرفق بو كمنو اغبديث
 (06اعبزء  205تاج العركس ص  ). عنف ككـر عليو، كبو يعنف عنفا كأعنفتو أنا كعنفت

 .عنف، ككـر عليو ك بو، كأعنفتو أنا، كعنفتو تعنيفا : ضد الرفق: اُؼ٘ق



 
 
 
 
 
 
 

 من ال رفق لو بركوب اػبيل، كالشديد من القوؿ كالسَت، ككاف :ٝاُؼ٤٘ق
 .ذلك منا عنفة بالضم كبضمتُت، كاعتنافا
كىم ىبرجوف عنفوانا عنفا . أكلو أك أكؿ ّٔجتو: كعنفواف الشيء بالضم كعنفوة، مشددة

الذم يضربو اؼباء فيدير الرحى كما بُت خطي : ؿبركة: كالعنفة. أكال فأكؿ: عنفا بالفتح
 .الزرع

 أخذه بعنف كابتدأه كائتنفو كجهلو أك أتاه كٓب يكن لو بو علم :األّ اػز٘ق
. 
 .( 1221القاموس ايط ص  )

، كىو  (257ابن منظور)كأعنف الشيء أخذه بشدة، كالتعنيف  ىو التقريع  كاللـو 
  .(872العايد  )استخداـ القوة استخداما غَت مشركع 

 
 : اُزؼش٣ق اإلعشائ٢

العنف ىو فبارسة القوة البدنية إلنزاؿ األذل : رؼش٣لٚ ك٢ هبٓٞط أًغلٞسد- 
باألشخاص أك اؼبمتلكات، كما يعترب الفعل أك اؼبعاملة اليت ربدث ضررا جسمانيا، أك 

 .( wilson 221)تدخبل ُب حرية اآلخر الشخصية عنفا 
يعرفو ُب موسوعتو الفلسفية بأنو ظبة ظاىرة أك عمػل عنيػف  : رؼش٣ق الالٗذ-  

باؼبعا٘ب، كىػػو االستعماؿ غَت اؼبشركع أك على األقل غَت القانو٘ب للقوة، كيربط بُت 
، كىو رد فعل عفوم من الضمَت األخبلقي اؼبهاف الذم  (كالثأر)العنف كبُت االنتقاـ 
  (DOMENACH 720)يطالب دبعاقبة جريبتو

ىو االستخداـ غَت الشرعي للقوة أك ":عبٗذاثٍٞ س٤ًٝ٘ؾ "رؼش٣ق-  
 التهديد باستخدامها إلغباؽ األذل 

 .كالضرر باآلخرين
ىو استخداـ كسائل القهر كالقوة أك التهديد باستخدامها  ":د٤٘٣غز٤ٖ" رؼش٣ق-  

إلغباؽ األذل كالضرر باألشخاص ؼبمتلكات من أجل ربقيق أىداؼ غَت قانونية 
 .كمرفوضة اجتماعيا 

 ىو كل تدخل بصورة خطرة ُب حرية اآلخر بغية حرمانو من ":صآٞس "رؼش٣ق - 
 .(142بيَت فيو  )حرية التفكَت كالرأم كالتقرير 

 العنف ىو لغة التخاطب األخَتة اؼبمكنة مع الواقع  :رؼش٣ق ٓقيل٠ ؽغبص١- 
كمع اآلخرين عند فشل االتصاؿ بوسائل اغبوار العادية، كيعترب أشهر الوسائل لتجنب 



 
 
 
 
 
 
 

العدكانية اليت تدين الذات الفاشلة بشػدة عن طريق توجيو ىذه العدكانية إٔب اػبارج 
 .بشكل مستمر كمتكرر عند ذباكزىا حدكد احتماؿ الفرد

 العنف ىو استخداـ الضغط أك القوة :رؼش٣لٚ ك٢ ٓؼغْ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ- 
أضبد زكي بدكم )استخداما غَت مشركع كغَت قانو٘ب من شأنو التأثَت على إرادة فرد ما 

 .( 441ص 
 العنف ىو أم سلوؾ يقصد بػػو اغتصاب  :رؼش٣لٚ ك٢ أُٞعٞػخ اُلِغل٤خ اُؼشث٤خ- 

 .(625أدكنيس )شخصية اآلخرين كأخذ حقوقها أك فبتلكاهتا أك نبا معا  
 GELLES"ىو سلػوؾ عمدم أك شبو عمدم ىدفو إيذاء شخص آخر":
 "  تعريف –STRAUSS"ك

 .  بدنيػا
  كىناؾ مفاىيم أخرل يستعملها بعض الباحثُت للداللة على معٌت العنف مثل     

 .اْب...االنتهاؾ، العػػدكاف، إساءة اؼبعاملة
 

 :ىناؾ أشكاؿ متعددة منها  :أؽٌبٍ اُؼ٘ق ٝ خقبئقٚ 
 .العنف اؼبادم، كالعنف غَت اؼباد- 
  .(اؼبتمثل ُب اإلنباؿ)، كالعنف السليب  (اؼبتمثل ُب الضرب)العنف اإلهبايب -

 : أما أىم خصائصو فهي كالتإب 
 .(توفر القصد كالنية) تعمد إيذاء طرؼ آخر، كإف ٓب يتم ذلك لسبب من األسباب -1
 . قد يكوف العنف فرديا أك صباعيا، موجها كبو فرد أك صباعة أك موجهة كبو الذات-2
بسبب أذل للطرؼ اآلخر،  (اْب ...ضرب، ربطيم، إىانة ) قد يكوف العنف إهبابيا -3

 كقد يكوف سلبيا حيث يتمثل ُب عد قياـ الفرد بأفعاؿ سبنع األذل عن اآلخر 
 .(مثل االمتناع عن تقدٙب اؼبعونة ؼبستحقها كقت الضيق  )
 قد يكوف العنف ماديا يستخدـ فيو اعبسم أك أدكات أخرل، ك قد يكوف لفظيا -4

 اْب...كالشتم ك السخرية
مقاتلة عدك، ضباية األعراض كاؼبمتلكات كضباية الصاّب )  قد يكوف العنف مشركع-5

 .، كقد يكوف غَت مشركع إف كاف يبثل انتهاكا لقيم آّتمع كتقاليده كقوانينو(اْب...العاـ
 قد يكوف العنف ُب صورة رد فعل أك استجابة ؼبثَت من طرؼ أك جهة أخرل مثل رد -6

كقد يكوف ربرشيا . (اْب ...استعادة حق، انتقاـ)فعل اذباه اعتداء من الطرؼ اآلخر 
 .وبدث دكف مربر عدائي من الطرؼ اآلخر كىدفو ربقيق مكاسب معينة 

 



 
 
 
 
 
 
 

 : أُوبسٗخ ث٤ٖ اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ ٝ اُؼ٘ق 
من خبلؿ ـبتلف الدراسات كاألحباث اليت تناكلت اؼبفهومُت يبكن التمييز بينهما        

 :كالتإب
" العنف " ، بينما أصل كلمة(ربليل نفسي )ىو سيكولوجي "العدكاف"أصل كلمة -1

فيزيائي يستعمػل ُب السياسة كاالجتماع للداللة على القوة سواء كانت جسمية أك 
 .غَتىا

كغَتىا، ... يظهر العنف كنتيجة غباالت نفسية معينة مثل الغضب، اغبقد كالكراىية -2
. فهو ذك نزعة أخبلقية، بينما يظهر العدكاف كمحاكلة لبلحتفاظ بأفضل توازف فيزيولوجي

فمصدر العنف ىو القمع الذم يفرضو آّتمع كلكن مصدر العدكاف ىو اإلحباط، 
 .كىدفو إعادة التوازف

العدكانية من مقومات الكائن البشرم كمصدرىا الشخص نفسو، أما العنف فهو  -3
 .نتيجة ؼبواجهة ربوالت كقتية كمصدره آّتمع

، بينما العنف موجو  (ماسوشية)كضد الذات  (سادية)العدكانية موجهة ضد اآلخر  -4
 .ضد اآلخر فقط

من الصعب جدا مقاكمة العدكانية بطريقة مباشرة، لكن يبكن تغيَت أىدافها  -5
أما العنف فيمكن . ألف قمعها يؤدم إٔب الشعور باغبرماف (كاللعب مثبل)كأشكاؽبا 

 .القضاء عليو بتبدؿ اؼبواقف الفردية كاألكضاع االجتماعية ُب الوقت نفسو 
يؤدياف إٔب مضاعفة العدكانية، لكن القمع ىو الذم يضاعف  القلق النفسي كالتوتػر-6

 .(مصدر العدكاف ذاٌب، كمصدر العنف اجتماعي )العنف 
 .العنف إحدل كسائل التعبَت عن العدكاف -7
 .يبكن تقييم العنف من كجهة أخبلقية لكن ال يبكن ذلك بالنسبة للعدكانية -8
يعترب العنف ضركريا إلحداث تغيَت ما رغم أنو يواجو بالرفض، لكن العدكاف ضركرم  -9

. التمييز بُت العنف كالعدكاف د)إلعادة التوازف الراحة الفيزيولوجية كالنفسية كاالجتماعية 
 (مراد بوقطاية

 القوؿ أنو يستحسن استعماؿ كلمة –من خبلؿ كل ما سبق - كىكذا يبكننا         
عدكاف كمفهـو شامل ليفيد البحث السيكولوجي، كاستعماؿ كلمة عنف كمفهـو 

 .شامل ليفيد البحث السياسي كالسوسيولوجي
 يسمح للباحثُت أف يدركوا –رغم أهنما كجهػاف لعملية نفسية كاحدة–فالتمييػز بينهما 

 .  خصائصهما كأىدافهما إدراكا عميقا كدقيقا
 



 
 
 
 
 
 
 

 : اُؼ٘ق أُذسع٢
  إف ظاىرة العنف اؼبدرسي غريبة عن ؾبتمعاتنا العربية كاإلسبلمية عامة كآّتمع      

طالب القرآف ُب )اعبزائرم خاصة، نظرا للمكانة االجتماعية اليت وبظى ّٔا اؼبتعلم  
كنظرا للبيئة النفسية  (...الكتاتيب أك كما يسمى القندكز، التلميذ، الطالب 

كاالجتماعية اليت تشكلت لديو نتيجة ىذه اؼبكانة كما ينتج عنها من إحساس لديو بأنو 
اْب كنظرا للتقدير ...هبب أف يبقى مبوذجا للنبل كالرقة كاللُت كالتسامح كالتواضع كالوداعة

تبلميذ،أكلياء كسلطة )الذم وبظى بو اؼبعلػم أيضػا كالقداسػة اليت ربيطو من اعبميع 
كاد اؼبعلم أف يكوف رسوال، من علمٍت حرفا صرت لو )كالتبجيل الذم يعامل بو  (اْب...

 .(اْب...عبدا
كيف : كلذا فإف ظهور العنف داخل اؼبؤسسات الًتبوية يطرح التساؤؿ التإب        

 ظهر العنف ُب اؼبدرسة؟
ككيف ربولت الوداعة كالرقة إٔب عنف كقسوة ؟ ما مصدر ىذا العنف،  ىل         

حدث من داخل اؼبدرسة أـ من خارجها ؟ ما السبل لعبلجو ؟ كمن أين نبدأ العبلج، 
 أك من اؼبدرسة ذاهتا ؟ (آّتمع)من ؿبيط اؼبدرسة 

كليتسٌت لنا اإلجابة عن كل ىذه التساؤالت ال بد من ربديد اؼبقصود بالعنف        
كالعدالة . اؼبدرسي نظرا للمجاالت الواسعة اليت أصبح مفهـو العنف يستعمػل فيها
اْب بل كظهر ...كالًتبية كالسياسة كغَتىا، فهناؾ العنف األسرم كاالجتماعي كالسياسي

ُب السنوات األخَتة ما يعرؼ بعنف اؼببلعب بصورة حادة، ككجد من الباحثُت ُب 
أمريكا، فرنسا، )السنوات األخَتة من اعترب العمليات اإلرىابية اليت حدثت ُب العآب

تطرفا قائما على العنف كالعدكانية مثل األستاذ  (اْب...العربية السعودية، مصر، اعبزائر
 .عبد الفتاح كاألستاذ ملحم كغَتنبا 

مصطلح العنف  1995كقد استعمل مؤسبر القاىرة ؼبكافحة اعبريبة الذم انعقد سنة        
 فما ىو العنف اؼبدرسي بالتحديد ؟ كما ىي مؤشراتو ؟. مرادفا ؼبفهـو اإلرىاب كالتطرؼ
 : رؼش٣ق اُؼ٘ق أُذسع٢

  يبدك أنو ال توجد مؤشرات ؿبددة للعنف اؼبدرسي، متفق عليها عاؼبيا كىذا      
 :لؤلسباب التالية

 جل السلوكات اليت يطلق عليها صفة العنف اؼبدرسي غَت مصنفة كجنح أك جنايات -1
خاضعة لنوع من العقوبات اؼبتضمنة ُب قانوف العقوبات لدكؿ العآب سواء عربية أك 

فهذه السلوكات توصف عادة بالسلوكات اؼبنحرفة أك الشاذة أك البلاجتماعية . غربية
 .،فهي مرفوضة عرفا كأخبلقا كلكن ال توجد ؽبا عقوبات رظبية 



 
 
 
 
 
 
 

 قلة الدراسات اؼبسجلة للظاىرة كاقتصارىا على بعض اؼبراحل الدراسية خاصة اؼبرحلة -2
 .اؼبتوسطة كالثانوية اليت تتزامن كفًتة اؼبراىقة بالنسبة ؼبراحل النمو

 اختبلؼ اؼبؤسسات الًتبوية بالنسبة ؼبفهـو اغبوادث اؼبدرسية  كعدـ االتفاؽ على -3
 .تصنيفها ُب خانة العنف اؼبدرسي 

 أغلب الدراسات كاألحباث اؼبيدانية حوؿ ظاىرة العنف اليت أجريت ُب دكؿ كثَتة -4
مثل بريطانيا، أمريكا أؼبانيا كغَتىا من الدكؿ ٓب تتوصل إٔب ربديد مفهـو العنف 

كإمبا ركزت فقط علػى مظاىره كالسب كالشتم،  كزبريب التجهيز اؼبدرسي، . اؼبدرسي
 .اْب...كإىانة التبلميذ ؼبعلميهم كلبعضهم بعضا داخل اؼبؤسسة أكُب ؿبيطها

غَت أف ىناؾ من الباحثُت من حاكؿ ربديد ماىية العنف اؼبدرسػي    SHIDLER"شيدلر"
ىو السلوؾ العدكا٘ب اللفظي كغَت اللفظي كبو شخص آخر :"الذم يعرفو كالتإب" مثل

 " يقع داخل حدكد اؼبدرسة
كلكػن يبدك أف ىذا الباحث أيضا ٓب يستطع ربديد ماىية العنف اؼبدرسي، فهو        

يكتفي بالقوؿ أنو سلوؾ عدكا٘ب كىذا شيء بديهي فكل عنف يعترب عدكانا، كيربطو 
باغبدكث داخل حػدكث اؼبدرسة، كىذا األمر أيضا ليس شرطا كافيا ليكوف ىذا العنف 

مدرسيا، فهل كل من قاـ بسلػوؾ عنيػف داخل اؼبدرسة نصف تصرفو ىذا بالعنف 
 .اؼبدرسي حىت كلو كاف ىذا العنف موجهػا للمعلػم مثبل من طرؼ األكلياء أك غَتىم 

وبدث ُب بعض الزيارات الرظبية اليت يقـو ّٔا بعض اؼبسئولُت السامُت ُب الدكلة        
مثبل ؼبؤسسات تربوية أف يهاف اؼبعلم كحتػى اؼبدير من طرؼ ىذا اؼبسئوؿ، كأتذكػر مباذج 

من ىذه اؼبواقف أين تعرض أحد اؼبعلمُت إلىانة من كإب الوالية داخل القسم كأماـ 
  .(حدث ىذا ُب شبانينيات القرف اؼباضي )تبلمذتو 

متوسطة كانت ترتب األكٔب ُب )كفػي حادثة أخػرل تعرض مدير اؼبؤسسة شخصيا        
للسب كالشتم كبألفاظ سوقية داخل اغبـر اؼبدرسي كأماـ اعبميع من طرؼ  (نتائجها

فهل نصنف ىذا السلوؾ . ("21ؽ" حدث ىذا ُب بدايػة القرف اغبإب )الوإب أيضا 
 ُب خانة –ذباه أحد أفراد طاقم اؼبدرسة كداخلها –العدكا٘ب الذم قاـ بو ىذا اؼبسئوؿ

العنػف اؼبدرسي ؟ كإذا صدر ىذا السلوؾ نفسو من كٕب تلميذ ذباه اؼبعلم أك األستاذ 
 .داخل اؼبدرسة أيضا، فهل يسمى عنفا مدرسيا ؟ 

، كمن (حدكد اؼبدرسة )إف ما يبدك ٕب قريبا من اغبقيقة ىػو أف شرط اغبيز اؼبكا٘ب        
ال يكفيػاف أف يصنف ّٔمػا عدكانػا ما  (التلميذ أك اؼبعلم أك اؼبشرؼ)يقع عليو العدكاف 
 :كحىت يكوف العنف مدرسيا ال بد من توافر الشركط التالية. بأنو عنف مدرسي

 . كجود سلوؾ عدكا٘ب، أم تصرؼ عدائي تبلزمو مشاعر سلبية كقت حدكثو-1



 
 
 
 
 
 
 

بو أشخاص معينوف ذكك مواصفات خاصة كىم بالتحديد تبلميذ يزاكلوف  يقـو- 2
تعليمهم أك معلموف يبارسوف التدريس، أك مشرفوف على العمل الًتبوم كاإلدارم 

 .كاالنضباط داخل اؼبدرسة
 يقع ىذا العدكاف أيضا على نفس األشخاص اؼبذكورين مع توفر شرط قصد إيذائهم -3
. 
يأخذ ىذا العدكاف مظاىر خاصة كمتميزة رغم تباينها حسب اؼبوقف كحسب - 4

 . كاذباىو مصدر العدكاف
فهناؾ العدكاف الصادر من طرؼ التبلميذ ذباه معلميهم كيتمثل ُب العصياف كإثارة -

 .الفوضى، كالشتم اػبفي أك الصريح كغَته
كىناؾ العدكاف الصادر من التبلميذ ذباه بعضهم كيتمثل ُب التشاجر كالسرقة، كالشتم -

 .البد٘ب كغَته كاالعتداء
كىناؾ العدكاف الصادر من التبلميذ ذباه ىياكل اؼبدرسة كمرافقها كيتمثل ُب الكتابة -

 .اْب...على اعبدراف كربطيم األثاث كسرقة األجهزة
 (الطاقم اإلدارم كالًتبوم)كىنػاؾ عػدكاف صادر من األساتذة كاؼبعلمُت أك من اؼبشرفُت -

ذباه التبلميذ كيتمثػل ُب الضرب كالشتم كاإلىانة كغَتىا من أساليب العقاب غَت 
 .اؼبدرسي أك الًتبوم

ؼباذا ؟ أل٘ب . ىػذه فػي رأم ىي شركط العنف الذم يبكن أف نقوؿ عنو مدرسيا       
أعتقد أف اؼبوقف الذم يصدر فيو السلوؾ يصبغ عليو صفات تكوف ـبتلفة عنها لو 

 .(تأثَت اؼبوقف ُب طبيعة السلوؾ)حدث ىذا السلوؾ نفسو ُب موقف آخر 
تعٍت كجود شخصية فبيزة ذات بنية نفسية فبيزة أيضا، "التلميذ"ٍب إف صفات       

فالتلميذ ال يقـو بسلوكو العدكا٘ب كفرد فقط إمبا كتلميذ لو ؾبالو النفسي االجتماعي 
اذباىات نفسية خاصة، تركيب كجدا٘ب كعاطفي خاص )الذم يضبط كل سلوكاتو 

كاإلحساس بالبنوة ذباه اؼبعلمُت كاإلداريُت قيم معينة، إحساس باالنتماء ؽبذا آّاؿ 
 .(...اػباص كاالرتباط بو 

كالشيء نفسو نقولو على عدكاف اؼبعلم، كعدكاف اؼبؤطرين اإلداريُت كالًتبويُت ذباه        
التبلميذ فهم ال يسلكوف ُب فراغ كال يقوموف بعدكاٖب أك عنفهػم كأفراد فقػط بل كمربيػن 

اذباىات أبوة أك أخوة )كمسئولُت ؽبم ؾباؽبم اػباص الذم يؤطر كل نشاط يصدر عنهم 
كما ذكرت –كنتيجة ؽبذا يصبح السلوؾ العدكا٘ب.(مشاعر معينة كالعطف–كبو التلميذ

متميزا سواء الذم وبدث من التبلميذ أك من اؼبؤطرين، كأف يكوف أقل قسوة أك  –سابقا



 
 
 
 
 
 
 

الضرب أك )أقل إيبلما مثبل،كال يتجاكز حدكدا معينة ُب مظهره البد٘ب أك اؼبعنوم  
 .كال تستعمل من خبللو الوسائل اػبطَتة اؼبؤدية إٔب اؼبوت  (اإلىانة مثبل

ال شك أف الكثَتين قد يرفضوف ىذا التحليل كال يستسيغونو انطبلقا فبا تعيشو        
اؼبدارس ُب ـبتلف دكؿ العآب خاصة الغربية منها من حوادث اعبنوح كاعبريبة حيث 

نسمع أف التلميذ بإحدل اؼبدارس قتل عددا من زمبلئو أك اعتدل بصورة إجرامية على 
أك  (التلمذة )فأيػن التميػز ىنا كأين آّاؿ النفسي الذم كونتو . اْب...أستاذه 

