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 وضوابطه النشر شروط
 والعلمية الفكرية والدراسات األكاديمية البحوث تنشر محكمة علمية مجلة المعيار -

. قبل من نشرها يسبق لم التي واألدبية
 .الجزائر. بتيسمسيلت الجامعي المركز عن السنة في مرتين تصدر دورية- 

. واالنجليزية والفرنسية العربية باللغات البحوث تُقبل- 
.  عليها المتعارؼ األكاديمية للشروط للمجلة المقدمة والدراسات البحوث تخضع- 
. للمجلة العلمية اللجنة طرؼ من للتحكيم البحوث  تخضع- 
 سنتيم 4 بهامش( 29.7/21) مقاس على ورقة في مكتوبة والدراسات البحوث تُقدـ- 

. وأسفلها الصفحة أعلى عن سنتيم 4.4 وهامش ويسارها الصفحة يمين عن
 نفسه بالخط الهامش وفي ،(16) حجم (Traditional Arabic) بخط الكتابة تتم- 

 (.14) حجم

 األجنبية باللغة والكلمات والمصطلحات الفقرات أو كاملة البحوث كتابة تتم- 
 ،(12 )حجم( Times new roman )بخط الفرنسية باللغة المكتوبة البحوث داخل
(. 10 )حجم نفسه بالخط الهامش وفي
 التهميش فيها يستعمل وال الدراسة آخر في واإلحاالت الهوامش تكوف- 

. األوتوماتيكي
.   مطبوعة ورقية ونسخة مضغوط قرص في البحث يُقدـ- 
. صفحة 15 تتجاوز وال صفحات 10 عن البحث حجم يقل ال- 
. تنشر لم أـ نشرت سواء أصحابها إلى تُردّ  ال المقدمة األعماؿ- 
 وأحكاـ أراء عن مسئولة غير والمجلة أصحابها، آراء عن تعبر المنشورة المواد- 

. وفنية تقنية العتبارات يخضع البحوث ترتيب أف كما.الكتاب
                                                       

 

 النشػر عػن ا١تسئوؿ ا١تديػر
 بلحسيػن محمػد. د                                                                        
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 تيسمسيلت اٞتامعي ا١تركز مدير. الطيػب جامعػة بن . د         :المجلـة رئيس 
 .بالدراسات مكلف مساعد مدير. محمد بلحسين . د    النشز عن المديزالمسؤول 
  
. بشير دردار . أ           الهيئـــة رئيس 

                                    

. رشيد مرسي . د             التحزيـز رئيس 
 
                   التحزيـز هيئة 

   خالد روشو.  أ    حبيلي سامي د                                    
 خالػد تواتي . أ    قدوية يعقوبي. أ                                    

 الجياللي لعقاب . أ    لونيس الحاج بلخياطي. أ                                     
 
 
 

 .تلمساف جامعة عباس، محمد د.أ      العلميــة الهيئـة 
 .كىراف جامعة حبار، مختار د.أ                      
. تيارت. خلدكف ابن جامعة عابد، شريط د.أ                      
 .سعيدة جامعة يوسف، صوار د.أ                   

 .تلمساف جامعة مرتاض، الجليل عبد د.أ                     
. بلعباس سيدم جامعة بلوحي، محمد د.أ                      
 .كزك تيزم معمرم مولود جامعة مصطفى، درواش د.أ                      

. تيارت خلدكف ابن جامعة أحمد، بوزياف. د          
 .سعيدة جامعة رابحي، القادر عبد. د                      

. تيارت. خلدكف ابن جامعة بوزياف، علياف.د         
. البيض اٞتامعي ا١تركز عامر، بواب.د                     

 .اٞتلفة. عاشور زياف جامعة السالـ، عبد سالمي.د              
. اٞتلفة. عاشور زياف جامعة داود، بن ابراهيم.د              

. كزك تيزم معمرم مولود جامعة عكي، بن أكلي محند د.أ                 
.  الجزائر جامعة شريفي، علي د.أ                     

. تيسمسيلت اٞتامعي ا١تركز. أمين أحمد واضح. د              
. مستغاٖب جامعة بلكحل، منصور. د              

  الشلف جامعة اوسماعيل، مخلوؼ. د                    
 
                        عرجاف نورة       التقني التنفيذ 

  رابحي القادر عبد     الغالف تصميم  
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 اٌغبدط اٌْذد وٍّخ
 

 ٘تاما تكن ٓب اليت كىي كٔتثابرة، كّتد بسبلـ ا٠تامس عددىا ا١تعيار ٣تلة تتجاكز أف     
 إٔب طريقها ُب األقل على ىي أك ٖتققت، قد فكرة ٙتة أف يعٌت فهذا األكؿ، العدد قبل

 تيسمسيلت ُب كالثقاُب اٞتامعي ايط حاجة لتلبية اجمللة ىذه بقاء ضركرة كىي التحقق،
 ىذه صاحبت طا١تا اليت العلمية الغفلة عتبات من هبا ٮترج كأكادٯتي علمي ١تنرب الضركرية
 ُب ا١تثمرة ظبللو كينتج يتوسع انفك ما الذم اٞتامعي ا١تركز فتح قبل ثقافيا ا١تعزكلة ا١تنطقة
 ا١تنطقة كىذه الصغَتة ا١تدينة ىذه ربوع من ا١تنطلقة العلمية كا١تبادرة الثقاُب الفعل ترسيخ

. ا١تباركة التحرير ثورة أثناء حضور من الونشريس ٞتبل ما برمزية اركسة التارٮتية
 

 كتف على نربت فإننا الستقبل٢تا، اٞتزائر الستعادة ا٠تمسُت بالذكرل ٨تتفل إذ ك٨تن     
 جهتو، ُب كفره،كل ٔتا كاالمتناف بالشكر الوالية ىذه ُب البعد ىذا ترسيخ ُب ساىم من كل
 الصدكر انتظاـ على اٟتفاظ مع سادسو إٔب كتتجاكزه ا٠تامس عددىا تبلغ لكي اجمللة ٢تذه

 ىذا ٖتقيق ُب ساىم من كل أيدم على نشد كلكننا. اجمللة مستول من الرفع ك٤تاكلة
 أف تتمٌت ٣تلة كل إليو تطمح ما بلوغ أجل من ا١تستول رفع ُب كالتدرج الصدكر ُب االنتظاـ

 اٞتامعية اٟتياة ُب دكاعيها كتوطيد العلمية ا١تبادرة ترسيخ ُب للمسا٫تة ٦تكنة مدة أطوؿ تعيش
. الشاب اٞتامعي ١تركزنا

 
 العدد ٕتاكز حظ ٢تا يكن ٓب عتيدة جامعات ُب تصدر كانت عديدة ٣تبلت أف ذلك     

 كجعلو الصدكر انتظاـ على اافظة عدـ منها أسباب لعدة نظرا تقدير أحسن على ا٠تامس
 ٦تا األسباب من كغَتىا ا١تشرؼ، الطاقم كعلى ا١تنشورة، البحوث مستول كعلى ىامة، أكلوية
، جامعاتنا ُب نراىا اليت كهذه ٤تاكالت يعيق  العلمية الرسالة كٖتقيق الصدكر مواصلة من اليـو
.. أجلها من أسست اليت
 

 أ٧تزه ٔتا متواضعُت نفتخر أف إال يسعنا ال السادس، العدد إلصدار نستعد إذ ك٨تن     
 باجمللة جديدة درجة االرتقاء ٤تاكلة أجل من سواعدنا على نشمر كأف جهة، من اجمللة طاقم

. التحقيق ٔتستحيل كال ببعيد ليس كىذا. أخرل جهة من دكليا اكمة اجملبلت مصاؼ إٔب
 لكي عرب باحثوف يكتبها اليت للدراسات صفحاتو العدد ىذا يفتح األساس ٢تذا كلعلو
. كا١تغرب ا١تشرؽ من باحثُت عيوف ُب ٣تلة كل بو ٖتظى أف ٬تب الذم التواجد فعل نرسخ
 القانونية، األدبية، الدراسات من بالعديد يزخر العدد ىذا فإف السابقة، األعداد كل ككما

 من باحثُت طرؼ من كتبت التخصصات ٥تتلف ُب الرياضية كالنشاطات االقتصادية
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 ذات اجمللة مرتبة إٔب كالوصوؿ النوعية القفزة ٖتقيق انتظار ُب ٥تتلفة جزائرية جامعات
 صدكره على ساعد من لكل كشكرا العدد ىذا ُب ساىم من لكل فشكرا. الدكٕب التحكيم
.. السواء على كالطلبة الباحثوف منو يستفيد حىت بانتظاـ

 إٌؾش ِذ٠ش                                                          

 ثٍؾغ١ٓ ِؾّذ. د                                                                           
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. العدد كلمة-  
 07..................................................................بلحسين محمد. د

 النسق إٔب السياؽ من اٞتزائرم النقد ٖتوؿ- 

 15..............................................................علي بن اهلل خلف. د

.  ا١تعاصر اللسا٘ب ا٠تطاب ُب التداكلية ا١تقاربة  -
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 .كاإلجراء التنظَت بُت ا٢ترمنيوطيقا  -
 43...................................................................... بوركبة بختة
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 69................................................. ...............حنيفية بن فاطيمة
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 بوزياف

..........................................................................عياشي
321 



11 

 

 
 ٚاٌزغبس٠خ االلزقبد٠خ اٌٍَْٛ

 .إلكًتكنيا البشرية ا١توارد إدارة- 
 ابن القادر عبد / عثماف بوزياف:  د
 349................................................احمد

 .الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات على الرقابة تفعيل أساليب- 
 قويدر: د
 363.......................................................................مغربي

 .البشرية ا١توارد تكوين ٣تاؿ ُب االقتصادية كا١تؤسسة اٞتامعة بُت العبلقة- 
 مصطفى

 377..........................................................................زهرة
 .ا١تعرفة إدارة ُب أساسية ركيزة كاالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا- 

...... علة مراد / ضيف أحمد
..........................................................395 

 
 على بالًتكيز ا١تباشرة األجنبية االستثمارات جذب ُب العريب ا١تغرب منطقة أ٫تية- 
 (.ا١تغرب-اٞتزائر-تونس  )

 العلجة
 411.......................................................................مبطوش

 .ا١تؤسسة ُب البيئي القرار الٗتاذ متكامل كإطار البيئية اإلدارة نظاـ- 
 محمد
..........................................................................مسعودي

429 
 .الشاملة اٞتودة إدارة تطبيق لفعالية ضركرة الثقاُب التغيَت- 

 أحمد / دولي لخضر 
 441.............................................................بوشنافة
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ّٞ إٌّمذ رؾٛي  إٌغك ئٌٝ اٌغ١بق ِٓ اٌغضائش

 اهلل خٍف ٍّٟ ثٓ. د                                                             
  ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض                                                            

                                                                      

 ىذه جعل الٌنهضة، فجر منذ الغربٌية بالثٌقافة معا كالعريبٌ  اٞتزائرمٌ  الناقد احتكاؾ إف     
 عليو ىي ما إٔب كصلت حىٌت  ٤تطٌات بعدة مٌرت كقد العريبٌ  الفكر ُب فعلها تفعل الثٌقافة
،  إٔب الكبلسيكٌية من  ابتداء العريٌب، الفكر إٔب كتينقل إالٌ  تظهر غربٌية نقدية نظريٌة ففمٌ  اليـو

 ك٥تتلفة متفاكتة بدرجات كالٌسٌياقٌية، الٌلسانٌية ا١تدارس إٔب الٌتفثَتيٌة إٔب الواقعٌية إٔب الٌركمانسٌية
. الٌسرعة جناح كعلى
 ىو كما الٌنقديٌة، ساحتنا إٔب الٌنسقيٌ  الٌنقد انتقاؿ قضٌية ىو الٌسٌياؽ ىذا ُب يهٌمنا كما     

 كجهة من األمر نتناكؿ أف ٬تب الٌسؤاؿ ىذا على كلئلجابة ا١تعرفة؟ ىذه تبٌٍت  إٔب نٌقادنا دافع
. العريبٌ  لصنوه امتداد ىو نسقا أك سٌياقا اٞتزائرمٌ  الٌنقد أف باعتبار ٤تٌلٌية، منها أكثر عربٌية
 النقد توجو ىو اجملاؿ ىذا ُب الباحث تواجو أف ٯتكن كاليت كلو ىذا ُب قضية أىم كلعل
 كأىم التوجو؟ ىذا مصوغات فماىي اٟتداثية، كالنظريات ا١تناىج إٔب اٞتزائرم كمعو العريب
 الػحداثة؟ ًٓبى  :ىو ىهنا الباحث يصادفو سؤاؿ

 ٧تد قد ا١تعاصر، كالعريب اٞتزائرم النقد ٟتركة ا١تتتبع على نفسو يطرح مهم سؤاؿ     
 حوؿ اإلشكاالت من ٣تموعة يطرح عندما مرتاض ا١تلك عبد الباحث لدل اإلجابة بعض
 اٟتداثة؟ من موقفنا ما: "فيقوؿ األسئلة ىذه عن إجابات يعطينا ما كسرعاف ا١توضوع، ىذا
 الٌرؤية ُب تطور من العا١تٌية األدبٌية الٌنوادم ُب يػجرم عٌما صٌمانا عميانا نظل أف يػجب كىل

 يظلٌ  عتيقة؛ تقنٌية ىو حيث من الًٌتاثٌي، الػمنهج كىل ما؟ أديبٌ  نص تناكؿ لدل كا١تنهج
 كإذا معا؟ كسرعة باستمرار نفسها داخل تتطٌور كاٌليت ا١تذىلة، العصر تقنٌيات أماـ صاٟتا

 الٌتجديد التماس ُب أنفسهم ا١تفكركف يعنت فىًلمى - األقلٌ  على افًتاضا –إنعاما اإلجابة
 من نفسو كأراح القدـ، منذ أسبلفو عن كرث ٔتا اإلنساف اجتزأ ىبلٌ  كالٌتطوير؟ كالٌتحديث

 كالعيش الٌتطٌور إٔب أبدا ا١تتعٌطش ا١تتطٌلع العنود اإلنساف يقبلو ىذا مثل كىل البحث؟ عناء
 .(1)"األمثل؟

 معطيات من كانطبلقا - بفنٌو اإلجابة الٌناقد حاكؿ ا١تهٌمة الٌتساؤالت ىذه كبعد     
 إٔب رؤيتنا تطعيم أجل من أنفسنا، نراجع كما مناىجنا، نراجع أف لنا حاف قد - اٟتداثة
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 كا٠تصوصٌية الٌذكؽ عن يفصم أف دكف كلكن حديثة، معاملة نعاملو كيفما األديٌب، الٌنصٌ 
: العناصر ىذه ُب ك٬تملها اٟتداثٌية النٌصٌية للقراءة تصٌوره ذلك بعد ليطرح. (2)العربٌيُت

 ا١تستول/ الٌلغة بنية مستول: )ىي ا١تستويات كىذه مستوياتٌيا تناكال الٌنصٌ  تناكؿ -1
 ا١تستويات ىذه تنقص كقد ،(اإليقاعيٌ  ا١تستول/ الٌزمن مستول/ اٟتٌيز مستول/ الٌتفكيكيٌ 

 البٌت فيو تتكٌثف قد اٟترٌ  الٌشعرمٌ  فالٌنصٌ  الٌنصوص طبيعة حسب كذلك تزيد قد كما
 .كتتنوٌع كتتعٌدد قراءتو مستويات تتكٌثف كبالٌتإب معا، العميقة كالبٌت السطحٌية

 .اآلخر عن أحد٫تا فصل دكف كا١تضموف الٌشكل تناكؿ -2

 الٌرؤية إليو تذىب ما عكس كىذا آخر، نصٌ  حوؿ يساؽ ذىٍتٌ  نشاط ٣تٌرد الٌنقد -3
 .ٚتالٌية أحكاـ كإصدار ٤تصورة نتائج إصدار على الٌناقد ٕترب كاٌليت الٌتقليديٌة

 .مسبقة رؤية دكف الٌنصٌ  عآب نلج أنٌنا ٔتعٌت بداخلها كمفتاحها مغلقة كحيجرةو  الٌنصٌ  -4

 لسقط- ١ترتاض كالرٌأم –كاحدة بدراسة اكتفينا كلو ا١تتعٌددة، للقراءة ٮتضع األديبٌ  الٌنصٌ  -5
 .(3)ا٠تياؿ كبطل الفلسفة كألغيت الٌتفكَت،

 كُب –٬تدىا- منها الٌتطبيقٌية كبا٠تصوص – الٌناقد أعماؿ على ا١تطٌلع أفٌ  غَت     
 الٌتقليدمٌ  با١تفهـو ٖتليلٌية قراءة تكوف أف تعدك ال فهي الٌسياقٌية، للمناىج كفٌية إما- معظمها
 فعل مثلما العريبٌ  ا١توركث ُب عنها نٌقب أك اٟتداثٌية ا١تصطلحات اختلق كلو حىٌت  للٌتحليل،

 الٌنصٌ  ُب الرٌئيسٌية األفكار مفهـو يغٌَت  أنٌو ذلك على كمثالنا ،*السيميائٌية ا١تصطلحات مع
 األدبٌية للٌنصوص البنيويٌة القراءات مع ظهرت نعرؼ كما كاٌليت البنيات أك (4)البٌت ٔتفهـو
 ُب كاٌليت اٟتداثٌية با١تصطلحات كثَتتو أك اٟتشو شديدة القراءات ىذه أفٌ  كإٌما الغرب، لدل

 اٟتداثة ألفٌ . ا١تعرفٌية ٌسياقاهتا عن منقطعة نلفيها كإما الغموض يػىليفُّها إما األحياف غالب
 دكما متغٌَتة، كاقتصاديٌة كفكريٌة كسياسٌية كاجتماعٌية كثقافٌية حضاريٌة معطيات أ٧تبتها الغربٌية

 كفكرنا كآدابنا كنقدنا ٨تن ففين الٌتعبَت، صحٌ  إف دٯتقراطٌية تعدديٌة كذلك ا٧تبتها كمبتكرة،
 يٌدعي ما رغم إبداعية، ال اتباعٌية حداثة ىي معظمها ُب العربٌية اٟتداثة إف كلِّو؟ ىذا من

. العرب النٌػٌقاد من كأمثالو ناقدنا
 تقف اٌليت الفلسفٌية األبعاد  فهم أفٌ  فيعتقد يوسف، أٛتد كىو نٌقادنا من آخر ناقد أٌما     

 كلود )بُت دار اٌلذم اٟتادٌ  اٞتدؿ ذلك داخل الٌنسقٌية كالقراءة الٌسياقٌية القراءة تباين كراء
 اٞتدلٌية العقلٌيُت كمنزلة الٌتاريخ مفهـو كٓتاٌصة ،(سارتر بوؿ جوف )ك( سًتاكس ليفي

 لليفي ا١تتوحش الفكر )ك( لسارتر اٞتدٕب العقل نقد: )مؤلفهما ُب ٕتلت كما كالٌتحليلٌية
 كتفمل الٌذاتٌية ُب كاالنغماس تارة الٌتجريد السياقٌية، للقراءة الفلسفيٌ  األساس ألفٌ  ،(سًتاكس
. الٌداخليٌ  كتركيبو البنيويٌة الٌنصٌ  مكٌونات حساب على كذلك. أخرل تارة البشريٌة الٌتجربة

 العلـو حٌققتو كما ا١تعاصر، اإلنسا٘بٌ  الٌتفكَت ُب العلميٌ  اٞتانب دكر تغفل بذلك كىي
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 أصبحت البنيويٌة بففٌ  يعتقد سارتر جعل الٌتوجو كىذا تقٌدـ، من كالطٌبيعٌية كالرٌياضٌية الفيزيائٌية
 العلـو على ٬تب ٪تاذج بوصفهما كالرٌياضٌيات بالٌلسانٌيات ك٢تها طريق عن العلمٌية الٌنزعة تؤلٌو

. (5)٨توىا تنحو أف اإلنسانٌية
 الٌسٌياؽ تغليب عنو ينمٌ  اٞتدٕبٌ  العقل ك٘تجيد- باحثنا حسب –الٌتحليليٌ  العقل فإقصاء     
 حسب –البنيويٌػة كلكنٌ  االنفصاؿ، على كاالٌتصاؿ الٌتزامن، على كالٌتعاقب الٌنسق، على

 كىي اإلنسانٌية، الٌتجربة تسبق ثانٌية عقلٌية مبادئ بوجود تؤمن- ٢تا سًتاكس ليفي تصٌور
 عندما كجيها (P.Ricśur  ريكور بوؿ )رأم ٬تعل ما كىذا. كالبنية الٌنسق مقولة ُب ٤تددة
 .(6)ا١تتعالٌية الٌذاتٌية من ٣تٌردة فلسفة بفٌّنا سًتاكس بنيويٌة يصف
 منهجٌيا انعطافا كانت سوسَت دم لسانٌيات أفٌ  الباحث ىذا يرل الٌسياؽ نفس كُب     

 القدٙب، الٌلغومٌ  ا١توركث قواعدىا أرسى اٌليت الٌسياقٌية ا١تتصٌورات مع إيبستيمولوجٌية كقطيعة
 الٌنحويٌة الٌدراسات ُب متمثلة الٌنظريٌة، أطركحاهتا كنقد ا١تعرفٌية، أسسها تفكيك بعد

 دم )للسانٌيات بالنسبة الٌشاغل الٌشغل الٌنسق كاف حيث ا١تقارف، كالٌنحو كالفيلولوجٌية
 الٌلسانٌيات زيحزحت ىنا كمن دائرتو، عن ٗترج مقاربة أمٌ  يرفض اٌلذم الٌنسق ىذا ،(سوسَت

 عضويا كجهازا متكامبل، نسقا بوصفو الٌلساف لدراسة بالٌنسبة مهٌمة ليست ألٌّنا ا٠تارجٌية،
 كال ا١تتكٌلمة، للٌذات دخل ال موضوعيا نظاما كونو ا٠تاٌص، نظامو غَت يعرؼ ال متبلٛتا
. (7)فيو الٌدارسة للٌذات
 ُب أتػمٌثل سواء ا٠تارجيٌ  الٌسياؽ ىيمنة تزيح أف سوسَت ٤تاضرات استطاعت كبالٌتإب     

 الٌداخلي على الًٌتكيز كما الٌنفسٌي، الٌسياؽ ُب أـ الٌتارٮتي الٌسياؽ ُب أـ االجتماعي السياؽ
. الٌلغة سنن تشٌكل اٌليت كقوانينو الٌنسق، قيمة إلبراز أخرل صورة إالٌ 
 ذاهتا ُب الٌلغويٌة العناصر تدرس اٌليت الٌتزامنٌية الٌلسانٌيات دكر ظهور ىذا كلٌ  عن ترٌتب     

 معا، كا١تتعارضة ا١تتبلٛتة الٌنسق أجزاء بُت كالٌتوازف الٌتبلـؤ من نوع إحداث ٤تاكلة كلذاهتا،
 للباحث كالرأم–سبق ٦تٌا كانطبلقا. كالٌتنظيم الٌتنسيق ٖتقيق قصد الٌداخلٌية كوّنا من مقًتبة
  ا١تنطقٌية باألحكاـ تتقٌيد أف دكف كالٌتفمل بالوصف تتشٌبث الٌنسقٌية ا١تقاربات صارت- دائما

 كجوده ألفٌ  تعاقبٌية، نظر كجهة من طلبو ٯتيكن ال الٌنسق أفٌ  تدرؾ ألٌّنا القبلٌية، كا١تفاىيم
اسك ٔتدل مرىوف  اٌلذم كاالختبلؼ الٌتعارض قانوف ضمن ككحدهًتا الٌداخلٌية، عناصره ٘تى

كمها  ا١ترجع كىيمنة الٌسياؽ سلطة فإفٌ  كعليو. سوسَت دم ثنائٌيات ُب ٧تده ما كىذا. (8)٭تى
 االعتقاد ُب كالغلوٌ  اليقُت درجة إٔب الٌنسقٌية القراءة حساب ُب قائمة تعد ٓب ا٠تىارجي؛ كغلبة
 خاٌصا استقبلال الٌنسق يتضٌمن الصوريٌة البنيويٌة نظر ففي. الٌنصٌ  خارج شيء يوجد ال بفنٌو
. الٌشطرنج لعبة حوؿ سوسَت مثاؿ كضحو كما الٌذاٌب، كاالكتفاء بالٌتناسل يكوف ما أشبو
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 العجائبٌية، اٟتكاية حوؿ( بركب فبلدٯتَت )هبا قاـ اٌليت ا١تورفولوجٌية الٌدراسة برىنت كقد     
 السياقية العبلقات تصبح كٓب اًٟتكائي، للمنت ا١تنطقيٌ  الًٌتكيب عن بالبحث اىتمت حينما
 العلـو من( ا١تورفولوجية )مصطلح بركب اقتبس كقد. (9)بالٌداللة اإلحاطة على لوحدىا قادرة

 بينها فيما كالعبلقات للٌنبات، ا١تكٌونة األجزاء دراسة تتضٌمن كوّنا الٌنبات، علم ُب الطٌبيعٌية
. (10)النبات بنية دراسة أم اجملموعة، كبُت

 ُب الكبَت األثر ٢تا كاف علمٌية نتائج إٔب فانتهى اٟتكائية، ا١تتوف على ذلك طٌبق كقد     
 كضع كبذلك كالٌسرديٌة، كالٌسيميائٌية البنيويٌة ا١تناىج ُب كٓتاٌصة اٟتداثٌية، الٌنقديٌة الٌدراسات

 إٌما الفلكلورمٌ  الًٌتاث تدرس كانت اٌليت الٌسياقٌية القراءات مع للقطيعة العلمٌية الٌشركط بركب
 ا١تقاربة كأما. نفسيٌ  منظور من كإما اجتماعٌي، منظور من كإما تارٮتٌي، منظور من

 كتركيبها ببينيتها فقط فاىتٌمت اٟتكاية، فيو نشفت اٌلذم الٌسياؽ يػىٍعًنها فلم ا١تورفولوجية
 اصطناع إٔب الٌنسقٌية القراءة دفع ٦تٌا منها، تتفٌلف اٌليت الوظائف ٣تمل كاستخبلص ككصفها
 من ا١تؤٌلف موت كاشًتطت ،(11)الٌنصٌ  دراسة ُب ا٠تارجٌية ا١تؤثٌرات كلٌ  عزلت حيث اايثة،

. (12)القارئ ميبلد عن اإلعبلف أجل
 ٧تده ال ا١تؤٌلف فموت ا١تؤٌلف، نلغي ال عندما ٮتتلف األمر أفٌ  إٔب ىنا اإلشارة كٕتب     

 اٞتمعيٌ  العقل أك الٌضمَت أبدعها أك أ٧تبها كاٌليت الٌشعبٌية الٌنصوص ُب إالٌ  يطاكعنا- أٌكال–
 فبل بالٌدالالت الثٌقيل األديبٌ  الٌنصٌ  أٌما بسيطة، كمضامينها أشكا٢تا تكوف كبالٌتإب لؤلمم،
 عن األفكار ىذه أصحاب تراجع العمـو كعلى مؤلٌفو، نقتل أف بنا ٬تدر كال بل ٯتكننا

.  مكثٌفة نقديٌة لعمليات تعٌرضهم ٔتجرد أفكارىم
 رتيب الٌرؤية، قاصر مهًتئ، نقدمٌ  كاقع أنقاض على إالٌ  تنشف ٓب الٌنسقٌية فالقراءة     

 االستنتاج، ُب منصف غَت السلوؾ، حٌيادمٌ  غَت ا١توقف، برئ غَت األحكاـ، مزعج ا١تنهج،
 من الٌتقليدمٌ  الٌنقد إليو كصل ما أقصى كرٌٔتا لو، كالكيل الكاتب سقطات تقٌصي على قائم
 ظاىرىا كُب أٌّنا كلو –النزعة علمٌية غَت ا٢تول، االستعماريٌة الٌتفثَت، الٌثبلثية الٌنظريٌة ىو رقي

 العرؽ تفثَت )ُب كا١تتمثٌلة( تُت )٢تا رٌكج كاف اٌليت- تركيبها ُب علمانٌية من توحيو ٔتا تنزع تكاد
 يكوف قد اٌلذم الٌتفثَت- ا١تبدأ حيث من –ننكر ال كنا كإذا(. اإلبداع ُب كالٌزمن كالوسط
 لدل التوٌقف نبغي ال كإنٌنا دخلو؟ كما اإلبداع، ُب العرؽ باؿ فما كالٌزماف ا١تكاف إٔب بالقٌياس

. (13)ا١تعاصر الٌنقد أقربىا فقد العنصريٌة للٌنزعة تركيج كباطنها علم ظاىرىا اٌليت الٌنظريٌة ىذه
 تفٌخرت؟ كإفريقيا تقٌدمت أكركبا باؿ فما يؤٌكدىا، الواقع أفٌ  رغم

 مرتاض رفض األديٌب، الٌنصٌ  مقاربة ُب الٌسياؽ مقولة بعجز اإلحساس ىذا كمن     
 ٢تجت اٌليت األخرل الٌنقديٌة ا١تذاىب أـ التيٍتٌ  الٌتقليدمٌ  بالٌنقد األمر أتعٌلق سواء متصوراهتا

 مذاىب ذلك ُب كذىبت الرٌأم من ٥تتلفة مدارج على كدرجت الفكر، من أخرل بفلواف



19 

 

جيد االشًتاكٌية فالواقعٌية. الٌرؤية من ملتويٌة  بو، شديدة كعناية عليو، كحرص للمضموف ٘تى
ضع لكي إالٌ  األديبٌ  بالٌنصٌ  تيعٌت ال الٌنفسٌية كالٌنزعة  الفركيدية للنظرية فيو شيء كلٌ  ٗتي

ليل نظريٌة أك اٞتنسٌية،  من مناص ال فكاف الٌسلوؾ، ٢تذا الباطنٌية بالٌدكافع ا٠تارجيٌ  الٌسلوؾ ٖتى
 أصوؿ كعلى الٌنص من أسس على الٌنقد بإقامة ا١توقف إنقاذ ٭تاكؿ نقدمٌ  مذىب نشوء
.  كحدىا الٌلغويٌة البنية
 كقعت اٌليت ا١تنهجٌية كاٟتَتة الٌنظرمٌ  ا١تفزؽ ُب ٧تملها أف ٯتكن كاٌليت األسباب ك٢تذه     
 من ٮتلو ال رفضا الٌسياقٌية ا١تقوالت رفض ُب البنيويٌة ا١تقاربة انطلقت الٌسياقية القراءات فيها

. (14)*السَتم الٌنقد ٕتاكز بقصد ا١تؤٌلف موت إٔب الٌدعوة ذلك كمن كشطط، مبالغة
 من ليس كلكن نفسو، ُب مربٌرا لؤلدب، موضِّحنا مفهوما يكوف أف يريد الٌنقد كاف ذا     
 ُب ىو تعبَت كلٌ  بففٌ  ذلك نفسو، األديبٌ  ا٠تلق طبيعة ُب تقـو كظيفتو فإفٌ  نفسو، أجل

ب الٌنقد إفٌ  كداخليٌّ، خارجيٌّ  أك كخفيٌّ، ظاىره  ذاتو الوقت  الكامن تعرية بوظيفة يقـو أف ٬تى
 ،(15)الٌنصٌ  ىذا كليات استخبلص ابتغاء يتعٌرل، ٔتا ظبلؿ من عنو ينشف ما كربط الٌنٌص، ُب

 عنو ٗترج ما كىذا آليا، ا١تنقود للٌنصٌ  قراءة إعادة ٣تٌرد ىو ناقدنا نظر ُب الٌسياؽ أصبح كعليو
. الٌنسقيٌ  الٌنقد قاعدة
 الٌنقديٌة الٌدراسات طبعت اٌليت الوظيفٌية الٌنظرة من التخٌلص من مٌكن قد الٌنسق تغٌَت  إفٌ      

 ٤تدٌدة تارٮتٌية مرحلة تصٌور اٌليت كالوثائق الٌشهادات من طائفة الٌنصٌ  ُب ترل اٌليت العتيقة،
ظهراتو كاألدبٌية، اٞتمالٌية مكنوناتو عن البحث ُب تغامر أف دكف  يرل ككما ألنٌو البنيويٌة، ك٘تى

 األصوات، خلف إٌّنا اٟتسٌية، الٌظواىر كلٌ  خلف ٗتتبئ أف الٌداللة بإمكاف: »غرٯتاس
 .(16)...«كالركائح كالصور
 ذاتو بالٌنصٌ  العناية إٔب الٌنصٌ  كالدة كظركؼ بالكتابة االىتماـ ٕتاكز الٌنقلة كهبذه     

 كالعبلقات العبلقات من ك٣تموعة سيميائٌية، كمنظومة األدب إٔب كالٌنظر للٌدراسة، كموضوع
 األدب لنظريٌة كبديل الٌنصٌ  نظريٌة تفسيس ًبٌ  كعليو بينها، فيما كا١تتفاعلة األدكار ا١تتبادلة

 الٌنص كنظريٌة األدبٌية األجناس بُت االعتباطي الٌتمييز من نوعا مارست كاٌليت الٌتقليديٌة،
 اٞتمالٌية ا١تكونات على ا١تضموف جانب أعلت قد كانت- ىذا بتوجهها  –الٌتقليديٌة

 حيث كالٌتداخل، الضبابية من نوعا كاألديب اإليديولوجي بُت العبلقة على ففضفت للٌنصوص،
 تفسيس إٔب تطمح مقىٌنعة بصيغ لو كتكرارا الٌسياسيٌ  للخطاب صدنل األديبٌ  الٌنص أصبح
عة اٞتمالٌية ىذه أفٌ  بػىٍيدى . ك٫تيَّة ٚتالٌية ٌّ  ا٠تطاب سطح على طافية الٌتفثَت، ٤تدكدة بقيت ا١تقىنَّ

 الٌنقديٌة الٌنصوص ىذه جعل ما كىذا منطقها، عليها تفرض كانت اإليديولوجيا كوف األديٌب،
 قادرة جاٌدة نقدية حركة غياب ُب ىذا ككل الٌتقليديٌة، الٌركمانسٌية اإلنشائية من بنوع تٌتسم
إب مكوناتو، كفحص عناصره كتفكيك كاعية، بطريقة األديبٌ  الٌنصٌ  مع الٌتعامل على ٌّ  كبالٌت
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 نسيج بل مضموف، ىو كال شكل ىو ال الٌنصٌ  أصبح كقد. (17)بالٌنصٌ  علمٌية معرفة إنتاج
 ىو ال فإذا قراءتو، عند الٌتجنيس نفي إٔب األمر يذىب كقد الٌنسيج، ٤تبوؾ الًٌتكيب متكامل

. (18)كفقط أديبٌ  نصٌ  كلكنو نثر، ىو كال شعر
 فعل ككردٌ  الٌسياقٌية، الٌنقديٌة ا١تنظورات أفسدتو ما إلصبلح جاءت الٌسياقٌية فالقراءة     
 اٌليت األدبٌية األجناس مقولة بذلك فتجاكزت الرٌاديكإب، كالٌنقد ا١تنهجيٌ  الٌتصٌلب على

 قابلة جعلتها قد اٟتداثية ا١تناىج فنسبٌية كعليو. أرسطو عهد منذ خصائصها حيدِّدت
 أم كقراءة، نفسها تقٌدـ بل الٌنهائٌية، اٟتقيقة امتبلؾ تٌدعي ألٌّنا كالٌتجاكز، للمراجعة
 الٌنصٌ  نقد يصبح كىكذا ،(الٌنصٌ  انفتاح )عديدة احتماالت بُت من احتماؿ باعتبارىا
 اٌلذم الٌنقدمٌ  الوضع ىذا. قارئ أم إليها يصل قد اٌليت كاالحتماالت ا١تمكنات من ٣تموعة

 األدكات من ٣تموعة أكجد قد األدبٌية، الٌدراسات ُب أساسٌيا الٌنصٌ  مفهـو من أٌٗتذ
 كتباينت مستوياتو اختلفت مهما الٌنصٌ  مقاربة من ٘تٌكن اٌليت الٌنقديٌة كاآلليات اإلجرائٌية،
 شعريٌة تتناكؿ الٌدراسات أصبحت حيث كالٌشعر، الٌسرد مقوليت بذلك متجاكزة أغراضو،

 على تيطٌبق الببلغٌية ا١تفاىيم فصارت ٣تٌددا الببلغي اٞتهاز بعث كأعيد الٌشعر، كسرديٌة الٌسرد
. عٌدة لقركف عليها ٦تنوعة كانت أٌّنا العلم مع الٌسرديٌة، الٌنصوص

 نسبٌية من اٟتداثيُت النٌػٌقاد تفٌكد إٔب أساسا يعود الٌنقدمٌ  ا١تشهد ُب الٌتحوؿ فهذا كمنو     
 ا١تناىج ُب الدكغمائٌية أفٌ  باعتبار كالٌتجاكز، للمراجعة قابلة ٕتعلها اٌليت ا٠تاصٌية كىي ا١تناىج
 يعد كٓب كاحد، معٌت على ٭تتوم ال الٌنصٌ  كوف كاٞتمود، التخٌلف عبلقات من عبلقة صارت

 الكاتب نٌية إٔب إرجاعو ك٤تاكلة كٖتديده ا١تعٌت عن البحث ىو الٌنقديٌة الٌدراسات ىمٌ 
 الٌنٌص، كينونة مع تتعامل بل كا١تقاصد، النوايا مع تتعامل ال الٌنقد كظيفة ألفٌ  كمقاصده،

 الٌسيميائٌية فا١تنظومة للٌنٌص، كالٌتداكٕبٌ  كالًٌتكييبٌ  الببلغيٌ  الٌنظاـ على ينصب االىتماـ كأصبح
 إالٌ  تتمٌ  ال لؤلدب ٦تارسة كل كأفٌ  كميثولوجية، سحرية إشعاعات ٢تما كالٌشعر األدب أفٌ  ترل

. (19)كفضائو الٌداؿ ٣تاؿ ضمن
د اٟتداثٌيوف النٌػٌقاد أنتجو ما ُب ا١تتبٌصر لعل       أك القراءة، من نوعُت بُت يفرٌقوف أٌّنم ٬تى

 كىي ا١تتعة، قراءة أك استهبلكٌية قراءة األولى فالقراءة: الٌنقديٌة ا١تقاربة مراحل من مرحلتُت
 الفضوؿ إلرضاء قراءة ىي بل الٌنٌص، معا٘ب لتدبٌر فكريٌا جهدا القارئ من تتطٌلب ال اٌليت

 ال األديبٌ  الٌنصٌ  تلقي ُب كطريقتها اعًتاضات، أك أسئلة أيٌة تطرح ال كوّنا ا٠تاٌصة، كا١تتعة
 اٞتميلة القصص ٭تٌبوف الٌلذين أفٌ  S/Z كتابو ُب بارت كيرل ٤تٌددة، منهجٌية ألمٌ  ٗتضع

 ُب(  جيكاؿ بَتنار )كيعرفها بدايتو، من كامبل الٌنصٌ  يقرأكف ذلك كبعد بالٌنهاية يبدؤكف
 Prise de contact  كالقارئ الٌنص بُت كتعارؼ اٌتصاؿ ٣تٌرد بفٌّنا( الٌنصوص تفسَت )كتابة
 تنظيما أكثر شكبل فيٌتخذ القراءة من الثّانيّ  الّنوع أٌما. القارئ فضوؿ بعض إلشباع كذلك
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 شفًّنا من قراءة ،(هبا يعتدٌ  اٌليت الٌناقدة القراءة ) البديع عبد لطفي يسميو الٌنوع كىذا كتدقيقا،
 القيمة ىذه كانت كإذا األنظار، عن قبل من ٤تجوبة كانت قيمة األثر على تضفي أف

 ىذا كيتمثل. للًتكيب الكٌلي ا١تعٌت إٔب اٟترُب ا١تعٌت ٕتاكز ُب تتمٌثل فإٌّنا شيء، ُب تتمٌثل
 قاموسو، ُب غرٯتاس حٌددىا كما القراءة مستويات من الثٌالث ا١تستول القراءة من الٌنوع
 شكل ُب يفٌب- الٌتلٌفظ متقبل –القارئ طرؼ من كالٌتفسَت التلٌقي فعل أفٌ  يرل حيث

 فإنٌنا ا١تنظور ىذا كُب الٌداؿ، بواسطة ا١ترسل ا١تعٌت بناء إعادة بغرض يقٌدمها ٖتليلٌية إجراءات
- الٌنص يتناكؿ اٌلذم الٌسيميائي  للموضوع نفسو كالًٌتكييبٌ  الٌدالٕب البناء: بالقراءة نعٍت
 .(20)الٌرمز

 بالٌنسبة جديد بناء ىي- غرٯتاس لدل -البناء أك للقراءة الٌتعريف ىذا فإفٌ  كعليو     
 صيغة ُب ا١تعٌت تقدٙب إعادة قصد كذلك بو ا٠تاٌصة كتراكيبو داللتو البناء ك٢تذا للمحٌلل،
 حدٌ  ُب للموضوع تركيب إعادة ىي الٌنصٌ  بناء إعادة قضية تصبح الرؤية ىذه كمن جديدة،

حٌلل يتصٌوره أك يتخٌيلو ١تا طبقا ذاتو
ي
 أف كبعد -ا١تنتج الٌتحليل فهذا كمنو النٌصٌية، للٌداللة ا١ت

 إف –الٌشائكة األسئلة من طائفة يطرح نصٌ  إٔب بدكره ىو يتحٌوؿ- الٌنهائيٌ  شكلو يٌتخذ
 لعملٌية خاضعا ا١تفهـو هبذا الٌتحليل كيصَت القراءات، من بعدد اآلخر ىو كيطالب- شئت
. (21)٢تا كتفسَت الٌدالة لعناصره انتقاد
 الٌنقد فإفٌ  كالٌتطبيق، الٌتنظَت ٫تا نقديُت نشاطُت بُت يفصل الٌسياقيٌ  الٌنقد أفٌ  كباعتبار     

 ٦تارسة كلٌ  فإفٌ  ك٢تذا الٌنٌص، لعلم الٌتفسيس بغية كا١تمارسة؛ الٌنظرية بُت-دكما-يزاكج ا١تعاصر
 اٌليت كمفاىيمها أدكاهتا عن اإلعبلف ككذا الٌنٌص، ١تفهـو تصٌورىا عن باإلفصاح مطالبة نصٌية

 الٌتناغم ذلك ُب تتمٌثل ا١تعاصر الٌنقد حقيقة أفٌ  مرتاض كيرل بوظيفتها، للقياـ تصطنعها
 يرقى كلكي اإلبداع، درجة إٔب االرتقاء ٯتكنو حىٌت  كالٌتطبيق الٌنظريٌة بُت يزاكج اٌلذم ا١تنسجم،

. (22)الٌتنظَت تطبيق فيها ٕتسيد عملٌية يكوف أف عليو كجب الٌصفة، ىذه إٔب
 ضمن تقع كبلمٌية كبنية الٌنصٌ  إٔب تنظر البنيويٌة رأسها كعلى الٌنسقٌية الٌنقديٌة فا١تناىج     

 تقـو ٍبٌ  طويلة، ٚتلة إٔب الٌنصٌ  ٖتٌوؿ فهي مشولٌية، معاٞتة تعاٞتها كأكسع، أمشل لغويٌة بنية
 كاٌليت ٢تا، الٌدكاؿ تضمُت ُب مدلوالهتا كتتقٌصى فصغرل، كربل دالٌة كحدات إٔب بتجزيئها

 الٌنصٌ  إٔب نسقي منظور خبلؿ من كذلك ،(الواحدة الورقة بوجهي سوسَت دم )مثٌلها
 كقد كصفٌية، كبطريقة داخلٌيا بتفسَته مكتفية مؤلٌفو، كحىٌت  سياقاتو شىٌت  عن تاٌمة باستقبللٌية

. اآلنٌية الٌدراسة على ظهورىا بداية ُب ا١تناىج ىذه شٌددت
 األكلويٌة إعطاء ُب أفرطت مناىج على مباشرة فعل كرٌدة الٌرؤية ىذه جاءت كقد     

 يكن ٓب بل كخصوصيتو، الٌنصٌ  لغة- ذلك مقابل –متجاكزة كسياقاهتا، كاألفكار للمضامُت
 كجودىا تستقي الٌنسقٌية فا١تناىج كعليو .(23)سلفا مقرر إيديولوجيٌ  ١تنت ىامشا إالٌ  الٌنصٌ 
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 الكلٌ  سياؽ ُب لو قيمة ال اٞتزء فإفٌ  ا١تفهـو ىذا من كانطبلقا أصبل، البنٌية مفهـو من الفكرمٌ 
 مقولة بل الكينونة، مقولة ىي ليست البنيومٌ  ا١تنظور من األساسٌية ا١تقولة ألفٌ  ينتظمو، اٌلذم

 على الكلٌ  كأكلوية الكينونة على العبلقة أسبقٌية توكيد ىي للبنيويٌة ا١تركزيٌة كاألطركحة العبلقة،
 ىذا على كيًتٌتب لو، ا١تكٌونة العبلقات بعقدة إال قواـ كال لو معٌت ال فالعنصر األجزاء،
 للنصٌ  الفٌنية ا٠تصوصية يغٌيب األدبٌية، الٌنصوص مع تعاملو ُب البنيومٌ  ا١تنهج أفٌ  الكبلـ
 ا١تعطيات ىذه من كانطبلقا. (24)بالكٌلٌيات انشغالو غمرة ُب كيذٌكهبا ك٘تيزه، قراءتو ُب الواحد
 أنشطتو ُب كيوظٌفها كيدارسها اٟتداثٌية ا١تعطيات ىذه يتبٌٌت  أف اٞتزائرمٌ  الٌناقد حاكؿ كغَتىا
 بكل اإلبداعي الٌنص إٔب الٌنقد نظرة من غٌَتت ا١تناىج ىذه أفٌ  باعتبار كالقرائٌية، الٌنقديٌة
. ٕتريبٌية أخرل علـو ٔتعطيات متفثرة كمستوياتو، أبعاده

 ؽذاص١خ صٛسح
 

ّٞ إٌّبلذ ّضٚف : اٌّزم١ٍذ٠ّخ إٌّب٘ظ ّٓ اٌغضائش
 الٌتقنية  العلمية الٌظواىر كل على خاٌصا إيقاعنا فرضت أيامنا ُب اٟتياة كتَتة أفٌ  كٔتا     
 األديٌب، كالٌنقد األدب ٣تاؿ ُب كخاٌصة الٌتطور ىذا ٣تاراة مفٌكركنا فحاكؿ كاإلنسانية، منها

 لواء حامبل-ا١تاضي القرف ٙتانينٌيات جيل بو كنعٍت –نٌقادنا من جديد جيل ظهر ما كسرعاف
 أنٌو حدٌ  إٔب جريئا كاف من ىؤالء كمن للممكن، كالتطٌلع الكائن، كمسايرة كالٌتغيَت، الٌتجديد

 قد العلـو ىذه أفٌ  بدعول- األحياف بعض ُب -كالعقم فائدة ببل الٌسياقٌية الٌدراسات كسم
 من عٌدة جوانب عن الكشف ُب تفدنا "ٓب أٌّنا بيد اٞتزائريٌة، الٌنقديٌة للساحة الكثَت قٌدمت

 األدبٌية، للٌدراسة األساسيٌ  ا١توضوع ٓتصوص مهٌمة بفشياء تفدنا ٓب باألحرل أك األديٌب، ا١تنت
 بعض فهم ُب أفادتنا ما بقدر العلـو ىذه أفٌ  ذلك إٔب أضف األدبٌية، الٌنص خاصٌية أك

 األديٌب، الٌنص دراسة إليو تسعى أف ٬تب اٌلذم الغرض على القدر بنفس أبعدتنا اٞتوانب،
 عن عاجزة الٌنصوص حوؿ ٖتـو ظلت اٌليت الٌنقديٌة الكتابات من ركاـ أماـ اجملاؿ كفتحت
 ىو كما جوىرمٌ  ىو ما بُت الٌتمييز تستطع ال أٌّنا حىٌت  حقائقها، كمعرفة أسرارىا، استكناه

ا كركن األديٌب، الٌنصٌ  ُب ثانومٌ   ُب معتمدين الٌنصوص، حوؿ انطباعاهتم تسجيل إٔب أصحاهبي
 كبشكل فرضان، األديبٌ  الٌنصٌ  على تيفرض مسبقة أحكاـ من مستمدة فرضٌيات على ذلك

 كىذا ثانويٌة كأخرل أساسٌية أفكار إٔب الٌنصٌ  بتجزئة تبدأ ا١تدرسية فا١تدكنات. (25)"تعسفيٌ 
 كإلغاء األفكار بعض على الٌتفكيد منها كالقصد الغاية، تعليمٌية- معركؼ ىو كما –الطٌريقة

 ا١توجودة العبلقات االعتبار بعُت تفخذ أك األديبٌ  الٌنصٌ  مفاصل تتحٌسس أف دكف األخرل،
 ىذه كانت ١تا: ا١تعياريٌة القيمة أحكامها تربير إٔب ٕتنح ال أٌّنا كما األفكار، ىذه بُت

 منهجٌية، مقٌدمات على ا١تبٍت اٟتديث األديبٌ  الٌدرس بٌُت  كقد ثانوية؟ كتلك أساسية األفكار
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 ٚتالٌية داللة لو متكامبل بناءن  لتؤسس تتكامل األفكار ألفٌ  ثانويٌة، أفكار ىناؾ ليس أنٌو
 بفٌّنا فينعتها األفكار، ىذه على ا١تعيارمٌ  اٟتكم ىذا يطلق اٌلذم ىو فالقارئ كثقافٌية،
 أفٌ  كما. فصلها ٯتكن ال شاجا أك بينها ٯتد األديبٌ  الٌنصٌ  أفٌ  حُت ُب ثانويٌة، أك أساسٌية
. االنفصاـ أك الٌتجزئة تقبل ال كحدة يعتربه فإنٌو نٌصو، يبٍت الكاتب

 مع كالٌتعامل الٌتناكؿ ُب االٕتاه ىذا شجعت اٌليت ىي ا٠تارجٌية ا١تقاربات أفٌ  كاٟتقيقة     
 حياة أم ا١تونوغرافيا مثل للٌنصٌ  السياؽ/ ا٠تارجٌية ا١تراجع ُب تبحث ألٌّنا األدبٌية؛ الٌنصوص
 كا١تستول كاالجتماعٌية الثٌقافٌية كٕتٌلياتو فيو عاش اٌلذم كالعصر الفكرمٌ  كانتماؤه الكاتب
 كسيلة تصبح ا١تواد كىذه فيو، يتحٌرؾ اٌلذم االقتصادمٌ  كايط معو، يتعامل اٌلذم الٌلغومٌ 
 بُت مشًتكة أٌّنا ٬تد ا١تواد ىذه ُب كا١تتمٌعن. األدبٌية الظٌاىرة تفسَت ُب اٌلل عليها يتوٌكل
 بنسب تظهر كلكٌنها معٌينة، زمنٌية حقبة ُب أينتجت اٌليت األدبٌية الٌنصوص من كبَت عدد

 اٞتمالٌية مواده عرض ُب كطريقتو الكاتب، كأسلوب األديبٌ  الٌنصٌ  ٠تصوصٌية تبعا متفاكتة،
. كا١تضمونٌية

 اٟتديثة، العربٌية الثٌقافة ُب طويبل الٌزمن من ردحا استمر النٌصٌية ا١تقاربات من الٌنوع فهذا     
 اٞتمالٌية، الٌرسالة حساب على ا١تضموف إعبلء على عملت معركفة، كثقافٌية حضاريٌة لظركؼ
 الٌنصٌ  أفٌ  أثبت اٟتديث الٌدرس أفٌ  بيد معٌُت، لسٌياؽ تفكيديٌة كثيقة ٣تٌرد إٔب الٌنصٌ  ليتحٌوؿ
 ُب تساىم اٌليت كاٞتمالٌية الٌتعبَتيٌة ا١تواد من نسق أم فٌن، كلكنو فقط رسالة ليس األديبٌ 
. الٌرسالة توصيل
 الٌلغة إٔب االلتفات ُب يتمٌثل الٌنقديٌة ا١تمارسات ىذه على فعل رٌدة أٌكؿ كلعلٌ      

 فنراىا كتتوٌسع، تتجٌدد تفتف ٓب الغربٌيُت الٌدارسُت عناية كانت كلئن ،(26)األدب ماٌدة باعتبارىا
 اٌليت الٌتقليديٌة اإلجراءات عن- اإلمكاف قدر –بو مبتعدة األديبٌ  الٌنصٌ  أغوار سرب ُب تتبارل
 إلياس )كعمل قليلة دراسات استثنينا إذا ادثُت العرب الٌدارسُت فإفٌ  طواال، قركنا سادت
 البنية الواد حسُت )ك٤تاكلة نبوية، بإجراءات( الٌشعر نقد ُب دراسات )٤تاكلتو ُب( خورم

 األندلسي عبدكف ابن قصيدة ٖتليل ُب مفتاح ٤تٌمد )ككعمل ،(* الغفراف رسالة ُب القصصية
 حركٌية كتاهبا ُب سعيد خالدة )كعمل ،(الٌنصٌ  معرفة ُب العيد ٯتٌت )ككعمل ،(27)(الرٌائٌية

 بتحليل غَتىم ييعنى  ىؤالء؛ٓب كسول ،(الٌنصٌ  شفرات فضل صبلح )ككعمل ،(28)(اإلبداع
 ُب كالتبٌحر اٞتمالٌية، أغوارىا كاستكناه الفٌنية، خفاياىا عن كالكشف األدبٌية، الٌنصوص
 كبيئتو با١تؤٌلف تعٌت اٌليت الٌتقليديٌة بالٌدراسات اىتٌموا ذلك كعوض بل القرائٌية، ا١تمارسة
 كتبو اٌلذم األديٌب، بالٌنصٌ  تعٌت ٦تٌا أكثر فٌنو، ُب ا١تؤثٌرة كالثٌقافٌية السٌياسٌية الظٌركؼ ٍبٌ  كزمانو،
 كاف بعدما مسطور لغومٌ  نظاـ صورة ُب الوجود إٔب كأخرجو زخم، ٟتظة ُب صاحبو

. (29)عدما
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 كالٌتكديس سطورىا بُت ما كاستقراء ٖتليلها، دكف األدبٌية الٌنصوص شرح إفٌ      
 ُب مذموما إالٌ  يكوف فلن الٌتعليم، من مرحلة ُب ٤تمودا كاف إف كىو عقيم منهج كالٌتجميع،

 اٞتمع، على ال ا١تنهج العموديٌة الٌدارسة على العصرمٌ  ا١تنظور ُب كا١تدار. منو أخرل مرحلة
 الٌنصٌ  أسرار اخًتاؽ كعلى ا١تنهج، األفقيٌ  الٌتعليميٌ  الٌشرح على ال الٌدقيقة ا١تبلحظة كعلى
 .(30)للمتلٌقي متكٌشفة للقارئ بادية لتغتدم ا١تعتاصة، كمكامنو خفاياه، ُب كالٌتحٌكم األديبٌ 
 تعتمد األكٔب أفٌ  ىو كالٌنسقٌية الٌسياقٌية القراءة بُت الفارؽ أفٌ  يرل نٌقادنا كبعض     

 الٌنصٌ  مكونات حساب على كذلك البشريٌة، الٌتجربة كتفٌمل الٌذاتٌية، ُب كاالنغماس الٌتجريد
 اإلنسا٘ب الٌتفكَت ُب العلميٌ  اٞتانب دكر تغفل فهي كبالٌتإب الٌداخلي، كتركيبو البنيويٌة

. تقٌدـ من كالطٌبيعٌية كالرٌياضٌية الفيزيائٌية العلـو حٌققتو كما ا١تعاصر،
 على السياؽ تغليب عن ينمٌ  اٞتدٕب العقل ك٘تجيد االٌتحليلي العقل إقصاء أفٌ  كالواقع     

 أٌما االنفصاؿ، على كاالٌتصاؿ (diachronic) الٌتزامن عن (synchronic )كالتعاقب الٌنسق،
 الٌتجربة تسبق ثانية عقلٌية مبادئ بوجود فتؤمن" سًتكاس ليفي "تصٌورات حسب البنيويٌة

 بعض نفخذ ا١تقارنة أشكاؿ من ككشكل .(31)كالبنية الٌنسق مقولة ُب ٤تٌددة كىي اإلنسانٌية،
 الٌشرح مبدأ على يعتمد فهو سٌياقٌيا، منهجا باعتباره الٌتارٮتي فا١تنهج الٌسياقٌية ا١تناىج

 كيقٌسم بالٌزمن، األحداث فَتبط آخر، إٔب عصر من األدبٌية الٌظواىر تطور متتٌبعا كالٌتفسَت،
 ال كىو العصر، على الغالبة بالٌصفة عبلقتو إطار ُب أدب كلٌ  كيصف عصور، إٔب األدب
 األديب بشخصٌية ييعٌت أنٌو كما األديب، مؤلٌفات من كاحد مؤٌلف ُب بالٌنظر يكتفي

. كاالجتماعٌية الٌسياسٌية كبيئتو كثقافتو كبتكوينو
 عن كالٌتعبَت الٌصدؽ، ىي ثبلثة أمور على اآلخر ىو فيعتمد الٌتفثَتم ا١تنهج أما     

 تناكلو ُب الٌناقد ألفٌ  ا١تسٌمى هبذا ا١تنهج ىذا كٌٝتي ،(32)للحياة ا٠تاٌصة كالٌنظرة ا١تشاعر،
 كتابة إٔب يدفعو معٌُت  أثر من الٌنص ىذا نفسو ُب يًتكو ما على يعتمد األديبٌ  للٌنصٌ  كتقوٯتو

 كالٌلغة األديب، للعمل العاـ بالبناء يهتمٌ  ال الفٌٍتٌ  ا١تنهج أفٌ  حُت ُب عليو، الٌذاتٌية فعلو ردكد
 من أك قريب من األديبٌ  العمل ّتماؿ عبلقة مالو ككلٌ  كالبديع، كا١توسيقى األدبٌية، كالٌصورة

 الٌنفسيٌ  الٌتحليل نظرية من الٌنقديٌة آلياتو فيستمد الٌنفسا٘بٌ  الٌناقد أٌما ،(33)بعيد
(psychanalyse) فركيد سيقموف أٌسسها كاٌليت (S. Freud ( )1856 -1939)، فٌسر كاٌليت 

 الٌنفسا٘ب الٌنقد ّنل كقد ،(البٌلشعور )البٌلكعي منطقة إٔب برده اإلنسا٘ب الٌسلوؾ خبل٢تا من
: منها الٌثوابت من ٣تموعة على ارتكزت كاٌليت مبادئها؛ الٌنفسانٌية االٌٕتاىات من
. صاحبو شعور ببل الٌنصٌ  ربط -
 سطح على رمزيٌة بصورة تنعكس ا١تبدع، الكعي ُب متجٌذرة نفسٌية بنية كجود افًتض -

 .الٌنصٌ 
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 بدكافعهم حقيقٌيوف شخوص أٌّنم على الٌنصوص ُب( الورقٌية )الٌشخصٌيات إٔب الٌنظر -
 .كرغباهتم

 اإلبداعيٌ  نٌصو كأفٌ  ،(Névrosé) عصايبٌ  شخص أنٌو على الٌنصٌ  صاحب ا١تبدع إٔب الٌنظر -
 .(34)اجتماعٌيا مقبوؿ رمزمٌ  شكل ُب ا١تكبوتة بالٌرغبة يتسامى عصايبٌ  عرض ىو

 

 للٌتجديد، قابلة غَت ثابتة ا١تناىج ىذه آليات أفٌ  ٬تد ا١تتوٌسم، بعُت فالٌنظر ىذا كبعد     
 كأبعدىا كاالرٕتاؿ، كاالجًتار الٌتكرار كىدة ُب اسقطها حتما كىذا للٌتعٌدد، قابلة غَت ككاحدة

 بعض اهٌتم كقد. تعاٞتو اٌلذم للٌنص جديدة أك معتربة أشياء إضافة عن- كبَت حدٌ  إٔب- 
 أك باٞتودة األديبٌ  الٌنتاج على اٟتكم ُب ترعو "ٓب أٌّنا باعتبار التقليدية ا١تدرسة اٞتدد نٌقادنا

- كنثرىا شعرىا-الكتابات بُت ا١تفاضلة فخٌ  ُب تقع جعلها ٦تٌا ىواىا، ٢تا يشاء كما الٌرداءة،
 كدرسو، الٌنصٌ  بتحليل العناية عوض ا١تدرسة، تلك ككانت ٦تجوجة، ككيفٌية فٌجة، بطريقة
 الٌتمجيد فهو رضيت إف كأٌما كسخطت، عليو غضبت إذا كٕتر٭تو ناٌصة، تعرية إٔب تنطلق

 .(35)كالٌتقريظ
 إٔب- كأنثركبولوجٌيا سيميائٌيا الٌسبع ا١تعٌلقات قراءة ٤تاكلتو عند -الٌناقد نفس كيذىب     
 فبل ا١تنهج، اجتماعيٌ  ليس بفنٌو نفسو كيصف قاصرا، باعتباره االجتماعيٌ  ا١تنهج رفض

 كمظاىر ا١تعرفة آثار من فيو يبدك ٦تٌا عداه ما كأفٌ  شيء، كلٌ  أنٌو يرل كال للمجتمع، يتعٌصب
 لو، انعكاس ٣تٌرد يكوف أف أكلئك كلٌ  يعدك ال األدب، كأقساط اٞتماؿ، ككجود الفٌن،

 كاألدب يستعصي، قد  كاٞتماؿ يستعصم، قد الفنٌ  بففٌ  ذلك عنو، كانبثاؽ منو، كاستنساخ
 .(36)بتقاليده كال اجملتمع بقوانُت يعًتؼ فبل اإلفهاـ، على يعتاصٌ  قد
 بل كالٌسطحٌية، بالفجاجة االجتماعيٌ  ا١تنهج فيصف ذلك من أبعد إٔب يذىب بل     

 ٖتليل ُب فتيبلن  ٬تدم كال عقيم كأنٌو يستنطقها، العاٌمة شؤكف إٔب يفزع منهج كأنٌو كالٌسوقٌية،
 من طٌياهتا ُب عٌما الكشف ُب كال العالية، نصوصها استنطاؽ ُب كال الرٌاقية، األدبٌية الظٌاىرة
 ٔتا مرتبطا يظلٌ  أف االجتماع لعلم أكٔب بل ال ا٠تياؿ، عبقرم من فيها ما تقٌصي ُب كال ٚتاؿ،
 كعبلقتهم العواـ، شؤكف ُب الٌنظر كىو كصفو، على بو حكم كٔتا لنفسو، بنفسو حدٌده

 حسدا منهم، أعبل ىم من مع تصارعهم أك بعض مع بعضهم تصارع أك ببعض، ببعضهم
 السفلى البنية صراع على كٌلها اٟتياة ففقاـ" ماركس "ذلك قٌرر كما أرزاقهم، ُب كطمعا ٢تم،
 .(37)العليا مع
 تناكؿ ُب با١تيكانيكية الٌتقليديٌة ا١تناىج كصف ىو علينا ا١تعاصركف النٌقاد بو طلع ك٦تٌا     

( انطباعٌيُت أـ تارٮتٌيُت أـ نفسانٌيُت أـ اجتماعٌيُت )إتاىاهتم كانت مهما الٌنصٌية، الظٌاىرة
 تارة كاألفق الٌرؤية كضٌيقة تارة، متعٌصبة نظر كجهة من الٌنصوص يستقرئوف أٌّنم باعتبار
 إٔب يدعوف-* اٞتزائريُت فيهم ٔتا - العرب النٌقاد معظم ألفينا ذلك أجل كمن أخرل،
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 ُب الٌسقوط "ترفض جديدة كمناىج طرائق على كاالعتماد الٌنقديٌة، ا١تمارسة ُب الٌتجديد
 األحكاـ )كإصدار( با١تسٌلمات )الٌتقٌيد على أساسا ا١تبٍت الٌتقليدمٌ  الٌنقدمٌ  الٌنظاـ
 أك القارئ توجيو ىي الٌتقليديٌة ا١تناىج على بالٌثورة سٌرعت أخرل كقضٌية. (38)(ا١تسٌبقة

 الٌذم اإلبداع مع عنيفة صدمة أم ضدٌ  القارئ يلٌقحوف ا١تدارس ىذه نٌقاد أفٌ  ٔتعٌت الٌدارس،
 يوٌجهو ْتيث القارئ، على الوصاية يفرض أنٌو الٌتقليدٌم، الٌنقد غايات بُت من فكاف يقرؤه،

 أف لو ينبغي ال اٌلذم اآلخر اإلبداعي كالعمل يقرأه، أف ٬تب اٌلذم اإلبداعي العمل إٔب
. (39)كفوضاه لغموضو أك كسخافتو، لرداءتو يقرأه،
 من اإلبداع فهم على اعتماده ىي الٌتقليدمٌ  الٌنقد على سجلت اٌليت ا١تآخذ كمن     

 اإلنساف الٌشاعر فهم بعد إالٌ  شاعر أمٌ  شعر فهم ٯتكن ال أنٌو ٔتعٌت ا١تبدع، فهم خبلؿ
 بناء ٍبٌ  الٌتارٮتٌية، با١تعلومات اإل١تاـ بعد إالٌ  عاـٌ  بوجو ا١تبدع أك الٌشاعر فهم ٯتكن كال نفسو،
 .(40)أنقاضها على تتٌشكل اٌليت الفهم صورة

 معآب كٕتلي كاألدب، كا١تعرفة الفكر عآب كيشهده شهده اٌلذم اٟتديث الٌتطور إفٌ      
( كوبنهاغن حلقة براغ، مدرسة الٌركسٌية، الشكبلنٌية )مدارس عٌدة ظهور ُب األلسٍت الٌتفثَت

 من غٌَتت ا١تناىج كىذه ا١تدارس تلك ،(كالٌتفكيكٌية األسلوبٌية كالسيميائٌية البنيويٌة )كمناىج
 إٔب خالصة إببلغية أداة من الٌلغة تبٌدؿ أسرار فاستكشفت األديٌب، ا٠تطاب مع تعاملها

 الٌلغة مستويات كرصد للٌنصٌ  الٌداخلية البنية على حريصا أمسى الٌتعامل ىذا فنٌػٌية، أداة
. لو ا١تشٌكلة
 كمتلٌقيو ككاتبو بالٌنصٌ  عبلقة لو ما كلٌ  ُب للبحث االستكشاؼ، كسيلة ىي فالٌلغة     
. (41)كأبعاده الٌنصٌ  دالالت على لئلطبلع ا٠تارجٌية بايطات لبلستعانة ىذا ُب ٣تاؿ كال

 معان، الٌنصٌ  كلغة الٌنقد لغة تفجَت أماـ عائق شبو ا٠تارجٌية ا١تعطيات ىذه أصبحت كمنو
 كالٌركمانسٌية الٌنفسٌي، كا١تنهج االجتماعٌي، كا١تنهج الٌتارٮتٌي، ا١تنهج ا١تعطيات هبذه كنقصد

. ذاتو حدٌ  ُب الٌنصٌ  ببنية ال بالٌنٌص، ٭تيط ٔتا صلة لو ما ككلٌ  كالوجوديٌة،
 حيث مكاّنا ُب بقيت ما بقدر للٌنٌص، خدمتها بقدر ا١تناىج ىذه أفٌ  كأقوؿ أعود     
 عنها، يتفٌتق جديد كال الفٌٍتٌ، للعمل نظرهتا ُب مكركرة أصبحت كبالٌتإب نفسها، تطٌور ٓب أٌّنا

 من يقحم جديدة، كنظريٌات مناىج تبٌٍت  إٔب كنٌقادنا عموما العرب النٌقاد دعا حتما كىذا
 عموما العريبٌ  الٌنقدمٌ  ا٠تطاب فتعٌرض ٘تظهره، كأشكاؿ الٌنٌص، ُب ا١تعٌت مقاصد خبل٢تا

 إٔب- ا١تاضي القرف من الٌثمانينٌيات كبداية الٌسبعينٌيات ّناية فًتة إباٌف –خصوصا كاٞتزائرمٌ 
 تعاملو ٪تط كُب الٌتحليلٌية، أدكاتو ُب الٌنظر إعادة إٔب كدفعتو قناعاتو، من الكثَت زعزعت ىزٌة
 سيل أماـ أعزال فجفة نفسو - الٌسياقيٌ  الٌنقد – ا٠تطاب ىذا كجد فقد الٌنصٌية، الظٌاىرة مع
 .(41)الغربٌية األدبٌية الٌنظريٌات من
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 الٌنظريٌات ىذه يستكشف أف اٌليٌ  الٌناقد أجربت أك دفعت اٞتديدة الوضعٌية ىذه     
 دارس كلٌ  على لزاما بات اٌليت الوضعٌية ىذه من ٮترج عٌلو كيستقرئها، الغربٌية، كا١تناىج
. موجود ىو ما ١تسايرة ّتٌديٌة كالعمل ٕتاكزىا،

 ا١تناىج ىذه قٌدمتو فما ذلك؛ من العكس على بل الٌتجريح، بصدد لسنا ىنا ك٨تن     
 كيفعلو االستعمار فعلو ما جرٌاء طويلة ١تٌدة العريبٌ  الفكر موات إحياء ُب بارز دكر لو كاف
 كالٌتعٌلق با١تاضي، التشٌبث أفٌ  إالٌ . كاإلسبلميٌ  العريبٌ  بالفكر للٌنهوض ٤تاكلة أمٌ  طمس قصد

، أمر الٌتقديس لدرجة عليو كالبكاء بو  شىٌت  ُب لنا غَتنا ٕتاكز رأينا إذا خصوصا مذمـو
 كنقصد كتطٌورىا األمم لتقٌدـ اٟتيويٌة شديد ٣تاؿ ُب تشٌبثنا كاف إذا بالنا فما اٟتياة، مناحي

  .كاألدب الفكر ٣تاؿ
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 كىي الغربية، الٌلغوية الثقافة رحم ُب ك٪تا ظهر لغوم إٌتاه pragmatique la الٌتداكلية

 الٌتواصلي الٌلغوم ا١تذىب ىذا ٔتعٌت pragmatics اال٧تليزم ا١تصطلح للمصطلحُت، »ترٚتة
 ا١تعٌت، بنفس pragmatique la الفرنسي كا١تصطلح ا١تقالة، ىذه بو تعرؼ اٌلذم اٞتديد
، (1)«الٌذارئعية الٌنفعية الفلسفة يعٍت اٌلذم الفرنسي le pragmatisme ١تصطلح ترٚتة كليس