 .اْب...األستاذية
ىنا نقوؿ أف األمر قد اختلف كٓب يعد ىناؾ كجود للمجاالت النفسية اليت ربدثنا        

عنها كٓب يعد التلميذ كال اؼبعلم أشخاصا ذكم خصوصية متميزة كٓب تبق الركابط النفسية 
مشاعػر األبوة أك )كاالجتماعية اليت كانت تشكل آّاؿ أك البيئة النفسية لكل منهم  

 . (اْب... البنوة، ركح االنتماء ، مشاعر اغبب 
لقد أصبحوا أفرادا دكف أكاصر أك مشاعر ذبمعهم كتؤلف بينهم لقد حدث ىدـ        

ُب منظومة القيػم لديهػم كىذا ربت تأثَت عوامل كثَتة أنبها ما أصاب األسرة من تفكك 
كاكببلؿ كما نتػػج عن ذلك مػن ضعف ُب عملية التنشئة االجتماعية كتراجع خطَت ُب 

 .عملية سبثل القيم لدل الفرد
إف العدكاف أك العنف اؼبدرسي مرتبط بشبكة العبلقات االجتماعية كدبنظومة القيم        

اليت ربكم الناس، فكلما قويت ىذه العبلقات كالقيم قلت حدة العنػف كالعدكاف بدليػل 
ما كانت عليو ؾبتمعاتنا كمدارسنا، قبل تعرضنا لعملية الغزك الثقاُب كالفكرم حيث 

 .كانت بيئتنا االجتماعية خالية من ىذه الظاىرة الغريبة علينا 
 
 

 :ارغبٛبد اُؼ٘ق أُذسع٢
  إف ظاىػرة العنف قديبة قدـ البشرية نفسها، كضحايػاه يعدكف باؼببلييػن ُب ـبتلف     

فهػو ُب آّتمعات . بقاع الكوف مع اختبلؼ طبيعتو من ؾبتمع آلخر، كمن دكلة ألخرل
الغربية كُب الدكؿ اؼبتطورة عنف إجرامي منظم،أما ُب ؾبتمعات كدكؿ العآب الثالث فهو 
عنف سياسي كلكل نوع ضحاياه اؼبميزكف بطبيعة اغباؿ كاعبزائر كغَتىا من بلداف العآب 

الثالث عاشت ظاىرة العنف السياسي منذ استقبلؽبا، كقدمت ضحايا لػو كانػوا ىم خيػرة 
غيػر  (رغم اختبلؼ اذباىاهتم السياسية كالفكريػة كاأليديولوجية)أبنائها كصانعي ؾبدىا 

أهنا ٓب تعرؼ ما يسمى بالعنف اؼبدرسي الذم ىو موضوع حديثنا، فهو ظاىرة جديدة 
 .ُب أغلب ؾبتمعاتنا العربية كمنها آّتمع اعبزائرم 



 
 
 
 
 
 
 

 كحتػى نأخذ صورة شاملة ككاضحة عن ىذه الظاىرة ال بد من طرح األسئلة التالية       
 : 
  ىل تعترب مدارسنا اآلف أقل أمنا عما كانت عليو سابقا ؟-1
 ما نوع السلوكات العدكانية اليت ربدث داخل اؼبدارس ؟ -2
 كم عدد حوادث العنف اليت ربدث داخل اؼبدارس ؟    -3
كقبل اإلجابة عن ىذه األسئلة كباكؿ إلقاء الضوء على صورة العنف كاذباىاتو ُب        

 :كل من آّتمعات الغربية كالعربية كُب اعبزائر على التػوإب
 
 :ارغبٛبد اُؼ٘ق أُذسع٢ ك٢ اُذٍٝ اُـشث٤خ  -1
      بدأت معظم اؼبؤسسات التعليمية ُب أكربا ك أمريكا تعانػي مػن آثار العنف منذ  

بعد أف كاف ؿبصورا ُب مدارس متواجدة دبناطق  (20ؽ)بداية تسعينيات القرف اؼباضي 
 .تعترب بؤر توتر اجتماعي

 WASHINGTONPOST مسحا حوؿ الدارس األمريكية كانت نتائجو أف أكثر 

 من األمريكيُت يعانوف من القلق كاػبوؼ على أمن ٪ 77فقد أجرت صحيفة الػ من 
 .مدارسهم

 أشارت إحدل الدراسات إٔب أف التبلميذ الذين تًتاكح أعمارىم 1998كُب سنة        
 مليوف حادثة عنف ُب اؼبدرسة خبلؿ ىذه السنة 1.2 سنة قد تعرضوا إٔب 18-12بُت 

 .(ىذا العنف من مصادر ـبتلفة من التبلميذ كاؼبعلمُت كاإلدارة )فقط 
 : قدمت كزارة العدؿ األمريكية اإلحصائيات التالية 1994كُب سنة -
 .٪ 68 بنسبة 1988 ،1992جرائم األحداث زادت بُت سنيت -
   ٪ 80 بنسبة 1992حوادث االعتداء العنيفة زادت سنة -
  ٪ 55جرائم القتل من طرؼ األحداث ارتفعت بنسبة -
 ٪ 27جرائم االغتصاب زادت بنسبة -

كحىت تتصور كضعية اؼبدارس األمريكية كما تعانيو من نتائج العنف ُب السنوات        
 :األخَتة نقدـ نتائج اؼبسح الذم أجرم على عينة من التبلميذ كاألساتذة

 . من التبلميذ يشعركف باػبوؼ من السلوكات العدكانية داخل اؼبدرسة ٪ 18- 
 . يشعركف باػبوؼ ُب الطريق كبو اؼبدرسة ٪ 18- 
 .  فقط بناء على تصروباهتم1993 سرقت أدكاهتم اؼبدرسية خبلؿ سنة ٪ 40- 
  .دائما 1993 تعرضوا إٔب التهديد بالسبلح خبلؿ سنة ٪ 18- 
 . 1993 صرحوا أهنم ضبلوا السبلح مرات عدة إٔب اؼبدرسة خبلؿ سنة ٪ 11- 



 
 
 
 
 
 
 

من األساتذة الذين مشلتهم الدراسة يؤكدكف أف السلوكات العدكانية كالعنيفة اليت  ٪ 33- 
 .صدرت من التبلميذ قد أثرت على فعالية أدائهم الدراسي كعلى ربصيل التبلميذ أيضا

الذين مشلهم اؼبسح يعلنوف أهنم تعرضوا إٔب السب ك الشتم من  (اؼبدرسُت)من  ٪ 19- 
 .قبل تبلمذهتم

 .من اؼبدرسُت أكدكا تعرضهم للتهديد ك االعتداء اعبسدم ٪ 08- 
 .من اؼبدرسُت صرحوا بأهنم ىوصبوا ك ىم يؤدكف عملهم داخل اؼبدرسة  ٪ 02- 
كأجرم مسح حوؿ WEAPEN CARRYING AT SCHOOLمهمن قبل كل  "

 .BAUL  Mأظهػرت نتائجو مدل التخوؼ الناتج عن  " "العنف اؼبدرسي بعنواف 

KINGERY" "ك MARK.B.COGGESHALL»  
ازدياد عدد التبلميذ الذين وبملوف السبلح معهم إٔب مدارسهم كالذين بلغت نسبتهم 

  .1995 من ؾبموع تبلميذ اؼبدارس سنة ٪ 10.7 حوإب
" GUN VIOLENCE AND CHILDREN"دراسة بعنواف" 

KARENSLOVAK كأجرت الباحثة "  
كانت نتائجها  1999،1998 على ؾبموعة من األقساـ الدراسية خبلؿ اؼبوسم الدراسي

 :كالتإب 
 .من اؼبفحوصُت يقركف بقدرهتم على امتبلؾ السبلح ٪ 57- 
من اؼبفحوصُت يقركف أهنم يعرفوف تبلميذ آخرين بإمكاهنم اغبصوؿ على  ٪ 47.5 -

 .السبلح 
 .ؾبموعة كبَتة من التبلميذ يشكوف من تعرضهم لبلعتداء باستعماؿ السبلح- 
كمشلت  1984 إٔب 1981كُب الدراسة اليت قامت ّٔا كزارة الًتبية الفرنسية خبلؿ الفًتة من        

 :ؾبموعة من اؼبدارس ظهر أف العنف قد عم أغلب اؼبؤسسات الًتبوية متخذا األشكاؿ التالية
 سنة تعا٘ب من 14، 10من اؼبدارس اؼبخصصة للتبلميذ الذين تًتاكح أعمارىم بُت  ٪ 60 -

 .االعتػداء على اآلخرين، السطو بالقوة، سلب اؼبمتلكات
 .(شتم كإىانة )من اؼبدارس تعا٘ب من ظاىرة تعرض األساتذة لعدكاف لفظي  ٪ 73- 
 .أغلب اؼبؤسسات الًتبوية الفرنسية تعا٘ب من ظاىرة السرقة - 
 كُب بلجيكا اضطرت اغبكومة إٔب تشكيل عبنة خاصة ؼبواجهة ظاىرة العنف اؼبدرسي اؼبتفاقمة  –

مػن  ٪ 38 إٔب أف 1992بغية التشخيص الدقيق ؽبا، كتوصلت بعد األحباث اليت قامت ّٔا سنة 
التبلميػذ اؼبتمدرسُت ارتكبوا ـبالفات كجنحا كجرائم خبلؿ فًتة الدراسة دبعدؿ مرة كاحدة على 

 .األقل



 
 
 
 
 
 
 

كُب بريطانيا تؤكد اإلحصائيات الرظبية مسؤكلية برامج التلفزيوف كؿبتول الربامج التعليمية كإنباؿ -
 .األسرة ألبنائها كعدـ متابعتهم عن مشكل العنف كانتشاره بُت تبلميذ اؼبدارس 

      كأماـ التنامي اؼبفرط ؽبذه الظاىرة اؼبرضية ُب آّتمعات الغربية األكربية تشكلت عباف أكربية 
 .مشًتكة للبحث ُب أسباب اؼبشكلة كطرؽ عبلجها باألساليب العلمية اؼبناسبة 

 :اذباىات العنف ُب الدكؿ العربية - 2
      رغم أف اؼبػدارس ُب البلداف العربية تعا٘ب أيضا مػن ظاىرة العنف كالسلوؾ العدكا٘ب إال أف 

كاقعها مازاؿ أحسػن من كاقع اؼبدارس ُب الغرب بسبب العوامل الثقافيػة، االجتماعية كالدينية اليت 
 .ربكمها 

      كقػد أجرل األستػاذ مصطفى سويف دراسة حوؿ أنواع السلوؾ العدكا٘ب كاؼبنحػرؼ الذم 
مستشار  26 أستاذا ثانويا، 25 تعا٘ب منو اؼبدارس اؼبصرية اعتمادا على تقريػر عينة متكونة من

توجيو مدرسي، أظهرت نتائجها كجػود اتفاؽ بُت األساتذة كمستشارم التوجيػو ُب ترتيب أنواع 
 :السلوؾ اؼبنحرؼ مع اختبلؼ ُب نسبة الًتتيب كما يوضحو اعبدكؿ التإب 

 العينػة الترتيب نوع السلوؾ المنحرؼ النسبػة
 األساتػذة 01 مظاىػر التخريػػػب ٪ 72
 02 السلػػػػوؾ العدكا٘ب ٪ 72

 03 تعاطي  اؼبخػػػدرات ٪ 24

 04 التحرش اعبنسػػػػي ٪ 16

 05 تعاطػي الكحػػػػوؿ ٪ 12

 مستشارك التوجيػو اؼبدرسي 01 مظاىػر التخريػػػب ٪ 61.53
 02 السلػػػػوؾ العدكا٘ب ٪ 61.53

 03 تعاطي  اؼبخػػػدرات ٪ 19.23

 04 التحرش اعبنسػػػػي ٪ 11.53

 05 تعاطػي الكحػػػػوؿ /

 ةجدكؿ يبُت أنواع السلوؾ اؼبنحرؼ لدل التبلميذ داخل اؼبدرس
دراسة عن العنف ُب اؼبدارس األردنية توصلت من " فرياؿ صاّب"       كأجرت األستاذة 
 :خبلؽبا إٔب النتائج التالية

 1995كدليل ذلك ما حدث سنة . من التبلميذ كجود العنف ُب مدارسهم ٪ 98 أكد- 
 .إذ توُب تلميذ كأدخل بعض اؼبدرسُت اؼبستشفى نتيجة حوادث العنف داخل اؼبدرسة

 .من التبلميذ كجود شذكذ جنسي ُب الوسط اؼبدرسي ٪ 49 أكد- 
 . من التبلميذ حدكث العنف كالسلوكات العدكانية فيما بينهم ٪ 81.5 أكد- 
 .من الطالبات انتشار الظاىرة بينهن بصورة مقلقة  ٪ 92.2 أكدت- 
 

 :  اُؼ٘ق أُذسع٢ ك٢ اُغضائش 
سواء من اؼبنتمُت لوزارة الًتبية –      ٓب يعط الباحثوف كاؼبهتموف بقضايا اؼبدرسة اعبزائرية 

كبَت اىتماـ لظاىرة العنف إال منذ هناية القرف –الوطنية أك ؼبختلف األجهزة األمنية 



 
 
 
 
 
 
 

كىذا بعد أف أدت الظاىرة إٔب سقوط ، (21ق )كبداية القرف اغباؿ (20القرف )اؼباضي 
 .(موت تلميذ كأستاذ بإحدل ثانويات كالية تيبازة )ضحايا داخل اؼبؤسسات الًتبوية 

إسًتاتيجية : "       ُب ىذا الوقت شكلت كزارة الًتبية الوطنية عبنة كطنية إلعداد
كقد ًب اعتماد ثبلثة . للوقاية من العنف اؼبدرسي كؿباربتو داخل اؼبدارس اعبزائرية" كطنية

 ؿباكر رئيسية تتكوف منها ىذه
CHARTE DE L’ECOLEميثاؽ اؼبدرسة  : - اإلسًتاتيجية العامة كىي 

 .القوانُت كاللوائح الداخلية- 
 .ؾباؿ االتصاؿ مع ايط كآّالس اؼبختلفة - 

ٓب تظهر ُب كاقع مدرستنا –كغَتىا من اللجاف–    غَت أف نتائج عمل ىذه اللجنة
 :ألسباب متعددة منها

عدـ استقرار اإلطار سواء ُب عملو باللجنة أك ُب منصبو اؼبرتبط بعمل ىذه اللجنة - 
األمر الذم ال يساعد على تقدـ األعماؿ كالبحوث، بل يؤدم إٔب ضياع اعبهد كىدر 

 .الوقت 
مراكز )عدـ كجود سياسة حبث تربوم كاضحة رغم كجود ىيآت كأجهزة ـبتصة - 

 (كمعاىد كغَتىا
باحثُت تربويُت كنفسيُت، رجاؿ تربية ذكم خربة، )عدـ تشجيع األخصائيُت ُب اؼبيداف -

 .(اْب... رجاؿ أمن  ـبتصُت
تغَت السياسات التعليمية كطغياف الفكر السياسي على القرارات ُب جهاز الًتبية -

كالتعليم كىػو األمر الذم أثر سلبا على التعامل دبوضوعية مع ما وبدث ُب اؼبدرسة 
فأغلب اإلصبلحات اليت حدثت ُب الربامج التعليمية كاف دافعها . اعبزائرية من ظواىر

برنامج صنع التوجو الليربإب، كآخر )القضاء على توجو سياسي مفًتض كجوده بالربامج 
  .(ساىم ُب نشر الفكر الشيوعي، أك ُب نشر اإلرىاب ك ىكذا

      ّٔذه اؼبمارسات عزؿ الفكر الًتبوم كنبشت الغايات كاألىداؼ اغبقيقية من 
البحث كأفػرغ كل عمػل تربوم من ؿبتواه كأصبح ؾبػرد إجراء إدارم اؽبدؼ منو مواكبة 

 .القرارات الفوقية سػواء كانت إدارية أك سياسية كمسايرهتا 
شر :  مديريات للًتبية3قبل تقسيمها إٔب  )      كقد أجرت مفتشيػة أكاديبية اعبزائر 

دراسة عن العنف اؼبدرسي ىدفت من خبلؽبا إٔب اإلجابة عن األسئلة  (ؽ، كسط، غرب
 :التالية 

 يبارس داخل اؼبؤسسات الًتبوية ؟ (سلوؾ عدكا٘ب )ىل ىناؾ عنف - 1
 ما ىي مظاىره أك صوره كأشكالو ؟- 2



 
 
 
 
 
 
 

 ؟ (التبلميذ، اؼبدرسوف، اإلدارة)ما ىي مصادره ؟ - 3
 138شكلت عينة الدراسة من منطقيت بن عكنوف، كسيدم اؿبمد بالعاصمة كضمت 

  تلميذة175تلميذا، 
ككانػت نتائػج . تلميذة من منطقة سيدم اؿبمد 110 تلميذا، 95 من منطقة بن عكنوف،
 :ىذه الدراسػة كالتإب 

من التلميذات أكدكا صبيعا  ٪ 92.57 من التبلميذ، ٪ 89.78 :منطقة بن عكنوف  – أ
 .  كجود العنف ُب اؼبدرسة اعبزائرية

من التلميذات أكدكا صبيعا  ٪ 63.63 من التبلميذ، ٪ 68.42 : منطقة سيدم اؿبمد-ب
 .كجود العنف ُب اؼبدرسة

      أما بالنسبة لئلجابة عن السؤاؿ الثا٘ب كاؼبتعلق دبظاىر العنف كأشكالو فقد أثبتت 
الدراسة تشابػو ىذه اؼبظاىر إف ٓب يكن تطابقها مع تلك اليت ربدث ُب كل بلداف العآب 

كىنا يطرح تساؤؿ عن أسباب ىذا التشابو ُب مظاىر كصور . دبا فيها أكربا كأمريكا
عينة ُب اعبزائر، كأخرل ُب )السلوؾ العدكا٘ب بيػن عينػات متباعػدة من الناحيػة الثقافية؟ 

يبكن اإلجابة عليو بالقوؿ أف عدـ االختبلؼ بُت أفراد من العآب الثالث  (بريطانيا مثبل
 :كآخرين من العآب الغريب يبكن إرجاعو إٔب ما يلي

 .التقارب بُت ىؤالء األفراد بالنسبة للسن كاؼبستول الثقاُب 
نظاـ التسيَت اإلدارم كالًتبوم كاؼبادم كاؼبإب، طرؽ )التشابو ُب البيئة اؼبدرسية - 

 .(اْب ... االتصاؿ داخل اؼبدرسة كخارجها 
تأثَت الربامج التلفزيونية، )تأثَت كسائل االتصاؿ ُب تقارب األفكار كالسلوكات -  

 .(اْب ... االنًتنيت
عػدـ االختبلؼ ُب مظاىر السلوؾ العدكا٘ب بُت منطقيت بن عكنوف كسيدم - ج

 (نسبة السلوؾ العدكا٘ب أقل ُب بن عكنوف )اؿبمد مع اختبلؼ ُب النسبة بُت اؼبنطقتُت 
 :كما يوضحو اعبدكؿ التإب 

 المنطقػة مظهر السلوؾ العدكاني ذكػور إنػػػاث

 السػب ك الشتػػم ٪ 82.60 ٪ 97.14

 بن عكنػػػوف

 الضػرب ٪ 65.21 ٪ 58.85

 التخريب ٪ 59.42 ٪ 74.28

 التهػديد ٪ 39.85 ٪ 29.71

 السرقػة ٪ 65.94 ٪ 69.14

 اؼبساكمة ٪ 21.04 ٪ 14.85

 إتبلؼ أدكات الغَت ٪ 52.17 ٪ 57.14

 التحػرش اعبنسي ٪ 40.57 ٪ 22.85

 التنابز باأللقاب ٪ 63.76 ٪ 65.14

 السب ك الشتم ٪ 71.57 ٪ 73.63

 الضػرب ٪ 37.89 ٪ 17.27 سيدم اؿبمػػد

 التخريب ٪ 18.94 ٪ 03.63



 
 
 
 
 
 
 

 التهػديد ٪ 13.68 ٪ 06.36

 السرقػة ٪ 38.94 ٪ 30.00

 اؼبساكمة ٪ 06.31 ٪ 05.45

 إتبلؼ أدكات الغَت ٪ 25.26 ٪ 19.09

 التحػرش اعبنسي ٪ 17.89 18.18٪

 التنابز باأللقاب ٪ 71.57 ٪ 60.90

كأما بالنسبة ؼبصدر العنف . جدكؿ يبُت مظاىر السلوؾ العدكا٘ب حسب اؼبنطقة كاعبنس
فهناؾ تشابو بُت العينتُت كبُت اعبنسُت ُب كوف التلميذ ىو اؼبصدر األكؿ للعنف مثلما 

 :يوضحو اعبدكؿ التإب 
  مصادر العنػػػف ذكػػػػػور إنػػػػاث

 التلميػػػذ ٪  68.11 ٪  78.28

 األستػػػاذ ٪  39.11 ٪  28 بن عكنوف

 اإلدارة ٪  26.81 ٪  29.14

 التلميػػػذ ٪  51.57 ٪  48.18
 األستػػػاذ ٪  43.15 ٪  38.18 سيدم ؿبمد

 اإلدارة ٪  38.94 ٪  41.81

اؼبلتقى الدكٕب األكؿ حوؿ العنف جامعة ؿبمد خيضر - أضبد حوييت.العنف اؼبدرسي د)
 (بسكرة

 
 :أعجـبة اُؼ٘ق أُذسع٢ 

      إذا أردنا معرفة األسباب اغبقيقية للعنف اؼبدرسي علينا اإلطبلع علػى نتائج 
ـبتلػػف الدراسات اليت أجريت حوؿ اؼبوضوع كاؼبقارنة بينها كالتعرؼ على ـبتلف العوامل 
اليت اقتػػرف كجودىا مع حدكث الظاىرة ُب ـبتلف البيئات كؿباكلة استنتاج العوامل األكثر 

تكرارا كدكاما كتزامنا مع حدكث العنف أك السلوؾ العدكا٘ب، كّٔذه الطريقة يبكن 
 .الوصوؿ إٔب العوامل الرئيسية اؼبسببة للعنف اؼبدرسي 

      كُب ىذا اإلطار كباكؿ عرض أىم التصورات كاألفكار اؼبتعلقة باؼبوضوع كاؼبستقاة 
من دراسات كحبوث نفسية أجريت دبختلف دكؿ العآب كعاعبت القضية ُب بيئات 

 :كثقافات متباينة
 أف العنف اؼبدرسي سببو 1994 أثبتت دراسة قامت ّٔا كزارة العدؿ األمريكية عاـ ػ

 .الشعور بالبػػأس، كسهولة امتبلؾ السبلح، كإغراءات سوؽ اؼبخدرات
كيعتقد باحثوف آخركف أف الشهرة ىي الدافع الرئيسي ؼبمارسة سلوؾ العنف كالعدكاف ػ 

من طرؼ اغبدث أك اؼبراىق، فهو يعتدم على زمبلئو كوبطم ذبهيز اؼبدرسة أكالقسم 
اْب إشباعا لرغبتو ُب ... (ال يبإب بأم أحد)، (شجاع)كيستفز أستاذه ليسمع كلمة 

 .الظهػور كؿباكلػػة منو إثبات ذاتو أماـ اعبنس اآلخر
 كيػرل بعض الباحثُت أف مفهـو العنف كدكره فػي أذىاف التبلميذ ىػو السبب ُب -

السلوؾ العدكا٘ب أك العنيف ، إذ يعتقدكف أنو السبيل األمثل كالوسيلة اؼبناسبة غبل 



 
 
 
 
 
 
 

 حسب ىؤالء –الصراعات ك اؼبشاكل مع الغَت، كلذلك فإف التقليػل مػن ظاىرة العنف
 .هبب أف ينطلق من تغيَت ذىنيات التبلميذ ذباه فكرة العنف –الباحثُت

 كىناؾ مػن يرجع الظاىرة إٔب الظلػم االجتماعي كغياب العدالػة االجتماعية خاصة ُب -
بكل اؼبساعدات  (الطبقات الغنية)أمريكا حيث ربظػى مدارس الطبقات العليا كالوسطى 

 .اؼبادية كاؼبعنوية كبكامل اىتماـ اؼبسئولُت بينما هتمل مدارس الطبقات الفقَتة 
      كاغبقيقػة أف األمر نفسو موجود ُب آّتمعات العربية كمنها آّتمع اعبزائرم، كلكن 

بشكل آخر حيث أنو رغم معاملة اؼبدارس بنفس الدرجة من االىتماـ كالعناية كتوفَت 
ـبتلف الضركريات اؼبادية كاؼبعنويػة إال أف تواجػد بعض اؼبدارس ُب بيئات كأحياء دكف 

هبعل منها بيئة خصبة  (أكواخ كبيوت قصدير كانعداـ أدٗب شركط اغبيػاة)مستول الفقر 
لنمو العنف خاصة ُب ظل الوعي االجتماعي لدل التبلميذ كإحساسهم أكثر بتهميش 

 .أحيائهم كظلمها كعدـ حصوؽبا على نصيبها من موارد التنمية 
كىناؾ من الباحثُت من يرجع العنف إٔب عدـ اىتماـ األسرة بأبنائها كاشتغاؽبا بأمور -

أسباب العنف اؼبدرسي إٔب عدـ "طوؿ اليـو مثل G.FOX. بأمريكا" أخػرل كالعمل
الفرد على بناء " كُب كتابو -CHOISE THEORYيرجع"" GLASSERقدرة

جامعة -أضبد حوييت. د"العنف اؼبدرسي. "عبلقات سليمة كضبيمية مع أقرانو كأبناء بيئتو
ؿبمد خيضر بسكرة  اؼبقدـ ُب اؼبلتقى الدكٕب األكؿ حوؿ العنف جبامعةاعبزائر من البحث 

2003. 
كُب الكويت نشر مقاؿ حوؿ ظاىرة العنف اؼبدرسي أرجع أسباب العنف ُب اؼبؤسسات الًتبوية -

الكويتية إٔب غياب نصوص قانونية رظبية تنظم العبلقات بُت التلميذ كاألستاذ كاإلدارم كربمي كل 
، كإذا كجدت بعض القوانُت اؼبؤطرة للظاىرة فبل يهتم اؼبسئولوف بتطبيقها. طرؼ من عنف اآلخر

 ، كإٔب التدخُت كتعاطي (عنهاكما ينجر ) كما أرجع الظاىرة أيضا إٔب تفاقم ظاىرة الغيابات اؼبدرسية
 .اؼبخدرات 

العنف اؼبدرسي ُب " كتوصلت األستاذة فرياؿ صاّب، ُب الدراسة اؼبيدانية اليت أجرهتا حوؿ- 
  :األردف إٔب أف أسبابو ُب اؼبدارس األردنية تتمثل فيما يلي

 ٪ 70.20 تأثَت رفاؽ السوء بنسبة- 
 ٪ 61.40 شعور الطبلب كالطالبات بظلم اؼبدرسُت بنسبة- 
 ٪  53.10 التفرقة ُب اؼبعاملة بُت التبلميذ بنسبة- 
  ٪47.90 فبارسة اؼبدرسُت ألساليب غَت تربوية ُب تعاملهم مع التبلميذ بنسبة- 

كىو ما يؤدم ّٔؤالء التبلميذ إٔب انتهاج  ٪ 35.5 معاملة األسرة للطفل بأسلوب عنيف بنسبة
 . (اْب... رفاؽ، معلمُت)العنف أسلوبا ُب التعامل مع ايط 

 :     كيبكن تلخيص أسباب العنف اؼبدرسي على الشكل التإب



 
 
 
 
 
 
 

 
تصميمها، عدد التبلميذ : أعجبة ٓشرجيخ ثيج٤ؼخ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ رارٜب -1

 .اْب... باألقساـ، طبيعة اؼبرافق الضركرية ؽبا، نوعية اػبدمات اؼبقدمة للتبلميذ
 
مثل عدـ  :أعجبة ٓشرجيخ ثبُٔذسع٤ٖ ٝىش٣وخ رؼبِْٜٓ ٓغ ظشٝف اُؼَٔ -2

اؼبواظبة كما ينتج عنها من فوضى كسبرد بُت التبلميذ خاصة ُب ظل ظاىرة االستحبلؼ 
األستاذ اؼبستخلف من  ضعف اليت انعكست آثارىا سلبا على التحصيل اؼبدرسي نتيجة

ناحية اؼبنهجية ُب العمل، باإلضافة إٔب طبيعة شخصيات بعض األساتذة اليت قد تكوف 
 .سببا ُب إثارة العدكانية كالتمرد لدل التبلميذ 

 
 لطبيعة تنشئتهم االجتماعية، كاكبرافهم النفسي خاصة :أعجبة ٓزؼِوخ ثبُزال٤ٓز -3

إف كقعوا ربت تأثَت اؼبخدرات، كشعورىم بالظلم كإحساسهم بالفشل ُب جوانب معينة 
 . من حياهتم كؿباكلة تعويضهم عػن ذلك، كالتأثر الكبَت بأفبلـ كمشاىد العنف

 
 مػثل استعمػاؿ أساليػب كطرؽ كمناىج العمل القديبة اليت :أعجبة ث٤ذاؿٞع٤خ -4

أثبتت البحوث عدـ جدكاىا ُب تنشيط قدرات الطفل كربسيػن ربصيلػو اؼبدرسػي، أك 
 .انعػداـ خطة علمية ؼبتابعة التلميذ كتوجيهو كتقييمو

 
 مثػل انعداـ التنسيػق بُت األسرة كاؼبدرسة كـبتلف  :أعجبة ر٘ظ٤ٔ٤خ ٝ هب٤ٗٞٗخ -5

اؼبؤسسات ذات العبلقة خبدمة التلميذ، عػدـ قيػاـ آّالس اؼبختلفة بأدكارىا الًتبوية 
خاصة ؾبالس التأديب، كعػدـ كجود قوانُت كاضحة ربكم عمل اؼبؤسسات الًتبوية، 
ككذا عدـ كجود آليات ؼبعاعبة االختبلؼ الذم قد وبدث بُت األطراؼ الفاعلة ُب 

 .(اْب... التبلميذ، األساتذة، العماؿ، اإلدارة  )اؼبؤسسة 
 
 مثل النقص ُب كجود رجاؿ األمن :أعجبة رزؼِـن ثأٓـٖ أُؤعغبد اُزشث٣ٞخ -6

دكريات األمن )كقد أحدث كجود ىذا العامػل .  دبحيط اؼبؤسسة أك عدـ كجودىم أصبل
تعبَتا إهبابيا ُب ضبط سلوؾ التبلميذ ليس داخل اؼبؤسسة  (حوؿ اؼبؤسسات الًتبوية 

فحسب بل كحىت خارجها، حيث كانت تسجل ُب ىذا السياؽ اعتداءات يومية أماـ 
اؼبؤسسات خاصة عند دخوؿ كخركج التبلميذ إال أنو بعد تكثيف دكريات الشرطة كقت 

 دخوؿ 



 
 
 
 
 
 
 

كخركج التبلميذ، كأحيانا تكليف أعواف من الشرطة بالبقاء أماـ اؼبؤسسات بصفة قارة 
 .سجل انضباط تاـ كىدكء كامل أماـ اؼبؤسسات

 
 .سواء اؼبرئية أك اؼبسموعة أك اؼبقركءة: أعجبة رؼٞد ُٞعبئَ اإلػالّ -7

دبختلف كسائلو  (سينما، تلفزيوف، أنًتنيت )كىنا يسجل الدكر اػبطَت لئلعبلـ اؼبرئي 
 .كأساليبو 

      كاؼبتأمل فيما تًتكو اؼبسلسبلت كاألفبلـ من خبلؿ السينما كالتلفزيوف كاؼبواقع 
اإللكًتكنية كغَتىا من أثر ُب الشخصية إحساسا كمشاعر كسلوكا يدرؾ القدرة الكبَتة 

ؽبذه الوسائل ُب توجيو السلوؾ اإلنسا٘ب كمسانبتها الكبَتة ُب تشكيل السلوؾ العدكا٘ب 
اؼبرحلة التعليمية  )كالعنف لدل تبلمذتنا ُب ـبتلف اؼبراحل خاصة مرحلة اؼبراىقة 

 .(اؼبتوسطة كالثانوية 
      كمن كل ىذا نستنتج أف العنف كظاىرة مرضية ال تفسر بسبب كاحد 

فقط إمبا تفسر تأثَت كل مؤسسات آّتمع انطبلقا من األسرة كاؼبدرسة ككصوال 
 . إٔب كسائل اإلعبلـ بأنواعها اؼبختلفة

 
 :أعجبة ػبٓـــخ

التباعد الفكرم كالوجدا٘ب بُت اؼبواطن كاؼبسئوؿ ُب ـبتلف أجهزة الدكلة بسبب سيطرة - 
 .التفكَت السلطوم على عقل ىذا األخَت 

سيطرة الرؤية األحادية على تصرفات مسئولينا كهتميش الفرد كعدـ اعتباره ىو الغاية - 
 .من كل نشاط ىادؼ

تشجيع السلوؾ العدكا٘ب كالعنيف من خبلؿ تقبلو كأمر كاقع كعدـ استنكاره - 
 .اجتماعيا كأخبلقيا من قبل آّتمع عامة

اهنيار كثَت من القيم اليت تعترب صماـ أماف ضد تفكك آّتمع كقيمة العمل، - 
 .اْب.. .الكفاءة، السلم االجتماعي، إغاثة اؼبظلـو كقبدتو، النهي عن اؼبنكر

تكوين مواطن )فشل النظاـ الًتبوم ُب الوصوؿ إٔب تكوين شخصية سوية كناضجة  - 
 .(صاّب 

 . كثافة الربامج الًتبوية كعدـ بنائها على أسس تراعي قدرات الطفل كميولو كرغباتو- 
التفكك العائلي كاضطراب العبلقات األسرية فبا يؤدم إٔب غياب اعبو الصحي - 

  .(اؼبعاملة غَت الًتبوية للطفل)كاؼبناسب لنمو األفراد مبوا طبيعيا 



 
 
 
 
 
 
 

الوضع االقتصادم اؼبتد٘ب لؤلسرة األمر الذم يؤثر على عبلقات الطفل بأقرانو من - 
تنمية اغبقد )األسر الغنينة، كعلى عبلقاتو كنظرتو للمسئولُت كأجهزة الدكلة اؼبختلفة 

 .(كالكراىية كالعداء كبو اآلخر 
ضعف التأطَت الًتبوم كاإلدارم باؼبدرسة فبا يشعر الطفل باؼبلل كيؤدم بو إٔب فبارسة - 

 .سلوؾ  العنف كالعدكاف كتعبَت عن رفضو للوضع ك عدـ رضاه عنو 
الصراعات السياسية داخل آّتمع األمر الذم يؤدم إٔب توفَت اؼبناخ الذم يساعد - 

أكرب دليل على  1991 على فبارسة  العدكاف، كالذم حدث ُب آّتمع اعبزائرم منذ سنة
لدل  (التكوين اعبيد)دكر ىذا العامل ُب ظهورا لعنف إف ٓب تتوافر الضمانات األساسية 

 .الفرد كآّتمع معا 
عدـ االستغبلؿ الًتبوم ألكقات فراغ الفرد بسبب انعداـ الفضاءات اؼبناسبة ؼبمارسة - 

 .اؽبوايات لدل الفرد 
. اإلحباط الناتج عن عدـ إشباع حاجات الطفل اؼبختلفة كخاصة األساسية منها- 

 .لوقاية من العنف اؼبدرسيا
 

 :اُٞهب٣خ ٖٓ اُؼ٘ق ك٢ أُغزٔؼبد اُـشث٤خ 
      لقد اعتمدت أغلب اؼبدارس األمريكية ُب توفَت األمن ّٔا على الوسائل البشرية 
كاغبػػراس كأعواف األمن كالوسائل اؼبادية كآالت التصوير كأدكات التحكم ُب مداخل 

 . كـبارج اؼبدارس، لكن ىذه الوسائل ٓب تؤد إٔب زبفيض العنف بالقدر اؼبطلوب
كلذلك يرل بعض  RESNICKأف من يستطيع كقاية اؼبراىق من العنف اؼبوجو لذاتو"

أك لآلخرين نبا اآلباء أكاؼبدرسوف فقط، كلكن قباح أفراد ىاتُت الفئتُت  "الباحثيػػن مثاؿ
ُب ىاتو اؼبهمة الصعبة يتوقف على قدرهتم كقباحهم ُب إقامة عبلقات تربوية مع األبناء 

الذم يدعو إٔب ضركرة التفكَت ُب برامج كقائية ضد " أك التبلميذ كما 
اؼبدرسػي مثػػل برناؾبو الوقائي الذم يرتكز على "  ذلكؤكدW.GLASSERٌالعنف

ؿباكلة التقليل من معدالت الشعور بالشقاء كاليأس كزيادة الشعػػور بالسعادة لدل 
مستشارين للوقاية من العنف  )التبلميػذ كىذا عن طريق توظيف أخصائيُت ُب ىذا آّاؿ 

  .(داخل اؼبدرسة 
إٔب ذبميع األحداث ُب "جانيت رينو" دعت النائبة العامة 1994      كُب سنة 

معسكرات خاصة، كتامُت اؼبدارس بالوسائل الضركرية، كإعداد برامج تربوية تقي 
 .األطفاؿ من احًتاؼ اعبريبة، كىذا ُب إطار الوقاية من جنوح األحداث



 
 
 
 
 
 
 

كمن األساليب اليت اتبعتها بعض الدكؿ ؼبواجهة جرائم األحداث ك اغبد من        
جنوحهم إدخاؿ الصغار اعباكبُت إٔب السجوف مع آّرمُت الراشدين قصد ردعهم ك ىذا 

 .بعد فشل ـبتلف الطرؽ اإلصبلحية اؼبتبعة ُب إعادة تربيتهم كتوجيههم
 برناؾبا للوقاية -ُب عهد الرئيس بوش–كُب بداية ىذا القرف كضعت اإلدارة األمريكية - 

 :من اعبنوح كالتخفيض من حجم العنف اؼبمارس داخل اؼبؤسسات التعليمية كيتضمن

PERSISTENTLY DANGEROUS SCHOOLS  
  ربديد اؼبدارس دائمة اػبطورة -1
 مطالبة إدارة اؼبؤسسات بكتابة تقارير دكرية عن حوادث العنف داخل اؼبؤسسة إٔب -2

 .اعبهات الوصية
      ىو اإلجراء نفسو الذم بدأت العمل بو كزارة الًتبية الوطنية ُب اعبزائر منذ اؼبوسم 

، حيث طلبت من إدارة ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية ُب كل األطوار 2008-2007الدراسي 
إرساؿ إحصائيات مفصلة عن حوادث العنف داخل اؼبؤسسة كمصادرىا كضحاياىا من 

 التبلميذ أك اؼبدرسُت أك اإلداريُت 
 السماح بتحويل التبلميذ من اؼبؤسسات اػبطَتة إٔب اؼبؤسسات العادية، كطرد -3

 .التلميذ من القسم إذا كاف مصدر إزعاج لآلخرين
غَت أف اؼبختصُت ُب ؾباؿ الًتبية يركف أف برنامج الرئيس األمريكي ىذا غَت عملي 

 :كيصعب تطبيقو لؤلسباب التالية
 . صبيع اؼبؤسسات الًتبوية أصبحت مهددة خبطر العنف اؼبدرسي-1
 صعوبة ربديد اؼبدارس دائمة اػبطورة بسبب انتشار الظاىرة ُب كل اؼبدارس من جهة -2

 .كبسبب عدـ كجود مقاييس علمية لقياس درجة خطورة الظاىرة
إف فكرة تصنيف اؼبدارس اػبطَتة يطرح إشكاليات أخرل كنفور التبلميذ كاؼبدرسُت  -3

كاإلداريُت من ىذه اؼبدارس األمر الذم ىبلط كل جوانب التنظيم بالنسبة للتوظيف 
كالتنظيم الًتبوم كىياكل االستقباؿ كغَتىا كيزيد من تعقيد الظاىرة بدؿ العمل على 

 .حلها
      كىناؾ من الباحثُت من عبأ إٔب العقوبات البدنية مقًتحا إياىا كوسيلة للتقليل من 
العنف داخل اؼبدارس كاغبد من الصداـ كالصراع بُت التبلميذ رغم أف الكثَت من اؼبربُت 

يعارضوف ىذا األسلوب بشدة بسبب عدـ ضماف نتائجو كاػبوؼ من انعكاساتو السلبية 
 .على الصحة النفسية للتبلميذ 

كُب سياؽ الوقاية من العدكاف كالعنف دائما استعمل بعض الباحثُت طريقة سبثلت ُب - 
 إدخاؿ مادة



 
 
 
 
 
 
 

TRADITONAL  MARTIAL  ARTS   COURSE  T.M.AC دراسية صمن 
الربنامج اؼبدرسي تسمى كيهدؼ إٔب تنمية اؼبهارات اعبسمية كالنفسية بغية تعليم 

التبلميذ طرؽ الدفاع عن النفس بطرؽ غَت عنيفة، كتعليمهم الصرب كاغبلم كالقدرة على 
 .اْب... الًتكيز كالتفكَت 

 تلميذا يتصفوف بدرجة عالية 60 لعينة من - ُب إطار التجربة–      كأعطي ىذا الربنامج 
من االكبراؼ كالعدكانيػة فػي إحدل اؼبتوسطات اليت تضم أكرب عدد من األحداث 

ك بعد مقارنة نتائج ىذه العينػة مػع نتائػج اؼبدارس اليت ٓب تعتمد ىذه اؼبادة ًب . اعباكبُت
استنتاج أف كجود ىذه اؼبادة ساىم فعػػبل فػػي التقليػل مػن سلوؾ العنف لدل التبلميذ 

  T.M.AC.لدل األحداث سلبا ُب اإلذباىات العدكانية " "تريلسوف"كُب ىػذا اإلطار يقػوؿ
 " مادةاؼبعطيات كاألرقاـ تؤكد تأثَت أف كل

،  يستعمل  (كيوجد برنػامج آخر للوقاية من العنف كالسلوؾ العدكا٘ب يسمػى- 
  COMMUNITY ORIENTED POLICING SERVICESأمزيكــــاُب

C.O.P.Sكقد كلف . ّٔدؼ كقاية تبلميذ اؼبدارس من االكبراؼ كالعنف 1998 منذ
 3800 مليوف دكالرا صرفت على تدريب ما ال يقل عن 420 خزينة الدكلة مبلغا يقدر بػ

 .رجل أمن مدرسي 
      كبغية تقييم ـبتلف الربامج الوقائية الستغبلؽبا حسب األىداؼ اؼبسطػرة ؽبػا هبػرم 

منذ بداية القرف اغبإب دراسات شاملة الختيار مدل فاعلية ىذه " معهد ىاملتوف "
 .الربامج كقياس دكركل منها ُب اغبد من ظاىرة االكبراؼ كالعدكاف اؼبدرسيُت