 كانت »كانت حيث الٌلغة، إٔب يعزل بالٌلسانيات االٕتاه ىذا ارتباط تارٮتية عن كأٌما
 استحياء على كهتتم كالفنولوجيا، بالفوناتيك، هتتم بلومفيلد تبل اٌلذم اٞتيل حىت الٌلسانيات
 الًٌتكيب جعل فقد تشومسكي ظهور بعد باالىتماـ ىذا كتغَت ا١ترفوفونيمية، بالقوانُت

syntaxe، سياؽ خارج كنظاـ الٌلغة تدرس الٌلسانيات ألفٌ  ،(2)«الٌلسا٘ب البحث مركز كىو 
. معينة كمقامات مواقف ُب تتحدد اٌليت ا١تعا٘ب بدراسة فتهتم الٌتداكلية أٌما ا١تتكلِّم،

 كىل ا٠تطاب، عتبات لتجاكز التداكلية سعي مدل عن للتساؤؿ يدعونا ىذا كل
 باإلٚتاؿ؟ اإلنسا٘ب كالنشاط للفعل عامة نظرية  تفسيس بإمكاّنا
 الٌلغة مادامت النشاط ٢تذا الواصفة اآلليات إٔب التعرؼ علينا ٖتتم ىذا عن اإلجابة     
 على تواصليا نظاما تعد فهي بينهم، فيما للتفاىم البشر يستعملها اٌليت ا١تلكة ٘تثل
 ا١تؤسسات ضمن تصنف كوّنا André Martinet مارتيٍت أندرم إليو ذىب ما ٨تو

 الٌتداكلية كلذا أفراده، بُت االٌتصاؿ عملية بناء قصد اجملتمع ُب الٌناشئة اإلنسانية
 كصف ُب اجملسدة اإلنسانية اٟتياة ّتهات متصلة زكايا من انطبلقا الٌلغة تدرس

 .(3)كمستعمليو الٌلغة بُت العبلقات
 ،بوصف يسمح للٌتواصل جديد علم» الٌلسانية الٌدراسات حقوؿ من حقل الٌتداكليةك

 ألنٌو ،(4) «٥تتلفة ظركؼ ُب ا١تتكلِّمُت بُت اليومي الٌتخاطب إسًتإتيات كبناء ،كٖتليل
 األمر كىذا الظٌركؼ، أطٌرهتا ملموسة كبلمية ألفعاؿ إنتاجهم عرب الٌناس تواصل كيفية يدرس

 الٌلغوية العلـو ٣تموعة من ا١تتكوف العلمي الفرع ذلك من ٢تا: »قولو ُب فضل صبلح يقرٌه
 كخصائصها الٌلغوية األقواؿ ككظائف خاصة، بصفة الكبلـ عمليات بتحليل ٗتتص اٌليت

 كعبلقاتو لٌلغة الوظيفي اٞتانب على تركز ألٌّنا ،(5)«عاـ بشكل الٌتواصل إجراءات خبلؿ
.  كالٌتواصل الكبلـ عمليات ٖتليل مع اإلنسانية اٟتياة جوانب ٔتختلف

  (Langue/parole)الكبلـ/ الٌلغة»  :ثنائية رفض على قائمة جوىرىا ُب الٌتداكلية ،إذان 
( الٌلغة )بففٌ  القائلة F.de. Sussure( دكسوسَت )اٟتديثة الٌلسانيات رائد هبا نادل اٌليت

 تعٌت( الٌتداكلية )فإفٌ  ذلك كعلى. العلمية بالٌدراسة اٞتديرة ىي ،(الكبلـ )دكف كحدىا
 عاتقها على فتفخذ. هبا الٌناطقُت من كمتداكليها الٌلغة بُت القائمة العبلقات ُب بالبحث

 الٌتواصل لدل كخصائصها الٌلغوية األقواؿ كظائف ككصف الكبلـ عمليات ٖتليل
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 عبلمة فالٌداؿ؛ كا١تدلوؿ الٌداؿ بُت االعتباطية العبلقة تلك على فعل رٌدة فهي ،(6)«الٌلغوم
 ىذه لدف من عليو متعارؼ لغوم معٌت ا١تدلوؿ أٌما الٌلسانية، اٞتماعة هبا تتخاطب لغوية

 من العبلقة، ىذه تقـو اعتباطيػة عرفية عبلقة كفق ا١تدلوؿ على ٭تيل» كالٌداؿ اٞتماعػة،
  .(7)«خاصة قواعد كفق كتداك٢تا ا١تعا٘ب بإنتاج اعتباطيتها، خبلؿ

 ُب الٌشكلية ا١تناىج حقوؿ عجز بسبب الٌتداكليات حقل إٔب الٌدارسُت اىتماـ انصاع
 ٯتثل اٌلذم اٞتانب كىو الكبلـ، ُب ا١تتمثل فيها الفعلي اٞتانب أقصت ألٌّنا الٌلغة، مقاربة

 دم"أك" تشومسكي "عند سواء ٕتريدية ظاىرة الٌلغة فصارت الٌتواصلية، العملية بؤرة
 تتم باعتبارىا إنتاجها، كظركؼ سياقاهتا، من ٣تردة مغلقة بنيات ا٠تطابات فعدت ،"سوسَت
 من ا١توجو الٌسياؽ عن بعيدة كىي للملفوظات ٙترة فبل ،(8)أتفسريو العبلمات عبلقة بدراسة

 ا١تتكلِّم مقاصد تتضح كي الٌتخاطب كمكاف بزماف ايطة الظٌركؼ خبلؿ كمن ا١تتكلِّم، لدف
. ا١تتلقي إٔب إيصا٢تا ا١تطلوب ا١تعا٘ب من
 Charlesيىريض تشارلز األمريكي الفيلسوؼ إٔب الٌتداكلية مصطلح كضع كيعود     

Morris اٌلذم ا١تقاـ من أم ٔتستخدميها، العبلقات تلك لو تعٍت كانت حيث ،1938 سنة 
 يتم كاليٌت  الٌلغة، طريق عن ا١تتكلِّم يصنعو كما الٌتبليغ، أعم كبشكل الٌتواصل، فيو ٬ترم

 مسفلة أٌما ،(9)يفسرىا مستقبل إٔب رسالة مرسل إببلغ خبلؿ من ا١تعا٘ب توصيل بوساطتها
 ُب( بلوندؿ موريس) عرضها اٌليت العقيدة على إطبلقها جرل اٌليت الٌذرائعية ٔتصطلح ارتباطها
 الظٌاىرة تتخٌطى الفعل، خبلؿ من حقيقة إظهار على القائم ،1893 سنة "الفعل" كتاب
 من االنتقاؿ إٔب بالٌضركرة الكامل ٖتليلها كيؤدم ٕتاىلها، ٯتكن ال كاقعة كتبياف العادية
 ُب فإفٌ  كتنفيذنا، كعزمنا تفكَتنا كاف ما ،كائنا كالٌدينية ا١تيتافيزيقية ا١تسفلة إٔب العلمية ا١تسفلة
 تتحد ىنا ،"البراغما" الفعل الٌدكاـ،ىي على كاقع مادية األكثر أك عقبلنية األكثر الفعالية
 البشرم الًٌتكيب إفٌ  ْتيث فعل، ردكد من يعا٘ب كما معونات، من يتلقى كما الفاعل، مبادر

 الٌتداكلية لذا ،(10)اناجز فعبل بوصفو عينو، فعلو صنيع من ككفنٌو عضويا، مطورا نفسو ٬تد
 الٌتبلقي أكجو من ذلك ُب ١تا الربٚتاتية، الفلسفة ٔتذىب اقًتنت لغوم كحقل
 العملي االستعماؿ إٔب هبا تنفذ أطر عن باحثة تسعى فاألكٔب االستعمالية؛ كالًٌتٚتة:بينهما

 إٔب األفكار ترٚتة ٖتاكؿ األخَتة أٌما كاقعيتها، إٔب كصوريتها ٕتريديتها من تنقلها حىت لٌلغة
 مواردىا، من لتنهل ا١تعرفية اٟتقوؿ كاكتسحت انتشرت ذلك كبعد ملموس، عملي كاقع

. ٢تا الرٌئيس ا١تنبت تعد اٌليت الٌتحليلية الفلسفة أدؽ كبصفة
 بالٌنمسا، فيينا ُب العشرين القرف من الثٌا٘ب العقد ُب نشفت» الفلسفة كىذه    

 أسس: كتابو ُب Gottlob Frege 1848-1952 فر٬تو غوتلوب األ١تا٘ب الفيلسوؼ يد على
: ضركب ثبلثة إٔب تنقسم كىي ،(11) «الحساب علم
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 .Carnab كارناب ركدكلف كٯتثلها  Positivisme logique ا١تنطقية الوضعانية - أ

 ىوسرؿ إدموند كٯتثلها Phénoménologie du Langage الٌلسانية الظٌاىراتية - ب

Husserl .
 كٯتثلها  Philosophe du Langage Ordinaireانعبديت الٌلغة فلسفة - ت

 .l.Wittgenstein  (12)فتجنشتُت
 كبفكثر اليونانية، الفلسفة أحضاف ُب نشفت جديدة مدارس بظهور الفلسفة ٢تذه يؤرٌخ

 منذ األمريكية ا١تتحدة كالواليات ا٧تلًتا ُب ساد ما لعل» الٌلغة إٔب األرسطية الٌنظرة ٖتديد
 للٌنظرة كنقد امتداد ىو كالٌلسانية الٌتحليلية الفلسفة: بػ كسم تيار الثانية العا١تية اٟترب

 إٔب الرٌامي الٌتحليل ُب Proposition القضية من االنطبلقة على القائمة الٌلغة إٔب األرسطية
 ا١تدركات، فهم عملية ُب كتساعد جهتها من تنبئ بففٌ  كفيلة األداة كالٌلغة ،...الكوف عقلنة

 كانت كثَتة أسرارا كالٌلسانية الٌتحليلية الفلسفة بوساطة فتستنتج الٌتحليل، ترضى أٌّنا كٔتا
 مدرسة تعد ا١تنحى ىذا كُب (13)«ا١تتصور على األمينة اتفظة تظل اٌليت الٌلغة كياف ُب ٗتتفي

 الٌلسا٘ب اجملالُت بُت جسرا ٤تدثة الفلسفية زاكيتها من الٌلغة تناكؿ ُب رائدة Oxford أكسفورد
 ،John Lang Shaw Austin اإل٧تليزم الفيلسوؼ إليها ينتسب اٌليت كىي كالفلسفي،

 غَت ٖتليلية فلسفية زاكية من الكبلـ ُب ا١تمثلة العادية الٌلغة دراسة ُب الرٌاسخػة القدـ صاحب
 معمقا مكثفا اىتماما ففكلت كتركيبا، داللة الٌلغة ىو الٌتحليلية الفلسفة ٤تور ألفٌ  ،(14)معقدة

 كٖتليل األلفاظ، شحنات ٕتديد إٔب الٌدعوة مع جوانبها بتجلية كذلك الٌلغوية الٌداللة تبياف ُب
 اىتموا كالوضوح، الٌدقة دعاة من كانوا الٌتحليل فبلسفة» البياف إٔب الوصوؿ قصد العبارات

 ألفٌ  ،(15)«الٌلغة منطق فهم عدـ من نابعة الفلسفة مشكبلت أغلب أفٌ  على كعرٌبكا بالٌلغة
. اإلطبلؽ نية على الٌلغة ُب تنفسها شرعية كجدت كلذا ا١تطلق، مع تتعامل الفلسفة

 language الٌلغة ألعاب عن الفحوص ُب (فتجنشتػاين) ٖتدث حينما ا١تنطلق ىذا كمن

games، هبا نلعب اٌليت كالطٌريقة الٌلغة، هبا توظف اٌليت الطٌريقة بُت بونا ٬تد ٓب أنٌو الظٌاىر 
 ألعاب»: بالٌتماثل عليو يصطلح ما كىذا لكليهما، ا١توظفة القواعد ىو الوحيد كالٌشبو لعبة،
 القدـ، كرة ُب مباراة تدكر كانت حيث حقل ُب يسَت كاف يـو ذات أنٌو ٭تكي بل الٌلغة

 قضية نكتشف ىنا كمن ،(16)«األلفاظ مع ألعابا نلعب أنٌنا رأل الٌتفمل من ٟتظات كبعد
 الٌلغة، عليها تبٌت اٌليت القواعد ٥تالفة إٔب نعزكه اٌلذم الٌلغة كاستخداـ تعلم سوء ٘تس تعلمية

 القواعد بادراؾ تتعلق مشكبلت ُب الوقوع إٔب يقودنا الٌلغة منطق ٟتقيقة خاطئ فهم ككل
. ٢تا الٌضابطة

 أككسفورد مدرسة تبنتها أف إٔب األدراج حبيسة فتجنشتاين فلسفة ظلت كقد
 سنة ىارفارد ُب كأخرل ،1954-1952 سنيت بُت ما Austin أكستُت ألقاىا اٌليت بااضرات
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 How to doبالكلمات؟ نصنع ماذا: باسم1960 سنة Ermsson أرمسوف ٚتعها كاٌليت ،1955

things with word(17). 
 .(18)إ٧تازية إخبارية،كأخرل أفعاؿ: األفعاؿ من نوعُت بُت Austin أكستُت ميز لقد

 الكذب أك بالٌصدؽ عليها ٨تكم أف لنا ٯتكن اٌليت كىي constative إخبارية أفعاؿ
. ا٠تارجي العآب كقائع بوصف تتعلق

 بالكذب،بل تنعت كال بالٌصدؽ توصف ال performative أدائية أك إ٧تازية أفعاؿ
 كالوعد، كالٌنصح، كاالعتذار، كالوصية، الٌتسمية،: ُب كتظهر موفقة، غَت أك موفقة تكوف

. كقياسية تكوينية بشركط تتوفق األفعاؿ كىذه
 مقبوؿ عرُب إجراء كجود: ٨تو: Felicity Conditions( ا١تبلئمػة )الٌتكوينيػة الٌشركط

 أناس هبا ينطق ٤تددة كلمات نطق اإلجراء تضمن أك ،...كالٌطبلؽ كالزكاج اجملتمع ُب
 .كامبل الٌتنفيذ يكوف أف أك. صحيحا الٌتنفيذ يكوف أف أك معينة، ظركؼ ُب معينوف

 صادقا اإلجراء ُب ا١تشارؾ كوف: ٨تو: الفعل إل٧تاز مكملة شركط ىي القياسية الٌشركط  - أ
 .كنواياه كمشاعره أفكاره ُب

 :(19)ىي أفعاؿ ثبلثة من يتفلف أكستُت نظر ُب الكبلمي كالفعل
 كفق منطوؽ صوٌب نظاـ كفق يتفسس :Acte locutoire (الّنطقي )الّلفظي الفعل .1

 .معلـو مرجع إٔب ٭تيل معٌت ٭تقق ٨توم تركيب

 األصلي ا١تعٌت كراء الكامن اإلضاُب ا١تعٌت ٯتثلو: Acte Illocutoire  اإلنجازي الفعل .2
 (.القوؿ ُب ا١تتضمن)

 الفعل ٭تدثو اٌلذم األثر أم القوؿ عن الٌناتج:  Acte perlocutoire:الّتأثيري الفعل.3
 .الٌسامع ُب اإل٧تازم

 الكبلمية، األفعاؿ نظرية تطوير ُب ينكر ال دكر لو John Searle سَتؿ تلميذه أٌما
 كٯتكن كا١تواضعات، كا١تقاصػد األبعاد حيث من كطورىا أكستُت نظرية تناكؿ أعاد »فلقد

 ،(20)«...مقاصدىا عن للتعبَت تواضعية كسيلة هبا تنجز اٌليت كاٞتمل الٌلغوية األعماؿ اعتبار
 خبلؿ من ا١تراد ا١تعٌت ىذا إٔب يصل أف للسامع كٯتكن ا١تتكلِّم، معٌت ىو سَتؿ أضافو كما

 من هبا يتصل كما اٞتملة بناء نظاـ ُب ا١تتمثلة اإل٧تازية القوة أثر ففبرز اٟتوارم، الٌتعاكف مبدأ
 :(21)أربعة منها جاعبل أكستُت كضعها اٌليت ا١تبلئمة شركط كطٌور فعلية، كصيغ كتنغيم نرب

 األصلي اٟترُب ا١تعٌت كىو :Contenue Propositionnelle القضوم اتول شركط  -أ 
. نفسو ا١تتكلِّم بو يلـز ا١تستقبل ُب حدث على داال كاف إذا الوعػد فعل ُب للجملة

 الفعل، كقت الفعل أداء على ا١تنجز بقدرة يتحقق: Préparatoire الٌتمهيدم الٌشرط -ب 
. كا١تخاطىب ا١تتكلِّم عند كاضحا يكوف ال لكن
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 غَت يقوؿ فبل الفعل ا٧تاز ُب ٥تلصا ا١تتكلِّم يكوف أف: Sincertive اإلخبلص شرط  -ج 
. يعتقد ما
 لينجز الٌسامع ُب الٌتفثَت ا١تتكلِّم ٭تاكؿ حُت يتحقق: Essentielle األساسي الٌشرط -د 

 .الفعل

 إٔب كاإلشارة بياّنا اقتضاب ٨تاكؿ مركزية، جوانب أربعة دراسة على تقـو كالٌتداكلية
 االستلزاـ الٌسابق، االفًتاض االشاريات،: كىي كمفاىيم، أسس من عليو تنضوم ما أىم

. الكبلمية األفعاؿ اٟتوارم،
 

 :Deictics اإلؽبس٠ـبد .1
 كا١تكاف الزماف ا١توصوؿ،كظركؼ كأٝتاء كالٌضمائر اإلشارة أٝتاء: ُب اإلشاريات تتمثل

 من خالية الٌتداكٕب،ألٌّنا ا٠تطاب سياؽ ُب إال مرجعها يتحدد ال اٌليت الٌلغوية العبلمات ،من
 ُب تساىم كىي ،(22)ا١تبهمات عليها يطلقوف العرب كاف فقد لذلك ذاهتا، ُب معٌت أم

 اٌليت اإلحاليػة األشكاؿ تلك ىي اإلشاريات» تكوف كعليو الٌداللة كانسجاـ ا٠تطاب اتساؽ
 مقابل ا١تتكلِّم من القريبة اإلشاريػة الٌتعبَتات بُت األساس الٌتفريق مع ا١تتكلِّم بسياؽ ترتبط

 ا١تتلقي، من تقرهبا الٌلغة ُب تستخدـ اٌليت كاإلشاريات ،(23)«عنو البعيدة اإلشارية الٌتعبَتات
 قصد ا١تخاطىب علم إذا ناجحا يكوف لغػوم فعل كل» ك كالغموض، الٌلبس عنو فتزيل

، (24)«ا١تعرفة ىذه ا١تخاطىب يشكل أف ٔتوجبو ينبغي غرض للمتكلِّم كاف كإذا العبارة، كإحالة

 .فيو تقع اٌلذم الٌسياؽ كفق ا٠تطاب ُب كالبعد القرب مواطن تتحدد اإلشاريات باب كُب

 
 :Pré-suposition اٌّغبثك أٚ اٌّغجك االفزشاك .2

 عليو كيطلق الٌتواصل، هبا ليتحقق ا١تتخاطبُت لدل الٌسابقة ا١تعرفية ا١تعطيات تلك ىو
(25)الٌتداكلية االضمارات

 ىذه إفٌ  نقوؿ. (26)«الٌشرب عن كف بوؿ»: اآلٌب ا١تلفوظ ُب كما ؛
 ا٠تطاب يفشل ال كحىت ا١تتحاكرين، بُت مسبقة مفًتضة سابقا، يشرب كاف بوؿ: اٞتملة

 قاؿ فإذا لو، معلـو أنٌو سلفا يفًتض ٦تا أساس على ا١تخاطىب إٔب حديثو ا١تتكلِّم يوجو»
 إٔب يدعو مربرا ىناؾ كأفٌ  مفتوحة، الٌنافذة أفٌ  سلفا فا١تفًتض الٌنافذة، أغلق: آلخر شخص

 ا١تتكلِّم كعبلقة اٟتاؿ، بسياؽ موصوؿ ىذا ككل اٟتركة، على قادر ا١تخاطىب كأفٌ  إغبلقها،
 لبناء الٌتواصل على القادرة الٌلسانية اٞتماعة عليها تتواضع الٌتداكلية االضمارات كىذه، (27)«با١تخاطىب

. تبليغي خطاب
 
  :L'implication Conversationnelle اٌؾٛاسٞ االعزٍضاَ .3
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 توزع ملفوظ أم إذ العبارات؛ إ٭تػاء من ا١تعا٘ب تباين على ينشف اادثي يسمى  
 مفاىيم أىم أحد يعد »ك ا٠تطاب، يستلزمو قضوم كآخر ظاىر، مستول مستويُت، على

 فبلسفة كمن للتداكلية ا١تنظرين أحد _ Grice  غرايس لو أٌسس ،(28)«الٌتداكٕب الٌدرس
 ما بُت االختبلؼ إيضاح ُب قيمتو تظهر _ الطٌبيعية الٌلغة دراسة ُب ا١تتخصصُت أكسفورد

 يقصد كما الٌلفظية، بقيمها كالعبارات الكلمات تعنيو ما: ىو يقاؿ فما يقصد؛ كما يقاؿ،
 قادر الٌسامع أفٌ  على اعتمادا مباشر، غَت ٨تو على الٌسامع إٔب تبليغو ا١تتكلِّم يريد ما: ىو

 نتيجة. االستدالؿ ككسائل االستعماؿ، أعراؼ من لو يتاح ٔتا ا١تتكلِّم مراد إٔب الوصوؿ على
 فكرة عنده فنشفت متضمن معٌت من اٞتملة ٖتملو ما كبُت الٌصريح ا١تعٌت بُت يفرؽ كاف ٢تذا

 تعارؼ ما على قائم: العرُب» فاالستلزاـ كحوارم؛ عرُب،: ضربُت على كىو ،(29)االستلزاـ
 اختلف مهما عنها تنفك ال بعينها دالالت األلفاظ بعض استلزاـ من الٌلغة أصحاب عليو
 ١تا ٥تالفا بعدىا ما يكوف أف يستلـز فهذا( لكن )ذلك من. الًٌتاكيب كتغَتت الٌسياقات هبا

 متغَت فهو: اٟتوارم أٌما. ٓتيل لكنو غٍت زيد: مثل.الٌسامع يتوقعو
 ٮتتلف ا١تتكلِّم مقصد فإفٌ  الٌساعة؟ كم: يقاؿ فحُت.فيها يرد اٌليت الٌسياقات بتغَت دائما

 توبيخا يكوف كقد سػؤاال، يكوف فقد اٞتملػة، فيو كردت اٌلذم الٌسياؽ حسب
  مسلمات أربع على تقـوGrice  اقًتحها كما االستلزامات كىذه ،(30)«...للتفخر

Maximes (31): 
 اإلخبارية، ا١تعلومات من معُت كم على يبٌت: Quantité القدر أك الكم قاعدة -أ 

.  اإل٬تاز مع ا١تطلوب قدر على هبا كا١تسا٫تة
. الٌدليل توفَت إٔب ٭تتاج كال صحيحا قولك جعل: Qualité الكيف قاعدة  -ب 
 الٌتعبَت إهباـ ٕتنب أم كالبياف الوضوح فيها كالٌشرط: Modalité اٞتهة قاعدة -ج 

 .األفكار انتظاـ مع اإلطناب كٕتنب ،(االلتباس)

 .مبلئمة كمشاركتك موضوعيا تكوف أم: Pertinence ا١تناسبة أك ا١تبلئمة قاعدة -د 

 :Les Acts de Language اٌىال١ِخ األفْبي َٔش٠خ .4
 األفعاؿ كنظرية ،Austin أكستُت الفيلسوؼ لو نظٌر أسلفنا كما ا١تفهـو ىذا 
 إٔب يعود كالفضل ،(32)«ا١تعاصرة الٌتداكلية الٌلسانية الٌدراسات ُب الٌرحى قطب ىي» الكبلمية

 باعتبار .(33)الكبلمية األفعاؿ ظاىرة أحضانو بُت نشف اٌلذم كىو العادية، الٌلغة فلسفة فرع
. األحواؿ مقامات ْتسب تتغَت اٌليت العادية ا١تعا٘ب على فركزت الٌلغة، طبيعة مسفلة تبنت أٌّنا

 قوة ىناؾ معُت معٌت جانب كإٔب كبلمي، فعل ىو بكبلـ الٌتلفظ إفٌ  هبا كيقصد  
 ينهض ملفوظ كل أفٌ  تعد كلذا ، (34)القوؿ فعل عن نإتة شحنات ذاهتا ُب ٖتمل اٌليت الٌلفظ
 الفعل يكوف أف ٯتكن ال»: أكستُت إليو ذىب تفثَتم،كما ا٧تازم دالٕب شكلي نظاـ على
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 ٯتكن الكبلمي كبالفعل ، (35)«...ا١تخاطىب على تفثَتا ٭تدث أف دكف تاما ناجحا اإل٧تازم
 كفعل العملية ىذه بُت عبلقة ٙتة ألفٌ  كا٠تطاب، الٌتلفظ عملية ُب كتتجسد الٌلغة تتحقق أف

 ما»:قولو ُب ديًتبونتنج كارؿ أقره ما كىذا عليو، يتواضع اٌلذم الٌسياؽ يستلـز اٌلذم الكبلـ
 كاألعراؼ الٌتفاعل توجيو ٔتشكلة يشتغل أف الكبلمي الفعل ٖتليل على ٬تب يزاؿ

 .(36) «الٌتواصلي كالٌتفثَت القوة يضم ٣تاؿ إٔب الٌنظرية ُب لئلسهاـ( ا١تواضعات)
 كفق تساىم تفثَت فعل ا٧تاز، فعل لفظ، فعل _ أوستين _ حسب الثبلثة كاألفعاؿ

 ينجزىا أفعاؿ كىي الٌتواصلية، العملية بنجاح يوحي كبلمػي موقف خلق ُب الٌتعاكف مبدأ
. الٌلغة بوساطة معُت سياؽ ُب هبا الٌتلفظ ٔتجرد اإلنساف
 عملية  قبل من تنجز اٌليت ىي الٌتداكلية تدرسها اٌليت الكبلمية األفعاؿ كىذه 
 تركيب ُب تنتظم لغوية أصوات من ا١تؤلفة مناسب، سياؽ ُب هبا الٌتلفظ ٔتجرد ا٠تطاب

 فعرفية» كىكذا إليو، ٭تيل مرجع كلو األصلي، ا١تعٌت كىو ٤تدد معٌت عنو ينتج سليم ٨توم
 ماذا ٤تدد، ٔتنطوؽ الٌسامع يفهم أف ا١تتكلِّم يستطيع لكي شرط جهة من ىي األفعاؿ ىذه
 ما إذا األمر حقيقة كُب، (37)«كاٟتيلة كالكذب ٠تداع ا تتيح جهة من أٌّنا غَت منو، يريد
 اددة الٌتفسيسية سَتؿ بقواعد نفخذ بفف كالٌتلفيق،علينا ا٠تداع جهة من ٩ترج أف أردنا

 على سلفا تعارفت قد» الٌلغوية كاٞتماعة ،...كنية إخبلص من الٌتخاطب كأدبيات لقواعد
 تعرب كي اٞتماعات عليو تتواضع الٌنظاـ ىذا ألفٌ  ،(38)«معينة أفكار على للداللة معُت نظاـ
. أغراضها عن

 غَت اإل٧تازية كاألفعاؿ ا١تباشرة، اإل٧تازية األفعاؿ بُت الٌتمييز على قدر سيرؿ أٌما
 مراد اإل٧تازية قوهتا تطابق اٌليت ىي: Direct المباشرة اإلنجازية األفعاؿ أفٌ  فبٌُت  ا١تباشرة؛
 فهي: Indirect المباشرة غير اإلنجازية األفعاؿك. يعٌت ١تا مطابق يقاؿ ما أفٌ  كىو ا١تتكلِّم،

 تناكلٍت أف تستطيع ىل: آلخر شخص قوؿ ٨تو ا١تتكلِّم مراد اإل٧تازية قوهتا فيها ٗتالف اٌليت
 اٌلذم االستفهاـ على تدؿ األصلية اإل٧تازية قوتو إذ مباشر، غَت إ٧تازم فعل فهذا ا١تلح؟،
 بل ا١تتكلِّم، مراد غَت االستفهاـ لكن ،(ىل )االستفهاـ بدليل مصٌدر كىو جواب، إٔب ٭تتاج

 الٌدائرة ىذه كُب ،(39)ا١تلح ناكلٍت:ىو مباشر إ٧تازم فعل معٌت يؤدم مهٌذب طلب ىو
 غَت أك اإل٧تازية مسفلة ٨تدد أف ٯتكن خبللو من اٌلذم ا١تركز ا١تتكلِّم يشكل االستفهامية،

 اٌلذم ا١تعٌت دراسة على تقـو الٌتداكلية ألفٌ  ا٠تطػاب، مقاصد بياف ُب نسبية ىي اٌليت اإل٧تازية
 على تقع اٌليت الكبلمية لؤلفعاؿ االستعماؿ كأثر يقوؿ، ما خبلؿ من ا١تتكلِّم إليو يرمي

.  تبليغػو ا١تراد ا١تعٌت إليو يصل حىت ا١تخاطىب
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 الٌلغة فلسفة حقل ُب الفلسفي البحث مستول على تنظَتىا مس الكبلـ أفعاؿ كنظرية
 تابعا ا١تعٌت مبحث يعد كٓب ذاهتا، الٌلسانيات بتطور تطور ؛فقد ا١تعٌت مبحث كخاصة

. الٌتداكلية الٌلسانية الٌدراسات من األىم اٞتزء أصبح بل كا١تناطقة، الفبلسفة ألطركحات
 ُب كالٌتفثَت بالٌتفثر االىتماـ:اآلٌب اللسا٘ب ا٠تطاب ُب الٌتداكلية عليو تركز ما أىم كإفٌ 

 كمقاصده، ا١تتكلِّم معتقدات آخذة الٌتلفظ، كقت ا١توجو الكبلـ كظيفة من الٌناشئ ا٠تطاب
 ا١تتخاطبُت، بُت ا١تشًتكة كا١تعرفة ا٠تطايب، اٟتدث ُب يشارؾ كمن الثقاُب، كتكوينو كشخصيتو

 بُت تربط اٌليت االجتماعية العبلقة كنوع كالزمانية، ا١تكانية الظٌركؼ بينها من ا٠تارجية كالوقائع
 .األطراؼ

 دراسة من بد فبل سياقها، من ٕتردت إف فائػدة العبارات أك لؤللفاظ تعد ال كالٌتداكلية
 زماف كفق ٢تا ا١تؤسسة الظٌركؼ الٌسياؽ،رابطة داخل ا١تتكلِّم يوجهها اٌليت كالعبارات األلفاظ
 مراعاة مع للمخاطب إيصا٢تا ا١تطلوب كا١تعا٘ب ا١تتكلِّم مقاصد تتضح كي الٌتخاطب كمكاف
 كسائل عرب تبث كاٌليت كا١تخاطىب، ا١تتكلِّم بُت ٕتمع اٌليت االجتماعية العبلقة نوعية

. كاإلخبار كاألمر كالٌتفثَت لئلقناع طرؽ عدة ا١تتكلِّم فيستعمل االتصاؿ،
 ٘تكن كاٌليت الكبلـ ٖتكم اٌليت القواعد »الٌتواصل عملية ُب مبلبسات تقع كقد

 من أعلى ا١تتكلِّم لرسالة تفسَته يكوف كأف ا١تتكلِّم نوايا استنتاج من الٌسامع

 من الكبلـ فهم ُب الكربل الٌصعوبة كتنشف .الٌلغوية للرسالة الٌسطحي الٌتفسَت ٣ترد
 إٔب ا١تصدرين أحد كيرجع الكبلـ، لعملية ا١تصاحب اليقُت كعدـ للخطف مصدرين
 ترٚتة أثناء األخطاء من كثَت كٖتدث .الٌسامع إٔب اآلخر يرجع بينما. ا١تتكلِّم

 ُب ا١تتضمنة الٌتداكلية االضمارات مبدأ إٔب نلجف الوضعية ىذه كُب ،(40)«أفكاره ا١تتكلِّم
 ذاؾ إذ األسئلة، من الكثَت يصاحبو أف ينفك ما اٌلذم الٌناس بُت الٌتواصل قصد القوؿ

 من الطٌرفُت بُت الٌتكلمي الفعل أسس ُب االشًتاؾ كيستوجب كالٌتوضيح، الٌتكرار منا يتطلب
...  كا١تعرفية الثقافية كا٠تلفيات ،كاالفًتاضات ،القيم حيث

 ا١تهمة األسئلة من ٣تموعة عن اإلجابة الٌتداكلية ا١تقاربة ٖتاكؿ تقدـ، ما ضوء علىك
 ا١تتلقي؟ من ا١تتكلِّم؟ من نتكلم؟ حُت بالٌضبط نقوؿ ماذا نتكلم؟ حُت نصنع ماذا: ٨تو

 لقصد الٌتواصلي ا١تعٌت أك اٟترُب ا١تعٌت إٔب ننصاع أف ٯتكن كىل با٠تطاب؟ نتوجو من كألجل
 بُت كااكرة كالٌتبليغ الٌتواصل معٌت أم للمعٌت العملي البعد على تركز الٌتداكلية ألفٌ ، (41)ما؟

 كظيفية اىتمامات ذات لسانيات كوّنا ْتكم جاىدة الٌتداكليات كتسعى الكبلـ، أطراؼ
 الوصفية، كا١تفاىيم ا١تبادئ من ٣تموعة ذلك ُب معتمدة كتفسَته الٌتواصل فعل كصف على

 ُب ا١تتكلِّمُت بُت الٌتواصل تضبط اٌليت ا١تبادئ من كغَت٫تا االحًتاـ، كمبدأ الٌتعاكف كمبدإ
. مقامات من ٭تملو كما الكبلمي الٌتواصل إطار
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ٚاإلعــــشاء اٌزـــــ١َٕش ث١ٓ اٌــــٙشِٕــــ١ٛى١مب  
  

 

   ثخــــزخ ثــــٛسوجخ

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض 

 

: ِمذِخ
 الساحة ُب  اٞتديدة التنظرية كاآلراء النقدية ا١تناىج من ٚتلة الغربية اٟتداثة  أفرزت

 معرفية ٛتولة ٖتتوم اليت اٞتديدة ا١تصطلحات من كاحدة ا٢ترمنيوطيقا تعد حيث ا١تعاصرة،
 . متميزة كفلسفية كفكرية
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 معا١تو تتوضح خاص قرائي لربنامج تشييده ُب كمفهومو ا١تصطلح ىذا ماىية ٖتديد تتم

 .ألبعاده التقيمي كالتحليل لو التارٮتي التطور مقاربة  خبلؿ من

 

 : اٌٙش١ِٕٛى١مب ِفَٙٛ -1
 ا١تصطلحات  بعض مع تعالقها( Hermeneutics )الغربية ا٢ترمنيوطيقا شهدت

 تندرج إذ الفهم فهم التفسَتية، التفكيل، فن التفكيل، علم التفسَت، علم الفهم، علم: فنجد
. ١تاىيتو التنظَتية االختبلفات عن ناتج ا١تصطلح داخل االختبلؼ ىذا كلعل ا١تقاـ نفس ُب

 مبلئمة ا١تسدم السبلـ عبد يفسر حيث لو، العريب البديل التفكيلية مصطلح يعترب
 دقيقا اصطبلحيا بديبلن  يقـو أف العريب اللفظ ٢تذا قٌعد فالذم«: قولو خبلؿ من ا١تصطلح

 لغة ُب أخرل لغوية  مادة هبا نؤدم كلمة خَت يكوف لكي ا١تطلقة مبلئمتو أك٢تما إثناف أمراف
 ا١تفاىيم من لسلسلة الواسع الدالٕب اٟتقل ضمن تفٌب ا١تادة كىذه Interprétation أجنبية

 اإل٭تاء عملية عرب اللغوم ٥تزكننا من ا١تصطلح ىذا إتباعات أف كثانيهما كالتفسَت؛ كالشرح
 شحنت عندما سيما كال معنوية إ٭تاءات من اللفظة يرافق كاف ٔتا موسـو ٕتعلو الًتاثي
»التهجُت بشحنة الكلمة

(1). 
 فكل لذلك األديب، النص كفهم قراءة ٤تاكلة على اٟتداثي مفهومها ُب ا٢ترمنيوطيقا تقـو_ 

 إٔب ينزع بفكملو طموحها« ألف  كخصوصيتو الفهم عن الكبلـ بالضركرة يفًتض عنها كبلـ
   (2).»الفهم فهم

نظرية «يؤسس  سعيد يقطُت ٢تذا ا١تصطلح فيحاكؿ أٍف يصنع إطاره الفعلي باعتباره 
تفكيلية ك٦تارسة، كليس ىناؾ حدكد تؤطر ٣تاؿ ىذا ا١تصطلح سول البحث عن ا١تعٌت 

ا ليست منهجا تفكيليا لو صفاتو كقواعده ا٠تاصة أك  كاٟتاجة إٔب توضيحو كتفسَته، كما أّنَّ
   (3)».نظرية منظمة 
 ٖتقق اليت الوجودية األطركحات على اقائم فلسفيا فكريا مشركعا ا٢ترمنيوطيقا تعكس

 لذلك اإلطار ٤تدكدة غَت جعلها ما كىذا ا١تعاصرة، الفلسفات أحدث مع معماريتها
 التفكيل على ا٢تَتمنيوطيقا ٦تارسة تقتصر ال«: أنَّو يرياف األديب الناقد دليل مؤلفىي أفَّ  نكتشف
 صفة  عليو يطلق أف ٯتكن من يوجد كال معينة، ىَتمنيوطيقية مدرسة توجد كال األدب،

    نظرية أك ا٠تاصة كقواعده صفاتو لو تفكيلي منهج كذلك كالىي ا٢تَتمنيوطيقية،
»منظمة

(4).  
كلعل ىذا اإلشكاؿ اٟتاصل ُب تصنيفها نابع أكال من التطور اٟتاصل ٢تا كثانيا تفرعها 

غالبا ما تداخلت دك٪تا قيد أك شرط «داخل ٣تاالت كثَتة، لكن ما نتفق عليو أف  التفكيلية 
ا تنفرد من حلقة التفكيل البسيط كالعادية ُب كوّنا تسعى  مع فكرة اإلجراء التفكيلي، غَت أّنَّ

٘تيل أصبل إٔب .... إٔب تفسيس النظرية؛ كمن ٙتة كانت فكرة التفكيلية بوصفها نظرية للتفكيل
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االنشغاؿ بالتوجيو السليم لئلجراء، كىو يلتـز ُب كل اٟتاالت بشركطها كحدكدىا 
. (5)».كمداىا

  
  :اٌٙش١ِٕٛى١م١خ ائشحاٌذ  -2

 من ىناؾ« أفَّ  بارة الغٍت عبد كيذكر التفكيلي ا١تصطلح مع كثَتة خيوط تتشابك
 أك البديل ا١تصطلح صورة تفخذ أحيانا ٬تعلها ما ا٢ترمنيوطيقا مع تتداخل اليت ا١تفاىيم
 ال اٟتقيقة ُب كىي األحياف، بعض ُب التكامل مرحلة تبلغ كرٔتا ا١تماثل،/ا١تطابق أك الشارح
 التفسَت،: مثل التفكيلية ا١تقاربة صميم من تنبثق مرحلية أك فرعية مفاىيم تكوف أف تعدك
»ا١تمارسة أك التطبيق الًتٚتة، التفكيل، الشرح،  الفهم

(6).  
 تعترب اليت ا٢ترمنيوطيقية الدائرة أك اٟتلقة  تشكل عناصر ثبلث إٔب التفكيلية تستند

. كالتفكيل الفهم - التفسَت:  ب كتتعلق النصية الدراسة ُب ٖتققها الواجب اإلجرائية العناصر
 الدائرة ىذه تعتمد حيث القراءة لفعل األساسية ا١تراحل األخَتة ا١تصطلحات تيشًكل

  بينهما اٟتاصل التبلحم يعكس ٔتا كالكل اٞتزء بُت ا١تلتفة كالعضوية التماسك مبدأ على
 من جزءان  إال تعكس ال( التفسَت )ك( التفكيل )كلمة من كبل« أفَّ  جاسَت دافيد كيؤكد

ا يبدك اليت ا٢ترمنيوطيقا كأغراض كمهاـ كظائف  التحوؿ بل كالتطور التوسع طور ُب تزاؿ ما أّنَّ
 (.7) ».أيضا

 عنصر أف حُت ُب ا١تقدس الكتاب لتفسَت الديٍت با١تعتقد التفسَت مصطلح إرتبط
. كالفهم ا٢ترمنيوطيقا بُت التعاضد لعقد حديثة كجودية بنية شكل الفهم

 
   :ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌٙش١ِٕٛى١مب -3

 االشتقاؽ يتفسس حيث اليونا٘ب العهد من بداية للمصطلح التارٮتية األصوؿ تتحدد
 يعٍت Hermeneia كاإلسم ييفًسر، كيعٍت Hermeneueimانيىَبَي الفعل من« لو اللغوم

كليهما أف كيبدك التفسَت، ّى  ما كيفهم اآل٢تة رسوؿ Hermes ىرمس باإللو لغويا يتعلق ٌّ
 بٍت من الفناء أىل إٔب كينقلها مقاصدىم يًتجم ٍب ا٠تالدة الكائنات ىذه ٓتاطر ٬توؿ
 (.8) »البشر

 الوسيط لوظيفة اليونا٘ب االعتقاد ُب يؤسس حيث ىرمس إٔب كا٠تط اللغة اكتشاؼ  ينسب
 األصلي الفهم صياغة ييعيد كونو ُب خاضعة اإللو أكلوية فتصبح كالبشر، اآل٢تة بُت اٟتقيقي
 كاألكديسا اإللياذة على اطلع من كل<< أفَّ  كنذكر التواصلية لؤل٫تية  النصية الرسالة تول

 جنس من كٓتاصة عداه من كل إٔب اآل٢تة كبَت زيوس من الرسائل ينقل كاف ىرمس أفَّ 
 (. 9) ». البشر مستول إٔب أيضا هبا كينزؿ اآل٢تة
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 ك٪تذجتو الوجودم ا١تيتافيزيقي الواقع ٤تاكاة على العهد ىذا ُب ا٢ترمنيوطيقا إسًتاتيجية تقف
 االستخداـ ٧تد لذلك اآل٢تة، أفكار توصيل لغرض ا٢ترمنيوطيقية الدائرة خبلؿ من إجرائيا
. كا١تؤكؿ التفكيل لكلمة كإقصاء كا١تفسر، التفسَت للفظة ا١تباشر

 ىرمس كظيفة أيسقطت حيث ىومَتكس كتبها اليت الشعرية النصوص التفكيلية تناكلت
م الشعراء كصف أفبلطوف كتابات من موضع ففي<< الشعراء على ».ا مفسرم بفّنَّ

 (10.) 
 يلعبها اليت األساسية لؤلدكار طرحو ُب ا٢ترمنيوطيقا تقاليد دعائم أفبلطوف أرسى 
 التجربة من  مؤسسة التفكيلية الوظيفة لتصبح االجتماعي كالسٌياؽ القارئ - النص -ا١تؤلف
  داخل كإدراكو العآب، ُب اإلنساف كجود تعي اليت ا١تتخفية األلسنية ا١تقصدية ذات اللغوية
 عن كلماتو حفظ ٣ترد ليس ىومَتكس فهم إفَّ «: سقراط لساف على أفبلطوف  يقوؿ اللغة
 يرمي الذم ا١تعٌت يفهم ٓب ما ملحمية قصائد راكية يكوف أفٍ  إلنساف  يتسٌت كلن قلب ظهر
 (.11 ).١تستمعيو الشاعر عقل يؤكؿ أف عليو ينبغي الركاية ألفَّ  الشاعر إليو

 للوغوس ا١تنطقية البدايات عن تبحث اليت ا١تنطقية للقواعد فن ا٢ترمنيوطيقا أفَّ  أرسطو اعترب
.  الداللة علم عنده كيعٍت العبارة تفسَت بكيفية ىتم ا١تنطق أجزاء من جزء فهي

 
 :اٌمذ٠ُ اٌْقش فٟ اٌٙش١ِٕٛى١مب  -4

 النصوص تفسَتات ُب كبَتا حيزا لتفخذ اليونا٘ب التفسيس بعد ا٢ترمنيوطيقا ٘تحورت
 ىو ا١تهم ككاف األخبلقية ا١تبادئ مع لتنسجم اليهودية كالنصوص ا١تقدس الكتاب مثل الدينية
.  للكتب الركحية كاٞتوانب القيم على اافظة يضمن تفكيلي إجراء كضع

  اليت ا١تتميزة كمكانتو األصلية بالنصوص العارؼ للشخص بالغة أ٫تية التفكيلية استقت
 ىذا خبلؿ منك. التفكيلي الفعل عليها يقـو اليت ا١تسلمات من الكثَت نلمس أفقو خبلؿ من

 الكتاب لتفسَت . ٥تصصة عناصر تشكلت ركحية بصبغة التفكيلية أصبغ الذم االلتزاـ
 التفسَت. - اللفظي التفسَت: ىي أربع ُب تتمثل كاليهود ا١تسيحيُت عند سواء ا١تقدس

.  الباطٍت التفسَت- . التمثيلي التفسَت. - األخبلقي
 
 :اٌٙش١ِٕٛى١مب فٟ اٌْقش  اٌٛع١و  -5

تشكلت ا٢ترمنيوطيقا الكبلسيكية ُب دكائر الدراسات البلىوتية فقد استخدـ ا١تصطلح 
، باعتباره جهازا من القواعد اليت ينبغي التقيد هبا، كظهرت بذلك 1654ألكؿ مرة سنة 

ىرمنيوطيقا اإلٯتاف القائمة على ٤تافظة اإلٯتانية للكتاب كىرمنيوطيقا الشك اليت تلجف إٔب 
ا١تسعى التفكيلي إال أف يكوف مصونا عرب «ٖتكيم اللوغوس أك الدليل التارٮتي، فقد  أىب  

مسار حركية القركف؛ فإف آباء الكنيسة كأيضا قسما كافرا من البلىوتيُت كالشراح القركسطيُت 
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عندما ركزكا جهودىم حوؿ معا٘ب الكتابة ا١تقدسة كاف ذلك ال يتعدل فضاء اإلٯتاف دكما أما 
  .(12)»ُب عهد اإلصبلح صار التفمل ُب معٌت الكتابة ا١تقدسة حقيقة مشتبها

حقائق الكتاب ىي «إفَّ ا١ترجعية اليت يتكف عليها أصحاب التفسَت الديٍت  ىي أفَّ 
فوؽ الزمن كفوؽ التاريخ، كأفَّ اإل٧تيل ال ينبئ اإلنساف بفم حقيقة لن يسعو ُب ّناية ا١تطاؼ 

ا حقيقة أخبلقية كشف عنها قبل  أٍف يدركها؛ من خبلؿ استعماؿ العقل، كلما ُب األمر أّنَّ
  .(13) ».أكاّنا

 ُب تتمثل أربع التفسَتات ُب نظمها الذم أكغسطُت القديس مع القراءة آلية اعتمدت
 كقد األسطورم كالتفسَت الديٍت التفسَت الرمزم، التفسَت نظرية ا١تشاعر، عن التعبَت نظرية
 ُب  يتلخص الذم االستعارم التفسَت آليات تطوير عرب ... ا٢ترمنيوطيقي التنظَت ٘تحور<<

» األصلي كاتبو يقصده ٓب ا١تفسر النص من معٌت استخراج
(14.) 

  
 (:اٌؾذ٠ضخ اٌزأ١ٍ٠ٚخ - 6

 كيعود  فلسفي خطاب  لتصنع  اٟتديث العصر ُب توجهها دفة ا٢ترمنيوطيقا غٌَتت
 الوجهة من تفسيسها حاكلوا الذين األ١تاف الفبلسفة جهود إٔب التغيَت ىذا اعتبلء ُب الفضل

 الفلسفة أدبيات« ؼ األنطولوجي ا١تبدأ على باالستناد تقـو اليت ا١تعرفية االبستيمولوجية
 فلسفية صركح تفسيس عن تبحث ال الغريب الفلسفي للًتاث جديدة رؤية بوصفها ا١تعاصرة

 ال بامتياز التفكيل ٘تارس ٥تتلفة فلسفة ىي ما بقدر األكلُت الفبلسفة مع اٟتاؿ كاف كما
 الرؤية بوساطة الغريب العقل بناىا اليت ا١تركزية األنظمة تقويض إٔب تدعو حُت سيما

 نسختو ُب التفكيلي العقل ليفٌب العقل ىذا دعائم كاسًتاتيجية تفكَت كمنحى ا١تيتافيزيقية
 .(15) »ا١تعاصرة الفلسفة ُب التحوؿ لفكرة ٕتسيدا ا٢ترمنيوطيقية

 الشكل ىي الفهم عملية اعتبار على قائما جديدا نظريا تفسيسا ا٢ترمنيوطيقا كضعت
 من كأنطولوجية ابستيمولوجية ظاىرة بوصفو الفهم<< ليصبح التفكيلية العملية ُب الرئيس
 :الفهم لنظرية ٣تالُت خبلؿ

. ما نص فهم يعنيو عما السؤاؿ -1
  .(16)». السؤاؿ عن معٌت الفهم ذاتو من الناحية الوجودية-2

 ذات ىرمنيوطيقا كديليت شبليارماخر من كل فمثل ا٢ترمنيوطيقا من متفرعة أقساـ تشكلت
 ىايدجر من كل طٌور الفهم،كما لعملية الرئيسي اإلطار كضع إٔب ساعية ا١توضوعي الطابع

. ٦تكنا اإلنسا٘ب الفهم من ٕتعل اليت الشركط لتشمل سابقا كجد ما كغادامَت
 
   :ؽال٠شِبخش رأ١ٍ٠ٚخ - أ
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تفسيسو للهرمنيوطيقا باعتبارىا  عتبة   Friedrich Schleier macherبدأ شبليرماخر 
فعمل على توسيع داللة ىذا ا١تصطلح فيما «انتقاؿ من التفكيل البلىوٌب إٔب التفكيل الفلسفي

كراء نطاؽ البلىوت أك ا١تشكبلت اٞتزئية ُب تفسَت النصوص الدينية، ْتيث أصبح ا١تصطلح 
  .(17)»ٯتتد ليشمل علـو التفسَت كالفيلولوجيا كالقانوف كالتاريخ 

 ٫تا بارزين عنصرين خبلؿ من اإلجرائي اٞتانب داخل شبليارماخر اىتماـ توجو
. النفسي كالتفكيل النحوم التفكيل

خطاب »يؤسس الفيلسوؼ ماىية التفكيل النحوم أك ما يسمى بالفهم النحوم  أنَّو 
يستند على لغة موجودة ُب النص، ككل مؤكؿ يتعامل مع ىذه اللغة، كىنا نستطيع أف نيظهر 

ا٠تطاب ُب مظهر كاحد كمن ٍب نستنبط ا١تعٌت، ىذه الصيغة للتفكيل ٘تدنا بنوعية ا١توضوع 
ا تضع حدكدا، تكتب إطارات لغوية داخل كل ما ٬ترم ُب ا١تعٌت، ىي  كأيضا سوء الفهم ألّنَّ

 .(18)  ».تقصي كل ما ىو ليس داخل نظاـ اللغة
 ا١تؤلف لذىنية النفسي أك الفٍت الفهم أنَّو ُب الفٍت أك التقٍت التفكيل  بنية أيضا تتحدد

 نطاؽ داخل ا١تتخفية ا١تؤلف سيكولوجية على شبلياماخر كيركز ا٠تبلؽ، لنبوغو أك ا٠تاصة
 ٬تب لذلك مهملة، ىنا كاللغة ا١تبدع ىو ا١توضوع« ليكوف ا٠تطاب ُب عنو ا١تسكوت
 عنصر سول ليست ىنا كاللغة ا١تعٌت، فهم أجل من كشخصيتو ا١تبدع نفسية من االنطبلؽ
»ا١تبدع يصنعو الذم للتفكَت فعل سول ليس فا١تعٌت نفسيتو، فهم أجل من موضوع

(19).   
   :د٠ٍزٟ ٘ش١ِٕٛى١مب - ب

تعامل ديليت مع موضوع الفهم تعامبل منهجيا ففصبح الفهم الزاكية الرئيسة اليت ٘تيز 
إال أنَّو ٓب يطرح بوضوح العبلقة بُت إشكالية «مناىج العلـو اإلنسانية من العلـو الطبيعية 

الفهم كإشكالية اللغة، فالفهم عنده ليس نشاطا لغويا بقدر ما ىو استطاعة التسرب إٔب 
  .(20) ». اٟتياة النفسية

كاف الشغل الشاغل لدليت ىو كضع إبستيمولوجية للعلـو الركحية، فقد انتقد ما قدمو 
ا غَت تارٮتية حيث  شبليرماخر ُب تطوير العنصر الباطٍت ا١تتخفي ُب عقل ا١تؤلف باعتبارىا أّنَّ

من خبلؿ الذم كاف عنواف كتابو  Critique of historicalطور مفهـو نقد العقل التارٮتي 
كلقد استند ُب تبيُت اٟتوادث الطبيعية إٔب استخداـ «التمييز اٟتاصل بُت التبيُت كالتفهيم 

القوانُت الكلية كلكن ا١تؤرخ يسعى كراء فهم أفعاؿ صانعي األحداث فيتوصل عن طريق 
الكشف عن نواياىم كآما٢تم كطبائعهم كشخصياهتم إٔب فهم أفعا٢تم ىذه األفعاؿ قابلة 
ا بشرية ك٢تا باطن على عكس اٟتوادث الطبيعية، كبإمكاننا أف ندركها ٨تن  للفهم؛ ألّنَّ

بسبب بشريتها، إذا التفهم يعٍت اكتشاؼ األنا ُب األنت كىذا ٯتكن قبولو بدليل ا١تاىية 
  .(21) »البشرية العامة
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:  ٘ش١ِٕٛى١مب غبدا١ِش - ج

 الفلسفية من انهزيُيىطيقبHans Georg gadamer أسس ىانز جورج غادامَت 
قدـ فيها مراجعة نقدية لئلستطيقا  1960 الذم صدر سنة [اٟتقيقة كا١تنهج]خبلؿ كتابو 

بتعددية «اٟتديثة كلنظرية الفهم حيث فرؽ بُت بناء اٟتقيقة كا١تنهج ُب التفكيل كدعى 
التفسَتات كإنكار إمكانية التوصل إٔب نتيجة كاحدة، كىو يرل أفَّ األساس األنطولوجي ٢تذه 

 ».الظاىرة ىو ٤تدكدية اإلنساف اليت ٕتعلو قاصرا عن التوصل إٔب نتائج يقينية مطلقة كّنائية
(22).  

كمن ٙتة مشكل الفهم بصفة <«يرل غادامَت أف ا١تشكل الرئيسي ُب العملية التفكيلية 
ا  عامة ال يكتفي بإقصاء عبلقات اإلنساف بالعآب كاألشياء على أ٫تية ذات العبلقات كإ٪تَّ
يعمل على بلوغ ا٠تصوصية كاالستقبللية داخل ا١تنهج العلمي ذاتو بل يعمل على إذابتو 

  (23)».داخل ا١تنهج العلمي بفف ّتعلو ٕتليا من ٕتليات متعددة
تبقى الظاىرة التفكيلية ْتسب غادامَت ذات صبغة فينومينولوجية ٤تضة كمن ىنا ٭تاكؿ 
صياغة مفهـو ىرمنيوطيقي للتاريخ عن طريق ميبلد الشعور التارٮتي مبتعدا كل البعد ا١تفاىيم 

ا تعًتينا صَتكرة تارٮتية «: ا٠تاطئة للتاريخ ألفَّ  ما ٯتيز التجربة التارٮتية ُب حد ذاهتا ىو أّنَّ
دكف ما يقع لنا، كأنَّنا ال ندرؾ ما طرأ ككقع إال بعد فوات األكاف ٢تذا السبب ينبغي دكما 

. (24) كل حاضر جديد                كمتجدد [بواسطة]إعادة كتابة التاريخ ُب 
يتحقق الوعي التارٮتي عند غادامَت عن طريق إدراج ا١تسافة الزمنية اليت يفًتضها 

لتحقيق موضوعية التفكيل لتتوزع التجربة ا٢ترمنيوطيقية ُب جانبها اإلجرائي من خبلؿ مفهـو 
اجملاؿ «يسميو ىو باجملاالت أك الدكائر الثبلث كا١تكونة من ا١تسافة الزمنية كاالستناد على ما 

  (25) ».االستيطيقي كاجملاؿ التارٮتي كاجملاؿ اللغوم
تقـو الدائرة «إفَّ ا١تنهج التفكيلي عند غادامَت يركز أكثر على اٞتانب اللغوم حيث 

اللغوية ٔتهمة احتواء كعبور دائرتُت اٞتمالية كالتارٮتية ألف أىم مفاىيم مفاتيح ا١تشكلة 
 كالفهم كاٟتوار كنظرية الوعي بتاريخ الفعالية كاندماج األفاؽ كتطبيق [ىرمنيوطيقا غادامَت]

  (26) ».ٕتدد ٖتققها الفعلي كا١تلموس ُب العنصر اللغوم
يكمن الوعي الوجودم عن طريق  كعي اللغة كصورة إسقاطيو ٢تا حيث ٘تارس 

 ال ٯتكن فهمو ُب صورتو الكلية كالشاملة ْتيث أفَّ [ما ىو كائن]ا١توجود  «كجودىا باعتباره 
كل ما ٖتملو اللغة ٭تيل دكما إٔب ما كراء العبارة نفسها، يبقى ما يعرب عن ذاتو بتمكنو منو 

  (27)».كبلوغو اللغة ٖتت شكل ما ينبغي فهمو كالذم يفهم طبعا
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فكل ما ىو « تتحقق فائدة األ٫تية اللغوية ُب كوّنا الصورة القابلة لئلدراؾ الوجودم 
خارجي عن اللغة فهو غَت قابل لئلدراؾ اإلنسا٘ب، ك٢تذا فاف اللغة ىي اٟتقيقة اإلنسانية 

. (28)»القابلة لئلدراؾ كتشخيصها ىو تشخيص للحقيقة اإلنسانية ذاهتا
  
  :١٘ذعش ّٕذ اٌزأ١ٍ٠ٚخ - د

 إٔب اإلبستيمولوجيا من التفكيلي بالبحث  Martin Heidegger ىيدغر انتقل
. العآب ُب الوجود أشكاؿ من شكبل الفهم اعترب ْتيث االنطولوجيا
 تفسيسو ُب ىوسرؿ أدموند استخدمها اليت التصورية األدكات ىيدجر قارب

 ا١تزج ذلك [كالزماف الوجود] كتابو ُب صرح كقد القصدم، الوعي طريق عن للفينومينولوجيا
 كدعى الظاىراتية، عن يتفرع كجزء ا٢ترمنيوطيقا فيها اختزؿ اليت التفكيلية الفينومينولوجيا بُت
 الضدية الثنائية على ركزت ىوسرؿ فظاىراتية بالعآب الوعي عبلقة لفهم بديل كجود إٔب

. يتقبلو ٓب مل كىذا كا١توضوع الذات من ا١تكونة
يرل ىايدجر أفَّ الفهم ىو الدعامة األساسية اليت تشرح كل ا١تنطلقات األنطولوجية 

قدرة «كالفكرية كالفلسفية فالفهم بتصوره بعيد كل البعد عن التصورات السابقة  ألنو يعترب 
ا١ترء على إدراؾ ٦تكنات الوجود ضمن سياؽ العآب اٟتياٌب الذم كجد فيو فالفهم ليس موىبة 
خاصة أك قدرة معينة على الشعور ٔتوقف شخص أخر كال ىو القدرة على إدراؾ معٌت أحد 

  (29) ».تعبَتات اٟتياة على مستول أعمق، الفهم ليس شيئا ٪تتلكو  بل  ىو شيء نكونو
ٮتضع للمعايَت اليت تعتمد عليها «كبالتإب فالفهم يصبح هبذا النمط فهما أنطولوجيا 

كليس بالتقدـ ا١تنتظم من أجزاء بسيطة كمكتفية   Hermeneutic circleالدائرة التفكيلية 
  .(30) »بذاهتا

الفهم  <<تتلخص الفكرة الوجودية ُب معمارية الفهم التفكيلي على أساس أفَّ 
يعرب عن نفسو بالكبلـ هبذا تظهر - ُب العآب - [الذم ترل فيو كجدانية  الوجود]ا١تتواجد 

داللة الفهم الكلية ُب الصورة كإف شئت فإفَّ ا١تعا٘ب تنمو ٢تا كلمات على العكس ٦تا قد 
  (31)». مصطنعة ٔتعا٘ب تتصور من الكلمات ٗتًتع كتصطنع ٍب تزكد

 نقل ٓب إف تًتابط ك اإلنساف يعيها اليت ا٠تارجية معطياهتا  بكل الفهم صورة تندمج
 تطرحها اليت البسيطة للمعاف ٕتاكزىا بعد تصطنع اليت ا١تعا٘ب كل  بادراؾ الفهم آلية تتبلـز

 .الكلمة

 كينونة تفكيل أم( اإلنسا٘ب الوجود)الدازين ُب تتمثل أنطولوجية صيغة ىيدجر يطرح     
 ُب الوجود يسميو ٔتا الفيلسوؼ ينطلق ىنا كمن إظهارىا، إٔب التفكيل ٮتضع اليت  الكائن
 الذم ىو اإلنساف« أفَّ  ذلك كمنطلق اإلنساف، كبُت بينو التامة الوحدة لتفكيد كذلك العآب
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 القادر االحتجابوىو ثنايا من كيتجلى يظهر ما ٨تو على ا١توجود إدراؾ على القدرة ٯتلك
» الوحدة ىذه عن يكشف الذم اللوغوس طريق عن كحدتو ُب ٬تمعو أف على

(32 )

    

 :ئ٠ىٛ أِجشرٛ ٚ س٠ىٛس ثٛي ّٕذ اٌزأ١ٍ٠ٚخ-  هػ

 كتبياف الذات بفهم ا١تتعلقة الفينومينولوجية القضية  Paul Ricoeurريكىر بوؿ اعتمد
 أخرل أبعاد على اشتملت عندما للهرمنيوطيقا كاسعا طابعا ريكور أعطى فقد كجودىا

 آفاؽ على الذات تنفتح أف ألجل كذلك كاألنطولوجيا كاألنًتبولوجيا النفسي كالتحليل
. متعددة
 الزماف] كتابو كيعد ا٢ترمنيوطيقية، ا١تمارسة ُب األنطولوجية األبعاد توظيف ريكور حاكؿ
 كبنية كالزماف بالسرد كعبلقتة الوجودم الواقع فيو ٮتتزؿ فلسفي أجرائي كتاب أىم [كالسرد
. التفكيلية ا١تمارسة  ُب مهمة

 يسهل إجرائية عناصر ككضع التفكيلية إطار ُب السيميائي  ا١تنهج إيكو أمربتو مزج
 النص لقصدية  ٖتقق اعتربه الذم النموذجي القارئ مفهـو تناكؿ حيث  النص على تطبيقها

 ا١تفاىيم كترسانة كاألسلوبية ا١توسوعية الكفاءة ُب تتمثل اليت الشركط من ٣تموعة إطار ُب
. القارئ ىوية ُب ا١توجودة القبلية

 Encylopedie ا١توسوعة ُب ا١تتمثلة ا١تفاىيم من ٣تموعة على  ا١تزج ىذا لتنظَت استند

 إرساء نقطة«: بقولو ك٭تددىا النص القارئ هبا يدخل كًتسيمة كالطوبيك القارئ لتهيئة 
»الداللية اإلمكانات من تنطلق قراءة فكل التفكيلي، ا١تسار داخل بدئية

(33) 
 العملية إطار ُب النص بنية داخل ٖتققو ٯتكن الذم ا١تمكن العآب مفهـو إٔب إضافة

 . التخيلية
 
 

 اٌخبرّخ
 

 إسًتاتيجية مستول على القرائية ا١تمارسة داخل خصب حيوم ٣تاؿ ا٢ترمنيوطيقا تعد      
 إجرائي لربنامج احتوائو ٯتكن الذم األنطولوجي البعد ذات مفاىيم تضم حيث النص

. التفكيلية كاستثماراهتا القراءة فاعلية ُب يساىم
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 إٌجٛٞ اٌؾذ٠ش فٟ اٌٍغٛٞ اٌؾغبط آ١ٌبد
 "ّٔٛرعب صسُ أَ ؽذ٠ش"

 
 ِغْٛدح ِشعٍٟ

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
 

 ٞتلٌ  األساسية الركيزة ىو ا٠تطاب كأصبح األخَتة السنوات ُب اللغوية الدراسة تطورت
 منقطع باىتماـ التواصل حظي كما كالشفهي، الكتايب بعديو ُب كاألدبية اللغوية البحوث

 سلبيا ا١تتلقي يعد فلم كالتشاركي، التفاعلي البعد ضمن ا٠تطاب دراسة إٔب أدل ٦تا النظَت
 االعًتاض، حق كلو كيردٌ  يسمع فعاؿ دكر لو متلق ىو بل آلية بطريقة ا١ترسل كبلـ يسمع
 للتفثَت كيسعى ٢تا ك٭تتج أفكاره يعرض مدع ىو بل فحسب كمبلغا باثا ا١ترسل يعد ٓب كما
 من الكثَت يسعى اإلطار ىذا كُب العمل، إٔب بل فحسب الرد إٔب ال كدفعو ا١تتلقي على

 آلياتو كما اٟتجاج؟ فما كاٟتجاج، التفاعل على تقـو تواصلية نظرية تفسيس إٔب اللسانيُت
 زرع؟ أـ حديث خبلؿ من ٕتسدت ككيف اللغوية؟

 ضارب مصطلح أنو اعتبار على اٟتجاج، ١تصطلح قدمت اليت التعريفات ىي كثَتة
 سقراط أمثاؿ من اليوناف الفبلسفة مناظرات إٔب ٯتتد ٧تده حيث التاريخ، أعماؽ ُب ّتذكره
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 كأسهموا ا١تناظرة فنوف أجج عامبل كانوا حيث السوفسطائيُت دكر إغفاؿ دكف كأفبلطوف،
: األكؿ مستويُت، على اٟتجاج أرسطو تناكؿ كقد ،(1)للحجاج التنظَت ُب فعاؿ بشكل
 حالة كل ُب يكوف أف ٯتكن ١تا نظرم كشف على القدرة »ُب عنده تتمثل اليت الببلغة
 حوارية بنية ُب تتم تفكَت عملية يعتربه »الذم: اٞتدؿ فهو: الثا٘ب أما ،(2)«لئلقناع خالصا
 (3)«بالضركرة هبا ترتبط نتائج إٔب لتصل مقدمات من كتنطلق

 البيئة تفوؽ أك تدا٘ب كانت بيئتها أفٌ  ٧تد اإلسبلمية العربية باٟتضارة مررنا كإذا
 بل كيًتعرع، اٟتجاج فيو ينمو مناخ أصلح يعترب الذم الفكرم كالثراء الغٌت حيث من اليونانية
 النقاشات كازدىرت كالفرؽ ا١تذاىب كثرت فقد الظبلؿ، كارفة باسقة شجرة كيصبح

 ننطلق أف علينا اإلسبلمية العربية اٟتضارة ُب ا١تصطلح تاريخ على نتعرؼ كحىت كا١تناظرات،
 اليت ا١تفاىيم ٞتلٌ  اٟتقيقية االنطبلؽ نقطة يعترب ألنٌو الكرٙب القرآف ُب اللفظ استخداـ من

. نفسها اٟتضارة ظل ُب ٖتتو نشفت
 كقد ،(4)﴾إِ ْم َلاِا  َل   َل اَّ  اأَِّذي إِأَلى  َل َل   أَل ْم ﴿تعأب قولو باللفظ فيو كركدىا فمن

 ا١تفاعلة زنة على جاء فعل كىو خاصم، حاجٌ  كمعٌت: »بقولو كالتنوير التحرير صاحب فسرىا
 ال حاجٌ  أفٌ  مع للدعول ا١تصدؽ الربىاف العرب كبلـ ُب اٟتجة أف العجيب كمن ]...[

ٌّ  ]...[ ا١تخاصمة معٌت ُب إالٌ  غالبا يستعمل  أم ،(5)«بباطل ا٠تصاـ يفيد أنٌو األغلب كأٌف
 التخصيص من شيء مع كلكن ا٠تصم رأم كدحض رأيو لدعم األدلة على ا١تخاطب اعتماد

. الباطل على قائمة ا١تدعي طرؼ من ا٠تصومة أفٌ  كذلك اللفظ، ُب
، (6)﴾ َلاْم ُت َل ُت ْم   َل ْم َتَل اُت وَل  اأّلِذ  َل   َل ِ   ُت َل ِا ْم   َل َل ﴿: تعأب قولو با١تعٌت كركدىا كمن

 منازعة كىي فيو، كاٟتجة ا٠تصاـ على القدرة كىو اٞتدؿ من مفاعلة اجملادلة »التحرير كُب
 ،(7)«باٞتدؿ الفقو ُب كاالحتجاج ا١تناظرة قواعد علم ٝتي كمنو برأيك الغَت إلقناع بالقوؿ
 التمييز إٔب صولة ا عبد سعى كقد اٟتجة، يعتمد قوٕب نزاع القوؿ من تبُت كما فاٞتدؿ
 ىو اللفظُت معنيي بُت اٞتامع إفٌ - »عاشور بن للطاىر ككليهما –القولُت خبلؿ من بينهما

 كمنو حق ىو ما منو اٞتدؿ أفٌ  حُت ُب ]...[ الباطل على قائمة اٟتجاج ُب لكنها ا١تخاصمة
 (8)«باطل ىو ما

 كا١تراء كا١تنازعة كا٠تصاـ اٞتداؿ: منها كثَتة الكرٙب القرآف ُب عليو الدالة كاأللفاظ
 طرؼ كل فيها يعمد قولية منازعة عنو ينتج الفكرمٌ  ا٠تبلؼ من نوع إٔب ترد ككٌلها كالربىاف،

. اآلخر الطرؼ رأم لدحض ْتجج موقفو دعم إٔب
 ا١توحية الدالالت بعض استقصاء إٔب ساعُت الببلغية النصوص على عرجنا كإذا