    كذبرم ُب الدكؿ األكركبية ذبارب متعددة قصد التحكم ُب ظاىرة العنف اؼبدرسي 
 :نذكر منها

DANIELLE  PIERRELLE "ربت إشراؼ SAINT DENIS -ُب فرنسا :
 باركي"ذبربة : ُب بلجيكا-PARQUET.بربككسل"ساف دكنيس"ذبربة
."SCHESWINGO  HOLSTEIN - كنظرا غبداثة ىذه  "ذبربػة : ُب أؼبانيا

التجارب كالدراسات مازالت نتائجها باؼبدارس األكركبية غَت كاضحة كما يبكن قولو 
بالنسبة ؽبذه الربامج السابقة الذكر ىو أهنػػا ذات طابع عبلجي أكثر منو كقائي؛ فهي 

كّٔذا اؼبعٌت تصبح كل . تتعامل مع ظاىرة العدكاف أك اعبنوح بعد أف تصبح سلوكا كاقعيا
العينات التجريبية غَت عادية أم أهنا كانت سبلك خصائص العنف اؼبدرسي أك ذات 

 .استعدادات نفسية كاجتماعية كعقلية لتمثل ىذا السلوؾ



 
 
 
 
 
 
 

      فالربنامج الوقائي اغبقيقي ىػػو الذم يستطيع اغبفاظ على خصائص الشخصية 
سوية عادية كيتمكن من عزؿ العوامل اؼبتعددة النفسية كاالجتماعية كاالقتصاديػة اليت 

 . يبكن أف تنقل عدكل ىذا العنف للمدارس كبُت التبلميذ
 

 :اُٞهب٣خ ٖٓ اُؼ٘ق ك٢ أُغزٔؼبد اُؼشث٤خ ٝ اإلعال٤ٓخ ٝ ٜٓ٘ب اُغضائش 
 :        ضمانا غبماية أبنائنا من ـباطر اكتساب السلوؾ العنيف هبب العمل دبا يلي 

تقديػم الدعم البلـز ماديا كاف أك معنويػا لكل من األسرة كاؼبدرسة  مع ربميل  -1
حىت تستطيع كل منهػا القياـ بدكرىا كامبل خاصة - األسػػرة كامػل مسؤكليتها ُب الًتبية

ُب مواجهة آثار العوؼبة على تنشئة األطفاؿ كذبنيهم خطر االنسبلخ عن ىويتهم 
 .كأصالتهم 

ػبطورة غياب دكر األسرة "ريغن"      كقد تفطن كزير الًتبية األمريكي ُب عهد الرئػيس
إف تدىور أكضاع األسرة األمريكيػػػة يعترب أعظم : "فقاؿ ؿبذرا من تفكك ىذه األخَتة 

هتديد غبياة كأمن أكالدنا على اؼبدل البعيد،إف على أمريكا أال تفقد أعظم كأىم معقل 
إنو هبب على ىذه . للًتبيػػة ُب آّتمع، اؼبعقل الذم حافظ كمبى مثلنا العظيمة كاملة

أال تسمح بالفناء ؽبذا اؼبعقل الذم يتمتع بقدرة ال  (يقصد أمتو األمريكية طبعا )األمة 
 " تبارم ُب ضباية كرعاية أطفالنا 

ضركرة مراجعة النظاـ الًتبوم اغبإب بالًتكيػز على تكثيف األنشطة اليت تساىم ُب - 2
تنمية اعبانب االجتماعي كاألخبلقي لدل الطفل كتدعيم عملية التكفل الشامل بالتلميذ 

 خاصة ُب مراحل النمو اغبساسة 
 .(الطفولة ك اؼبراىقة  )
التفكَت ُب البعد النفسي كالًتبوم عند الشركع ُب تصميم ك بناء اؼبؤسسات الًتبوية - 3
 .(اْب ... ، اؼبكتبةاػبضراء، موقع اإلدارة مساحػػة األقساـ، الساحة، اؼبساحات)
فتح آّاؿ لؤلخصائيُت النفسيُت كالًتبوييػن حتػػى يسانبوا ُب مساعدة التبلميذ - 4

 .كاؼبدرسيػن كاإلداريُت كاألسر للتعامل مع ىذه الظاىرة اؼبرضية ّٔدؼ القضاء عليها
... الشارع، اؼبسجد، كسائل اإلعبلـ )تفعيل دكر كل عوامل الًتبية غَت اؼبباشرة - 5

 .كخاصة الدكر الًتبوم الذم يهدؼ إٔب اافظة على قيم آّتمع كأعرافو كتقاليده (اْب
تكثيف حصص التوعية خبطورة الظاىرة على مستقبل األمة عرب كل كسائل اإلعبلـ - 6

 .بدءا بالتليفزيوف لقوة تأثَته



 
 
 
 
 
 
 

ضركرة إجراء مراقبة دكرية بلت الفيديو كالسينما كقاعات االنًتنت كتقنُت عملها - 7
بدقة من طرؼ السلطات اؼبختصة حىت نضمن عدـ عرضها ما يساىم ُب تنمية 

 .السلوكات غَت االجتماعية لدل أبنائنا 
ضركرة مراقبة الشارع ك ؿباربة بؤر الفساد اليت تعترب من أىم العوامل اؼبساعدة على - 8

 .(اْب... اؼببلىي، أماكن القمار، اغبانات )نشأة السلوؾ العدكا٘ب 
 كما قاؿ الرئيس الراحل ىوارم –التفكَت ُب بناء دكلة ال تزكؿ بزكاؿ الرجاؿ - 9

 .، دكلة مؤسسات، ذات سلطات منفصلة كمستقلة... بومدين رضبو ا يوما ما 
فبارسة الديبقراطية اغبقة ُب اختيار اغبكاـ،مع ضركرة سبتع كل مسئوؿ دبصداقية - 10

 .شعبية حقيقية 
العمل على جعل مشكلة العنف اؼبدرسي مشكلة ؾبتمع بأكملو عن طريق - 11

سلوكا – كآفة اجتماعية – تكثيػف عمليات التحسيس كالتوعيػة حىت تتحوؿ ؿباربتو 
 .تلقائيا من صبيع ايطيػػن بالتلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها 

ؿباربة كل مؤشرات االستهداؼ سواء على مستول بعض الظواىر السلوكية - 12
نوع اللباس كما يزينو من رسـو ككتابات، اػبواًب غَت العادية، السبلسل ُب  )الشخصية 

أك على مستول بعض  (اْب...الرقبة، ُب اليد، النظارات الشمسية بعض تسروبات الشعر
 (...السجائر، الكحوؿ، اؼبخدرات )السلوكات العامة 

تكثيف األنشطة الثقافية كالرياضية داخػػل اؼبدارس شرط مراقبتها بدقة كتوجيهها، - 13
كإسناد اإلشراؼ عليها ألشخاص منتقُت بعناية حىت ال تتحوؿ إٔب كسيلة مساعدة على 
انتشار العنف كالسلوؾ العدكا٘ب مثلما يبلحظ ُب أغلب مؤسساتنا الًتبوية حيث تسند 
ىذه األنشطة إٔب أشخاص يفتقدكف للمعرفة بالطفل كخصائصو، كمن ٍب لطرؽ التعامل 

  (األخبلؽ كالقيم)اؼبناسبة معو ، باإلضافة ػبصائصهم الشخصية 
 .(مهمة أمن اؼبؤسسة كالتلميذ)اليت ال تتناسب كتكليفهم ّٔذه اؼبهمة اغبساسة 

تنمية ركح اؼبطالعة كحب الكتاب كالقراءة لدل التلميذ، األمر الذم يضمن لنا - 14
كقايتو من االكبراؼ كالعنف ألف اؼبطالعة كالقراءة تصنع للفرد عاؼبا خاصا كبيئة متميزة، 

فهو دكما منشغل دبا يقرأ، كما أف عآب القراءة وبميو ك هبعلو ُب مأمن من تأثَتات ؿبيطو 
. 

ضركرة قياـ اإلعبلـ بدكره الًتبوم ك اغبضارم، كىذا ال يتأتى إال بوضع ىذا - 15
اعبهاز ربت مسؤكلية رجاؿ الفكر كاألخبلؽ كالواعُت حبقيقة الصراع العاؼبي الراىن 

كاؼبؤمنُت أنو صراع حضارم يهدؼ الغرب من خبللو إٔب القضاء على ىويتنا ككينونتنا 



 
 
 
 
 
 
 

كربويلنا إٔب كسائل كأدكات يستغلها كقت اغباجة كبالكيفية اليت يريد كللغرض الذم 
 .يشاء 

 
   ٗظش٣ـبد اُؼـــذٝإ

يبكن تصنيف النظريات اؼبفسرة لنشأة السلوؾ العدكا٘ب كالعنف على الشكل        
 :     التإب

 .نظريات مفسرة للعدكاف من منظور اقتصادم- 
 .نظريات مفسرة للعدكاف من منظور علم النفس- 
 .نظريات مفسرة للعدكاف من منظور علم االجتماع- 

      كقبل الشركع ُب شرح كل نظرية على حدة بودم أف أشَت إٔب أف تفسَت السلوؾ 
العدكا٘ب كغَته من السلوكات اإلنسانية األخرل، يتأثر باذباىات الباحثُت كفلسفتهم ُب 

اغبياة كتصورىم لئلطار العاـ الذم يتحرؾ اإلنساف داخلو كوبكػم كل مكونات 
ككػل . شخصيتو ميوال كانت أك اذباىات أك سلوكات أك استعدادات أك ظبات أك غَتىا

تفسَت للشخصية اإلنسانية أك أحد مكوناهتا يصب ُب االذباه الذم ىبدـ ميوؽبم الفكرية 
 .أك العقائدية 

      فعلماء النفس ذكك التوجو الرأظبإب اؼبهتموف بدراسة السلوؾ االجتماعي غبكاـ 
األنظمة الرأظبالية كساستها وباكلوف دائما إعطاء غطاء إيديولوجي للسياسة العدكانية 
اؼبعادية للديبقراطية كالسلم ربػت مسميات ـبتلفة كالدفاع عن اغبريات كضباية حقوؽ 

كىذا الغطاء ليس ُب حقيقتو إال تربيرات لنزعة السيطرة . اْب... اإلنساف كاألمن الدكٕب
كفػي . كالتسلط على الثركات البشرية كاالقتصادية كالتحكم ُب مصادر الغٌت ك موارده

إطار ضبايػة النظاـ الرأظبإب كالتعبَت عن االنتماء للفكر الفردم يبكن تفسَت كفهم 
النظريات اليت ترجع العدكاف ألسباب بيولوجية كفيزيولوجية كطبيعية دكف الًتكيز على 

 كما ينتج عنها من ظركؼ –الدكر اؽباـ الذم تلعبو الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية 
 .ُب نشأة السلوؾ العدكا٘ب- نفسية

فهي رباكؿ إبعاد اىتماـ الفكر اإلنسا٘ب كانشغالو بدكر العبلقات االجتماعية كالسياسية 
كاالقتصادية ُب إحداث الشعور بالظلم، كاإلحباط اؼبؤديُت للسلوؾ العدكا٘ب ُب هناية 

 .اؼبطاؼ
  ككرر على تربير الفكر الرأظبإب للسلوكات العدكانية ظهرت تيارات فكرية لتربير     

فبثلة ُب التفسَت االشًتاكي كالشيوعي للعدكاف كالعنف  (رد فعل)السلوؾ العدكا٘ب اؼبضاد 
 .االجتماعيُت 



 
 
 
 
 
 
 

 :      كفيما يلي توضيح ألىم النظريات اليت حاكلت تفسَت السلوؾ العدكا٘ب
 

 :اُ٘ظش٣بد أُلغشح ُِؼ٘ق ٖٓ ٓ٘ظٞس ٓبد١ اهزقبد١ : أٝال 
 :اُ٘ظـش٣خ أُبسًغ٤ـخ ا٤٘٤٘٤ُِـخ - 1

مشكلة العنف بقوانُت التطور االجتماعي كالصراع "لينُت"ك"ماركس" لقد ربط       
اْب ... الطبقي كالثورة االجتماعية كديكتاتورية الربكليتاريا كالدفاع عن اؼبكاسب الشرعية 

 .فالعدكاف حسبهم ىو رد فعل لعدكاف كاقع على الطبقة الكادحة
" GOODE2 - ُقبؽجٜب  (أُٞسد )ٗظش٣خ أُقذس"  

 داخل نسق –يرل ىذا العآب أنو كلما زادت اؼبوارد اليت يتحكم الشخص فيها      
كلما زادت القوة اليت يستطيع استغبلؽبا للتحكم ُب اؼبوقف، كقلت -اجتماعي معُت

فالفرد يلجأ للعنف عندما تكوف موارده غَت كافية سواء كانت . فبارستو الفعلية للعدكاف
 .(اْب...جاه )أك معنوية  (ماؿ )ىذه اؼبوارد مادية 

 " 1923 :STRAUS3 -  ٗظش٣خ األٗغـبم اُؼبٓخ ُقبؽجٜب"   
      يعتقد صاحب النظرية أف العدكاف نتاج طبيعي لعملية التفاعل االجتماعي الذم 

وبدث داخل األسرة فهو ليس سلوكا شاذا إمبا ىو صورة طبيعية من صور التفاعل 
 .           كالتواصل

النظرية -GARBACIRO4انًخبادل، كالذم يرجع العدكاف إٔب التفاعل 1977"
 " اإليكولوجية لصاحبها 

 .كبُت عوامل البيئة األخرل  (خاصة األسرة )بُت التنظيم االجتماعي 
  "الباحث كقدمها: النظرية التطورية- BURGESS5(20ق)ُب هناية سبعينيات القرف اؼباضي  "

       لتفسَت العنف اؼبوجو ضد األطفاؿ، كيعتقد أف العنف ضد الطفل داخل األسرة 
يزداد كلما ضعفت سلطة األب ك ضعف االرتباط بُت اآلباء كاألكلياء كانعدمت الثقة 

 .بينهما
 

 :اُ٘ظش٣بد أُلغشح ُِؼ٘ق ٖٓ ٓ٘ظٞس ػِْ اُ٘لظ : صب٤ٗب 
كيعتقد أصحأّا أف مػا يوجػو سلوكنػا سواء ُب حالتو السوية أك  :اُ٘ظش٣ـخ اُغغ٤ٔخ- 1

ىو العوامػل الفيزيولوجيػة سواء كانت على مستول  (اْب...العدكاف، االكبراؼ)اؼبرضية 
نظرية  )اْب ... اعبهاز العصيب أك اعبهاز الغػدم أك على مستول الكركموزكمات 

 (اْب ...لومَتكزك، النظرية اغبيوية 



 
 
 
 
 
 
 

، ك يعتقد أصحأّػا أف 19 ظهرت ُب هناية القرف :اُ٘ظش٣خ اُؾ٣ٞ٤خ االعزٔبػ٤خ- 2
 .الفرد ذاتو، البيئة: صبيع أفعاؿ اإلنساف ربدث نتيجة عاملُت اثنُت نبا

أف اغبياة  (ك على رأسهم فركيد ) ك يعتقد أصحأّا :ٗظش٣خ اُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢ - 3
 .، الدافع للعدكاف  (الليبيدك )الدافع اعبنيٍت : اإلنسانية تقػـو علػػى حافزين فطريُت نبا 

 يؤمن أنصار ىذه النظرية أف السلوؾ العدكا٘ب شأنو شأف كل :اُ٘ظش٣خ اُغ٤ًِٞخ - 4
ما يطلق عليو اسم سلوؾ، ىو عملية غَت فطرية كال موركثة، فهو سلوؾ متعلم كمكتسب 

 .        عرب مراحل النمو اؼبتعددة للشخصية اإلنسانية كخاصة اؼبراحل اؼببكرة من ىذا النمو
 :ٗظش٣خ اُزؾ٤َِ اُؼب٢ِٓ - 5

للشخصية اإلنسانية " السمات البلسوية"كيهتم أصحأّا بدراسة كقياس ما يسمى       
أك تظهػر ُب  (العصاب كالذىاف)اليت تظهر ُب حاالت االضطراب النفسي كالعقلي 

   .(االكبراؼ كالعدكاف كاعبنوح)حاالت االضطراب السلوكي 
      

 :اُ٘ظش٣بد اُ٘لغ٤خ االعزٔبػ٤خ - 6
كقد ساىم أصحأّا بقوة ُب شرح مفهـو العنف كالعدكاف كاستطاعوا توجيو أنظار       

الباحثُت إٔب ؾباؿ اؼبشكبلت االجتماعية كالثقافية كدكرىا ُب نشأة السلوؾ العدكا٘ب، 
  ، نظرية ماير، نظرية مَتؿ، نظرية MOWRER :كىذه النظريات كثَتة نذكر منها

BOWELBY  اْب... نظرية االرتباط اؼبغاير، نظرية نظرية الذات. 
 

 :اُ٘ظش٣بد أُلغشح ُِؼذٝإ ٖٓ ٓ٘ظٞس ػِْ االعزٔبع : صبُضب 
 : ٗظش٣خ اُزلبػَ اُشٓض١-1

      كترل أف العدكاف سلوؾ يتعلمو الطفل عن طريق تفاعلو مع ؿبيطو العاـ بدءا 
كيتعلم ىذا . بتفاعلو مع أمو كاؼبقربُت منو كاإلخوة كاألجداد ٍب رفاؽ اللعب كغَتىم

اؼبتعلم عن طريق االحتذاء كالتقليد،أككوسيلة غبل اؼبشاكل كالصراعات أك باعتباره 
 . الطريقة الوحيدة إلشباع اغباجات اؼبختلفة 

  
 :ٗظش٣خ اُزؼِْ االعزٔبػ٢- 2

      كيعتقد أصحأّا أف السلوؾ العدكا٘ب مكتسب يتعلمو الفرد عن طريق مبلحظة 
الوالدين، )ـبتلف النماذج اليت تصادفو أك يتعرض  ؽبا ُب ؿبيطو االجتماعي الواسع 

 .أك خبلؿ التجارب اليت يعيشها (اْب ... األقارب، اؼبدرسة، اعبَتاف الرفاؽ
 



 
 
 
 
 
 
 

 :ٗظش٣خ اُزؼِْ ثبُزٞهغ - 3
ربدث اعتمادا على ما -  كبقية السلوكات األخرل–      كترل أف السلوؾ العدكا٘ب 

 من ربقيق أىداؼ كرغبات معينة تعترب أىم –من خبلؿ سلوكو ىذا - يتوقعو الشخص
    .ما يرغب فيو كيفضلو ُب ىذه الفًتة الراىنة

 :ك تصنف إٔب قسمُت : اُ٘ظش٣بد اُج٤ئ٤خ-4
 
 

 .كتؤمن بوجود عبلقة معينة بُت السلوؾ العدكا٘ب كمتغَتات البيئة الطبيعية كالفيزيقية: األ٠ُٝ 
كتؤمن بوجود عبلقة معينة بُت السلوؾ العدكا٘ب كمتغَتات البيئة النفسية كاالجتماعية : اُضب٤ٗخ

 :للفرد، كأشهر نظريات ىذه الفئة الثانية ىي
 اْب ... نظرية العدكاف، اإلحباط، نظرية تعلم العدكاف من األب، نظرية التسامح إزاء العدكاف

      كال شك أف متغَتات البيئة خاصة اؼبتغَتات االجتماعية تعترب أخطر العوامل ُب 
 .الوقت الراىن تأثَتا ُب إحداث السلوؾ العدكا٘ب، خاصة كسائل اإلعبلـ بأنواعها
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 اإلعالّ ٝ اُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ

 

 داٗــــــــــــخ أؽٔذ                                                           
 ىبُت ثبؽش           

 
: ر٤ٜٔذ
تعترب عملية التنشئة االجتماعية عملية تشكيل ألفراد آّتمع حيث يولد الطفل كىو   

أعجز الكائنات اغبية صبيعها، كأكثرىا اعتمادا على غَته، كعن طريق احتكاكو بايط 
االجتماعي الذم ينشأ فيو، كنتيجة ألسلوب التنشئة االجتماعية ترسم شخصية الطفل 

كؽبذا فإف عملية التنشئة االجتماعية ىي . كتقولب بالقالب الثقاُب اؼبطلوب  اجتماعيا
عبارة عن تشكيل األفراد بالطريقة اليت يرضى عنها آّتمع ليصبحوا أفراد قادرين على 

 .التكيف كالتوافق مع قيم كمعتقدات كإيديولوجيات اعبماعة كأمباطها االجتماعية
 

: اُو٤ْ اُذ٤٘٣خ ٝاُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ:  أُجؾش األٍٝ .1

 :رؼش٣ق اُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ- 1.1
 :رؼبس ٣ق ػبٓخ- 1.1.1

التنشئة االجتماعية ىي إعداد الفرد " أف:معجم العلـو االجتماعيةقبد ُب تعريف        
 'مرسي سرحاف'كيعرفها  (1)".منذ كالدتو ألف يكوف كائنا اجتماعيا، كعضوا ُب ؾبتمع معُت

التنشئة ىي عملية التفاعل االجتماعي اليت يكتسب فيها الفرد شخصيتو : "الذم يقوؿ
 (2)".االجتماعية اليت تعكس ثقافة ؾبتمعو

عملية تشكيل السلوؾ االجتماعي كهتيأ الطفل : "بأهنا'خالد أحمد الشنتوت'كيعرفها 
 (3)".يعرؼ كاجباتو كحقوقو: ليكوف فردا صاغبا  ُب آّتمع

كتشمل التنشئة االجتماعية صبيع اعبهود كالنشاطات كالوسائل اعبماعية كالفردية اليت        
فهي عملية تعلم كتعليم . تعمل على ربويل الكائن العضوم عند الوالدة إٔب كائن اجتماعي



 
 
 
 
 
 
 

يشارؾ فيها كل من الفرد كاعبماعة، الفرد دبا ىو عليو من تكوين بيولوجي ٍب نفسي، 
 (4)".كاعبماعة دبا توفره من ظركؼ اجتماعية مادية
 (5):كتتضمن عملية التنشئة االجتماعية اكتساب

. القدرة على التكيف مع البيئة الطبيعية  االجتماعية كالثقافية للجماعة -
. القدرة على التفاعل كبناء عبلقات مع اآلخرين -
أمباط السلوؾ كالرموز اػباصة جبماعة أك ؾبتمع أك حضارة، دبا ينطوم ىذا على اكتساب  -

. أمباط الفعل كالفكر ك الشعور، إضافة إٔب اكتساب ىوية
اؼبعرفة كاؼبهارات البلزمة لشغل دكر أك أكثر، علما أف ىذه اؼبعرفة كاؼبهارات متغَتة  -

. كزبتلف باختبلؼ األدكار
 :ك٢ ٓؼ٘بٛب اُخبؿ- 2.1.1

    (6)".ىي نتاج العمليات اليت يتحوؿ ّٔا الفرد من ؾبرد كائن عضوم إٔب شخص اجتماعي"

 

 :اُزؼش٣ق اُغٞع٤ُٞٞع٢ ُِز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ- 2.1
 كىي السَتكرة اليت يتم من خبلؽبا اندماج الفرد ُب آّتمع من خبلؿ استنباطو للقيم       

كاؼبعايَت كالرموز كمنخبلؿ تعلمو للثقافة ُب ؾبملها بفضل األسرة، اؼبدرسة، ككذلك اللغة 
 (7)"اْب...كايط،

ىي السَتكرة اليت يتعلم الفرد من خبلؽبا  : "'Guy Rocher  غي ركشي'كيعرفها        
من خبلؿ ىذه - كيستنبط العناصر االجتماعية كالثقافية لوسطو االجتماعي، كما تقـو  

بإدماج ىذه العناصر ُب بنية شخصيتو ربت تأثَت التجارب كالفاعلُت – السَتكرة 
 (8)".االجتماعيُت، كمن ٍب تكيفو مع ايط االجتماعي الذم يعيش فيو

ىي السَتكرة اليت سبكن الفرد : "'Garnier et Kapul ' كابوؿ' ك' قارني'كيعرفها   
كاؼبعايَت كالقيم كاؼبمارسات االجتماعية )من تعلم كاستنباط ـبتلف العناصر الثقافية 

اليت تتميز ّٔا صباعتو، كىذا ما يسمح لو بتشكيل شخصيتو االجتماعية اػباصة  (كالثقافية
كبفضل ىذه السَتكرة يتم إدماج بعض اؼببلمح . بو، كبتكيفو مع اعبماعة اليت يعيش ضمنها

الثقافية ُب شخصية أفراد ؾبتمع ما، ىذا اإلدماج الذم ينتج بصفة طبيعية ك ال شعورية 
 (9)".التجانس  كالتوافق مع الوسط االجتماعي

تدؿ على سَتكرة التعلم  : " بأهنا'Giresle et autres  قراسيل ك آخركف'كيعرفها 
 (10)...".كالنضج اليت تقود إٔب التكيف كاالندماج االجتماعية للفرد

 
 :أ٤ٔٛخ اُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ- 3.1



 
 
 
 
 
 
 

  تتمثل أنبية التنشئة االجتماعية ُب مدل قدرهتا على هتيئة كبلورة القابلية لدل األفراد      
: لبلندماج ُب اعبماعات االجتماعية اؼبختلفة داخل آّتمع، كل على حسب طبيعتو

. كاألسرة كاؼبدرسة كاعبوار كصباعات اللعب كالرفاؽ كاعبماعات الرياضية كاؼبهنية كخبلفها
فعن طريق عملية االندماج ُب ىذه اعبماعات يكتسب األفراد العقائد السائدة ُب 
ؾبتمعاهتم، كيزكدكف بالعادات كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية، كتتحدد مفاىيمهم 

كتصوراهتم عن قدراهتم كعن شخصياهتم كطبيعة ؾبتمعاهتم، كيتعلموف كيفية التفكَت 
كالتعامل كالتحليل كالفهم كالتفسَت، كالتأكيل داخل ذلك آّتمع، كما يكسبوف عن طريق 

التنشئة االجتماعية كيفية سبثيل االذباىات الفكرية السائدة، كاؼبعايَت األخبلقية كاألمباط 
ُب آّتمع الًتاث الثقاُب كاالجتماعي  السلوكية اؼبختلفة، كيكتسبوف نتيجة الندماجهم

 . للحياة االجتماعية
 
 :اُذ٣ٖ ٝٓؤعغبد اُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ- 4.1

تعد األسرة أكٔب اؼبؤسسات االجتماعية ؼبا ؽبا من أنبية ُب عملية التنشئة  :األعشح- 1.4.1
فيتلقى فيها أكٔب دركس . االجتماعية، إذ تعد اغبضن األكؿ الذم يولد كينشأ فيو الطفل

فاؼبسؤكلية الكربل ُب تنشئة األطفاؿ تقع بالدرجة األكٔب على عاتقها فهي اؼبسؤكلة . اغبياة
عن أخبلقو كسلوكو ك توجيهو، كصحتو كىي أكؿ من يبنح الصغَت كل مبادئ اػبَت 

 (11).كالصبلح، كيتلقى عنها مبادئ العقيدة الدينية الصحيحة  كيتشبع ّٔا
فإذا كانت األسرة مبنية على أساس ديٍت فإف أفرادىا سيطبعوف على تلك األسس،   

حيث يؤكد علماء االجتماع  كعلماء النفس كالًتبية أف السنوات األكٔب من عمر الطفل 
يكوف ؽبا تأثَت كبَت على تشكيل شخصية الطفل، تشكيبل يستمر معو بعد ذلك بشكل 

. من األشكاؿ كدكرىا يفوؽ كل دكر تقـو بو أم مؤسسة اجتماعية أخرل
كلؤلسرة دكر كبَت ُب اغبياة فهي األساس كراء اكتساب العادات كالتقاليد كالقيم، 

ككلما كانت العبلقات األسرية ُب مسارىا الطبيعي كلما أدل ذلك إٔب كجود توافق نفسي 
 .بُت الصغَت ك أسرتو، حيث يكوف الطفل آمنا مطمئنا متزنا ُب انفعاالتو كعواطفو

 
بعد األسرة يأٌب دكر اؼبدرسة من خبلؿ : دٝس أُذسعخ ك٢ ٗؾش اُٞػ٢ اُذ2.5.1٢٘٣-

ككذلك زبصيص . اغبصص الدينية، الندكات كااضرات الدينية على أيدم ااضرين
. اْب...أكقات للصبلة، االطبلع على الكتب الدينية 

متمدرسوف، أكلياء، معلموف "ُب كتابو  ' Ferré André  فيرم أندرم'حيث يرل   
، أف الوظيفة الرئيسية للمدرسة تتعلق بتكوين الشباب لبللتحاؽ باغبياة "ُب آّتمع اؼبدرسي



 
 
 
 
 
 
 

 ألف اؼبدرسة ىي أكال ايط األصلي (12)".االجتماعية ُب كسط ىبتلف عن الوسط العائلي
لؤلطفاؿ سبارس التأثَت على دراساهتم كاؼبدرسة تلعب دكر اؼبفتاح ُب اؼبادة غبركية آّتمع بُت 

 (13)".األجياؿ
الشخصي    فاؼبدرسة ىي كسيلة لتحقيق النضج االنفعإب كالصحة النفسية كالتوافق     

كاالجتماعي للطفل، فاؼبدرسة تستطيع أف تقـو بدكر مؤثر ُب مواجهة حاجات التبلميذ 
النفسية كاالجتماعية كذلك دبا توفره للتبلميذ من أنشطة كخربات ـبتلفة، فهي تعطيو القدرة 

 (14)".على ضبط النفس كتقدير اقبازاتو

 

 :(اُقؾجخ)عٔبػخ اُشكبم  3.5.1-
تقـو صباعة الرفاؽ أك األقراف أك الصحبة بدكر ىاـ ُب عملية التنشئة االجتماعية        

كُب الصحبة هبد الطفل ؾبموعة من األفراد يتصل ّٔم .  كاذباىاتوقللفرد فهي تؤثر ُب قيم
كتساعد صباعة الرفاؽ الفرد على إكماؿ الفجوات كملئ ،  (15)".كيقاربونو ُب العمر ك اؼبيوؿ

 .الثغرات اليت تًتكها األسرة  كاؼبدرسة ُب معلومات الفرد
كتتفق معظم الدراسات النفسية اغبديثة على كجود صلة كثيقة بُت التفاعل مع        

األصدقاء كبُت التوافق النفسي االجتماعي ُب كل مراحل اغبياة بصفة عامة كُب مرحليت 
 (16)".الطفولة كاؼبراىقة خاصة

، فيما يتصل بالصحة 'Aragil et Dick'دك'و' أراجيل'كقد أظهرت دراسات       
النفسية أف األشخاص الذين يفتقدكف األصدقاء يكونوف أكثر عرضة لئلصابة 

باالضطرابات النفسية  كاالجتماعية، منها التوتر، القلق، االكتئاب، اػبجل الشديد، بطء 
 (17)".اْب...تقدـ الذات، 

 

 :دٝس أُؤعغبد اُذ٤٘٣خ 4.5.1-
اؼبؤسسة الدينية كىي اؼبؤسسة اليت ربتضن ميثل الناس العليا كمقدساهتم كاليت         

 (18)". كف منها معا٘ب نبيلة غبياهتم  كغايات سامية يرقوف إليهايستمد

كىذه اؼبؤسسات الدينية تقـو بنشر الثقافة الدينية كالوعي ألمور الدين كاغبياة، كيعترب 
إف : 'القرضاكم'اؼبسجد أحد أقول ىذه اؼبؤسسات خاصة عند اؼبسلمُت حيث يقوؿ 

جامعة شعبية للتثقيف كالتهذيب، كبرؼبانا دائما للتشاكر "رسالة اؼبسجد تكمن ُب كونو 
   (19)".كالتفاىم، كمؤسبرا عاما للتعارؼ كالتحاب كمعهدا للًتبية العملية

 
 :دٝس اُضوبكخ اُذ٤٘٣خ- 5.5.1



 
 
 
 
 
 
 

كىي تزكيد الفرد باؼبفاىيم الصحيحة غبقائق اغبياة كيفقو اغببلؿ كاغبراـ كاغبق كالواجب 
: كذلك من خبلؿ عدة كسائل أنبها

. الندكات كااضرات الدينية -أ 
. اؼبناقشات اعبماعية كالدركس الدينية -ب 
. االطبلع على الكتب الدينية -ج 
 .األفبلـ الدينية -د 

 
 : دٝس اإلػالّ ك٢ ٗؾش اُٞػ٢ اُذ٢٘٣-6.5.1

إنو ال بد على اإلعبلـ أف يقـو بدكر الناشر كاؼبوزع ؼببادئ الدين كالقيم الدينية كزيادة 
. الوعي حوؿ التعاليم الدينية

فوسائل اإلعبلـ تقـو بنشر اؼبعلومات اؼبتنوعة ُب كافة آّاالت كاليت تناسب كل 
االذباىات كاألفكار ككذلك إشباع اغباجات النفسية لدل الفرد مثل اغباجة إٔب اؼبعرفة 

كاؼبعلومات كالًتفيو كالتسلية كاألخبار كالثقافة العامة كدعم االذباىات النفسية كتعزيز القيم  
. كاؼبعتقدات أك تعديلها كالتوافق مع اؼبوافق اعبديدة

كيعد اإلعبلـ سبلح ذك حدين فإذا أحسن توجيهو دبكن أف يصبح أداة فعالة ُب 
إرساء القواعد اػبلقية كالدينية للمجتمع كتثبيتها، كإذا أسيء استخدامو فإنو يؤدم إٔب 
اكتساب العادات السلوكية السيئة ألف الطفل عادة ما يقـو بتقليد ما يشاىده أك يقرأه 

. سواء من مسلسبلت أك كتب أك ؾببلت
 

 :اُزشث٤خ اُذ٤٘٣خ   ٝ اإلعال٤ٓخ: أُجؾش اُضب٢ٗ- 2

 :Education :رؼش٣ق اُزشث٤خ- 1.2
اتفق العلماء على مصطلح كلمة الًتبية ُب أكثر من لغة  :ك٢ أُؼ٠٘ اُِـ١ٞ- 1.1.2

كتستخدـ ىذه الكلمة لغَت . على مفهـو النمو كالزيادة أك التغذية كالتنشئة كالتثقيف
 (20)".اإلنساف من الكائنات اغبية

إنشاء الشيء حاال ): كلقد عرؼ اللغويوف كأصحاب اؼبعاجم لفظة الًتبية بأهنا
 (21)".كليو كتعهده دبا يغذيو كينميو كيؤدبو: كرب الولد ربا. (...فحاال إٔب حد التماـ

كتشَت أكثر استخدامات ىذا اؼبصطلح عمومية إٔب التنشئة كالتدريب الفكرم 
 (22)".كاألخبلقي كتطوير القول العقلية كاألخبلقية

 

 :ك٢ أُؼ٠٘ االفيالؽ٢- 2.1.2



 
 
 
 
 
 
 

  ىي إحداث تغيَت ُب شخصية الفرد ُب شىت جوانبها اعبسمية كالعقلية كالعاطفية 
. (23)"كاالجتماعية كاػبلقية، كذلك حىت يتشكل ُب الطريق اؼبرغوب فيو فرديا كاجتماعيا

. كالًتبية أيضا ضركرة اجتماعية تسعى إلحداث تغيَت ُب شخصية الفرد ُب بنائو كتطوره
كالًتبية كما يبلحظها اعبميع عملية مستمرة كمتطورة ُب حياة اإلنساف ال تتوقف بانتهاء 

فًتة الدراسة كال بانفصاؿ الفرد عن أسرتو كإمبا تظل معو طواؿ حياتو، طاؼبا كاف مستمرا ُب 
. تفاعلو مع اغبياة، كظل على قيد اغبياة

إذف فالغرض من الًتبية ىو إعداد األفراد ليكونوا أعضاء صاغبُت ُب آّتمع   
. كمتكيفُت مع اغبياة

 
 :(اُز٘ؾئخ اإلعال٤ٓخ)اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ - 2.2

علم إعداد الفرد اؼبسلم غبياٌب : "الًتبية اإلسبلمية ىيب :ٓلّٜٞ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ- 1.2.2
الدنيا كاآلخرة إعدادا كامبل من الناحية الصحية، العقلية، العملية االعتقادية كالركحية 

كاألخبلقية كاالجتماعية كاإلرادية كاإلبداعية، ُب صبيع مراحل مبوه ُب ضوء اؼببادئ كالقيم 
 (24)".اليت جاء ّٔا اإلسبلـ

كالًتبية اإلسبلمية تنشئ الفرد كهتيئ لو فرص النمو ُب ـبتلف اعبوانب كسبده بوسائل   
. النصح اؼبتوازف، كتشكلو بصورة يتبلءـ فيها مع معتقداتو كقيمو

التوحيد، )فالًتبية اإلسبلمية ىي إذف الًتبية اليت تغرس ُب نفوس الناشئة ىذه القيم   
العلم، العمل مع طرح التقليد كاؼبساكاة بُت الناس كالتعاكف كالعدؿ كابة كاألمانة كالصدؽ 

 (25)".حبيث يكوف سلوكهم مطبقا ؽبا. (كاإلخبلص كغَت ذلك

 
 :أ٤ٔٛخ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ- 2.2.2
الًتبية اإلسبلمية ىي تربية اجتماعية تعمل على تنظيم عبلقة الفرد باألسرة اليت        

ينتمي إليها ، كتعمل الًتبية اإلسبلمية على تنمية ركح اؼببادرة كاؼبسؤكلية الفردية كتربز أنبية 
الًتبية اإلسبلمية من خبلؿ الوظائف اليت تؤديها ُب حياة الفرد  كآّتمع، كمن أىم ىذه 

: الوظائف
. تزكية القلوب كتطهَت النفوس، كتربية الضمائر كطبعها باػبصاؿ اغبميدة  -1
تنَت للناشئُت طريق اؽبدل، فيحرصوف على طاعة رّٔم من جهة كقياـ عبلقتهم بأبناء   -2

. آّتمع على أساس متفق من اغبب كالتعاكف



 
 
 
 
 
 
 

تزكيد الفرد بعقيدة معينة، كترسيخ ىذه العقيدة ُب نفسو حبيث تصبح جزءا من تكوينو   -3
كىي ُب ىذه اغبالة إمبا تستجيب ؼبتطلبات اإلنساف كتشبع لديو حاجة أساسية من . الكلي

. حاجاتو النفسية
ربدد للفرد األحكاـ كاؼببادئ كالقواعد كاؼبهارات اليت ّٔا ينتظم سلوكو حُت تعاملو مع   -4

ربو أثناء العبادة،  كعن طريقها يكتسب القيم كاؼبثل كالفضائل، كمن خبلؽبا يشعر الفرد 
. بالنمو الركحي كالصفاء النفسي كالراحة كاالطمئناف

تزكيد الفرد باؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبتصلة بالدين كمناىجو، كتكسبو الكثَت من اػبربات   -5
. اليت من شأهنا العمل على تكوين شخصيتو كتنميتها

سبكن الفرد كآّتمع على حد سواء من التمسك بالدين ركحيا كعمليا فبا يؤدم إٔب   -6
. حياة سعيدة للفرد كآّتمع

أما الدكر النفسي للًتبية اإلسبلمية دبا ربققو للنفس اإلنسانية من توافق داخلي   -7
 .كخارجي

 
 :أثؼبد اُز٘ؾئخ اإلعال٤ٓخ- 3.2.2

: أما أبعاد كؾباالت التنشئة اإلسبلمية فهي
 اؼبقصود بالًتبية اإليبانية ىي ربط الطفل منذ :اُزشث٤خ اإل٣ٔب٤ٗخ ٝ اُشٝؽ٤خ- 1.3.2.2

كالدتو بأصوؿ اإليباف، كتعويده على أركاف اإلسبلـ كتعليمو حُت سبييزه مبادئ الشريعة 
كنعٍت بأصوؿ اإليباف كل من اغبقائق اإليبانية كاألمور الغيبية، كاإليباف با . اإلسبلمية

. سبحانو   كتعأب كاإليباف باؼببلئكة كاإليباف بالكتب السماكية كاإليباف بالرسل صبيعا
 :كمن األمور اليت تدؿ على عناية اإلسبلـ بالًتبية اإليبانية ىي

 
 كي يكوف الفرد قادرا على القياـ بأعباء اغبياة، هبب أكال أف :اُزشث٤خ اُغغ٤ٔخ- 2.3.2.2

. يكوف قويا ُب جسمو كسليما ُب بدنو
:  كأما من اؼبنهج الذم رظبو اإلسبلـ ُب تربية الناشئة جسميا فهو كما يلي

، حبيث يعطي الفرد ثلثا لطعامو كثلثا   -1 إتباع القواعد الصحيحة ُب اؼبأكل كاؼبشرب كالنـو
. لشرابو كثلثا لنفسو

. العبلج من األمراض  -2
كأعدكا لهم ما }: اغبث على فبارسة الرياضة كألعاب الفركسية ربقيقا لقولو تعأب  -3

 *.{استطعتم من قوة  كمن رباط الخيل
 



 
 
 
 
 
 
 

كيقصد ّٔا تربية   كتأديب الولد على االلتزاـ بآداب : اُزشث٤خ االعزٔبػ٤خ- 3.3.2.2
اجتماعية معينة كفاضلة تنبع من العقيدة اإلسبلمية ليظهر ُب آّتمع على خَت كجو من 

كمن أىم اؼبظاىر اليت تشَت إٔب . خبلؿ حسن التعامل كاألدب كاالتزاف كالتصرؼ حبكمة
: عناية اإلسبلـ بالًتبية االجتماعية ىي

حرص اإلسبلـ على أف تقـو األسرة بدكرىا ُب توجيو األفراد من التمركز حوؿ الذات   -1
. إٔب االندماج ُب آّتمع، ك تكوين الشخصية االجتماعية ؼبواكبة كل ما وبدث حوؽبا

. اغبث على إقامة العبلقات األسرية القوية على أسس متينة  -2
. تعليم األكالد على كيفية التعامل مع اآلخرين كاختيار الرفاؽ  -3
التغلب على مشكلة تلبية حاجات الطفولة اؼبرتبطة بالنضج االجتماعي مثل اغباجة   -4

ك قد . كاغباجة إٔب االنتماء. إٔب األمن كاغباجة إٔب ابة كالشعور باؼبيل إٔب اآلخرين
أخذت الًتبية اإلسبلمية ّٔذه اغباجات قصد إشباعها ك ىذه اغباجات قد أكدىا فيما 

. (26)"سلم اغباجات"' ماسلو'بعد 
 غرس ؾبموعة من القيم اػبَتة اليت ال غٌت عنها ألم عضو ُب آّتمع اإلسبلمي،  كمن  -5

 .اْب...العمل، اؼبساكاة بُت الناس، التعاكف، الشعور باالنتماء إٔب اعبماعة: ىذه القيم
 

ك ىي االعتناء بصحة العقوؿ كرعايتها كتقديرىا حىت يبقى : اُؼو٤ِخ اُزشث٤خ- 4.3.2.2
ك فبا حذر منو علماء الصحة كأصبع . تفكَت األفراد سليماك ذاكرهتم قوية كأذىاهنم صافية