 اإلقناع إٔب إشارة كفيو إال للببلغة تعريفا ٧تد نكاد فبل- لو ا١تنظرة ال –اٟتجاج ٔتفهـو
 البياف ُب اٞتاحظ من كلٌ  أكرده ما النصوص تلك كمن ا١تخاطب، ُب للتفثَت باٟتجة كاإلتياف
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 – للببلغة اٞتاحظ أكردىا اليت التعاريف فمن الصناعتُت، ُب العسكرم ىبلؿ كأيب كالتبيُت
 أفهمك من كل: »الببلغة عن سفلو من ٣تيبا العتايب قوؿ - اٟتجاج ٔتوضوع صلة ك٢تا

 كل يركؽ الذم اللساف أردت فإف بليغ، فهو استعانة كال حبسة كال إعادة غَت من حاجتو
 ،(9)«اٟتق صورة ُب الباطل كتصوير اٟتق من غمض ما فإظهار خطيب كل كيفوؽ األلسنة

 القسم ضمن صمود ٛتادم صنفو كقد اٟتجاج، عملية إٔب صر٭تة إشارة التعريف ىذا ُب
 للشيء فتسخر إقناعية جدلية لغايات كيوظفها العقائدية الببلغة مقاصد »على يركز الذم

 اإلشعارات من الصنف ىذا أفٌ  إٔب كأشار ،(10)«خطابو من ا١تتكلم ٟتاجات تبعا كنقيضو
. اليونانية بالفلسفة التفثر جراء من كاف الببلغية

 ا١تكلفُت، عقوؿ ُب ا حجة تقرير أكتيت إف إٌنك »عبيد بن عمرك قوؿ أكرد كما
 ا١تستحسنة باأللفاظ ا١تريدين، قلوب ُب ا١تعا٘ب تلك كتزيُت ا١تستمعُت، على ا١تؤكنة كٗتفيف

 قلوهبم عن الشواغل كنفي استجابتهم، سرعة ُب رغبة األذىاف، عند ا١تقبولة اآلذاف، ُب
 عدة فبعد ،(11)«ا٠تطاب فصل أكتيت قد كنت كالسنة، الكتاب على اٟتسنة، با١توعظة

 تقرير من متفت- الببلغة منتهى –ا٠تطاب فصل أف بُت عبيد بن لعمرك كجهت أسئلة
 كىذا ا١تتلقُت، استجابة سرعة  ٖتقيق إٔب أكال هتدؼ اليت اٟتسنة، باأللفاظ العقوؿ ُب اٟتجة
. الكبلـ بعلم صلة ذك أيضا ىنا كالقوؿ اٟتجاج، أكجو من كجو

 تعاريف أحد شرح خبلؿ من اٟتجاج إٔب أشار قد فنجده العسكرم ىبلؿ أبو أٌما
: منها اليت الشواىد بذكر اٟتجاج، آليات استخداـ ُب الشرح خبلؿ من ففسهب الببلغة

 فرموه عثمانية جَتانو ككاف - عنو ا رضي – طالب أيب بن لعلي شيعة األسود أبو كاف»
 ١تا رما٘ب لو ا كإفٌ  ٗتطئوف إنكم كذبتم،: قاؿ يرميك، ا بل: قالوا أترمونٍت؟: فقاؿ يوما،
: باٟتجة اإلتياف طريقة على ليستدؿ النص هبذا أتى قد فهو ،(12)«أخطف
. الرمي ٮتطئ ال ا: 1ـ
. الرمي أخطفه رماه الذم: 2ـ
. يرموف الذين ىم العثامنة: ف

 كقرع الداللة كضوح كمن: »قولو الكرٙب القرآف من ذكرىا اليت اٟتجاج شواىد كمن
  َلِا َل  اأِل َل اَل   ُّي ْم ِ   َل   َتَل  َل   َل ْم َل ُت   َلاَلِ  َل   َل َتَل اًل  أَلنَتَل   َل َل َل َل ﴿: سبحانو ا قوؿ اٟتجة
 فاستغراب ،(14)«(13)﴾ َل ِ  ٌم   َل ْم ٍة  ِ  ُت ِّل   َلاُت َل   َل َّ ٍة   َل َّ َل   َلاْمشَلأَلاَل  اأّلِذي  ُت ْم ِ  َل   َتُت ْم   َلِ   ٌم 

 ألفٌ  العقلي، بالقياس عليهم مردكد رميما أصبحت كقد العظاـ إحياء أمر البعث منكرم
: دامغة حجة كتلك يعيد، أف على القادر ىو أنشف الذم
. يعيدىا أف على القادر ىو ا         إذف(       اإلنساف خلق )العظاـ أنشف ا

. الرميم من اإلعادة على قادر العدـ من ا١تنشئ ألفٌ 
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 شركطا، ٢تما ككضعوا كاٞتدؿ اٟتجاج عن اٟتديث ُب العلماء من الكثَت أسهب كقد
 أٌّنا من أكثر كالفلسفة الكبلـ كعلم الفقو بفصوؿ صلة ذات كىي كآدابا، حدكدا ٢تما كبٌينوا
*. بالببلغة صلة ذات

 ُب اٟتجاج إرىاصات إٔب تشَت اليت الكثَتة النصوص تلك يسع ال ا١توضع ىذا كمثل
 ٢تذا نظركا الذين الغرب، عند اٟتجاج مفهـو إٔب ننتقل كلذلك اإلسبلمية، العربية الثقافة

 ُب كتيتيكاه بَت١تاف شارؿ من كل رأسهم كعلى اليونا٘ب، الًتاث من منطلقُت ا١تصطلح،
". اٞتديدة الببلغة اٟتجاج، ُب مصنف  "كتاهبما
 تؤدم أف شفّنا من اليت ا٠تطاب تقنيات درس »بفنٌو اٟتجاج كتيتيكاه بَت١تاف يعرؼ 

 ،(15)«التسليم ذلك درجة من تزيد كأف أطركحات من عليها يعرض ٔتا التسليم إٔب باألذىاف
 كتؤدم العقلية، الناحية من إقناعا أكثر ما خطاب من ٕتعل اليت لآلليات دراسة فهو

. عليو طرحت اليت للفكرة كالتسليم اإلذعاف إٔب با١تخاطب
 غَتىا عن متميزة كىي اللغوية، اٟتجاج نظرية كأنسكومرب ديكرك أكزفالد كأسس 

 تعد اليت الكبلسيكية اٟتجاجية كالتصورات النظريات مع النظرية ىذه تتعارض حيث»
 تيتيكا، أكلربٮتت بر١تاف، )اٟتديثة الببلغة أك( أرسطو )الكبلسيكية الببلغة إٔب منتميا اٟتجاج
 (16)(«غريس بليز جاف )الطبيعي ا١تنطق إٔب منتميا أك( ميَت ميشاؿ

 إقناع عملية ُب الفعاؿ كدكرىا اللغوية اآلليات على تعتمد اٟتجاج ُب فنظريتهما
 بُت من لسانيا نشاطا يعد ٓب»فػ اللغوية، العملية لب ىو عند٫تا اٟتجاج كأصبح ا١تخاطب،

 عندئذ كاٟتجاج ،(17)«ا٠تطاب ُب تفكيلو كأساس نفسو، ا١تعٌت أساس كلكنو أخرل، أنشطة
 عليو يعرضو ٔتا كاقتناعو ا١تخاطب رضا عن ناتج سلوؾ كإ٪تا باإلكراه كال بالضغط ليس

. حجج من ا١ترسل
 اللغوية بالوسائل هتتم »اللسانية النظرية ىذه فإفٌ  العزاكم بكر أبو بٌُت  ككما
 ما كجهة خطابو توجيو بقصد كذلك ا١تتكلم، عليها يتوفر اليت الطبيعية اللغات كبإمكانات

 أننا "مؤداىا اليت الشائعة الفكرة من تنطلق إّنا ٍبٌ  اٟتجاجية األىداؼ بعض ٖتقيق من ٘تكنو
 (18)"«التفثَت بقصد نتكلم

 كتطبيقها العربية للغة نقلها على كعمل ديكرك، نظرية تبنوا الذين من العزاكم بكر كأبو
 اليت كا٠تطابات النصوص كلٌ  أفٌ  مفادىا مسلمة من »منطلقا نصوصها من العديد على
 (19)«حجاجية الطبيعية اللغة بواسطة تنجز

 األقواؿ من ٣تموعة »اعتباره ٯتكن حيث اٟتجاج على بناء ا٠تطاب عرؼ كقد بل
 ٣تموعة ىو حجاجي بتعبَت أك بينها، القائمة ا١تنطقية الداللية العبلئق من ك٣تموعة كاٞتمل

 ا١تؤيدة اٟتجة تستدعي فاٟتجة العبلئق، من ٥تتلفة أ٪تاط بينها تقـو اليت كالنتائج اٟتجج من
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 يرتبط قوؿ ككلٌ  آخر، دليل إٔب تفضي كالنتيجة نتيجة إٔب يفضي كالدليل ٢تا، ا١تضادة أك
 (20)«يتلوه الذم القوؿ كيوجو يسبقو الذم بالقوؿ
 التقنيات، من ٣تموعة على االعتماد ٬تب ا٠تطاب ُب اٟتجاج بنية دراسة أجل كمن 

 فيها ٔتا التعليل ألفاظ: مثل الصرفة اللغوية األدكات: »أقساـ ثبلثة الشهرم رؤية كفق كىي
 ]...[ الببلغية كاآلليات]...[  اللغوية األفعاؿ ككذلك الشرطي كالًتكيب السبيب الوصل

 (21)«ا١تنطقية شبو كاآلليات
 تنجز اليت كا٠تطابات النصوص كل أف »إقراره ُب كا١تتمثلة العزاكم رؤية على اعتمادا 
 لنص نص من ٗتتلف كدرجتو كطبيعتو اٟتجاج مظاىر لكن حجاجية، الطبيعية اللغة بواسطة

(22)«٠تطاب خطاب كمن
 ٔتنظور النبوية األحاديث من حديث ٖتليل على سفعمل ،

 على ك٬ترم اللغوية ا٠تطابات بقية لو ٗتضع ١تا ٮتضع لغوم خطاب أنٌو اعتبار على حجاجي
". زرع أـ حديث"بػ ا١تعركؼ ىو اٟتديث كىذا قواعدىا،

 ا رسوؿ ردٌ  إالٌ - الركيات أغلب على –عائشة قوؿ أنٌو ىو اٟتديث ىذا بو يتميز ٦تا 
 النسوة من ٚتع ألسنة على تركيو حوار عن عبارة كىو خا٘تتو، ُب- كسلم عليو ا صلى-

. شيئا بعضهن يكتمن أف دكف أزكاجهن أخبار يذكرف أف كتعاىدف اجتمعن
 ضرائرىا أماـ خاصة زكجها قلب ُب مكانتها تعرؼ أف كترغب إال امرأة من ما 

 لرسوؿ ركت ا٢تدؼ ىذا إٔب الوصوؿ إٔب- عنها ا رضي – عائشة من كسعيا إلغاظتهن،
 تصر٭تو من إليها توصلت اليت للنتيجة استدراجا النسوة ىؤالء قصة كسلم عليو ا صلى ا

 نظرا كاإلقناع التفثَت كسائل أبلغ من القصة أفٌ  كذلك أرادت، ٔتا ٢تا كالسبلـ الصبلة عليو
 فتمنحو األسلوب ىذا ُب تتجمع عدة ركافد من ا١تميز تفثَته يستمد »الذم ا٠تاص ألسلوهبا

 فتنقاد يقودىا البشرية النفس ٔتقاليد كاإلمساؾ القلوب استهواء على القادر التفثَت على قدرة
 (23)«كابتهاج رضا ُب فتقبل كيلقنها فتستجيب إليها كيوحي
 من ما»ك اٟتوار، على اعتمدت كإ٪ٌتا السرد على تعتمد ٓب القصة ىذه كأفٌ  خاصة 
 (24)«حوار أنٌو اٟتجاج خصائص أككد من إذ كثيقة، اٟتوارية أك باٟتوار اٟتجاج صلة أفٌ  شك

 بُت كقعت قد عائشة لساف على ا١تركية القصة ىذه أحداث أفٌ  اٟتديث شراح ذكر 
 عائشة افتتحت كقد ،*ذلك ُب كاختلفوا أٝتاء ٢تن بعضهم كذكر اليمن، أىل من نسوة

 ذكر كىو التزاما بينهن كعقدف - امرأة عشرة إحدل كعددىن – النسوة باجتماع الكبلـ
 مدل كسنرل الشفوم، التواصل يتحقق حىت كذلك شيئا منها يكتمن كأالٌ  أزكاجهن أخبار
. العقد هبذا منهن كاحدة كل التزاـ

 ذكك كأزكاج حسنة، صفات ذكك أزكاج: األزكاج من نوعُت بُت اٟتديث نص من ٪تٌيز 
. أزكاجهن بو كصفن ما إلثبات اٟتجج ٚتع إٔب النسوة سعت كقد سيئة، صفات
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 األكٔب فا١ترأة الرجاؿ، ُب العرب استقبحتها أكصاؼ ىي القبيحة األكصاؼ فكانت 
 فكبلمها ا٠تامسة أٌما أزكاجهن، أخبلؽ سوء ذكرف كلهن كالسابعة كالسادسة كالثالثة كالثانية
. أكٔب فيو كالثا٘ب ا١تدح على ٭تمل كما الذـ على ٭تمل

 فيو، الناس زىد إٔب يدفع ٦تا تكربه، مع زكجها ُب كالنفع ا٠تَت قلة إٔب األكٔب أشارت  
 ُب الناس يزىد لذلك الغث اٞتمل كلحم فهو اٟتجاج، آليات من لصفاتو تقسيمها فكاف

 على االصطبار على للناس مقدرة فبل كعرا جببل ارتقى قد كفنٌو ذلك على زيادة صحبتو،
 أقول حجة كأم صحبتو، ُب الناس كزىد خلقو سوء استجمعت قد بكبلمها كىي كعورتو،

. سوئو عن لتفصح ىاتو من
 بعدـ اٟتديث بداية ُب عليو ا١تتفق ا٠تطاب عقد خالف بتصريح حديثها بدأت كالثانية 
 أخاؼ إ٘ب: "بقو٢تا كبلمها لتتبع" خربه أبث ال زكجي "تصرح هبا كإذ األزكاج أخبار كتماف

 أمرا قبلها ٔتا اٞتملة ربط من تفيد »أّنا اٞترجا٘ب ذكر الذم" إفٌ  "الرابط مستخدمة" أذره أالٌ 
. كذكرهتا إالٌ  سيئة تبقي أال ٗتشى ألّنا خربه ذكر تريد ال فهي، (25)«عجيبا
 تصريح فهو بالعقد كفاء" كّتره عجره أذكر أذكره إف "ا١تستخدـ الشرط أسلوب كُب 
 الظاىرة العيوب من فيو أفٌ  إٔب أشارت كلكنها عيوبو سرد إٔب تعمد ٓب أٌّنا حيث ضمٍت

 ككنايتها التصريح، من أشد تلميحها كاف كبالتإب إفشائو، عن ا١تقاـ يضيق قد ما كالباطنة
. اإلفصاح من أظهر

- بالتحليل -ينبٍت لغوم أسلوب »كىو شرطي، تركيب على قو٢تا بنت فقد الثالثة أما 
 ٖتقق إذا الثا٘ب يتحقق ا١تسبب، منزلة منزؿ كالثا٘ب السبب، منزلة منزؿ األكؿ جزءين، على

. (26)«األكؿ انعدـ إذا الثا٘ب كينعدـ األكؿ
 حا٢تا سوء بينت" أعلق أسكت كإف أطلق، أنطق إف "شرط أسلويب بعقدىا ا١ترأة لكن 

: ذلك عن ا١تًتتبة النتائج كسوء الوضعُت ُب
 تطلق    النطق حا٢تا سوء
 تعلق           السكوت   
" العشنق زكجي "قو٢تا بداية ُب الكناية خبلؿ من أظهرتو سبب عن مًتتب كذلك

 حإب ُب خلقو فسوء ببلغية، حجاجية آلية بذلك الكناية فكانت غبائو، على لتستدؿ
. غبائو لشدة إالٌ  ليس كالسكوت النطق
 سوء لتبُت حجاجية كآلية الشرط أسلوب- األخرل ىي –السادسة كاستخدمت 
 كال هبا مباالتو كعدـ كالشراىة، بالنهم فوصفتو لباقتو، كقلة تصرفو، كسوء زكجها، خلق

 التعليل كالـ" البث ليعلم "أمورىا تفقد عدـ عن كناية" الكف يوِب كال: "قو٢تا كُب بفحوا٢تا،
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 حججو كبناء اٟتجاجي، خطابو لًتكيب ا١ترسل يستخدمها اليت اللغوية األدكات »من
. كبثها حزّنا يثَت ٔتا مباؿ غَت سؤا٢تا، عن معرض فهو ،(27)«فيو

 العيوب، كل عنده اجتمعت مذمة، ككبل٫تا كالركح، الفكر بثقل كصفتو كالسابعة 
 أك شٌجك: "عيوبو بعض بعدىا لتفرٌع الشموؿ، على داؿ لفظ" كلٌ "ك" داء لو داء كلٌ "

 ضمَت استخدامها كُب خلقو، سوء على لبلستدالؿ حجج فهذه" لك كبل ٚتع أك فٌلك
 ليستشعر ا١تتلقي، ُب التفثَت زيادة ُب منها رغبة زكجها الزكج أف مع- الكاؼ -ا١تخاطب

. تعانيو الذم األٓب مدل
 ذكر كما فهو اٟتجاج، آليات أىم من يعد كالذم خطاهبا ُب جليا اإل٬تاز كاف كما 
: القاتلُت العدكين بو نواجو سبلحا يشكل ألنو باٟتجاج تعٌت زاكية من ىاـ »ركبوؿ أكليفي

 إف تقوؿ أف ٯتكن حيث.." شجك: "قو٢تا ُب ظاىر فاإل٬تاز ، (28)«االنتباه كعدـ النسياف
". لك كبل ٚتع كإما فلك كإٌما شجك إٌما زكجك ىذا كاف

 ذكرف اللواٌب إٔب ننتقل كحىت أزكاجهن، ذ٦تن اللواٌب النسوة أقواؿ ىذه كانت  
 على أيضا يدؿ أنو إال الذـ معٌت خطاهبا ٭تمل حيث ا٠تامسة، خطاب إٔب نعود ٤تاسنهم،

 خارجو كحالو" فهد دخل إذا "البيت داخل حالو كصفت فإٌّنا الثا٘ب على ٛتل كإذا ا١تدح،
 ،(29)«السكوف كثَت ا١تلمس لُت الفهد ألفٌ  »اٞتانب لُت البيت ُب فهو ،"أسد خرج إذا"

 ككلها عهد عما السؤاؿ بعد كرمو عن ككٌنت البيت، خارج كاإلقداـ بالشجاعة ككصفتو
. عشرتو كحسن كشجاعتو بكرمو ا١تخاطب إلقناع حجج
 أفٌ  إالٌ  كخوؼ رىبة من ليل كلمة بو توحي ما فمع هتامة بليل زكجها الرابعة شبهت      

 معتدؿ ليل فهو ا١تتلقي، ذىن عن سيء احتماؿ كل نزع هتامة بليل التشبيو ُب ٗتصيصها
 لو أتت كقد نفسي، كسبلـ أمن من معو بو تشعر ١تا اٟتجة ٔتثابة كاف فتشبيهها آمن،
: كاآلٌب ْتجج

 قرٌ  ال :2ح           حرٌ  ال:1ح     هتامة كليل زكجي: ف
  سآمة ال :4ح        ٥تافة ال :3ح                            

 تعد اليت الكناية كىي نفسها، اٟتجاجية اآللية استخدمتا فقد كالتاسعة الثامنة أٌما 
(30)«كاإلقناع التفثَت كسائل من قوية كسيلة»

 ىدفهما إٔب الوصوؿ استطاعتا اآللية فبهذه ،
 على العرب اتفقت ٦تا الكنايات تلك كأفٌ  خاصة ا١تتلقي كإفهاـ الوصف من ا١تقصود

. استعمالو
 كأنا "كشجاعتو قوتو مع العشرة كلُت ا٠تلق، ْتسن زكجها تصف أف أرادت فالثامنة 

" يغلب كالناس أغلبو
 أرنب مس ا١تس..... الشجاعة+األخبلؽ كـر.......
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 زرنب ريح الريح                                 ..... 
 يغلب كالناس أغلبو أنا                                  ..... 

. كسيادتو كرمو على زيادة كقوتو كشجاعتو كرفعتها ا١تكانة بشرؼ التاسعة كصفتو بينما
 النجاد طويل -2 العماد رفيع -1.........الكـر+السيادة........

 الناد من البيت قريب -4 الرماد عظيم -3                     .........
 العلم اسم استخدامها كُب" مالك "زكجها اسم بذكر كبلمها بدأت فقد العاشرة أٌما 

. لو تقديرىا كعظيم قلبها ُب مكانتو على دليل
 من االستفهاـ يعد»ك" مالك؟ كما "بسؤاؿ النسوة من ٤تاكراهتا إٔب با٠تطاب تتوجو ٍبٌ 

(31)«حجاجا اللغوية األفعاؿ أ٧تع
 عن ا١ترأة تبحث ال إذ مباشر غَت لغوم فعل ىنا كىو ،

 إٔب تبادر توقع كلٌ  ٤تطمة لتجيب عنو، ا١تتحدث بعظم ا١تخاطبات إقناع لزيادة كإ٪تا جواب
 إبل لو "هبا ٘تيز اليت العظيمة ا١تكانة تلك سبب لتبُت" ذلك من خَت مالك "أفٌ  أذىاّنن
 ٔتجرد لو تستعد أصبحت حىت كالقرل، للذبح أعدت إبل" ا١تسارح قليبلت ا١تبارؾ، كثَتات
. الزكج ىذا لكـر االحتجاج ُب أسهمت كناية كذلك كىي ا١تزىر، صوت ٝتاعها

 األساسي ك٤توره ا٠تطاب، ارتكاز نقطة كىي" زرع أـ "امرأة آخر كبلـ إٔب كصلنا كإذا
 ما- عنها ا رضي –عائشة إفٌ  إذ النص، ُب اٟتجاج بؤرة فقصتها أجلو، من بو جيء الذم

 كمع" زرع أيب "زكجها كبُت بينها الطيبة العشرة حاؿ من الستغراهبا إال اٟتديث ىذا ساقت
. كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ ردٌ  كاف األساس ىذا كعلى غَتىا، كتزكج طلقها ذلك

 منها ألغراض الكنية تستخدـ كالعرب" زرع أبو "زكجها كنية بذكر خطاهبا ا١ترأة بدأت
" زرع؟ أبو كما: "كقو٢تا ُب باالستفهاـ كتفخيما لو تعظيما كزادت ،(32)«كالتعظيم التفخيم»

. نفسها ُب عظم هبا اليت اٟتجج ذكر ُب لتستطرد
 اٟتجاجية اللغوية اآلليات تعدد فيو ٧تد اٟتديث مرتكز ىو زرع أـ خطاب أفٌ  كٔتا

 ُب مهم دكر كلئلطناب أكجزف، كقد اإلطناب تستخدـ صو٭تباهتا خبلؼ على فنجدىا
 لتصل ،33«كتعظيمو األمر تفخيم »ُب ىنا ساىم كما ا١تتلقي ذىن ُب كتفكيده ا١تعٌت توضيح
 بل صفاتو بذكر تكتف ٓب فهي ا١تدح صفات استجمع زكجها أفٌ  إٔب( النسوة )با١تتلقي
. جاريتو حىت كابنتو كابنو أمو كصفت

 زرع ألـ زرع أيب طبلؽ من ا١تتلقي يتفاجف كالتفخيم كالتعظيم الوصف ىذا كل كبعد
. كدٌ  من لبعضهما يكناه ما رغم

 زكاجو لتربير أسباب عن لو تبحث ذلك كمع أخرل من زكاجو قصة سرد تستفنف ٍبٌ 
 ما مع االحتجاج باب من إالٌ  التشبيو ىذا كليس" كالفهدين كلداف "معها ا١ترأة ىذه أفٌ  من

. الولود ا١ترأة من الزكاج ُب رغبة من للعرب
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 استخداـ كُب أىلها كأكـر أكرمها كرٯتا شجاعا فارسا سيدا تزكجت منو طبلقها كبعد
 صاحب أنٌو ْتكم فهو كمركءتو الرجل لكـر إظهار" أىلك ميريك زرع أـٌ  كلي: "األمر فعلي

 كظفت كقد مالو، من أىلها إكراـ ٢تا كأباح زكجتو أكـر الزكاج مؤسسة داخل ا١تطلقة السلطة
. ذلك على لبلستدالؿ حجة ا١تباشر غَت الكبلمي الفعل ىذا

 ما على قياسا شيئا ذلك تعترب ال فهي الثا٘ب زكجها ٢تا أكرمو الذم اإلكراـ ىذا كمع
 ساقتها حججا إال يعدٌ  ال الثا٘ب زكجها كـر عن أكردتو ما كلٌ  إفٌ  بل زرع أيب مع عاشتو
. زرع أيب فضل إلثبات

 يكن ٓب ما بالسجع القدامى الببلغيوف أشاد كقد السجع، بكثرة خطاهبا ٘تيز كما
 الكبلـ إيثاره سبب عن أحدىم سئل حُت كلذلك النفوس، ُب تفثَتا أكثر فهو متكلفا

 أسرع، إليو فاٟتفظ كالغابر كالراىن كالغائب اٟتاضر »بكبلمو يريد أنٌو أجاب ا١تسجوع
 (34)«التفلت كبقلة بالتقييد أحق كىو أنشط لسماعو كاآلذاف

 هتدؼ كانت اليت النتيجة إٔب - عنها ا رضي – عائشة تصل اٟتديث ّناية كُب
 التشبيو آلية مستخدما ٢تا ْتٌبو ٢تا - كسلم عليو ا صلى – ا رسوؿ تصريح كىي إليها

 أـٌ  أحب زرع أبا أفٌ  صٌور النسوة حديث أفٌ  كذلك« زرع ألـ زرع كفيب لك كنت  »لئلقناع
 تطليقو رغم اإلكراـ كذلك اٟتبٌ  ذلك نسياف معو تستطع ٓب حدٌ  إٔب كٌّتحها كأكرمها زرع
 الكماؿ صفات حاز قد كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أفٌ  مع آخر، من كزكاجها ٢تا

 كتطييبا عائشة من سبق الذم للكبلـ نتيجة كبلمو أكرد كلكنو زرع أيب من خَت فهو البشرم
. أخبلقو كٝتو لكرمو ٠تاطرىا

 كيبُت اٟتجاجي، الربط أدكات من" لكن"ك" أطلقك ال كلكٍت "النسائي ركاية ُب كزاد
: اثنُت يستلـز" ب لكن أ "٪تط من بفقواؿ التلفظ »أفٌ  العزاكم بكر أبو

 معينة نتيجة ٨تن موجهة األكٔب اٟتجة حجتُت، باعتبار٫تا" ب"ك" أ "يقدـ ا١تتكلم أفٌ  - أ
". ف-ال "أم ٢تا، ا١تضادة النتيجة ٨تو موجهة الثانية كاٟتجة" ف"

 أك القوؿ توجو كباعتبارىا األقول، اٟتجة باعتبارىا الثانية اٟتجة يقدـ ا١تتكلم أفٌ  - ة
 (35)« برمتو ا٠تطاب

": لكن"ب قولُت بُت ربط كسٌلم عليو ا صلى ا رسوؿ أفٌ  ٧تد القوؿ إٔب عدنا كإذا
 عائشة ْتب تصريح من األكؿ ُب ما فمع« أطلقك ال كلكٍت زرع ألـٌ  زرع كفيب لك كنت»
 النحاة يذكر اليت لكن فجاءت عنها، التخلي إمكاف بوىم يلتبس أف ٯتكن القوؿ أف إالٌ 

 على ترد اليت كاألكىاـ ا٠تواطر بعض بإزالة الكبلـ تعقيب »كىو االستدراؾ تفيد أٌّنا العرب
 النتيجة إٔب برمتو ا٠تطاب كليوجو كتفكيدا، قوة أكثر الثا٘ب القوؿ ليفٌب، (36)«بسببو الذىن



63 

 

 ٘تثيل ٯتكن اٟتجاجي، السلم أدكات من" لكن "كانت ك١تا ،«أطلقك ال كلكٍت »األقول
: كاآلٌب ذلك

 
 
 

 كبَتا حٌبا عائشة ٭تب كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ:ف
 عائشة يطلق ال ا رسوؿ           

 لكنٍ                      
    زرع ألـٌ  زرع أيب كحبٌ  لعائشة ا رسوؿ حبٌ 

 
" لكن "قبل الذم فالكبلـ األقول، إٔب األضعف من القوؿ ُب التدرج كاف كىكذا

 اٟتب إال ليس زرع كأيب كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ بُت الشبو فوجو التوضيح، إٔب ٭تتاج
 من ليزيد الكبلـ ا رسوؿ استدرؾ طلقها لزكجتو حبو على زرع أبا أفٌ  كٔتا للزكجة، كاإلكراـ

". لكن "بعد الذم بالكبلـ ذلك كًبٌ  ا١تخاطب إقناع قوة
 لغوم، خطاب أنو اعتبار على النبوم اٟتديث ُب اٟتجاج آليات بعض ىذه كانت

 كجدنا حيث مستول، من أكثر على فيو اٟتجاجية الوظيفة ٕتلي ىو اٟتديث ىذا ميز كما
 من النصوص كاستحضار اٟتجاج، تقنيات أبرز من يعترب الذم اٟتوار خبلؿ من اٟتجاج فيو

 إٔب ا١تخاطب استدراج إال القص من عائشة ىدؼ يكن ٓب حيث النسوة حديث قص خبلؿ
 كاإلطناب كاإل٬تاز كالببلغية اللغوية اآلليات من ىائل كم حضور على زيادة معينة، نتيجة
 السلم على زيادة اٟتجاجية، النص كظيفة ترسيخ ُب فعاؿ بشكل تسهم ككلها كاجملاز

. اإلقناع مستويات من مستول أعلى إٔب با٠تطاب كصل كالذم اٟتديث ختاـ ُب اٟتجاجي
 

: ٍِؾك
 فتعاىىٍدفى  امرأة، عشر إحدل جلست: "قىالىتٍ  - عىنػٍهىا اللَّوي  رىًضيى  - عىاًئشىةى  عىنٍ 
 .شيئان  أزكاجهن أخبار من يكتمن ال أف كتعاقدف

لو  ٟتم زكجي(: األكٔب فقالت)  كال فَتتقى، سهله  ال كعر، جبل رأس على غىٌث، ٚتى
 .فينتقل ٝتُته 

 .كّتيىره عيجىره أذكرٍ  أذكره إف أذىرىهي، ال أف أخاؼ إ٘ب خربه، أثَت ال زكجي(: الثانية قالت)
 .أيعىلَّق أسكت كإف أيطلَّق، أٍنًطقٍ  إف العىشىٌنق، زكجي(: الثالثة قالت)
، كال حىرَّ  ال هتامةى، كىلىٍيلً  زكجي(: الرابعة قالت)  .سآمة كال ٥تافة كال قػىرَّ
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دى، خرج كإف فىًهدى، دخل إف زكجي(: ا٠تامسة قالت) ًّ  .عىًهدى  عما يسفؿ كال أسى
، شىًربى  كإف لىف، أكل إف زكجي(: السادسة قالت) ، اضطجع كإف اٍشتىفَّ  كال التفَّ

 .البىثَّ  لًيىعلمى  الكفَّ  يوِبي 
 فػىلًَّك،أك أك شىجَّكً  داء، لو داءو  كلُّ  طباقاء،( غياياءي  أك )عىياياءي  زكجي(: السابعة قالت)

 .لىكً  كيبلن  ٚتع
 .زىٍرنىبٍ  ريح كالريح أرنب، مسُّ  ا١تسُّ  زكجي(: الثامنة قالت)
 من البيت قريبي  الرِّماد، عظيمي  النِّجاد، طويل العماد، رفيعي  زكجي(: التاسعة قالت)

 .الناد
، زكجي(: العاشرة قالت)  كثَتاتي  إبله  لو ذلك، من خَت مالكه  ماًلك؟ كما مالكه
 .ىىوالك أّننَّ  أيقنَّ  ا١تًٍزىىر صوت ٝتعن إذا ا١تسارح، قليبلت ا١تبارؾ،
 من كمؤل أيذي٘بىَّ، حيليِّ  من أناسى  زىرٍع؟ أبو كما زىرٍع، أبو زكجي(: عشر اٟتادية قالت)
، غينيمةو  أىل ُب كجد٘ب نفسي، إٕبَّ  فبىجىٍحتي  كّتىَّحىٍت عىضيدمَّ، شىٍحمو   أىل ُب فجعلٍت بىشىقو
، صىهيلو  ، كداًئسو  كأىطيطو  أيب أـ ففتقىمَّحي، كأشربي  ففتصٌبحي، كأرقدي  أيقػىبَّحي، فبل أقوؿي  فعنده كمينىقٍّ

ُـّ  فما زرع دىاحه، عيكوميها: زرع؟ أيب أ ًّ : زرع؟ أيب ابن فما زرع أيب ابن فىسىاح، كبيتيها رى
 أبيها طىوعي  زرع؟ أيب بنت فما: زرع أيب بنت اٞتىفرىًة، ًذراعي  كتيٍشًبعيوي  شىٍطبةو، كمسلِّ  مضجعو

 تىبثُّ  ال: زرع؟ أيب جارية فما زرع أيب جارية جارهتا، كغىيظي  كسائها، كملءي  أمها، كطىوعي 
ّي  كال تبثيثان، حديثنا ؤل كال تنقيثان، مَتتىنا تػىنػٍقيثي  .تعشيشان  بيتنا ٘تى

، كاألكطاب زرع أبو خرج قالت  يلعباف كالفهدين، ٢تا كلداف معها امرأةن  فىلقي ٘تيٍخىضي
 كأخذ شىريان، رىًكبى  سىريَّان، رجبلن  بعده فنكٍحتي  كنكحها، فطلَّقٍت برمَّانتُت، خىٍصرىا ٖتت من

 كمَتم! زرع أـ كلي: كقاؿ زكجان، رائحةو  كل من كأعطا٘ب ثىرًيان، نػىعىمان  عليَّ  كأراح خىًطيَّان،
 .زرع أيب آنية أصغر بػىلىغ ما أعطانيو شيء كل ٚتعتي  فلو أىلك،

-: كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ ٕب فقاؿ-: عنها ا رضي -عائشة قالت
. (( ط  ل    أ ن    رٍة  ألا   رٍة   أ   ألِ   ننُت ))
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 اٌي٠ٍٛخ إٌضش لق١ذح

 
                                               فبى١ّخ ؽ١ٕف١خ ثٓ

                                                         رغّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
 
 

: ِمذِـخ
 ٨تو على كحديثا قدٯتا كالشعراء النقاد من عدد الطويلة القصيدة مصطلح إٔب التفت

 السياؽ ىذا كُب الفنية، مبل٤تو كبعض ا١تصطلح ىذا داللة لبياف ٤تاكلة ُب آتيا، سنوضح ما
 الشعرم اإلبداع على ا١تطلة النافذة اٟتديثة اٞتامعية كالبحوث النقدية الدراسات بعض تعد

 دارت اليت النقدية كالتفسَتات اآلراء من ٚتلة حاشدة تعد كما كا١تعاصر اٟتديث لئلنساف
 عز أمثاؿ ادثُت النقاد بعض إليو ذىب ٔتا بعضهم كتسليم الدراسة، موضع ا١تصطلح حوؿ
: ٫تا الطويلة القصيدة عليهما تقـو ىامُت أمرين ىناؾ أف ُب شكرم كغإب إٝتاعيل الدين

 .القصيدة ُب بالطوؿ الدرامية بصفة باقًتاّنا ككذلك كالفكرة التعقيد

 

: اٌي٠ٍٛخ إٌضش لق١ذح -1
 كالشرح التكرار على القائم الطوؿ الطويلة النثر بقصيدة ا١تقصود ليس   

 عندئذ فتفخذ كطويلة، مرة ٕتربة تستغرؽ اليت الكبَتة ا١تعاناة هبا ا١تقصود ،إ٪تا كاالسًتساؿ
 ٤تبك زياد أٛتد الباحث اشًتط كاالنفعاؿ،كما بالتجربة كلها مشحونة كثَتة أسطر

 ُب كاٟتفر كالتكثيف اإل٬تاز على معتمدة كتظل )مضيفا كاالسًتساؿ  كالبلشرح البلتكرار
 ينمو اٟتاالت من ٣تموعة كىو ا١تدىشة، الصورة عماده الطويل كالنص ،(الوجداف أعماؽ
 من كبَتة شحنات يطلق الذم الغموض، من كبَت قدر ُب بعض، داخل من بعضها

 من حالة ُب ا١تتلقي يدخل أف يرجوه ما كل يعرب، كال ٭تدد،يشَت كال يوحي االنفعاؿ،
 يقوؿ أف يريد كال أفكار، أك مقوالت إٔب الشعر ٖتويل يريد فهوال ما بانطباع ليخرج الذىوؿ

 .٤تددا شيئا

 

 :إٌضش لق١ذح ثٕبء -2
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 ُب البناء أشكاؿ عن كثَتا ٗتتلف ال كىي النثر قصيدة ُب البناء أشكاؿ تعددت 
 ُب ليست القيمة أف يؤكد ٦تا العربية البحور على ا١تبنية التقليدية القصيدة أك التفعيلة قصيدة
 ذاتو، حد ُب قيمة الٯتلك نفسو البناء ألف القصيدة، فيو تصب الذم القالب ُب كال البناء
 أف على أيضا يدؿ ك٦تا خبللو، من التعبَت كأسلوب البناء، مع التعامل طريقة ُب القيمة كأ٪تا

. الشعر ىو أديب جنس من نوع ىي النثر قصيدة
 أك النثر قصيدة بو تتميز ما لنربز ال )البناء من ٥تتلفة أشكاؿ عدة النثر قصيدة لنخَت

 من إ٧تازاهتا عن لنكشف إ٪تا التقليدية، القصيدة أك التفعيلة كقصيدة غَتىا عن بو ٗتتلف
 البناء ا١تتنامي، البناء الغنائي، البناء: التالية األشكاؿ( كمنها ا١تعركفة البناء أشكاؿ خبلؿ

 الشبيو البناء الًتاكمي ا١تقطعي البناء ا١تتنامي، ا١تقطعي البناء ا١تتكررة، الوحدات بناء الدرامي،
. اٟتر التداعي بناء الفنية، اللوحة بناء القصصي، البناء بالسردم،
 القصيدة قي سواء كاختلفت النثر قصيدة ُب البناء أشكاؿ تعددت فلقد كىكذا 

 .القصَتة أـ الطويلة

  
 :ٚاٌيٛي إٌضش لق١ذح  -3

 التفتت ،كقد عامة الشكل أساس على قائم القدٯتة العربية القصيدة ُب الطوؿ كاف
 شكليا أمرا يكن ٓب الطوؿ أف تكشف اليت األخبار من شيئا كتناقلت األدبية الكتب بعض
 العبلء كبن عمرك أبو يقوؿ :القصيدة طوؿ ُب أثره للمضموف إف بل اإلطبلؽ على صرفا

 أٛتد بن ا٠تليل كقاؿ ،(1)(عنها ليحفظ كتوجز منها، ليسمع تطيل كانت العرب إف)
 بُت كاإلصبلح كالًتغيب كالًتىيب كاإلنذار اإلعذار عند اإلطالة تستحب ال) :الفراىيدم

 بعض ُب أطَت فالقطع كإال شاكلهما، كمن حلزة بن كاٟتارث زىَت فعل كما القبائل
 ١تقصد يعود الطوؿ أف القرطاجٍت حاـز كيرل ،(2)(ا١تشهورات للمواقف كالطوؿ ا١تواضع،
 كمنها التطويل فيو يقصد ما كمنها التقصَت، فيو يقصد ما القصائد من) :فيقوؿ الشاعر،

 .(3) (كالقصر الطوؿ بُت التوسط فيو يقصد ما
 أجلو من الذم ا١تضموف إال القرطاجٍت حاـز إليو يشَت الذم القصد كما   

 ُب كاحد أمر على ٬تمعوا ٓب القدامى النقاد أف كما.توسطت أك قصرت أك القصيدة طالت
 من منهم فنجد عينو، األمر ُب اختلفوا ا١تعاصركف الغربيوف النقاد فكذلك الطويلة، القصيدة

 إليوت، س.ت كالشاعر الناقد عند ٧تد مثلما منها عددا كأبدع الطويلة، القصيدة كجود أقر
 كىو ىاـ، عنصر الطوؿ أك اٟتجم عنصر أف يرل الذم كذلك كسطا موقفا كقف من كمنهم
... العمل، كرحابة كالتوتر التواشيح ُب الزيادة باإلمكاف ٬تعل ما ٔتقدار كإ٪تا بذاتو، ىاما ليس
 أكثر _ مدل من تستغرقو ما مقابل _ بدكرىا تؤدم أف ٬تب اليـو الطويلة القصيدة كأف
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 الفٍت الطوؿ )أف رأل حُت أرسطو عند قبل من الرأم ىذا إف. (4)ا١تاضي ُب تفعلو كانت ٦تا
 حاؿ من أك التعاسة حاؿ ،إٔب السعادة حاؿ من ينتقل أف للبطل يسمح الذم ىو األمثل
 على البعض ببعضها ا١تًتابطة األحداث من سلسلة ُب كذلك السعادة حاؿ إٔب التعاسة
 (5)(اتمل أك اٟتتمي التتابع من أساس

 لبياف كافيا ،ليس خارجيا مظهرا إال- القصر ضد عد إف -الطوؿ يعد كٓب   
 ُب ،تتجلى أخرل ٝتات إٔب كالنقاد الشعراء كٖتوؿ الشعر، من اٞتديد النمط ىذا حقيقة

 أف عامة بصورة ٭تاكؿ أنو يبدك الذم الفٍت ببنائها كشيجا اتصاال كتتصل الطويلة القصيدة
 األدبية األجناس على ينفتح أك دراميا، منحى كينحى التقليدية الغنائية عن بنفسو ينفل

 الرؤية على تلح اليت اٞتديدة البناء كأدكات ا١تعاصرة التقنيات توظيف خبلؿ من األخرل
. ا١تتكاملة كالتجربة

 
 :اٌي٠ٍٛخ اٌمق١ذح -4

 من كبَتا جزءا لتشكل ٘تتد كقد الشاعر، نفس الطوؿ فيها يربز اليت القصيدة كىي
 قادر كمتكامل، مًتاكب فٍت بناء إبداع على اٟتقيقية الشاعر قدرة تظهر كفيو الشعر، ديواف
 التقنيات استخداـ ُب كالتكثيف التنويع خبلؿ من كافة، الشعرية التجربة أبعاد ٛتل على

 أك تكلف غَت من ا٠تطاب كيوصل الفكرة ٮتدـ كمًتابط، متناـ ٨تو على ا١تعاصرة الشعرية
 متميزة، كمقدرة كبَتا جهدا يتطلب فٍت عمل إٔب الشاعر يدم بُت القصيدة كتتحوؿ تعسف
 فيو، زيد أك حجر من نقص إذ كالتكوينية اٞتمالية قيمتو يفقد الذم الكبَت كالبناء كٕتعلو
 شعريا نوعا ،لتدخل خفاء ُب تعمل أخذت قد الطويلة القصيدة إف )إٝتاعيل الدين عز يقوؿ

 ٣ترد أنو الشعر يعد فلم"( الفكرة شعر "ىو قبل من فيو يعرؼ العريب،ٓب الشعر ُب جديدا
 ال لكنو ،(6)(عميقة كٕتارب إنسانية خربات- )ريكلو الشاعر يقوؿ كما -أصبح بل مشاعر
 أـ العربية القصيدة ىي السابق النص ُب ا٠تفاء ُب تعمل اليت الطويلة القصيدة ىل لنا يوضح
 الغربية؟

 القصيدة" )الفكرة "عبلقة على يلح إٝتاعيل الدين عز أف النص من كاضحا كيبدك
 .ا١تعاصرة الطويلة القصيدة ١تفهـو أساسا منها عبل ريدجا ىربرت عن أخذىا اليت( الطويلة

 ٦تا )أنو كرأل أيضا، مبكر كقت ُب الطويلة القصيدة عن ٖتدثوا الذين من شكرم غإب ككاف
 باب ُب ٕتارب من نبلحظو ما ىو اٟتضارة ىذه بركب اللحاؽ إٔب شعرائنا طموح يؤكد

 مع ا١تعاصرين شعرائنا ٕتارب من لنماذج يعرض أف قبل لكنو ،(7)((الطويلة القصيدة))
 أجاب( الطويلة؟ القصيدة ىي ما )فيقوؿ عنو ك٬تيب مهما سؤاال ،يطرح الطويلة القصيدة
 من كاف فقد ،(الطويلة القصائد )ال( ا١تطوالت )تسميتو ٯتكن ٔتا القدٙب العريب الشاعر
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 من ٦تكن عدد أكرب _ كاحدة قافية رٔتا _ كاحد ْتر ُب الشاعر يكتب أف اإلعجاز مظاىر
 القوؿ ُب كطريقتها ا١تطوالت ىذه تقولو فيما ،أما...كاأللوؼ ا١تئات تصل قد األبيات،اليت

 موقفنا كاف كأياما. (8)النادر القليل ُب إال القدٙب العريب الشاعر باؿ على ٗتطر ٓب أشياء فإّنا
 كالقصيدة ا١تعاصرة الطويلة القصيدة بُت الصلة تقطع الواضحة داللتها فإف الرأم، ىذا من

 ا١تعاصر، الشاعر عرفها كما الطويلة القصيدة القدامى العرب يعرؼ ٓب أم التقليدية، الطويلة
 ليس فطو٢تا جديدة، تركيبة ىي بل األبيات بعدد عبلقة ٢تا ليس ا١تعاصرة الطويلة فالقصيدة

 بنسبة القوؿ شكرم غإب يتبٌت عمقا، أكثر ألسباب نتيجة فهو ا٠تارجي، با١تظهر عبلقة لو
 بالرؤية الطوؿ كيرتبط غريبة، مؤثرات إٔب ا١تعاصر العريب الشعر ُب الطويلة القصيدة ظهور
. ا١تعقد الدرامي كالبناء

 اليت القصَتة للقصيدة تعريفو خبلؿ من الطويلة للقصيدة يتطرؽ فإنو موسى خليل أما
 ترافقها كاحد إتاه ُب كتسَت القصيدة، مساحة فوؽ منتشرة كاحدة عاطفة ذات )أّنا يرل
 من بكثَت القصيدة تضحي لذلك حار، انفعإب شعور يوجهها السطح، على ٦تتدة رؤية

 فالشعور كباطنها، ظاىرىا ُب متشاهبة كتغدك الصراع، عنصر تفقد فهي اإلبداع، ميزات
 كاٟتشو، كالرتابة التقريرية أيضا خصائصها كمن.كيوجهها القصيدة رؤية يقود االنفعإب
 القصيدة، بنية ُب كاٟتركة الصراع عنصرم كالنعداـ الفوضوم، اٟتار لبلنفعاؿ نتيجة فالتقريرية

 القصيدة بنية ُب كالتموج اٟتركة كانعداـ جهة، من ا١تكرر الظاىرم الوزف فيفرضها الرتابة أما
 صفات ا١توسى خليل أصبغ كما .(9)تقدـ ما كل عن ناتج ففمر اٟتشو كأما. أخرل جهة من

 ٖتققها اليت الفنية القيمة إٔب يلتفت أف دكف معللة، غَت أحكاما القصَتة القصيدة على
. الطويلة القصيدة ُب كما ٘تاما القصَتة القصيدة
 ا١تركبة، الفكرة مبدأ حوؿ ٭تـو طويبل، تعريفا الطويلة للقصيدة موسى خليل ٭تشد ٍب

 شكرم، كغإب إٝتاعيل الدين عز من كل قالو ما إٔب كثَتا يضيف أف دكف الدرامي كالبناء

 كبناء درامية، معمارية ذك معقد، مركب ضخم شعرم عمل )الطويلة القصيدة: فيقوؿ
 أفقي كتداخل داخلي، حوار ُب متجاذبة فكرية عناصر بُت الصراع أساس على يقـو عضوم،
 فيها كالشاعر اٟتياة، عن للتعبَت ا١تسرحي كاٟتوار القص أسلوب تستخدـ كقد كظيفي شاقوٕب
 األصوات من سيمفونية ضمن يتداخل فصوتو استثناء ببل لئلنسانية اٟتضارات كريث

 ٍب كاالجتماعي، كالفكرم النفسي تطورىا ُب اٟتياة من قطعة القصيدة تصَت أف إٔب ا١تختلفة،
 غنائياهتا بُت توائم كيف تعرؼ اليت ىي الطويلة القصيدة: باختصار رؤيا، عن تعرب ٕتربة ىي

. (10)كعمرىا
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 شعرنا ُب العهد اٟتديثة الطويلة القصيدة )أف إٔب قبل من شكرم غإب برأم كيسلم
 موسى خليل يعد كهبذا ،(11)(٢تا مبلئمة عربية كظركؼ أكركبية ١تؤثرات نتيجة كأّنا ا١تعاصر،
. الغربية النقدية باآلراء تفثرىم بسبب كاحد رأم على النقاد كأغلبية

 ظبلؿ تنحسر بدأت:)قولو ُب ا٠تياط جبلؿ عند الطويلة القصيدة كصف عن أما
 مدار اإلنساف كصار القدٯتة، األغراض كتضاءلت درامية، أجواء مكاّنا لتحل الغنائية

 أصبغ ،(12)كاالنتشار الذيوع ُب عا١تية إٔب تؤدم كاضحة ٤تلية ٝتات ٖتمل شعرية، مضامُت
. الطويلة القصيدة على الدرامية صفة ا٠تياط
 القصَتة القصيدة إف )كالطويلة القصَتة القصيدة بُت مفرقا فيقوؿ اٟتاكم إبراىيم أما     
 القصيدة أما كملموس، ٤تدد بإتاه يسَت عاطفي كموقف كاحد، شعورم مستول ذات

 .(13)(متنوعة إنسانية أك فردية كخربات شعورية مواقف عدة فيها اجتمعت اليت فهي :الطويلة

 يقـو ال الطويلة القصيدة ُب التشكيل )أف إٔب برأيو يذىب الذم مشوح كليد ككذلك
 الذم الدرامي ا١توقف من مقوماتو يستمد كإ٪تا ،(الشعرية الرؤية ٟتظات من معينة ٟتظة على

 .(14(الطويلة القصيدة ٖتكيو
 الطويلة، القصيدة ُب الدرامي البناء على اإلٟتاح ذلك السابق العرض ُب يستوقفنا

 عند الطويلة القصيدة تكوف تكاد حىت - طويبل كاف كإف - الغنائي النموذج من كالنفور
 للذىن يتبادر أال )ينبغي أنو كنرل الرأم ىذا نرفض لكن الدرامية، القصيدة ىي منهم الكثَت

 (15)(الدرامي للعطاء ميزة كحدة الطوؿ فليس بالضركرة، درامية ىي طويلة قصيدة أم بفف

 مستول على العربية الشعرية اٟتداثة منجزات من الطويلة القصيدة أف يعٍت ال ىذا     
 أك ا١تعاصرة، القصيدة ُب كأثره الدرامي البناء قيمة من ننقص أف دكف اٞتديد القصيدة شكل
. ا١تعاصرة القصيدة ُب حىت الغنائية أ٫تية

 
  :اٌي٠ٍٛخ اٌمق١ذح أّٔبه -5

 كما كاألسلوب ا١تضموف ُب االختبلؼ مرده الطويلة القصيدة حوؿ اٟتاصل التباين إف
 لكن طويلة، القصائد بعض تكوف قد كعليو فنية، كمقدرة كتقنيات أفكار من هبما يتصل
 كالثا٘ب ا٠تارجي بالشكل يتصل أك٢تما: بعدين ذات كاحد نسق على ٕترم أف بالضركرة ليس

 .الداخلية بالبنية يتصل

 
: اٌؾىً ؽ١ش ِٓ اٌي٠ٍٛخ اٌمق١ذح - أ

 كاىتموا الطويلة القصيدة عن اٟتديث ُب الطوؿ أ٫تية كاألدباء النقاد بعض أنكر
 اٞتوىر ُب عندىم يتمثل ما كىو كالقصَتة، الطويلة القصيدتُت بُت للتفريق الكيفي با١تقياس
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 شكليا، طوال طويلة تكوف قد القصائد بعض أف رأل من منهم إف بل الطوؿ، ُب منهم أكثر
 أف ىنا كاضحا يكوف أف ينبغي: )إٝتاعيل الدين عز فيقوؿ ا١تضموف، حيث من قصَتة لكنها
 عدد حيث من طويلة القصيدة تكوف فقد القصيدة، أسطر عدد قلة معناه ليس القصر

 حُت ا١تعاصرين شعرائنا من كثَت يصنع كما - مقاطع عدة على تشتمل قد ،بل األسطر
 قصَتة، ٍب كمن غنائية، القصيدة تظل ذلك كمع - القصيدة مقاطع ترقيم حد إٔب يذىبوف
 (16)(كاحد إٕتاه ُب عاطفيا موقفا تصور مادامت

 لوجود كأساسا أكليا معيارا الطوؿ ك٧تد تامة، بصورة الرأم بصحة يسلم ال لكن
. الطويلة القصيدة

 ال ْتيث ا١تقاطع متدامج األجزاء متبلحم بناء القصيدة بناء يعٍت ا٠تارجي فالتشكيل     
 عديدة متنوعة فعناصره الداخلي التشكيل أما الكلي، البناء عن النص أجزاء من جزء يند

 سائر مع اٞتيد الفٍت التعامل يتم العنصرين ىذين خبلؿ كمن كا١توسيقى، الصورة عنصر أبرزىا
 القصيدة بتشكيل ارتبط آخر أمر إٔب يقودنا كىذا (17)الداخلي للتشكيل ا١تكونة العناصر
 مقاطع عدة إٔب الطويلة القصيدة تقسيم ُب يتمثل الشعراء من كثَت إليو ٞتف الطويلة،
 بعض على مطعنا منها يتخذ النقاد بعض جعلت فواصل، أك عناكين أك أرقاما كإعطائها
 الطويلة،كما القصيدة ٞتنس انتساهبم نفي كبالتإب قصائدىم تفكك على كدليبل الشعراء،

 كال يفٌب الذم) قصيدتو أف إٔب فذىب البياٌب، قصائد بعض حلل حُت شكرم غإب فعل
 عاـ، بشكل اٟتديثة كالقصيدة إليوت عن البعد كل بعيد النمط ىذا من كأمثا٢تا) (يفٌب

 قصيدة يعد أف شكرم غإب رفض ،(18)(القدامى شعرائنا مطوالت من القرب غاية كقريب
 ُب يزدحم الذم كالتكرار ا١تتعددة، مقاطعها من الرغم على طويلة قصيدة السابقة البياٌب

 كالًتابط، االتساؽ ضعف كعامل عليها عبئ إال ىو ما يؤديها فنية كظيفة غَت من القصيدة
 جرح يوميات "قصيدة ُب ننظر حُت أننا ذلك أمثلة كمن.٢تا مسوغ ال اليت لئلطالة كدافع

 إبداع طريق على لو الريادية التجارب من تعد أف ٯتكن اليت دركيش ٤تمود للشاعر" فلسطيٍت
 ا١تقاطع ىذه أف كمع مقطعا، كعشرين أربعة من تتكوف قصيدة على نقف الطويلة، القصيدة
 للتفكك ملمحا أف إال هبا، تفيض جياشة كعواطف تنتظمها عامة فكرة تعدـ ال العديدة

 تقدـ لو يضَتىا فبل طويلة، قصيدة بوصفها إليها نظرنا مقاطعها،إذا بعض ُب جليا يبدك
 كمضمونو، النص بنية ُب كثَتا اليؤثر فإنو حذؼ لو حىت أك األخر، بعضو ا١تقاطع بعض
: عشر الثامن ا١تقطع ُب يقوؿ فهو

 سوداء، راييت -1
 تابوت كا١تيناء -2
 قنطرة كظهرم -3



74 

 

 فينا ا١تنهار العآب ياخريف -4
 فينا ا١تولود العآب ياربيع -5
 ٛتراء، زىرٌب -6
 مفتوح، كا١تيناء -7
 .(19)شجرة كقليب -8

 أك ٭تذؼ أف حىت أك يتفخر أك يتقدـ أف ٯتكن-  ا١تقاطع كبعض  -ا١تقطع ىذا
 أف من شكرم غإب إليو ذىب ما كاٟتق القصيدة، ُب كثَتا ذلك يؤثر أف دكف غَته ُب يدمج
. بعضها مع متناـ بشكل تنسق ٓب ما طويلة قصيدة ٮتلق ال الشعرية ا١تقاطع صنع

 قصيدة ا١تعاصرة الطويلة القصيدة بدايات من تعد اليت أيضا الريادية النماذج كمن
 كعشرات الشعرية األسطر مئات عرب ٘تتد القصيدة كىذه" للسياب العمياء ا١تومس"

. النقدية الدراسات من كبَتا حظا نالت أّنا كما الصفحات،
 ٘تتد كفيو اإلطبلؽ على كاألطوؿ الديواف قصيدة الطويلة القصيدة أشكاؿ كمن      

 ٕتربة عن الشاعر فيو يعرب مستقبل فنيا عمبل كتصبح كامبل، ديوانا لتشكل القصيدة
 الشاعر يعطي الطوؿ كىذا إنسانية، ٕتربة أك ٟتدث شاملة رؤية خبللو من كيقدـ متكاملة،
 ُب كالتلوين التنويع ُب كحرية ٟتافة، بتفاصيلها التجربة أبعاد عن للتعبَت جدا كبَتة مساحة

 األدبية األجناس على كاالنفتاح كاألساطَت الرموز كحشد ا١تعاصرة الشعرية التقنيات استخداـ
. البناء أ٪تاط ُب كالتنويع األخرل،

 
 :اٌج١ٕخ ؽ١ش ِٓ اٌي٠ٍٛخ اٌمق١ذح- ب

 ذلك يقًتف أف فبلبد - الطوؿ – الطويلة للقصيدة الشكلي الشرط يتحقق حُت      
 اليت الرؤية حيث من نسقها إٔب النظر بذلك انقصد كؿ كبنائها، مضموّنا إٔب بالنظر
 ما بقدر  -يستخدمها اليت كاألدكات ٕتربتو عن الشاعر هبا يعرب اليت الكيفية كال ٖتملها
 الطوؿ كتربير منها، الغاية ٖتقيق على قدرهتا حيث من القصيدة تلك على العاـ اٟتكم نقصد

 كتقنياهتا كتشكيبلهتا، بنائها كأ٪تاط الطويلة القصيدة مضامُت بياف أف كنقدر فيها اٟتاصل
: قسمُت إٔب العامة البنية حيث من الطويلة تقسيم ٯتكن كعليو متفنية دراسة إٔب ٖتتاج الفنية

 قصيدة إٔب الطويلة القصيدة النقاد قسم كما نامية، طويلة كقصيدة سطحية طويلة قصيدة
 الدرامية البنية: قسمُت إٔب البنية حسب آخر تقسيم ككذلك مطولة، كقصيدة طويلة

 من عدة، ٤تاكر الطويلة القصيدة بإشكاالت ارتبط ا١تعقدة،كما الدرامية كالبنية البسيطة،
 تعادؿ الطويلة القصيدة كادت حىت كالفكرة، العاطفة كثنائية كالدرامية، الغنائية ثنائية: أبرزىا

 .الدرامية القصيدة
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 خبرّخ

 
 بنائها بسبب طويلة تغدك اليت القصيدة تعٍت ال الطويلة القصيدة أف تقدـ ٦تا يتضح      
 ١توضوع معاٞتة من تقدـ ٔتا ذاهتا حد ُب طويلة ىي إ٪تا ،(فكرة )معُت شيء أك قصة على
 على كإ٪تا كالتفصيل الشرح من أساس على ال الطوؿ ذلك تقتضي معقدة كثَتة حاالت يثَت

 القصيدة، من متميزين ٪تطُت النثر قصيدة أنتجت فلقد كىكذا كالتكثيف اإل٬تاز من أساس
 امتازت األكٔب فإف بالغموض، الثانية امتازت كإذا الطويلة، القصيدة كالثا٘ب القصَتة األكٔب

 عدـ سبق ما خبلؿ من يتضح كما.كالتكثيف باإل٬تاز كلتا٫تا امتازت كما ا١تدىشة بالنهاية
 يقر من كمنهم بدراميتها يقر من فمنهم الطويلة، القصيدة مفهـو ٖتديد ُب النقاد اتفاؽ
. الغنائية( الفٍت )كالداخلي ا٠تارجي الشكل خبلؿ من بطو٢تا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 
 اٌٙٛاِـــؼ

 
 ك٤تمد البجاكم ٤تمد علي ٖتقيق كالشعر، الكتابة: الصناعتُت(ق395 بعد ت )العسكرم ىبلؿ أبو -1

. الكتب إحياء دار الفضل، أبو
 عبد الدين ٤تي ٤تمد: ٖتقيق كنقده، كآدابو الشعر ٤تاسن ُب العمد ،(ىػ463 ت )القَتكا٘ب رشيق إبن -2

 .162ص ،1943 حجازم مطبعة القاىرة، ،1ط ،1اٟتميد،ج
 الكتب دار ا٠توجة، بن اٟتبيب ٤تمد: ٖتقيق األدباء، كسراج البلغاء منهاج ،(ق684 )القرطاجٍت حاـز -3

 .303ص ،1966 تونس الشرقية،
 حساـ: مراجعة صبحي الدين ٤تي ترٚتة األدب، نظرية ،(1932 )أكستُت ككارين، رينيو كيليك، -4

 .257ص ،1985 بَتكت كالنشر، للدراسات العربية ا١تؤسسة ا٠تطيب
 1999 القاىرة، كالتوزيع، للنشر ىبل ٛتادة، إبراىيم: ترٚتة الشعر، فن ،(ـ.ؽ 322 ت )طاليس أرسطو -5

 .36ص
 القاىرة، العريب، الفكر دار كا١تعنوية، الفنية كظواىره قضايا ا١تعاصر، العريب الشعر إٝتاعيل، الدين عز- 6

. 250ص ،3،1978 الطبعة
. 95ص ،1991 ،3ط بَتكت الشركؽ دار أين؟، إٔب اٟتديث شعرنا شكرم، غإب -6
. الصفحة نفس نفسو، ا١ترجع -7
 ،(112 عدد )األديب ا١توقف ٣تلة ا١تعاصر شعرنا ُب كالقصَتة الطويلة القصيدة مفهـو ا١توسى، خليل -8

. 75ص ،1980
. 81 ص نفسو، ا١ترجع -9

. 82 ،81ص ص السابق، ا١ترجع -10
 .6ص ،1975 بغداد، كاإلعبلـ، الثقافة كزارة العريب، الشعر ُب الدرامية األصوؿ ا٠تياط، جبلؿ -11
 1948 بَتكت، الرسالة، مؤسسة العريب، الشعر ُب كا١تعاصر اٟتديث النقد حركة اٟتاكم، إبراىيم -12

. 209ص
 اآلداب، كلية ثقافات، ٣تلة اٞتديدة، العربية القصيدة معمار ُب اٟتيوية التشكيبلت مشوح، كليد -13

. 55ص ،2000 ،(3ع )البحرين جامعة
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ف١ُٔٛ اٌنبد ث١ٓ اٌذسط اٌْشثٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌؾذ٠ش 
 دساعخ ٚفف١خ رشو١ج١خ

ثٍٛؽٟ أ١ِٕخ 
عبِْخ ع١ذٞ ثٍْجبط 

                                                              
                                                               

 إف صوت الضاد من أصوات اليت ٘تيزت هبا العربية دكف غَتىا من اللغات، كٝتيت لغة      
الضاد ليس لوجود ىذا اٟترؼ فيها فقط، بل لصعوبة نطقو كتغَت ٥ترجو بُت القدٙب 

. كاٟتديث، كاالختبلؼ الشديد الذم قاـ بُت العلماء عليو
 اختلف العلماء كاللغويوف ادثوف ُب كصفهم ١تخرج حرؼ الضاد مع علماء اللغة      

القدامى، كما أف ىؤالء أيضا اختلفوا ُب كصفهم لو، كذلك ألف كل كاحد منهم حدد ٥ترج 
حرؼ الضاد حسب مبلحظاتو الشخصية لنطقو، كىذا االختبلؼ يرجع إٔب صعوبة نطقو 

. كٖتقيقو ُب الواقع، ككذلك إٔب تطور ٥ترجو ٔتركر الزمن
ا٠تليل، سيبويو، ا١تربد، ابن جٍت، :  كمن أبرز من تطرؽ ٢تذا ا١توضوع عند القدامى     

الفارايب، ابن سينا، كإف أقدـ كصف صوٌب ٟترؼ الضاد العربية ٧تده ُب كتاب سيبويو، الذم 
ترؾ أثرا كاضحا ُب دراسة األصوات العربية كمباحث علم التجويد، حيث ٧تده قد ذكر بفف 

 :، كيضيف قائبل(1)من أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس "حرؼ الضاد ٥ترجو 

، كيريد سيبويو بفكؿ  (2)"كللساف حافتاف من أصلو إٔب رأسو كحافيت الوادم ك٫تا جانباه"
حافة اللساف حافتو من جهة أقصى اللساف ال من جهة طرفو ألنو ذكر ٥تارج اٟتركؼ مبتدأ 

. ٔتخرج اٟتلق صاعدا إٔب ٥تارج الفم كالشفتُت
  صنف ا٠تليل ٥ترج الضاد مع اٟتركؼ الشجرية، أم اليت ٗترج من شجر اللساف     

كاٞتيم، كالشُت، كالضاد شجرية ألف مبدأىا من شجر الفم، أم مفرج : "كذلك ُب قولو
.  (3)"الفم
 كما ٧تد أف ابن جٍت يوافق سيبويو ُب ٖتديده ١تخرج الضاد، حيث إنو يقوؿ عن     

من أكؿ حافة اللساف كما يليها من األضراس ٥ترج الضاد إال أنك إف شئت : "٥ترجها أنو
. (4)"تكلفتها من اٞتانب األٯتن كإف شئت من اٞتانب األيسر

 فبعض (5)كيعارضو الضاد ك٥ترجو من الشدؽ:" أما ا١تربد فقد حدد ٥ترج الضاد ُب قولو     
، فهو يوافق بذلك كصف سيبويو (6)"الناس ٕترم لو ُب األٯتن كبعضهم ٕترم لو ُب األيسر

. كابن جٍت لو
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  إال أف ابن سينا ٮتالفهم ُب كصف ١تخرج الضاد، فهو يرل بفنو قريب من ٥ترج اٞتيم     
إّنا ٖتدث عن حبس تاـ عندما : "كىذا ما جاء ُب كتابو أسباب حدكث اٟترؼ حيث يقوؿ

يقـو موضع اٞتيم، كتقع ُب اٞتزء األملس إذا أطلق أقيم ُب مسلك ا٢تواء رطوبة كاحدة أك 
رطوبات  تتفقع من ا٢تواء الفاعل للصوت، ك٘تتد عليها فتحبسو حبسا ثانيا ٍب تنشق كتتفقف 

أما الضاد فإف ٥ترجها أقدـ قليبل من : "؛  كيقوؿ ُب موضع آخر(7)"فيحدث شكل الضاد
ذلك كاٟتبس فيو تاـ كاٞتيم، لكن ٗتالفها بشيئُت أحد٫تا أّنا ال تتكلف فيها توجيو ا٢تواء 

إٔب مضايق خلل األسناف ٤تدث صفَت، كالثا٘ب أف الرطوبة اليت ٭تبس فيها ا٢تواء بعد 
االنطبلؽ تكوف أعظم، كيدفعها ا٢تواء منحصرا فيها حىت ٭تدث منها فقاعة أكرب ٍب تتفقف ال 

؛ كمنو فإف الضاد عند (8)"ُب مضيق كال يكوف ُب لزكجة رطوبة الغُت فيحدث صوت الضاد
صوت متوسط قريب من اٞتيم ُب اٞتزء األملس أك اللُت، دكف أف يكوف معها "ابن سينا 

صفَت ٔتعٌت أف ُب جهة أخرل إف اٟتبس التاـ الذم ٖتدث عنو ابن سينا مع صوت الضاد، 
ككذا إدماجو إياه مع ٣تموعة األصوات ا١تنفردة من كجو يوحي بفنو يصف الضاد بالتوسط 

. ، أم أف صوت الضد بدأ يتغَت ُب زمانو (9)"كىذا على عكس ما كصفها بعض اللغويُت
     كهبذا فإننا ٧تد أنفسنا اآلف أماـ ثبلثة ٥تارج لنفس اٟترؼ ُب الدرس الصوٌب عند 
القدامى، أما علماء التجويد فلقد اتبعوا ُب كصفهم ٢تذا الصوت التعريف الذم جاء بو 

سيبويو، كىذا ما يظهر من خبلؿ التعريفات اليت جاء هبا غاٖب قدكرم اٟتمد ُب كتابو عن 
: ٥ترج الضاد عند علماء التجويد كىي كما يلي

 .الضاد ٮترج من حافة اللساف كما يلي األضراس -1

 .من أكؿ حافتو إٔب ما يلي األضراس من اٞتانبُت أمن أحد٫تا الضاد -2

إحدل حافيت اللساف كما ٭تاذيو من األضراس العليا كٗترج منو الضاد ا١تعجمة  -3
كخركجها من اٞتانب األيسر أسهل كأكثر استعماال كمن اليمٌت أصعب كأقل استعماال كمن 

 .اٞتانبُت أعز كأعسر فهي أصعب اٟتركؼ ٥ترجا

من أكؿ حافة اللساف إٔب ما ٭تاذم الضرس الضاحك مع ما يلي األضراس العليا  -4
 .ااذية ألقصى اللساف

مع ما ٭تاذيها من األضراس العليا اليت أك٢تا  (أم جانبيو)إحدل حافيت اللساف  -5
الناجد ا١تسمى بضرس العقل كآخرىا الضاحك اجملاكر للناب كىو ٥ترج الضاد الذم ىو 

أصعب اٟتركؼ على اللساف كخركج الضاد من اٞتهة اليسرل أسهل كأكثر استعماال كمن 
اٞتهة اليمٌت أصعب كأقل استعماال كمن اٞتانبُت أعز كأصعب، كاف سيدنا رسوؿ ا صلى 

أنا أفصح من نطق بالضاد بيد )):ا عليو كسلم ٮترج الضاد من اٞتانبُت لذلك كاف يقوؿ
 .(10)("(أ٘ب من قريش
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تتكلف من اٞتانب األٯتن كإف "     كيشَت سيبويو إٔب ضاد ضعيفة نطق هبا األعاجم كىي 
شئت تكلفتها من اٞتانب األيسر كىو أخف ألّنا من حافة اللساف مطبقة، ألنك ٚتعت ُب 

الضاد تكلف اإلطباؽ مع إزالتو عن موضعو كإ٪تا جاز ىذا فيها ألنك ٖتو٢تا من اليسار إٔب 
موضع الذم ُب اليمُت كىي أخف، ألّنا من حافة اللساف كأّنا ٗتالط ٥ترج غَتىا بعد 

خركجها فتستطيل حُت ٗتالط حركؼ اللساف فسهل ٖتويلها إٔب األيسر، ألّنا تصَت ُب 
حافة اللساف من األيسر إٔب مثل ما كانت ُب األٯتن ٍب تنسل من األيسر حىت تتصل ْتركؼ 

كمنو فإف الضاد الضعيفة عند سيبويو ىي تلك اليت . (11)"اللساف كما كانت كذلك ُب األٯتن
. ٗترج من اٞتهة اليسرل، كىي اليت نطق هبا األعاجم

أما الضاد الضعيفة فإّنا ُب لغة قـو ليس ُب " :     أما السَتاُب فيقوؿ عن الضاد الضعيفة
لغتهم ضاد، فإذا احتاجوا إٔب التكلم ُب العربية اعتاصت عليهم فرٔتا أخرجوىا ظاء 

إلخراجهم إياىا من طرؼ اللساف كأطراؼ الثنايا، كرٔتا تكلفوا إخراجها من ٥ترج الضاد فلم 
كمن ٍب فإف الضاد الضعيفة عند السَتاُب ىي تلك . (12)"يفت ٢تم فخرجت بُت الضاد كالظاء

الضاد اليت ٮترجها العجمي عند تكلمو باللغة العربية، حيث يصعب عليو نطقها فإما ينطقها 
. من ٥ترج الظاء أك بُت الضاد كالظاء

     أما ُب العصر اٟتديث فلقد اتفق أىل الدرس الصوٌب على أف الضاد صوت أسنانية 
صوت أسنا٘ب لثوم كىي تشًتؾ مع التاء كالداؿ :"لثوية، مثلما جاء ُب قوؿ كماؿ بشر أّنا 

كىي النظَت اجملهور للظاء ال فرؽ بينهما، إال أف الظاء صوت ... كالطاء كالبلـ كالنوف 
. (13)"(مفخم)مهموس كالضاد مطبق 

     كيتفق معو عدد كبَت من العلماء من بينهم حساـ البهنساكم، حيث يقوؿ ُب كتابو 
صوت أسنا٘ب لثوم " :الدراسات الصوتية عند العلماء العرب كالدرس الصوٌب اٟتديث إنو 

انفجارم ٣تهور مفخم، كيتم نطقو بفف يلتصق طرؼ اللساف بفصوؿ األسناف العليا كاللثة، 
التصاقا تاما ٯتنع مركر ا٢تواء كتتذبذب األكتار الصوتية كيرتفع الطبق ليلتصق باٞتدار ا٠تلفي 
للحلق، كينسد التجويف األنفي كترتفع مؤخرة اللساف ٨تو الطبق كتتسع غرفة الرنُت كيزكؿ 

السد فجفة، فيخرج الصوت منفجرا، كنبلحظ أف الضاد تعد نظَتا مفخما لصوت 
كنرل أنو قد شبهها بصوت الداؿ كالفرؽ بينهما ىو التفخيم، كأما بالنسبة لبساـ  .(14)"الداؿ

 الذم ىو ٥ترج التاء، كالداؿ، كالطاء، (15)بركة فقد كصفها باالنسدادية الذكلقية النخركبية
كالضاء، كنعٍت بالنخاريب ما يسمى بفصوات الثنايا العليا، حيث إف ىذا الصوت ٮترج عند 

. التقاء طرؼ اللساف ٔتقدمة اللثة
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  فالدرس صوت أصيل ُب العربية مهما قيل عنو، كىو من األصوات العربية اليت اعًتاىا     
التطور الصوٌب، فتغَت ٥ترجها بعد أف كاف جانبيا أصبح أماميا ٮترج من طرؼ اللساف كما 

. تليو من أصوؿ الثنايا
 

ففبد ِخشط فٛد اٌنبد 
أشبع االعتماد ُب "كصف القدامى صوت الضاد باٞتهر أم أنو حرؼ : اٌغٙش -1

، ىذا عند (16)"موضعو كمنع النفس أف ٬ترم معو حىت ينقضي االعتماد ك٬ترم الصوت
سيبويو، كقد اعتمد ا١تتفخركف ما ذىب إليو سيبويو، كٓب ٮتالفو أحد من النحاة أك اللغويُت، 

، (17)"إذا رددهتا ارتعد الصوت فيها"إال ا١تربد الذم يرل أنو ينتمي لتلك األصوات اليت 
فهاىو صوت الضاد اجملهور، كما كصفو القدامى ال يزاؿ ٭تافظ على تلك الصفة عند  

٣تيدم القراءات إٔب يومنا ىذا، كحىت عند علماء الدرس الصوٌب ادثُت كلكن الذم تغَت 
أحدث أثناء خركجو "ىو تعريفهم ٢تذه الصفة ففصبح الصوت اجملهور ىو الذم إذا خرج 

اىتزازا ُب الوترين الصوتيُت، ْتيث إذا كضعنا أصابعنا على تفاحة آدـ أحسسنا بوجود ذبذبة 
 .(18)"كاىتزاز ُب اٟتبلُت الصوتيُت 

ٯتنع الصوت أف "كصف سيبويو صوت الضاد بفنو صوت رخوم، ألنو : اٌشخبٚح -2
كإٔب ذلك ذىب النحاة كاللغويوف، غَت أف ابن سينا خالفهم فجعل الضاد من  (19)"٬ترم فيو

، كأطلق عليها اسم ا١تنفردة من كجو كىي (ا١تتوسطة)األصوات اليت بُت الشدة كالرخاكة 
، كىو األمر الذم يؤكد أف ٥ترج ىذا الصوت بدأ يتغَت ُب (20)"الضاد كالبلـ كا١تيم كالنوف"

قبل القرف ا٠تامس : زمانو حىت أصبح أماميا شديدا ُب يومنا، أم أنو تطور على الشكل التإب
للهجرة كاف رخوا، ُب القرف ا٠تامس للهجرة أصبح بُت الشدة كالرخاكة، بعد القرف ا٠تامس 
للهجرة أصبح شديدا، ٢تذا أعطى ادثوف ٢تذا الصوت صفة الشديد كىي تلك اليت أثناء 

٭تدث قفل تاـ كا٨تباس كلي ك٭تدث فتح مفاجئ أم ٯتتنع ا٢تواء أف ٬ترم معو، "تشكلها 
ْتيث ال ٯتكن أف ٯتد الصوت بل ينحبس ا٢تواء ا٨تباسا تاما، كقد يسمى اال٨تباسي الوقفي 

 (21)"أك ا١تغلق
كصف القدامى الضاد باإلطباؽ، أم أنو صوت يتصعد معو أقصى : اإلىجبق -3

عند كضع طرؼ اللساف ُب ٥ترج اٟترؼ،  (أقصى سقف الفم)اللساف إٕتاه أقصى اٟتنك 
كمنها ا١تطبقة : "فيتخذ اللساف شكبل مقعرا كالطبق كقد ٖتدث سبويو عن اإلطباؽ ُب قولو

كا١تنفتحة ففما ا١تطبقة فالصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، كا١تنفتحة ما سول ذلك من اٟتركؼ 
، فنجد أف عكس اٟتركؼ (22)"ألنك ال تطبق لشيء منهن لسانك ترفعو إٔب اٟتنك األعلى

كلوال : "ا١تطبقة اٟتركؼ ا١تنفتحة، كقد أضاؼ سيبويو عن الضاد ُب ىذه الصفة فقاؿ
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اإلطباؽ لصارت الطاد داال، كالصاد سينا، كالظاء داال، ك٠ترجت الضاد من الكبلـ، ألنو 
، أم أنو ال يوجد نظَت منفتح لصوت الضاد، حيث لو أزلنا (23)"ليس شيء من موضعو غَته

. اإلطباؽ ذىب الصوت أما اليـو فالداؿ ىو النظَت ا١تفتوح لصوت الضاد
فلقد عرفو سيبويو أثناء تطرقو للحديث عن اٟتركؼ اليت ٘تنع اإلمالة كذلك : االعزْالء -4

اٟتركؼ اليت ٘تنع اإلمالة ىي سبعة الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، كالغُت، :"ُب قولو
، كإ٪تا منعت ىذه اٟتركؼ اإلمالة ألّنا حركؼ مستعلية إٔب اٟتنك ...كالقاؼ، كا٠تاء

فكاف اال٨تدار خف عليو من االستعبلء من حاؿ : "ٍب أضاؼ قائبل (24)"األعلى
. (25)"التسفل

فعرفوا "     كقد اعتٌت علماء العربية كالتجويد بعد سيبويو باٟتديث عن ىذه الصفة 
االستعبلء ُب قو٢تم أف يستعلي أقصى اللساف عند النطق باٟترؼ إٔب جهة اٟتنك 

كللحركؼ انقساـ آخر من االستعبلء كاال٩تفاض كا١تستعلية " :كقاؿ ابن جٍت (26)"األعلى
سبعة كىي ا٠تاء، الغُت، القاؼ، الضاد، الطاء، الصاد، الظاء، كما عدا ىذه اٟتركؼ 

منخفضة كمعٌت االستعبلء أف تتصعد ُب اٟتنك األعلى ففربعة منها فيها مع استعبلئها إطباؽ 
. (27)"كقد ذكرناىا، كأما ا٠تاء كالغُت كالقاؼ فبل إطباؽ فيها مع استعبلئها

كبالنسبة لبلستطالة فلم يعطها سيبويو تعريفا كاضحا، كإ٪تا كصف الضاد باالستطالة      
كذلك أثناء حديثو عن اإلدغاـ، كمن ذلك قولو كىو يتحدث عن إدغاـ البلـ ا١تعرفة ألف 

. (28)الضاد استطالت لرخاكهتا حىت اتصلت ٔتخرج البلـ
إّنا امتداد الصوت من أكؿ :"كأما من عرفوا االستطالة ٧تد ا١ترعشي كذلك ُب قولو      

. (29)"حافة اللساف إٔب آخره
     نظرا لبلختبلؼ الواضح بُت كصف القدماء كادثُت ١تخرج حرؼ الضاد كصفاتو، ٧تد 
العديد من ا١تستشرقُت كالباحثُت العرب ادثُت من شكك ُب كجود ىذا اٟترؼ ُب العربية، 

يبدك أف سيبويو كغَته من علماء :"حيث ٧تد كماؿ بشر يقوؿ ُب كتابو علم األصوات 
العربية كالقراءة كانوا يتكلموف عن الضاد غَت تلك الضاد اليت نعرفها ك٪تارسها نطقا اليـو ُب 

ٚتهورية مصر العربية، كىناؾ من النصوص الواردة عنهم ما يؤكد ىذا االحتماؿ، ٍب يؤكد 
لوال اإلطباؽ لصارت الطاء داال، كالصاد سينا، كالظاء داال، "كبلمو ُب قوؿ سيبويو 

. (30)" "ك٠ترجت الضاد عن الكبلـ، ألنو ليس من موضعها شيء غَته
ىذا التحديد ليس كافيا :"كانتينيو عن كصف القدماء ٢تذا الصوت إنو.     كما يقوؿ ج

٘تاـ الكفاية، إذ ٬توز معو الًتدد ُب نطق ىذا اٟترؼ بُت داؿ مفخمة ذات زائدة المية، كبُت 
ظاء ذات زائدة ا٨ترافية كبُت زام مفخمة ذات زائدة ا٨ترافية، إال أف إتاه تطور ىذه 

أم ظاء ذات زائدة  (ٍظ ؿٍ )األحرؼ ال يًتؾ لك أم شيء ٢تذا الصدد فالنطق القدٙب، كاف 
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ا٨ترافية أم بتقريب طرؼ اللساف من الثنايا كما ُب النطق بالظاء، كبفف ٬ترم النفس ال من 
. (31)"طرؼ اللساف فقط بل من جانبيو أيضا

أف الضاد القدٯتة قد أصاهبا تطور حىت صارت إٔب ما "   أما إبراىيم أنيس فهو يرل    
نعهده ٢تا من نطق ُب مصر، أنو ال يزاؿ العراقيوف حىت اآلف كبعض البدك ينطقوف بنوع من 
الضاد يشبو إٔب حد ما الظاء ٯتكن النطق بو، بفف يبدأ ا١ترء بالضاد اٟتديثة ٍب ينتهي نطقو 
بالظاء فهي إذف مرحلة كسطى فيها شيء من شدة الضاد اٟتديثة كشيء من رخاكة الظاء 

. (32)"العربية لذلك كاف يعدىا القدماء من األصوات الرخوة
أما الضاد فهي اآلف شديدة عند أكثر أىل ا١تدف كىي رخوة عند :"     كبرجشًتاسر يقوؿ

القدماء، كما ىو اآلف عند أكثر البدك كمع ذلك فليس لفظها البدكم اٟتاضر نفس لفضها 
العتيق، ألف ٥ترج الضاد عن القدماء من حافة اللساف، كمن القدماء من يقوؿ من جانبو 

األيسر، كمنهم من يقوؿ من األٯتن كمنهم من يقوؿ من كليهما فمخرجها قريب من ٥ترج 
البلـ من بعض الوجوه، كالفرؽ بينهم ىو أف الضاد من اٟتركؼ ا١تطبقة كالصاد كأّنا من 

كالبلـ غَت مطبقة صوتية ٤تضة، فالضاد العتيقة حرؼ غريب جدا  (االحتكاؾ)ذكات الدكه 
ُب لغة من اللغات إال العربية، كلذلك كانوا يكنوه عن - حسب ما أعرؼ –غَت موجود 

العرب الناطقُت بالضاد، كيغلب على ظٍت أف النطق القدٙب للضاد ال يوجد اآلف عند أحد 
من العرب، غَت أف للضاد نطقا قريبا منو جدا عند أىل حضرموت، كىو كالبلـ ا١تطبقة 
 Ldكيظهر أف األندلسيُت كانوا ينطقوف الضاد مثل ذلك، كلذلك استبد٢تا األسباف بصوت 

ُب الكلمات العربية ا١تستعارة ُب لغتهم، الضاد كانت ُب نطقها قريبة من البلـ، إف الز٥تشرم 
الطجع بدال من اضطجع، كنشف نطق : ذكر ُب كتابو ا١تفصل أف بعض العرب كانت تقوؿ

الضاد عند البدك من نطقها العتيق فتغَت ٥ترجها من حافة اللساف إٔب طرفو كنطقها عند أىل 
. (33)"، فقد صار اٟترؼ بذلك ُب نطقو شديد بعد أف كاف رخوا...ا١تدف 
  كإذا أردنا أف نرد على ىذه األقاكيل اليت شككت ُب كجود حرؼ الضاد، فلدينا     

الدليل القاطع على أف ىذا اٟترؼ موجود حقا كأف العلماء العرب القدامى ٓب يتو٫توه، كىو 
أف علم التجويد ىو العلم الذم اىتم بكثرة بصفات األصوات ك٥تارجها كذلك للحفاظ 

على ترتيل القرآف بطريقة سليمة، كىذا األخَت ٓب يصلنا عن طريق الكتابة بل كصلنا بالتواتر 
كعلماء التجويد كصفوا ٥ترج حرؼ الضاد كما كصفو سيبويو، . عن النيب كالسلف الصاّب

كىذا ما يؤكد أف صوت الضاد بالوصف القدٙب لو ىو األصل، كأف الرسوؿ صلى ا عليو 
 .كسلم كاف ينطقو بتلك الطريقة

  أما عن صوت الضاد داخل الًتكيب فيتعرض لظاىرتُت أال ك٫تا التفخيم كاإلبداؿ،     
فماىو التفخيم كُب أم ا١تواضع تفخم الضاد كما اٟتركؼ اليت تؤثر عليها؟، أما اإلبداؿ فلقد 
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كجد نتيجة لتعدد اللهجات العربية، فما ىي اٟتركؼ اليت تبدؿ ضادا كبفم اٟتركؼ تبدؿ 
. الضاد؟

 
 :اٌزفخ١ُ - 1

فخم الشيء كيفخم، : "  التفخيم لغة من فخم أم ٔتعٌت ضخم، ككما ُب لساف العرب   
أما . (34)"فخمة أم ضخم، كرجل فخم أم عظيم القدر، كفخمو كتفخمو أجلو كعظمو

فهو ظاىرة صوتية نإتة عن حركات عضوية، تغَت من شكل حجرات "التفخيم اصطبلحا 
الرنُت، بالقدر الذم يعطي الصوت ىذه القيمة الصوتية ا١تفخمة، كينتج من خبلؿ عنصرين 

أساسُت، أك٢تما اإلطباؽ كىو ارتفاع مؤخر اللساف ُب إتاه الطبق ْتيث ال يتصل بو على 
حُت ٬ترم النطق ُب ٥ترج أخر غَت الطبق، يغلب أف يكوف طرؼ اللساف أحد األعضاء 

ىو التحليق أم قرب مؤخرة - ىذين العنصرين ا١تسببُت لظاىرة التفخيم- العاملة فيو، كثا٘ب 
. (35)"اللساف من اٞتدار اٟتلقي للحلق نتيجة لًتاجع اللساف بصفة عامة

ظاىرة صوتية انتشرت ُب بعض أجزاء الببلد العربية، ال سيما "    كما أف التفخيم يعترب  
عند البدكيُت، كذلك ناتج ٟترصهم على الشدة كالتغليظ كاألصوات األكثر ٝتاعا، ذلك ألنو 
يتماشى مع قساكة البيئة اليت يعيشوف فيها، ُب حُت فضل أبناء اٟتواضر األصوات ا١تهموسة 

، كمنو فلقد أكٔب علماء التجويد (36)"كالرخوة كا١ترققة لبلءمتها نفسيتهم كطبيعتهم ا١تستقرة
ىذه الظاىرة اىتماما كبَتا، ذلك لقراءة القرآف بالطريقة الصحيحة، كإعطاء كل حرؼ 

عبارة عن : "الصفات اليت ٘تيزه أثناء القراءة، كتعريف ىؤالء العلماء التفخيم أك التغليظ بفنو
. كضده الًتقيق (37)"ًٝتىنو يدخل على جسم اٟترؼ كامتبلء الفم بصداه

   أما ادثوف فقد أعطوىا تفسَتا علميا دقيقا، فهو كما عرفوه ظاىرة صوتية تركيبية،   
 (39) كالتحليق، باإلضافة إٔب ىذا فقد فرقوا بُت اإلطباؽ كالطبقية(38)تًتكب من اإلطباؽ

٭تذر :"، كمن ذلك ٧تد قوؿ أحد الباحثُت(40)اللذين ٚتعهما القدماء ُب صفة االستعبلء
القارئ من ا٠تلط بُت االصطبلحُت ٮتتلفاف أكرب اختبلؼ، كإف اٖتدا ُب كثَت ٦تا ٮتلق صلة 

، كاإلطباؽ أك ما velarat hiculationبينهما، ذلك ٫تا الطبقية أك النطق من ٥ترج الطبق 
فالطبقية ارتفاع مؤخرة اللساف حىت يتصل بالطبق ،  velarizationاألصىاثيسمى ُب علم 

فيسد اجملرل أك يضيقو تضييقا يؤدم إٔب احتكاؾ ا٢تواء هبما ُب نقطة التقائهما، كىي إذف 
عضوية مقصودة لذاهتا يبقى طرؼ اللساف ُب إتاه الطبق ْتيث ال يتصل بو على حُت ٬ترم 

، (41)"النطق ُب ٥ترج آخر غَت الطبق يغلب أف يكوف طرؼ اللساف أحد األعضاء العاملة فيو
. كمنو فإف اإلطباؽ ىو أحد أىم العوامل ا١تسببة للتفخيم كليس الطبقية
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 كلقد قسم القدماء األصوات ا١تفخمة إٔب فئتُت، أك٢تا األصوات ا١تفخمة ُب اإلفراد،      
الصاد كالطاء كالضاد كالظاء كالقاؼ : كتتمثل ُب األصوات ا١تستعلية كىي سبعة أصوات

اليت سبق لنا - كالغُت كا٠تاء، كثانيا األصوات ا١تفخمة ُب الًتكيب كىي األصوات ا١تستعلية 
فهي أيضا تفخم أثناء تواجدىا داخل الكلمة، باستثناء القاؼ، كالغُت، كا٠تاء اليت - ذكرىا

ال تفخم إذا جاكرت الكسرة، كيوجد أيضا البلـ كالراء فهما ُب األصل مرققاف، لكن 
: يفخماف أثناء تواجد٫تا ُب الًتكيب، لكن ُب موضع ىي

: البلـ ال تفخم إال إذا كانت مفتوحة كذلك ُب اٟتاالت التالية: (42)الالـ -1
 .إذا كاف قبلها صاد، أك طاء، أك ظاء، بشرط أف تكوف ىذه اٟتركؼ مفتوحة أكسواكن -

 .إذا فصل بينها كبُت اٟتركؼ ا١تذكورة سابقة ألف -

 .إذا كاف قبلها فتحة أك ضمة" ا سبحانو"تفخيم الـ اسم  -

: تفخم ُب ا١تواضع التالية: (43)الراء -2
 :إذا كانت ساكنة كذلك ُب ا١تواضع التالية -

 ًإًف )): قاؿ تعأب: إذا كانت قبلها كسرة عارضة كٓب يكن بعدىا حرؼ استعبلء ٨تو
 .ِْ:  ىود(( مَّعىنىا كالى تىكيٍن مَّعى الكىاًفرًينى  ارٍكىبٍ يىا بػيٍتىَّ )): ، قاؿ تعأبَُٔ:  ا١تائدة((اٍرتػىٍبتيمٍ 

 قاؿ تعأب ،١٢٢: التوبة ((ًفٍرقىةو )): قاؿ تعأب: كإف كقع بعدىا حرؼ استعبلء ٨تو :
 .ٕ: األنعاـ ((ًقٍرطىاسو ))

 التكاثر((زيٍرًبيي )): قاؿ تعأب ٕٖ: البقرة ((مىٍرٙبىى )):  قاؿ تعأب:إذا ٓب تكن قبلها كسرة ٨تو :
ِ. 

 :كإذا كانت مفتوحة كمضمومة فتفخم -

 قاؿ تعأب، ٔ: الصف ((ًبرىسيوؿو )):  قاؿ تعأب:إذا كانت قبلها كسرة عارضة ٨تو :
 .ِ: الكوثر ((ًلرىًبكى ))

 قاؿ تعأبُِْ: البقرة ((ًإبٍػرىاًىيمى )): قاؿ تعأب: إذا كاف االسم أعجميا كذلك ٨تو ،: 

 .َْ: البقرة ((ًإٍسرىائًيلى ))

 التوبة ((ًضرىارنا)): قاؿ تعأب، ُٖ: الكهف ((ًفرىارنا)): قاؿ تعأب: إذا تكررت الراء ٨تو :
َُٕ. 

 الفاٖتة ((الًصرىاطى )):  قاؿ تعأب:إذا كاف بعد الراء ألف بعدىا طاء أك ضاد أك قاؼ ٨تو :
 .ِٖ:  القيامة((الًفرىاؽي )): ،قاؿ تعأبّٓ:  األنعاـ((ًإٍعرىاضيهيمٍ )): ، قاؿ تعأبٔ

 ((إىٍصرنا)): قاؿ تعأب: إذا كاف الساكن الذم بعد الكسرة طاء أك صاد أك قاؼ ٨تو 
 .ٔٗ: الكهف ((ًقٍطرنا)): قاؿ تعأب، ُِ: يوسف ((مٍِّصرى )): قاؿ تعأب، ِٖٔ: البقرة

  (44)ا١تنوف ا١تنصوب" ًفٍعبلن "إذا كقعت الراء الما لكلمة على كزف. 
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:      أما فيما ٮتص ادثُت، فقد قسموا األصوات ا١تفخمة ُب العربية إٔب ثبلثة أنواع ىي
األصوات مفخمة بدرجة كبَتة أك مفخمة من الدرجة األكٔب، كىي أصوات " -1

 .(الصاد، الضاد، الطاء، الظاء)اإلطباؽ األربعة 

األصوات ذات تفخيم جزئي أك مفخمة من الدرجة الثانية، كىي القاؼ كالغُت  -2
 .كا٠تاء

 . (45)"صوتاف يفخماف ُب مواقع كيرققاف ُب أخرل، ك٫تا الراء كالبلـ -3

كلكن ما يهمنا ٨تن من ىذا كلو ىو تفخيم الضاد، ككما رأينا سابقا فلقد اتفق      
القدماء كادثوف على أف الضاد مفخمة دائما، سواء كانت مفردة أك ضمن الًتكيب ألّنا 

من أصوات االستعبلء، كباإلضافة إٔب ىذا فإف الضاد أثناء كجودىا ُب الًتكيب كنظرا 
الستعبلئها، تفثر ُب حرؼ الراء فتفخمها كذلك ُب مواضع سبق لنا ذكرىا، لكن ال بفس من 

: التذكَت هبا مع االستشهاد بآيات من القرآف الكرٙب 
ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي )):  قاؿ تعأب:إذا جاءت الضاد بعد حرؼ الراء الساكن ٨تو -1

ىبلىًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كنتم قالوا
 أىٍرضي كنا مستضعفُت ُب األىٍرًض قىاليوا أىٓبىٍ تىكيٍن : ا١ت

: ، قاؿ تعأبٕٗ: النساء( (ا كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىفيٍكالىًئكى مىٍفكاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتنا
 عىمَّا أىٍرضىعىٍت كىتىضىعي كيلُّ ذىاًت ٛتىٍلو ٛتىٍلىهىا كىتػىرىل النَّاسى ميٍرًضعىةو يػىٍوـى تػىرىٍكنػىهىا تىٍذىىلي كيلُّ ))

يىا أىيػُّهىا )): ، قاؿ ا تعأبِ: اٟتج( (سيكىارىل كىمىا ىيم ًبسيكىارىل كىلىًكنَّ عىذىابى ا شىًديده 
ًبيًل ا اثَّاقػىٍلتيٍم ًإٔبى األىٍرًض  نٍػيىا أىرىًضيتيمٍ الًَّذينى أىمىنيوا مىا لىكيمي ًإذىا ًقيلى لىكيمي انًفريكا ُب سى  بًاٟتىيىاًة الدُّ

نٍػيىا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ قىًليله   .ّٖ: التوبة ((ًمنى اآلًخرىًة فىمىا مىتىاعي اٟتىيىاًة الدُّ

: قاؿ تعأب: إذا كانت الضاد بعد الراء ا١تفتوحة أك ا١تضمومة اليت بعدىا ألف ٨تو -2
بػيرى عىلىٍيكى ))  فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىف تػىٍبتىًغيى نػىفىقنا ُب األىٍرًض أىٍك سيلَّمنا ُب السَّمىاًء ًإٍعرىاضيهيمٍ كىًإف كىافى كى

، قاؿ ّٓ:  األنعاـ((فػىتىٍفتًيػىهيم بًفىيىةو كىلىٍو شىاءى اي ٞتىىمىعىهيٍم عىلىى ا٢تيدىل فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى اٞتىاًىًلُتى 
ٍحصىنىاتي ًمنى النَّسىاًء ًإالَّ مىا )):  قاؿ ا تعأب،ٕ: القارعة( (رَّاًضيىةو فػىهيوى ُب ًعيشىةو )): تعأب

ي
كىا١ت

مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ًكتىابى اً عىلىٍيكيٍم كىأيًحلَّ لىكيم مَّا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىف تػىٍبتػىغيوا بًفىٍموىاًلكيم ٤تًٍُّصًنُتى غىيػٍرى 
 بًًو تػىرىاضىٍيتيمميسىاًفًحُتى فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيم بًًو ًمنػٍهينَّ فىفىتيوىينَّ أيجيورىىينَّ فىرًيضىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا 

    .ِْ: النساء ((ًمن بػىٍعًد الفىرًيضىًة ًإفَّ اى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا

      ىذا فيما ٮتص الصوامت أك اٟتركؼ اليت تفثر عليها الضاد ُب الًتكيب فتفخمها، أما 
فيما ٮتص الصوائت أك اٟتركات، فبما أف الضاد صوت مستعل فإف اٟتركات إذا جاءت 

بعده، كلها سواء كانت كسرة أك فتحة أك ضمة تفخم، ألف اٟتركات كلها تفخم إذا جاءت 
بعد أصوات االستعبلء كصوٌب الراء كالبلـ ا١تفخمُت، فالصوائت ال تقـو بذاهتا بل ىي تابعة 
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مرققة كانت الصوائت مرققة، كإذا - ىذه األخَتة- للصوامت اليت تصاحبها، إذا كانت 
. كانت مفخمة كانت الصوائت مفخمة

 
 :اإلثذاي - 2

، أما اصطبلحا فعرفو (46)"تنحية اٞتوىرة كاستئناؼ جوىرة أخرل"اإلبداؿ لغة ىو     
القدامى بفنو من السنن، كما قاؿ ابن فارس ُب قولو كمن سنن العرب إبداؿ اٟتركؼ كإقامة 

، كىو كثَت مشهور قد ألف "رفل كرفن"، كفرس "مدحو كمدىو"بعضو مقاـ بعض، يقولوف 
، كمنو نقوؿ أف اإلبداؿ ُب العربية يكوف إبداؿ حرؼ ْترؼ آخر أك تغيَت (47)فيو العلماء

. حرؼ ْترؼ
  أما بالنسبة ادثُت ٮتتلف، فهو خلف نتيجة تطور صوٌب، ٔتعٌت أف الكلمة ٢تا معٌت     

اإلبداؿ عند : "كاحد غَت أف ا١تعاجم تركم ٢تا صورتُت ٥تتلفتُت، قاؿ إبراىيم عبد ا سآب
ادثُت ىو نتيجة التطور الصوٌب، أم أف الكلمة ذات ا١تعٌت الواحد حيث تركم ٢تا ا١تعاجم 
صورتُت أك نطقُت، كيكوف االختبلؼ بُت الصورتُت ال ٬تاكز حرفا من حركفها، نستطيع أف 

نفسرىا على أف إحدل الصورتُت األصل كاألخرل فرع ٢تا أك تطور عنها، غَت أنو ُب كل 
حالة يشًتط أف نبلحظ العبلقة الصوتية بُت اٟترفُت ا١تبدؿ كا١تبدؿ منو، كدراسة األصوات 

كفيلة بفف توقفنا على الصبلت بُت اٟتركؼ كصفات كل منها، أم أف القرب ُب الصفة أك 
. (48)"ا١تخرج شرط أساسي ُب كل تطور صوٌب

عامل "   كىناؾ من يطلق عليو اسم االشتقاؽ األكرب أك اإلبداؿ اللغوم، ىو يعترب    
فعاؿ من عوامل ٪تو اللغة، استمر ىذا التطور الصوٌب استمرارا طبيعيا ُب اٞتاىلية بتفثَت 

أسواؽ العرب، كُب اإلسبلـ بفضل القرآف الكرٙب الذم حفظ لغتنا العربية ككحد ٢تجاهتا، 
كبفضلو ٖتققت كحدتنا اللغوية، ففصبحت لغة قريش القدكة اتذاة لقبائل العرب، الذين 
قوموا ألسنتهم ٔتحاكاة فصحاء مضر، كعن ىذا التطور اللغوم نشفت ألفاظ متشاهبة ُب 

ا١تبٌت كُب ا١تعٌت، ك١تا طفق أكائل الركاة يلتقطوف من أفواه البوادم ىذه األلفاظ ا١تتعاقبة 
كا١تتشاهبة، حسبوا أكؿ األمر أف إقامة حرؼ مكاف آخر مع بقاء سائر اٟتركؼ متشاهبة، ىي 

. (49)"سنة درج عليها العرب ك٢تم مىت شاءكا أف يبدلوا حرفا ْترؼ
     كٔتا أف دراستنا  تقتصر على حرؼ الضاد، فإننا سوؼ ٨تاكؿ كُب عجالة أف نبُت 

اٟتركؼ اليت تبدؿ ضادا، مع إعطاء بعض األمثلة على ذلك، كسنبدأ أكال ْترؼ الصاد، 
فالضاد شجرية كالصاد أسلية كمن حركؼ الصفَت، فهما إذا ٥تتلفاف ُب ا١تخرج كلكنهما 

متفقاف ُب صفات اإلطباؽ، كاالستعبلء، كالصمات، كالرخاكة، كمن بُت األمثلة على اإلبداؿ 
ما ألقي من حطب كغَته، : اٟتصب بالصاد: بُت ىذين اٟترفُت ما كرد ُب اٞتمهرة أف
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ًإنَّكيٍم كىمىا تػىٍعبيديكفى ًمن )):  قاؿ تعأبكاٟتضب بالضاد مثلو، كقد قرئ بالوجهُت، كذلك ُب 
نَّمى أىنتيٍم ٢تىىا كىارًديكفى  ما ألقيت ُب النار :  كُب األمأب ثعلب،ٖٗ: األنبياء( (ديكًف اً حىصىبي جىهى

فهو حصب كحضب كحطب، كما يقاؿ مصمص اإلناء كمضمضو إذا غسلهن، كُب لساف 
غسلهما، كمصمص فاه كمضمض ٔتعٌت كاحد، : مصمص اإلناء كالثوب (مصص)العرب 

الفرؽ بينهما أف ا١تصمصة بطرؼ اللساف كىي دكف ا١تضمضة كا١تضمضة بالفم : كقيل
. (50)كلو

ا١تنقض من :      كيقاؿ انقاصت سنة كانقاضت إذا انشقت، كُب قوؿ األصمعي ا١تنقاض
فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا )): قولو تعأبأصلو أك ا١تنقعر من أصلو، كا١تنقاص ا١تنشق طوال، كُب 

ارنا ييرًيدي أىف يىنقىضَّ فىفىقىامىوي قىاؿى لىٍو  ا ًفيهىا ًجدى أىٍىلى قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا فىفىبػىٍوا أىف ييضىيػَّفيو٫تيىا فػىوىجىدى
 لقد قرأ علي كـر ا كجهو، كعكرمة، كسعد، ك٭تي ،vv:الكهف( (ًشٍئتى لىتَّخىٍذتى عىلىٍيًو أىٍجرنا

. (51)ينقاص بالصاد ا١تهملة مع األلف، ككزنو ينفعل البلـز من قصتو (ينقض)بن يعمر، 
كنظرا لكثرة األمثلة ُب ىذا اٞتزء، سوؼ ٨تاكؿ أف نذكر بعضا منها ُب عجالة، فنجد من 

: األمثلة ىذا الصدد
ما ينوص ٟتاجة كما ينوض أم ما يتحرؾ، كما يقدر على :      كلمة ينوص حيث يقاؿ

تى )): قولو تعأبأف ينوض أم يتحرؾ لشيء، كمنو  كىٍم أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍبًلًهم ًمن قػىٍرفو فػىنىادىكا كَّالى
القضب القطع كمنو سيف : كا١تناض كا١تناص كاحد، كيقوؿ الزجاجي ّ: ص ((ًحُتى مىنىاصٍ 

صاؼ السهم يصيف، كضاؼ : قاضب، كالقصب القطع أيضا منو ٝتي القصاب، كيقاؿ
تصيفت الشمس، كتضيفت إذا مالت للغركب كدنت : يضيف إذا عدؿ عن الرمية، كيقاؿ

تصافو على ا١تاء تصافا، كتضافو عليو تضافا إذا تزاٛتوا عليو، : منو، كيقوؿ اللحيا٘ب
قبض قبضة كقبص قبصة ٔتعٌت كاحد : بقايا ا١تاء، ككذالك قولنا: كالصبلصل كالضبلضل

إٔب غَتىا من األمثلة، كلكن إبداؿ اٟترؼ . (52)كبعضهم يقوؿ القبصة أصغر من القبضة
: ضادا ال يقتصر على إبداؿ الصاد، بل ىناؾ العديد من اٟتركؼ األخرل منها

كرغم تباعد٫تا ُب ا١تخرج كالصفة إال أف ىذا ٓب ٯتنع اإلبداؿ بينها ُب :   إبداؿ الثاء ضادا   
ثغثغ كبلمة يثغثغو، كضغضغ كبلمو يضغضغو إذا خلط فيو، كبالنسبة : بعض الكلمات منها

.  (53)للحم إذا ٓب يبالغ مضغو
رجل : "فنجد اإلبداؿ ىنا ُب ٣تموعة من الكلمات منها:  منو كذلك إبداؿ الباء ضادا     

بكباؾ، كضكضاؾ إذا كاف قصَتا مكتنن اللحم، كيقاؿ أيضا أغربت اٟتوض أغربو، كأغرضتو 
أغرضو إغراضا أم ٔتعٌت مؤلتو، كيقاؿ أيضا رجل ضئيل بُت الضآلة كالبئيل بُت البفلة، كقد 

يقاؿ ضئيل بُت الضؤكلة كبئيل بُت البؤكلة، كىي النحافة، كقد ضؤؿ الرجل يضؤؿ كبؤؿ 
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يبؤؿ، ككذلك كلمة بكو حيث يقاؿ بكو يبكو بكا، كضكو يضكو ضكا إذا زاٛتو كبو 
. (54)"ٝتيت مكة بكة لتباؾ الناس فيها أم تزاٛتهم

مشخر، فقد "كمن أمثلة ذلك ٧تد كلمة :     أما فيما ٮتص الشُت فيمكن أف تبدؿ ضادا  
. (55)"رجل مشيٍَّخره كضمخر إذا كاف متكربا: قاؿ أبو نصر

، : "كمن أمثلة ذلك قولك:     كما أنو ٯتكن إبداؿ اٟتاء ضادا  حاج با١تكاف فهو حىاجو
. (56)"كضاجا فهو ضىاجو إذا أقاـ بو، كاٟتفف كالضفف كاحد كىو الشيء القليل

رجل ٣ترس كمضرس، : "ُب بعض الكلمات منها قولنا:  كما ٯتكن إبداؿ اٞتيم ضادا    
٥تجت البئر بالدالء، ك٥تضتها بالدالء، كىو : كىو ا٠تبُّ اجملرب، كقاؿ أبو النصر يقاؿ

. (57)"ا١تخج كا١تخض، كذلك أف تردد الدالء عليها حىت تنزح
تناىد القـو ُب : يقاؿ"ُب كلمة تناىد :   أما فيما ٮتص الداؿ فنجدىا تبدؿ ضادا    

، كمنو فإف الضاد (58)"القتاؿ يتناىدكف تناىدا، كتناىضوا يتناىضوف تناىضا ككل ناىضو ناىده 
. كانت فعبل تنطق داال مفخمة ُب القدٙب كليس ُب يومنا ىذا فقط

رجل زمن كضمن أم : ُب بعض الكلمات منها يقاؿ:   أما الزام فيمكن إبدا٢تا ضادا    
أيضا زىبػىٍنتى ا٢تدية عنا تزبنها زبنا، كضبنتها عنا تضبنها ضبنا، : يشكو من داء أك أفة،  كيقاؿ

كخضو بالرمح كخضا، ككخزه كخزا كىو الطعن غَت : أم صرفتها عنا إٔب غَتنا، كيقاؿ كذالك
، كتضانطوا إذا تزاٛتوا، : ا١تبالغ، كما يوجد أيضا الزناط كالضناط الزحاـ، كيقاؿ تزانط القـو

. (59)أنا على أكفاز كعلى أكفاض أم على عجلة: كيقاؿ
ما ينبض لو عرؽ نبضا، : يقاؿ: "كذلك فيما يلي:     كالذاؿ أيضا ٯتكن أف تبدؿ ضادا 

كما ينبذ لو عرؽ نبذا كقد نبض العرؽ كينبض كينبذ إذا ضرب، كيقاؿ ما غذذتك من مالك 
الذم إذا مشى حرؾ كتفيو مثل : شيئا كما غضضتك، أم ما نقصتك، كالذياط كالضياط

. (60)"مشي القصار السماف
راعٍت فبلف يركعٍت كضاعٍت يضمعٍت، إذا : فهناؾ قوؿ أبو زيد:   أما فيما ٮتص الراء    

إذا جعل ماؤه ٮترج قليبل، كبرض ا١تاء من العُت خرج : رعبٍت كأفز عٍت، كبرض كبضَّ اٟتسيي 
.  (61)كىو قليل

: رجل مضياع كمسياع"كلمة مضياع، فإذا قلنا : ٧تد:  كمن أمثلة السُت ا١تبدلة ضادا     
رجل سيطر كضيطر كبعَت سيطر كضيطر : إذا كاف يضيع أموره كال يتكفل هبا، كيقاؿ أيضا

. (62)"إذا كانا شديدم ا٠تلق موثقيو
 أما فيما ٮتص الضاد نفسها، فيمكن أف تبدؿ ٔتجموعة من اٟتركؼ كىي الطاء،      

كالظاء، كالعُت، كالفاء، كالكاؼ، كالبلـ، كا١تيم، كالنوف، كسوؼ ٨تاكؿ أف نقدـ ٣تموعة من 
األمثلة عن كل حرؼ على حدل، كنبدأ بالظاء كألنو من السهل انتقاؿ من ٥ترج الضاد إٔب 
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٥ترج الظاء لتقارهبما ُب ا١تخرج كالصفات، فمن القبائل ا١تعركفة بنطق الضاد قبيلة ٘تيم، أما 
اٟتجاز فتنطق الضاد ظاءا، كىذا ما يسمى اإلبداؿ، كقد أكرد العرب أمثلة كثَتة على ذلك 

فاضت نفسو تفيض، كعن أيب : من يقوؿ فاظت نفسو تفيظ، كمن يقولوف: نذكر منها
كل العرب تقوؿ فاضت نفسو بالضاد إال بٍت ضبة فإّنم يقولوف فاظت نفسو : عبيدة قاؿ

، فكبل الكلمتُت يؤدياف ا١تعٌت نفسو، ففاضت نفسو أك فاظت نفسو ا١تعٌت كاحد (63)بالظاء
. ىو ا١توت

قوس ضركحه : قولنا"   أما الطاء فيمكن إبدا٢تا ُب ٣تموعة من الكلمات من بينها،    
: الداىية، قاؿ الشاعر: كطركح إذا كاف سريع السهم، كالنئضل كالنئطل

َوَعِلْمَت َأِني َقْد َمنَػْيُت بَِنْئَضِل            ِإَذا ِقيَل َكاَف ِمْن آِؿ َدوَفِن قَػْوَمِس 
. كيقاؿ عيش أغضف كأغطف أم ناعم     

ما إنفلت مٍت إال جريضة :   كعن إبداؿ الضاد عينا قاؿ أبو عمرك قاؿ معركؼ األعرايب   
ما إنفلت إال كقرب ا١توت منو : الذقن، كيركل إال جريعة الذقن بالضاد كالعُت ٚتيعا أم

ما يقوؿ فبلف : كقرب اٞتريعة من الذقن، كذلك إذا أشرؼ على التلف ٍب ٧تا، كيقاؿ أيضا
. (64)أم يتعلل بالضبلؿ: إال أعاليل بفضاليل

فك الشيء يفكو : " كما أنو ٯتكن إبداؿ الضاد كافا، كمن األمثلة على ذلك قولك    
إذا كسره كفصلو، كيفرؽ : فصلو، كذالك فض ا٠تاًب يفضو فضا فانفض: فكا فإنفك

األصمعي بُت الفض كالفك فيقوؿ الفك أف تفك ا٠تلخاؿ كالرقبة، كالفض تفريقك حلقة 
نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى )): قا تعأبمن الناس بعد االجتماع كمنو    .ُٗٓ: آؿ عمراف ((الى

   أما إبدا٢تا فاءا كنظر لتباعد ىذين اٟترفُت فإف اإلبداؿ قليل بينهما، اللهم ُب كلمة    
. (65)غضضت الغصن، كغضفتو إذا كسرتو فلم تػيٍنًعٍم كسره: غضضت فيقاؿ

تقيض فبلف أباه، كتقيلو تقيضا كتقيبل إذا نزع إليو ُب الشبو، "٨تو يقاؿ :    الضاد كالبلـ  
. (66)"كىناؾ أيضا رجل غىضيبَّة كغيضيبَّة كغىليبَّة كغيليبَّة إذا كاف قصَتا حادرنا

:    كأخَتا ٯتكن إبداؿ الضاد ميما كنونا كذلك ُب كلمات قليلة، فمن أمثلة ا١تيم ٧تد قولنا  
ٓب يبينو، ككذلك مغمغ : ضغضغ اللحم ُب فيو إذا ٓب ٭تكم مضغو، كضغضغ الكبلـ" 

: ، كمن أمثلة نوف، تقوؿ العرب(67)"ٓب ٤تكم مضغو، كمغمغ الكبلـ ٓب يبينو أيضا: اللحم
، فا٠تاضع الذم يدعو إٔب السوءة كا٠تانع "اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٠تنوع كا٠تضوع"

. (68)"٨توه
 كلكن اإلبداؿ بُت اٟتركؼ ال يقتصر على اللغة العربية أك األلفاظ العربية فقط، بل      

ىناؾ أيضا إبداؿ ٭تدث بُت ألفاظ اللغات السامية، كباألخص اإلبداؿ بُت العربية كالعربية، 
، كلكن "اإلبداؿ ُب ضوء اللغات السامية " كلقد أفاض رْتي كماؿ ُب ىذا الشفف ُب كتابو 
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ٔتا أف الضاد من األصوات اليت امتازت هبا العربية عن غَتىا من اللغات األخرل، ففنو ال 
يوجد إبداؿ بُت الضاد كاٟتركؼ األخرل ُب اللغات األخرل، ك٢تذا ٓب نتطرؽ ُب ْتثنا ىذا 

. ٢تذا النوع من اإلبداؿ
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  ؟ أ٠ٓ ٚئٌٝ أ٠ٓ ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ

(اٌج٠ٛ١ٕخ ِٓ ِٛلف)  
 عبص٠خ ٌضسق

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض   
 

: اٌٍّّخـ
 عنوافي  كىي األديب، كالنقد الفلسفة موضوعات أحدىثً  من موضوعا ا١تقاؿي  ىذا يعاِبي      

 عمق ُب جذكريهي  امتٌدتٍ  فكرمه  ٖتٌرؾه  كإ٪تا فجائيا، خلقا أبدا البنيويةي  تكن ٓب إذ البحث، ىذا
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 كمناىجو الغرب فلسفاتً  تشكيل ُب أساسيان  رافدان  كاف الذم الغريب، الفكرم الًتاث
 .كا١تتنوعة ا١تتعٌددة
 من الظاىرة ٢تذه السليم للفهم األساس ا١تنطلق ٘تٌثل البنيوية مرجعيةي  كانت ىنا كمن     
 الفكرم الًتاث ىو األساس طرفيها يكوف اليت اٟتضارية ا١تعادلة على كاالٌطبلع جهة،

 . اٟتديث العلم جذكر شٌكلتٍ  اليت البارزة الفكرية كاألطوار ا١تنعطفات خاصة كٌلو، اإلنسا٘ب
 

 : ٚإٌّٙظ اٌّفَٙٛ : اٌج٠ٛ١ٕخ
 أف بعد اإلنسا٘بي  الفكري  إليها انتهى اليت الفلسفية االٕتاىات أحدث من البنيويةي  تعدُّ      
 آخري  كإتاهه  الفلسفي، التفمل ٤تور كاعتبارىا ا١تشٌخصة الذات إٔب إتاهه : بإتاىُت طويبل تعٌلق

 الوضعية ٍب الوضعية، الفلسفة ظهور إٔب كيؤٌدم اسوسة، الظواىر بغَت يعٌت ال مضاٌد،
 كبل على ثورة تعدٌ  البنيوية أفٌ  ىو إليو نشَت أف ٬تب الذم كاألمر. ا١تتعددة بصورىا ا١تنطقية

 تعٌت ال كما الوجوديوف، بو يتغٌت الذم" األنا"بػ أك ا١تشخص بالفرد تعٌت ال فهي االٕتاىُت،
 ُب اسوسة العبلقات على دراستها تىنصبُّ  كال االجتماعيوف، هبا يشتغل اليت" ٨تن "بػ

 عن الكشف تريد ألّنا ذلك؛ من أبعد ىو ما إٔب تذىب ىي بل األفراد، بُت أك اجملتمعات
 . تؤسسها اليت البنية أك الظواىر باطن
 اٞتديدة ا١تنهجية الثورة إٔب بالبنيوية التعريف ببدايات العودة ٯتكن األساس ىذا كعلى     

 كالبنيوية األمريكية كاللسانيات براغ ْتلقة مركرا سوسَت، كدم الٌركس الشكبلنيوف دٌشنها اليت
 إٔب كصوال كالتحليل، الوصف ُب ٢تا معيارا الٌلسا٘ب النموذج اعتماد على شفّنا استقاـ اليت- 

 كانتهاء البنيوية، تبنتو الذم اللغوم النموذج ُب الداخلية األزمة أثرت اليت السيميولوجيا
 ُب جديدة آفاؽ أب السيميولوجيا مطٌورا ا١تعيارية، بتجاكز إتاىو تٌوج الذم بالتفكيك
. (1)كالتارٮتي كاألديب الفلسفي ا٠تطاب ُب مغٌيب ىو ما كاستكناه كاالكتشاؼ، الكشف

 منهج سول ليست ألّنا نظرا ا١تنهجية، أك النظرية بالثورة البنيوية النٌقاد بعضي  ييسٌمي     
 كُب فيها كتثق باللغة تؤمن كألّنا اٟتديثة، ا١تنهجية الثورة إثٍػرى  برزت اليت اٟتديثة ا١تناىج من

. ا١توضوعي التحليل إمكانية
 األفكار لنقل سلبية كسيلة الٌلغةي  تعد ٓب حيث لٌلغة، االعتبار أعادتٍ  قد فالبنيويةي       

 كُب. بواسطتها تنتقل اليت ا١تفاىيم ٢تذه ا١تنتج الفاعل األساس ىي كإ٪تا القبلية، كا١تفاىيم
 منظومة ُب كالنظر الوصف عمليات ُب اٟتاسم الدكر تلعب تزاؿ كال كانت اللغة فإفٌ  الواقع

 ،- التفكيكيوف سيما كال"- البنيوية بعد ما "أنصاري  استفاده الذم كىذا ا١تتداخلة، األفكار
 ىامة، تواصل كسيلة باعتبارىا اللغة، على كيرٌكزكف البنيوية أىل خطى على ٯتشوف  فهم
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 كالنموذجى  القدكةى  اللغةي  أضحت فقد. كالنتائج الرباىُت كتصف الدقيقة، الفركض ٖتٌدد ككوّنا
، ١تختلف . منها اإلنسانية كخاٌصة العلـو

 كثَت على العشرين القرف من ا١تاضيُت العقدين خبلؿ جناحيو بسط منهجه  كالبنيويةي       
 طرائق مع التزاكج من ك٘تٌكنتٍ  االنسا٘ب، النشاط ك٣تاالت التقليدية اإلنسانية العلـو من

 ماركسية، كاقعية كأخرل نفسانية، كبنيوية شكبلنية، بنيوية فتبلورت األخرل، النقدية التفكَت
 ُب نفسها كجدتٍ  كف٪تا- ا١تعاصرة ا١تعرفة سبلى  منهجيا تقتحم كىي -البنيوية "فإفٌ  كبذلك
 نفسها تقٌدـ أف كعلى فكريان، ٤تتول لنفسها تبلور أف على ٛتبل ٤تمولة تارٮتي ظرؼ

 . (2)"االسًتساؿ طريق بدؿى  النصٌ  موقع ُب تنٌصب كأف مضاٌدة، كفلسفة
 

( : ٚاٌزضبلف اٌزفبًّ) األفٛي// اٌج٠ٛ١ُٕخ
 أك ا١تناىج على يقف أف من العريب الباحث على لزاما بات األساس، ىذا كعلى     

 على كٖتمل البٌناء، اٟتوار على تقـو جاٌدةن، كقفة البنيوية فيها ٔتا اٟتداثية النقدية ا١تشاريع
 اليت كا١تعارؼ العلـو من لكثَت بل كحسب، للبنيوية ال ا١تفهومي التوضيح مهٌمة عاتقها
 نقدية ٦تارسة طريق عن إالٌ  يتحٌقق لن كىذا. فكريا معها يتعامل كاليت التقاضي، ٣تاؿ تدخل
. حقو٢تا ُب ا١تناىج ىذه كفاية على للوقوؼ حقيقية
 العربية الثقافة تربط اليت العبلقات ُب النظر إعادة عملية كراء بدكره يقف العمل كىذا     

 على للقضاء ملٌحة دعوة ٯتٌثل فهو ثانية، جهة من الغربية كبالثقافة جهة، من ا١توركثة بفصو٢تا
 تبعية من فيها ١تا- ا١تعاصرين نقادنا كبعض إبراىيم ا عبد الدكتور بتعبَت - )*(ا١تطابقة ثقافة

 تكوف أف ٯتكن ال "إذ معطياهتا، على كميهيمنان  ثقافتنا، ُب حاضرا أصبح الذم للغرب كرضوخ
 مفاىيم سيطرة عن بعيدان  هبا كاالشتغاؿ نقديان، هبا التفكَت ًبٌ  إذا إالٌ  مفيدة معرفة اآلخر معرفة

 . (3)"األنا كتقديس الذاتية الطهرانية أحاسيس عن أيضان  كبعيدان  كالتبعية، كالوالء اإلذعاف

 االنبهار كعدـ اٟتديثة، ا١تناىج ىذه حياؿ حوارية كقفة الوقوؼ من البدٌ  أنو يعٍت كىذا     
 معها التواصل ٯتكن جاٌدة مسا٫تة اعتبارىا ينبغي بل ا٠تبلص، أّنا على مبايعتها كعدـ هبا،

 توسيع إٔب تسعى اليت النقدية ا١تمارسة لبٌ  ىو كىذا. ا٠تصب كالدرس كا١تثاقفة بالتفاعل
 اليت كالتطابق التماثل ضركبى  عاٌمة العربيةي  الثقافةي  هبا تتجاكز إمكانية كتوفَت االختبلؼ، ٣تاؿ
.  حركتها تعيق

 ا١تمكن من إنو" :قائبل كالغرب الشرؽ بُت العبلقة نوعية البازغي سعد الدكتور كيعٌرؼ     
 استقباؿه  لبلستقباؿ؛ ا١تزدكج با١تعٌت االستقباؿ من نوعه  أنو على الغرب مع التفاعل كصف
 با١تعٌت أم قبلةن، اٞتهة أك ا١تكاف اٌٗتاذ ٔتعٌت كاستقباؿه  البٌناء، التفاعل إٔب كالسعي التلٌقي ٔتعٌت
 أك دائما مناسبة ليست كمناىج كنظريات ١تقوالت العريبٌ  نقدنا من الكثَت خضوع يربٌر الذم

 .(4)"ينبغي كما الغالب ُب تستوعب كٓب بو، استقبلت الذم بالشكل



98 

 

 تياره : متصادمُت تيارين حضور يشهد العريب الثقاُب كاقعنا أفٌ  إٔب التصريحي  ىذا يشَت     
 الذكباف بل عنو كاألخذ بو التفثٌر خبلؿ من الغرب ثقافة ُب كالكٌلي التاـٌ  االندماج إٔب يدعو
 كالوقوؼ بالذات االعتصاـ بدؿ معو كالتفاعل اآلخر مع اٟتوار إٔب يدعو آخر كتياره  فيو،
 يسعى زاؿ ال الذم التٌياري  األٌكؿ، للتٌيار كاف الفٌعاؿ اٟتضور فإفٌ  لذلك. األصوؿ ثقافة عند
 ثقافتنا ينتاب قد ٔتا انزعاج أك حَتة دكف من الغرب، من آت ىو ما كلٌ  ك٘تٌثل ىضم إٔب

 ٘تثلها، ُب كاالستعجاؿ الغربية كا١تناىج النظريات على التهالك سوء من كخصوصياهتا العربية
 التفاعل كحيوية ْتتمية اإلٯتاف على ا١تؤٌسس الفكرم للموقف كاعو  استحضار دكف من كذلك

. اآلخر مع كا١تثاقفة
 الفكري  ٭تملو الذم التناقض مدل عن تعرٌب  فهي للغرب، اآلخر الوجوي  ىي البنيويةي      
 حوؿ ا١تتمركزةي  الغربية الثقافةي  عليها تنطوم اليت ا١تفارقة عن تعرٌب  أّنا أم أعماقو، ُب الغريب

 - الفكرية مرجعيتو بغَت يؤمني  ال فهو ذاتو، حوؿ ك٘تركزه الغريب للعقل انغبلؽ قل أك "نفسها،
 ال الذم العقل كىو البحث، ُب كمعينا مرشدان  - حديثا أكربا إٔب قدٯتا اإلغريق من كرثها اليت

 بديل، مشركع ميبلد ميعلنان  كأزاحو، عليو الثورة أعلن إالٌ  التفكَت ُب منهج عند يقف يكاد
 أجزاء من جزء إالٌ   البنيويةي  كما. كمركزيتو دٯتومتو على اافظة يركـي  ذلك يفعل إذ كىو

 بل تزاح، ٍب كا١تعاينة البحث ُب كطريقة لبلكتشاؼ كمنهج- البدء ُب -هبا يتوٌسلي  ا١تعادلة،
 كتواريها غياهبا ُب سببان  حضوريهي  ليكوف عباءهتا من ٗترجيوي  أم البديل، عن بنفسها تعلن أّنا
 .(5)"الطبيعة سنن على جريا رجعة، غَت إٔب

 حقيقة عن أك الغرب حقيقة عن نتساءؿ ما قليبل أننا إليو، اإلشارة ٕتدر كما      
 ىذاف يعنيو الذم كما أكركبا؟ ىي كما الغرب؟ ىو فما باآلخر، ا٠تاصة التارٮتية التمٌخضات

 .ا١تتبلزماف؟ ا١تفهوماف

 فيها كيلد اليت اللحظة ٖتديد بالضبط يتعٌذر" :إبراىيم ا عبد الدكتور يقوؿ       
 الطويلة اٟتقبة تلك ٘تٌخضات من أّنما كالواقع ،(كالغرب أكركبا) :٫تا متبلزماف مفهوماف
 فاند٣تت كالثقافية، كالسياسية كالدينية االجتماعية العناصر من ٚتلة طٌورت اليت كا١تنقلبة،
 الداللية بإبعاده" الغرب "مفهـو العياف إٔب ظهر اٟتقبة تلك كبانتهاء ،(أكركبا ىوية )لتشكل
.  (6)(... "الغربية أكركبا )ىو جديد مفهـو ا١تذكورين ا١تفهومُت من ركب ما كسرعاف األكلية،
 لنا أفرزت الذم ىو- النقاد بعض يسميو كما -الظبلـ عصر أك الوسيط العصر إفٌ      

 الغربية، بفكركبا اآلف يعرؼ ما ركب ا١تفهومُت ىذين كباندماج أكركبا، كىوية الغرب مفهـو
 ال -إبراىيم ا عبد الدكتور بتغيَت – ا١تتمٌوجة الدالالت ذك اٞتديد ا١تفهـو ىذا أفٌ  مع

 العرقية كا٠تصائص الصفات من ٣تموعة على يدؿٌ  كإ٪تا ألكركبا، اٞتغرافية الرقعة منو يقصد
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 مفهـو بركز إٔب بدكره ىذا كأٌدل ىويتو، أيسيس تشٌكل قارٌة ركائز أّنا على كالدينية كاٟتضارية
 .  الغربية؟ ا١تركزية مفهـو إذف يعنيو الذم فما. الغربية المركزية ىو حديث
 ما كثَتا Egocentricity مركزية كلمة ألفٌ  األمر؛ بداية ُب مبهمان  ا١تفهـو ىذا يبدك قد     
 ٪تٌوه مراحل من مرحلة ُب يعيش فالطفلي  الطفولة؛ بعآب تٌتصل النفسية الدراسات ُب ٧تدىا
 با١تقدار إالٌ  اآلخرين على يتفٌتح ال كجدانو ألفٌ  أناه؛ ُب شيء كل يرٌكزي  ٕتعلو مفرطة  أنانية
.    (7)استمبلكو أك ٘تلكو منطقة ُب تقع اليت العناصر من ٣تموعة فيو ٬تعلهم الذم
 ال الذم كا١تورد العآب، ُب الوحيد اٞتوىر نفسو يرل الذم الغرب حقيقة ىي كىذه     

 قد "الغربية فا١تركزية أمُت، ٝتَت الدكتور يقوؿ ككما. أعراض األخرل الثقافات ككلٌ  ينضب،
 فعل إٔب إرجاعها ٯتكن ال الشعوب، ١تختلف خاصة تطٌور مسالك كجود افًتاض على قامت
 كالوحيد الفٌعاؿ األسلوب بوصفو الغريب، للنمط ٤تاكاة اٞتميع على تنطبق عاٌمة قوانُت

(8)"العصر ٖتٌديات ١تواجهة
   .