عليو األطباء على أنو وبدث أضرارا بالغة ُب صحة اعبسم كالعقل معا ىو تناكؿ اػبمور 
 (27)".كمفسدة اإلثارات اعبنسية كالتدخُت كاؼبخدرات

 
 كيقصد بالًتبية النفسية تربية األبناء منذ أف يعقلوا على اعبرأة :اُ٘لغ٤خ اُزشث٤خ- 5.3.2.2

كالصراحة كالشجاعة كالشعور بالكماؿ كحب اػبَت لآلخرين كاالنضباط عند الغضب 
اؽبدؼ من ىذه الًتبية تكوين شخصية الفرد . كالتحلي بكل الفضائل النفسية كاػبليقة

. كتكاملها كاتزاهنا
 

فمسؤكلية اؼبربُت ُب ميداف الًتبية األخبلقية شاملة لكل ما : األخاله٤خ اُزشث٤خ- 6.3.2.2
يتصل بإصبلح نفوس الناشئة كتقوٙب اعوجاجهم، ك ترفعهم عن الرذائل كحسن معاملتهم 

لآلخرين فهم مسئولوف عن تنشئة األكالد منذ الصغر على الصدؽ كاألمانة كاالستقامة 
. كاإليثار  كاحًتاـ الكبَت كاإلحساف إٔب اعبار كؿببة اآلخرين



 
 
 
 
 
 
 

حيث أف ربصُت النفس خلقيا يرجع ُب األساس إٔب كعي األفراد بقيم األخبلؽ "
فالصدؽ كاألمانة ك الوفاء بالوعد كالشرؼ كالكرامة . كفائدهتا ؽبم ُب حياهتم االجتماعية

كحسن السلوؾ، كلها أفعاؿ خلقية ال تظهر إال ُب تعاملهم بعضهم مع البعض الناتج عن 
 (28)".معاشرهتم بعضهم بعضا

 
يقصد بالًتبية اعبنسية للطفل اؼبسلم إعطاء الطفل اػبربة : اُزشث٤خ اُغ٘غ٤خ- 7.3.2.2

الصاغبة اليت تؤىلو غبسن التكيف ُب اؼبواقف اعبنسية ُب مستقبل حياتو كحاضره اعتمادا 
. على التعليم كاإلوباء كالتوجيو

كهتتم الًتبية اعبنسية بتعليم األبناء كتوعيتهم كمصارحتهم منذ أف يعقلوا بالقضايا اليت       
تتعلق باعبنس كترتبط بالغريزة كتتصل بالزكاج حىت إذا كرب الطفل تفهم أمور اغبياة، فعرؼ 

.  اغببلؿ كاغبراـ، كأصبح السلوؾ اإلسبلمي خلقا لو كعادة
 
: اُؼٞآَ أُؤصشح ك٢ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ- 3.2 

لؤلسرة دكر كبَت ُب تنشئة األبناء تنشئة إسبلمية : دٝس األعشح ك٢ اُزشث٤خ- 1.3.2
صاغبة حيث إف البيئة اليت ينشأ فيها الفرد ؽبا الدكر الكبَت ُب تقوٙب سلوكو كمبادئو 

اإلسبلمية، لذلك على األب كاألـ ترسيخ العقيدة اإلسبلمية الصحيحة ُب نفوس أطفاؽبم 
كمثاؿ على ذلك حثهم على متابعة الربامج الدينية، قراءة الكتب النافعة كالقيمة كحثهم 

ك أمر أىلك بالصالة كاصطبر }: على الصبلة  كالصياـ كحسن تأديبهم، قاؿ تعأب
**. {عليها
فالرجل راع ُب بيتو كىو مسئوؿ عن رعيتو، كاؼبرأة راعية ُب بيت زكجها كمسئولة عن ]    

** *.  [رعيتها، ككلكم مسئوؿ عن رعيتو
. كهبب على األسرة إتاحة الفرصة للولد ليختلط باألطفاؿ اآلخرين إذا كاف كحيدا      

كعدـ إبداء القلق عليو، كعدـ التدخل الدائم ُب أموره كّٔذا تساعده لينضج عقليا 
 (29)".كاجتماعيا

 
ك ذلك أف يلمس الطفل من اؼبريب ؿببة : دٝس أُغغذ ك٢ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ- 2.3.2

 (30)".اؼبساجد كتعظيمها
كذلك باصطحاب اآلباء ألكالدىم لتعلم آداب اؼبسجد كإغباقهم جبماعة ربفيظ       

. القرآف الكرٙب، كبذلك تتوثق صلتو باؼبسجد كليتعرؼ على رفقة صاغبة



 
 
 
 
 
 
 

كلقد أسهم اؼبسجد كال يزاؿ يسهم إسهاما فعاال ُب صياغة اغبياة اإلسبلمية اغبقيقة       
على ـبتلف اؼبستويات آّتمعية، كشىت أساليب الفقو كالتفقو ُب مسائل الدين كالدنيا من 
خبلؿ إقاـ صبلة اعبماعة بو ككذا حلقات  كدركس الذكر اؼبتنوعة كغَتىا، كمن الضركرة 

لذا . دبكاف كونو من العوامل اؼبؤثرة ُب تكوين شخصية الولد العلمية كالركحية كاعبسمية
فيجب إهباد ذلك التعاكف أك التفاعل الوثيق بُت البيت كاؼبسجد كاؼبدرسة حىت يسهل على 

الوالدين اغبفاظ على قوة كسباسك العمراف األسرم للناشئُت، ك بالتإب يستفيد من تربية 
. أسرية إسبلمية متكاملة تضمن ربقيق تنشئة اجتماعية سوية كمتوازنة كىادفة

إذف فالرسالة الًتبوية للمسجد ُب اإلسبلـ تكمل رسالة األسرة كاؼبدرسة كتًتكز       
بالدرجة األكٔب على الًتبية الركحية، ؼبا لصبلة اعبماعة كقراءة القرآف الكرٙب من نفحات 

. ربانية  كرضبات إؽبية إيبانية ال تنتهي كال تنقطع
 

ك أما اؼبدرسة فلها اليـو دكر أكرب من  :دٝس أُذسعخ ك٢ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ- 3.3.2
دكر اؼبسجد، كتعد اؼبؤسسة الًتبوية الثانية، ألهنا ربتوم الطفل مدة أطوؿ، كتتيح لو فرصة 

 (31).اغبصوؿ على أقراف
حيث تقـو اؼبدرسة بالبناء االجتماعي حيث يتعلم الطفل مبادئ التعامل كاحًتاـ اآلخرين 

كما تقـو اؼبدرسة بدكر فعاؿ ُب بناء األخبلؽ من خبلؿ توجيهات األسرة . كاالنضباط
. كاؼبدرسة، كما تقـو اؼبدرسة بتأىيل الطفل ؼبمارسة مهنة تنفعو كتنفو ؾبتمعو

 
حيث وبقق اعبليس حاجة اجتماعية  :(عٔبػخ اُقؾجخ)دٝس اُشكوخ اُقبُؾخ - 4.3.2

كنفسية، فالطفل يبيل إٔب رفقة يلعب كل منهم منفردا ُب منتصف السنة الرابعة كبعدىا 
. يبيل كل منهم إٔب اللعب اعبماعي

ككلما كرب الطفل احتاج إٔب كقت أطوؿ يقضيو مع رفقتو ليبدأ استقبللو عن كالديو،       
كأما ُب اؼبراىقة فالرفقة من أىم اغباجات النفسية كاالجتماعية اليت ال يستغٍت عنها 

  (32)".اؼبراىق
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 اُخالفخ

 
      إذف فتنشئة األطفاؿ ليست فقط مسؤكلية األسرة ُب ؾبتمعاتنا اغباضرة، بل ىي 

األسرة، اؼبدرسة، اؼبسجد، اإلعبلـ ككل : مسؤكلية متداخلة لكل مؤسسات آّتمع
اؼبؤسسات االجتماعية األخرل اؼبسئولة عن الضوابط األمنية كغَت ذلك من مؤسسات 
آّتمع، ككلما تكامل دكر ىذه اؼبؤسسات ُب خلق ٌجو اجتماعي سليم يبدأ باألسرة،  

حيث ينشأ الطفل على اؼبودة  كاالحًتاـ كابة، فإنو سيكوف سلوكو ُب مدرستو كُب 
آّتمع متسما بالتوادد كاالحًتاـ كالًتاحم كيتعلم كيف يقًتب من الناس كيقدرىم  

.  كيقدركنو
كإف االكبراؼ السلوكي عند الفرد إمبا ينتج من فقدانو الشعور باألمن كالشعور دبحبة 
اآلخرين، كغالبا ما يكوف اؼبنحرؼ من سلوكو ُب آّتمع فبن فقد ابة من كالديو   كذكيو 

. ُب الصغر أك فبن تعرضوا لسوء اؼبعاملة ُب الصغر
كبالتإب فالدين يدعو إٔب اؼبعاملة اغبسنة دائما كذلك من خبلؿ تنشئة اجتماعية 

. سليمة يتكيف دبوجبها الفرد مع كل اؼبواقف على اختبلفها
كأما عن الًتبية اإلسبلمية فهدفها األساسي ىو الًتبية اػبلقية كالدينية اليت ينبثق 

. عنها سلوؾ اؼبؤمن ك منهجو كطريقة تفكَته
فالًتبية اإلسبلمية ىي تلك اؼبفاىيم اإلسبلمية اليت تؤدم بالفرد إٔب عملية التخلي 

. ف األكصاؼ اؼبذمومة كالتحلي باألكصاؼ امودةعكالتحلي، التخلي 
فالًتبية دبعناىا العاـ ىي تدعو الفرد إٔب أف يرتبط خبالقو ك يسلك سلوكا يتفق مع 

عقيدة اإلسبلـ، كىذا معناه اشتماؿ الًتبية على العملية الًتبوية كالتعليمية معا سواء ُب 
.  ُب اؼبدرسة أك ُب آّتمعالبيت أك

إذف فهدؼ الًتبية اإلسبلمية ىو جعل الفكر الًتبوم ُب خدمة الدين على أساس 
. ربقيق ذلك على مستول الفرد كالعائلة كآّتمع
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 -دساعــخ ٤ٓذا٤ٗخ  -
                                                                                      

 ػجذ اُ٘ٞس أسصه٢ .د
                                                                 عبٓؼخ أ٢ًِ ٓؾ٘ذ ُٝؾــبط 

 ثبُج٣ٞشح
  

  :ٓوذٓــخ
نزعة كجدانية داخلية تعرب عن اذباه رفض كعدـ استحساف كفقداف "    النفور ىو    

، تنعكس سلوكيا ُب  (810، ص 1993فرج عبد القادر طو، )" الرغبة ُب موضوع معٌُت 
كالرفض ُب ىذه اؼبواقف ليس بسبب نقص أك انعداـ . االبتعاد عن اؼبوضوع كاؽبركب منو

اعباذبية ُب اؼبوضوع إمٌبا النعداـ الرغبة كفقداف االستثارة الذاتية من جانب الفرد، كإف كاف 
للموضوع دخل ُب ذلك ، أم ال وبدث مستقبل إمٌبا بتفاعل مع الفرد، فبا يعٍت تأثَته على 

االذباه . "كىو من زاكية اذباه سليب كبو موضوع ما. بعض األفراد دكف األفراد اآلخرين
 )." الٌذم ىو استعداد الستقباؿ، إحساس أك التصٌرؼ حٌياؿ موضوع ما بطريقة معٌينة

R.P.Taneja,1990,p-15 ) استعداد لبلستجابة بطريقة ثابتة كتقديرية ألناس أك أشياء "أك
كيعرٌفو . (468نعمة عبد الكرٙب أضبد، بدكف تاريخ النشر، ص  )" أك أحداث ؿبددة 

بالنزعة كبو أك ضد بعض العوامل البيئية، تصبح قيمة إهبابية أك   Bogardus بوجاردكس
لبلذباىات دكر كبَت ُب ربقيق تطٌور . ( 144ص، 1974ؿبمد عبد الرضباف عيسوم، )سلبية 

كربتل على كجو . اإلجتماعية، االقتصادية، الصحٌية كالًتبوية: آّتمع ُب ـبتلف اؼبيادين
اػبصوص مكانة بارزة ُب الًتبية كالتكوين كُب دراسات الشخصية كدينامية اعبماعة 

كتعترب من اددات األساسية للسلوؾ كؽبا أنبٌية كربل ُب . كالتواصل كالعبلقات اإلنسانية
كؽبذا فإهٌنا . توجيو الفرد كدكرا بارزا ُب حياتو، إذ تساعده على التكٌيف االجتماعي كالبيئي

فإذا فهمنا اذباىات األفراد سبكنا من . تشٌكل موضوعا أساسيا ُب الٌدراسات االجتماعية
كإذا توصلنا للوقوؼ عند . توجيههم كتسيَتىم كحىٌت من توقع سلوكاهتم كردكد أفعاؽبم

كالشك . مكٌونات تلك االذباىات أدركنا أسبابو، أك بشكل أخر أدركنا أسباب كٌل موقف
. أٌف لظاىرة النفور من التخصصات التقنٌية كاؼبهنية كموقف أك سلوؾ عبلقة باالذباىات

نقصد بالنفور ىنا رفض التبلميذ للتعليم التقٍت كالتعليم اؼبهٍت، يتجلى ُب غٌياب أك فقداف 
ييعرب عن اغبالة األكٔب بعدـ اختيارنبا كالثانية . كعدـ االندماج كاؼبواصلة االلتحاؽ رغبة

يؤدم قبوؿ شعبة معٌينة إٔب االندماج فيها ، االندماج الٌذم يعرب . برفض العمل كالبذؿ 
 عبد الرضباف اؼبالكي، )سبٌكن فرد أك ؾبموعة من أفراد من االلبراط ُب سَتكرة ما " عن 



 
 
 
 
 
 
 

5ص  2001
كنقصد بو االندماج ُب ٌدراسة ما أك زبصص ما تقبل التعليم فكرة، عمبل . ( 

 .كحىٌت سلوكا، كيظهر ذلك ُب الرضى، االنضباط كُب النتائج أيضا 
ما ىي عوامل النفور من التعليم : ينطلق البحث بوضع أسئلة ىي : منهجية الٌدراسػة

 التقٍت كاؼبهٍت ؟ 
 كىل زبتلف من التعليم التقٍت للمهٍت ؟

 
ثانوية علياف ضبيمي : اىتمنا بثبلث ثانويات من كالية البويرة كىي  :٤ٓذإ اُجؾش - 

: ببلدية الشرفة، ثانوية ىوارم بومدين كثانوية أكعمراف دبدينة البويرة كثبلثة معاىد كىي
- تيزم )اؼبعهد الوطٍت اؼبتخصص ُب التكوين اؼبهٍت ىاد٘ب السعيد باألربعاء ناث إيراتن 

باؼبكاف  كمعهد عبد القادر معتوؾ( اغبراش ) ،معهد ؿبمد الطيب بوسنة بامدية  (كزك
  .(كادم ظبار )اعبميل 

  
البسيطة اعتمدنا ُب اختيار الثانويات كأفراد العٌينة على اؼبعاينة العشوائية  :اُؼ٤ّـ٘خ - 

 منتشرة عرب إحدل عشر 14)باستعماؿ جداكؿ األرقاـ العشوائية، أما اؼبعاىد فلقلتها 
مست الٌدراسة ـبتلف . أخذنا القريبة من مقرنا كلصغر تعدادىا أخذنا كٌل أفرادىا  (كالية

كعلى ذلك كاف العدد  (84)، األكلياء (70)، الفريق الًتبوم  (154)اؼبتعاملُت من تبلميذ 
 كيبلحظ أنٌو بالنسبة لؤلكلياء فقد قدمنا االستبيانات لكٌل األكلياء لكن ٓب نسًتجع ،308

 كىي نسبة نعتربىا كبَتة، ٓب نكن نتوقعها ؼبا ىو معركؼ %49.12 أم بنسبة 84سول 
أما بالنسبة للتعليم اؼبهٍت فتكونت العينة . عنهم من غٌياب كعدـ اىتماـ دبثل ىذه األمور

 مع عدـ استطاعتنا مس األكلياء 243 تربوم كعلى ذلك كاف العدد 41و تلميذ 202من 
 .   رغم ؿباكالتنا العديدة

  
 :رو٤٘بد عٔغ اُج٤بٗبد - 
 صممنا ثبلثة استبيانات ـبتلفة باختبلؼ فئات العٌينة، يتكٌوف من أربعة :االعزج٤بٕ - 1

 : أقساـ ىي 
عدـ كضوح  )ؾباؿ األفاؽ - ؾباؿ النتائج  - (نقص اإلعبلـ)ؾباؿ اإلعبلـ - ؾباؿ اؼبيل-

 .(اؼبستقبل الٌدراسي كاؼبهٍت
أجريناىا مع مديرم الثانويات كمفتشي الًتبية كالتكوين اؼبكٌلفُت باؼبواد  :أُوبثِخ  -2

التقنٌية بالنسبة للتعليم التقٍت كمديرم اؼبعاىد كمديرم الٌدراسة كالًتبصات بالنسبة للتعليم 



 
 
 
 
 
 
 

ماذا تقًتح للرفع من إقباؿ - حسب رأيك ما ىي أسباب النفور منو ؟ : - كجهنا. اؼبهٍت
 التبلميذ عليو ؟

  
 : األدٝاد اإلؽقبئ٤خ-  

 ربويل بعض اإلجابات ؼبعطيات قابلة للقراءة كالتفسَت، خاصة :اُ٘غت أُئ٣ٞخ- 1
 . األسئلة اؼبكملة

 ٌدراسة الفركؽ ُب أراء أفراد العٌينة ُب أغلبٌية بنود :Chai square  ًبف ٓشثغ- 2
 . االستبياف 

 :ػشك اُ٘زبئظ ٝرؾ٤ِِٜب
   :ٖٓ اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘  -1
يهعترب اؼبيل سببا ىاما ُب ربقيق النجاح ، كمعرفتو أك اكتشافو يساعد  :ا٤َُٔ - 1-1

القائمُت على التوجيو ُب إهباد للتلميذ التخصص أك الفرع  البلئق بو، ىذا إٔب جانب 
جعلهم قادرين على إرشاده عما ينبغي أف يسلكو ُب حٌياتو الٌدراسية كاؼبهنٌية بغٌية ربقيق 

كال شك أنٌو كٌلما كاف ميل التلميذ لشعبة أك تعليم قٌويا كٌلما كانت فرص النجاح . النجاح
كبَتة، لكن طبعا بتوٌفر األسباب األخرل كالظركؼ االجتماعية ، االقتصادية، النفسٌية 

 ...كالبيداغوجية 
 الشك أٌف اؼبيل لتخصص ما أك لتعليم ما هبعل :اُزلن٤َ ث٤ٖ أٗٞاع اُزؼ٤ِْ- أ

التلميذ يعرب عن ذلك عند إعطائو الفرصة، تظهر النتائج عدـ تفضيل التبلميذ للتعليم 
 : التقٍت أيضا

 تفضيل تالميذ التعليم التقني بين أنواع التعليم 
 النسبػة التكرار اختيػػػار التخصص

 71.42 110 العػػػػلمي

 25.97 40 التقنػػػػػي

 02.59 04 اؼبهنػػػػي

 / 154 آّمػػػػػػوع

                            
بأنٌو لو سهنحت ؽبم فرصة إعادة االختيار  (%71.42)  يؤكد التبلميذ كبنسبة عالية      

 كاؼبهٍت بنسبة %25.97الختاركا التعليم العلمي، بينما التقٍت ٓب ىبتاركه سول بنسبة 
اسوبة  2كبتطبيق اختبار كاؼ تربيع ظهر بأٌف للفركؽ داللة إحصائية إذ ؾ. 02.59%

كحىٌت . 02 كدرجة حرية 0.01عند مستول ألفا  (09.21)أكرب من آّدكلة  (113.19)



 
 
 
 
 
 
 

اآلباء حينما سألناىم جاءت إجاباهتم لتؤكد عدـ موافقتهم عن توجيو أبنائهم إليو مثلما 
 :  يهظهر اعبدكؿ 

 مدل موافقة األكلياء على توجيو األبناء للتعليم التقني 
 النسبػة التكرار الموافقة على توجيػػػو االبن

 35.71 30 نعػػم

 64.28 54 ال

 / 84 آّمػػػػوع

                   
 ، كقد تأكدنا من داللة الفرؽ بُت ىذه النسبة كنسبة %64.28       تؤكد ذلك نسبة 

، فبا يعٍت بأٌف اآلباء  (06.63)أكرب من آّدكلة  (06.85)اسوبة  2ؾالٌذين نفوا ذلك إذ 
كإف كاف ىذا دليل على عدـ أخذ رأم الوٌٕب . ٓب يكونو موافقُت على توجيو أبنائهم إليو

بعُت االعتبار ُب عملٌية التوجيو فإنٌو يٌدؿ أيضا على إمكانٌية كونو عامبل من عوامل النفور، 
خاصة إذا عرفنا ما لؤلب من تأثَت ُب مواقف األبناء ذباه ـبتلف القضايا كعبلقتو بتكوين 

تهعد استشارة األكلياء ؿبورا ىاما ُب عملٌية التوجيو كذلك لسببُت أكؽبما كوهنم . االذباىات 
أكثر الٌناس معرفة دبيوؿ أبنائهم حبكم معايشتهم غبياهتم األكٔب حيث تتشٌكل اؼبيوؿ، كال 

اكتشاؼ اؼبيل بصورة دقيقة أك بالصورة اليٌت يعرفها - مهما كاف نوعها - يبكن أليٌة تقنٌية 
األب أك األـ، ثانيهما كوف الوالداف طرفُت ىامُت ُب بناء االختيار الٌذم يتشٌكل عرب 