 كا٠تصائص العناصر بعض بتثبيت قاـ قد - سالفا ذكرت كما - كالغرب      
 جذكرا صنع ذلك ألجل ىويتو، أيسيس لتشٌكل ركائز أّنا على كاٟتضارية كالدينية العرقية
 ا١تفٌكر يؤٌكد حُت ُب كقيمتو، شيء كل أ٫تية لتحديد األساسية ا١ترجعية كجعلها بو، خاٌصة

" رىيبة كلمة "الغرب كلمة أفٌ : مناسبة من أكثر ُب" غاركدم ركجيو "الفرنسي كالفيلسوؼ
 منذ تٌدعي كىي جوىرية، أبعاد عن انعزلتٍ  ألّنا شوىاء، كثقافتو عرض، الغربي : "قاؿ عندما
 ظهرت كقد نصرا٘ب، -كيهودم ركما٘ب، - إغريقي: مزدكج بًتاث ذاتيتها ٖتديد قركف

.  (9)"الشرقية حضارتو جذكر عمدة عنده ألّنا الغرب، ُب" اإلغريقية ا١تعجزة "أسطورة
 كاٟتيثياتي  الدكافعي  تدفعو" غاركدم "ْتجم مفٌكرا أفٌ  كيف بداية، األمر نستغرب قد     

 اليت الغريب، التمركز قضية إزاءى  موقعو فهمنا إذا دىشتينا ستتوقفي  لكن اٟتكم، ىذا إصدار إٔب
 تراث إٔب باالنتماء كاالٌدعاء لو حقيقية أصوؿ عن اٞتوىرم االعتزاؿ من نوعا فيها يرل

 الرافدين ببلد ُب عنها البحث ٬تب الغرب أصوؿ أفٌ  ُب تتمٌثل غركدم نظر كجهة" فػ إغريقي
 اٟتضارات كلٌ  غٌذت اليت ىي اٟتضارية ا١تراكز ىذه ألفٌ  كإفريقيا، آسيا ُب أم كمصر،
.  (10)"كأفكارىا بتصوراهتا البٌلحقة
 األصل ىذا الغربية، للحضارة ا٠تالص اإلغريقي األصل فكرة غاركدم يرفضي  ىكذا     
 مكٌوف إٔب اآلخر كإحالة كقيمتو شيء كلٌ  أ٫تية ٖتديد أجل من الغربي  ابتدعوي  الذم

 إفٌ : "غاركدم يقوؿ. فضلو ككرٙب الغرب عطاء فيض من ّنل إذا إالٌ  لو، قيمة ال ىامشي،
، إنو التاريخ، ُب ٣تـر أكرب مضتٍ  سنة ألف خبلؿ يعترب الغرب  سيطرتو إٔب كبالنظر اليـو

 التنموم ٪توذجو كٌلو العآب على يفرض- مزاحم ببل - كالعسكرية كالسياسية االقتصادية
 كيسلب متصاعدة، تفاكتات يؤٌكد ألنو عامي؛ انتحار إٔب- ذاتو الوقت ُب -يؤدم الذم
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 من أطناف ٜتسة معادؿ يضع الذم الوقت ُب اليفس، انتفاضات كينضج رجاء، كلٌ  ا١تعوزين
 . (11)"الكوكب ىذا ُب ساكن كل رأس على ا١تتفجرات

 ٖتت كلو اإلنسا٘ب العآب ٚتع ىو - غاركدم حسب - الغريب النمط إليو يهدؼ فما     
 نظامها كفرض عليو السيطرة ك٤تاكلة األطراؼ كمًتامي كبَت كاحد ٣تتمع أم كاحد، ٝتاء
. عليو

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 اٌخبرّخ

 
 أفٌ  داـ ما للغرب، اآلخري  الوجوي  إالٌ  ىي ما البنيوية أفٌ - ىذه كاٟتاؿ - قولو أريد كما     
 االقتصادم( التنموم النموذج) النسق ثباتى  ثابتان  يبقى البنيوية يؤٌسس الذم النسق

 كمن جهة، من ىذا الغريبي، النمطي  إليو يدعو الذم( كالشامل العامي )بل كالثقاُب، كالسياسي
 أفٌ  يعٍت" البنيوية بعد ما "نظريات ٤تٌلها لتحلٌ  مكاّنا عن البنيوية تنٌحي أفٌ  أجدي  أخرل جهة

 مكاّنا من تلقائيا التنٌحي على أرغمتها اليت الذركة بلغت ألّنا إٌما كمنهج، زالت قد البنيوية
. ذاهتا إٔب بالعودة تعًتؼ أف أك جديده، نقدمه  منهجه  ٤تلها ليحلٌ 
 باألحرل أك البنيوية، نقده ٤تاكلة ُب عنو التعبَت عياد شكرم الدكتور حاكؿ ما كىذا     

 التناقض ىو البنيوية ُب األساسي التناقض كلعلٌ : "قائبل منهجها ٭تملو الذم التناقض نقد
 أعماؿ من عمل كلٌ  لتحويل مستمرٌان  سعيان  ٧تد حيث نفسها، اٟتضارة ىذه ُب األساسي
 كانت اليت الضوابط لكلٌ  اّنياره  ذلك مقابل كُب الكمبيوتر، بو يقـو إٓبٍّ  نظاـو  إٔب اإلنساف

 تقنن أف حاكلت اليت البنيوية ُب ذلك كيتمثل .نفسو اإلنساف سلوؾ تضبط قريب عهد إٔب
 إلنساف نفسية حالة عن يعرٌب  كإنتاج باألدب اصطدمتٍ  كلكنها ٣تٌرد، عقلي كنظاـ األدب
.  (12)"العصر
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 تعرٌب  أّنا أم أعماقو، ُب الغريبي  الفكري  ٭تملو الذم التناقض مدل عن تعرٌب  البنيويةي  إذف     
 إزاحة على عملت كاليت نفسها، حوؿ ا١تتمركزةي  الغربيةي  الثقافةي  عليها تنطوم اليت ا١تفارقة عن

. Robot اآلٕب اإلنساف ٤تٌلو ليحلٌ ( كالفلسفي العلمي )الٌدالٕب قاموسها من اإلنساف
 ألّنا كاإلنسانية؛ الطبيعية العلـو ُب اإلنساف عن للبحث منهج ٣تٌرد ليست فالبنيويةي      
 أسكتىتوي  اليت الثابتة، البٌت ذات األنظمة أك األنساؽ من ٔتجموعة كعٌوضٍتوي  طريقها من أزاحىتوي 

 كالسيكولوجي، األيديولوجي،: منها متعٌددة بفكجو عنو الوحيد كا١تعرٌب  باٝتو، الناطق كصارت
 يصفيوي  قد األطراؼ، متماسك مذىب عن عبارة البنيويةي  أصبحت كبذلك... كاالقتصادم

 بفنو اآلخري  البعضي  يصفو كقد ْتتة، كعملية نظرية على العتماده نظرا علميه  بفنو البعضي 
 قد كاالستمتاع البحث أمر لكن. كالعآب اإلنساف عن منظمة نظرية على الشتمالو فلسفيه 
 أداة أك منهجا كليست نظرية سول فيها يرل ٓب الذم األدب عند أخَتا بالبنيوية توقف
.  عملية
 أداة تكن كٓب نظرية دائما لؤلدب بالنسبة البنيويةي  كانت لقد: "كاطسن جورج يقوؿ     
 كمدىشة جديدة تغيَتات إل٬تاد منهجا ليست: هبا ا١تعجبُتى  أحدي  يقوؿ كما فهي عملية،

 دالالت إٔب الوصوؿ ٯتكننا كيف: يتساءؿ التفكَت من بابه  ىي كإ٪تا األدبية، لؤلعماؿ
 ٚتيع تفٌسري  أّنا تٌدعي كانت إذ جٌدان، عظيمة البنيوية فمزاعم ذلك كمع. األدبية؟ األعماؿ
 سرٌ  ىو ىذا ككاف. شيء كلٌ  تفسَت كشك على أّنا األصحٌ  على أك البشرية، اٟتقائق

. (13) "جاذبيتها
 نتيجةى  البنيويةي  جوفها ُب سقطت اليت اجملٌردة ا١توضوعية الوصفة أفٌ  اعتقادم، كُب     

 ُب البحث مستويات ٥تتلف على تطبيقو ك٤تاكلة الواحد،" اللسا٘ب النموذج "اعتمادىا
 ا١تعارؼ ٥تتلف ككذلك البنيويةى، جعلت اليت ىي- األدب فيها ٔتا – ا١تعرضية حقو٢تا

 فيها التحليل نتائجي  أصبحت عندما كتوٌىجها، خصوصيتها تفقد أف من كالدراسات،
. الستينيات ّناية ُب إفبلسها عن كتعلن حقو٢تا، اختلفت مهما تتطابق،
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 اٌج١برٟ ؽْش فٟ ّشثٟ ثٓ اٌّذ٠ٓ ِؾٟ رؾٛالد
 ثبٌغبئت اٌؾبمش رْبٌك

 
 خبٌذ ّيبس

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض

 
 رموز لفكِّ  الٌصوفية الًٌتاثية الٌشخصية على تعتمد الٌدراسة ىذه ُب ٤تاكلتنا       

 الٌشاعر ٤تنة ُب كجد األخَت ىذا ألفٌ  إليها، ٭تيل اٌليت الٌرؤيا على كنقف البٌياٌب، أشعار
 كاٟتب كاٟتزف االغًتاب ألٓب كمكابدتو معاناتو خبللو من يعرض" موضوعيا معادال "الٌصوُب
 كجبلؿ اٞتامي: بالغ باىتماـ قرأهتم اٌلذين الٌشعراء كمن: »البياٌب يقوؿ ...كالٌتشرد كالٌثورة
 العآب استنباط ٤تنة ىؤالء عاٗب لقد. كطاغور كا٠تياـ، العطار، الٌدين كفريد الٌركمي، الٌدين

 الٌشعرية بالٌرؤية ا١تمتزجة الٌتصوؼ ٕتربة خبلؿ من الكلية حقائقو عن الكشف ك٤تاكلة
(1)«الٌنافذة

 فيها اتكف اٌليت قصائده ُب ذلك كانعكس كرموزه، الٌتصوؼ عآب كِب ىؤالء عرب ،
. منهم الٌشعراء با٠تصوص الٌصوفية الٌشخصيات أك الٌلغة على
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 منطق ٯتنحو فيما شٌكو كاف اٟتر، للشعر الٌركاد الٌشعراء من كغَته فالبٌياٌب       
 ُب الٌظل، عآب ُب أخرل حقيقة كجود بإمكاف إٯتاف يقابلو »تقليدم يقُت من للذات الظٌاىر

 ٯتليها ركحية حياة ُب ليس  الٌذات تدخػػل شعرية ٦تارسة عرب يػيٍفتىضَّ  بفف يغرم سرم عآب
 لتوحيد يسعى فهو (2)«الٌشعر على الٌشعر ٯتليها ركحية حياة ُب كلكن( الطٌرقي أك ا١تذىيب)

 لتفسيس كاٟتاضر ا١تاضي زمنُت عرب ا١تمتدة الٌرؤيا لتشكيل الغائب الٌنصٌ  مع اٟتاضر الٌنصٌ 
. أفضل مستقبل

 اٌليت عريب بن الدين ٤تي الٌصوُب العلم ٌشخصية حضور تتبع عند سندركو ما كىذا      
 .  "الّشمس عين "قصيدتو خبلؿ من رؤاه عن لئلفصاح اعتمدىا

 
  ّشثٟ ثٓ اٌّذ٠ٓ ِؾٟ

 باعًتافو كىذا فكرا، البٌياٌب هبا تفثر اٌليت الٌصوفية الٌشخصيات أكرب أحد       
 شعرم، ٔتس ففصبت جديد، من ا١تكية الفتوحات أتصفح أف ٕب خطر القاىرة ُب يـو ذات»

 كاعية قراءة عريب ابن قراءة أعدت. ا١تكية كالفتوحات األشواؽ ترٚتاف شراء إعادة إٔب ىرعت
... صفحة إٔب صفحة كمن كلمة إٔب كلمة من أنتقل كأنا شديد بارتياح أحس كنت ٦تتعة،

 فَتكب مداه، بالبٌياٌب الوجد كيبلغ (3).«عريب ابن عآب دخلت أ٘ب كشعرت ضاليت كجدت
 ابن ٤تبوبة رأل أنو لو يهيف كىناؾ عريب، ابن قرب زيارة قاصدا دمشق إٔب القاىرة من الطٌائرة
 الٌشاعر بُت االرتباط بداية ىي ا٠تيإب جانبها ُب القصة كىذه (4)".الٌشمس عُت" عريب

 بفىل يلتقي كاف أنو ا١تكية الفتوحات كتاب ُب يشَت عريب فابن الغائب، كالٌشاعر اٟتاضر
 ٨تلة كال منزال أعرؼ ما: »اٟتقيقة إٔب منها ا٠تياؿ إٔب أقرب ىي خاصة بطريقة كالٌنحل ا١تلل
 مذىبا أحكي فما نفسو، من كباعًتافو هبا، كمتصفا ٢تا كمعتقدا هبا، قائبل رأيت إال ملة كال
 بػدٌ  ال كلكن خاص، بطريق ا من علمناىا قد كنا كإف هبا، القائلُت أىلها عن إالٌ  ٨تلة كال
 بد ال عريب ابن يركيها اٌليت الكرامات فهذه ،(5)«علينا ا فضل لنعلم هبا قائبل ا يرينا أفٍ 
 ىذه ناتج ككاف شيخو، قرب عند " كالبها  الٌشمس عُت "أك" الٌنظَّاـ "فرأل هبا تفثر البٌياٌب أفٌ 

 في عربي بن الّدين محي تحوالت أو الّشمس، عين:  "قصيدة ميبلد عنده الكرامة
". األشواؽ ترجماف
 ا١تتعاليات ضمن يندرج: » اٌلذم العنواف ىي البٌياٌب قصيدة عآب هبا نلج عتبة أٌكؿ     

 تنهض توليدية، عبلقة عرب الٌنصٌ  ٗتتزؿ كربل، معادلية بنية إٔب يؤشر ىو إذ الٌنٌصية،
 لوظائف الٌنٌصي اشتغا٢تا عرب ٤تققة ا٠تطاب، عناصر انسجاـ على كتشهد الٌدالٕب، بالٌتحفيز

 ككذا للمتلقي، ا١تستهدفة اإلفهامية كالوظيفة للموضوع، ا١تبئرة ا١ترجعية الوظيفة تشتمل عدة
 كنتاج شخصيات إٔب يشَت القصيدة فعنواف (6)«ذاهتا الٌرسالة على ايلة الٌشعرية الوظيفة
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 الٌنصٌ  على تطل عليا عتبة منو ٬تعل أف على حريص ككفنو كامبل، الٌشاعر استحضره تراثي
 إٔب ا١تشجر ىذا من انطبلقا تقسيمو كٯتكن. ا٠تطاب ُب ا١تنتشرة العتمات لتزيل بالٌضوء ك٘تده

. اآلتية الٌدالة الوحدات
 العنواف

 
 

 
  

 رقيقا، غزال فيها فكتب كأحبها عريب ابن هبا أعجب المرأة اسم  :اٌّؾّظ ١ّٓ-أ
 ككاف »فارسي أصل من األصفها٘ب الٌرجاء أيب بن رستم بن زاىر ىو شيوخو، أحد بنت ىي
ىحىاًضر كتزين الٌنظر، تقيد ىيفاء، طفيلة عذراء، بنت الٌشيخ، ٢تذا

يحىاًضر ا١ت
 ا١تناظر، كٖتَت كا١ت

 الزٌاىدات الٌساْتات العا١تات العابدات من" كالبها الٌشمس بعُت "كتلقب" النَّظَّاـ "تسمى
 الٌضعيفة الٌنفوس كلوال ...الظٌرؼ عراقية الطٌرؼ ساحرة األمُت، البلد كتربية اٟترمُت، شيخة

ٍلقها ُب تعأب ا أكدع ما شرح ُب ألخذت األغراض، الٌسيئة األمراض الٌسريعة  اٟتسن من خى
 كاسطة ختومة، صفة األدباء بُت بستاف العلماء، بُت مشس ا١تزف، ركضة ىو اٌلذم خيلقها كُب

 كسحر مكُت، إعجاب عن يكشف كصفها ُب ا١تطوؿ الٌسجع كىذا (7). «منظومة عقد
 .الٌضريح زائرات بُت لو تصورت لذلك غَته قبل" البٌياٌب "أصاب

 
 عُت "ُب عريب ابن نظمو اٌلذم الغزٕب الٌشعرم الٌديواف  :األؽٛاق رشعّبْ -ب
 ما كىو كدٯتومة ثبات من االٝتي الًٌتكيب ُب ١تا اٝتيا تركيبا الٌشاعر لو اختار كقد" الٌشمس
 أـ غائب ضمَت أـ إشارة اسم إليو ا١تسند أكاف كسواءه  كفاء، من بو يتعلق كما اٟتب يناسب

 أزالت فقد اإلضافة أما بو، ا١تخرب ألنو الٌداللة حضور ُب أبلغ االبتداء ُب ا١تسنػد فإفٌ  اٝتان 
 اٌليت األشواقا تنقل فهي الٌنقل معانيها من" ترٚتاف "ككلمة تعريفا، إليو ا١تضاؼ عن اإلهباـ
 الكتاب ىذا ُب نظمنا من فقلدناىا »الغزٕب ديوانو ٛتلها أشواقا" النَّظَّاـ"لػ عريب ابن يكٌنها
 ٕتده ما بعض ذلك ُب أبلغ كٓب البٌلئق، الغزؿ كعبارات الرٌائق الٌنسيب بلساف القبلئد أحسن
 ىي إذ مغناىا، كطهارة معناىا كلطافة عهدىا كقدٙب كدىا، كرٙب من األنس، كيثَته الٌنفس،
 بالٌنسبة كىو (8)«االشتياؽ خاطر بعض فيها نٌظٍمنا كلكن البتوؿ، كالعذراء كا١تفموؿ الٌسؤاؿ
 .كطنو عن غربتو طالت  أف بعد صدره ُب اعتملت أشواؽ عػن ترٚتاف للبياٌب

 مهمة داللية بؤرة تعترب اٌليت _ ٖتوالت بكلمة يقصد  :ّشثٟ اثٓ رؾٛالد -ج
 شرحو عند عريب ابن إليو أشار اٌلذم الٌدالٕب االنزياح ذلك"- البٌياٌب "قصيدة عنواف ُب

      الٌشمس عُت

    ٖتوالت

   

 ابن   
  عريب

        األشواؽ ترٚتاف
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 عريب ابن فيها يتغزؿ قصائد الٌديواف ٭توم فبينما "األعبلؽ ذخائر" كتابو ُب األشواؽ لًتٚتاف
. العرفا٘ب كالكشف الٌتصوؼ مصطلحات إٔب يشَت الٌشرح ٧تد ،"كالبها الٌشمس بعُت"
 ٢تذه البٌياٌب اختيار سبب نفهم ا١تعجم ُب ٖتوالت كلمة معا٘ب معاينة كعند     

كيبل كحٌولتيو األمر فحٌوؿ: الٌداللة ٍّ  أم زيد إٔب األمر كأحىٍلتي  موضع إٔب موضع من نقلتو تحى
 الٌذات حب على مقصورا الٌديواف جعل عريب فابن ،(9)بو مطلوبا عليو، مقصورا جعلتو

 فيها يربط" األعبلؽ ذخائر "لكتاب هبا قدـ طويلة بقصيدة الٌتحٌوؿ ىذا إٔب  كيشَت اإل٢تية،
 :  يقوؿ الرٌبانية كاألسرار األشواؽ ترٚتاف ديواف ُب كرد ما كل بُت

 كّلَمػا مغػافٍ  أو ربػوعٍ  أو     طلػػلٍ     مػػنْ  أذكررُ  كلما  

  قلتُ  أو  هػا قلتُ  إفْ  وكذا   
 يا

 أمػا أو  فيػهِ  جػاء إفْ  وأال    

  قُلتُ  أو  هي قُلتُ  إفْ  وَكذا   
 ُهو

 ُهمػا أو َجْمعا ُهنّ  أو ُهُمو أو    

   ُؽْ تُ    إذا  الّسحبُ  وَكَذا  
 َبكتْ 

 ابْػَتَسمػا  إذاما الّزْهػرُ  وَكذا    

 َأنْجػُمػا  بَػَناتٌ  أو ُشُموسٌ  أو     َأفَػَلتْ  ُخػػػُدورٍ  في   بُُدورٌ  أو   

 أو  رُعُػػودٌ  أو   بُروؽٌ  أو   
 َصبا

 َسما  أو  َجػُنوبٌ  أو رِياحٌ  أو    

 تَػْفَهمػا أفْ  ِمثْػػُله أو ِذْكُرر     َجػػػَرى ِممَّا َأذُْكُرر َفُكّلَما   

 السَّمػا َربُّب  ِبها َجاءَ  َعَلتْ  أو     َجَلتْ  وَأْنوارٌ  َأْسػػػرارٌ  ِمْنهُ    

 تَػُعَلَما َحتىَّ   الَباِطنَ  واْطُلبْ      ظَاِهرِها  َعنْ   الَخػاِطر فاْصِرؼْ    
(10) 

 
 لكنٌ  األطبلؿ على ككقوؼه  ا١تسميات من لكثَت كذكر غزؿ الٌديواف ظاىر أفٌ  يقرٌ       

. ٝتاكية كأنوارا أسرارا ٭توم اٌلذم الباطن إٔب الظٌاىر ا١تعٌت عن الٌنظر صرؼ ىو ا١تطلوب،
 هبا نستطيع  اٌليت الٌتوضيحية األمثلة بعض نسوؽ أف بفس ال الٌتحوؿ ىذا نفهم كحىت      
 تشبيو من الببلغية الٌصور على فيو اعتمد منهج كىو الٌشرح، ُب عريب ابن منهج تقريب

 تفسَت ُب الٌتفكيل كعلى العذرم، الغزٕب الٌشعرم الًٌتاث ُب ا١ترأة موضوع كعلى كاستعاره،
.    الكرٙب القرآف
 ا١تعٌت يتحوؿ كيف مرة بعد مرة مشَتا الٌديواف ُب كرد بيت كل عريب ابن يشرح      

  ا١تتصوؼ بسلوؾ ا١ترتبطة ا١تعنوية الٌداللة إٔب الٌتفكيل طريق عن للكلمة اٟتسي
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 : يقوؿ
  الدُّبمى  ِفيها   َوَأوَدعػنَ                الُخُدورا الَيعَمالتِ  َعلى َحَملنَ      

 َوالُبُدورَا
 (11)؟ ُغُرورَا ِإاّل  الخودُ  تَِعػدُ  َوَهػل               يَرِجُعوا  َأفْ  قَلػبي َوواَعدػنَ      

 كىي ا٠تدكر إٔب اإلشارة األٌكؿ البيت ُب الٌشاعر مقصود أف الظٌاىر ا١تعٌت يشَت      
ٍلنى  الٌنساء مٍوًضعي   الٌصورة حسن ُب كالٌدمى نساء فحوت اإلبل، أم اليعمبلت على ٛتًي

 اٌليت اإلنسانية إٔب ترمز اإلبل جاعبل ىذا عريب ابن يشرح بينما الوجو، إشراؽ ُب ككالبػدكر
 ألّنا خدكرا كجعلها األعماؿ، كىي هبا كلِّفوا اٌليت األمور على با٠تدكر ككٌت الٌتكاليف، ٖتمل
.  اٞتميبلت الٌنساء اٟتس عآب ُب ٖتوم كما الرٌبانية كا١تعارؼ األسرار ٖتول
 الفتاة أم _خىٍود ٚتع كىي للوعد" ا٠تود "ًخلفاف إٔب يشَت الثٌا٘ب البيت عجز كُب     
 مكر طيها ُب اٌليت ا١تعارؼ ىي ذكرىا اٌليت ا١تعارؼ إف: بقولو الٌشطر فيشرح_ اٟتسناء الٌشابة
 (12).اٟتقيقة يطلب كىو منخدعا قدمو تزؿٌ  أفٍ  من اٟتذري  العارؼ فعلى خفي

: ثانية قصيدة ُب كيقوؿ
 َحربِ  فػي الَحرب َذاتِ  َأْجل منْ  والَقلبُ     َهوى َحْربُ  الّنجلُ  والُعيوفُ  الَحَشا بَػْينَ 
 لّضػربِ  ِمػنَ  يَػْلقػى ما النَّْحػلِ  َشهادةُ       ُمقبَّلػها َمػػْعسولػةٌ  لْعَسػاءٌ  لمَياءٌ 

 (13)َشنبٍ  وَعػنْ  ظُلػم بػََردِ  َعن تَػْفتَػرُّب       بِغَػانِيػةٍ  لْيَسػت َحاليػة َحْسنػاءُ 
 للمحبوبة، اٟتٌسية األكصاؼ بذكر تشبيب من فيها ١تا صر٭تا غزال ٖتمل األبيات ىذه     

 طعم الٌشفة، باطن أسود أم لعساء ٝتراكين، شفتُت ذات ١تياء كاسعة، أم ٧تبلء فالعيوف
. صافية كأسناف ٚتيل ثغر عن أم شنب عن تفًت باٟتلي، مزدانة العسل، كطعم مقبلها
 اٟتكمة أساسها معنوية دالالت إٔب اٟتسية ا١تعا٘ب تنزاح عريب ابن ٖتوالت ُب كلكن     
 فما ىول حرب( كالعيوف اٟتشا )العلى كا١تناظر كالٌتداخل األخبلط عآب بُت أف: يقوؿ اإل٢تية

 إدراؾ عن ٭تجبها اٌلذم الطٌبيعة عآب ىو العلى ا١تناظر ىذه إدراؾ على با العارفُت ٯتنع
 الٌشفة، بسمرة كصفها ا١تناظر تلك من علوية حكمة إٔب إشارة( ١تياء )كقولو. ا١تناظر تلك
 اٞتنس من ألّنا الٌنحل شهادة كذكر ا١تذاؽ، الطٌيبة الغيبية األمور من عنده ما إٔب إشارة
 مزينة حالية اٞتميل اٝتو من اٞتماؿ مقاـ ٢تا( حالية حسناء)ك الوحي، ُب ذكؽ لو اٌلذم

 إٍنسن يطمثهن ٓب)زكج ٢تا امرأة الغانية ألف بشر يلمسها ٓب أم غانية ليست اإل٢تية، باألٝتاء
 بريق كالظٌٍلمي  الٌشوؽ، ٢تب من األكباد يربٌد ٔتا ٘تنت( برد عن تفًت: )كقولو( جاف كال قبلهػػم

 (14).طيبتو أم كالٌشنب ا١تشهد  صافية يريد األسناف،
 بنائو، إٔب يطمح اٌلذم العآب ُب با١تتلٌقي يلقي كشرحو الٌديواف ىذا باستحضار فالبٌياٌب     
 الثٌقافة معضبلت »يصارع كىو اليومٌية معاركو ُب باإلنساف الٌصوفية األلغاز فيو تتحدٌ 
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 ألفٌ  ،(15)«اٟتب كموت الطٌغياف، كاستمرار ا١تلوؾ تيجاف فوؽ ٖتـو اٌليت ا١تريبة كاألسئلة
. كا١تاكراء الغيب عآب إٔب كالٌشهادة اٟتس عآب من الكلمات فيو ترحل فضاء الٌديواف

 
 (الغيب عالم )الّتحوالت (الحس عالم )الحقيقة

 – املة اإلبل – اليعمبلت
 ا٠تدكر
 ا٠تود
 اٟتشا

 العيوف

 ١تياء
 الٌشفة
 حسناء
 حالية

 الٌربانية للتكاليف اٟتاملة اإلنسانية
 اإل٢تية ا١تعارؼ ك األسرار

 العارؼ تغرٌ  اٌليت الٌتكاليف
 الغيب عآب

 الطٌبيعة عآب

 علوية حكمة
 ا١تذاؽ طيبة الغيبية األنوار

 اٞتماؿ مقاـ
 اإل٢تية األٝتاء

 
 فإننا الٌصوفية، كعباراتو ٔتفرداتو الٌشعرم ا١تعجم أغٌت ٖتوالت من إليو أشرنا ما كألف      
 إنتاجو على مركزا ا١تعاصرة ٕتربتو لبناء عريب بابن كمتقنعا متواريا استلهمها قد  البٌياٌب  ٧تد

 إال البٌياٌب يستوقف ٦تٌا فيها يكن ٓب اٌليت كحياتو، شخصيتو مهمبل" األشواؽ ترٚتاف "األديب
 الغزلية ألفاظو ٖتويل إٔب ا٠تصـو  هتديدات كاضطرتو أحبها، اٌليت الفتاة" الٌشمس بعُت "تغزلو
 إ٢تية، حكمة رمز" النَّظَّاـٍ  "من جاعبل ركحانية، كأسرار ربانية، كمقاصد عرفانية، معاف إٔب

 آخر إٔب عنواّنا من انطبلقا الٌصوفية كالٌتعابَت با١تفردات مًتعة البٌياٌب قصيدة جاءت  كعليو
. فيها سطر
 عن ليتحدث كيًتكو ضر٭تو، يقع أين الٌشاـ إٔب مكة من عريب ابن شيخو البٌياٌب ينقل     
 ا١تقطع ُب نلػمس إذ مقاطع ٙتانية إٔب ا١تقٌسمة  قصيدتو ُب فسارحديثو خبللو من أيامو أكاخر
". األعبلؽ ذخائر "كشرحو" األشواؽ ترٚتاف "لديواف اٞتلي األثر األٌكؿ
: البٌياٌب يقوؿ
 قاسيوفْ  أحملُ 
 الّديجورْ  في األخضرِ  القمرِ  وراءَ  تعُدو غزالةً 
 المحبوبْ  َفرسَ  فيَها أرشقُ  وردةً 

 وأبجديةْ  يثُغو وحمالً 
 نورْ  ِمن قالدةً  ذراعهِ  في دمشقُ  فترتِمي قصيدًة، أنظُمهُ 
 قاسيوفْ  أحملُ 
 أقضُمَها تفاحةً 
 أُضّمَها وصورةً 
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 الّصوؼْ  قمييِ  تحتَ 
 العصفورْ  أكّلمُ 
 المسحورْ  وبُرِدي
 َأْعِني واسَمها أكنِّي عنَها: أذكررُ  وواردٍ  شاردٍ  اسمٍ  فكلُّب 
 َ ْعِني َفَدارَها: أْندبَها الّضَحى في دارٍ  وكلُّب 
  الكلِّ  في الواحدُ  توّحدَ 
 الّظلِّ  في والّظلُ 
 (16)قَبلي ومنْ  بعِدي منْ  العالمُ  وُولدَ 
 جبل سفح ُب بالٌصاٟتية بدمشق قربه ُب إليو فيذىب عريب بابن البٌياٌب يتقنع      

 الٌشيخ ضريح يضم اٞتبل ىذا كألفٌ . البٌياٌب لقصيدة بداية عريب ابن ّناية لتكوف قاسيوف،
 ابن كتب سفحو ُب اٌلذم عرفة جبل يساكم مقدس مكاف إٔب الٌشاعر عند ٖتوؿ الٌصاّب،

 ٭تافظ أفٍ  ٬تب اٌليت الرٌبانية األسرار من سرٌ  إٔب ٖتوؿ كما األشواؽ، ترٚتاف ديواف عريب
 الكشف أك اٟتقيقة إٔب للوصوؿ العرفا٘ب الٌصوُب الٌرمز بالغزالة شبهو حيث كيرعاىا عليها

 بصورة الرتباطها الٌصفة  ىذه الغزالة أخذت كقد. ابوب ٕتلي صور من صورة أك اإل٢تي،
 عبلمة كأصبح الٌرحب، الٌتصوؼ عآب إٔب ا١ترأة رمز دخل كىكذا »اإل٢تية اٟتكمة رمػػز ا١ترأة
 اٌليت كالٌصورة ا١تتجلي العلو بُت كجده ُب ا١تتصوؼ عند علوية أبعادا ٖتمل عرفانية عن تعرب
. الغزلية األشعار قراءة عند يستحضركنو الٌنقاد من كثَتا جعل رمز كىو (17)«فيها ٕتلى

 قميص ٖتت يضمها كصورة القمر، كراء تعدك غزالة قاسيوف ٭تمل حينما كالٌشاعر      
:  عريب ابن قوؿ من ا١تعٌت يستلهم فإنو الٌصوؼ،

 (18)أمافٍ  في أضُلِعي بينَ  يرتعي  ربيبٌ  غزاؿٌ  بي ثمّ  بأبي
 ا٠تائفة عليو كاٟتاكية فكفنٌو الٌضلوع ُب اٌلذم اال٨تناء ىي أماف ُب أضلعي بُت فقولو      
 ينشدىا، إ٢تية معرفة من فيو ١تا اٞتبل بو يقصد ٖتوير ففيو البٌياٌب قوؿ أٌما(19).شيء يطرقو لئبل
 ،(20)«٥تلوقاتو كل ُب ٕتلياتو ُب الواحد اكتشاؼ عرب »شقائو من للعآب خبلص ألّنا

: يقوؿ إذ عريب ابن مع كاضح تناص ُب  يدخل اإلشارة ىذه كعقب
  أْعِني واسمها أَكنِّي عنها: أذكررُ  وواردٍ  شاردٍ  اسمٍ  فكلُّب 
 أْعِني فدارُها: أندبُها الّضَحى في دارٍ  وكلّ 

 ُب أذكره اسم فكل »الٌذخائر مقدمة ُب عريب ابن: لقوؿ استحضار كىذا       
 للنص استدعاء ٣ترد ىذا كليس ،(21) «أعٍت فدارىا أندهبا دار ككل أكٍت فعنها اٞتزء ىذا

 كحدة "على القائم االعتقادم عريب ابن موقف لعرض منطلقا الٌشاعر يريده بل الغائب
*"  الوجود
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( قبلي كمن بعدم من العآب ككلد/ الٌظل ُب كالٌظل/ الكل ُب الواحد توحد)
: يقوؿ الثٌا٘ب ا١تقطع ُب ك

 والمْمُلوؾْ  والعاشقُ  الّسيدُ  كّلمني
 والّسحابةْ  والبرؽُ 
 والمرِيدْ  والقطبُ 
 الَجاللةْ  وصاحبُ 
 َغزالةْ  كاَشفِني أفْ  بعدَ  إليّ  َأهَدى
 األعماؽْ  مدائنِ  في الّنورِ  وراءَ  تَعُدو َأطلقُتها لكّنِني

 المفقودْ  الوطنِ  َمراِعي في وهي األغرابُ  فاْصطاَدها
 تموتْ  أو تذبحَ  أفْ  قبلَ  َفسلوُخها
 لعودْ  ووتًرا ربابةً  جلِدها منْ  وصنُعوا

 الّريحْ  عندليبُ  ويَػْبكي الّليلِ  في ألشجارُ  فَتورؽُ : أشّدر أنَا وها
 المسُحورْ  بُرِدي وعاشقاتُ 
 (22)الّسورْ  فوؽَ  المصلوبُ  والّسيدُ 

 كتفخذ قناعو، مع الٌشاعر فيها يتوحد الٌصوفية كالعبارات باأللفاظ طافح مقطع
: اآلٌب اٞتدكؿ يوضحو كما عريب ابن ديواف الًٌتاثي مصدرىا من معانيها

 الّصوفية رموزها األلفاظ

 الربؽ
 الٌسحابة
 القطب

 
 ا١تريد

 الكشف
 الغزالة

 صاحب
 اٞتبللة

. الٌرؤية عند ٭تصل عٌما سناه يعرب ذاٌب مشهد
. 23اإل٢تية ا١تعارؼ نزكؿ

 للعلم الوارثُت األكلياء من ٞتمع صفة كىو اٟتياة فيض كمنو الوجد ُب يسرم اٌلذم الٌنور
. 24الباطن

 25اٟتق طريق إٔب الٌسائر
( درجات كىو)اإل٢تية األسرار تبدم

. العقلية العلـو ك الٌركحانية األسرار ك اإل٢تية األنوار الٌربانية، ا١تعارؼ
 26الواجب

 
 لكن ا١تريد، الٌشاعر إٔب عريب ابن القطب أىداىا الٌركحانية األسرار ىي كالغزالة      

 لعود ككتر ربابة جلدىا من كتصنع كتذبح فتسلخ غزالو من ك٭ترمونو الٌشاعر ٭تسدكف األعداء
 للنصوص اٟتضور ىذا كُب". أرفيوس "أسطورة ُب كما ٤تبوبتو ليسًتجع الٌشاعر عليو يعزؼ
 ُب البٌياٌب يعيشو اٌلذم كالٌتشرد الغربة كضع إٔب تشَت معاصرة رؤيا عن تعبَتا الغائبة الًٌتاثية
: منفاه
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 المفقودْ  الوطنِ  مراَعي في وهي األغرابُ  فاصطاَدها
 تقػوده اٌليت شيخو ٤تبوبة" الٌشمس عُت"باستحضار لتفسفو مواصلة الثٌالث ا١تقطع كُب

. منفاه إٔب
 (27)الّشمسِ  عينُ : منفاي إلى أعَمى تقوُدني

 : فيو يقوؿ اٌلذم الرٌابع ا١تقطع ُب أما
 الّشرؽْ  سماء تحتَ  امتلكُتها مثلَما تمّلكتِني
 نَصلِّي الّربِّ  مملكةِ  في ونحنُ  وردةً  ووهبْتني وهبُتها
 البرؽْ  انتظارِ  في

 دمشقْ  إلى عادتْ  لكّنها
 الفجرْ  ونورِ  العصافيرِ  مع

 النّػَفي في مملوكَها تاركةً 
 للبيعْ  مهيأ آبقاً  طروباً  عبداً 
 وَحي ومْيتاً 
 الّرملِ  وفوؽَ  الماءِ  دفاترِ  في يرسمُ 
 الّليلْ  عبرَ  البرؽِ  ووممَ  وعينيها الطّفلَ  جبينها
 (28)الميالدْ  أو الموتِ  صيحةِ  قبلَ  يولدُ  أو يموتُ  وعالما

 ابن قوؿ فيستدعي األشواؽ ترٚتاف ديواف من أبيات كاستحضار الٌتناص إٔب البٌياٌب يعود
: عريب
 َمللْ  َقدْ  لَصاحِبه فكػػػلّ   وتمػػّلْكُته   تملّػػػػَكني    
 (29)لل هْيتَ  قَػْوله لػه وُملِكي   بّينٌ  له ُملكػػا    فُكػػوني    

 ُب إال ظهور لؤلٝتاء أنو حيث من ك٘تٌلكتو بو، مقيد أنا حيث من ٘تٌلكٍت »يقوؿ
 ذلك فسر كقد الٌنبوم، اٟتضر حيطة ٖتت صورتو نسبة يكوف أيضا الوجو ىذا فمن ا١تمكن
 ىيت قولو لو كملكي )ذكرناه اٌلذم الٌتقيد كىو ،(بٌُت  لو ملكا فكو٘ب )قولو ُب األخَت البيت

 ىذا أفٌ  صبحي الٌدين ٤تي يرل. (30)«أثر ٢تا يظهر ٓب آخذىا ٓب لو فإ٘ب األٝتاء لظهور( لك
 عليها بٌت (31)«كاٟتلوؿ كا١تعرفة العشق: »ىي ثبلثة عناصر عن ٮترج ال غموضو على الكبلـ

.  قصيدتو ُب البٌياٌب كتبعو ديوانو، عريب ابن
 الٌتجلي ىو كالربؽ الكو٘ب، الٌظهور موضع ىو الٌصوفية عند فالٌشرؽ كالربؽ، الٌشرؽ كأما     
 نفسها ٕب كىبت مثلما نفسي اإل٢تية ا١تعرفة تلك كىبت أنٍت »ا١تقطوعة أسطر معٌت فصار

 ٤تبوهبا إٔب" الٌشمس عُت "تعػود كحُت، (32)«الٌتجلي ساعة ا١توجودات ُب أراىا جعلتٍت بفف
 يسكن اٌلذم الٌشعور ىذا بالغربة، كالٌشعور ا١تنفى، عبودية يتجرع البٌياٌب يبقي عريب، ابن
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 اٟتسية صورهتا ُب للشاعر الوقائع كتربز ا١تشاىدة فتنقطع. كلها القصيدة ُب كيتجلى ذاتو
: ا١توإب ا٠تامس ا١تقطع ُب كما.ا١توت كيتمٌت القبح إال يبصر فبل الواقعية
 والّنساء الخيلِ  لحوـُ  فيها تعفنتْ  الّتي األرضُ  أيّػُتها
 األفكارْ  وجثتَ 
 العجفاءُ  الّسنابلُ  أيّتها
 (33)والحصارْ  الموتِ  أوافُ  هذا

 كاٟتنُت الٌشوؽ كيشتد بالٌنفس، الٌتضحية من مفر ال ا١تًتدية الٌصورة ىذه كأماـ      
 ال خراب أرض كسط كىو الٌصاٟتُت، كأكليائو العرفاف إٔب - الٌسادس ا١تقطع - ُب بالٌشاعر

. نار كال عشب كال فيها ماء
 دمشقُ  قريبةٌ 
 دمشقُ  بعيدةٌ 
ـِ  المحكوـِ  ذاكرةِ  في الّنزيفَ  يوقفُ  منْ   الّشنِق؟ قبلَ  باإلعدا

 والّشهيْد؟ الَوليّ  عباَءة ويرتِدي
 الّشوِؽ؟ بنارِ  مثِلي ويْصطَِلي

 الّصبيهْ  المدينةُ  أيّتها
 الّنبّيهْ  أيتها
 الّترحاؿْ  ُكِتبَ  علينا؟ الموتُ  و الفراؽُ  َأُكِتبَ 
 نارْ  ال بها، عشبَ  ال ماَء، ال الّتي األرضِ  هذر في
 والّنساءِ  الخيلِ  لحوـِ  غير

 (34)األفكارْ  وجثثِ 
( دمشق بعيدة دمشق، قريبة )كالٌضياع اٟتىَتة مشاعر  الٌشاعر تعًتم الٌنور غياب ُب     

، غَت )اٟتسية الٌشهوات كتتغلب  ُب شيء كل كيغدك األفكار ك٘توت ،(كالٌنساء ا٠تيل ٟتـو
. باٞتنوف عليك ٤تكـو ففنت فعلت كإذا اٟتب  حىت القانوف ْتكم ٦تنوع الٌسابع ا١تقطع

 ممنوع تقترب ال
 القانوفُ  َحكم فيَها أحبْبتَ  إذا األرضُ  فهذر
 بالجنوفْ  عليلَ 

: يقوؿ بواقعو، كانشغل عنو، ٗتلى أف بعد قناعو إٔب الٌشاعر يعود القصيدة ّناية كُب
 الموتِ  بعدَ  دمشق إلى عدتُ 
 قاسيوفْ  أحملُ 
 إليَها أعيدرُ 
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 يديَها مقّبال
 والّصحراءُ  الّسماءُ  تحّدها الّتي األرضُ  فهذر
 والّسماءْ  والبحرُ 
 القبرِ  بابَ  عليّ  وأغلقوا أمواتُها طارَدني
 دمشقْ  وحاصروا
 الجاللةْ  صاحبِ  صدرَ  عليّ  وأوَغروا

 الغزالةْ  وذبحوا كاشَفني أفْ  بعدِ  من
 َوُعدتُ  حصارهمْ  من أفلتُّب  لكّنني
 قاسيوفْ  أحملُ 
 أقضُمها تفاحةً 
 أضُمها وصورةً 
 الّصوؼْ  قمييِ  تحتَ 
 يموتْ  أو يرحلُ  نحّبهُ  ما وكلّ 
 الّريحِ  وقبمَ  الماءِ  دفاترَ  ويا الّصمتِ  سفنَ  يا

 جديدْ  قادـٌ  وعصرٌ  أخرى والدةُ : موعدنارّ 
 والقناعْ  الّظلّ  فيه وجهلَ  وعنْ  وجهي عنْ  يسقطُ 
 (35).األسوارْ  وتسقطُ 

 يتحدث ا٠تالد، اٟتب رمز الغزالة إٔب كيعود بدأ كما ٭تملو قاسيوف جبل إٔب البٌياٌب يعود      
 ا١تتمثل األسطورم الٌدرامي اٟتدث فيتداخل كاٟتصار، ا١توت من فرٌ  اٌلذم عريب ابن خبلؿ من
 األمل ٭تذكه ينجو عريب ابن لكن. سواء كيكونوف اٟتياة ليسلبوىم لؤلحياء، األموات مطاردة ُب
ٌطم رسالتو، مواصلة ُب . الٌنفاؽ رمز ألنو الوجوه عن القناع كيزيل كاألسوار، الٌظل ٭تي

 األسرار إٔب الرٌامزة الٌصوفية الٌشخصية عريب ابن استحضاره خبلؿ من" البٌياٌب "أراد       
 الٌركحي بالٌصفاء ٣تللة رفعة ُب اليباب، الواقع ىذا من للخبلص ٪توذجا يقدمو أفٍ  اإل٢تية،
 أفٍ  فبػعد" البٌياٌب "فكر ُب ٖتوالت عريب ابن كٖتوالت. الٌنفاؽ عن البعيد ا٠تالص اإل٢تي كباٟتب
 رؤيا ٖتقيق إٔب تسعى شخصية عريب ابن يكوف بالقوة الٌتغَت إٔب تسعى ثورية شخصياتو كانت
 ُب ا إٔب الطٌػريق تكوف ْتيث كالٌنفسية، الفكرية ا١تفاىيم قلب طريق عن اجملتمع لتحويل الٌتغَت،
. كالعدؿ باٟترية الٌناس فيو ينعم مستقبل  إٔب  اٟتاضر لتجاكز طريقا كتفمبلتو خلقو
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 األخـــشٜ اٌغــشد٠خ اٌّــىٛٔبد ثجبلٟ اٌؾخـق١خ ّــاللخ
  (ِفزٟ ٌــجؾ١ش اٌغشاة ثخٛس سٚا٠خ فٟ دساعخ)

 
 ع١ٍّخ ؽش٠و

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
 

  :ثبٌؾذس اٌؾخق١خ ّاللخ-1
، تكامل عبلقة باٟتدث الشخصية عبلقة إف  ذلك اآلخر، يكمل عنصر فكل كتبلـز

 ال جامد حدث شخصية بدكف كاٟتدث ميتة، باىتة شخصية حدث بدكف الشخصية أف
 إف": "Henry James""جيمس ىنرم "األمريكي الركائي يقوؿ كقوعو، تصور ٯتكن

 كىي الشخصية سول ليس اٟتدث بينما للحدث، اٟتي التجسيد سول ليست الشخصية
 (1)"كٖتيا تتحرؾ
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 الشخصية ٬تعل الذم ىو كالدث للحدث الرئيسي الصانع ىي الركائية فالشخصية
 هبذه تقـو اليت ىي الشخصية ألف اٟتدث كبُت بينها الفصل ٬توز كال"كتتحرؾ تعمل

 (2)"األحداث
 كىي الواقع أرض على ٕتسده اليت فهي اٟتدث، كقوع ٯتكن ال الشخصية ىذه كبدكف

 حسيا يكوف قد الشخصية عن يصدر الذم كاٟتدث كالتطور، اٟتركة فيو كتبعث تؤديو اليت
 أف ٯتكن تصرفات من عنها يصدر ما أك الشخصية داخل يقع ما"كىو ٣تردا يكوف كقد

. (3)"٣تردة فكرية أك ملموسة سلوكية تكوف
" بركب "حسب كالوظيفة الشخصية، غياب حالة ُب تصورىا ٯتكن ال الوظيفة إف

 السردية ا١تقاطع كىذه ،"اٟتبكة سَت داخل داللتو زاكية من ما شخصية بو تقـو فعل ىي"
.  ذلك تؤكد

 تلك كل كإف دمي حلل لقد ٝتعت ما فحسب اٞتامعة، ترؾ ُب ّتدية أفكر"
 (4) "١تقتلي شرعية إلعطاء البداية إال تكن ٓب بصددم الشائعات

 الفػعل ىذا ال كلو الشخصية، قبل من ًب حدث ىو اٞتامعة ترؾ ُب" حداد" "تفكَت"فػ
 أك الفصل ا٠تطف من "رشدم رشاد يقوؿ كأ٫تيتها، الشخصية دكر ظهر ١تا بو قامت الذم
 كىو الفاعل أك تعمل كىي الشخصية، ىو اٟتدث ألف اٟتدث، بُت أك الشخصية بُت التفرقة
 (5)"يفعل

 عن كتٍساءلت قرأهتا" ٟتداد "السراب ٓتور" قراءة بعد فجفة مؤلتٍت ا٠تواطر ىذه"
 (6)"الذبيحة ّتيل ٝتاه الذم جيلنا، فيها تقاطع اليت اٞتوىرية النقطة

 كالرعب كا٠توؼ كاالغتياالت كاإلرىاب انة حدث دائما ىو الركاية ىذه ُب الرئيس اٟتدث إف
.  كالدـ

 ىذه من سينتقموف الليلة، ىذه طواؿ يلعلع الرصاص كبات الليل ُب أحرقوىا لقد"
 (7)"الشركر أعظم فيهم أيقظت لقد القريػة

 الرصاص إطبلؽ أك باٟترؽ يتعلق حدثا كونو عن ٮترج ال الركاية ىذه ُب اٟتدث كلعل
... كالنواح البكاء أك القتل أك

 ٔتثابة "فهي ٚتيعا األحداث على استقطبت قد الراكم شخصية أف نبلحظ ككما
 األحداث معظم تسرد ٤تورية شخصية كىي( 8)"اجملرات بقية إليو تنجذب الذم الكوكب

. الركاية أحداث ٖتريك ُب الشخصيات من غَتىا عن تنوب ما ككثَتا
(9)"الركاية أحداث بناء ُب تشارؾ "الشخصيات ىذه ككل

 ذلك األخَت ُب لتعطي 
 بعضها تكمل السردية العناصر كل حيث فنيا، ٘تاسكا كا١تتماسك ا١تنسجم الركائي النسيج
. السردية البنية عناصر لبقية بالنسبة األساسي اور ىي فالشخصية بعضا
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:  التإب السؤاؿ طرح ٯتكننا سبق ما خبلؿ كمن
 ذاؾ؟ عن العنصر ىذا فصل بإمكاننا كىل للشخصية بالنسبة اٟتدث أ٫تية تتجلى فيم
 تصوير خبلؿ من كذلك تتطور، ك تنمو تتحرؾ، حية الشخصية ٬تعل الذم ىو اٟتدث إف

 تصور اليت ىي فاألحداث "بغَتىا، عبلقتها كتوضيح دكاخلها، عن كالكشف جوانبها،
 الشخصػيات مع صراعها عن تكشف كما معٌت لو عمبل تعمل كىي أبعادىا عن كتكشف الشخصية

 (.10)"األخرل
 فإف ك٢تذا ٢تا، معٌت ال عمياء صماء، الشخصية ىذه لبقيت اٟتدث كجود كلوال

 غياب حالة كُب اٟتدث، تكمل الشخصية أف كما الشخصية، يكمل الذم ىو الػحدث
. الركائي ا٠تطاب عناصر من كعنصر كدكره أ٫تيتو اآلخر يفقد أحد٫تا،

 الذم الثابت العنصر "ىي" Propp" "بركب "ٔتفهـو الوظيفة أك اٟتدث فإف كلذلك
 (11) "القصة أشخاص ىم الذين األحداث هبذه القائمُت كمن متماثلة أحداث من يستخرج

 نظرية مسفلة كاٟتدث الشخصية بُت الفصل قضية" أف إٔب نتوصل أف ٯتكننا كىكذا
 ٯتكن كال ،"اٟتدث "هبذا تقـو فاعلة شخصية خبلؿ من إال يتجسد ال اٟتدث ألف فقط
. (12)"كمواقف أفعاؿ من ٘تارسو ما خبلؿ من إال ٝتاهتا معرفة

 كتقـو تؤديو شخصية خبلؿ من إال يتحقق كال يتجسد ال اٟتدث أف نستنتج ٍب كمن
 كمبل٤تها صفاهتا على نتعرؼ أف ٯتكننا كال دكرىا يظهر ال كالشخصية الركائي، النص ُب بو
 عن نتحدث أف ٔتكاف السهولة من كليس إليها، يسند الذم اٟتدث خبلؿ من إال

 اليت ىي الشخصية ألف اٟتدث، كبُت بينها الفصل ٬توز كال كظيفتها غياب ُب الشخصية
. األحداث هبذه تقـو

 تؤديو شخصية كجود يتطلب اٟتدث ككجود اٟتدث، كجود يستلـز الشخصية فوجود
. باٞتسد الركح عبلقة بينهما فالعبلقة

 اليت الوظيفة إٔب استنادا كأشكاال أنواعا ٢تا كأكجدكا الشخصية النقاد صنف كقد
 الركائي اٟتدث معآب رسم ُب األدكار إليها تسند اليت فهي السردم، النص ُب تؤديها

 كمتفثرة فيو مؤثرة باٟتدث اإلرتباط شديدة تكوف أف ٬تب كما "الواقع أرض على كٕتسيده
 .(13)"بو

 بينهما فالعبلقة الشخصية كظيفة انعداـ يعٍت الركائي النص ُب أفعاؿ كجود عدـ إف
، تكامل عبلقة . كالتطور النمو إٔب هبا كتدفع األحداث ٖترؾ اليت ىي كالشخصية كتبلـز

 األحػداث كل الركائي أسند حيث"السراب ٓتور "ركاية ُب بالفعل ٖتقق ما كىذا
. الركائي النص ىذا ُب هبا كتقـو لتؤديها شخصياتو إٔب كالوقائػع
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 عن معربا كبلمها، على اإلمكاف قدر التعليق متحاشيا بانتباه إليها أستمع كنت"
" الًتديد عن تكف ال كىي مٍت، ساخرة فتضحك قليب، طيات بُت ٢تا أٛتلو الذم الدين

 .( 14)"معي كبقائك ٕب كفائك على يشكرؾ من أنا بٍت يا دين أم
 خبل٢تا كمن" حليمة"العجوز كجدتو" الراكم "شخصية تقاٝتتها األفعاؿ من ٚتلة ىذه

 الكاتب حاكؿ حيث الشخصيتُت، ىاتُت بُت ا١تتبادؿ اإلحًتاـ ذلك على نتعرؼ أف استطعنا
 منذ مبل٤تها "٭تدد ال فهو تؤديها، اليت كالوظائف أفعا٢تا بتطور الشخصية ىذه يطور أف

 .(15)"كالتاريخ الواقع حركة يناُب ال ٔتا مطردا ٪توا شخصياتو تنمو كإ٪تا البداية
 سوداء بلوثة اٞتميع سيصيب ٭تدث ما بفف شاعرا حرييت، على حريصا بقيت"
 .(16)"االحتياطات ىذه مصدر ىو القدٙب خوُب.. ا٠توؼ ىو ىل بالدـ، أرضنا كسيلطخ

 الذم ا٠توؼ ُب يتمثل األساسي اٟتدث أف السردم ا١تقطع خبلؿ من نبلحظ
 ٓب ما معٌت، أم ٖتمل أف الركائية للشخصية ٯتكن ال إنو حيث الشخصية، تعيشو أصبحت

 ُب" Todorov تودكركؼ "أثػبتو ما كىذا السردم، النص داخل بفعل تقـو أك كظيفػة تػؤد
 كتبعث اٟتركة الشخصية ُب تبث اليت ىي فالوظيفة، (17)"كظيفتو ىو للشيء ا١تعٌت إف: "قولو
 أشخاصا يفًتض "الركائي النص فإف كلذلك الواقع، ُب كجودىا ٖتقق كٕتعلها اٟتياة، فيها

  .(18)"الواقعية اٟتياة مع ا١تركية بصػورىم كٮتتلطوف األحداث يفعلوف
 شخصيات هبا قامت كاقعية أحداثا ٧تد حيث" السراب ٓتور "ركاية جسدتو ما كىذا

 بُت االجتماعية العبلقػػات ُب ٘تثل اآلخر كبعضها السوداء العشرية صور فبعضها أيضا كاقعية
. الشخصيات

 على ا١تنهكة بركحي ألقي آلخر حُت من كنت حيث األقواس حانة إٔب توجهت"
 .(19)"فوؽ إٔب كيصعدكف عقو٢تم يفقدكا أف قبل ا١تخمورين ألحاديث أٝتع الكونتوار،
 ك٤تيطها بواقعها الشخصية عبلقة يصور ٬تده السردم ا١تقطع ٢تذا ا١تتفمل إف

 إٔب كا٢تركب األليم، الواقع ىذا من التخلص يعٍت العقل فقداف أف الراكم يرل إذ االجتماعي
.  كاألمن كا٢تدكء كاالستقرار كالطمفنينة الصفاء ٯتيزه آخر عآب

 ٯتكننا ال ْتيث كمتينة كطيدة عبلقة كاٟتدث الشخصية بُت العبلقة أف نبلحظ كىكذا
 كنسيجو السردية، بنيتو تشكل ٣تتمعة السردم ا٠تطاب فعناصر اآلخر، عن عنصر أم فصل

. اللغوم
 

 األفعاؿ تلك ُب الشخصيات بُت العبلقة تتمثل :اٌؾخق١بد ث١ٓ ف١ّب اٌْاللخ -2
 تسرد اليت فهي"اٟتوار أك السرد أك بالفعل بالقياـ سواء بينها، فيما تتباد٢تا اليت كاألقػواؿ

 للسرد أداة أم كصف أداة أيضا ا١تفهـو هبذا كىي غَتىا، سرد عليها يقع أك لغَتىا
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 يوضح أف لو بد ال اٟتكي ُب جديدة شخصية يدخل عندما الركائي إف حيث ،(20)"كالعرض
. قوال أك فعبل ذلك كاف سواء كظيفتها كيربز دكرىا

 كتارة كاالنسجاـ، التوافق على تارة مبنية الشخصيات بُت العبلقة ىذه تكوف كقد
 فيو تعيش الذم االجتماعي للمحػيط تبػعا كذلك التوافق، كعدـ التفاىم سوء يسودىا أخرل
 الشخصية فرسم النفور، كطورا اال٧تذاب تارة يطبعها شخصيات فهي الشخصيات، ىذه

 عبلقة نتبُت أف نستطيع كبذلك أفعاؿ، من تفعلو أك كبلـ من تقولو فيما يتلخص
. بينها فيما الشخصيات
 بعض أف نبلحظ حيث"السراب ٓتور "ركاية ُب العبلقة ىذه ٕتسدت كقد

 ىاتُت بُت فالعبلقة". ميعاد "ك" الراكم "شخصية: مثل التفاىم يسودىا الشخصيات
 عند الطواؿ الساعات ينتظرىا هبا، يهيم ظل فقد كا١تودة، اٟتب أسػاس على مبنية الشخصيتُت

 ىوسا أقول كال منك عندم أىم كاف شيء ال بفف أظن "ْتبها قلبو متعلق هبا متمسك فهو غياهبا،
 (21)"مثلك؟ إمرة أحببت ما عمرم بغَتؾ،

 نوع يسودىا بينهما العبلقة كانت حيث"حليمة "كجدتو" الراكم "شخصية ككذلك
. كالتبجيل كالتقدير االحًتاـ من

 تكن فلم التامة الراحة خاص كبشكل أ٘تناه كما أطلبو ما كل بيتها ُب كجدت لقد"
 السيد زكجها مكتبة  داخل ذاؾ كقيت أقضي تًتكٍت فكانت للقراءة حيب عرفت قط تزعجٍت

 .(22)"بيار
 متوترة، بينها فيما العبلقة أف نبلحظ اليت الشخصيات بعض ىناؾ ا١تقابل ُب
 كانت حيث ككالده السارد بُت العبلقة مثل التوافق كعدـ التفاىم سوء يسودىا
. كالده بيت من الولد ىركب لدرجة للغاية سيئة بينهما العبلقة

 ألعيش مكاف على سفعثر أنٍت ٓتلدم ليدكر يكن كٓب الصباح ُب البيت من ىربت"
 .(23)"فيو

 عنو، ا١تتدَّث "مستويات ثبلثة خبلؿ من تتحدد أف ٯتكن الشخصيات بُت كالعبلقة
 ضمَت ٯتثلو ا١تتحدِّث الغائب، ضمَت ٯتثلو عنو فا١تتحدَّث ،(24)"لو كا١تتحدَّث كا١تتحدِّث

 .(25)"ا١تتحدَّث يتطلب ا١تتحدِّث" ألف ا١تخاطب ضمَت ٯتثلو لو كا١تتحدَّث. ا١تتكلم
 على كثَتا ركز الركائي كلكن ،"السراب ٓتور"ركاية ُب الثبلث الضمائر ىذه توفرت كقد     
 كما نفسو عن يعرفو ما يقص الراكم أف لنا ليبُت الراكم شخصية ٯتثل الذم ا١تتكلم "ضمَت
 من اٟتكي نتتبع "٬تعلنا- شفسكي توما يرل كما- ا١تتكلم، ضمَت ألف فقط عنها يعرفو

 .(26)" الراكم عيٍت خبلؿ
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 الذاتية، من قريبا يكوف "الذم فهو مطلقة، ىيمنة السرد على الضمَت ىذا ىيمن كقد
 شخصية ككانت مشاعره ككافة كعواطفو (27)"نظره ككجهات بفحاسيسو، ا١تؤلف ذاتية

 كالوقائع األحداث خبلؿ من الػراكم شخصية ُب متضمنة"السراب ٓتور "ركاية ُب" ا١تؤلف"
- األمر كاقع ُب-ىي كإحباطات كآالـ  أحزاف ك مآس من البطل عاشو ما فكل ا١تعيشة،
 الشخصية ىذه خبلؿ من ٕتسيدىا كأرادت ا١تؤلف شخصية عاشتها ككقائع  أحداث
. ا١تتخيلة

 أما الذات، نظر كجهة من ا١توضوع إٔب ننظر ٬تعلنا" ا١تتكلم ضمَت "استعماؿ إف
 اليت بالطريقة القارئ على لبلستيبلء األكٔب الوسيلة للكاتب بالنسبة "فهو الغائب ضمَت
 للقارئ فرصة يًتؾ ال الذم الكبلسيكي السرد ُب بكثرة الضمَت ىذا كظف كقد (28)"يريدىا

: ذكره سبق ما تؤكد السردية ا١تقاطع كىذه نظره، كجهة عن اإلفصاح أك التفسَت أك للتدخل
 .(29)"الذاكرة عن الكبلـ أحسن أنٍت أعرؼ"
. (30)"ظهر ٍب بفكملها أياما "رضواف خالد" إختفى"
. (31)"بنيتشو حقا تفثر ىتلر أف تعتقد ىل"
 ٓتور"ركاية ُب النظر كجهات عن اٟتديث إٔب حتما يسوقنا الضمائر عن اٟتديث إف
 على كالباحثوف النقاد اتفق حيث اٟتكي، من الراكم موقع معرفة أجل من كذلك ،"السراب
: السردية العملية هبذه تتعلق ٪تاذج ثبلثة ٖتديد

 فهو الركاية، شخصيات من علما أكثر الراكم يكوف كفيها: الخلف من الرؤية -1
. السردم النص ُب شيء بكل العليم

 الشخصية ٔتعرفة الراكم معرفة تتساكل كفيها ":المصاحبة "الرؤية أو" مع "الرؤية -2
 .(32) "الشخصية ىذه عن يعرفو ما إال يقوؿ ال الراكم أف"أم

 الشخصية معرفة من أقل الراكم معرفة تكوف اٟتالة ىذه كُب: األماـ من الرؤية -3
 .(33)"الشخصية تعرفو ٦تا أقل يقوؿ الراكم ٧تد حيث"

 يركم كآخر قصتو يركم "أنا" ا١تتكلم بضمَت الراكم "ىناؾ إف: القوؿ نستطيع كىكذا
 األحداث ُب الراكم تقنيات على التعريف ُب. بارزة ٤تددات ىذه كل "...ىو" بالضمَت

 .(34)"الكاتب مع كثَتا يتماىى حكائية كشخصية
 العملية ىذه يعرؼ "Gerarad Crenette" "جَتارجنيت "٧تد الصدد ىذا كُب

 ُب ٭تكي أك  يتحدث الذم أك السارد موقع إٔب تشَت اليت ا١تواقف ىي: "بقػولو السردية
(35)"بالشخصية عبلقتو

. 
 حيث" ا١تصاحبة الرؤية "أك" مع الرؤية "على" السراب ٓتور "ركاية اعتمدت كقد

 مع ا١تعرفة متساكم ٧تده إذ ا١تتكلم، ضمَت استخداـ خبلؿ من الشخصية مع السارد تساكل
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 ىذه كانت حيث الشخصية فيها تعلم اليت اللحظة ُب إال يعلم كال شخصياتو،
 ُب السارد فشخصية األخرل، الشخصيات لبقية بالنسبة البؤرة ٘تثل( الراكم)الشخصية

 األدكار معظم إليها يسند الركائي ٧تد إذ ا١تركزية، الشخصية ٘تثل"السراب ٓتور"ركاية
.  كالوظائف
 العلم من كاحدة درجة ُب كشخصياتو السارد فيها يكوف اليت ىي" ا١تصاحبة الرؤية"ك
 الفهم من كاحد مستول ُب فهما اآلخر، من أعلم يكوف منهما أحد ال ْتيث كا١تعرفة
. كا١تعرفة

 حياتو مسَتة أثناء لو حدث ما بعض علينا يقص الركاية ىذه ُب السارد ٧تد كىكذا
 من ىركبو كصف كبعدىا ،"للمقربة "حارسا يعمل كاف الذم بوالده عبلقتو لنا كضح حيث
 بيت ُب نفسو كصف إٔب ينتقل ،ٍب جدتو مع العيش إٔب ليلجف القاسي" الوالد "ىذا بيت

. معزكؿ حي ُب تقطن كانت اليت"حليمة "جدتو
 حليمة جدٌب ُب ألفكر فيو ألعيش مكاف على سفعثر أنٍت خلدم ُب ليدكر يكوف ٓب"

 كما كاجملرموف الشواذ إال يؤمو ال الذم الكئيب اٟتي بذلك ا١تنصورة، ُب لوحدىا تعيش اليت
 .(36)"نعتو على كالدم درج

 أّنا نكشف أف استطعنا السردم النص ىذا ُب السارد شخصية حركة خبلؿ فمن
 أرائو عن ليعرب للمؤلف صوتا صوهتا يكوف إذ الكاتب شخصية ُب متماىية شخصية

 كيعاملها" ميعاد "شخصية ٭تب ٧تده حيث بشخصياتو كطيدة عبلقة ذك كىو الشخصية
 كقتل الدماء، سفك أجل من للجبل صعدكا الذين الدمويُت أكلئك كٯتقت طيبة معاملة

 تتعلق أمور ُب" رضواف خالد "كيناقش الرسائل معو يتبادؿ" ٟتداد "صديق كىو األركاح،
.  الببلد ٔتستقبل

 دكافع ىناؾ كإ٪تا الصدفة، ٔتحض يكن ٓب الشخصيات بُت فيما عبلقات قياـ كلعل
 بنػاء بذلك تقـو إ٪تا بينها ُب الشخصيات أف ذلك "لذلك، كٖتفزىا الشخصية تدفع كحوافز،

 إٔب بالشخصية تدفع اليت ىي كالدكافع فاألسباب ،(37)"تفعل ما فعل إٔب تدفعها حوافز على
. بينها فيما عبلقات إنشاء أك بالفعل القياـ

 إحصاء من البد مفصلة، بصورة motivation"" التحفيز عن نتحدث أف كقبل
 ميعاد، الراكم،: ُب الشخصيات ىذه كتتمثل ،"السراب ٓتور "ركاية ُب ا١توجودة الشخصيات

 كىي الراكم، كالد شخصية كبَت، صاّب حليمة، اٞتدة آكلي، سعاد رضواف خالد،
.  الركاية ىذه ُب أساسية كأدكار كظائف إليها أسندت شخصيات

 السردم النص ىذا ُب كبَتة بصورة بارزا دكرىا يكن ٓب الشخصيات بعض كىناؾ
 سارؽ قدكر  القرية، ُب يقطن الذم العم ابن الراكم، أـ منَتة، الفتاة الفلسفة، أستاذة: مثل
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 فعل ال الشخصيات ىذه إف حيث مبارؾ، اٟتاج كلد الطاىر األسبوعية، األسواؽ ُب النعػاج
. غَتىا مع عبلقات تقم ٓب فإّنا كلذلك الركاية، ُب ٢تا

 أك العبلقة ىذه لقياـ ٭تفزىا حافز عن نابعة الشخصيات بُت العبلقات فإف كىكذا
 ٮتتز٢تا أف" TODOROV" "تدكركؼ "حاكؿ فقد ذلك كمع كمتعددة، كثَتة اٟتوافز كىذه تلػك

 :ُب تتمثل أساسية حوافز ثبلثة ُب
. اٟتب ىو األبرز كشكلو: الرغبة -1
 .(38)"صديق إٔب النفس ٔتكنونات اإلسرار ُب ٖتقيقو شكل ك٬تد: التواصل -2
 أخرل شخصية إٔب الشخصية قبل من مساعدة تقدٙب شكل ُب كتظهر: ا١تشاركة -3

.    ذلك إٔب حاجة ُب ىي
. يلي كما ٧تدىا حيث" السراب ٓتور "ركاية ُب الثبلثة اٟتوافز ىذه ٕتسدت كقد

 ُب يتمثل نشط إ٬تايب حافز أماـ أنفسنا ٧تد ٍب كمن: ميعاد ٭تب الراكم -1
.  اٟتب ُب ا١تتمثل األبرز شكلو ُب الرغبة حافز

 تكتفي ال ميعاد أف غَت" االستقباؿ "حافز كىو" ميعاد "عند سكو٘ب حافز كيقابلو 
 لو، الشديد حبها عن بذلك فتعرب نفسها ا١تشاعر الراكم تبادؿ بل السكو٘ب، اٟتافز هبذا

.  العبلقة ىذه ُب ثانيا إتاىا يظهر كبذلك
 إ٬تايب حافز أماـ كذلك أنفسنا ٧تد الثانية العبلقة ىذه ُب": الراكم "ٖتب" ميعاد" -2

 الراكم عند االستقباؿ حافز كىو سكو٘ب، حافز يقابلو للراكم ميعاد حب كىو نشط
 أك القبوؿ عن النظر بغض الثا٘ب الطرؼ إٔب الشيء كصوؿ ىو باالستقباؿ كا١تقصود)

(. الرفض
 الكراىية حافز ُب يتمثل نشط سليب حافز أماـ أنفسنا ٧تد: كالده يكره الراكم- 3
. االستقباؿ حافز كىو الوالد عند سكو٘ب حافز كيقابلو كالده، بإتاه الراكم من الذاىب
 ًب الذم ا١تشاركة حافز ىو العبلقة ىذه ُب ا١توجود كاٟتافز: ميعاد يساعد الراكم -4

" ٝتُت الطاىر "زكجها على العثور أجل من كميعاد الراكم بُت
: ٧تد حيث" آكلي سعاد "ك" كبَت لصاّب "بالنسبة يقاؿ نفسو كالشيء
: التإب السردم ا١تقطع خبلؿ من ذلك كيظهر: كبَت صاّب تكره آكلي سعاد -5

".  كبَت صاّب "عند االستقباؿ حافز يقابلو نشط سليب حافز أماـ أننا نستنتج ىنا كمن
 دبرىا اليت ا١تكيدة خبلؿ من ذلك كيتضح": حداد "صديقو إٔب يسر الراكم -6
 إليو، هبا بعث رسالة خبلؿ من" الراكم "صديقو السر هبذا لو أفشى كقد ضده الدمويوف

 سكو٘ب حافز كيقابلو حداد صديقو إٔب الراكم من الذاىب التواصل حافز ىو ا١توجود كاٟتافز
. حداد إٔب ا٠ترب كصوؿ ُب يتمثل
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 ،"اٟتب "ضد" الكراىية "ىي سلبية حوافز ثبلثة تقابلها اإل٬تابية اٟتوافز ىذه إف    
 ا٠تطاطة طريق عن ذلك توضيح كٯتكن ا١تشاركة،"ضد" اإلعاقة" "التواصل" ضد "اٞتهر"

:  التالية
 

  الحػػوافػػػر                                                                 
 

  سلبية حوافز                                           إيجابية حوافز               
 

 اإلعاقة            الجهر           الكراهية                              المشاركة          التواصل              الرغبة
 

" تودكركؼ "منظور من الشخصية عند اٟتوافز توضح خطاطة
 ٓتور ركاية ُب الشخصيات بُت عبلقات قياـ إٔب دفعت اليت اٟتوافز أف نبلحظ

 بو تقـو الذم اٟتدث يتطلبو ما حسب سلبية كأخرل إ٬تابية حوافز بُت تنوعت قد السراب
.   السردم النص ىذا ُب الشخصية

 
 
 
 
 
 

                                               ".قرٯتاس "خطاطة نعتمد الشخصيات بُت أكثر العبلقة ىذه كلتوضيح
" الراكم "ىو كا١تساعد" اٟتب"ا١توضوع ك"ميعاد"إليو كا١ترسل"الراكم "ىو فا١ترسل

". ٝتُت الطاىر "كا١تعارض" ميعاد "ىو كافاعل
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 طريق عن الشخصيات بُت العبلقة توضح أّنا يبلحظ" قرٯتاس " ٠تطاطة ا١تتفمل إف
 كميعاد الراكم بُت كا١تشاركة- مثبل -كالراكم ميعاد بُت ٘تت اليت كالرغبة الشخصية ٖتفيز
 (.ميعاد)كزكجتو ٝتُت الطاىر "بُت الكراىية"ك أيضا

 كالتواصل كالرغبة إ٬تابية: قسمُت إٔب انقسمت قد األفعاؿ ىذه أف نبلحظو ك٦تا
 .كاإلعاقة كاالتصاؿ كالكراىية سلبية أك كا١تشاركة،

 متوترة، عبلقة ،"السراب ٓتور"ركاية ُب الشخصيات بُت العبلقة أف نستنتج كىكذا
 بُت العبلقة ىذه يؤسس كالرعب ا٠توؼ حيث- األحياف أغلب ُب-التناقض على مبنية

. السردم النص ُب الشخصيات
 ٕتعل اليت الفنية العناصر أىم من اٟتوار يعترب :ثبٌؾٛاس اٌؾخق١خ ّاللخ -3

 عن تعرب كي للشخصية اجملاؿ فسح أجل من الركائي إليو يلجف كقد تتحرؾ، حية الشخصية
 كىو للمناقشة طبيعية كسيلة ىو فاٟتوار تناسبها اليت باللغة كآراءىا أفكارىا كتطرح نفسها،
 كثقافتها الشخصيات أفكار على نتعرؼ ٬تعلنا الذم كىو للتحاكر شريكُت كجود يتطلب
 خبلؿ من للشخصية الداخلي العآب عن نكشف فقد ٖتقيقو، تريد كما كإتاىاهتا كأىوائها
. لغَتىا معاملتها  كبلمها

 ُب" األصوات تعدد "،"اٟتوارية "،"بالتهجُت "التقنية ىذه باختُت ميخائيل ٝتى كقد
 فهذه حكم، رسائل، أمثاؿ، شعر، الركاية نص ُب ا١تدرجة ا١تتخللة كاألجناس: "قولو

 للخطاب كا١تستحضر ا١تلفوظات لتنوع للشخص اللغوم التعدد بإدخاؿ تسمح األشكاؿ
 خطاب ٭توؿ أنو كما مباشرا تعبَتا كجعلو نواياه، عن الكاتب تعبَت امتصاص ُب يفيد اآلخر
 .(39)"ثنائي خطاب إٔب الركاية

:  قسمُت إٔب اٟتوار كينقسم
 شخصيات عدة بُت أك شخصيتُت بُت اٟتديث ُب كيتمثل  :اٌخبسعٟ اٌؾٛاس -1

 أك كشخصية شخصية بُت اٟتوار ك٬ترم"كطباعها كأحاسيسها كعواطفها أفكارىا عن للتعبَت
 أك عامية اٟتوار لغة تكوف كقد، (40)"الركائي العمل داخل أخرل كشخصيات شخصية بُت

. الركاية لشخصيات كالثقاُب الفكرم ا١تستول حسب فصحى
 الفناف كيلجف "لذاهتا الذات مناجاة عن عبارة كىو (:اٌٌّٛٔٛٛط)اٌذاخٍٟ اٌؾٛاس -2

 من يستهدفو ما جل ىو للشخصية الداخلي البنياف يكوف حُت الوسيلة ىذه إٔب غالبا
 .(41)"األديب العمل ثنايا ُب كجبلء كشف

 تلعبها اليت لؤل٫تية نظرا السردم نصو ُب التقنية ىذه" مفيت بشَت "الركائي اعتمد كقد
 أف( اٟتوار )خبللو من حاكؿ حيث ا١تتلقي، ذىن من كتقريبها الشخصية بواقعية اإليهاـ ُب

 فيو، ٖتيا الذم للواقع نتيجة اطمة ابطة النفسية تلك الشخصية؛ نفسية عن يكشف
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 بُت جرل الذم اٟتوار يوضح السراب ٓتور ركاية من سرديا مقطعا نفخذ قيل ما كلتفكيد
. السردم النص ىذا ُب الشخصيات
. النهاية من قريب أنا ىا"- 

. حقا للشفقة مثَت منظره كاف حرؼ بفم أتفوه ٓب
. خائفا لست السبب ٢تذا ا١توت من بالقرب دائما عملت
 .(42)" !رائعة إمرأة كانت كالدتك

 بعدما بفجلها أحست اليت الشخصية ىذه على نتعرؼ جعلتنا اليت ىي اٟتوار لغة إف
 الواقع على نطلع أف اٟتوار خبلؿ من استطعنا مفاصلها،كما ُب يدب كالضعف العجز بدأ

 بساط على كطرحها شخصية كل أسرار فك"بػ كذلك الشخصيات ىذه فيو ٖتيا الذم
 تربط عبلقة إٔب  ذلك ليتحوؿ داخلها ُب ٬تيش كما كأحاسيسها مشاعرىػا تصوير ك٤تاكلة (43)"الواقع

 .بتلك الشخصية ىذه

 الذم فهو تتحرؾ، حية الشخصية ٕتعل اليت السردية التقنيات إحدل اٟتوار كيعد
 الشخصية كتظهر العامة ىيكلتها كإكساهبا ٓتلقها كيقـو اٟتياة فيها كيبعث اٟتركة فيها يبث
 خبلؿ عليو نتعرؼ ٓب الذم" العم ابن "شخصية: مثل اٟتوار خبلؿ من كتنبثق فجفة

 الصاّب الوٕب" قبة "بناء إعادة حوؿ" الراكم "أجراه الذم اٟتوار بعد إال الركاية صفحات
 ".ا١تعزكز جدىم"

 .القبة بناء إعادة من البد"

 حجرية قبة أجل من ٠تطر نفسك تعريض تريد ١تاذا األ٫تية؟ ىذه العملية عندؾ تفخذ ١تاذا
 .٢تا؟ معٌت ال

 ..باإلرىاب سعيد كفنك

 اإلنساف حرية تعظم ٓب متوحشة ثقافة من ٗترجت كحوش إّنم اإلطبلؽ على
 .(44)"قط

 كنتعرؼ الشخصيات بُت فيما العبلقات ٨تدد ٕتعلنا اليت الوسائل من كسيلة اٟتوار إف
. كالثقاُب االجتماعي مستواىا على

 لذلك لدراستها، كاؼ غَت بينها فيما الشخصيات عبلقات عن الكشف أف غَت
. يفكيها الذم كا١تكاف ك٤تيطها بيئتها الشخصية ىذه عبلقة عن الكشف من البد

 قد ا١تعاصرة النقدية الدراسات ُب ا١تكاف مفهـو إف :ثبٌّىبْ اٌؾخق١خ ّاللخ -4
 الركاية ُب ا١تكاف ٭تمل ما كثَتا إذ بعيدة، كإ٭تاءات دالالت يفخذ ففصبح جذريا، تغيَتا تغَت

. كليا انسجاما معها فينسجم كقسماهتا الشخصية مبلمح ا١تعاصرة
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 ٯتكن ال إذ "مكاف بدكف شخصية نتصور أف ا١تطلقة االستحالة من فإنو لذلك
 ٭تميها الذم فهو (45)"االلتصاؽ أشد بو ملتصقة فهي مكاّنا خارج تعيش أف للشخصية

 بد ال كا١تكاف فيو، كتتحرؾ تعيش مكاف من ٢تا البد فالشخصية الشتاء كقر الصيف حر كيفكيها
. اٟتركة فيها تبعث ك ٘تؤله شخصية من لو

 ا١تفهـو ُب فا١تكاف كتكامل ترابط عبلقة كا١تكاف الشخصية بُت العبلقة فإف كىكذا
 الداخلية اٟتياة تعكس نفسية أبعادا ٭تمل كإ٪تا موضوعيا بعدا ٭تمل ال ا١تعاصر السردم

. ا١تكاف ذلك ُب يتواجدكف ١تن االجتماعي الوضع عن تعرب كالشخصية للشخصية،
 كحركتها، الشخصيات ٟتياة فضاء إنو حيث من ا١تكاف مع يتعامل ال الركائي كلعل

 كا١تكاف الشخصية بُت العبلقة بذلك حيا،فتصبح كائنا منو ٕتعل إنسانية أبعادا يعطيو كإ٪تا
. كانسجاـ كتكامل تبػادؿ عبلقة

 أحزاف من تكابده كما كآالمها ٫تومها عن فيعرب الشخصية ٤تل ا١تكاف ٭تل ما ككثَتا
 .(46)"ىي ٔتثابة ىو أك ىو، ٔتثابة ىي فتغدك " كمآس

 لتعرب" ميعاد "شخصية اختار الركائي ٧تد إذ" السراب ٓتور "ركاية ُب ٕتسد ما كىذا
. األخَتة اآلكنة ُب عاشها اليت كانة بو، أ١تت اليت الفاجعة ُب الوطن عن

 حلوؿ قبل اٞتزائر، ماضي عن يعرب رمزا" حليمة العجوز شخصية"الركائي إٗتذ كما
 أمػنها مرحلة أثناء اٞتػزائر عن عػربت اليت" ميعاد "شخصية ككذلك كالدماء االغتياالت مرحلة

. كاستقرارىا
، ذلك ُب ساحرة كنت"  .(47)"يضيء ظل ككجهك اليـو

 ذلك أف كسعادهتا،غَت كإشراقها اٞتزائر سحر ٯتثل الوضاء ككجهها" ميعاد "سحر إف
 كئيبة،" ميعاد  "فتصبح الوطن عرفها اليت الدموية األحداث ظهور بعد تغَت أف يلبث ٓب

. منهزمة حزينة،
 كجهاف فهما للوطن، حزف كحزّنا الوطن سعادة ىي الشخصية سعادة فإف كىكذا

 كعبلكة ٖتركاهتا كيصور كصفاهتا، الشخصية مبلمح ٭تمل ا١تكاف أصبح إذ كاحدة، لعملة
 ٣تتمعة تؤلف" الركائي ا٠تطاب عناصر إف حيث ٤تلها، كحل معها انسجم فقد ذلك على
 (48)"خيوطها فك ٯتكن ال اليت الوثقى كعركتو السردم العمل ٟتمة

 السردية العملية ُب أساسياف عنصراف كا١تكاف الشخصية أف على اٟتكم ٯتكننا ك٢تذا
 تعيش اليت اٞتزائر مدينة ؛"ا١تدينة إٔب ا١ترأة رمز يتحوؿ ىنا "كمن بينهما الفصل ٯتكن كال

 الوقائع ىذه لوصف اٞتزائرم للركائي خصبا حقبل منها جعلت بشعة، ك٣تازر دموية، أحداثا
 ىذه كصف ُب تدرج قد الركائي أف نبلحظ ٍب كمن. عنها التعبَت ك٤تاكلة كاألحػداث
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 مؤ١تة ظركؼ ُب تعيش أصبحت أف إٔب كاالستقرار باألمن تنعم كانت منذ الشخصية
. كقاىرة

  (49)"أنا؟ أـ ىو حقا؟ ميعاد قتل من"
 ٫تومو نقاٝتو جعلتنا إذ الوطن عاشها اليت ا١تؤ١تة األحداث تلك ٯتثل ميعاد"قتل إف

 كا١تكاف الشخصية بُت فالتفاعل، (50)"معو كتفاعلها الشخصيات حركة خبلؿ من "كآالمو
 معينة جغرافية رقعة ُب منحصرا جامدا كاف بعدما كأبعاد، بدالالت ٤تمبل األخَت ىذا جعل

 اليت حيويتو منها يستمد اليت للشخصية امتداد ىو اإلبداعي العمل ُب ا١تكاف أف ذلك"
 .(51)"الركائي الفضاء ضمن كتدخلو السليب أك اإل٬تايب اٞتانب تكسبو

 حيث الشخصية، من كمقوماتو داللتو استمد قد" السراب ٓتور "ركاية ُب ا١تكاف كلعل
 كجغرافيتو ىندستو بذلك متجاكزا الشخصية مع ينسجم جعلتو نفسية بطاقات الركائي شحنو
 الذم النفسي االنطباع ذلك بو يقصد الذم" ا١تكاف ٛتيمية"بػ باشبلر يسميو ما ليعطينا
 لبقي الركائي ا٠تطاب يضفيها اليت اٟتميمة ىذه فلوال با١تكاف، الشخصيات عبلقة تولده
 (52)"كاٞتمالية الفنية الداللية األبعاد كل من مفرغا ا١تكاف

 تعطيو اليت ىي بالشخصية عبلقتو أك- باشبلر تعبَت حد على"- ا١تكاف ٛتيمية "إف
 بالنسبة اٟتاؿ ىو مثلما األبعاد، تلك على نتعرؼ أف أمكننا ١تا لوالىا ك فنية، داللية أبعادا

 ظاىرة منها أكثر شعورية كمعاناة نفسيا كاقعا تغدكا اليت اٞتاىلي، الشعر ُب الطلل لظاىرة
. السردم ا٠تطاب ُب ا١تكاف داللة على ينطبق الكبلـ كىذا  موضوعية
 كصفاهتا مبل٤تها كٛتل داللتو فحملت الكاف، ُب تاىت قد الركائية الشخصية إف

. بينهما الفصل ا١تستحيل من ففصبح. منو جزءا كصارت معناه أعطتو قد فيو بتواجدىا كىي
 اٞتزائر، لتمثيل" ميعاد "بشخصية يكتف ٓب الركائي أف نبلحظ سبق ما خبلؿ كمن

 كجذابة ٚتيلة كنت "اجملذرة كأصالتها ا١تشػرؽ اٞتزائر ماضي إٔب ترمػز أيضا" حليمة "اٞتدة جعل كإ٪تا
 (53) "كقاىرة

 ا١تؤ١تة األحداث قبل كاستقرارىا ىدكئها مرحلة ُب اٞتزائر ٚتاؿ ٯتثل" اٞتدة "ٚتاؿ إف
 بعدما يتحرؾ حيا كأصبح الشخصية من كأ٫تيتو حيويتو اكتسب قد فا١تكاف هبا، حلت اليت
 ٕتلياهتا إحدل ُب امرأة ا١تكاف أف باعتبار "كاٞتغرافية الواقعية حدكده يتجاكز ال جامدا كاف
 .(54)"ٕتلياتو إحدل ُب بشرم مكاف كا١ترأة

" السراب ٓتور "ركاية ُب" حليمة اٞتدة "كشخصية" ميعاد "شخصية جسدتو ما كىذا
 ككذلك كجراحاتو، كأحزانو أالمو عن تعرب كأصبحت ا١تكاف، ٤تل الشخصيتاف حلت حيث
. كصفاهتا ٝتاهتا بعض ا١تكاف ٛتل



130 

 

 فا١تػكاف كٕتاذب، ترابط عبلقة ىي كا١تكاف الشخصية بُت العبلقة أف نبلحظ كىكذا
 عن اٟتديث ٯتكن فبل ا١تكاف، تعمر اليت ىي كالشخصية الشخصية، ٭تتضن الذم ىو

. ا١تكاف غياب ُب الشخصية عن كال الشخصية غياب ُب ا١تكاف
 العبلقة نتيجة بو ك٘تتزج معو كتتفاعل فيو تتحرؾ مكانا تطلب الركائية الشخصية كلعل

 كدالالهتا الشخصية مبلمح ٕتعل اليت اكمة العبلقة ىذه "العنصرين؛ ىذين بُت الوثيقة
 (55)"تكاملهما أك لتداخلهما الشخصية كصف عن ا١تكاف كصف فيغنينا ا١تكاف، على ترسم

 با١تكاف الشخصية تلتقي حيث" السراب ٓتور "ركاية ُب ٣تسدا كجدناه ما كىذا
. بو أ١تت اليت كالفاجعة كمفساتو ٤تنتو ُب لتمثلو( الوطن)

 اآلخر عن أحد٫تا فصل ٯتكن ال متبلزماف عنصراف كا١تكاف الشخصية أف كا٠تبلصة
 أف أمكننا ١تا كلوالىا الركائي، ا٠تطاب عناصر لكل بالنسبة أساسي عنصر فالشخصية

 عجيبا، ّنوضا بو كتنهض ا١تكاف، توجد اليت ىي الشخصية"فػ كاملة سردية بنية عن نتحدث
 (56")الشخصيات العجيبة الورقية الكائنات ىذه تسكنو ٓب إذا كٮترس يػخمد كاٟتيز

 على يستعصي أنو لدرجة ا١تكاف مفهـو مع يتداخل الشخصية مفهـو أصبح كىكذا
 مفهـو فيها عرؼ اليت اٞتديدة الركاية مفهـو ظهور بعد كخاصة بينهما، التفريق القارئ

.  كبَتا تعقيدا الشخصية
 الركائي، ا٠تطاب عناصر من ضركرم عنصر الزمن إف :ثبٌضِٓ اٌؾخق١خ ّاللخ -5
 ٟتمة فهو " ٚتيعها السردية مشكبلتو تضافر طريق عن إال بنيػة يشكل ال السردم فالعمل
 (57)"الشخصية كقواـ اٟتيز كصنو السرد كملح اٟتدث

 كجودىػا أساس فهو ٭تركها، الذم بالزمن ارتباطها خبلؿ من إال تظهر ال كالشخصية
. كاحدة ٟتظة يفارقها كال كثيقا ارتباطا بو مرتبطة فهي ككينونتها،
 اإلنسانية، بالذات مرتبطا باعتباره النفسي الزمن على الباحثُت اىتماـ انصب كقد

. كانفعاالت أحاسيس من الشخصية بو تشعر كما القلب زمن" فهو كتصنعو تؤطره اليت فهي
 زمن ،(58)"داخلها ُب ٬ترم ١تا أصداء إنو. كأشجاّنا النفس ٫تسات ٭تمل كجدا٘ب زمن إنو

 اٟتالة حسب يقصر كقد يطوؿ كقد كاالنفعاالت، كا١تشاعػر باألحاسيس كثيقا ارتباطا مرتبط
. للشخصية النفسية

 فإذا كآالـ،  آماؿ من ٖتملو كما كأكصاهبا البشرية النفس أحواؿ عن ناتج الزمن كىذا
 كانت إذا أما السحاب، كمركر عليها ٯترٌ  الزمن فإف كالسعادة الفرح حالة ُب النفس كانت
. كيثقل كيتمدد يطوؿ الزمن فإف حزنا أك سقما تعا٘ب
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 تضفي اليت ىي الذات كإ٪تا تنقص ا تزيد ال ثابتة حقيقتها، ُب الزمنية ا١تدة أف غَت
 إٔب بالنسبة متساكية األياـ تكوف فقد "أحوا٢تا حسب القصر أك الطوؿ من ىالة عليها

. (59)"األحواؿ من حاؿ بفم البشر عند كذلك ليست كلكنها الساعة
 ظركفا تعيش الشخصية أف نبلحظ حيث السراب، ٓتور "ركاية ُب ماثبل ٧تده ما كىذا     
. ك٤تنو مآسيو بكل األليم اٟتاضر من ا٢تركب كٖتاكؿ ا١تاضي إٔب ٖتن جعلتها للغاية، سيئة

 مبلذا ٕتد ٓب اليت ركايتو شخصيات لبعض النفسية اٟتالة تصوير إٔب الركائي ٞتف كقد
 كاليفس التشاـؤ ْتر ُب تغػرؽ ما سرعاف كلكنها النقاء، ٯتٌيزه ك الصفاء، يطبعو عآب إٔب ا٢تركب سول

. النفسي كاالنكسار
 ا١تستقبل، إٔب هترب أف ٖتاكؿ كأخرل ا١تاضي تتفمل ذات بُت موزعا أكوف حيث"
. (60) .."كقاتل دقيق، حاف، مفزع، صوت. جديد من ميعاد صوت ينبعث

 أليم كحاضر كانتهى، كٔب سعيد ماض: زمنُت بُت ضياع ٟتظة تعيش الشخصية إف
 اليت انة عظم أماـ نفسي بإحباط كشعرت داخلها ُب بفٓب ففحست عليها، سدكلو أرخى
. هبا حلت

 دكم غَت من يبقى ال حىت أنطمر كاألكىاـ، األىواء ركاـ ٖتت األرض، ٖتت أنطمر"
 يصور فالراكم. (61)"األحبلـ عصاب الذاكرة، مرض البلمعٌت، ىوس الكبلـ، جنوف الرعب
. كاضطراب كقلق كتوتر كرعب خوؼ من بداخلها ٮتتلج كما النفسية حالتو

( الشخصية )ا١توضوع ىذا حوؿ النظر ككجهات الرؤل اختبلؼ نبلحظ ىنا كمن       
 حوؿ النقاش ٭تتدـ كٓب "مقاـ هبم يستقر كال حاؿ على يثبتوف ال كالباحثُت النقاد جعل الذم

 التقليديوف عدىا اليت الشخصية حوؿ احتدـ ما ٔتقدار السرد، مشكبلت من مشكل أم
"ٓتاصة الركائي كالعمل بعامة، السردم العمل ُب شيء كل

(62)   
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 اٌخبرّخ
 

 كنسيجو بنيتو تشكل ٣تتػمعة الركائي ا٠تطاب عناصر أف نبلحظ سبق ١تا كخبلصة     
 من ٢تا بد فبل إذف  األخرل، السردية ا١تكونات لبقية بالنسبة األساسي اور ىي كالشخصية

 كلغة معو، تتفاعل كزمن اٟتػياة، فيو كتبعث حركة ٘تؤله كمكاف بو، تقـو ك تؤديو حدث
 فيما كتشابكها العناصر، ىذه بفضل يتحرؾ حيا الركائي النص لتجعل كتبثها تصطنعها

 بينها،
 كيؤثر اآلخر يكمل عنصر كل كمتكامبل، متماسكا يكوف أف ٬تب السردم فالبناء     

 العناصر ببقية مقارنة الباحثُت قبل من كبَت باىتماـ حظي قد الشخصية كعنصر فيو،
.  السردية الشبكة داخل كحيويتو أل٫تيتو نظرا كذلك األخرل

 
 
  
 
 
  
 
 
 



133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚئؽــبالد ٘ٛاِـؼ
 

 .175: ص ت، د، ط، د، بَتكت، السباعي، يوسف عند الركاية فن نبيل، راغب- 1
 العرب كتاب اٖتاد دمشق ا١تعاصرة، اٞتزائرية القصة ُب الفنية البنية تطور شريبط، أٛتد شريبط -2

 .32: ص.ت.د.ط.د
 .174: ص السابق، ا١ترجع -3
 .101:ص: ـ،ن 2004، 1ط االختبلؼ، منشورات السراب، ٓتور بشَت، مفيت -4
 .120 :ص نفسون، ا١تصدر -5
 .110: ص نفسو، ا١تصدر -6
ص ف، ـ، -7  .99: ّن
: ص. و2000 ط، د، العرب، الكتاب إٖتاد دمشق اٟتديثة، العربية الركاية ُب ا٠تطاب إنشائية ٤تمد، الباردم -8

71. 
: ص ، 1973 ، ط د، الكتاب، اٖتاد منشورات دمشق، العربية، الركاية ُب دراسات الركائية، ا١تغامرة سآب، جرج -9
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َّـــــــَشِثٟ  ِٓ ّٞ ِفٟ ِفْىـــــِش  اِثــــ ِٛ ُُّس اٌٍَُّغــــ  اٌزََّقــــ
 

 ّضٚص ١ٍِٛد
 عبِْخ اثٓ خٍذْٚ ر١بسد

 
 

: ٍِخـ 
     يقدِّـ تراث ابن عريب قراءة تفكيلية للغػة كحركفها ككلماهتا كقواعدىا ككل ما ٭تيط 

با١تنظومة اللغوية، كىذا التصوُّر العرفا٘ب للغة ٭تتاج إٔب كقفة تفمُّليػة تقتضي منا ٤تاكرة ا١تنابػع 
 اليت بػيثَّت ُب تآليفو، كستكوف غايتنا ُب ىذه (*)الفكريػة اليت انبثقت عنها ىذه اآلراء األكربية

األسطر تقدٙب بعض النصوص للشيخ األكرب اليت يوضِّح فيها العبلقة بُت اللغة كالوجود، 
كغَتىا من الوقفات العرفانية ... كالعآب الكبَت (اإلنساف)كالظاىر كالباطن، كالعآب الصغَت 

اليت تستوجب دراسة مستقلة معمَّقة لفكر الشيخ األكرب ٘تيط اللثاـ عن الكثَت من ٣تهوالت 
.    تارٮتو كتصوُّره للغة كالوجود كاإلنساف

 
:  ِمذِــــــخ

     ترؾ ابن عريب تصوران فريدان عن اللغة ضمَّنو ٥تتلف تصانيفو اليت منها ما ىو منشور 
ينتظر القراءة كااكرة، كمنها ما ىو ٥تطوط ينتظر نور النشر، كما ميَّػز فكر ابن عريب 
ٓتصوص اللغة أنو ربط بينها كبُت الوجود، كأخضع اللغة بكل مستوياهتا إٔب التفكيل 

األنطولوجي القائم على إمدادات الواردات القلبية اليت تنثاؿ على قلب العارؼ، فتمده هبذه 
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التصورات كالرؤل كا١تعارؼ اليت ال تستند إٔب معطيات ا١تنطق كالعقل، قوامها ا١تعرفة الصوفية 
اليت نسجت معمارىا الفكرم من التجربة الركحية، كىذه األخَتة قد زكَّدت الصوُب بزاد 

معرُب كافر عن اللغة كالوجود كاإلنساف ال كما صوَّرهتا ا١تؤسسة الفقهية كاللغوية الرٝتية ُب 
الثقافة العربية اإلسبلمية، فتصوُّر ابن عريب للغة يباين التصورات األخرل اليت ٠تَّصت 

العبلقات اليت تربط بُت الكلمات ُب العبلقات اإلسنادية اتكمة  إٔب قوانُت النحو كالسَت 
على نيظيًمو كأصولو، كهبذا ا١تنطلق التصورم أخرج ابن عريب اللغة بكل مستوياهتا من النظرة 
التقليدية اليت ٛتلتها إلينا نصوص ثقافتنا العربية اإلسبلمية إٔب رحابة التفكيل الصوُب الذم 
٬تعل من اللغة كائنان حيان تتوالد فيو ا١تعا٘ب بفعل الضم كالتمازج كما تتوالد الكائنات اٟتية 

بفعل التماس اٞتنسي، كتفٌب ٤تاكلتنا ا١تتواضعة ُب ىذه الفقرات ُب نقل بعض اللفتات 
. العرفانية ٓتصوص اللغة ُب فكر ابن عريب

قد تعامل الشيخ األكرب مع اللغة بكل مستوياهتا تعامبل عرفانيان، كُب بدء حديثنا عن       ؿ
ىذا التصوُّر اٞتديد البن عريب للغة نقف عند أصغر كحدة صوتية لغوية كنعٍت هبا اٟترؼ، 

الذم ٓب ٭تظ بدراسة كافية ُب شقِّو الدالٕب ُب الدرس اللغوم العريب، إذ اعتيرب ُب الًتاث 
العريب كحدة صوتية غَت دالة، كتفٌب داللتو من خبلؿ ضمِّو إٔب كحدات صوتية أخرل، 

كاٞتانب الذم سلَّط عليو اللغويوف العرب القدامى تفمُّبلهتم ىو اٞتانب الصوٌب للحركؼ إذ 
ْتثوا ُب صفاهتا ك٥تارجها كما إٔب ذلك من تفسَتات علمية دقيقة، إال أف الفكر الصوُب قد 
تعامل مع اٟتركؼ تعامبلن ًعرفانيان ينطلق من نظاـ معرُب يباين كل األنظمة ا١تعرفية ا١تعركفة ُب 

الًتاث العريب، إذ ربط الصوفية بُت اٟتركؼ كالوجود، كْتثوا ُب أصل تكوِّّنا ٘تاما كما ىو 
البحث ُب أصل تكٌوف الوجود، كأيطًلق على ىذا النوع من العلم ُب الًتاث الصوُب  اسم 

، أك علم اٟتركؼ، كقد حظي اٟترؼ ُب فكر ابن عريب الصدارة من (العلم العيسوم)
االىتماـ كاإلشادة، كسٌلط عليو الشيخ األكرب خيالو ا١تبدع ا٠تبٌلؽ ليظهر بشكل مغاير ١تا 

ألٌفو القراء كالكاتبوف، كإذا باٟترؼ ٭تمل من ا١تعا٘ب كالدالالت كالرموز كاإلشارات ما ال 
.  ٭تاط كال ٭تصى

 
: ِٕضٌخ اٌؾشٚف فٟ فىش اثٓ ّشثٟ

     يعد ابن عريب من أكثر الصوفية الذين  تناكلوا أسرار اٟتركؼ، فقد خصص لو أجزاءن 
، كمن ذلك ما ذكره ُب الفصل ا١توسـو بػ (1)معتربةن ٢تذا ا١تبحث شحنها بتصوُّرات عرفانية

ذكر بعض مراتب اٟتركؼ من كتابو الفتوحات ا١تكية من ذكر اٟترؼ كما يناسبو من عآب "
: (2)األمر كما ىو ُب ىذا التقسيم
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ا٢تاء كا٢تمزة كعا١تهما عآب العظمة، أك اٞتربكت، كيوازياف النفس الكلية كالعقل - 1
. األكؿ ك٢تما من األٝتاء اإل٢تية للباحث كالبديع

العُت كاٟتاء كالغُت كا٠تاء كتوازم الطبيعية الكلية، كا٢تباء كاٞتسم كالشكل ك٢تا من - 2
. األٝتاء اإل٢تية الباطن كالظاىر كاآلخر كاٟتكيم

التاء كالثاء كاٞتيم كالداؿ كالذاؿ كالراء كالزاء كالطاء كالكاؼ كالبلـ كالفاء كا٢تاء - 3
كالضاد كالقاؼ كالشُت، كالياء ك٘تثل العآب الوسط، ك٢تا مراتب الوجود من الفراش إٔب ا١تلك، 

. ك٢تا أٝتاء إ٢تية تناسبها
ا١ترتبة كىي أقصى مرتبة ُب : الباء كا١تيم كالواك، كتوازم عوآب اٞتن كاإلنس كمرتبتو - 4

. الوجود كأٝتاء إ٢تية مناسبة ٢تا كذلك
: كما جعل ابن عريب للحركؼ مقامات ىي

.  كفيو اٞتيم كالضاد كا٠تاء كالداؿ كالغُت كالشُت:مقاـ العامة- 1
 كفيو حركؼ أكائل السور، ىي األلف كالبلـ كا١تيم كالصاد كالراء :مقاـ الخاصة- 2

. كالكاؼ كا٢تاء كالياء كالعُت كالطاء كالسُت كاٟتاء كالقاؼ كالنوف
 كفيو األلف كالياء كالباء كالسُت كالطاء كالقاؼ كالتاء كالواك :مقاـ خاصة الخاصة- 3

. كالصاد كاٟتاء كالنوف كالبلـ كالغُت
. كفيو الباء-: الخاصة-مقاـ خالصة خاصة- 4
 كفيو النوف كا١تيم كالباء كالراء كالداؿ كالزام :مقاـ صفاء خالصة خاصة الخاصة- 5

. كاأللف كالطاء كالياء كالواك كا٢تاء كالظاء كالتاء كالبلـ كالفاء كالسُت
ىو تداخل - ُب نظر ابن عريب -       كالسر ُب كجود اٟترؼ الواحد ُب أكثر من مقاـ 

عوآب اٟترؼ غَت األمرية األربعة ا١تذكورة سابقا كمنها عآب أىل األنوار كعآب أىل األسرار 
. (3)...كعآب أىل التحقيق

      يرل ابن عريب أف للحركؼ أسراران عظيمة خفية على أىل النظر كالعقل، كيعترب أف 
، يقوؿ شارحان ىذه الفكرة  فاعلموا كفقكم ا أف : "...العلم باٟتركؼ من أشرؼ العلـو

كىو - عند ا تعأب- اٟتركؼ سر من أسرار ا تعأب، كالعلم هبا من أشرؼ العلـو ا١تخزكنة
، بل رأل أكثر (4) . "العلم ا١تكنوف ا١تخصوص بو أىل القلوب الطاىرة من األنبياء كاألكلياء

كٓب يقل هبذه الفكرة  .(5)"أف اٟتركؼ أمة من األمم مكلفوف ٥تاطبوف"من ذلك فقد اعترب 
قبلو أحد من الصوفية، باختبلؼ معارفهم ك تصوراهتم، فكل صوُب لو قراءتو لعآب اٟتركؼ 
ٗتتلف عن غَته من الصوفية، باختبلؼ مقدار ا١تعرفة الصوفية اليت ٗتتلف من متصوؼ إٔب 

، يقوؿ ابن عريب كألصحابنا ُب ىذه  ا١تسفلة : "...آخر، فهذه ا١تعرفة ال تقف عند حد معلـو
خبلؼ ُب الظاىر، كليس ٓتبلؼ أصبل إال أف الواحد شاىد مشاىد ٓب يشهده اآلخر 
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جعلو ُب ربط للحضرة اإل٢تية ُب اإل٬تاد بفٌف باٟترؼ الواحد، كشاركو كٓب يتعٌده أنصف، كإ٪تا 
.  (6)"، ىو الذم أكقعهم ُب ذلك-كا أعلم- كىو 

     كما فرَّؽ الشيخ األكرب بُت اٟتركؼ ا١تفردة كاٟتركؼ ا١تركبة كلكل فرع خصوصيتو اليت 
كلتعلموا أف الواحد ا١تفرد لو ُب ذاتو خاصية، : "ال تكوف مع غَته، يقوؿ شارحان ىذا التصور

كأٌف ا١تفردات إذا ترٌكبت، أعطى الًتكيب خاصية ال توجد ُب كل مفرد بعينو كىي أيضا 
. (7)"خاصة ١تفرد، كذلك أف ٚتيع النتائج ال تكوف إال من الفردية

     كمع كل ما تقدـ من كبلـ ابن عريب عن اٟتركؼ ك مراتبها ك مناز٢تا إال أنو حرـٌ بسط 
القوؿ ُب أسرار اٟتركؼ حىت ال تقع بُت أيدم ا١تشعوذين كالسحرة، يقوؿ مربٌران عدـ التفصيل 

فالسكوت عن العلـو العلمية الركحانية بفىل طريقتنا أكٔب من كل : "ُب بياف أسرار اٟتركؼ
كجو بل حراـ عليهم بسطها ْتيث يدركها ا٠تاص كالعاـ فيستعُت هبا ا١تفسد على فساده، 

 .(8)..."يصل إليها من ليس منهم، فبل أبإب من تكذيبهم إيام، إذا سلم ٕب ديٍت
      يرل ابن عريب أف من اٟتركؼ ما ىي ٥تاطبة كمكلَّفة باألمر دكف النهي، كىو ال 

يقصد صورة اٟترؼ اليت نعلمها كىي ا١تنطوقة ا١ترقومة فقط، فهذه أجساد مبلئكة اٟتركؼ، 
كإ٪تا ركحانيات ىذه اٟتركؼ كىي مبلئكة علوية، كل ملك يفخذ اسم حرؼ، كىذه ا١تبلئكة 

. تفخذ مراتبها حسب ا١تخرج ا١تنطوؽ للحرؼ، كملك ا٢تاء كملك ا٢تمزة إٔب غاية ملك الواك
كلكل حرؼ تسبيح ك٘تجيد كهتليل كتكبَت كٖتميد، تسمى ىؤالء : "...يقوؿ ابن عريب

. (9)..."ا١تبلئكة ُب السماكات كما منهم ملك إال كقد أفاد٘ب
      كيسًتسل ابن عريب ُب بياف مراتب اٟتركؼ ك مناز٢تا اليت ال يدركها إال من كاف من 
أىل الكشف، فمن اٟتركؼ ما ىو فكرم كمنها ما ىو لفظي كمنها ما ىو رقمي، يقوؿ 

للحركؼ ثبلثة مراتب من كجو ما كىي اٟتركؼ الفكرية، : "الشيخ األكرب ُب ىذا الصدد
كضع ا١تفرد كىي حركؼ أّتد، : كاٟتركؼ اللفظية كاٟتركؼ الرقمية ُب الوضع على رتبتُت

كالوضع ا١تزدكج، كىو أ ب ت ث فالوضع ا١تفرد سقط منو اٟترؼ ا١تركب كىو الـ ألف 
، كيصل األمر لدل الشيخ األكرب إٔب ربطو (10)"فبقي ٙتانية كعشركف حرفا على عدد ا١تنازؿ 

بُت عآب اٟتركؼ كمراتب الوجود، فالدكاؿ اللغوية اليت منها تصنع أنسجة النص القرآ٘ب، 
فيصَت كٌل حرؼ، ٥تتزنا مرتبة كجودية كإشارة قلبٌية تفيض تفكيكا يرٌد كل داؿ منها إٔب ٤تيطو الرمزم 

. (11)على جوازات العقل كتتعدل الزامات ا١تنطق
:  كىذا اٞتدكؿ يبُت ىذا التصور

: جدوؿ مراتب الوجود وما يوازيها من األسماء اإللهية من حروؼ اللغة
 اسم المرتبة الوجودية االسم اإللهي الحرؼ اللغوي

 القلم/العقل األكؿ البديع (األلف ا١تمدكدة)ا٢تمزة 
 اللوح افوظ/الٌنفس الكلية الباعث ا٢تاء
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 الطبيعة الكلية الباطن العُت
 اٞتوىر ا٢تبائي/ا٢تيوٕب الكل اآلخر اٟتاء
 اٞتسم الكلٌ  الظاىر الغُت

 
  (أٌُ)رأ٠ًٚ اثٓ ّشثٟ ٌألؽشف اٌّميْخ 

من زاكية خطية، معتربا السطر الذم " أٓب"     كما تناكؿ ابن عريب تفكيل األحرؼ ا١تقطعة 
منطلق ا١تيم ُب إتاه األسفل، أم أف السطر ىو بداية نزكؿ  (أٓب)تنتهي عنده األلف من 

كبذلك فا١تيم تبدأ حيث تنتهي األلف، ٦تا ٬تعلهما يتقاطعاف ُب نقطة السطر، ككبل . ا١تيم
اٟترفُت يتحدد ْتركة النزكؿ إٔب األسفل، كىذه اٟتركة ليست إال تفكيبل خطيا ٟتقيقة كجودية 

نْػَيا»ُب نظره؛ فحركة األلف تفكيل خطي للحديث النبوم  ، بينما «يَػْنِزُؿ رَبػُّبَنا ِإَلى السََّماِء الدُّب
 ثُمَّ (4)َلَقْد َخَلْقَنا ااِلْنَساَف ِفي َأْحَسِن تَػْقِويمٍ ﴿: حركة ا١تيم تفكيل خطي لآلية القرآنية

، فاأللف لدل صاحب الفتوحات ىي ا، كا١تيم ىي 12)) ﴾(5)َرَدْدنَاُر َأْسَفَل َساِفِلينَ 
، (13)"نائبة مناب ا١تكٌوف كالكوف"اإلنساف، كقد كانت البلـ كاسطة بُت األلف كا١تيم، فهي 

ألّنا تيشٌكل امتزاجهما، كعليو ٯتكن اعتبار البلـ ٕتسيدا خطيا ١تا ييسميو ابن عريب ُب سياؽ 
تصوره األكنطولوجي اٟتق ا١تخلوؽ بو أك العماء بوصفو برزخان، من ىنا يتخذ الشيخ األكرب 

٣تلى ١تقاربة مسفلة الصفات، كٔتا أنو ٯتيِّز دكما ُب مقارباتو بُت األحدية  (أٓب)من حركؼ 
، فاأللف ىي الذات ُب تنزيهها (أٓب)، فقد نٌص على أف ىذا التمييز قائم ُب (*)كالوحدانية

. (14)كاستحالة معرفتها، لذلك ال تدخلها اٟتركات اليت ىي الصفات
ببعدىا ا٠تطي، كإ٪تا زكاج بينو كبُت البعد  (أٓب)      كٓب يكتف ابن عريب ُب تفكيلو ٟتركؼ 

الصوٌب، فقد قارب أيضا طريقة النطق هبذه اٟتركؼ، معٌلبل اعتماد ا١تد ُب النطق بالبلـ كا١تيم 
، ذلك أف خركج (15)كاختفاؤه ُب األلف، فغياب ا١تد ُب األلف يرجع إٔب عدـ قبولو اٟتركة

اٟترؼ من اجملهوؿ إٔب ا١تعلـو يتم باٟتركة، كمادامت األلف، اليت ىي الذات اإل٢تية لدل ابن 
. (16)عريب منزىة عن ا١تعرفة، فإٌف اٟتركة امتنعت عن األلف

كتفسيسان على ىذا ا١تنطلق التصورم يتبٌدل لنا أف ابن عريب يوجُّو ا١تد كالوصل كجهة 
كجودية، إذ ال يستدعي القاعدة اللغوية إال بوصفها مدخبل لتفكيل كجودم، فمعرفة األلف 

تتم ُب الوصل باٟترؼ ا١توصوؿ، الذم يستمد صفتو من ا١تد، أم من اإلمداد اإل٢تي ُب 
نظره، كما ٬تمع األلف باٟترؼ ا١تتحرؾ قبلها ىو عينو ما ٬تمع اإلنساف با ُب منظور 

الشيخ األكرب، فاألكؿ استمد كجوده من ا، كا ال ييعرؼ إال باإلنساف كما تنص على 
وخلق اهلل آدـ على »: ذلك نظرية األٝتاء، فبل غرابة أف يستحضر ابن عريب حديث الصورة

ُب سياؽ فهمو للوصل بُت األلف كالبلـ، معتربا أف األلف ٬تٌسد البطوف كالظهور، « صورته
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أم الضٌدية اليت ييعرؼ ا، ك٢تذا أضاء الشيخ األكرب مصاحبتو لعبلقة اإل٢تي باإلنسي ُب 
: اٟتركؼ بالبيت التإب

 (17)    يَا طَالِباً ِلُوُجوِد اْلَحقِّ يُْدرُِكتػُه    ِاْرِجْع ِلَذاِتَل ِفيَل اْلَحقُّب فَْالَتِزـْ 
     كقد حرص ابن عريب على توضيح االختبلؼ بُت األلف كالواك كالياء رفعان لكل لبس 
بُت ىذه اٟتركؼ اليت تعترب ُب الًتاث الصرُب حركؼ مد كحسب، فاأللف امتداد للفتحة 

كالواك امتداد للضمة كالياء امتداد للكسرة، غَت أف ابن عريب يوجِّو ىذا ا١تعطى الصرُب معطىن 
أنطولوجيان، إذ ماىى بُت األلف كالرقم كاحد، فوضعية األلف ُب اٟتركؼ ىي عينها كضعية 

كىذا الباب :" ، يقوؿ موضِّحان ذلك(18)الواحد ُب األعداد، كقد انشغل برصد التماثل بينهما
يتضمن ثبلثة آالؼ مسفلة كٜتس مائة مسفلة كأربعُت مسفلة، على عدد االتصاالت بوجو 

ما، لكل اتصاؿ علم ٮتٌصو، كٖتت كل مسفلة من ىذه ا١تسائل، مسائل تتشعب كثَتة؛ فإٌف 
من جهة رفعو كنصبو كخفضو كسكونو كذاتو : كل حرؼ يصطحب مع ٚتيع اٟتركؼ كلها

كحركؼ العلة الثبلثة، فمن أراد أف يتشٌفى منها فلييطالع تفسَت القرآف الذم ٝتيناه اٞتمع 
. (19)"كالتفصيل

     كمن ىنا ال تتفتى مصاحبة تفكيل ابن عريب لتعالق اٟتركؼ إال من خبلؿ ما مثل بو 
، كبرصد التعالق بُت اٟتركؼ يربز ا١تكوف الشبقي ُب "اؿ"البلـ " ال"لذلك، أم الـ ألف 

: التفكيل، فاتصاؿ األلف بالبلـ ٖتكمو حركة عشقية، عنها يقوؿ
ـُ   ـُ َأْحاَل ـُ         ِمثْػَل   الَحِبيبَػْيِن  فَاأَلْعَوا ـُ   َواللّػػَا تَػَعاَنَق  اأْلَِلُف   اْلَعلػاَّ

ـُ  ُهَما  ِفي  اللَّفِّ  ِإْعاَل َواْلتَػفَِّت السَّاُؽ بِالسَّاِؽ الِتي َعظَُمْت         َفَجاَءِني  ِمنػْ
ـُ   (20)ِإفَّ   الفػَُ اَد ِإَذا  َمْعنػاُر   َعانَػَقػُه         بََدا َلُه ِفيػِه ِإيَجػاُد َوِإْعدػَا

      كُب كل مرة يفاجئنا ابن عريب بتصوُّر جديد كٖتليل فريد، إذ يوجِّو صورة تعالق األلف 
بالبلـ كفق تصوُّرو جنسي يتمثل ُب ا١تيل ا١تتبادؿ ا١تؤسس على عبلقة حب، فالعشق بُت 

لتمكن عشق البلـ فيو، " األلف كالبلـ قائم على ميل متبادؿ، فميل األلف نزكلو إٔب البلـ
، كميل البلـ ميل (21)"أال تراه قد لول ساقو بقائمة األلف كانعطف عليو، حذار من الفوت؟

معلوؿ مضطر، ذلك أف اٟترفُت ينطوياف على عبلقة ا١تطلق بادكد، ك١تا كاف ابن عريب 
يتوٌسل با١تراتب ُب فهم ىذه العبلقة، فإنو عٌد العشق بُت األلف كالبلـ ٣ترد حضرة جزئية من 

ٚتلة اٟتضرات، ٥تالفا بذلك من رٌد ىذه العبلقة للعشق على ٨تو مطلق أك للمعرفة على 
. (22)النحو ذاتو

     كما أف التصاؿ األلف بالبلـ كجو آخر ُب تصور ابن عريب، غَت أنو ًب ُب انفصاؿ 
حضرة اٞتنس كالعهد كالتعريف " ، كهبذا االنفصاؿ تظهر البلـ كاأللف ُب "اؿ"خطي أم 

، كال ٭تتفظ ابن عريب ٢تذه الدكاؿ ٔتعانيها النحوية، كإ٪تا يستنبت فيها معا٘ب صوفية "كالتعظيم
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العهدية أك " اؿ"التعريف أك " اؿ"مرتبطة بتصوره للكوف، فبل عبلقة لؤللف بالبلـ ىنا بػ 
فإذا ذكرت األلف كالبلـ ذكرت ٚتيع الكوف كمكٌونة، فإف "اٞتنسية اليت ٖتدث عنها النحاة  

فنبت عن اٟتق با٠تليقة، كذكرت األلف كالبلـ، كاف األلف كالبلـ اٟتق، كىذا ىو اٞتنس 
، كبذلك يعيد ابن عريب كتابة القواعد النحوية ٓتلفية أنطولوجية ٘تنح تصوره امتدادا (23)"عندنا

. ال ُب الوجود كحسب، كإ٪تا ُب اٟتركؼ أيضا
      كيوضِّح ابن عريب ىذا التصور بتقسيمات النحاة للكلمة إٔب اسم كفعل كحرؼ، ٍب 

يوٌجهو كجهة صوفية تستحضر العبلقة بُت اإل٢تي كاإلنسي، معتربا أف جوامع الكلم  من عآب 
، كىي «الذات»، كييطلق عليها ابن عريب "ذات غنية، قائمة قائم بنفسها: "اٟتركؼ ثبلثة

كذات فقَتة إٔب ىذه الغنية غَت قائمة بنفسها كلكن يرجع منها إٔب "عند النحويُت االسم 
الذات الغنية كصف تتصف بو يطلبها بذاتو، فإنو ليس من ذاهتا إال ٔتصاحبة ىذه الذات 

، كىي لدل النحويُت الفعل، ٍب ذات ثالثة رابطة بُت «اٟتدث»، كيسميها ابن عريب "٢تا
ذاتُت غنيتُت أك ذاتُت فقَتتُت أك ذات فقَتة كذات غنية، كىذه الذات الرابطة فقَتة لوجود 

اليت يدعوىا النحويوف اٟترؼ، كهبذا الشكل « الرابطة»، يدعوىا ابن عريب (24)ىاتُت الذاتُت
نرل ابن عريب يستحضر ا١توركث النحوم كيبثُّ فيو آراءه كتصوراتو، مستهديا ٔتا أرساه عبد 

٨تو : " الكرٙب القشَتم قبلو، فقد كضع ىذا األخَت دعائم النحو الصوُب من خبلؿ كتابيو
.  (* )"٨تو القلوب الكبَت"ك " القلوب الصغَت

كٯتكن تلخيص مقاربة ابن عريب للنحو الصوُب ٔتا ٯتاثلو ُب الًتاث النحوم هبذا 
:  الشكل

 
             

   ابن عربي          
  
 
 
 

: رقٛس اثٓ ّشثٟ ٌٍؾشٚف اٌّفشدح
      يرل ابن عريب بفف اٟتركؼ ا١تفردة كإف ظهرت كذلك إال أّنا ُب األصل مركبة يقوؿ ُب 

ٍب إف اٟتركؼ كإف كانت مفردة ُب اٟتظ باالصطبلح العريب، كما كقفنا : "...ىذا الشفف
عليو من األقبلـ فهي مركبة بعضها مع بعض كالياء ُب بعض صفاهتا مركبة من ذالُت 

معجميتُت من كوّنا ياء خاصية، فهذا من ىذا لوضع زائد من خاصيتها الذاؿ ا١تعجمة، 

 الذات

 الحدث 

              الرابطة

 

 االسم

 لفعلا

 لحرؼا
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كلذلك كانت بنقطتُت لكل ذاؾ نقطة، ككذلك البلـ مركبة من األلف كالنوف، كالنوف مركبة 
من زام كراء، ففي البلـ قوة األلف كالنوف زيادة على خاصية، كُب النوف قوة الزام كالراء 
كذلك، كىكذا أيضا ُب ا١تخارج فإٌف ا٢تواء انبعاثو من القلب أم خارج الفم فينقطع ُب 

ا٠تارج، فتبدك اٟتركؼ متميزة الذكات ُب حاسة السمع، فاألكؿ حرؼ الصدر كاآلخر الشفة 
فحرؼ الصدر ال يعطي إال خاصية ذاتو كىو األصل كما عداه إٔب حركؼ الشفة اليت الواك 
آخرىا ُب مقابلة، ففي الواك خواص اٟتركؼ اللفظية كلها كقواىا إذا كاف العمل بالنطق ال 

بالرقم ألنو ال يظهر عينو عند انقطاع ا٢تواء ُب ٥ترجو حىت ٯتشي ذلك ا٢تواء على ٚتيع 
. (25)"ا١تخارج  كلها فحصل فيو قوة كل حرؼ

      كهبذا ا١تنظور ماىى ابن عريب بُت ٥تارج اٟتركؼ كبُت خواصها العرفانية، ككما ىو 
مبلحظ فيما مضى من نصوص أف اللغة بكل مستوياهتا لدل ابن عريب ىي عآب قائم بذاتو 
يتمٌتع بكل ما يتمٌتع بو العآب اسوس كمن مكونٌات، غَت أنو ال يظهر على كجو التحقق 
إال ألصحاب الكشف من الصوفية كقد نبَّو الشيخ األكرب على ىذه ا٠تاصية اليت تفرَّد هبا 

. الصوفية دكف سواىم
      كقد خصَّ ابن عريب عآب اٟتركؼ بقراءة تفكيلية ك جعل منها نصيبان للحضرة اإل٢تية 
كنصيبان للحضرة اإلنسانية، إذ جعل الزام كاأللف كالبلـ من نصيب اٟتضرة اإل٢تية، بينما 

كا١تناسبة ُب العدد بُت . خصَّ اٟتضرة اإلنسانية من عآب اٟتركؼ بالنوف كالصاد كالضاد
يقوؿ ابن . إٔب كوف اإلنساف على صورة ا- حسب ابن عريب- حركؼ اٟتضرتُت تعود 

كقد ذكرنا ا١تناسبة، بُت النوف كالصاد كالضاد، اليت لئلنساف، كبُت األلف كالزام ": عريب
. (26) "ا١تبادئ كالغايات"كالبلـ، اليت ىي للحضرة اإل٢تية، ُب كتاب

     كجَّو ابن عريب آلتو التفكيلية لبعض اٟتركؼ كأشكا٢تا كالنقاط اليت فوقها أك ٖتتها كما 
فعل مع حرؼ النوف الذم ٯتثل نصف دائرة، كالنقطة اليت فوقها ىي أكؿ داللة على النوف 

األخرل، النوف الركحانية، أم العلوية ُب مقابل النوف السفلية، فالنوف ٕتسيد للكوف ُب شكلو 
البكركم، كالكوف منو ٤تسوس كركحا٘ب؛ ظهر اسوس كغاب الركحا٘ب، كذلك النوف على 

 (27)... كركية الكوف بالنوف الركحية ا١تقدرة فوقها
" مركز األلف ا١تعقولة اليت هبا يتميز قطر الدائرة"      كنقطة النوف ىي ُب منظور ابن عريب 

النقطة األخَتة اليت "ذلك أف الشيخ يصل ىذه النقطة بفلف معقولة متو٫تة، رأسها ىو 
فيظهر من ذلك حرؼ "كبتقدير قيامها من قدرهتا ترتكز على النوف ". ينقطع هبا شكل النوف

. (28)" البلـ
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ككما تناكؿ ابن عريب النوف بوصفها نصف دائرة فإف الزام نصف ىذه النوف، بتقسيم 
النوف تتحصل الزام، كباستحضار األلف ا١تذكورة ٮتلص الشيخ األكرب إٔب أف النوف هبذا 

. (29) (ؿ.ز.أ)االعتبار تعطي األكؿ اإلنسا٘ب الظاىر ُب حركؼ اٟتضرة اإل٢تية 
      كُب سياؽ ذم صلة بتصور ابن عريب للغة يعترب الشيخ أف الوجود كلمات ا كقد 

، كقدـ ابن عريب فهما مغايران كتصوران جديدان للبعد "كن"تكوَّنت ىذه ا١توجودات بفعل كلمة 
ٓتلفية معرفية معركفة لدل الصوفية " كن"الدالٕب للغة، فقد حلل مستويات تركيب الفعل 

ىو تكوُّّنا من " ظاىر: "تتكوف من جانبُت" كن"، فكلمة ثنائية الظاهر والباطنكىي 
الكاؼ كالواك : ، كىو تكوُّّنا من ثبلثة حركؼ ىي (الكاؼ كالنوف، كباطن): حرفُت ٫تا

 توازم بباطنها عآب الغيب "كن"كالنوف، كيقدِّـ ابن عريب ٖتليبل كفق ىذه الثنائية، فكلمة 
، فالكاؼ من حيث ٥ترجها البعد الباطن "عآب ا١تلك كالشهادة"كا١تلكوت كتوازم بظاىرىا 

ك٥ترج النوف من التقاء اللساف مع " عآب الشهادة"أم باطن  (حرؼ من أقصى اٟتنك)
أصوؿ الثنايا العليا ٘تثل البعد الظاىر من حيث ٥ترجها، كالنوف ٘تثل من جهة أخرل من 
حيث شكلها الكتايب النصف دائرم لشطر الوجود الظاىر، حيث ٖتيل النقطة اليت فوؽ 

. (30)نصف الدائرة إٔب النصف الباطن الغائب
يستحضر من خبللو  (كن)      كال يكتفي ابن عريب هبذا بل يعلل حذؼ الواك من الفعل 

التحليل اٞتنسي الذم يؤرِّخ للتداخل بُت الركح كاٞتسد، كما أخضع ٘تاس القلم كاللوح 
كالقلم " كن"كقد ماىى ُب ىذا السياؽ بُت الواك اذكفة من فعل " افوظ إٔب التحليل ذاتو

كعضو الذكورة، كهبذا التماىي يغدك الفعل الكتايب األكؿ بطبيعتو البنوماتولوجية 
كالغراماتولوجية، متجذرا ُب نكاح كجودم يسرم ُب كل شيء، كقد استحضر ابن عريب 

، حيث عزا ىذا االختفاء إٔب كصاؿ "كن"صورة ٘تاس الرجل كا١ترأة لتفكيل اختفاء الواك من 
سرٌم، كابن عريب ييشٌغل إحدل دالالت السر ُب لساف العرب كىي النكاح، كبذلك ٮتًتؽ 
التعليل اللغوم ٟتذؼ الواك بتعليل ييراىن على اللذة كاستحضار اٞتسد ُب التفكيل، كيضيء 

. (31)"التقاء الساكنُت بصورة كصاؿ الرجل كا١ترأة
ىي عينها اليت يستدعيها لقراءة " كن"       كالصورة اليت قرأ هبا ابن عريب اختفاء الواك ُب 

القلم باللوح، كلكنو يعود ُب سياؽ تفسَت أكنطولوجي إٔب اٞتذكر التارٮتية، أم إٔب صلة آدـ 
ٕتسيدا ٢تذه الصلة، فقد رأل ُب انفصاؿ حواء عن آدـ ميبلدا للشهوة " كن"ْتواء معتربا 

النكاحية اليت عمرت موضع االنفصاؿ،  إذ ال خبلء ُب العآب ، كىذه الشهوة ىي ا٢تواء 
الذم حٌلت حواء فانتقل إٔب موضعها من آدـ، فلما حٌن اٞتزء ا٢توائي إٔب موضعو الذم 

، (32)"لطلب موضعو، فوجده معمورا ْتواء، فوقع عليها" أخذتو شخصية حواء حرَّؾ آدـ 
فكاف ىذا الوقوع صورة الكتابة ُب اللوح افوظ، ألٌف أساس العبلقة بُت القلم كاللوح نكاح، 



146 

 

كصدكر حواء عن آدـ صورة كصدكر اللوح عن القلم، ذلك أف سبب انفصاؿ حواء عن آدـ 
طلب األنس با١تشاكل ُب اٞتنس، الذم ىو النوع األخص، " كالسعي إٔب إ٬تاد ا١تنفصل ىو 

كليكوف ُب عآب األجساـ هبذا االلتحاـ الطبيعي اإلنسا٘ب، الكامل بالصورة، الذم أراده ا، 
ما يشبو القلم األعلى كاللوح افوظ، الذم ييعرٌب عنو بالعقل األكؿ كالنفس الكل، كإذا 

القلم األعلى، متفطن لئلشارة اليت تتضمن الكاتب كقصد الكتابة، فيقـو معك، : قلت
ٍب عبارة الشارع ُب الكتاب " إٌف ا خلق آدـ على صورتو: "معٌت قوؿ الشارع (عندئذ)

.    (33)"العزيز، ُب إ٬تاد األشياء عن كن
: " ىو علم اإلٚتاؿ ييفٌضو القلم" ف"      كقد اعترب عبد الرزاؽ القاشا٘ب أف نوف اٟترؼ 

ا٠تالقة ا١توجودات فإف الكلمة جرح كأثر كفلق " كن : " فإذا كاف ُب البدء الكلمة أم
كانفصاؿ، خبلقة للفركقات كمكسرة للتطابقات، فهذا الفاصل األصلي أم االنزياح ا١تولد 

أك التخٌلق ا١تتكٌرر الذم ٯتنع من ٖتقيق  (Temporisation)لبلختبلؼ ىو سبب اإلرجاء 
.  (34)"ا٢توية كتطابق مطلق كا١تعٌت كامتبلء كحضور مغلق

      إٌف كلمة كن توٌجهت على إ٬تاد ا١تخلوقات كاالنتقاؿ هبا من شيئية ثبوهتا ُب العلم 
شق أٝتاء ىذه " كن"اإل٢تي إٔب شيئية كجودىا، فاألمر الذم صاحبتو الكلمة الفهوانية 

ا١تخلوقات، فاستجابت باإل٬تاد كاالنتقاؿ إٔب الوجود فكن ىي الكلمة كالكلمة كما ُب 
اٞتسد )كاألثر عبلمة مرئية  (La trace)" األثر"ا١تعاجم العربية من الكلم أم اٞترح ٔتعٌت 

كٔتا أف الكلمة عبلمة كأثر فهي ُب حقيقتها كتابة كال "، (التفثر النفسي)أك غَت مرئية  (اجملركح
على خلق كإ٬تاد " كن"، مثلما توٌجهت (35)"ٯتكن أف يكوف اٞترح أك األثر إال خبلقا

. (36)الكائنات، ْتيث إذا قاؿ شيئا، يكوف ُب الوجود كيصَت كاقعا ُب ا٠تلق
      إف ابن عريب ال ينظر إٔب العبلقة بُت ا١تعا٘ب كاٟتركؼ كعبلقة تعبَتية  تتحكم فيها 

الداللة اللغوية كما تتصورىا الكتابة ا١تعيارية، بل يراىا عبلقة كجودية، فكما أنو يوجد ٘تازج 
كنكاح طبيعي بُت األجساد يوجد كذلك ٘تازج كنكاح بُت ا١تعا٘ب ك٘تازج كنكاح بُت 

اٟتركؼ، كما أف األركاح ال تتمازج فيما بينها  حىت تودع ُب األجساد الطبيعية كذلك ا١تعا٘ب 
ال تتمازج حىت تودع داخل عآب اٟتركؼ، منطق التمازج كالنكاح الذم ٗتضع لو األجساـ 

كالكائنات الطبيعية ىو الذم ٭تكم عآب الكتابة ٔتعانيو كحركفو، ك قد فجَّر ابن عريب تصوُّران 
ضم معٌت إٔب معٌت، كا١تعا٘ب ال تقبل الضم على "جديدان حوؿ الكتابة إذ يرل أف الكتابة ىي 

ا١تعا٘ب حىت تودع ُب اٟتركؼ، كالكلمات، فإذا حوهتا الكلمات كاٟتركؼ قبلت ضٌم بعضها 
إٔب بعض، فانضمت ْتكم التبع النضماـ اٟتركؼ، كانضماـ اٟتركؼ تيسٌمى كتابة، كلوال 

ضم الزكجُت ما كاف النكاح، كالنكاح كتابة، فالعآب كلو كتاب مسطور ألنو منضود قد ضٌم 
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بعضو إٔب بعض، فهو مع اإلناث ُب كل حاؿ يلد، فما ٍبٌ إال بركز أعياف على الدكاـ، كال 
ٌب إ٬تاده، فكل ما ُب الوجود ٤تبوب، فما ٍب إال أحباب . (37)"ييوجد موًجد شيئا إال حىت ٭تي

كقد ، اعترب ابن عريب أف النكاح سار ُب الوجود، كبو تفكَّؿ العبلقة بُت ا١توجودات      
حيث حدد التماس بُت القلم كاللوح بوصفو فعبل جنسيا، ، أدرج الكتابة ضمن ىذا الفهم

فكاف بُت القلم كالركح نكاح معنوم معقوؿ كأثر حسي مشهود، '': يقوؿ ُب ىذا السياؽ
كمن ىنا كاف العمل باٟتركؼ ا١ترقومة عندنا، ككاف ما أكدع ُب اللوح من األثر مثل ا١تاء 

الدافق اٟتاصل ُب رحم األنثى كما ظهر من تلك الكتابة من ا١تعا٘ب ا١تودعة ُب تلك اٟتركؼ 
( 38)''اٞترمية ٔتنزلة األركاح ا١تودعة ُب أجسامهم

 
 
 
 

: اٌخبرّخ
 
 

      كُب ختاـ ىذه األسطر يتبُتَّ أف ابن عريب قد أخضع اللغة بكل مستوياهتا كنظمها 
كقواعدىا لقانوف تفكيلي أنطولوجي ربط من خبللو بُت اللغة كالوجود، كتعامل مع اللغة على 

، كما استثمر ا١توركث اللغوم (الظاىر كالباطن)أساس ا١تعطى ا١توركث ُب الًتاث الصوُب 
التقليدم من ٨تو كصرؼ كغَت٫تا كشكل منو منطلقان معرفيان ليقارب بو معارفو الذكقية 

الكشفية من متلقيو الذين قصرت أذىاّنم عن التعاطي عن ىذه اللفتات العرفانية كالتفكيبلت 
الذكقية اليت تفرَّدت هبا طائفة الصوفية منتهجة منهجان مغايران للنظم ا١تعرفية اليت راجت ُب 

الثقافة العربية اإلسبلمية، كما كقع بُت أيدينا من آراء ابن عريب يعدُّ نزران قليبلن با١تقارنة مع ما 
ترؾ ىذا الرجل من تراث خصب ال يزاؿ الكثَت منو ٭تتاج إٔب قراءة موضوعية تعيد لو كىجو 

.  كتشرح تصوراتو
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اٌٙٛاِؼ ٚ اإلؽبالد 

 

 .نسبة إٔب ٤تي الدين بن عريب ا١تلقب لدل الصوفية بػ الشيخ األكرب كالكربيت األٛتر - 
اٞتزء األكؿ كالثا٘ب : ضمَّن ابن عريب ٣تموعة كبَتة من تآليفو آراءىه كتصوراتًو كتفكيبلتًو للحركؼ كمنها  -1 

.  من كتاب الفتوحات ا١تكية
. ، كمداره على اٟترؼ"فصوص اٟتكم"كُب كتاب 
". عنقاء مغرب ُب ختم األكلياء كمشس ا١تغرب: "كُب كتاب

". مواقع النجـو كمطالع أىلة األسرار كالعلـو"كُب كتاب 
". ٣تموعة ساعة ا٠ترب"كُب كتاب 
". توجهات اٟتركؼ"كُب كتاب 
". شجرة الكوف"كُب كتاب 
". األلف"كُب كتاب

". الياء"كُب كتاب 
". أياـ الشفف"كُب كتاب 
 ".ا١تيم كالواك كالنوف"كُب كتاب 

عبد : رسالتاف ُب سر اٟتركؼ كمعانيها، تح: ٤تي الدين بن عريب، سر اٟتركؼ، ضمن كتاب: ينظر- 2
 .14: ص، م1986 ،01اٟتميد صاّب ٛتداف، ا١تكتبة األزىرية للًتاث، ط

 58: الطبعة األكٔب، د ت، ص- لبناف-الفتوحات ا١تٌكية، دار صادر، بَتكت : ٤تي الدين عريب: ينظر- 3
. كما بعدىا

 .14: رسالتاف ُب سر اٟتركؼ كمعانيها، ص: ٤تي الدين بن عريب، سر اٟتركؼ، ضمن كتاب -4
. 58 :ص، 1الفتوحات ا١تكية، ج: ٤تي الدين بن عريب  -5
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 اٌىفبءاد ئٌٝ األ٘ذاف ِٓ اٌْشث١خ اٌٍغخ ر١ٍُْ
 
 

 اهلل ّجذ سافْٟ
 -إٌْبِخ-اٌغبِْٟ اٌّشوض

 
 كتراه ا١تتعلم، عقل ٘تؤل اتويات، تبليغ لبيداغوجية ٗتضع العربية اللغة تعليمية تزاؿ ما

 ككففٌ . االمتحانات حُت إٔب الذاكرة ُب كٮتزِّّنا يتقبلها الٌلغوية، با١تعارؼ ٯتؤل أفٍ  ٬تب ٥تزنا
 النمط ىذا أكجد كقد. ا١تخزف حجم لقياس االمتحاف يـو استظهارىا أجل من تدرس الٌلغة

 ُب العملية الوظيفية ا١تعارؼ خاصة ا١تتعلم، لدل لغوية ا١تعارؼ ُب كبَتا عجزا البيداغوجي
 االمتحاف يـو ا١تستظهرة ا١تخزنة ا١تعارؼ فليس. كالفكرم االجتماعي الٌتواصل،الٌتواصل عملية
. كاالتصاؿ اإلعبلـ ُب الٌتقنيات أحدثتو كما كا١تعرُب، العلمي التقدـ أفٌ  إٔب إضافة. فقط

 جدا كبَت بشكل خدمت حيث ا١تتطورة، الدكؿ ُب الٌتعليم عملية ُب ٢تا الكبَتة كاإلسهامات
 مهما عنصرا الٌتطبيقية اللسانيات صارت أفٍ  بعد ذلك، أسباب من ٢تا توافر ١تا الٌلغات تعليم

 االجتماعية اٟتياة ُب ٘تارس كظيفية مهمة ذات الٌلغة ٞتعل الٌتعليم مناىج مرب٣تو يعتمده
 عند ٧تده كما اٟتياٌب، كاقعو عن بغربتها ا١تتعلم إحساس دكف ٣تاؿ كل كُب كالسياسية،

 أفٍ  من ا١تتعلم ٘تيكِّن االجتماعية، با١تمارسات ا١تتعلمة اللغوية ا١تعارؼ ربط إفٌ .اليـو ميتعًلمينا
 على ا١تركزة الًٌتبوية ا١تنظومات إليها تفتقر مفاتيح، داللة ا١تدرسية ا١تعارؼ إلعطاء مفاتيح ٬تد

 .(1)الدراسية ا١تعارؼ
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: اٌىفبءاد ئٌٝ األ٘ذاف ِٓ
 القرف من الٌثمانينات غضوف ُب البيداغوجية باألىداؼ ببلدنا ُب العمل بدأ لقد

 ا١تتحدة الواليات ُب بقليل ذلك كقبل الستينات، ُب هبا العمل بدأ فقد فرنسا أٌما ا١تاضي،
 البيداغوجي ا٢تدؼ تعريف على البيداغوجية باألىداؼ الٌتدريس ٤تاكلة كتركزت. األمريكية

 ُب الٌتلميذ من ا١تنتظر الٌسلوؾ بوضوح يربز ْتيث كصحيحة ٤تددة بصورة بصياغتو كذلك
 ُب اإلفراط أدل كقد. الٌتقوٙب ُب ستستخدـ اليت ا١تواصفات ككذا تعليمي، نشاط صورة

 منها خطَتة، ا٨ترافات إٔب- اٟتاالت من كثَت ُب - البيداغوجية األىداؼ استخداـ
(2): 

 للمتعلم بالنسبة داللة ذم غَت معها يصبح درجة إٔب الًٌتبوم الفعل تفتيت أك ٕتزئة. 

 التعليمية اتويات عن األىداؼ فصل. 

 التعليمي للنشاط كاٞتامد ا٠تطي التنظيم. 