كفبا يؤٌكد غٌياب الرغبة كعامل من عوامل النفور ذكرىا من طرؼ اآلباء كسبب . السنُت
أكؿ من أسباب عدـ اؼبوافقة على توجيو أبنائهم للتعليم التقٍت مثلما يظهر ُب ىذا اعبدكؿ 

 : 
 أسباب عدـ موافقة اآلباء على توجيو األبناء للتعليم التقني 

 النسبػة التكرار أسباب عدـ الموافقة على التوجيو
 68.51     37         عدـ رغبة ابٍت لو 

 33.33     18         ضعف ابٍت ُب اؼبواد العلمية 

 14.81      08         صعوبة التخصص

 07.40     04         تد٘ب نسب قباح تبلمذتو ُب البكالوريا 

 05.55     03        زبصص ال يناسب اعبنس اللطيف 

  03.70     02         قلة األساتذة األكفػاء 

 01.85     01         ال يضمن اؼبستقبل اؼبهٍت البٍت  

 01.85     01         ال أستطيع توفَت كسائل الٌدراسة فيو 

. نبلحظ بأٌف السبب الثا٘ب ىو ضعف األبناء ُب اؼبواد العلمٌية ٍبٌ صعوبة التخصص       
كأٌكدت اؼبعاعبة اإلحصائية ٌداللة . كُب سؤاؿ آخر أٌكد اآلباء تفضيلهم للتعليم العلمي

، يبٌُت اعبدكؿ  (09.21)أكرب من آّدكلة  (35.42) اسوبة 2الفركؽ بُت اإلجابات إذ ؾ
 : األٌب النتائج 



 
 
 
 
 
 
 

 تفضيل التعليم العلمي من طرؼ األكلياء 
     النسبػة     التكرار    التعليم المفضػػػػل

 61.90    52        العػػػػػػػلمي

  24.57    24        التقنػػػػػػػي

 09.52    08        اؼبهنػػػػػػػي

        / 84        آّمػػػػػوع

 من التبلميذ %83.76ترل نسبة  :ٓذٟ ر٘بعت اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ ٓغ ا٤ٍُٔٞ - ب
 :  يظهر ُب اعبدكؿ مثلما%16.23عدـ تناسب التعليم التقٍت مع ميوؽبم مقابل 
 ال تناسب التعليم التقني مع ميوؿ التالميذ

 النسبػة التكرار ال يناسب ميوؿ التلميذ
 83.76 129 نعػػم

 16.23 25 ال

 / 154 آّمػػػػوع

أكرب  (70.23)اسوبة  2ىذا الفرؽ الكبَت بُت النسبتُت أٌكد اختبار كاؼ داللتو ، إذ ؾ
ما يعٍت ٌداللة الفركؽ، كىذا يعٍت بأٌف التبلميذ رغم كجودىم ُب ىذا  (06.63)من آّدكلة 

 . التخصص يركف بأنٌو ال يوافق ميوؽبم 
 لكن رغم ذلك يعتقدكف بأنٌو يبٌكنهم من ربقيق :رؾو٤ن األٛذاف أُغزوج٤ِخ - ج

 : أىدافهم اؼبستقبلٌية مثلما نرل ُب ىذا اعبدكؿ 
 التعليم التقني كأىداؼ التالميذ المستقبلٌية 

عدـ تمكين التالميذ من تحقيق األىداؼ 
 المستقبلية

 النسبػة التكرار

 32.46 50 نعػػم

 67.53 104 ال

 / 154 آّمػػػػوع

 
 كدرجة 0.01عند مستول ألفا  ( 06.63)أكرب من آّدكلة  (18.93)اسوبة  2       ؾ

 كىو تأكيد على ٌداللة الفركؽ بُت اإلجابات كلصاّب نفي عدـ سبكينو ؽبم من 01حرية 
ما يبكن استنتاجو ىو أنٌو رغم عدـ اختياره كعدـ تناسبو مع ميوؽبم إال . ربقيق أىدافهم 

أهٌنم يؤمنوف بتمكينو إياىم من ربقيق األىداؼ كذلك ردبا حبكم تواجدىم فيو كحبكم 
كيبكن أف نقوؿ أيضا بأٌف . إيباهنم باستحالة تغيَت التوجيو السيما ُب غٌياب اؼبعابر 

 . تأكيدىم عن عدـ تفضيلو كعدـ تناسبو مع ميوؽبم إمٌبا مقارنة بالتعليم العلمي
 



 
 
 
 
 
 
 

ككنتيجة لذلك يؤكدكف بأنٌو يؤىلهم ؼبمارسة  :رأ٤َٛ اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ ُٜٔ٘خ ٓشٓٞهخ - د
 كاختبار كاؼ تربيع يؤكد ٌداللة (%83.76)مهنة ذات مكانة اجتماعية مرموقة كبنسبة كبَتة 

 : نقٌدـ النتائج ُب ىذا اعبدكؿ  (06.63) أكرب من آّدكلة ( 70.23)الفركؽ، إذ اسوبة 
 لتعليم التقني كالمكانة اإلجتماعية حسب التالميذ

 النسبػة التكرار يؤىل لمهنة ذات مكانة اجتماعية مرموقة
 83.76 129 نعػػم

 16.23 25 ال

 / 154 آّمػػػػوع

                          
 : أما األكلياء فيتٌصوركف مستقبل أبنائهم اؼبهٍت سيئا كما يظهر ُب اعبدكؿ الٌتإب 

 تصٌور مستقبل تالميذ التعليم التقني من طرؼ األكلياء 
 النسبػة التكرار تصٌور مستقبل االبن

 47.61 40 جيٌػػػػػػػػد

 52.38 44 سػػػػػػػػيء

 / 84 آّمػػػػػوع

 
رغم تقارب النسب بُت التقديرين إال أٌف اؼبعاعبة اإلحصائية تؤكد ٌداللة الفركؽ        

 0.01 عند مستول ألفا ( 06.63) أكرب من آّدكلة (06.85) اسوبة   2بينهما، حبيث ؾ

 فبا يدفعنا للتأكيد على أهٌنم ال يتصٌوركف مستقبل أبنائهم اؼبهٍت إال سيئا، 01كدرجة حرية 
كال شك أٌف كراء ذلك أسباب . موقف يدؿ على تصٌور ذىٍت ذباه ىذا النوع من التعليم 

 :  عديدة، نستعرض بعضها ُب ىذا اعبدكؿ 
 أسباب تصٌور المستقبل المهني لتالميذ التعليم التقني سيئا حسب األكلياء 

     النسبػة     التكرار    أسباب ىذا التصٌور
 52.27     23        تد٘ب نسب النجاح ُب البكالوريا

 25.00     11        البطالة اليٌت تطاؿ خرهبيو

 20.45     09        صعوبة التخصص كتقٌلص نسب النجاح

 04.54     02        كونو خاص بالذكور 

 02.27     01        غٌياب االعتبار االجتماعي لشهاداتو

 
      السبب الوحيد الٌذم ربٌصل على نسبة معتربة ىو تد٘ب نسب النجاح ُب امتحاف 

شهادة البكالوريا، كىذا مرتبط بتصٌور اجتماعي خاص كىو اعتبار البكالوريا معيارا للنجاح 
كاعتبار االلتحاؽ باعبامعة السبيل لضماف اؼبستقبل اعبٌيد، ٍبٌ بدرجة أقل البطالة كىي ُب 

كمن األسباب اليٌت تقلل من ميل . اغبقيقة مرتبطة بالسبب األكؿ من حيث التصٌور 



 
 
 
 
 
 
 

التبلميذ ؽبذا التعليم االذباه االجتماعي، رفض تقليل الٌناس من أنبٌيتو يدؿ من بُت ما يدؿ 
 : عليو على التذمر من االذباه االجتماعي السليب

 رفـ التالميذ التقليل من أىمٌية التعليم التقني
 النسبػة التكرار أىمٌيتو رفـ تقليل الٌناس من

 77.92 120 نعػػم

 22.07 34 ال
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كىو  (06.63) أكرب من آّدكلة ( 48.02 )اسوبة  يؤكد اختبار كاؼ تربيع بأٌف        
إٌف العيش ُب ؿبيط يقلل أفراده من قيمة . دليل على كوف الفركؽ ذات ٌداللة إحصائية 

كأنبٌية أم زبصص هبعل التبلميذ ال يبيلوف كثَتا إليو كينفركف منو ، كآّتمع عرب منشآتو 
كضمن ثقافتو وبدد مكانات لكٌل نوع من التعليم مثلما يبٍت نسقا قٌيميا للمهن ، كال شك 

أٌف استحساف األغلبٌية لشعبة أك لتعليم معٌُت ليس نتيجة للصدفة إمٌبا كراءه عوامل كثَتة 
كإف أرجع أعضاء الفريق الًتبوم النفور . قولبها آّتمع كأعطى ؽبا صبغة ادد كاؼبوٌجو 

بالدرجة األكٔب لتد٘ب نسب النجاح ُب البكالوريا فقد أٌكدكا على سيادة االذباه االجتماعي 
السليب كبنسبة عالٌية أيضا  كتأثَت اإلعبلـ اؼبوازم ،ىذا إضافة إٔب قٌلة اإلعبلـ أك عدـ 

 : فٌعاليتو مثلما نرل ُب ىذا اعبدكؿ 
 أسباب النفور من التعليم التقني حسب الفريق التربوم 

 النسبػة التكرار أسبػػػػػػاب النفور

 82.85 58  تد٘ب نسب النجاح ُب البكالوريا 

 74.28 52  سيادة االذباه االجتماعي السليب 

 71.42 50 "السليب "  تأثَت اإلعبلـ اؼبوازم 

 61.42 43  قلة اإلعبلـ أك عدـ فعاليتو

 17.14 12 البطػػػالة اليٌت تطاؿ خرهبيو

 :  أخػػػػػرل 
 زبٌوؼ التبلميذ من صعوبتو  - 

 عدـ تشجيع األسرة للتبلميذ كتوجيههم     - 

07 10.00 
07 10.00 
04 05.71 

 : أما اآلباء فقد ذكركا أسبابا أخرل كثَتة كإف كاف معظمها بنسب قليلة كىي  
  أسباب النفور من التعليم التقني حسب األكلياء

     النسبػة     التكرار       أسباب النفور من التعليم التقني  

 41.66     35         قلة نسب النجاح ُب البكالوريا

 39.28     33         صعوبة التخصص 

  21.42     18         عدـ توفر الوسائل كاألدكات اغبديثة ُب الثانويات كُب السوؽ 

  21.42     18         عدـ سبٌكن ككفاءة أساتذتو 

 20.23     17         سيادة االذباه االجتماعي السليب 

 16.66     14         قٌلة التحسيس بأنبيتو كاإلعبلـ حولو

 11.90     10         كثػػػػافة الربامج

 10.71     09         البطالة اليٌت تطاؿ خرهبيو

 07.14     06         ضعف مستول خرهبيو 



 
 
 
 
 
 
 

ما نبلحظو ىو ربٌصل نفس السبب على أعلى نسبة بُت العٌينتُت كىو قٌلة نسب        
سيادة االذباه : - كما تكررت بعض األسباب كىي. النجاح ُب امتحاف شهادة البكالوريا

 .االجتماعي السليب
 .البطالة اليٌت تطاؿ خرهبيو -
 .قٌلة اإلعبلـ أك عدـ فٌعاليتو -

 
 :اإلػــالّ  -1-2

ينفي التبلميذ كوف التعليم التقٍت السبب ُب تفاقم : اُزقّٞس اُز٢٘ٛ ُِزؼ٤ِْ اُزو٢٘ -أ
اسوبة  2، إذ ؾمع تأكيد اختبار كاؼ تربيع داللة الفركؽ (%81.16)البطالة بنسبة كبَتة 

  فبا يعٍت أٌف عدـ ميلهم إليو ليس خوفا من البطالة (06.63) أكرب من آّدكلة   (59.84)
نقٌدـ النتائج عن العبلقة بينو . إمٌبا مثلما أٌكدت النتائج سابقا لعدـ تناسبو مع ميوؽبم 

 : كالبطالة ُب ىذا اعبدكؿ
 التعليم التقني كسبب للبطالة حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار سبب تفاقم البطالة ىو التعليم التقني
 18.83 29 نعػػم

 81.16 125 ال
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 إذا كاف البٌد من إعبلـ مدرسي للتعريف بأنواع :ٝعبئَ اإلػالّ ٝاُزؼ٤ِْ اُزو٢٘  -ب

التعليم كأنبٌية كدكر كٌل كاحد فإٌف ربسيس العامة كعلى كجو اػبصوص األكلياء كاألطفاؿ 
ُب ىذه النقطة بالذات . كبشكل مبٌكر يقع على عاتق كسائل اإلعبلـ السيما الثقيلة منها 

نفى التبلميذ أف تكوف أكؿ مرة ظبعوا بالتعليم التقٍت عن طريق كسائل اإلعبلـ كما تهظهره 
 : النتائج ُب ىذا اعبدكؿ 

 التعليم التقني ككسائل اإلعالـ حسب التالميذ   
السماع بو ألكؿ مرة كاف عن طريق كسائل 

 اإلعالـ
 النسبػة التكرار

 38.96 60 نعػػم

 61.03 94 ال
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 تأكيد على ٌداللة الفركؽ بُت ( 06.63 )أكرب من آّدكلة  ( 07.50 )اسوبة  2ككوف ؾ

نفت أف تكوف كسائل اإلعبلـ ىي اليٌت  %61.03اإلجابات، كمثلما يبدك فإٌف نسبة 



 
 
 
 
 
 
 

عرٌفتهم بو، كاألكيد أٌف اغبديث عن تعليم ما عرب الوسائل اإلعبلمية األكثر انتشارا كتأثَتا 
كظباع التبلميذ بو كبدكره كأنبٌيتو يؤدم إٔب الرفع من مستول اإلقباؿ كاغبد من نسبة النفور 

بل أكثر من ذلك يؤكد الفريق الًتبوم بأٌف اؼبدرسة ال تشٌجع ُب مراحلها األكٔب من . 
نقٌدـ النتائج ُب ىذا . خبلؿ براؾبها على التحاؽ التبلميذ بو فبا يزيد مستول اإلقباؿ تدفو 

 : اعبدكؿ 
 مدل تشجيع المدرسة االلتحاؽ بالتعليم التقني حسب الفريق التربوم 

 النسبػة التكرار ال تشجع المدرسة االلتحاؽ بالتعليم التقني
 91.42 64 نعػػم

 08.57 06 ال
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 ما يؤكد ٌداللة الفركؽ بُت اإلجابات، ( 06.63 ) أكرب من آّدكلة ( 48.02 )اسوبة  2ؾ
 .( %61.42 )كقد رأينا أيضا كيف ذكركا من أسباب النفور قٌلة اإلعبلـ كعدـ فٌعاليتو 

كاؼببلحظ أيضا ىو أٌف اإلعبلـ اؼبوازم يلعب دكرا سالبا ، إذ حىٌت كإف اقتنع التبلميذ بأنبٌية 
ىذا التعليم بفعل اغبصص اإلعبلمٌية اؼبقدمة ُب اؼبدرسة فسرعاف ما يهغَتكف رأيهم بسبب 

 ما يقاؿ عنو خارجها كما تؤكد النتائج
 التعليم التقني كاإلعالـ الموازم حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار تغيير اإلعالـ الموازم لموقف التلميذ منو
 74.67 115 نعػػم

 25.32 39 ال
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ٌداللة إحصائية كلصاّب  الفركؽ ما يضفي ( 06.63 ) أكرب من آّدكلة ( 84.13 )اسوبة  2ؾ
 )ُب اإلقباؿ عنو "السليب"التأكيد، كقد أٌكد الفريق الًتبوم أيضا تأثَت اإلعبلـ اؼبوازم

71.42% ) . 
ككنتيجة لكٌل ذلك ىبشى التبلميذ أف يبنعهم  :اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ ٝاُّذساعخ اُغبٓؼ٤خ  -ج

 : التعليم التقٍت من مزاكلة الٌدراسة اعبامعٌية مثلما نرل ُب اعبدكؿ األٌب 
 التعليم التقني كالٌدراسة الجامعية حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار الخوؼ من عدـ الوصوؿ للجامعة
 62.33 96 نعػػم

 37.66 58 ال
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 )اسوبة  2، ؾ من التبلميذ خوفهم من عدـ الوصوؿ للجامعة%62.33تؤكد نسبة 
كربٌدث .  كىو دليل على كجود فركؽ ٌدالة إحصائيا(06.63) أكرب من آّدكلة (09.37

اؼبديركف ُب اؼبقاببلت عن أمر مرتبط كىو ضيق ؾباؿ اختيار التخصصات اعبامعية مقارنة 



 
 
 
 
 
 
 

، ىذا إٔب جانب قٌلة نسب قباح تبلمذتو ُب البكالوريا  كُب . حباملي شهادة البكالوريا علـو
جانب أخر مكٌمل لئلعبلـ أٌكد الفريق الًتبوم بأٌف الكيفٌية اليٌت يتٌم ّٔا التوجيو تؤدم إٔب 

 كأٌكد احتبار كاؼ تربيع داللة  %84.28عدـ إقباؿ التبلميذ على ىذا التعليم بنسبة 
 0.01عند مستول ألفا  (06.63) أكرب من آّدكلة ( 32.91) اسوبة 2الفركؽ ، إذ ؾ
                              :نقٌدـ النتائج ُب اعبدكؿ األٌب . 01كدرجة حرية 

 كيفٌية التوجيو كالنفور حسب الفريق التربوم 
 النسبػة التكرار تؤدم كيفٌية التوجيو لعدـ اإلقباؿ على التعليم التقني

 84.28 59 نعػػم

 15.71 11 ال
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  : النتػػػػائج -1-3
يرل التبلميذ بأٌف التعليم التقٍت يتطٌلب : ريِّت اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ ُِوذساد اُلٌش٣خ-أ

 : قدرات فكريٌة أكثر من التعليم العلمي كذلك بنسبة عالٌية كما يهظهره اعبدكؿ الٌتإب
 تطٌلب التعليم التقني لقدرات فكريٌة أكثر حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار يتطٌلب قدرات فكرية أكثر من التعليم العاـ
 88.31 136 نعػػم

 11.68 18 ال
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 كىو دليل (06.63) أكرب من آّدكلة (90.41)  كقد أٌكد اختبار كاؼ بأٌف اسوبة        
الصعوبة اليٌت ذكركىا كسبب من أسباب الفشل كطبيعة . على كجود فركؽ ٌدالة إحصائيا

التعليم اليٌت ذبعلو يرتٌكز على التطبيق أكثر من النظرم نبا اللٌذاف هبعبلنو يتطٌلب قدرات 
فكرية أكثر، لكن عند الرجوع لكيفٌية التوجيو قبد ىذا األمر غائبا إذ أغلبٌية اؼبوجهُت إليو 
 . ال يتمتعوف دبستول عاؿو السيما ُب اؼبواد العلمٌية اؼبوجهة، ىذا كٌلو يقلل من اإلقباؿ عليو
      كُب السؤاؿ اؼبوإب اػباص بعدـ ربٌصل التبلميذ السابقُت على نتائج حسنة كسبب 

 : مؤثر ُب اإلقباؿ عليو انقسم التبلميذ بُت التأكيد كالنفي كما يظهر ُب اعبدكؿ األٌب
 نتائج التالميذ السابقين كتأثيرىا في الميل للتعليم التقني

 النسبػة التكرار ال أميل إليو بسبب ضعف نتائج التالميذ السابقين
 49.35 76 نعػػم

 50.64 78 ال
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 (0.02 )اسوبة  2كعلى ذلك ٓب يؤكد اختباركاؼ داللة ذلك الفرؽ الطفيف جدا إذ ؾ   
 .(06.63)أصغر من آّدكلة 

 



 
 
 
 
 
 
 

  :ا٥كــــبم  -1-4
 رغم النفور من التعليم التقٍت إال إٌف اؼبوجهُت إليو ال :اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ ٝاألكبم  -أ

  (%85.71 )يفقدكف األمل ُب اؼبستقبل  يؤمنوف بأنٌو يساعدىم على االلتحاؽ دبهنة جٌيدة 
 :  مثلما يهظهره اعبدكالف ( %76.62 ) كيبٌكنهم من إهباد مهنة بكٌل سهولة

 التعليم التقني كالمهن حسب التالميذ 
 النسبػة التكرار ال يساعد على االلتحاؽ بمهنة جٌيدة

 14.28 22 نعػػم

 85.71 132 ال
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 التعليم التقني كالعمل حسب التالميذ
 النسبػة التكرار يمكن من إيجاد مهنة بسهولة

 76.62 118 نعػػم

 23.37 36 ال
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اسوبة تساكم ُب السؤاؿ  2 كللفركؽ بُت اإلجابات داللة إحصائية كذلك لكوف ؾ      
 ، كعلى ذلك كبتفظ ّٔما (06.63) كنبا أكرب من آّدكلة 43.66 كُب الثا٘ب 78.57األكؿ 

أمر ىاـ جدا أف يكوف أملنا كبَت ُب اؼبستقبل كأف نرل آفاؽ . كسببُت من أسباب النفور
ٌدراستنا بنظرة إهبابية تفاؤلية، كىي قضايا كأمور هبب االستثمار فيها كجعلها تدفع التبلميذ 

 .لئلقباؿ على ىذا النوع من التعليم
 
  :ٖٓ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ  -2
  :ا٤ُٔـــَ -2-1
 يؤكد التبلميذ بأنٌو لو طهٌلب منهم إعادة االختيار :اُزلن٤َ ث٤ٖ أٗٞاع اُزؼ٤ِْ  -أ