 ُب كذلك الكفاءات، على القائمة الًٌتبية حركة ظهرت اال٨ترافات ٢تذه كنتيجة
 بتفكيدىا ىاما ٪توا الثمانينات ُب كعرفت. 1968 سنة خبلؿ األمريكية ا١تتحدة الواليات

 النصوص ُب اددة )للًتبية العظمى النهايات النهاية ُب ٭تقق الذم با١تعٌت الكفاءات على
 ٥تتار ا١تواد، ٣تموعة بُت مشًتؾ أك للمادة بالنسبة الداؿ ا١تشكل ا١توقف على كا١تبنية( الرٝتية
 على القائمة الًٌتبية أفٌ  إٔب اإلشارة كٕتدر. الوقت نفس ُب كاجتماعيا علميا كونو أساس على

 ُب ا١تختصُت أعماؿ كمن تطورىا، من كبقوة كمتفثرة، ا١تعرفة، جذكر من مستمدة الكفاءات
 جوف أعماؿ ُب الٌنظرية أسسها كنلمس .(3)كا١تشاريع ا١تشكبلت بيداغوجية حوؿ التعليمية
 كتشومسكي باالكتشاؼ، برونرك كالبنيوية، بياجيهك ،(4)كالدٯتقراطية ديوي

 من ٤تتواىا كيتكوف معُت، سياؽ ُب العمل تسمح مكتسبة قدرات ىي كالكفاءات.كاأللسنية
 بإثارهتا اكتسبها، الذم الفرد يقـو كما. مند٣تة كإتاىات كقدرات كمهارات معارؼ

 حركة حاليا كتوجد.٤تددة كضعية ُب كحلها ما مشكلة مواجهة قصد كتوظيفها كٕتنيدىا
 كعميق، مفصل بشكل بالكتابات الكثَت تناكلتو فقد الكفاءة، مفهـو حوؿ التفكَت ُب كاسعة
 كباألخص الكفاءة، مفهـو كبَتة بدقة حلل أين Rey.B 1996 كتابات أبرزىا، كلعل

Transversal  ا١تستعرضة الكفاءات
 متمسكوف يزالوف ال الذين الكتاب غالبية إفٌ . (5)

 ١تفهـو اٟتإب ا١تعٌت إٔب أقرب اآلف ىو البيداغوجية ٢تذه مفهومهم األىداؼ ببيداغوجية
 كاحد آف ُب الكفاءة، كمفهـو ا٢تدؼ مفهـو بُت يوجد أنٌو القوؿ كٯتكن .(6)الكفاءة
 دعوة إٔب يرمي ك الكفاءة مفهـو على ا١تدرسية للربامج اٟتإب االٕتاه كيؤكد كاستمرار انفصاؿ
 تصور على كٖتٌثهم كا١تهارات، ا١تعارؼ ٕتزئ جامدة خطية بطريقة الٌتدريس عدـ إٔب ا١تعلمُت
 ىذه بُت الٌدمج تستدعي اليت ا١تشاريع إ٧تاز أك ا١تشكبلت حلٌ  ٨تو موجهة تعليمية مواقف
(:7) الرباعية

(Savoir,   Savoir-faire,   Savoir ętre,  Savoir Devenir) 
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: اٌىفبءح ِفَٙٛ

 كضمها الفاء بسكوف كالكيفيؤ الكيٍفء النظَت،ككذا با١تد( الكفيء): ٌغخ اٌَىَفبءح
 أم .ًكفاءي  لو ليس القدس كركح: ثابت بن حساف كقوؿ.الكفاءة كا١تصدر كفعيل، فٍعل بوزف

. مثيل كال نظَت لو ليس السبلـ، عليو جربيل
. كا١تساكم النظَت: ٚاٌُىفبح

 .(8) ﴾أحد ُكُف ا له، يكن ولم يولد ولم يلد لم﴿ : تعإب يقوؿ
.  فيها ما لتفرغ كببتها إذا كغَتىا، الًقدر كىفىٍفتي  كيقاؿ

 فهو ًكفاية، الرجل ككفى كاؼ، ٚتع با٠تدمة، يقوموف الذين ا٠تدـ  :اٌُىَفبح
 .(9)باألمر قاـ إذا كاؼ،

 
: افيالؽب اٌىفبءح

 عاـ، بشكل تتفرجح أٌّنا للكفاءات، قدمت اليت الٌتعاريف ١تختلف ٖتليلنا ُب كجدنا
 .((Cognitiviste ا١تعرُب الذىٍت كالفهم (Behavioriste )البيهافيورم الٌسلوكي الفهم بُت

 األعماؿ من سلسلة باعتبارىا الكفاءة تعريف إٔب تذىب كالبحوث األعماؿ بعض أفٌ  ذلك
 كغَت خارجية )ا٠تاصة النوعية السلوكات من ٚتلة أم للمبلحظة، القابلة كاألنشطة
 غَت ذىٍت، داخلي استعداد أك كإمكانية أخرل، تارة الكفاءة إٔب ينظر حُت ُب (.شخصية

 ىذا حسب الكفاءة كتتضمن. كشخصية ذاتية طبيعة يPotentialité invisibleٍ  مرئي
 باعتبارىا (Performances) األداءات اال٧تازات من عددا كتظهر، تتجسد كحىت الفهم

 Louis دينو لويس كيعرفها .(10)ا١تتعلم لدل الكفاءة حدكث على تدؿ مؤشرات

D’Hainaut  كاٟتس الٌنفسية ا١تهارات كمن الوجدانية االجتماعية الٌتصرفات من ٣تموعة بفٌّنا 
  .(11) ما نشاط أك ما كظيفة أك ما لدكر الئقة ٔتمارسة تسمح اليت حركية

 التصورية ا١تعارؼ من نظاـ الكفاءة فَتل Pierre Gillet جيلي بيار أٌما
 كضعيات ٣تموعة داخل تسمح كاليت عمليات، تصاميم شكل على منظمة كاإلجرائية
  .(12) كحٌلها ا١تشكل / ا١تهمة بتحديد متجانسة

 تدرج أفٍ  الواجب فمن. للكفاءة اإلدماجي البعد إظهار ُب الفضل الٌتعريف ك٢تذا
 ُب( تطبيقية )إجرائية أـ( نظرية )تصورية كانت سواء التعلم، سَت خبلؿ ا١تكتسبة ا١تعارؼ
 من ٣تموعة أٌّنا Legendre كيرل. ٢تا اٟتلٌ  كتقدٙب ا١تشكل/ ا١تهمة بتحديد يسمح نشاط

 .(13)مهاـ ٣تموعة أك مهمة جيد بشكل باألداء تسمح كا١تهارات ا١تنظمة ا١تعارؼ
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 : رؾِٛغىٟ ّٕذ اٌىفبءح ِفَٙٛ
 إذ. ا١تعرُب التيار ضمن عامة بصفة N . Chomsky  تشومسكي تعريف يندرج

 إنتاج من مٌنا كاحد كل ٘تيكن كاليت ا١تولدة ا١تبادئ من ثابت نظاـ أٌّنا الٌلغوية الكفاءة ييعرِّؼ
(14(لغتو ُب ا١تعٌت ذات اٞتمل من ّنائي ال عدد

 اٞتمل، على الٌتلقائي الٌتعرؼ من ٘تكٌنو كما ،
 قادر كغَت ١تاذا، معرفة على قادر غَت كاف كإفٍ  حىٌت  الٌلغة، ىذه إٔب تنتمي أٌّنا اعتبار على
 للمبلحظة قابلة غَت ،تشومسكي حسب القدرة، ىذه إفٌ . (15(لذلك تفسَت تقدٙب على

 ٚتل كتوليد إنتاج من يتمكن كيف ذكر على عاجزا خبل٢تا، الشخص كيكوف ا٠تارجية،
 هبذا الكفاءة كتتعارض. لغتو ُب داللة ذات ٚتل فهم ٔتقدكره يكوف كيف كال مفهومة،

 فهي لٌلغة اآل٘ب االستعماؿ يعٍت كالذم Performance  األداء أك اإل٧تاز مع ا١تعٌت،
 ُب الفهم ك الكبلـ من ا١تستمع ا١تخاطب ٯتيكِّن ما إفٌ . (16)الٌلغوية للكفاءة مباشر انعكاس

 استدخل قد يكوف لغة ٯتتلك الذم الشخص أفٌ  كما. ا١تستبطن القواعد من نظاـ ىو لغتو،
 ىذا إفٌ  ا٠تاص، الدالٕب ٤تتواىا كأيضا للجملة الصوٌب الشكل ٭تدد الذم القواعد نظاـ

 تصَت أفٍ  ٯتكن الٌلغوية الكفاءة كىذه. خاصة لغوية كفاءة تسميتو ٯتكن ما طور الٌشخص
 أداة للكفاءة التشومسكي الفهم يصبح كما. اجملاالت ٥تتلف ُب الكفاءات لكل ٪توذجا

 بواسطة أم اإلشراط، بفضل الٌلغة يكتسب الذم ا١تتعلم إفٌ  ،( 17( السلوكي االٕتاه لنقد
 كلن الصياغات، من ٤تدكد عدد سول ٯتتلك لن فإنٌو للمنبهات، االستجابات من سلسلة
 نبلحظ أنٌنا حُت ُب. كتعٌلمها ٝتاعها لو سبق اليت الصياغات سول تكرار ٔتقدكره يكوف
 لو يسبق ٓب صياغات- لغتو ُب -إنتاج على قادر متكلم كل أفٌ  ذلك، من العكس على

. اللغوية بالبنيات( عملية )إجرائية معرفة لديو أمٍ  كفاءة، لديو إفٌ  عنو نقوؿ كىكذا. ٝتاعها
 كانت إذا ما فورم، بشكل القوؿ على القدرة من ا١تستمع ٘تكن اليت ىي الكفاءة ىذه إفٌ 

 ذكر ٔتقدكره يكن ٓب كإفٍ  حىت ال، أـ لغويا صحيحة مرة ألكؿ يسمعها اليت اٞتملة ىذه
 إٌّنا . سلوكا ليست تشومسكي عنها يتحدث اليت اللغوية الكفاية فإفٌ  كىكذا .(18(السبب
 كال للمبلحظة قابلة تكوف أفٍ  دكف اللغوية، السلوكات كتوجِّو تسَتِّ  اليت القواعد من ٣تموعة

 االنسجاـ ملكة يعتربىا إذٍ .جديدا بعدا للكػفاءة يعػطي تشومسكي إفٌ . هبا الوعي للفرد ٯتكن
 كمتبلئمة  منسجمة الكلمات تصَت بففٍ  تسمح إٌّنا ،(االندماج ٨تن كنضيف) (19( كالتبلـؤ
 ٚتيع مع الٌتوافق ُب تشومسكي عند تكمن فالكفاءة كىكذا. كضعية كل حسب

 باحث كل نظر كإ٪ٌتا مفهومها، حوؿ جوىرم اختبلؼ إٔب الٌتعاريف ىذه تؤدِّ  ٓب.الوضعيات
 كمن Concept مفهـو الٌكامن شكلها ُب الكفاءة أفٌ  القوؿ ٯتكن كلذلك.معينة زاكية من
Procčs( ) عملية فهي الظٌاىر شكلها ُب الكفاءة أٌما بالعمل، القياـ إمكاف فهي ىذا

(20). 
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 اٌىفبءح ثّفَٙٛ اٌّشرجيخ األعبع١خ اٌّفب١ُ٘
 Habileté :اٌّٙبسح

 بُت ؾچكو كوثر كتفرؽ الكفاءة ١تصطلح كمرادؼ ا١تهارة مصطلح البعض يستخدـ
 كيتسع الفرد، بو يقـو كما األدائي اٞتزء ىي ا١تهارة''(  21)فتقوؿ كالكفاءة ا١تهارة  مفاىيم
 إتاىات من تتطلبو كما للمهارة النظرية كا١تعرفة العلمية األسس ليتضمن الكفاءة مفهـو
 الٌنظرية كا١تعلومات ا١تعارؼ إليها مضافا العلمية ا١تهارة ىي الكفاءة أفٌ : القوؿ كٯتكن ''.كقيم

 مدل تًتجم أنشطة من ٣تموعة: ىي ا١تهارة تكوف كبذلك. الوجدانية كاالٕتاىات كالقيم
: الديداكتيكي اجملاؿ ُب ثبلثة مستويات ذات كىي معينة، مهمة أداء ُب الٌتحكم

 ااكاة تقنيات بواسطة تنميتها كيتمٌ  كااكاة، كا١تعاٞتة الٌتقليد مهارات- 

  .(22)كالٌتكرار
  .(23)كالٌتدريب كالٌتمهَت بالٌتكرار كتنٌمى كالٌدقة اإلتقاف مهارات- 
 الٌشخصي كاٞتهد الٌذاٌب بالعمل كتنٌمى كاإلبداع كالتكييف االبتكار مهارات- 
. ا١توجهُت
 

 : Performanceاألداء
 كا١تقصود .أخرل كأشياء الٌسلوؾ. الكفاءة تعٍت بينما الٌسلوؾ، إظهار األداء كيعٍت

قِّقو الذم الٌناتج بالٌسلوؾ  ،(24)الٌتقوٙب عملية تظهره ككما بالربنامج، مركره بعد ا١تتعلم ٭تي
 أك الربنامج، ّناية ُب ا١تتعلم ييظهرىا اليت كاالٕتاىات كا١تهارة ا١تعرفة أخرل، بفشياء كا١تقصود
 شكل ُب ٤تددة تكوف كاليت لئل٧تاز ٤تددة معايَت حسب ا١تتعلم يبلغها اليت النتائج" ٣تموعة

 من كٯتكن للٌنشاط، ا١تلموسة النتيجة كىو .(25)كالقياس للمبلحظة قابلة كأداءات سلوكات
 كبُت األداء بُت بدقة الٌتمييز ٯتكن. (26)نشاطو نتائج أك منتج خبلؿ من الٌتلميذ أداء قياس
 ا١تباشر االنعكاس ٔتثابة األداء ييعتربى  حيثي  بالكفاءة، الٌصلة ذات ا١تصطلحات من غَته

 مباشرة بطريقة مبلحظتو ٯتكن كالذم كيتمظهر يتجلى الذم الظٌاىر الٌسلوؾ كىو للكفاءة
 القدرة كتعٍت اٟتقيقية، القدرة ٘تٌيزه الذم الفعلي اإل٧تاز ىو األداء: (28)الًٌتبية قاموس ُب .(27)

 أك مباشر ٨تو على بو يتصل كماال كالٌتعلمي، الٌتعليمي ا١توقف أثناء ُب ا١تعلم يقولو ما كل
 توجيو التعليمية، الوسائط استخداـ اإللقاء، ا١تناقشة، إدارة الفصل، إدارة: من مباشر غَت

 .اللفظي الٌتفاعل كإدارة األسئلة،

 
 Objectif comportemental اٌغٍٛوٟ اٌٙذف

 فإفٌ  كمنو ،(29) ا١تتعلم ُب إحداثو يراد مقًتحا تغٌَتا تصف عبارة ُب مصنوع مقصد
 خبلؿ من ا١تتعلم ُب إحداثو قيًصد الذم ا١ترغوب الٌسلوؾ لنمط كصف ىو الٌسلوكي ا٢تدؼ
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 سلسلة من حلقة يعترب ا٢تدؼ أفٌ  يتضح كبذلك ،(30)سلفا ٢تا ٥تطط معينة ٓتربة مركره
 إ٧تازىا يؤدم ا١تختلفة، الٌسلوؾ ٣تاالت من متعددة مستويات تشمل اٟتلقات من متكاملة

 األىداؼ من ٣تموعة تشمل ما غالبا الكفاءة أفٌ : أم اددة الكفاءة امتبلؾ إٔب ٚتيعا
 أفعاال يصف خاص ىدؼ هبذا، كىو. كاالٕتاىات كا١تهارات ا١تعرفة ٣تاؿ ُب الٌسلوكية
 تشكل أفعاؿ أم. بيداغوجية كضعية بعد أك خبلؿ ٖتقيقها ا١تتعلم من ينتظر مبلحظة
 من ٤تددة أىداؼ إٔب إٌما لئلشارة يستعمل تعبَت ىو أك. ا١تنجز للٌتعلم ا٠تارجية ا١تظاىر
 سلوكي ىدؼ ٘تييز من بد كال .(31)أجرأهتا ٘تت أىداؼ كإٌما مبلحظة سلوكات خبلؿ

 شركط كٖتديد النهائي، للٌسلوؾ كصفا كيتضمن األجرأة، ُب األقصى ا١تستول: بو كيقصد
 عمل ٢تا كفقا ييقبىل اليت ا١تعايَت بتخصيص األمر يتعلق ك.اإل٧تاز معايَت ك الٌسلوؾ ىذا إ٧تاز

 .الٌتلميذ

 
 Norme: ا١ٌّْبس

 بالنسبة "اإلحصائي القياس "ٔتعٌت اإلنسانية الدراسات ُب ا١تعيار مصطلح استخدـ
 أٌما. كإبداعو اإلنساف كضع من ا١تعايَت أفٌ  الوجودية فًتل القائم، النموذج أك العاـ للمستول
 نظر كُب. العمل كماؿ ٖتقيق ُب ناجحة نتائج إٔب للوصوؿ قياس كسائل فتعتربىا الرباٚتاتية
 خبللو من يتم مرجع: ىو الًٌتبية علـو ُب كا١تعيار. (34)كمتغَتة نسبية ا١تعايَت فإفٌ  ا١تذىبُت

: (35)نوعاف كا١تعايَت. لآلخرين بالنسبة كترتيبو ا١تتعلم أداء مقارنة
.  التبلميذ ٚتيع إليها يرتقي مطلقة -
 ا١تعدؿ ىو الٌتقوٙب ُب ا١تعيار يكوف كبذلك أدائهم بُت ا١تقارنة على تقـو نسبية -

 على حكمو أثناء ا١تدرس فيو يرجع تقوٙب إنٌو العبلمات، من عدد من ا١تستخلص الرقمي
 الذم ا١تعيار تكوف اليت ىي ىؤالء فإنتاجات .اآلخرين الٌتبلميذ إنتاجات إٔب الٌتبلميذ إنتاج

 الٌتبلميذ بإنتاجات تلميذ كل إنتاج يقارف إنٌو. كا١تبلحظة الٌنقطة كضع ُب ا١تدرس يعتمده
 قار، كغَت ثابت غَت شيء على ا١تبنية أحكامو يصدر ا١تقارنة ىذه من كانطبلقا اآلخرين

 الذم ا١تدرس عن كمضموّنا شكلها ُب تتغَت أفٍ  ٯتكن كما آلخر، مدرس من تتغَت أفٍ  ٯتكن
 أداء مقارنة على يعتمد الًتبية علـو ُب ا١تعيارم كالٌتقوٙب. عليها الزمن ٔتركر كذلك كضعو
 الٌدراسي ا١تستول أك سٌنو مثل ُب ٣تموعة تكوف قد مرجعية، ٣تموعة أفراد من بغَته الٌتلميذ

 اكي كالٌتقوٙب ا١تعيارم الٌتقوٙب بُت ا٠تبلؼ نقطة إفٌ .(36)قسمو أفراد ٣تموعة بساطة بكل أك
 الثٌا٘ب أٌما الٌتبلميذ، أداءات مقارنة كتتمٌ  البعض بعضهم الٌتبلميذ مقارنة فيو يتمٌ  األكؿ أفٌ  ىو

 .ا١ترسومة األىداؼ مثل خارجية ٤تددة ٔتعايَت فيتمٌ 
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 Capacité :اٌمذسح
 الفرد ٘تكن اليت اإلمكانات ٚتلة كىي بالفعل، بو القياـ الفرد يستطيع ما ىي     

 الفرد  مواجهة عند كتظهر ٥تتلفة، مهاـ أداء ُب أك الٌتعلم ُب الٌنجاح من درجة بلوغ من
 ٕتارب من مكتسبة تقنيات أك معلومات استدعاء تتطلب جديدة ككضعيات للمشكبلت

  .(37) سابقة
 Aptitude: االعزْذاد 

 مصطلح البيولوجي ا١تعٌت ُب كيقابلو كيقابلها فطرية كىي الفرد ُب الكامنة القدرة
 إذٍ  للٌتعلم، أساسيا شرطا كيعترب. ما شيء لٌتعلم االستعداد من معُت مستول كىو ،(38)النضج

 نفسيا االستعداد كيكوف. ناضجة أمٍ  مستعدة العضوية تكن ٓب ما الٌتعلم حدكث ٯتكن ال
 .ا١تناسبة التدريب فرص للفرد توفرت إفٍ  قدرة إٔب االستعداد كيتحوؿ (39)كبيولوجيا

 
 Indice: اٌّإؽش

: مثاؿ آخر سلوؾ أك ظاىرة كجود على الٌداؿ الٌسلوؾ من عٌينات أك عناصر ىي
 دليبل أك شاىدا تشكِّل اليت الظٌاىرة فهو .ا١تطالعة ٟتٌبو مؤشر ا١تكتبة على الٌتلميذ مواظبة

 حاؿ معرفة إمكانية للًٌتبويُت تتيح إحصاءات ىو الًٌتبية ٣تاؿ كُب. أخرل ظاىرة كجود على
 مقارنات ألجل أك ا١تنتقاة ا١تتغَتات من لعدد بالٌنسبة أك معينة، مرحلة ُب الًتبية

 ا٢تدؼ بلوغ على الٌدالة بالعبلمات البيداغوجي اجملاؿ ُب ا١تؤشر كيرتبط .(40)كتعميمات
 ا١تؤشر فإفٌ  ىذا كمن .(41)ا١تتعلم لدل ٖتققو تًتجم ٔتؤشرات عنو ييعربَّ  ا٢تدؼ أفٌ  باعتبار
 .مستًت شيء عن ٗترب عبلمة

 
: اإلدِبط

 تعمل لكي بينها فيما كا١تختلفة ا١تنفصلة العناصر ٣تموعة بواسطتها ترتبط عملية ىو
 العناصر، ىذه بُت ا١تشًتكة الٌنقاط بإبراز ذلك كيتمٌ  .(42)٤تدد ىدؼ لبلوغ منسجم بشكل

 ا١تنسجم كالتنسيق ،بعضها إٔب كتقريبها الٌركابط ٘تتُت ٙتٌة كمن  بينها، يربط عٌما كالكشف
 مكتسباتو، ٥تتلف ا١تتعلم توظيف بيداغوجيان  اإلدماج كيفيد.بينها ا١تزج دكف كتكاملها، بينها،

 إدماج ُب (43)الفاعل ىو ا١تتعلم فيصبح داللة، ذات كضعية ُب منسجم بشكل كٕتنيدىا
كتسىب يكوف أفٍ  بشرط ا١تعلم، كليس ا١تكتسبات

ي
 بصورة مكتسبا ا١تفاىيم أك ا١تعارؼ من ا١ت

: األكٔب متكاملتُت، ديناميتُت إٔب الٌتعلم إدماج عملية تستند.اإلدماج صعب كإال جيدة،
 ىذه تعزيز إٔب تؤدم اليت ىي كالثانية جهة، من الكفاءة اكتساب إٔب تؤدم اليت الدينامية
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 ُب ٥تتلفة معارؼ ٚتع تقتضي ذىنية عملية فهي ؛ الربنامج امتداد مدل على الكفاءات
 :(44)كاآلٌب ا١تتعلم مسار فيكوف كاحدة ٣تموعة

  سابقة معارؼ إٔب جديدة معرفة ضم. 

 جديدة كضعيات ُب ا١تكتسبة ا١تعارؼ كتطبيق الداخلي، عا١تو ىيكلة إعادة. 

 يتمٌيز طويبل تعليميا مسارا يستلـز األمر فإفٌ  اللغوية الكفاءة اكتساب إٔب نظرنا إذا
 ٤تكم نسيج بفضل الربنامج مستول على فيكوف الٌتعزيز أٌما كالٌتكرار؛ (45)بالدينامية
 الكفاءات من عددا األمر بداية ُب يكتسب فا١تتعلم ا٠تاصة، كالكفاءات العامة للكفاءات

 فيكوف. مسطرة أىداؼ كفق متنوعة سياقات ُب الربنامج طواؿ عليها كيتمرس ٬ترهبا العامة
 متنامية كمهاـ خاصة، كفاءات خبلؿ من الٌتعزيز ٭تصل ذاتو الوقت كُب عمودم، اإلدماج
 أفٌ  غَت .(46)أفقي مساره فيصبح الكفاءات، من ٚتلة ُب الٌتحكم ا١تتعلم ٕتيز الٌتعقيد

ة ىي إ٪ٌتا خطيا، ترتيبا مرتبة ليست الكفاءات  أفٌ  ترل أفٍ  ٯتكن ْتيث بعضها مع ميد٣تى
  .(47)الكفاءات سائر فيو تدمج الربنامج

 كتشٌجع الٌتعلم، إدماج تسهل اليت كالٌشركط ا١تبادئ أفٌ  تطبيقية دراسات من تبُت فقد
 طويلة، كىلة ألكؿ تبدك سَتكرة شكل ُب يقدـ فهو قبل؛ ذم من أكثر معركفة أضحت عليو

 توضح ال اٟتركات من سلسة دينامية ُب الٌتعلم من عديدة ساعات بعد إال تظهر ال إذٍ 
 ىذا ُب يظهر الٌتعلم إدماج فإف الكتايب، التعبَت مادة: مثبل اإلدماج، فيها يتجلى اليت الكيفية
 األدٗب اٟتد تتجاكز ال أٌّنا أك أخطاء، ارتكاب دكف من ا١تتعلموف يكتب عندما الٌنشاط
(. الكتابة ُب أك ا١تعجم، ُب الًتكيب،أك ُب أخطاء )ا١تطلوب األداء مستول كفق ٢تا ا١توضوع

. لغوية كفاءات ُب كضعفو الٌتعلم إدماج قصور على مؤشرا يعد ا١توضوع اٟتد ٕتاكز كإذا
 كالثبلثية ا١تكتسبات إدماج مستول مدل معرفة على تساعد مفتاحية عبارات ثبلث كىناؾ

 .االستقبللية-الفهم-الفعل: ىي( 48)

 
: اٌفًْ -1

 اسوس اإل٧تاز كعلى الفعل على بالقدرة ككثيقا ارتباطا يرتبط الٌتعلم إدماج إفٌ 
 أداءات خبلؿ من تظهر الفعل على فالقدرة. مكتسباتو جدكل يدرؾ ا١تتعلم ٬تعل ما لنشاط
 كعناصر ا١تعطيات خبلؿ من توصف بالكفاءات ا١تقاربة ُب كالنتائج. للمبلحظة قابلة كنتائج

 ٤تصورا فيكوف األداء أٌما.التنفيذ كسياؽ  األداء ٔتعايَت الكفاءات ٖتدد بينما ،(49)الكفاءة
 الٌتعلم نشاطات كل أفٌ  البديهي فمن. التنفيذ كسياؽ كبظركؼ بو ا٠تاصة بشركط ك٤تددا

 ا١تستول عالية أك متوسطة أك كانت بسيطة اكتساهبا ا١تراد الكفاءة كفق كا١تنظمة ا١تخططة
 األكثر الٌنشاطات ضمن كمن. ا١تكتسبات إدماج تيسهِّل نشاطات اٟتاؿ بطبيعة ستكوف
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 باب من كمهاـ ٘تارين إ٧تاز معقدة، مشكبلت ا١تشاريع،حل إ٧تاز نذكر ا١تقاربة ٢تذه مبلءمة
  .(50)كالوضعيات األدكار ٘تثيل ككذا  كالٌتصنع، الٌتظاىر

 
: اٌفٙــــُ -2

 جانب ٯتثل ،(1/8) ا١ترئي جزؤه عائم، جليدم ّتبل الكفاءة شبهت قد     
 حسن معايَت الكفاءة، عناصر الكفاءة، معطيات )الوزارة نصوص ُب ا١توصوؼ الكفاءة
 البلزمة كا١تهارات ا١تعارؼ كافة( 7/8) ا١تغمور اٞتزء ٯتثل بينما ،(اإل٧تاز كسياؽ األداء

 ٭تمل ىنا كالتشبيو .(51)ا١تدرسُت ىيئة كصفو تتؤب ا١تخفي اٞتزء ىذا. الكفاءة الكتساب
 اكتساب ٯتكن ال كزنا، أكثر مضمر جزء على يقـو ا١ترئي اٞتزء بففٌ  لنا يوحي إذٍ  داللةن 

 إفٌ . يعمل ما فهم ا١تتعلم ستمكن اليت ىي القاعدية ا١تكتسبات ىذه. دكنو من الكفاءات
 من بدٌ  ال بالتإب ا١تكتسبات،ك إلدماج مقدمة ٔتثابة ىي التعلُّم مسار ُب القاعدية الٌتعٌلمات

(52(زمنيا اإلدماج عملية تسبق ١ترحلة مبلئمة تكوف أفٍ 
 يصعب السابق، مثالنا إٔب بالرجوع .

. اللغة بقواعد إ١تامو دكف من ٨توية أخطاء ببل يكتب أف يستطيع طالبا نتخيل أف علينا
. اإلدماج عملية ُب صعوبات إٕب ٤تالة ال يؤدم الفهم مستول على الضعف أك فالقصور
 ا١تكتسبات إفٌ . كا١تغمور بينهما الفصل ٯتكن ال( القاعدم التعلم )كالفهم( الكفاءة )فالفعل

GENETIQUE ٢تا ا١تورثي ا١تتاع باعتبارىا الكفاءة من جزء ىي القاعدية
 ٘تثل أٌّنا كما( 53( ((

. عليو تكوف أفٍ  ٭تتمل الذم ا١تظهر
 
 :االعزمال١ٌخ -3

 األستاذ ألفٌ  سول لسبب ال العركض، مادة ُب  امتحانا الصدفة سبيل على حضرت
 حاؿ ُب الطالب كاف حيث شفويا، كاف االمتحاف أفٌ  كا١تؤكد.مفتوحا قسمو باب ترؾ

 لؤلستاذ طويلة تدخبلت ٗتللها قصَتة ٚتبل دقائق لبضعة الطالب ٫تىٍهىمى .أستاذه مع تواصل
 يعترب اٟتاؿ ىذه ُب. عنو التعبَت عبثا الطالب حاكؿ ما صياغة صحيح بكل يعيد كاف الذم
 أنٌو يربىن أفٍ  الطالب على كاف إذ اإلدماج، لغياب كفيا انعكاسا لطالب استقبللية نقص

 على بالٌتعرؼ يسمح مؤشر ىناؾ كاف كإفٍ  .ا١تنتظرين كاألداء الٌنتائج كفق الكفاءة يكتسب
 تكوف ال اإلدماج مرحلة ُب الكفاءة أفٌ  كا١تعلـو. (54(ا١تتعلم استقبللية فهو ا١تكتسبات، إدماج
 إٔب ْتاجة فهو كبالٌتإب قدراتو، اختبار بصدد حينذاؾ يكوف الطالب ألفٌ . االكتساب كاملة
 الٌتحويل مرحليت ففي. الٌتكويٍت الٌتقييم أ٫تية يؤكد ما كذلك كمساعدتو، ا١تدرس تدخل
 بعد كذلك ،(55(استقبللية على اٟتصوؿ من الطالب يتمكن اإلدماج ١ترحلة ا١تواليتُت كاإلثراء
 تدريسنا أسلوب إفٌ . الٌتدخل لوتَتة ا١تتدرج الٌتقليل مع جديدة، ٥تتلفة كضعيات ُب جعلو
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 ا١تراحل تقتضيو ما كفق ،(56(تفويض أسلوب إٔب توجيو أسلوب من تدر٬تيا ينتقل أفٍ  ٬تب
:    أدناه اٞتدكؿ ُب كما الكفاءة، الكتساب الكربل

 التحويل              اإلدماج              القاعدم التعلم
 

 استقبللية         قليل تدخل               كثيف تدخل
 

: اٌىفبءح رم٠ُٛ
 الٌتلميذ ملمح تنمية تستهدؼ بيداغوجية، إسًتإتية الكفاءات، طريق عن ا١تدخل

 من.مراحلو من مرحلة أك الٌتعليم أطوار من طور ُب ا١تنهاج، مرامي خبلؿ من كمواصفاتو،
 كالٌتفسَت كالٌتحليل  للمبلحظة نشاطو تستثَت مواقف ُب ا١تتعلم كضع اإلسًتإتية ىذه ٦تيزات
 منهجية تقتضي .(57)فيها ا١ترغوب كا١تواصفات الكفاءات اكتساب إٔب كاٟتوصلة كالٌتمرف

 ا١تعلم، الًٌتبوية، العملية عناصر من عنصر لكل خاصة مقاربة الكفاءات بواسطة الٌتدريس
 اور أفٌ  ُب شك من ما ا١تنهجية، كىذه مبلئمة تقوٯتية أساليب تستلـز كا١تعرفة،كما ا١تتعلم،
. الٌتقوٙب ُب رئيسيا موضوعا الوقت نفس ُب ٘تثل اليت الكفاءة، ىو الٌتكوين عملية ُب ا١تركزم

 لذلك تبعا تستدعي كىي متواصل، ٪تو كنتاج معقدة، عملية أٌّنا الكفاءة خصوصيات كمن
 .(58)خاصة كإجراءات مراحل كفق ٦تيزة، تقوٯتية ٦تارسات

 
 :ثبٌىفبءاد اٌّمبسثخ فٟ األ٘ذاف ىج١ْخ

 ٓب ما تقوٯتي، نشاط ألمِّ  التخطيط ٯتكن فبل كالٌتقوٙب، الٌتعليم عمليت بُت تبلـز ىناؾ
 ىذه مبلءمتو مدل الٌتقوٙب شركط فمن كاسًتإتياتو، الٌتعليم أىداؼ تاـ كضوح ُب ٖتدد

 بواسطة الٌتدريس ُب .(59)٤تٌكاتو أحد  (La Pertinence)  ا١تبلئمة مقياس كيعترب األىداؼ،
 كأل٫تية. الكفاءات تكوين إٔب أمٍ  الٌتعليم كمرامي أىداؼ إٔب الٌتقوٙب عملية ٖتيلنا الكفاءات
 يتم ،(60)األىداؼ من أنواع ثبلثة بُت الباحثوف ٯتٌيز بالٌتقوٙب، كعبلقتها ككظيفتها األىداؼ
 الوصوؿ كمرحلة العمليات، مرحلة االنطبلؽ، مرحلة: الٌتعليمي العمل كمراحل ٘تاشيا ٖتقيقها
  .(61)التعلم ٔتخرجات ا١تتعلقة

 كتيسَت التعليمية، – التعلمية العملية توجيو ُب كظيفتها تنحصر ال األىداؼ ىذه إفٌ 
 فوظائف. الٌتقوٙب ضوءه ُب يتم مرجعا تعد بل فحسب، الٌتعليمية الوحدات ُب ا٠تربات تدرج

 منحى أحيانا الٌتقوٙب يتخذ األىداؼ ٢تذه فتبعا الًتبوم، با٢تدؼ الٌصلة كثيقة الٌتقوٙب
 كيتخذ الٌتدريس، ُب االنطبلؽ كضعية حوؿ باالستقصاء ا٢تدؼ يتعلق تشخيصيا،عندما

. كالٌتعليم الٌتعلم سَتكرة خبلؿ ا١تد٣تة كاألىداؼ ا١تميزة باألىداؼ يتصل حُت تكوينيا منحى
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 سَتكرة ختاـ ُب ا١تتعلم مكتسبات ْتوصلة يتعلق عندما اٞترد صورة الٌتقوٙب يكتسي كما
. التكوين

 
: ثبٌزم٠ُٛ ّٚاللزٙب االٔيالق ثٛم١ْخ اٌّشرجيخ األ٘ذاف
 كالوقوؼ les pré acquis السابقة ا١تتعلم مكتسبات سرب إٔب األىداؼ ىذه ترمي

 غرض لتحقيق كضركرم مشًتط ىو ما هبا كيقصد ،les pré requis القبلية ا١تتطلبات عند
 تقوٯتا االنطبلؽ كضعية كتستدعي .(62)جديد تعٌلم ُب الٌشركع أك مشكلة كحل معُت

 ُب. الكفاءة كىيكلة بناء سياؽ ُب تدخل إذٍ  خاصة ميزة العملية ىذه كتكتسي تشخيصيا،
 الٌتعليمي، ا١تسار عن منفصلة أك معزكلة عملية ليس الٌتشخيص بالكفاءات، الٌتعليم مقاربة
. فيو أساسية كتعد لو، كمكملة مدعمة خطوة فهي

 من جزء على يقع ال التشخيص أفٌ  DeLormes لوـر دي يرل الصدد ىذا كُب
 فًتة كُب بواسطتو، ٯتكن فالٌتشخيص. ما لوضعية ا١تنظم الٌنسق االعتبار بعُت يفخذ كل،إ٪ٌتا
 كا١تقاربة الٌتشخيص ينسجم ا١تعٌت كهبذا. تعقيداهتا بكل ما كفاءة أك ما حالة تصور كجيزة،
 مٌيزت طا١تا اليت الٌشكلية الٌتجزئة إٔب تؤدم ما نادرا اليت ا١تقاربة ىذه هبا، نؤمن اليت الٌنسقية
 .(63)عنو ينفصل كال الٌتعليمي العمل سياؽ ُب يندرج لوـر دم نظر ُب الٌتشخيص أفٌ .الٌتقوٙب

 الكفاءة تكوين من الغرض أفٌ  من الرغم على أنٌو كورت دي يضيف االٕتاه، نفس كُب
 كالٌتقوٙب كالًٌتكيب كالٌتطبيق كالٌتحليل كالفهم كا١تعرفة  ا١تعرفية العمليات فإفٌ  عملي، غرض
 ٦تا. الكفاءة ظهور يتوقف عليها ،(64)الٌتعلم عملية ُب أساسية تعدٌ  العمليات من كغَتىا

 . ا١تتعلم منو ينطلق الذم القاعدم ا١تستول من للتفكيد تقوٯتها ا١تعلم من يستوجب

 
 :ثبٌزم٠ُٛ ّٚاللزٙب اٌّشؽ١ٍخ األ٘ذاف 

 مسار نتيجة ىي كإ٪ٌتا قصَتة، فًتة ُب ٖتقيقها ٯتكن ال الكفاءة أفٌ  ا١تعركؼ من
 بالكفاءات الٌتدريس ُب الٌتقوٙب يقتضي لذا. مظاىره ٥تتلف ُب متواصل ك٪تو معقد تعليمي
 مستول على ا١تصاغة ا١تد٣تة كاألىداؼ ا١تميزة األىداؼ ٖتقيق مستول من ا١تستمر الٌتفكد

 كتتخذ الكفاءة بناء ُب الٌتقوٙب يساىم الٌتكوين كسَتكرة ٘تاشيا لذلك، .(65)القاعدية الكفاءة
 تكوينيا طابعا بذلك كيكتسي. الًٌتبوية العملية لتصويب اإلجراءات كل الٌسَتكرة ىذه أثناء

 .تعليميا

 

:  ٚاٌزم٠ُٛ اٌّذِغخ إٌٙبئ١خ األ٘ذاف
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 ا١تسار ختاـ ُب الٌنهائي ا١تلمح ُب الٌتحكم إٔب ا١تتعلم إيصاؿ الٌتعليم غاية كانت ك١تا
 ٣تمل حوصلة خبلؿ من ا١تتعلم مؤىبلت إثبات ىو آخر مظهر للٌتقوٙب كاف الٌتكويٍت

 بلوغ مدل على للحكم مرجعيا إطارا الٌنهائية األىداؼ تشكل ا١ترحلة ىذه ُب. مكتسباتو
 ٣تاؿ عليو يشتمل الذم الواسع للمدل كتبعا تقدـ، ما أساس على .(66)التكوين ملمح

 :التقوٙب ُب أساسيُت ٪تطُت األخَتة ىذه تستدعي الكفاءة،

 
 ُب كيندرج بل التعلمية- التعليمية كالعملية ٘تاشيا كيتم :اٌزى٠ٕٟٛ اٌزم٠ُٛ

 كيرمي الٌتعلم، ُب تدٌرجهم ككيفية التبلميذ ٖتصيل على ا١تستمر الٌتعرؼ بو كيقصد. صميمها
 من الٌنمط ىذا يتيح.التعليمية للوحدة ا١ترحلية األىداؼ ُب ٖتكمهم مدل قياس إٔب بذلك
 للمعلم كيسمح البيداغوجي، ا٢تدؼ عن تفصلو اليت ا١تسافة على الٌتعرؼ ١تتعلم الٌتقوٙب
 لٌسلوؾ ا١تستمر كالٌتعديل ،(67)كتعثراتو  ا١تكتسبات ُب ا١تتعلم تدرج مدل على الٌتعرؼ

. الٌتعليمي مسارىم كتصحيح تعٌلمهم كتصويب ا١تتعلمُت
. الكفاءة ُب ا١تتعلم ٖتكم ُب األ٫تية بالغ الٌتكويٍت الٌتقوٙب يعترب الصفة كهبذه     

 يراعي الٌتقوٙب ىذا فإفٌ  كالٌشمولية، اإلدماج بيداغوجية ىي الكفاءات بيداغوجية كمادامت
: ىي خاصة كإجراءات  عدة أشكاال الٌتكويٍت الٌتقوٙب يتخذٌ  ىذا كلتحقيق ، (68)اإلدماج مبدأ

 الٌتعثر نقاط اكتشاؼ قصد ا١تتعلمُت تعلم تقدـ على ا١تعلم بو يقف  :اٌزؾخ١ـ.2
 بضبط يسمح حُت االنطبلؽ كضعية ُب ضركريا إجراءا الٌتشخيص كاف كإفٍ  لديهم،

 مبدأ إٔب بالٌنظر الٌتعليمي، العمل صميم من يصبح الٌتكويٍت الٌتقوٙب ُب فإنٌو ،(69)ا١تكتسبات
 معارفو بناء من لتمكينو للمتعلم القبلية ا١تكتسبات عند الوقوؼ أساسا يتطلب الذم اإلدماج

. كتدعيمها ا١تكتسبات كىيكلة اٞتديدة،
 كما ا١تتعلمُت إلقصاء كسيلة ا٠تطف يعد ٓب: كاستغبل٢تا التبلميذ أخطاء من االنطبلؽ

 توجد منها، مفر ال طبيعية ظاىرة األخطاء ارتكاب أصبح بل الٌتقليدم، الًٌتبوم الٌنظاـ
 الٌتعليميوف كيرل.ا١تتعلموف تعثرات ُب الٌتحكم ٯتكن كمنو كالٌتحصيل، االكتساب يوجد حيث

 كاسًتإتياهتم ،(70)ا١تتعلمُت تصورات مستول على للمعلم تكشف أفٍ  ٯتكن األخطاء أفٌ 
 قصور على دالة مؤشرات تعترب األخطاء أفٌ  ،كما الٌتعليم تكييف من ٯتكٌنو ٦تا ا١تعرفية

  .(71)تعليمية أىداؼ إٔب كٖتويلها منها االنطبلؽ كٯتكن ا١تتعلم، لدل الٌتحصيل

 كتدرج ٘تاشيا إليو اإلشارة سبق كما الٌنمط ىذا يتمٌ : اٌزى٠ٕٟٛ اٌزم٠ُٛ خيٛاد
 أفٌ  Pédagogie de la maîtrise التحكم بيداغوجية ُب الٌتعليميوف كيرل الكفاءة مراحل
 الكفاءات مستول على األىداؼ ٖتديد الٌتكويٍت للٌتقوٙب مبلئمة كأكثرىا األساليب أنسب

  .  Définir les objectifs ا١ترحلية أك القاعدية
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 Hiérarchiser les objectifs.ىرميا ترتيبا األىداؼ ترتيب- 

 .ا١ترحلية أك القاعدية الكفاءات من كفاءة لكل مؤشرات كضع -

 األىداؼ بإبراز كىذا اك كإ٪تا كمرجع ا١تعيار يعتمد ال التكويٍت التقوٙب ُب: اك ٖتديد -
 .األداء ضوئها ُب نقيس اليت اإلجرائية

 جزئية آنية، سريعة، عاجلة، اإل٧تازات صورة األسئلة تتخذ ْتيث االختبار بنود إعداد -
  .التعليم كمقاطع اإلجرائية األىداؼ لتدرج تبعا تدرجها كيكوف

 ا١توضوعية، االختبارات التكويٍت التقوٙب ُب كمبلئمة شيوعا األكثر أدكات كمن
 .الذاٌب بالتقوٙب للتلميذ تسمح اليت كأسئلة متعدد من كاالختيار
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67- Georgette Goupil et Guy Lusignan. OP.CIT, p275. 
68- Franc Morandi :Modčles et Méthodes En Pédagogie, p95. 

 .229 ص التدريس، طرؽ ك مناىج ُب حديثة االٕتاىات كوچك، كوثر 69-
.70 -152 ص. 1998 دمشق، اٟتديثة، الًتبية دار ا١تعلمُت، للطبلب العملية الًتبية: ٛتداف زياد ٤تمد   
71-  Philippe Carré Et Pierre Caspar. OP CIT, p347. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 
 
 

 

 اٌْشة ّٕذ ثّْٕبٖ( اٌؾشف ) اٌقٛد ّاللخ رقٛس
 اٌؾذ٠ضخ اٌغشث١خ اٌٍغب١ٔبد فٟ ٚ

 
 ِؾّذ ساثؾٟ

 ر١بسد . خٍذْٚ اثٓ عبِْخ

 
: رٛىئخ
 ا١تعا٘ب كحركؼ ا١تبا٘ب حركؼ ٔتعناه، اٟترؼ بعبلقة كا١تسلمُت العرب اىتماـ مشل      

Articles grammaticales ou les conjonctions.  من العربية لغتهم ٯتيز ما ْتكم 
 النحو ٢تيمنة نظرا ا١تعا٘ب ٟتركؼ الغلبة كانت كإف ذكرىا، سيفٌب كصوتية ٨توية خصائص

 التاريخ ُب معركفة ثقافية طوارئ أملتو الذم اللحن كٕتنب اللساف لتقوٙب منهجا بوصفو
.    اإلسبلمي العريب
 

: ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌْشة ّٕذ ثّْٕبٖ( اٌؾشف ) اٌقٛد ّاللخ- 
( لساف )لكلمة العرب تفضيل من انطبلقا العبلقة ٢تذه األكٔب اٞتذكر ٖتديد كٯتكن      
 ا٢تجرم، الثا٘ب القرف ّناية ُب إال ييعرؼ ٓب( لغة )لكلمة العاـ فا١تفهـو". لغة" كلمة على

: يعٍت كاف كالذم اٞتاىلي الشعر منذ تداكال األكثر( لساف )كلمة عكس على كذلك
 لفظ تفدية ُب عجما أـ كانوا عربا قـو عن قـو هبا ٯتتاز اليت ا٠تاصة الكيفية على الداللة"

(1)أكتركيبو كصياغتو أ بو النطق ُب إما معُت،
 ا١تعٌت مع للساف االصطبلحي ا١تعٌت تداخل ٍب ،

 حُت" العرب لساف "ُب منظور ابن ذلك نقل كما قركف بعدة ذلك بعد للغة االصطبلحي
: لغوت من فعلة كىي أغراضهم عن قـو كل هبا يعرب أصوات أّنا كحدىا اللسن: اللغة: "قاؿ
 األصوات تتولد حيث اللساف بفداء مرتبطا البياف الكرٙب القرآف جعل كقد. (2)"تكلمت أم
 إال رسوؿ من أرسلنا وما:}تعإٔب ا قوؿ ُب كما كالعرضية األصلية بصفاهتا ٥تارجها من
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 على األمين الروح به نزؿ: }كذلك تعإٔب قولو ُب ككما ، .....{*لهم ليبين قومه بلساف
....{**. مبين عربي بلساف المنذرين من لتكوف قلبل
 الصوت بُت العبلقة ضبط ُب عظيم دكر القرآنية القراءات لعلم كاف كقد       
 كالنحوم الصرُب التوجيو ٯتثل حيث للحركؼ، التوقيفي  الرسم علم من انطبلقا كمعناه

 معٌت ٕتلية ُب أثر من لصفاهتا كما الًتتيل  أحكاـ ضمن اٟتركؼ لتجويد ميدانا للقراءات
: اٞتزرية منظومتو ُب اٞتزرم العبلمة القراء إماـ ذلك عن عرب كما بغَته، لبسو عند اللفظ

 (3)عصى بمحظور اشتباهه خوؼ      عسى محذور انفتاح وخلي

 كـر علي اإلماـ من بفمر الدؤٕب األسود أبو أداه الذم الدكر على قائم كاإلٚتاع      
 فشا الذم اللحن من اٟتد أجل من كتنقيطا رٝتا الشريف ا١تصحف ضبط ُب كجهو ا

 جهة من األعاجم بُت اإلسبلـ كانتشار جهة، من القراءة كأحرؼ اللهجات اختبلؼ بسبب
 تتميز ْتيث مشكلة كال منقوطة معجمة غَت العربية األّتدية اٟتركؼ كانت حيث أخرل،

 أدل ٦تا األحرؼ، باألحرل أك الكلم، أكاخر على كجرا كنصبا رفعا اإلعرابية اٟتركات فيها
 حركؼ ضبط ُب الدؤٕب األسود أيب جهود إٔب أضيفت  كقد. كغموضها ا١تعا٘ب لبس إٔب

 ُب كأثرىا ا١تعا٘ب حركؼ ضبط ُب الشافعي اإلماـ رأسهم كعلى األصوؿ علماء جهود ا١تبا٘ب
 الرائد كتابو ُب كتقييدا كإطبلقا كتعميما، ٗتصيصا ا١تتنوعة معانيها على األلفاظ داللة

. الرسالة
 عاـ، لغوم لسا٘ب لقانوف خاضعة كانت بل مصادفات، ٤تض ا١تباحث ىذه تكن كٓب      

 ا١تعٌت على بداللتها ٘تتاز السامية اللغات أف "مقررا الصاّب صبحي الدكتور ذلك يرل كما
 حركؼ باستخداـ ا١تتكافئة ا١تعا٘ب بُت تفرقتها كُب ا١تبا٘ب، حركؼ على باعتمادىا األصلي
 تستخدمو كما الصوت، ٔتعٌت اٟترؼ يستعمل العرب ككانت. (4)"اٟتركات أك ا١تعا٘ب

 أصل(- الصوت )أم- األكؿ أف على كالداللة بينهما، التفرقة كعند اآلف، اللسانيات
 فكذا الكتابة ُب أم ا٠تط ُب( الصوت )صورة كأما: "يقولوف كانوا ،(-اٟترؼ) أم-للثا٘ب
 اللغة علماء يقوؿ كما الكتابة ألف لو، تابعة كالكتابة أصل اللغوم فالصوت ،(5)..."ككذا

.   لو رمز كىي أصل فهو للصوت، تابعة العرب
. صحيح كالعكس بو ٮتتص خطي ْترؼ يصور أف صوٌب حرؼ كل حق كمن -أ 

 (6) "اللفظ ُب موجود ىو ما كل ا٠تط يصور أف- ب

 خاصا كتابا الفراىيدم أٛتد بن للخليل أف (7)األكادٯتيُت الباحثُت بعض ذكر كلقد     
 ٓب ْتيث ،1969 سنة القاىرة ُب كنشر التواب عبد رمضاف. د حققو الذم ،"اٟتركؼ" عنوانو

 النظرية أف " ا١تبارؾ ٤تمد األستاذ كيرل. البحث ٢تذا إعدادنا أثناء عليو العثور من نتمكن
 ،(8)"هبا مسلم غَت نظرية ىي ا١تركبة الكلمة من الوجود ُب أسبق ا١تفرد اٟترؼ بفف القائلة
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 بت ا٠تليل جهود من ابتداء القدٙب العريب اللغوم الفكر ُب جذكرىا إٔب يشَت نظرية كىي
 الضابطة االحتماالت نظرية عرب ا٢تجرم، الثا٘ب القرف ُب العُت معجمو ُب الفراىيدم أٛتد

 إثباتا" الكلمة بنية ُب اٟتركؼ بُت اٟتاصل التقليب "أك التصاقب من انطبلقا للمعٌت
 لغاية اٞتوؼ ُب القصول ا١تخارج من بدءا اٟتركؼ ترتيب مع للمهمل كردا للمستعمل

.   الشفتُت
 مبل٤تها بعض مفصبل" الكتاب "ُب سيبويو تلميذه هبا أخذ اليت النظرية نفسها كىي      

 إٔب" ا٠تصائص "ُب جٍت ابن الشهَت اللغوم أشار كقد. الحقا سنشَت كما الرابع اٞتزء ُب
 النظر ملفتا  (9) "كسيبويو ا٠تليل عليو نبو  شريف موضع ىذا: "فقاؿ الرائدين ىاذين جهود
. (10)"بالقبوؿ اٞتماعة كتلقتو: "قاؿ ٍب كمعانيها، اٟتركؼ بُت القائمة ا١تناسبة إٔب بذلك

 مبينا فيقوؿ ذكره السابق ا١تصدر ُب لو السابقُت العا١تُت ٢تذين بنماذج ذلك بعد كيستشهد
 لصفات التوظيف من انطبلقا ا١تعٌت ىيئة على الٌلفظ يصوركف أّنم ككيف العرب مذىب
 ا٠تليل عليو نبو قد مذىب كىذا: "للفظ ا١تراد ا١تعٌت لبياف ا١تخرج ُب ا١تتقاربة اٟتركؼ

 ،صر عنو العبارة ُب فقالوا استطالة اٞتندب صوت ُب تو٫توا كفّنم ا٠تليل قاؿ كسيبويو،
 على جاءت اليت ا١تصادر ُب سيبويو كقاؿ. صرّ  صرّ  فقالوا تقطيعا البازم صوت ُب كتو٫توا
ف  ُب اٟتركات توإب فقابلوا الغلياف ٨تو كاٟتركة لبلضطراب تفٌب إّنا: حركات بثبلث فػىعىبلى

. (11) "األمثاؿ ُب ا١تعا٘ب بتوإب األفعاؿ
 .الرسالة الرائد كتابو

 ُب موقعو عرب صفاتو مع تتعاكف كىي. اٟترؼ بنطق أصبل ترتبط اٟتركة أف كا١تعركؼ     
 ابن عنو عرب ما كىو األصوات بُت اللفظي النسب عرب ا١تعٌت ُب ا١تضارعة لتحقيق اللفظ بنية
 للقيمة بالنسبة كىذا .(12)ا١تبدلة األحرؼ أخوات إّنا: لئلبداؿ ا١تسوغ للتقارب تعليلو ُب جٍت

 ُب العريب للفظ بالثنائية القوؿ على الًتكيب، حاؿ ُب أخيو مع الواحد للحرؼ التعبَتية
 الثا٘ب حرفها ضعف معجمية أـ كاحد، مقطع ذات تارٮتية أكانت سواٍ  البنائية أصولو

. (13)الشدة بواسطة ثبلثية ففصبحت
 القيمة مكتشفا البساطة ٟتالة متوغبل الًتكيب حالة من انطلق جٍت ابن كلكن     

 با١تعٌت يوحي ٍب معُت، صوت على يقع كلمة من جزء كىو "الواحد للحرؼ التعبَتية
 قرره ٔتا مباشرة ا١تعٍت كلعلو . (14)"آخره أـ كسطو أـ الٌلفظ أكؿ ُب أكاف سواء ا١تناسب
 الذائع الشائع الرأم ككاف: "قائبل العربية اٟتركؼ أسرار حوؿ ْتثو قي جواد مصطفى الدكتور

 من أناس فطن ٍب فركدية معاف ٢تا كليس نسبية، تركيبية تفليفية معاف ٢تا "ا١تبا٘ب حركؼ "أف
 كيقصد . (15)"فركدم كمعٌت نسيب معٌت ٢تا يكوف أف ٯتتنع ال أنو إٔب اللغة ك الصرؼ علماء
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. الًتكيب حالة ُب للحرؼ التعبَتية بالقيمة الصاّب صبحي الدكتور عناه ما النسيب با١تعٌت
. البساطة حالة ُب العريب للحرؼ التعبَتية القيمة الفركدم با١تعٌت كيقصد
 كسعد صعد الكلمة أكؿ ُب كقع ٦تا جٍت ابن هبا يستشهد اليت األمثلة كمن      

 كاٟتائط اٞتبل ُب الصعود كىو يرل، مشاىد أثر فيو ١تا أقول  ألّنا الصاد فجعلوا: "فيقوؿ
 صعود فيو ذلك مع أنو إال حسا يشاىد كال يظهر ال ١تا لضعفها، السُت كجعلوا ذلك، ك٨تو
 إال الواحد للحرؼ التعبَتية القيمة جٍت ابن إثبات مع كلكن ، (16)..."اٞتسم صعود ال* اٞتد
 ُب ذلك يثبت كما عاـ معٌت أداء ُب تشارؾ صوتية ٣تموعات إٔب اٟتركؼ تصنيف يرل أنو
 على الفاء مازجتهن إذا كالنوف البلـ كالراء كالطاء كالتاء الداؿ ازدحاـ "أف من" ا٠تصائص"

 .(17)"ك٨تو٫تا كالضعف للوىن أّنا معانيها ك٣تموع أحوا٢تا ففكثر كالتفخَت، التقدٙب
 كبار معجميوف عليها كاعتمد ا١تفعوؿ، سارية جٍت البن العبقرية اٞتهود كبقيت      

 حيث ا٢تجرم العاشر القرف حىت األلفاظ، معا٘ب داللة لضبط" ا١تقاييس "ُب فارس كابن
.  اٟتركؼ صفات من انطبلقا الصوتية اللسانية جذكرىا (18)ا١تزىر ُب السيوطي اإلماـ كشف
  فاكتت ككيف ١تعانيها، األلفاظ مناسبة بديع إٔب فانظر: "ا رٛتو السيوطي يقوؿ      

 كاأللُت فيها األضعف اٟترؼ فجعلت ا١تعا٘ب، ُب ا١تتقاربة ا١تقًتنة األلفاظ ىذه ُب العرب
 ا١تعا٘ب )من يقصد ،"صوتا أك عمبل كأخف كأقل أدٗب ىو ١تا كاأل٫تس كاألسهل كاألخف،
 كاألشد األقول اٟترؼ كجعلت: "مردفا يقوؿ ٍب ،(عليها الدالة اسوسات كتسمية كاألفكار
 ا١تطردة اللغوية الظاىرة ىذه سر فما. (19)"حسا كأعظم عمبل أقول ىو ١تا كاألجهر كاألظهر

 كمازالت السيوطي، إٔب جٍت  ابن من قركف سبعة حدم بُت مبل٤تها ضبطت اليت العربية ُب
 بقية بل الساميات أخواهتا دكف العربية هبا انفردت ك١تاذا اآلف؟ ٟتد الباحثُت اىتماـ ٣تاؿ
 ؟، ال أـ كأثبتوىا؟ ا١تتخصصوف استخرجها ذلك لتفسَت منطقية تعليبلت أىناؾ العآب؟ لغات

 العربية، اللغة ُب إل٭تائية كا التعبَتية قيمتو( فونيم )كصوت للحرؼ بقي ١تاذا آخر، ٔتعٌت أك
 اللسانية ا٠تصائص ُب العربية اللغة شقيقات السامية اللغات معظم ُب ذلك انقرض بينما
 اللساف دراسة إٔب مدخل: "القيم ْتثو ُب صاّب حاج الرٛتاف عبد الدكتور يقوؿ.  العامة

  :التاريخية األسباب معددا" البشرم
 كثَتا ساعد السنُت، آالؼ منذ العربية اٞتزيرة شبو ُب العربية اللغة أىل انعزاؿ اف -1

 هبا خرج كاليت األخرل السامية اللغات بعكس* كلماهتا ٞتذكر األصلية البنية بقاء على
 كاليت مثبل كاألكادية ،(كالشاـ الرافدين كببلد اٞتزيرة شرؽ )األصلي ا١توطن عن أصحاهبا

. كاإلعراب اٟتلقية اٟتركؼ أكثر فقدت
 الصوامت أم( الصحيحة اٟتركؼ )اٞتوامد اٟتركؼ على فيها األصوؿ بناء ارتكاز -2

 أكربية،حيث ا٢تند اللغات ُب اٟتاؿ ىو كما كاٟتركات العلة حركؼ كىي الصوائت، على ال
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 الصوائت ٢تذه كاإللصاؽ (20)النحت على اشتقاقها أك اللغوية ا١تادة أصوؿ بناء  ُب قائم األمر
 تغيَت على تعمل ٢تا لواحق أك األصلية للحركؼ كسوابق زكائدا ٘تثل كاليت( اللينة اٟتركؼ)

        Les voyelles (21)األصلي اٞتذر معٌت
 استقرار لعدـ العاـ ا١تعٌت لضبط ضركرم ا١تصوتة اٟتركؼ إٔب اللغات ىذه فحاجة -3

 .(22)كاشتقاقها الكلمة تصريف ُب كاحدة حالة على اٞتامدة حركفو
 األصوؿ شفف ىو كما أصواهتا، عدد ُب متحدة ليست كلماهتا أصوؿ أف -4
 كمنها الثبلثي، كمنها الثنائي، فمنها كبَتا، اختبلفا اختلف ذلك ُب ٗتتلف بل السامية،
                                                           .(23)الرباعي

 ٯتكن مستقلة كلمة ٔتنزلة نفسو ىو للكلمة العاـ ا١تعٌت على الداؿ األصل أف -5
 ُب األصل فيبقى أحيانا، الواقع ُب الفصل ىذا يتحقق كقد حدة، على هبا كالنطق فصلها
 ذكرىا علمية أخرل مربرات األسباب ٢تذه كيضاؼ (24)آخر، عنصر كل من ٣تردا الكلمة
:    كمنها االشتقاؽ باب ُب (25)العربية كخصائص اللغة فقو: كتابو ُب ا١تبارؾ ٤تمد األستاذ
 ترجع اليت األلفاظ بُت ا١تشًتؾ القدر إف: األف١ٍخ األفٛاد فٟ االؽزشان- أ

 الذم األساس كىو الكلمة مادة كيسمى حركؼ ثبلث العربية اللغة ُب ىو كاحد، أصل إٔب
 أنساهبا ْتسب كٚتعتها( ا١تعاجم ىذه أم )األلفاظ رتبت فقد العربية ا١تعاجم ترتيب ُب اٗتذ

   (26) ...كأصو٢تا
 منو مشتق ا١تصدر أف "ا٠تصائص ُب صرح جٍت ابن أف الصاّب صبحي الدكتور كيرل

 األندلسي مالك ابن عن نقل كما  (27)"اٟتجر من كاالستحجار النبت من كالنبات اٞتوىر
 اسم من يصاغ كقد كثَتة ٔتعاف كمتعديا الزما فعلل بػ الرباعي انفراد " التسهيل ُب

 ال العُت اسم يريد كىو* رباعي اسم من( فعلل )الرباعي الفعل باشتقاؽ فصرح ،(28)"رباعي
 الكلمة تركيب ُب األساسي العنصر ىي الثبلث كاألصوات اٟتركؼ ىذه إف. (29)"آخر شيئا

.  فيها الثابت العنصر كذلك كىي العربية،
 أك اٟتركؼ ُب تشًتؾ اليت األلفاظ إف" :اٌْبَ إٌّْٝ فٟ االؽزشان -ب
 ابن كيسميو مفرداهتا ينظم عاـ أصلي معٌت ُب كذلك تشًتؾ األصلية، الثبلث األصوات

 لتنوع الصرفية الصيغ تفٌب ٍب مادة، كل ُب الكبلـ بو كيصدر ،(30)األصل" مقاييسو "ُب فارس
 -.سفلتمونيها – الزيادة أحرؼ عرب العاـ ا١تعٌت

 ىذا إف :األٌفبً ٘زٖ فٟ ٚاؽذا رشر١جب ِشرجخ اٌؾشٚف ٘زٖ رىْٛ أْ -ج
 أك اٟتركؼ كىي ظاىرة مادية عناصر ثبات على يقـو كالذم العربية ألفاظ بُت االرتباط

 ٠تصيصة مستًتا ٥تتفيا أك ظاىرا باديا أكاف سواء ا١تعٌت من قدر كثبات الثبلث األصوات
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 ٢تا تسمح حية صبلت من ألفاظها بُت ٔتا متعلمها تشعر  اللغة ىذه خصائص من عظيمة
. (31)"السوم كالتوليد ا١تنهجي باالشتقاؽ

 
 
 : اٌؾذ٠ضخ اٌٍغب١ٔبد رزقٛسٖ وّب ثّْٕبٖ( اٌؾشف ) اٌقٛد ّاللخ

 حىت األكربية النهضة عصر خبلؿ العبلقة ٢تذه التارٮتي ا١تسار نتتبع أف نشف ٓب    
 ا١تقارف با١تنهج مستعينة (32)*التارٮتية اللسانيات فيو تبلورت طويل مسار كىو العشرين، القرف

 بعد اإلسبلمية العربية اٟتضارات كىج انطفف قد كاف حيث اإلنسانية، اللغات دراسة ُب
 ُب البلتينية اليونانية األصوؿ على الغرب لينطلق الوسطى القركف ُب استعرضنا كما ازدىارىا،

 اإلغريق تراث من جعل الذم ا١تعيارم ا١تنهج ساد حيث اللسانيات، كمنها الشاملة، ّنضتو
 ا١تنطق آليات استخداـ عرب العآب ُب األخرل اللغات على آلية بصورة يطبق مطلقا أ٪توذجا

.   ا١تنهجي الشك ُب الصارمة ديكارت كعقبلنية اْب، كالكيف كلياتو،كالكم ُب األرسطي
 لفرديناند موضوعيا إطارا كفر قد (1811- 1741)" باالس "األ١تا٘ب العآب ككاف

 ا١تفردات معجم "كتابو ُب العآب للغات كمقارنتو التارٮتي إحصائو عرب ذلك بعد دكسوسَت
 الغرب ُب اللغوية الدراسات ٕتددت فلقد سابقا قلنا ككما" "العآب لغات ٚتيع بُت ا١تقارنة
 النظر كىو العصر، ىذا لتيار خاضعة ككانت ا١تيبلدم (19) عشر التاسع القرف ُب األكريب
. فقط التارٮتي تطورىا خبلؿ من للظواىر
 فعل كرد  اٟتديثة اللسانيات فكانت دراسة، كل على طغت قد النزعة ىذه ككانت      
 التارٮتية، الدراسة بُت التمييز إٔب دكسوسَت كزعيمها مؤسسها نادل إذ النزعة، ىذه على

 الزماف، ُب ٖتو٢تا حيث من ال ىي حيث من ذاهتا، ُب الظاىرة تتناكؿ اليت الوصفية كالدراسة
 رئيسي كمحور التارٮتي التحوؿ مفهـو الناس فًتؾ ٪تو، أٯتا الوصفية النزعة ىذه فنمت
 كحىت .(33)"اللغوية للظواىر تناك٢تم ُب أساسي كمفهـو" البنية "مفهـو كتبنوا اللسا٘ب، للدرس

 لعبلقة: الغربيُت بتصور كا١تتعلقة الفصل ىذا ّناية ُب ا١توضوع ركح عن بعيدا نذىب ال
: يلي عما نتساءؿ مركبا أـ مفردا أكاف سواء ٔتعناه( اٟترؼ )الصوت

 تصوره ُب باالعتباطية القوؿ في وجدت إف العلمية المبررات أو السر هو فما
 ا١تفرد الصوت كبُت كا١تورفيمات، الدالة العناصر مستول على كا١تعٌت اللفظ بُت للعبلقة

 ما كىو  ؟( الفونيمات  )كىي نظره ُب الدالة غَت العناصر مستول على كمعناه( اٟترؼ)
.  الفصل ىذا ُب كشفو يعنينا

 التارٮتية اللسانيات دراسة ُب حياتو معظم أمضى أنو دكسوسَت عن فا١تعركؼ" -1
 حياتو أياـ أخريات ُب اال للسا٘ب، التحليل ُب البنيوم الوصفي ا١تنهج كيستخدـ كا١تقارنة،

 ُب تردا ٓب"ا١تفيدة اٞتملة"ك" اٞتملة "لفظة كانت كاذا "،(34)"الزمنية  اآلنية اللسانيات ُب
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 أصابع يتعدل ال ٔتا عرضا إال دكسوسَت كتاب ُب ترد ٓب" بنية "كلمة فإف" سيبويو "كتاب
.  البنيوية مؤسس فهو ذلك كمع الواحدة اليد

 كاألمر. ساقيا نصا باعتباره Texte كإ٪تا مصطلحا، باعتباره دكسوسَت يستعملو فلم"
 ُب عرضا [العامة اللسانيات ُب ٤تاضرات] كتابو ُب كرد" نص "للمصطلح بالنسبة نفسو
 كتفكيلها النصوص ضبط يتناكؿ علما باعتباره الفيلولوجية  الدراسة موضوع عن حديثو سياؽ

   (35)"عليها كالتعليق
 القابلة البنية عليو أطلق ما أم" أشياء "٣ترد أّنا على للغة ينظر ىذا جعلو كبالتإب "-2
 (36)"التجربة ك ا٠تاضعة للمادة، الفيزيائي ا١تنظور ُب اٟتاؿ ىو كما اٞتزيئي للتحليل

 العامة الرموز ضمن( اللغة أم)يد٣تها جعلو بالشيئية القوؿ على منو اإلٟتاح كىذا -3
 كغَتىا اعتباطية عبلمة ٣ترد اللغوية العبلمة يعترب جعلو كما السيميائي ا١تيداف ُب اللغوية غَت
.  اللغوية غَت العبلمات من

 كا١تقارف التارٮتي ا١تنهج عن عصره ُب اللسانيات علماء معظم لتخلي كاف كلقد -4
 اليت لديو العنيفة الصدمة يشبو ما السنُت عشرات  عقليتهم عليو استقرت أف بعد فجفة

 كالذم اللسا٘ب، التحليل ُب البنيوم الوصفي ا١تنهج استخداـ إتاه ُب مقدمات بدكف أزاحتو
 دقيقة غَت ْتوثو نتائج جعل ٦تا ،(37)حياتو آخر ُب إال يستخدمو ٓب إذ طويبل، عليو يتمرس ٓب
.  النقاد الباحثُت من كثَت نظر ُب

 النظر ُب ا١تتوازنة للنظرة فقدانو ُب بالغ أثر بتسرع ا١تنهج ٢تذا استخدامو كاف ٍب -5 
: حيث اللساف ك اللغة قضايا إٔب
 ذاهتا من مستوياتو تدرس  كمغلق ْتت بنيوم نظاـ أّنا على اللغة إٔب النظر -ب رجح -أ

 ُب للمعٌت اٟتاملة كالنحوية ا١تعجمية األبعاد يهمل جعلو ٦تا فقط النسق داخل من  كلذاهتا
 عليو استدركو ما كىذا كمعناه، بالصوت بالك فما اللفظ باعتباطية كيقوؿ كالسياؽ اللفظ

 البٌت إٔب الوصفية الرؤية ٕتاكز الذم ،(38)التحويلي التوليدم النحو نظرية ُب تشومسكي
 ضمن اٟترؼ فيها ٔتا ا١تختلفة البٌت ١تعا٘ب تفسَته ُب الدالٕب العنصر على الًتكيز ٍب النحوية

   .(39)كنسقا سياقا معا كالعميقة السطحية للبنية ا١تتناكلة النموذجية بالنظرية ٝتاه ما
  ا١تتكلم فيو يتحرؾ نظاـ أّنا على ال جامد نظاـ إّنا حيث من اللغة إٔب النظر -6
 من النظر أف زاعمُت" البنيويوف "ٕتاىلو قد كاف ا١تتكلم كدكر ا١تختلفة، أنظمتو مع كيتفاعل

 من أكثر العلماء تفرؽ كقد كاآلف "فقط (40)النفس علماء اختصاص من ىو الزاكية ىذه
 االرتباط أشد ترتبط أف ينبغي للغة  العلمية الدراسة أف منهم، األصل أيقن فقد فرقة،
 ألف (41)الصوت كفيزياء كالرياضيات كالطب كالبيولوجيا كذلك كالتجريبية، الدقيقة بالعلـو

 .             الرموز  من نظاما فقط كليست متعددة، جوانب ذات ظاىرة ىو البشرم اللساف
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 ،(كالفيزيائي الفيزيولوجي )بعديو ُب الصوٌب اٞتانب ففيها- 
                                                                        ا١تنطق، ضوابط خبلؿ من الرياضي االنتظامي اٞتانب كفيها- 
.                                                                    كاالجتماعي النفسا٘ب اٞتانب كفيها- 

 اٞتوانب سائر ملغيا فقط االجتماعي الوسط ُب بوضعها دسوسَت اكتفى كلقد      
 كل ينفي البنيوية آباء أحد موناف جورج يعتربه الذم بلومفيلد ليونارد أف غَت ،"األخرل

 ذلك إٔب اللجوء يرفض أم نتكلم، عندما ذىننا ُب حدكثو مفًتض ىو ما إٔب إحالة
 دكسوسَت كمنهم ٤تدثُت، لسانيُت كحىت القدماء اللغويُت لدل عهدناه الذم االستبطاف

 ككلعي . (43)"اللسانيات ُب الضعف نقاط إحدل (42)ا١تعٌت قضية بلومفيلد عد ٍب كمن نفسو،
 قد ما بُت ليفرؽ الحقا ا١تسفلة ىذه يعاِب أف ينسو ٓب اللسانية العبلمة باعتباطية الرجل

" أف ذلك من عديدة أمثلة ضاربا نسبيا، معلبل يكوف قد كما مطلقا، اعتباطيا يكوف"
-dix كباألخرل منها، تًتكب اليت بالعبارات إ٭تائها بفضل معللة توجد اليت vingt( عشركف)

neuf  أم كعشرين تسعة )على معللة غَت  عشر تسعة vingt-neuf (عشر ٙتانية)كdix –

huit  (سبعوف)ك، soixante-dix (44)معللة غَت مثلها هبا ترتبط اليت .
 فإذا لو، ا١تمثل ا١ترسـو اٟترؼ على البحت الصوت أم الكتابة، على ا١تنطوؽ الكبلـ

 ُب منهما كا١تطلق النسيب بُت دكسوسَت يرجح ٓب االعتباطية ىذه إطار ُب منها كبل أخذنا
 ا٠تياؿ من ضرب أك تصور معلبل فيها الكل يكوف ما للغة تصورنا أف معًتفا "اللغوية العبلمة

 لغة ُب ذركتو التعليل بلغ كمىت نسبيا، كمعللة جذريا اعتباطية  كىي إال اللغات من لغة ففم
 كمعناه، اللفظ بُت ا١تنطقية ا١تناسبة كجود بالتعليلية كيقصد (45)"لفظية أكثر تكوف اللغات من
 كىي داللة، ٟتركفها تكوف اليت األصوات مستول إٔب التعليل كصوؿ هبا فَتيد اٞتذرية كأما

.   الًتكيب باعتبار لفظية أكثر اللغة ٕتعل اليت اٟتركؼ
 ظهرت لسا٘ب، كمنظر دكسوسَت أكاخره ُب برز كالذم نفسو عشر التاسع القرف كُب      
 فجرت – ا١تتقاطعة كإتاىاهتا للغة ا١تتنوعة نظرىا بوجهات كاليت( الصوتوف )الفونيم نظرية
 شبهها حيث كلذاهتا، ذاهتا من ٢تا الوصفية الدراسة  ضمن.دكسوسَت أطرىا كما اللغة بنية

 ٘تتد. الفونيم كنظرية الكوف، ُب الذرة بنية تفجَت بعد النوكية الطاقة *(46)"باخًتاع "البعض
 أكثر الصوائت على تعتمد اليت ا٢تندكأكركبية ت للغا الصوتية البنية أعماؽ ُب تارٮتيا ّتذكرىا

 السنسكريتية للغة الصوٌب النظاـ ُب النظرية ٢تذه األكٔب ا١تبلمح تتجلى حيث سابقا أنا كما
.   اليونانية اللغة ككذلك ا٢تندية،
 القائم للصراع اٞتانبية ا١تخلفات عن (47)عمر ٥تتار أٛتد الدكتور األستاذ ٖتدث كلقد      

 القصدية أنصار بُت حصل الذم كاالنقساـ العامة، النظرية ىذه ضمن ا١تختلفة التيارات بُت
 الصوتية التغَتات تقنُت ضركرة األكؿ التيار أصحاب يرل كاف حيث االعتباطية، كأنصار
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 كبُت معانيها، كداللة الصوتية التغَتات متابعة ٯتكن( الصوتية القوانُت أم)ظلها كُب كتقعيدىا
 طريق عن أم طفرة اللغة ُب ٖتدث الصوتية التغَتات  أف يركف كانوا الذين االعتباطية أنصار

. صفاتو متغَتة أك ثابتا للصوت معٌت ال كبالتإب البحتة، ا١تصادفة
 فسحة كأعطى االعتباطية ىيمنة من ضٌيق اإلشكاؿ ىذا حوؿ اإلٚتاع حصوؿ كعدـ     
 من الثالث الفصل ُب عنها اٟتديث سنفصل كما ا١تبٌت، حرؼ بداللة قائلة إتاىات لربكز

. Phoneك  Aphone مصوت كال مصوت على اجملتمل( الصوتوف )الفونيم نظرية خبلؿ
 العصر ُب اليونانية عن الًتٚتة ازدىار أثناء ا١تصطلحات ىذه على العرب تعرؼ كلقد     

" صامت: "بػ" مصوت ال "سينا ابن استبدؿ حيث اٟتكمة، بيت مركز خبلؿ من العباسي
 اٟترؼ خركج كيفية التسمية ىذه ُب راعوا حيث ،"جامد "ٔتصطلح العرب النحاة كاستبدلو
.                                     الصوتية صفتو إٔب ينظركا كٓب  الصامت

 اٟتيز، ٤تدكد يكوف ٤تققا ا١تخرج كوف إٔب يرجع – اعلم كا – اٞتمود فمعٌت     
.                                             (48)الصفة بعكس خركجو أثناء اٟترؼ فيو يتزحزح ال كمنضبط