كإف كانت النسب متقاربة شيئا ما خاصة بُت اختيار . الختاركا التعليم العلمي بدؿ اؼبهٍت 
 اسوبة  2العلمي كاختيار اؼبهٍت إال أٌف اؼبعاعبة اإلحصائية تؤكد ٌداللة الفركؽ حيث ؾ

،  نقٌدـ النتائج 02 كدرجة حرية 0.01 عند مستول ألفا (09.21) أكرب من آّدكلة (67.02)
 :ُب ىذا اعبدكؿ

 
 

 تفضيل تالميذ التعليم المهني بين أنواع التعليم
 النسبػة التكرار اختيػػػار التخصص

 50.00 101            العػػػػلمي

 06.43 13            التقنػػػػػي



 
 
 
 
 
 
 

 43.56 88            اؼبهنػػػػي

 / 202        آّمػػػػػػػوع

 مثلما نرل ُب %81.68كالسبب ىو عدـ تناسبو كميوؽبم اؼبهنٌية، أٌكدت ذلك نسبة   
 : اعبدكؿ األٌب 

 عدـ تناسب التعليم المهني مع ميوؿ التالميذ 
 النسبػة التكرار ال يناسب ميوؿ التلميذ

 81.68 165 نعػػم

 18.31 37 ال
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 كىو تأكيد لداللة الفركؽ بُت ( 06.63 ) أكرب من آّدكلة ( 81.10 )اسوبة   2ؾ
اإلجابات، أما عن التحاقهم بو التحاقا فاألكيد أنٌو ناتج عن تسٌرّٔم من التعليم الثانوم 

أك اؼبتوسط، فهم يلتحقوف ليس ميبل إليو إمٌبا ؼبواصلة الٌدراسة فقط كؿباكلة ضماف اؼبستقبل 
 .اؼبهٍت 

كعلى ذلك يعتقدكف بأنٌو يبٌكنهم من ربقيق أىدافهم  :رؾو٤ن األٛذاف أُغزوج٤ِخ -ب
 :اؼبستقبلٌية

 التعليم المهني كأىداؼ التالميذ 
عدـ تمكين التخصص من تحقيق 

 األىداؼ المستقبلية
 النسبػة التكرار

 17.32 35 نعػػم

 82.67 167 ال
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 أكرب من آّدكلة (86.25)اسوبة   2الفرؽ كبَت جدا بُت النفي كالتأكيد مثلما يبدك كؾ
 ، ما يؤكد ٌداللة الفركؽ إحصائيا كلصاّب النفي، كحىٌت إف ٓب يفضلو التعليم اؼبهٍت (06.63)

 . إال أهٌنم يركنو ؿبققا ألىدافهم اؼبستقبلية
 
 كإذا عرفنا نتائج السؤاؿ اؼبوإب الٌذم يبحث :رأ٤َٛ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ُٜٔ٘خ ٓشٓٞهخ  -ج

ُب مدل تأىيل التعليم اؼبهٍت ؼبمارسة مهنة ذات مكانة اجتماعية مرموقة ندرؾ بأٌف ىدؼ 
التبلميذ اؼبستقبلي ليس سول االلتحاؽ بعآب الشغل، أمّّ شغل حىٌت كإف ال يبوئهم مكانة 
اجتماعية مرموقة، كاختصار اؽبدؼ ُب اؼبنصب فقط يٌدؿ أيضا عن االكتفاء دبا ىو موجود 

 نقٌدـ النتائج ُب ىذا اعبدكؿ .  ُب ظل تسٌرّٔم كعدـ قبوؽبم ُب تعليم آخر يبيلوف إليو
 التعليم المهني كالمكانة االجتماعية حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار يؤىل لمهنة ذات مكانة اجتماعية مرموقة
 36.63 74 نعػػم

 63.36 128 ال



 
 
 
 
 
 
 

 / 202 آّمػػػػوع

. (06.63 ) أكرب من آّدكلة (14.43)اسوبة  2أٌكد اختبار كاؼ تربيع داللة الفركؽ، إذ ؾ
كمن األسباب اليٌت تقلل من ميلهم االذباه االجتماعي، كعلى ذلك يرفضوف تقليل الٌناس 

 : من أنبٌيتو كبنسبة كبَتة نوعا ما كما نرل ُب اعبدكؿ الٌتإب
 رفـ التالميذ التقليل من أىمٌية كقيمة التعليم المهني 

 النسبػة التكرار أىمٌيتو رفـ تقليل الٌناس من
 57.92 117 نعػػم

 42.07 85 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 01حزيت كدرجة 0.05 عند مستول ألفا ( 03.84 ) أكرب من آّدكلة ( 05.06 ) اسوبة 2ؾ
 ( %57.92 )كإذا قارنا النسبة . كىو دليل على كجود فركؽ ٌدالة إحصائيا بُت اإلجابات 

قبدىا صغَتة نوعا ما  ( %77.92 )بنسبة رفض تبلميذ التعليم التقٍت تقليل الٌناس من أنبٌيتو 
، ردبا ىذا راجع لكوهنم كتبلميذ غَت مقتنعُت ّٔذا النوع من التعليم أك لكونو حديث كلقٌلة 

كقد أٌكد الفريق الًتبوم بأٌف السبب األكؿ للنفور منو ىو تأثَت اإلعبلـ . اإلعبلـ حولو 
اؼبوازم، ٍبٌ بعده قٌلة اإلعبلـ أك عدـ فٌعاليتو كبعدنبا مباشرة سيادة االذباه االجتماعي 

 . السليب، ٍبٌ عدـ كجود فرص االلتحاؽ باعبامعة
 أسباب النفور من التعليم المهني حسب الفريق التربوم  

 النسبػة التكرار أسبػاب النفػػػػػور
 65.85 27 "السليب " تأثَت اإلعبلـ اؼبوازم 

 60.97 25 قلة اإلعبلـ أك عدـ فٌعاليتة 

 58.53 24 سيادة االذباه االجتماعي السليب

 53.65 22 عدـ كجود فرص االلتحاؽ باعبامعة

 07.31 03 البطػػػالة اليٌت تطاؿ خرهبيو

 00 00  أخػػػػػػػػػػرل 

على - بشكل كبَت- كاؼببلحظة اليٌت هبب اإلشارة إليها أيضا ىي عدـ التأكيد       
، كذلك ردبا غبداثة التخصص كعدـ كرب خرهبيو كبالٌتإب تصادمهم مع (%07.31)البطالة 

أما ارتفاع نسبة عدـ كجود فرص االلتحاؽ باعبامعة فأمر منطقي . البحث عن العمل
كنشَت ُب ىذه النقطة إٔب التفكَت ُب . خاصة ُب غٌياب أك ذبميد مشركع البكالوريا اؼبهنٌية 

 . BTSإنشاء دبلوما جديدا يضاىي الدبلـو اعبامعي كىو دبلـو تقٍت ساـ 
 
  :اإلػــــالّ - 2-2
ينفي التبلميذ كوف التعليم اؼبهٍت السبب ُب تفاقم : اُزقّٞس اُز٢٘ٛ ُِزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ  -أ

البطالة، كإذا كاف ىذا التعليم حديثا، عمره ال يسمح بتأكيد تسببو ُب البطالة فإهٌنم ال 



 
 
 
 
 
 
 

يؤمنوف بذلك كىو دليل على أٌف عدـ ميلهم إليو ليس ؽبذا السبب إمٌبا ألسباب أخرل 
كالنظرة االجتماعية، كاختيارىم للتعليم العلمي أيضا ليس خوفا من البطالة إمٌبا أيضا 

 : نقٌدـ النتائج ىنا. للنظرة االجتماعية، كللنظاـ القٌيمي دكر كبَت
 التعليم المهني كالبطالة حسب التالميذ 

 فبا يعٍت كجود فركؽ جوىرية ٌدالة إحصائيا (06.63) أكرب من آّدكلة (38.33)اسوبة  2ؾ
كلصاّب نفي تسبب التعليم اؼبهٍت ُب تفاقم البطالة، كقد رأينا سابقا كيف أٌف البطالة 

 . كسبب من أسباب النفور ٓب يعطو الفريق الًتبوم إال أدٗب نسبة 
 
 أٌكد التبلميذ بأٌف ظباعهم ّٔذا التعليم ألكؿ مرة :ٝعبئَ اإلػالّ ٝاُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ -ب

 : ٓب يكن عن طريق كسائل اإلعبلـ كما يهظهره ىذا اعبدكؿ
 التعليم المهني ككسائل اإلعالـ حسب التالميذ 

السماع بو ألكؿ مرة كاف عن  طريق كسائل 
 اإلعالـ

 النسبػة التكرار

 23.26 47 نعػػم

 76.73 155 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 كىذا يعٍت أٌف ىناؾ فركؽ جوىرية ذات (06.63) أكرب من آّدكلة (57.74) اسوبة 2ؾ
داللة إحصائية، ُب الوقت الٌذم من اؼبفركض أف تلعب كسائل اإلعبلـ دكرىا لكونو 

حديث النشأة ككجوده إمٌبا ليكٌمل التعليم العاـ، ناىيك عن دكرىا ُب اإلعبلـ اؼبدرسي 
كإذا كاف اإلعبلـ اػبارجي يزيد من حٌدة النفور فإٌف اؼبدرسة ُب . بشكل عاـ كمستمر

يومياهتا ال تشٌجع التبلميذ كال تدفعهم الختيار التخصصات  سواء عن طريق اإلعبلـ 
اؼبدرسي أك من خبلؿ الربامج كالدركس ، كُب ىذه النقطة األخَتة يؤكد أعضاء الفريق 

نرل ذلك ُب . الًتبوم بأهٌنا ال تشجع من خبلؿ براؾبها التحاؽ التبلميذ بالتعليم اؼبهٍت 
 :اعبدكؿ الٌتإب 

 مدل تشجيع المدرسة االلتحاؽ بالتعليم المهني حسب الفريق التربوم
 النسبػة التكرار ال تشجع المدرسة االلتحاؽ بالتعليم المهني

 75.60 31 نعػػم

 24.39 10 ال

 / 41 آّمػػػػوع

 النسبػة التكرار سبب تفاقم البطالة ىو التعليم المهني
 28.21 57 نعػػم

 71.78 145 ال

 / 202 آّمػػػػوع



 
 
 
 
 
 
 

كىذا يدؿ على كجود فركؽ جوىرية ذات  (06.63) أكرب من آّدكلة (10.75)اسوبة   2ؾ
كإٔب جانب ذلك فإٌف لئلعبلـ اؼبوازم األثر البارز كما يبدك . ٌداللة إحصائية بُت اإلجابات

 : ُب اعبدكؿ
 التعليم المهني كاإلعالـ الموازم حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار تغيير اإلعالـ الموازم لموقف التلميذ منو
 58.41 118 نعػػم

 41.58 84 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 ،01 كدرجة حرية0.05 عند مستول ألفا (03.84) أكرب من آّدكلة (05.72)اسوبة   2ؾ
فرغم ما قد وبقق القليل من اإلعبلـ اؼبضموف ُب اؼبتوسطة كالثانوية من نتائج إهبابٌية على 

أمر . مستول اختيارات التبلميذ إال أٌف ما يقاؿ عنو خارجها يكٌسره كهبعلهم يغٌَتكف رأيهم
يفرض عمبل كبَتا ينتظر اعبهات اؼبعنٌية ؼبواجهة أثار اإلعبلـ اؼبوازم السلبٌية كجعل إيباف 
األفراد بو قٌويا ال تزعزعو أيٌة قٌوة أك ضبلة، كإذا كاف ىذا مبنٌيا على نشاطات إعبلمية فإنٌو 

أيضا مبٍت على الصورة اليٌت تعطى لو ُب الواقع كاعبانب التنظيمي للٌدراسة،  شهادات 
 .اؼبتخرجُت كمكانتها ُب سوؽ العمل كما إٔب ذلك 

 
كمن أسباب النفور أيضا عدـ سبكينو التبلميذ  :اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُّذساعخ اُغبٓؼ٤خ - ج

مثلما ذكرنا سابقا تربط أغلبٌيتنا النجاح باغبصوؿ على شهادة . من مزاكلة الٌدراسة اعبامعية
البكالوريا فقط كبالدخوؿ للجامعة، كالواقع ىو أٌف النجاح ىو التمٌكن كضماف اؼبنصب 

كاؼبهنة ذات اؼبكانة االجتماعية كاالقتصادية، كىذا يبكن أف وبدث دكف اؼبركر عن اعبامعة، 
-أفرادا كمؤسسات-كما أٌف اعبامعة ال تعٍت بالضركرة ربقيق النجاح، فبا يفرض علينا

السعي لتغيَت ىذه الصورة كؿباربة ىذا االعتقاد كإف كاف التوؽ للجامعة كالٌدراسات العليا 
 :نقٌدـ نتائج السؤاؿ ُب اعبدكؿ الٌتإب. أمور ؿبببة كإهبابية

 
 

 التعليم المهني كالٌدراسة الجامعٌية حسب التالميذ      
 النسبػة التكرار الخوؼ من عدـ الوصوؿ للجامعة

 68.31 138 نعػػم

 31.68 64 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 كالفركؽ دالة % 31.68من التبلميذ يتخوفوف من عدـ  الوصوؿ للجامعة مقابل  % 68.31
كُب اعبانب اؼبكٌمل لئلعبلـ،  .(06.63)أكرب من آّدكلة  (27.10)اسوبة 2إحصائيا إذ ؾ



 
 
 
 
 
 
 

أال كىو التوجيو، تؤكد أغلبٌية أفراد عٌينة الفريق الًتبوم بأٌف الكيفٌية اليٌت يتٌم ّٔا تؤدم إٔب 
  اسوبة 2عدـ اإلقباؿ على ىذا التعليم كللفركؽ ٌداللة إحصائية إذ ؾ

 :  ، نقٌدـ النتائج ُب اعبدكؿ األٌب (06.63)أكرب من آّدكلة  (17.78)
 كيفٌية التوجيو كالنفور من التعليم المهني حسب الفريق التربوم 

 النسبػة التكرار تؤدم كيفٌية التوجيو لعدـ اإلقباؿ على التعليم المهني
 82.92 34 نعػػم

 17.07 07 ال

 / 41 آّمػػػػوع

 
  :اُ٘زـــبئظ  -2-3   
 التبلميذ تطٌلب  من%57.92 ينفي :ريِّت اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ُِوذساد اُلٌش٣خ  -ا

التعليم اؼبهٍت لقدرات فكريٌة أكثر من التعليم العاـ، كاؼبعاعبة اإلحصائية أٌكدت عدـ ٌداللة 
نقٌدـ .  0.01 عند مستول ألفا (06.63) أصغر من آّدكلة (05.06) اسوبة 2الفركؽ إذ ؾ

 :النتائج ُب ىذا اعبدكؿ 
 التعليم المهني كالقدرات الفكريٌة حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار يتطٌلب قدرات فكرية أكثر من التعليم العاـ
 42.07 85 نعػػم

 57.92 117 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 :ا٥كــــبم  -2-4
 رغم كٌل ما سبق يرل التبلميذ بأنٌو سيمٌكنهم من إهباد :اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاألكبم  -أ

كقد أٌكد اختبار كاؼ تربيع داللة الفرؽ إذ . مهنة بسهولة، كىذا يعٍت بأٌف آماؽبم كبَتة
 . (06.63) أكرب من آّدكلة (11.40)اسوبة 

 
 

 
 التعليم المهني كالمهن حسب التالميذ 

 النسبػة التكرار يمٌكن من إيجاد مهنة بسهولة
 61.88 125 نعػػم

 38.11 77 ال

 / 202 آّمػػػػوع

                      



 
 
 
 
 
 
 

بل أكثر من ذلك يوٌفر حسبهم فرصا أكثر فبا يوٌفره التعليم العاـ كما يظهر ُب اعبدكؿ 
 :التٌإب

 التعليم المهني كفرص العمل حسب التالميذ 
 النسبػة التكرار يوٌفر فرص أيجاد العمل أكثر من التعليم العاـ

 59.40 120 نعػػم

 40.59 82 ال

 / 202 آّمػػػػوع

 
كىو دليل على كجود فركؽ جوىرية ذات  (06.63)أكرب من آّدكلة  (07.14)اسوبة  2ؾ

نستنتج بأٌف النفور غَت راجع لقٌلة فرص العمل مقارنة . ٌداللة إحصائية لصاّب التأكيد
بالتعليم العاـ، كىذا يسمح لنا بوضع فرضية مفادىا أٌف اإلقباؿ على التعليم العلمي 

خصوصا ليس لتوفَته فرص العمل أكثر من التعليم اؼبهٍت، كأٌف كراء ذلك أسباب أخرل 
كيرل أحد . فرضيتاف هبب ٌدراستها كالبحث فيها لتأكيدنبا أك نفيهما. كىي فرضية ثانية

بأٌف اغبديث عن رفض التعليم اؼبهٍت مغالطة كخطأ، بل هبب  (ُب اؼبقاببلت)اؼبديرين 
الًتكيز ُب اإلعبلـ اؼبدرسي  على التعليم العاـ : - اغبديث كاالىتماـ بأسبابو، كىي حسبو

. 
 .االذباه االجتماعي السليب لكٌل ما يرتبط باؼبهٍت، تكوينا أك  تعليما- 
 . عدـ سبكُت تبلمذتو من اؼبشاركة ُب امتحاف شهادة البكالوريا- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خــبرٔـــــخ

 
       يفضل تبلميذ التعليم العلمي بدؿ التعليم التقٍت كاؼبهٍت رغم تواجدىم فيهما كرغم 

إيباهنم بأهٌنما يبكناىم من ربقيق أىدافهم اؼبستقبلٌية، كالسبب ىو عدـ تناسبهما مع 



 
 
 
 
 
 
 

كنسجل اختبلفا بسيطا بُت عٌينة التعليم التقٍت كعٌينة التعليم اؼبهٍت ُب ما ىبص . ميوؽبم
اإليباف بكونو يؤىلهم ؼبهنة مرموقة اجتماعيا ففي الوقت الٌذم تؤكد األكٔب ذلك تنفيو 

. الثانية، كلردبا ذلك راجع غبداثة التعليم اؼبهٍت كبالٌتإب عدـ رؤية مستقبل دفعات زبٌرجت
 . كمن األسباب اليٌت تقلل من اؼبيل استصغار الٌناس ألنبٌيتو كالتقليل من شأنو

 .االذباه االجتماعي السليب: - أما عن العوامل فتتلخص ُب
 .اإلعبلـ اؼبوازم- 
اليتو-  ٌّ  .قٌلة اإلعبلـ أك عدـ فٌع
 تد٘ب نسب النجاح ُب امتحاف شهادة البكالوريا بالنسبة للتعليم التقٍت - 

 .   كغٌياب فرص االلتحاؽ باعبامعة ُب التعليم اؼبهٍت 
 .كبدرجة أقل صعوبة التخصص بالنسبة للتعليم التقٍت 

 . نتائج تدفع للتأكيد على غٌياب أك ضعف اؼبيل كسبب أساسي كىاـ ُب النفور
       كإذا كاف للميل دكر فإٌف لئلعبلـ أيضا دكر كبَت ُب تشكيلو أك إنتاج النفور، إٌف 

ٓب تلعب كسائل اإلعبلـ دكرىا ُب . قٌوتو السحريٌة ذبعل من النجاح أمرا فبكنا كمن اؼبيل قٌوة
ىذا آّاؿ، فلم يسمع التبلميذ ّٔما إال ُب اؼبدرسة، ضمن نشاطها الركتيٍت فقط، إذ ٓب 
تشجع عرب براؾبها االلتحاؽ ّٔما، ىذا إٔب جانب اإلعبلـ اؼبوازم السليب الٌذم كثَتا ما 

يهغٌَت موقف التبلميذ منهما، كمن تأثَتاتو اػبوؼ من عدـ سبكينهم من مزاكلة الٌدراسة 
أما . كضعٌية تؤكد كوف اإلعبلـ اؼبدرسي كاإلعبلـ العاـ عامبل من عزامل النفور. اعبامعٌية 

بالنسبة للنتائج فقد ظهر بأٌف التعليم التقٍت يتطٌلب قدرات فكريٌة أكثر، كٓب تؤثر نتائج 
. التبلميذ السابقُت فيهم ، أم نقص ميلهم غَت ناتج عن ضعف نتائج الدفعات السابقة

أما بالنسبة للتعليم اؼبهٍت فيؤكد تبلمذتو عدـ تطٌلبو لقدرات فكرية أكثر من التعليم 
العلمي، كىذا يعٍت عدـ كوف ذلك سببا ُب النفور، فبا هبعلنا كبتفظ باالفًتاض مع التعليم 

كُب ؾباؿ اآلفاؽ فإهٌنما يساعداف على إهباد مهنة . التقٍت كنستبعده مع التعليم اؼبهٍت 
جٌيدة كبسهولة، كىذا يعٍت بأٌف صعوبة االلتحاؽ باؼبهنة ليس عامبل من عوامل النفور 

 . منهما
 :النفور إذف ناتج عن عوامل كثَتة متداخلة كىي

 .االذباه االجتماعي السليب- 
 .تأثَت اإلعبلـ اؼبوازم- 
 .قٌلة اإلعبلـ أك عدـ فٌعاليتو- 
 .   عدـ تشجيع اؼبدرسة االلتحاؽ ّٔما - 
 . (التقٍت  )تد٘ب نسب النجاح ُب امتحاف شهادة البكالوريا - 



 
 
 
 
 
 
 

  .(اؼبهٍت  )غٌياب فرص االلتحاؽ باعبامعة - 
 .التقٍت لقدرات فكرية عالية تطٌلب التعليم- 
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