 عبد القادر عبد كالدكتور ا١تعاصركف الباحثوف أكده ٦تا الكثَت إٔب أنا كأف سبق كلقد     
 مصطلح القدماء العربية علماء استخداـ من)*( "الصوٌب الصرؼ علم" كتابو  ُب اٞتليل
 تتفق كىذا كاحد، شيء عندىم اللغوم كالصوت اٟترؼ أف إذ الصوت على للداللة اٟترؼ

   (49)(للفونيم اٟتديث اللغة علم مفهـو مع
 ُب" الفونيم "مصطلحها صبغ اليت الفونيم لنظرية الفيزيائية ا١تادية النظر كجهة كمع -أ

 قلت withney كتٍت سبقو ٦تن كغَته كورتُت تلميذ كركسزفسكي طرؼ من 1879 سنة
 أكثر إٔب العربية ُب ترٚتتو مصطلحات تضاربت الذم الفونيم إٔب نظر : الوجهة ىذه ضمن

" أدبية دراسات "ٔتجلة أكادٯتية دراسة ُب الزغوؿ ناصر األستاذ ذلك يثبت كما  تسع من
 مع كالسمع النطق ثنائية خبلؿ من عضوم أساس على "،(94-93:ص )آنفا إليو ا١تشار

 .(51)"كبلميُت صوتُت بُت التشابو ٘تييز الًتكيب ٯتنع كحيث (50)"الكتايب التمثيل استيعاب
( الصوتوف )الفونيم كمفهـو ١تصطلح تلقفو  بعد. جونز دانياؿ ا١تادية النظرية ىذه تبٌت كقد
.                                                                        سبقو ٦تن

 و كورتني بدوين جاف هبا قاـ كاليت النفسية أك العقلية النظر كجهة كمع -ب
 الفضاء إٔب األكوستيكي البعد على كالقائمة السابقة البنيوية النظرة ٕتاكز ًب ،تروبتسكوي

 أفكار "ىو أك للصوت، العقلية الصورة ىو" الفونيم حيث كالنفسي العقلي ببعديو النفسا٘ب
 مظهر لو الفكر كأف معٌت، للحرؼ أف القائل االٕتاه إٔب العودة بدأت كىكذا. (52)"صوتية
 كعلماء اللغويُت غَت على اللغوية القضايا عبء يلقي منهج "ضمن مسموع صوٌب
  .(53)"النفس
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 من صاّب حاج الرٛتاف عبد/د اٞتزائرم اللغوم العبلمة عن نقلناه ما يؤكد ىذا كلعل     
 النظرة إٔب كْتت، مغلق بنيوم نظاـ اللغة أف على القائمة الدكسوسَتية النظرة ٕتاكز ضركرة

. كاالجتماعي كالعقلي النفسا٘ب اٞتانب تتضمن اليت الشمولية
 الصوت عبلقة تصور ُب بعيدا أكثر توغلنا كقد أنفسنا ٧تد التجريدية، النظرة كمع -ج

 الوضع  مقابل ُب التوقيف أك كاإل٢تاـ الوحي نظرية إٔب اللسانيات ُب ٔتعناه( اٟترؼ)
 كتوداؿ األمريكي الغرب أقصى من علماء تبناىا كقد بالتجريد بالقوؿ كتنادم. كاالصطبلح

 ٗتيلية ٕتريدية كحدة الفونيم أف "قرركا حيث ،كجيمبو شرقا اليابانية جزر أقصى كمن وبالمر
 ،تروبوزكوي التصور ىذا تزعم كقد ،(54) "الصوتية خصائصها عن ٘تاما مستقلة مصطنعة

 اللغوية األصوات ىل: كىو كبَت سؤاؿ تولد الثبلث االٕتاىات ىذه تصارع ميداف كعلى
  ال؟ أـ كالوظيفي األكوستيكي جانبها ُب سواء قوانُت ٖتكمها
 الصوٌب السياؽ على هتيمن صارمة قوانُت ىناؾ بفف ،ليسكاين األ١تا٘ب العآب ككافق -1

 النحاة  الرؤية  ىذه عن دافع ك٦تن"  ،(55)مضبوطة تغَتات ضمن ك٢تجة، كمكانا زمانا
 ا٢تيمنة كألغوا "،(56)"الصوتية القوانُت ُب استثناء ال أنو رأكا كالذين أ١تانيا ُب ادثوف أك الشباف
  الفصيحة اللغة على تعميمو مع السيكولوجي بالتفسَت مستدلُت اللغوم التفكيل على ا١تنطقية

.                       (57)"معا كاللهجات
 التعمق ُب ٗتصصوا ٦تن ا١تدرسة ىذه ضمن كبار مستشرقُت أعبلـ كجود أف شك كال     

 الًتاث ُب العريب اللغة بفقو إ١تامهم مع لدكو، كنو ككلماف كرب السامية اللغات ُب الدراسي
 بفنو أمرىم ٭تسموف جعلهم ذلك كل ،"ا٠تصائص ُب جٍت ابن ذكره ما كخاصة اإلسبلمي

 ُب الشك كاليت عليها، بنيت اليت كاألسس القواعد معرفة بدكف اللغة تطوير ٯتكن ال"
". ا١تولد دكف منها األصل ُب ال أـ توقيفو كانت اف النظر بغض كجودىا
 التغَتات بفف تنادم اللغويُت من أخرل ٣تموعة ىناؾ: "ذلك من النقيض كعلى  -2
  نظرة عن تطرفا التقل النظرة ىذه كلكن البحتة، ا١تصادفة طريق عن اللغة ُب ٖتدث

 .                              (58) "ذلك عكس تثبت كاٟتقائق الشواىد اف حيث الصوتية، القوانُت لفاعلية ا١تتعصبُت
 كجهة فاف ككل( الصوتوف )الفونيم نظرية ٖتت ا١تنضوية االٕتاىات كل بُت كمن

 ٓب حيث القبوؿ، ٢تا كتب اليت ىي السابقة االٕتاىات ٤تاسن بُت ٚتعت اليت الوظيفية النظر
 ربط ُب العقلي النفسي اٞتانب كال" الصوت  "رصد ُب الفيزيائي التجرييب ا١تادم اٞتانب تلغ

 تعار ُب الحقا سيفٌب كما تغيَتا أك تفريقا با١تعٌت ا١تكتوب كاٟترؼ ا١تنطوؽ الصوت
 ،(59)"ا١تعا٘ب بُت التفريق  ٯتكن طريقو عن صوتية كحدة أصغر "ىو تعريفها كفق يفها،فالفونيم

  .(60)"ا١تعٌت تغَت إٔب يؤدم تغيَتىا صوتية كحدة أصغر "ىو أك
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 بُت ٔتقارنة ا١تقاؿ ىذا ٩تتم أف كسنحاكؿ نرجع ككفننا اٟتديثة، اللغوية كالدراسات      
 ٢تذه اٟتديثة اللسانيات ُب الغربية كالنظرة ٔتعناه،( اٟترؼ )الصوت لعبلقة العربية النظرة

:                                                                            العبلقة
 فيها الواسعة اٟتجاز بصحراء اٞتزيرة عمق من منبثقة أصيلة العربية النظرة جذكر إف -1

 .  السكوف العدٯتة البدكية اٟتياة ُب فراغها ملء يصعب كاليت
 أرسطو عند فاٟتركة" أرسطية أسس ذات التينية يونانية جذكرىا الغربية النظرة بينما -2

 يستطيع كالعقل الظواىر، كتسكُت ٕتميد ىو ىنا اليونا٘ب الًتاث أساس إذ معقوؿ غَت شيء
 خارجة األمور يتفمل فهو األكلية، الوحدات إٔب يصل كبو جامدة، كىي األشياء يفهم أف

 إٔب مثبل تنظر فهي" السكونية ىذه ظل ُب للحرؼ نظرهتم كانت كىكذا .(61)"اٟتياة منها
mončme" مثبل "نقوؿ كفف جامدا مكتوبا النص

 الكلمة بنية ُب يراعوف أم "ضرب  (62)
 يضيع اإلعرايب ا١تعٌت جعل ٦تا العرب ضبطو كما الصوت ٔتعٌت اٟترؼ ال ا٠تطي اٟترؼ
 ىو ىذا كرٔتا اللغوية البنية تراكيب ُب الصوائت بكثرة رده شوا مطاردة إٔب فيضطركف عندىم
 ضمن دكسوسَت عند اٟترؼ لداللة االعتباطية بالرؤية القوؿ ُب كاللبس االضطراب ُب السبب
.  البشرية للغة الوضعية النظرية

 اٟتدث أف إال اللغوية، ا١تمارسات كل ُب مطلقا اٟترؼ أصل ىو الصوت كاف كإذا
 ٬تعلو الزمن مسار صلب ُب الكبلـ اندراج "أف إذ خطي حدث ىو النهاية ُب الكبلمي
 ُب العبلمية األنظمة سائر عن لو ا١تميزة ا٠تاصية تصبح إّنا حىت ا٠تطٌية بسمة مطبوعا
 ليس فعليا ا١تنجز كجودىا ُب الزمٍت بالبعد اللغوية الظاىرة ارهتاف أف ذلك كالتواصل، اإلببلغ

 األخرل، عن إحدا٫تا تنفكٌ  ٍب عرضا تتماٌساف الكوف ُب ظاىرتُت بُت خارجي تفاعل ٣ترد
 ُب إال تصوره ٯتكن ال الكبلـ حدث أفٌ  إٔب استنادا الداخلي االقتضاء مداره ارهتاف ىو كإ٪تا

 اٟتدث أفٌ  من لو كتنبهوا اللغويوف أثبتو ما يعٍت ال كىذا. (63)"للزمن الفيزيائية الصَتكرة صلب
 تلك ،منها لو ا١تكونة أجزائو بتبلحق مرهتن كتبٌعضو متبٌعض: "الصوٌب النطاؽ على اللسا٘ب
 مقطعة كأصوات منتظمة حركؼ من مركب الكبلـ إفٌ : "اآلمدم يقوؿ باألصوات، ا١تتعلقة
(. منها ينشف أم )،(64)"الكبلـ الكلمات تركب كمن الكلمة، تكٌوف كمنها كتتجدد تتعاقب

 اليت ا٢تامة األساسيات من ٣تموعة على يقـو أنو نبلحظ فإننا القوؿ ىذا تفملنا فإذا
 ىي كالتحدد كالتقطيع كالتعاقب االنتظاـ: التالية القيم فنسجل: الصوٌب ا١تكوف يستدعيها

 .(65)."كاٟتديثة القدٯتة اللغوية الدراسات  ُب ا٢تامة الركائز من
 العبلقة تصور ُب التنسيق ٤تور ٘تثل اليت ا١تمٌيزة ا٠تاصية ىي االنتظاـ خاصية كلعل
 سر كتابو ُب ا٠تفاجي سناف ابن ذلك إٔب تنبو كلقد عموما، كالصوت اٟترؼ بُت الصحيحة
 ،"اإلفادة بقصد ا١تعقولة اٟتركؼ من انتظم ما: "ىو الكبلـ أف عن حديثو عند الفصاحة
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 من تنطلق اليت ىي السامع ذىن ُب ٘تامو ا١تعٌت هبا يبلغ اليت الفصيحة اإلبانة أف يرل فهو
 (.  فردية بسيطة داللة )ا١تعٌت أككل( مركبة داللة )ا١تعٌت من جزءا ذاتو ُب ٭تمل الذم اٟترؼ

 كمضى ْترؼ أتى لو ألنو االنتظاـ شرطنا كإ٪تا: "قائبل السابق كتابو ُب ذلك كيعلل
 زائدة أكانت سواء كالنوف ،(66)"كبلـ بفنو كبلمو كصف يصح ٓب آخر ْترؼ أتى ٍب زماف،

 قائما ا١تعٌت بالتإب يستمر ك االنتظاـ ليستمر الزماف فراغ بغنتها ك٘تؤل ٖتقق اليت ىي تنوين أـ
.  اٞتمل تراكيب أك الكلمة احرؼ بُت

 متحركة كىي اٟتركؼ إٔب ينظركف فكانوا العرب كخاصة للهنود بالنسبة أما -3
 الصحراء ُب الفضائي الفراغ ١تلء كجرا كنصبا رفعا للمعٌت ا١تديرة اإلعرابية حركاهتا بتحوالت

 إٔب الكلمة ٖتليل يتم العربية اللغة ففي الغيث، كمساقط الكؤل عن ْتثا فيو التنقل خبلؿ من
 كأركمة االشتقاؽ مصدر ٯتثل ثابت جذر إٔب كلها ا١تتحركة الصيغ فيها تؤكؿ أكلية بنائية مادة

 كاٟتاضر ا١تاضي ُب ا١تختلفة بفزمنتو اٟتركي اٟتدث لتنوعات الضابط كاالستقرار االنتساب
.    كا١تستقبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚئؽبالد ٘ٛاِؼ
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 الثانية اٟتلقة ضمن ىذا مؤلفو إٔب صاّب اٟتاج الرٛتاف عبد الباحث الدكتور أشار  العاـ اللغة علم ُب -1

. سابق مرجع ،52-51 :ص اٟتديث، اللساف علم إٔب مدخل: بػ كا١تعنونة ا١تسلسلة دراستو من
 ٤تمد ىاضم ا، حسب أٛتد ٤تمد الكبَت، علي ا عبد: ٖتقيق ،45:ج منظور، البن العرب، لساف -2

  .4050: ص دط،دت، القاىرة،مصر، –النيل ، ا١تعارؼ دار الشاذٕب،
 القيم ابن دار  موسى، إبراىيم علي بن الرازؽ عبد اٞتزرية،  ا١تقدمة شرح  ُب التجويدية الفوائد: انظر -3

 94: ص ،2007، 1428: ت ،2:ط القاىرة، عفاف، ابن دار ،
 ،2009: سنة ،17:ط لبناف، بَتكت، للمبليُت، العلم دار الصاّب، صبحي/ د اللغة، فقو ُب دراسات -4

  .49:ص
 ،2العدد ،1مج ،(اللسانيات ٣تلة )اٞتزائر، صاّب، ٟتاج الرٛتاف عبد البشرم، اللساف علم إٔب مدخل- 5

                                                                                                  26-25: ص ،1972:سنة
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 اٌّغشة، فٟ األدثٟ إٌمذ ٚم١ْخ
 ّٔٛرعب اٌغج١ٕ١ْبد ِشؽٍخ

 
 فضاصٞ اٌغالَ ّجذ. د

 . ٚآداثٙب اٌْشث١خ اٌٍغخ ؽْجخ
  اإلٔغب١ٔخ ٚاٌٍَْٛ ا٢داة و١ٍخ

 اٌّغشة. أوبد٠ش عبِْخ
 

 :األدثـٟ إٌمذ ريـٛس -1
 العامة االجتماعية الظاىرة من أك األدبية، الظاىرة من جزءا باعتباره النقد إف     

 كمن االجتماعية، البنيات على طرأ الذم التحوؿ مواكبة من لو مناص ال أمشل، ٔتفهـو
 حصيلة بإفراز انتهت كاليت ا١تتجددة الواقع حركة عرفتها اليت كالصراعات التغَتات عن التعبَت

 فكاف ،…كمسرح كقصة، كركاية، شعر، من األدبية، األجناس ٥تتلف مشلت متباينة، إبداعية
 كسرب اٞتديدة التجارب مسايرة على تقول سوؼ نقدية حركة لظهور إرىاصا ذلك

 . مضامينها
 ترث ٓب عصامية، انطبلقة انطلقت األدبية النقدية اٟتركة أف يعٍت ىذا فهل     

 تسميتو ٯتكن ما معو كأحدثت عنو، فاستغنت موجودا، كاف اإلرث أف أـ عليو، ترتكز ٣تدا
. ؟"قطيعة"

 كاف أنو غَت ظهورىػ، فًتة ٖتديد يهمنا كال ػ قبل من كجد النقد أف اٟتقيقة     
 كمرد التقليد، مرحلة ُب يزاؿ ال كاف أدؽ، كبعبارة. اآلف عليو ىو ١تا ٥تالف إتاه ُب يسَت
. أخرل جهة من الفٍت اٞتانب على كارتكازه ، جهة من األدبية األعماؿ طبيعة إٔب ذلك

 ٤تاكالت تعترب الثبلثينات، منذ ظهرت اليت األدبية ا١تمارسات فإف اٟتاؿ، كاف ما ككيف
 ْتق، كتعترب الستينات، متم منذ با٠تصوص ظهرت طبلئعية ٟتركة الطريق مهدت نقدية،
 ُب حدث الذم التطور بفف القوؿ ٯتكن أخرل، كبعبارة. عندنا النقدية النظرية تاريخ ُب ٖتوال
 كالفكرية االجتماعية البنيات تطور إٔب أساسو ُب يرجع الفًتة، تلك منذ األديب النقد

. ا٠تارجية بالتيارات تفثره على عبلكة كالسياسية،
 القدٙب النقد حدكد ٗتطي على ا١تغريب النقد قدرة بو يقصد التطور ىذا فهل     

 اٞتودة حيث من األشعار بُت كالتمييز الرصينة، كاأللفاظ اٞتزلة، باألساليب مهتما ظل الذم
 ا١تضموف؟ ُب تطور أنو أـ كالرداءة،
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 ألف" التطور "مصطلح عن ٮترج أف ٯتكن ال السؤاؿ، من األكؿ الشق أف الواقع     
 السرغيٍت، ٤تمد الدكتور يقوؿ كما ا١تضموف، فإف كبالتإب كالتفثَت، التبليغ ُب دكره لو الشكل

 (1).الشكل خبلؿ من إليو نصل
 األديب النقد كأف خصوصا الذىن، إٔب يتبادر ما أكؿ فهو السؤاؿ، من الثا٘ب الشق أما    

 الواقع، عن التعبَت على قدرتو مدل ىي رئيسة، زاكية من األديب اإلنتاج إٔب ينظر ا١تعاصر
 مقياس كىناؾ. التحجر أك بالتطور عليو ٭تكم ٍب كمن كتناقضاتو؛ بصراعاتو عليو كانعكاسو

 ا١تفاىيم ٍب كالتعرية، للكشف ا١تستعملة األدكات ُب كا١تتمثل إليو اإلشارة من البد آخر
. منها ينطلق اليت كالرؤل
 تطور ُب البحث ىو ٫تنا داـ ما" التطور "مصطلح شرح إٔب ْتاجة لسنا أم، كعلى     
. العنصر ىذا جوىر تعترب كاليت نفسها، النقدية اٟتركة
 ٖتديد حسب السبعينات مستهل منذ كانت التطور بداية أف إٔب أكال أشَت أف أكد    
 با١ترحلتُت الصلة كاىية أّنا كرأل ،"كالتفصيل التفسيس "العوُب ٧تيب ٝتاىا كقد النقاد،

 التارٮتي التطور كانتفاء التفاعل كضعف االنقطاع" بسبب "كالتجديدية التقليدية السابقتُت
 (2).الذاٌب
 أسباب إٔب يرجع ذلك فإف األدبية، النقدية ا١تراحل بُت الصلة بضعف القوؿ صح كإف    
 غربية مناىج على تفتحت شابة، أقبلـ تقودىا اٞتديدة النقدية الوضعية أف منها عدة،

 قدرتو كمدل مسا٫تتو، مدل »ىو النقد من األساسي الشيء جعل إٔب تطمح مستحدثة،
 (3)«.األدبية حياتنا كإٔب الفكرية حياتنا إٔب اٞتديد إضافة كعلى الوعي، بلورة على

 على األديب النص ألبراز كسيلة النقد اٗتاذ إٔب تسعى اٞتديدة الطموحات فهذه     
 الواقع عن يعرب ا١تضموف ىذا ىل ٔتعٌت. كاحد آف ُب للشكل االعتبار إعطاء كإٔب حقيقتو،
 يعيشو عما معزكلة موضوعات يتناكؿ أنو أـ جدلية، بطريقة التفاعل أجل من بو كيلتحم
 أىي الواقع، ىذا ١تعانقة النص صاحب عليها يعتمد اليت الوسيلة ىي ما كبالتإب اجملتمع؛

. التفجَت؟ إٔب بدكرىا هتدؼ معربة لغة ىي أـ ا١تشوقة، األساليب تعتمد فضفاضة
 ا١تنظور من أكثر ا١تعيش الواقع على ترتكز أصبحت ا١تعاصر، األديب النقد نظرة إف     
 الفًتات عن السبعينية ا١ترحلة طبيعة اختبلؼ ُب يتمثل آخر، سببا كٙتة. السابق النقدم

. االجتماعي الوعي مستول حيث من السابقة،
 تظهر أف شفّنا من يكن ٓب ا١ترحلة، عرفتها اليت كالفكرية السياسية الصراعات فاحتداـ     

 السياسي مطلبو من جردىا ا١تغريب الشعب كاف حيث ا٠تمسينات، ُب سيما قبل، من
. ذاؾ كقت يظهر أف شفنو من كاف صداع من أم ،(االستقبلؿ)
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 بُت انقطاع خلق على عملت أّنا ُب شك من ليس كغَتىا، األسباب فهذه إذف    
 كالضعف بالتشتت ينعتوّنا النقاد من العديد جعل الذم األمر ىو كرٔتا النقدية، ا١تراحل

 ك٦تا: »يقوؿ العوُب ٧تيب فهذا. ا١توضوع ُب كثَتة آراء تضاربت كقد. بدايتها ُب كالتهميش
 غَت فيو كاٞتهود السبعيٍت العقد ّناية إٔب نفحتو بداية منذ النقدم حقلنا أف بلة، الطُت يزيد

 ثابتا تقليدا األديب تارٮتنا عرب يكن ٓب النقد أف أم ا٠تاطر، كىول للمزاج كخاضعة منتظمة،
 اٞترائد طيات ُب مهمشا ظل كما…كيتفتح ليًتعرع التعليمية مؤسساتنا يدخل كٓب كمرعيا،
 (4).«كاجملبلت
 بداية ألّنا الوضعية، تلك على كانت بدايتها، ُب النقدية، ا١تمارسات أف كصحيح     
 إٔب أدت شديدة، معارضة تلقت كأّنا خصوصا كالتشتت، التعثر من ٢تا فبلبد. ٕتريبية
 قدميها على الوقوؼ من ستتمكن التجربة، كتطور الزمن مركر مع لكن. عنيف صراع انفجار

 حقيقة فهي كاجملبلت، الصحف ُب النقد هتميش ٮتص كفيما. األدبية االنتاجات كاستبطاف
 حتمت ا١تثقفينػ من العديد صرح ػكما النشر فصعوبة كاألديب، التارٮتي الواقع ُب يربرىا ما ٢تا

 اليت اٞترائد ُب كتاباهتم نشر إٔب بالنقاد دفعت السياسية، االنتماءات أف كما ذلك،
 ُب النقد يهمش أف كالسياسية الفطرية القناعات كبدافع طبيعيا فكاف. فيها الكتابة يفضلوف
 التشتت، مسفلة أما. التوثيق إٔب حاجة ُب ىو كإ٪تا هتميشو ليس اٟتقيقة ُب لكنو. الصحف

 ا١تستجدة، الغربية ا١تناىج بُت أنفسهم النقاد تشتت أ٫تها، أسباب، لعدة ترجع حالة فإّنا
 يعيش أف عندنا األديب النقد على فرض ما كىذا ا١تغربية، الًتبة إٔب نقلها ٤تاكلتهم أثناء

 ٖتمل ا١تهارات، سراب من ألواف إظهار ركاده بعض حاكؿ كإف كالتجزئة، التشتت مرحلة»
 ُب متميزة، مناىج أك نظرية فرض ٢تم ٗتوؿ كاسعة ثقافة ٯتتلكوف بفّنم االعتقاد على القارئ
 ال اليت األكربية النقدية ا١تذاىب بقايا سول يرددكف كال األمور، قشور سول يعرفوف ال أّنم حُت
 (5)«.لديهم ٗتتلط زالت

 ا١تؤسسات إٔب الدخوؿ عن النقد عجز حوؿ العوُب ٧تيب رأم ُب لنبحث عدنا كإذا     
 نظرة فبإلقاء اآلف، حد إٔب نسبيا يعرفها زاؿ كال األديب، النقد عاشها حالة فتلك التعليمية،

 جاىلية، )قدٯتة نقدية نصوصا إال ٧تد ال العريب األدب شعبة من األكؿ السلك مقررات على
 كىي ،…كقدامة كاٞتاحظ قتيبة كابن سبلـ ابن آراء دراسة تتناكؿ ( عباسية أموية، إسبلمية،
 كالصحف، اجملبلت ُب الطالب عليو يطلع ما كإٔب ا١تعيش، كاقعنا إٔب بصلة ٘تت ال نصوص

 الذين األساتذة لبعض اٟتديث العريب األدب أقطاب بعض آراء دراسة استثنينا إذا اللهم
 أك النقد حرماف يعٍت ال ىذا لكن… الغربية/ العربية أك العربية،/ العربية اٟتداثة إٔب يرنوف
 على تفتحهم بفضل استطاعوا جامعيوف أساتذة فهناؾ. ا١تدرجات أبواب كلوج عن عجزه

 أك بطريقة كجوده يفرضوا أف دراستهم ُب ا١تعرفة أصناؼ على كاعتمادىم ا٠تارجية، التيارات
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 اٟتديث ا١تغريب األدب ُب ْتوث إ٧تاز على الطلبة من العديد أقدـ ذلك كمن بفخرل،
. كمسرح قصَتة كقصة كنقد شعر من كا١تعاصر
 ضعف من السبعينات بداية ُب األديب النقد على سجل ما رغم عامة، كبصفة     

 يؤكده كتشتت ضعف ىو كإ٪تا األدبية، لئلنتاجيات كمواكبتو تطوره، ٯتنع ٓب فإنو كتشتت،
 الصعوبات كإف. النقدية ا١تمارسات ُب ٭تدث أف قبل اجملتمع، على طرأ الذم التحوؿ

 ا١تغريب اجملتمع عاشها مثبطات األصل ُب ىي اٞتديدة، األدبية اٟتركة كاجهتها اليت كالعراقيل
 بصدؽ كيعكسها النقد هبا يلتحم أف طبيعيا فكاف كتناقضات، صراعات من فيو يرتطم ٔتا

. كأمانة
 الكم ُب متفاكتة زاخرة، ثقافية حصيلة إفراز إٔب أدت كاجتماعية تارٮتية حقيقة إّنا     

 ا١تمارسة فيها كجدت كالقناعات، االختيارات ُب متباينة كالتسطيح، كالتعميق كالكيف،
 ىل ا١تطركح، السؤاؿ لكن. كاتول الشكل ُب تطور كالتطور، للًتعرع ا٠تصب ا١ترتع النقدية
 من انتكس أنو أـ كاالجتماعية، األدبية الصراعات من يستفيد أف تطوره ُب النقد استطاع
 ؟«مفزؽ أك أزمة »تسمية على اصطلح ما ُب جديد

 
 :إٌمـذٞ اٌقـشاُ  –2

 يعرباف متعارضُت، إتاىُت أك شطرين انشطرت الثقافة أف كيف سابقا بينت لقد     
 الثقافة من جزءا باعتباره األدب كأف متباينة، سياسية كنزعات فكرية قناعات عن أساسا

 من فيها يرتطم كما الواقع، حركة كاستبطن الظركؼ ذات كعاش ا١تناخ، بنفس تفثر الوطنية،
 مرة رافضة، صرخاتو تعالت ا١تتعارضة، االٕتاىات بُت الصراع بتفجَت انتهت تناقضات،

 الواقع عن معرب صراع ىو اٟتالتُت، كلتا كُب النفس، على تتطاكؿ كأخرل النص تتناكؿ
. عليو كمنعكس منو منبعثة ا١تعيش،
 لكن السياسي، اٞتانب مساس دكف فكريا يتنازعوا أف ا١تثقفُت بإمكاف كاف كقد     
 كا١تبدعُت، الكتاب طبقة كأف سيما السياسي، باألسلوب مقنعا أصبح الفكرم ا٠تبلؼ
. كالتارٮتي االجتماعي الواقع عن اإلبداعية ا١تمارسات فصل باستحالة يؤمنوف
 طبقي، صراع األصل ُب ىو الذم الصراع، حلبة األدبية اٟتركة تدخل أف طبيعيا فكاف     

 ُب كجوده يربر ما لو كإ٪تا السماء من ينزؿ أف ٯتكن ال إذ ثقافيا، صراعا يكوف أف قبل
 قضية كأخَتا أكال فالقضية. الطبقات كجود بدكف للصراع كجود ال أنو يعٍت الوطنية، الساحة

. صراع
 لتكوف كاألساسية األكٔب اللبنة يعترب السياسي اٞتانب أف تقدـ، ٦تا يتوىم كقد     
 سول ليست فهي إبرازه، على كحدىا تقول ال السياسية النزاعات ألف ال، كاٟتقيقة. الصراع
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 الكشف على يعمل الذم لئلبداع ذلك كإ٪تا اإلذكاء، ُب الفعاؿ دكرىا ٢تا ذلك، من جزء
. االجتماعية الصراعات ُب الدخوؿ على القدرة كٯتتلك كالتعرية،
 الساحة عرفتو الذم األديب النقدم الصراع ىو ىذا، من يهمنا ما فإف كل، كعلى     
 كاستبد مدرارا، ا١تداد أساؿ كالذم السبعيٍت العقد من األخَت النصف ُب ا١تغربية الثقافية

 استطاع حد أم كإٔب تفجَته؟ عوامل ىي فما. الوطنية للجرائد الثقافية ا١تبلحق بصفحات
  الصراعات؟ ىذه من األديب النقد استفاد كماذا بناء؟ منهجي إطار ُب يسَت أف

 مناسب، غَت ٖتديد السبعينات ُب الصراعات بظهور القوؿ أف إٔب البداية ُب نشَت     
 الصراع أف غَت. ذلك من أبعد إٔب جذكره ترجع كإ٪تا العقد كليد يكن ٓب أنو أساس، على
 التيارات على األديب النقد تفتح مع لكن باالستقبلؿ ا١تطالبة ىو بركزا، أكثر كاف الذم

. مؤجبل كاف إ٪تا الصراع أف جليا اتضح نقلها ك٤تاكلة ا٠تارجية
 ٓب أّنا ٔتعٌت الفن، على قاصرة تعد ٓب األدبية اٟتركة أف على نتفق دمنا ما كا١تهم،     
 تتجاكز أصبحت ما، حد إٔب سابقا كانت كما اٞتمإب اٞتانب ُب األٝتى ىدفها ٖتصر
 الذم التحوؿ ىذا كاكبت النقدية اٟتركة فإف اجملتمع، كمشاكل قضايا لتطرح ا١تنظور ىذا

 كصعوبات، عراقيل »من كاجهها ما رغم ا١تتجددة الواقع ْتركة كالتصقت األديب التيار شهده
 مفتعل اآلخر كبعضها تدليلها، ك٭تاكؿ نفسو النقد هبا يعًتؼ موضوعية، طبيعة ذك بعضها

 (6)«.كمدسوس
 التناقضات آليات ليعرم العراقيل تلك يواجو أف الطبلئعي النقد على لزاما ككاف     

 ارؾ ستكوف رٔتا الوادنو٘ب، إليها يشَت اليت كالعراقيل الصعوبات كىذه عنها، كيكشف
 األخَت النصف ُب ا٠تصوص بوجو ظهرت حادة، كثقافية سياسية صراعات لتفجَت األساسي

 من ا١تغريب للشعر الطريبق حسن كدراسة( )77 الرب١تانية االنتخابات )السبعينية ا١ترحلة من
(. شعراء أربعة خبلؿ

 ُب حدث الذم التحوؿ إٔب الظن، غالب ُب ترجع، ا١توضوعية فالصعوبات      
 ضد علنية ثورة النقد أعلن حيث منها، جزءا باعتبارىا األدبية كاٟتركة االجتماعية البنيات
 الغربية ا١تناىج بتبنيو طويلة، فًتة النقدية ا١تمارسات ُب يتحكم ظل الذم السائد ا١تنهج

 مناىضة على يدؿ كىذا…(. التكوينية البنيوية- الشكبل٘ب- البنيوم ا١تنهج )ا١تستجدة
 االٕتاه )إتاىُت بُت عميق صراع مرحلة يعيش النقد سيجعل ٦تا لسابقو، اٞتديد التيار

 ا١تغربية الثقافة كفقو تسَت عاـ، لواقع عميق صراع صورة يشكبلف ،(اٞتديد كاالٕتاه السابق
 .كلها

 كاالختيارات ا١تفاىيم كأف خصوصا االٕتاىُت، كليدة أّنا شك فبل الذاتية العراقيل أما     
 صعوبة بلة، الطُت ُب زاد ك٦تا كاأليديولوجية، السياسية للقناعات انعكاسا غدت النقدية



188 

 

 مفاىيم اٗتذت كبذلك الوطنية، الصحف ُب النقدية ا١تمارسات نشر فرضت اليت الطبع
 بطريقة منو كاٟتط اآلخر هتجُت إٔب يهدؼ أصبح تيار كل أف بدليل أدبية منها اكثر سياسية

 ففصبحت السياسية، بالصراعات النقدية ا١تمارسات اختلطت أف النتيجة فكانت بفخرل، أك
 شخصي، لتذكؽ ٮتضع النقد جعل ٦تا السياسية، كاالنتماءات الذاتية، الٌنزاعات فيها تتحكم

 ٯتكن ذلك كمن. فوضوم تطبيق ٣ترد منو كٕتعل النقد، لوظيفة تسيء فردية كإلسهامات
. غبلب الكرٙب لػعبد« ا١تاضي دفنا »ركاية حوؿ دارت اليت اآلراء بعض إٔب اإلشارة
 الغيبية ا١ترتكزات على القائم غبلب تفكَت من جزء الركاية أف يرل الوادنو٘ب، فالبشَت     
 من جزء نفسو، غبلب تفكَت أف ىذا إٔب ينضاؼ الصراع، فكرة كإنكاره كا١تثالية،

 لقد: »يقوؿ الطبقة، ىذه ٠تدمة الركاية كتب فقد بورجوازيا، باعتباره ا١تسيطرة األيديولوجية
 عنصراف ك٫تا الطبقية، أيديولوجيتو كعلى الشخصية، ٕتربتو على اعتمادا ركايتو غبلب كتب
 يتوفركف ال الذين البورجوازيُت الكتاب من كثَت عند الفٍت، اإلبداع ٣تاؿ ُب قصور٫تا أثبتا
 كٓب ا١تاضي، التاريخ إطار ُب نفسو حبس غبلب إف ٍب. طويل كمراس أصلية موىبة على

 (7)«.كالتحليل الدراسة تستحق ظاىرة كىذه. قبضتو من التخلص يستطع
 الركاية مضموف »بفف القوؿ إٔب ذىب حُت الناقورم إدريس هبا أدٔب نفسها كا١تبلحظة     

 كأنكر ىذا، كل نفى غبلب أف حُت ُب (8)«.أىداؼ عدة لتحقيق كتبت أّنا فعبل يؤكد
 الركاية: »كقاؿ األيديولوجي، معناىا يستوعبوا ٓب داموا ما بورجوازية كلمة استعملوا من على

 على ٖترؾ الذم ا١تغريب اإلنساف صورت كإ٪تا معينة، طبقة تصوير تستهدؼ ٓب( ا١تاضي دفنا)
 القارئ شعر سواء ىو كما اإلنساف كىذا. الركاية عنو كتبت اليت الفًتة ُب األحداث مسرح

 أال بالكاتب يدفع األديب األداء ُب كالصدؽ. بورجوازم غَت أك بورجوازم بفنو الناقد، أك
 (9)«.عنو يتحدث الذم اإلنساف يزيف

 األحكاـ كٗتتلط السياسي، باألسلوب األديب النقد يتقنع أف ا١تتوقع من كاف كىكذا     
- كادحة طبقة- بورجوازية- أيديولوجية )كمصطلحاهتا السياسية بالقناعات النقدية

 كعملت بالواقع، التحمت اليت األدبية للنصوص تابعة مرحلة( النقد )ألنو ،…(استغبلؿ
.  اليومية اٟتياة معًتؾ ُب الدخوؿ من بدا ٬تد ٓب ك٤تاكرتو، تعريتو على

 بل صراعاتو، ُب النقدم ا١تسار با٨تراؼ القوؿ عند يقف فلم الناقورم، إدريس أما    
 استعماؿ يتعمدكف النقاد بعض أف إٔب كنبو عليها، ينطوم اليت ا٠تطورة نقطة عن كشف

 بغَت الظهور ك٤تاكلة التضليل، قصد انتماءاهتم، مع متعارضة نقدية كمفاىيم مصطلحات
 الذين للقراء موكوؿ أمر ا٠تطورة ىذه حسم أف رأل الوقت، نفس كُب. اٟتقيقي الوجو

 كبينما كالفكرية السياسية الكاتب قناعات بُت مقارنة خبلؿ من ذلك فضح يستطيعوف
 (10)«.ينشره
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 العمل ُب ا١تطلوبة األمانة كتذكرنا إليو، ذىب ما على الناقورم مع اتفقنا ما كإذا     
 الصراع ٕتعل أف شفّنا من ليس ااكالت، ىذه أف ىي نتيجة، إٔب ٩تلص فإننا النقدم،
 تشويو قبل النقد تشويو إٔب أساسا هتدؼ كإ٪تا كأديب، فكرم جديد بإبداع ينتهي النقدم

 كإعفاء بتفاعلها تنبئ الوطنية، الثقافة داخل متعارضة تيارات كجود أف باعتبار ا١تناقض، التيار
 من العريب األدب استفاده كما. كالبناء اٟتقيقي إطارىا ُب سارت ما إذا األدبية، اٟتركة

. ذلك على دليل إال كالفرزدؽ جرير نقائض كما صراعات؛
 يقتصر ٓب الثقافية، الصراعات كباقي النقدم الصراع أف يبدك تقدـ ما خبلؿ من إذف     

 سياسية كانتماءات نقدية كقيم كدكافع مواقف عن عرب كإ٪تا األديب، اٞتانب على
 ا١تنحى، ىذا عندنا النقدم الصراع ينحو أف جدا الطبيعي» من كاف لذلك. كأيديولوجية

 تارٮتي اجتماعي سطح فوؽ مضى كقت أم من أكثر تتحرؾ أضحت الثقافية ا١تمارسة ألف
 (11).«كاإلشكاؿ بالتناقض ٯتور ساخن،
 تعددت لذلك النقدية، ا١تمارسات ُب بعيد حد إٔب أثرت كغَتىا األسباب فهذه    

 باب تلج أف عليها لزاما كاف ٍب كمن. كا١تبدعُت الكتاب كانتماءات قناعات بتعدد إتاىاهتا
 الواقع على تنصب أدبية، انتاجات تواكب أّنا خصوصا. آف ُب كالسياسي األديب ا١تيداف
 لذلك تناقضاتو، آليات كتعكس اٟتقيقي، كجهو على لتظهره األكٔب، بالدرجة ا١تعيش

 أك صراعا حاؿ بفم اعتباره ٯتكن ال السبعينات ُب األديب النقد اجتازه الذم العميق فالصراع
 كليس التارٮتية باللحظة ملتحم ثقاُب خبلؼ »اٟتقيقة ُب ىو كإ٪تا ككفى، ثقافيا خبلفا
 فجر أف السياسية للتيارات استجابتو أك خضوعو فكاف (12)«.التاريخ خارج ثقافيا خبلفا
 الصراع دائرة اتساع فهل. األديب النقدم الصراع ىو كلو ىذا من يهمنا كالذم. عنيفا صراعا
 األدبية النصوص كخدمة النقدية، اٟتركة تطوير ُب يساىم أف شفنو من كاف الصورة هبذه

 من حصيلة بإفراز نسبيا فًتت ٥تفضاتو، أف أـ كاد، ُب صرخة ظل أنو أـ كأمانة، بصدؽ
 كجادة رصينة ١تناىج ٘تثلو دكف كحالت مسَتتو، تعويق إٔب أدت كالذاتية، االرٕتالية األحكاـ

 الذاٌب الطابع كغلبة ا١تتصارعة، ا١تقاالت على ا١تطلع يستشفو إ٪تا. كقواعدىا؟ مقاييسها ٢تا
. االرٕتالية كاألحكاـ

 أف ٬تب كحدىا كعليها تنمو، تزاؿ ما عندنا النقد حركة إف: »يقوؿ زفزاؼ فمحمد    
 كاف كلو حىت مغريب عمل من مثبل يكتب ما كل أف أالحظ إ٘ب مشددة، اٟتراسة تكوف

 ااكالت تلك نشر إف مهاترة، سول يثَت ال األمر ّناية ُب كلكنو جدؿ، إثارة ينشر ضعيفا،
 كجب لذلك تطوره، كجو ُب عرقلة تقف ما بقدر ا١تغريب، األدب ٗتدـ ال الضعيفة النقدية

 (13)«.ااكالت تلك نشر ُب التشديد
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 نتائجو عندنا األدبية الساحة عرفتو الذم النقدم اٞتداؿ أف الناقد، كبلـ فظاىر     
 اهتم النص فصاحب ىذا، من كأكثر. غَت ال مهاترة يعترب رأيو ُب جداؿ أم ألف عكسية،

 مفاىيم استعما٢تم على عبلكة ٤تددة كتب بقراءة كاقتناعهم التكوين، بضعف الشباب النقاد
. بعد ىضمها من يتمكنوا ٓب كمصطلحات

 ىي نظره، ُب األديب النقد إليو آؿ الذم ا١توقف ىذا خطورة تكوف أف اتمل كمن     
 النقاد اهتاـ أف غَت نقدية، آراء من ينشر ما على الرقابة بتشديد ا١تطالبة إٔب دفعتو اليت

 آخرين، نقادا أقلقت كالفضفاضة العامة ا١تصطلحات من كاالنطبلؽ بالعفوية، الشباب
 الرأم فوضوية تبُت بنصوص باإلتياف كيطالبونو النص، صاحب على ٭تتجوف فراحوا

 إٔب ذىب ما زفزاؼ على ينكر صويلح مصطفى فهذا. ا٠تطف من الصواب ك٘تيز كسطحيتو
 كتابات أف الحظ زفزاؼ ػ ىو فقط: »فيقوؿ دليل، إٔب تستند ال ذاتية أحكامو كيعترب قولو،
 (14).«دخيلة مفاىيم من كتنطلق غامضة الشباب نقادنا

 أحد عن القبيل، ىذا من حكم صدكر على يفسف بدكره فهو العوُب، ٧تيب أما     
 ظركؼ ُب خصوصا بالتحديد ينشد الثقافية، الريادة لنفسو يدعي ا١تغربية، الثقافة أقطاب
 ال كمؤسفة، قاسية نتيجة ىي: »يقوؿ عنها، يفصح كٓب الثقافية، كضعيتنا تعيشها خاصة
 ك٤تاصرة ملغومة ثقافية كضعية ُب اٞتهر على نفسو زفزاؼ األخ طاكعت كيف أدرم

 (15)«.نعيشها

 فهي ػالغَتػ شخصية على كالتطاكؿ النفس، إٔب النص نقد ٕتاكز مسفلة عن أما     
 الذاٌب، الطابع غلبة إٔب ذلك كمرد الثقافية، با١تبلحق ا١تنشورة النصوص ُب نلمسها ظاىرة

 السجاؿ تلبس أف النتيجة فكانت. األدبية النقدية الصراعات ُب السياسية الٌنزاعات كإدخاؿ
 عن بوضوح عرب الذم العوُب ٧تيب نص إٔب اإلشارة ٯتكن ذلك كمن. سياسي بلباس النقدم
 سر نفهم أف ٯتكن: »يقوؿ كالنقد، بالتحليل رأيو تناكؿ بدؿ النص صاحب إٔب النقد خركج

 الصوالت ىذه كسر. العلم صحيفة طرؼ من الطريبق بو ٭تظى الذم - الدلع - ىذا
 التعادلية قبة ٖتت بو يضطلع الذم الدكر كطبيعة صفحاهتا، فوؽ غبارىا يثَت اليت كاٞتوالت

 لؤلعتاب ا١تخلص ا٠تدٙب بدكر كالقياـ فتوقو، كرتق اٟتزب حذاء لتلميع صاّب ٪توذج إنو…
 (16)«.االستقبللية

 السياسية، بالقناعات األدبية النقدية األحكاـ بامتزاج القوؿ ىو كلو، ىذا من كا١تهم     
 كْتكم كتناقضاتو، بصراعاتو كاقعو يعيش اجملتمع، من فرد النقد أف ْتجة بعيب، ليس كىذا

 الثبات كاألمانة الصدؽ بسبلح متسلحا بابو يلج أف عليو لزاما يكوف/ ا١تثقفة للنخبة انتمائو
 عن نقبل الوادنو٘ب، البشَت يقوؿ كما النقد أف ذلك.نقدية آراء من يطرحو ما صحة
 متحيزا يكوف أف عليو كجود، مربر لو يكوف أف ٔتعٌت صحيحا يكوف لكي:_ »سارتر
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 ما أكثر تفتح نظر كجهة كلكنها شخصية، نظر كجهة من ينطلق أف عليو أم كسياسيا، متحمسا
 (17)«.آفاؽ من ٯتكن

 فهو األدبية، مسَتتنا عرقلت عكسية نتائج أعطى الصراع أف كلو، ىذا معٌت كليس     
 فيما يدؿ الوطنية ثقافتنا شهدتو إ٬تابيا ٖتركا كأخَتا أكال يعترب ا١تزالق، من فيو سقط ما رغم
 ٍب اٟتقيقية، ىويتها عن للبحث األدبية اٟتركة كطموح اٞتماىَتم، الوعي تصاعد على يدؿ

 لكن ا١تغريب، للواقع الشرعي االبن باعتبارىا الساخن، االجتماعي السطح على نفسها فرض
 درجة إٔب الذاتيُت، كاالزدراء االنبهار نتيجة بفزمة البعض نظر ُب اصطدـ الطموح ىذا

 نظر ُب كاعتربت( 18)،«كالصدل الذنب ٨تن كاعتبارنا كالصوت، اٞتسم اآلخرين، اعتبار»
 لتصفية الوطنية كاٞترائد اجملبلت أجواء ُب صرخاهتا تعالت مفتعلة، أزمة اآلخر البعض

.  كجودىم يهدد أصبح الذم اٞتديد الرافد مع اٟتساب
 

 ّٔٛرعب اٌغج١ٕ١ْخ اٌّشؽٍخ اٌّغشة، فٟ األدثٟ إٌمذ أصِخ
 

 شخصيتو ليؤسس عصاميا الشاقة طريقو يشق أخذ الذم اٞتديد النقدم ا١تشركع إف    
 ٕتاكزا جاء السبعيٍت، العقل ُب االجتماعية البنيات على الطارئ التحوؿ مع كيتفاعل ا١تتميزة،
 كيتلقى كذاتية، موضوعية كعراقيل صعوبات يواجو أف عليو لزاما فكاف. السائدة للمناىج
 ُب سببا كاف الذم كالثقاُب، االجتماعي الصراع حلبة كيدخل كيتحداىا، تناكشو طعنات

 حديثها فتداكلت الصراعات، لتلك نتيجة جاءت أك« أزمة_ »عليو اصطلح ما بعث
 شىت، بتعليبلت ا١تهتموف كعللها متشابكة، ألسباب مفرط بشكل كالصحف اجملبلت

 فيها انتكست كرطة أّنا خيل حىت كقناعتهم، انتماءاهتم باختبلؼ منها مواقفهم فاختلفت
 .منها؟ النقاد موقف كما كحقيقتها، أسباهبا ىي فما. منها ا٠تركج يستحيل الطبلئعية اٟتركة

 صفحات كشغلت النقاد، لدف من بالغا اىتماما نالت اليت النقدية األزمة إشكالية إف     
 جدة أف ذلك. ثقاُب السوسيو كاقعنا ُب يربرىا ما ٢تا طويلة، فًتة( العلم ػ ارر )اٞترائد
 ٢تا كاف كتناقضات، صراعات من بو يزخر كما بالواقع االلتحاـ ىدفها جعلت اليت التجربة
 ُب ضجتها تندلع أف بدىيا فكاف. عنها اٟتديث رقعة كتوسيع األزمة إذكاء ُب الفعاؿ دكرىا

 للطعن ا١تواتية فرصتها كجدت كأّنا خصوصا تطيق، ما أكثر كٖتملها الثقافية األكساط
 اٟتقيقي، مدلو٢تا من أخرجتها أف إٔب تعليبلهتا ُب كأكثرت كصفها، ُب فبالغت كالقدح،
 تضبط كٓب اٟتقة، دالالهتا عن كحرفت ْتثة، ذاتية كألغراض بدكافع استعما٢تا أسيء »كبذلك
 (19)«.كالفوضى االلتباس دابر يقطع ٨تو على كٖتدد
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 حاجة ُب أصبحت اليت باالنتاجات عبلقاتو كُب عمقو، ُب ا١تشكل تتناكؿ أف فبدؿ     
 ىو ما كل كرفض ا١تتخاذلة، التساؤالت إٔب عمدت الصحيح، اٟتل عن كتبحث لبلستهبلؾ

 أشاعها سياسيُت، تيارين بُت صراع أزمة األزمة غدت الشكل كهبذا الٕتاىها، معارض
 آراء عرض بعد ىذا كسيتضح لآلخر، مسئوليتها ٭تمل منها كل أخرل، أك ألسباب حديثها

. ا١توضوع ُب النقاد بعض
 مع الذات أزمة كأحادية، ذاتية أزمة »أّنا كرأل طبقيا، تعليبل عللها العوُب فنجيب     
 (20)«.كيتجاكزىا يتخطاىا الذم الواقع مع ألزمتها نتيجة نفسها
 الطريبق حسن بالذكر كخص« الوصفي ا١تنهج أنصار »ٝتاىم ١تن مسئوليتها كٛتل     
. اختبلقها على عملوا ٦تن كغَت٫تا الودغَتم العلي كعبد
 ضد فعل كرد اختلقت نقدم، صراع األزمة أف على قاطع دليل العوُب كبلـ كُب     

 أف اعتبار على صبلحيتها، كعدـ بتنديدىا كيشهر كجودىا، ٭تدد أصبح الذم اٞتديد التيار
 ال لكي ٣تتمعو، مشاكل عن كإبعاده كاقعو عن ا١تبدع فصل ُب ىدفو ٭تصر الوصفي ا١تنهج

 الطريبق فيها يتخبط ذاتية أزمة العوُب اعتربىا ىنا كمن. جذكرىا كيعرم التناقضات يكشف
 فكرة معارضا يده رفع الذم كنو٘ب طاىر يقدمو التعليل كنفس. ّنجهما ّنج كمن كالودغَتم

 من ٬تدكا ٓب ١تا معينوف، أشخاص أشاعها بلبلة ىي كإ٪تا ا١تغريب، النقد يعيشها أزمة كجود
 كأشعارىم كتاباهتم ظهور ٢تم ٯتسحوف »نقاد كسب بغية ٢تا فركجوا ١تطالبهم، يستجيب

 أف ٭تب منهم كاتب فكل كأحذيتهم، سياراهتم ظهور الكادحة الطبقة أبناء ٢تم ٯتسح كما
 ُب الكادحة الطبقة يستغل كما الفنية، حياتو ُب يستغلهم النقاد من عددا جانبو إٔب ٬تد

 (21)«.ا٠تاصة حياتو

 اجتماعيا صراعا يراىا كإ٪تا« أزمة »مصطلح على يتفق فلم الناقورم إدريس أما     
 ُب النقد حوؿ الصراع أف شخصيا اعتقد: »فيقوؿ اٞتماىَتم، الوعي ُب تطورا يعكس
 األزمة، إٔب بصلة ٯتت ال- النقد بفزمة تسميتو على البعض اصطلح ما أك -ا١تغريب األدب

 (22).«ا١تغريب األدب كُب ا١تغريب الفكر ُب حقيقي تطور كعي عن تعرب كإ٪تا
 من ليست النقدية األزمة عن اٟتديث إشاعة على كلها ٕتمع السابقة فاآلراء كىكذا     

 النظر بإعادة حلها ٯتكن ال كطبقي، سياسي صراع أزمة كأخَتا أكال ىي كإ٪تا شيء، ُب ذلك
 تفزما إال ا١تشكلة يزيد ال ذلك ألف الكربل، للمشاكل معمقة بدراسة أك ا١تتبناة ا١تناىج ُب

 كاالجتماعية السياسية ا١تشاكل بعبلج مرىوف كعبلجها ٣تتمع، أزمة فاألزمة كاستفحاال؛
. كاالقتصادية

 ىناؾ آخر، جانب من ا١تشكل دراسة كتناكلوا ا١توضوع، ُب برأيهم أدلوا الذين كمن     
 أعاد حيث ذاٌب، أك سياسي تفثَت أم عن بعيدا ٖتليبل األزمة حلل الذم ا٠تطيب إبراىيم
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 إٔب ترجع علتها أف لو فتبُت. كحقيقتها أسباهبا ُب يبحث أف قبل كأكلئك، ىؤالء ُب النظر
 كىيمنة. اٞتامعات ُب النقاد يتلقاه الذم ا١تضطرب األكادٯتي التكوين: أساسيُت مصدرين

 عملت كطنية جرائد ُب كتاباهتم نشر إٔب اضطرهتم اليت الطبع أزمة عن فضبل عليهم، الًتاث
 تفثرىم ػنتيجة ىؤالء دراسة من النقد استفاده ما حصيلة فكانت كتعميقها، األزمة إذكاء على

 ٔتفاىيم السوسيولوجية ا١تفاىيم استبدلت أف مثالياػ ٪توذجا ا١تشرقي النقد كاعتبار بالًتاث،
 كالربجوازية الطبقي كالصراع النقد، ُب جديدة مصطلحات كتوظيف ٤تددة، سياسية
 ،«نقدية كمقالة نقدم، ْتث »النقدم حقلنا ُب ثنائيتاف ظهرت كبذلك… الصغَتة
 بصفة )نسميو أف ٯتكن ما ىي العناصر ىذه بكل الوضعية ىذه: »القوؿ إٔب كأخلص
 (23)«.بعد موضوعو ٭تدد ٓب عندنا األديب النقد ألف ١تاذا؟ مفزقا،( شخصية

 تذكرنا إذا خصوصا ا٠تطيب، إبراىيم إليو أشار عما نإتا األزمة تكوف أف بعيدا كليس     
 على كاضح بشكل للدراسة بعد تطرح ٓب تزاؿ ال عندنا اٟتديثة األدبية النقدية ا١تناىج أف

 التيارات على الواسع االطبلع ذكم األساتذة بعض بو يقـو فيما إال اٞتامعي، ا١تستول
 األكٔب، بالدرجة تراثية ا١تتناكلة البضاعة فإف أخرل، جهة كمن جهة، من ىذا. اٟتديثة النقدية

 ُب النظر إعادة إٔب الشباب بالنقاد حدت اليت اٟتقيقة كلعلها. ا١تعيش لواقعنا بصلة ٘تت ال
 أقدر ٬تعلو أف شفنو من جديدا نفسا كإعطائو تفصيلو، ك٤تاكلة عامة كالثقاُب النقدم كضعنا

 كسكناهتا، حركاهتا ُب اليومية اٟتياة عن ا١تعربة الوجهة كتوجيهها األدبية النصوص مواكبة على
 هتتم اليت ا١تناىج مع القطيعة أحدثت كبذلك ا١تعيش، بالواقع يرتبط ال إنتاج كل كرفضت

 معدات من ٯتلكو ما بكل نفسو عن إتاه كل يدافع أف طبيعيا فكاف. الفٍت باٞتانب أكثر
 التيار بتفـز كينادم كاجملتمع، للثقافة الذاٌب كمنظوره موقفو ظاىر بشكل تعكس ككسائل
 صراع أزمة كثقاُب، سياسي صراع أزمة كوّنا على عبلكة األزمة، أصبحت ٍب كمن. ا١تعارض

 الثقافية ا١تبلحق هبا ٘تدنا اليت الطركحات ُب بعينها عبارات ترديد فكثر كاٞتديد، القدٙب بُت
 استيعاب على القدرة ػعدـ األديب للنص العميقة البنيات رصد عن العجز )الوطنية كاجملبلت

…(. مستهلكة نقدية مفاىيم ترديد- ا١ترحلة شركط
 عن عجز أزمة كالنقد حداثة أزمة: »يقطُت سعيد يقوؿ كما التعبَت هبذا النقد ففزمة     
… النقدية انطة بالتجارب باالكتفاء بسرعة، كتتطور تنمو اليت اإلبداعية التجارب استكناه

 عملياتو ٦تارسة عن نظريا متخلف نقدم عمل بوجود نعًتؼ أف ٯتكن الرؤية ىذه ضوء كُب
 (24)«.التحليلية

 النقد، أزمة ذيوع على بعيد حد إٔب عملت ذكرىا، اليت كاألغراض الدكافع فهذه    
 الذين الشباب النقاد من العديد ضحيتها فذىب ٥تتلفة، ألسباب اٟتقيقي مفهومها كتشويو
 عن انصرفوا أف النتيجة فكانت طعنات، من تلقوه ١تا النقدم، ا١تيداف باب يطرقوف الزالوا
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 أك اٞتريدة ىذه عليهم تشنها اليت ا٢تجمات إزاء صربا يطيقوا ٓب ١تا يائسُت، الكتابة ساحة
 فهجركا »إليو، يصبوف كانوا ما ٖتقيق دكف كحالت طموحهم، كبلت ٛتبلت إّنا. تلك

 ذلك فعلوا كالذين الشوؾ، ُب ٘ترغ بفنوفهم فإذا الوركد، ينتظركف كانوا لقد ّنائيا، ا١تيداف
 (25)«.٤تتمبلف ككبل٫تا جهل، أك علم عن إما فعلوه

 انتقادا كتنقد كالطموح، الفٍت عملها مواصلة على الشابة األقبلـ ىذه تشجع أف فبدؿ     
 مساعدهتم، تنتظر كانت الذين القرىب ذكك كجهها عفر الوطنية الثقافة سبيل أمامها ينَت بناء

 إٔب فعادت كعرا، الزاؿ الذم طريقها شق ُب األمُت كا١تؤنس ا١تقتدل، النموذج فيهم كترل
: الشاعر قوؿ تردد كىي جديد، من ٥تبئها

. ا١تهند اٟتساـ كقع من ا١ترء على     مضاضة أشد القرىب ذكم كظلم
 موقف النقدية األزمة إشكالية مناقشة إليو آلت الذم ا١توقف ىذا أف كالواقع      

. البديل كطرح عبلجها يتوخى ٦تا أكثر تعميقها إٔب يهدؼ مؤسف،

 كتعصب، ٖتزب كل الطرح ُب يستبعدكا أف السفينة قادكا الذين على كاف لقد     
 رجعيا نوعو كاف كيفما إبداعي إنتاج كل يناقشوا كأف متحجر، جامد ىو ما بكل كينددكا

 من كالضاؿ السمُت، من الغث يتبُت الرصينة العلمية ا١تناىج إٔب كباالحتكاـ. ثوريا تقدميا أـ
 التنويو على االقتصار عوض األدبية اٟتركة داخل النقد أنواع عن كيتحدثوا…كا١توجو ا٢تادؼ
. هتجينو أك اآلخر كإ٫تاؿ كاحد، ٞتانب كالًتكيج
 افتقاره ْتكم كاالضطراب الغموض يكتنفو زاؿ ال عندنا األديب النقد أف فصحيح     
 ليس ىذا لكن أجنبية، مناىج على كاعتماده ا١تغريب، الواقع صميم من مستمدة ١تناىج
 يستضيفو، الذم الواقع على للتطبيق أصلح ىو ما اختيار حسن مسفلة تبقى فا١تسفلة بعيب،
 نتشرب اليت الثقافات حىت قطعتها كقتية مرحلة فهي كبالتإب. ٢تا كطن ال الثقافة أف باعتبار

 ىو ما كل كهتجُت الذات كحب النقض مذىب نذىب أف أما. منابعها من اليـو ٨تن
 ا١تنحى ىذا فإف ذاؾ، أك اٞتانب ٢تذا األزمة مسؤكلية ك٨تمل كانتماءاتنا، لقناعاتنا ٥تالف

 بنيات أزمة كالواقع، اٟتقيقة ُب النقد أزمة. كالشطط كاالندفاع ا١تبالغة على بالتفكيد يدؿ
 الثقافية ا١تسفلة حل كلكن ا١تغرب، ُب الثقافية ا١تسفلة ْتل مشركط »كحلها ككل، اجتماعية
 (26)«.كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية ا١تسفلة ْتل أيضا مشركط

 
 

 
 
 

 اٌٙـٛاِـؼ
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اٌذٌٟٚ اٌّزٍْمخ ثبٌْاللبد اٌزْبلذ٠خ ٌٍؾشوبد ِزْذدح 
اٌغٕغ١بد 

 
ثٛاة ثٓ ّبِش .د

اٌّشوض اٌغبِْٟ اٌج١ل 
  

: ِمذِخ
. اٟتمد ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا عليو أفضل الصبلة كالسبلـ، كبعد

فإف ٦تا ال شك فيو أف التجارة ٘تثل أ٫تية بالغة ُب حياة الشعوب، كإزاء ىذه األ٫تية ٓب 
تقتصر مباشرة تلك التجارة على حدكد الدكلة الواحدة، كإ٪تا امتدت كاتسع نطاقها ليشمل 

. كل الدكؿ
كلقد ساىم التقدـ ا١تذىل ُب عآب االتصاؿ كظهور التقنيات اٟتديثة ُب تفعيل التبادؿ 

كإطراء ا١تعامبلت بُت الدكؿ، كجعل من العآب كلو قرية صغَتة كسوقان كاحدان مًتامية 
كقد أحدثت ىذه ا١تستجدات أثرىا على الدكلة أيضان، فا٨تصر نفوذىا، كقل . األطراؼ

دكرىا ُب اٟتياة االقتصادية مقابل ازدياد دكر الشركات العمبلقة متعددة اٞتنسيات؛ فالدكلة 
قد جردت من جزء كبَت من امتيازاهتا على إقليمها، خاصة الدكؿ الصغرل كالدكؿ النامية  
األمر الذم يسًتعي منا االنتباه كيقتضي النظر بعناية خاصة إٔب اآلليات اليت ألقت العو١تة 
القانونية بضبل٢تا علينا من خبل٢تا، كٓتاصة ما يتعلق منها بالشركات ا١تتعددة اٞتنسيات، 

العبلقات التعاقدية للشركات كباألخص قواعد االختصاص القضائي الدكٕب الواردة ُب باب 
. كىو ما سنعرض إليو ُب ىذا البحث. ا١تتعددة اٞتنسيات

    
:  رٛىأح

إف الشركات متعددة اٞتنسية ُب مزاكلتها نشاطها تعقد العقود كالصفقات مع 
مؤسسات أجنبية عنها؛ سواء كانت ىذه األخَتة حكومية أك مؤسسات أك شركات من 

ك١تا كانت الشركات األجنبية متعددة اٞتنسية، كالعقود اليت ترـب ذات عنصر . القطاع ا٠تاص
العقود )أجنيب؛ ٢تذا فهي تعترب عقودان دكلية، كىى هبذه الصفة ٗتتلف عن العقود الوطنية 

من ناحية القانوف الواجب التطبيق على العقد كاٞتهة القضائية  (ا٠تالية من العنصر األجنيب
اليت ٗتتص ُب نظر النزاع الذم ينشف عنو بُت أطراؼ العقد، كقد أثارت ىاتاف ا١تسفلتاف، أم 
تعُت القانوف الواجب التطبيق على العقد، كاٞتهة القضائية ذات االختصاص، نقاشان فقهيان 
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. كاسعان، كاجتهادات قضائية متباينة، كسنبحث كل منهما على حدة
 

اٌفشُ األٚي 
ف١ّب ٠زٍْك ثز١ْٓ اٌمبْٔٛ اٌٛاعت اٌزيج١ك 

     ُب العقود الدكلية، كال سيما تلك العقود اليت ُب شفّنا أف تؤدل إٔب انتقاؿ رؤكس 
األمواؿ أك ا٠تربة الفنية عرب اٟتدكد الدكلية، كالقركض كاالستثمار ا١تباشر كنقل التكنولوجيا، 

أك انتقاؿ السلع، البد من تعيُت القانوف الذم ٭تكم تكوين ىذه العقود؛ من حيث ا١توضوع 
. (1)كاآلثار اليت تًتتب عنها، كا١تنازعات اليت قد تنشف منها ُب تنفيذىا كتفسَتىا

قد يكوف اختيار القانوف الواجب التطبيق باتفاؽ صريح بُت ا١تتعاقدين ينص عليو ُب 
العقد، كقد يكوف االتفاؽ على ىذا القانوف ضمنيان يتلخص ُب نصوص العقد كظركؼ 

كمبلبسات انعقاده، كقد يتفق ا١تتعاقداف على القانوف الواجب التطبيق على العقد كظركؼ 
كمبلبسات انعقاده، كقد يتفق ا١تتعاقداف على القانوف الواجب التطبيق على العقد باتفاؽ 

كَب ىذه اٟتاالت البد أف يكوف االتفاؽ . الحق على انعقاده كقبل حصوؿ النزاع أك بعده
. البلحق صر٭تان 

كُب تعيُت القانوف الواجب التطبيق؛ تنشف الصعوبات إذا ٓب يتفق ا١تتعاقداف على قانوف 
كَب ىذه اٟتالة تلجف اكمة ا١تختصة إٔب تعيُت ىذا . معُت لعقد٫تا، صراحة أك  ضمنان 

كَب ىذا الصدد ٮتتلف الوضع بُت االٕتاه . (2)القانوف كفقان لقواعد اإلسناد ُب دكلتها
بُت  1980كتعبَتان عن ىذا األخَت ما تفخذ بو اتفاقية ركما لسنة . التقليدم كاالٕتاه اٟتديث

ا٠تاصة بالقانوف الواجب التطبيق  (االٖتاد األكريب حاليان )دكؿ اجملموعة االقتصادية األكربية 
على االلتزامات التعاقدية، كىو قانوف الدكلة األكثر ارتباطان بالعقد الذم يتم تعينو ٔتوجب 

كٕتدر . من االتفاقية( 4)؛ كفقان ١تا تنص عليو ا١تادة (األداء ا١تميز)قرائن معينة منها ما يسمى 
اإلشارة ىنا إٔب أنو إذا كاف النزاع ينظر من قبل ٤تكم أك ىيئة ٖتكيم؛ فبل يكوف من ا١تؤكد 

. (3)كسيفٌب شرح ذلك الحقان . إتباع قواعد اإلسناد اليت تلتـز هبا ااكم الوطنية
    كما يقتضى منا اٟتاؿ؛ أف نشَت إٔب أف العقود الدكلية اليت أشرنا إليها، قد تكوف 

. الدكلة أك إحدل مؤسسات طرفان فيها، مقابل شخص أجنيب طبيعي أك معنوم؛ كطرؼ ثا٘ب
كالرأم الفقهي الراجح يقوؿ بفف أم عقد يرـب بُت دكلة كشخص أجنيب؛ طبيعي أك معنوم ال 

ٯتكن أف يوجد بعيدان عن نظاـ قانو٘ب يؤسس مشركعيتو، ك٭تدد نطاقو كآثاره، كىذا إما أف 
يكوف النظاـ القانو٘ب الوطٍت لدكلة ما؛ كإما أف يكوف النظاـ القانو٘ب الدكٕب، كال يوجد بُت 

كىذا الرأم الفقهي يستلهم مضموف حكم . ىاذين النظامُت القانونيُت، نظاـ قانو٘ب ثالث
ُب قضية الفركض العربية الصربية؛ فقد  ٤1929تكمة العدؿ الدكلية الدائمة الذم صدر سنة 
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إف كل عقد ال يكوف بُت الدكؿ باعتبارىا أشخاصان للقانوف الدكٕب ٬تد »جاء ُب ىذا اٟتكم 
كمع ذلك فإف مسفلة تطبيق القانوف الوطٍت ُب العقود « أساسو ُب القانوف الوطٍت لدكلة ما

فالدكلة قد تتعاقد بصفتها سلطة، . اليت ال تكوف بُت الدكؿ يقتضى أف نتوقف عندىا
تستفيد من امتيازات القانوف العاـ الداخلي، كذلك كما ىو اٟتاؿ ُب عقود االمتياز، حيث 

يكوف القانوف اإلدارم ُب ىذه الدكؿ ىو الذم ٭تكم العقد، بناء على أف سيطرة الدكلة على 
أما العقود الدكلية اليت تربمها الدكلة كىى عقود . مواردىا الطبيعية مسفلة تتعلق بالسيادة

. تتعلق بنشاط اقتصادم أك مإب أك ٕتارل ٦تا ٯتارسو األفراد أك األشخاص ا١تعنوية ا٠تاصة
كإذا كاف من الطبيعي خضوع ىذه العقود لقانوف الدكلة ا١تتعاقدة باعتبار أف ٢تذه الدكلة 

االرتباط األكثق بالعقد، إال أنو يبلحظ أف الدكلة كخاصة، إذا كانت من الدكؿ النامية، قد 
توافق أحيانان على اختيار قانوف غَت قانوّنا ٟتكم مثل ىذه العقود، كقد تكوف ىذه ا١توافقة 

حىت ُب عقود االمتيازات النفطية اليت البد من خضوعها لقانوف الدكلة ا١تتعاقدة مالكة حقوؿ 
كغالبان ما ٖتصل ىذه ا١توافقة نتيجة ضغوط مادية أك نتيجة . النفط، كفقان ١تقتضيات السيادة

. (4)عدـ التوازف ُب قوة التفاكض
كموقف قضاء التحكيم ُب ىذا ا٠تصوص ٮتتلف عن موقف القضاء الوطٍت بشفف 

أحيانان . القانوف الواجب التطبيق على العقد؛ عند عدـ اتفاؽ ا١تتعاقدين على قانوف معُت
يظهر ىذا االختبلؼ حىت عند كجود االختيار ٦تا يؤدل باألمر إٔب اختبلؼ نتيجة النزاع 

فبصورة عامة ٯتثل اكموف، كخاصة ُب التحكيم ا١تؤسسي، إٔب . تبعان للجهة اليت تفصل فيو
استبعاد قانوف الدكلة ا١تتعاقدة أك قانوف دكلة أخرل، كاللجوء عوضان عنو، إٔب ا١تبادئ القانونية 

ا١تشًتكة بُت الدكؿ أطراؼ العقد، كعند عدـ كجودىا يطبقوف ا١تبادئ القانونية للدكؿ 
كالسبب ُب ىذا االختبلؼ ُب ا١تواقف، ىو أف القضاء الوطٍت مقيد بقوانُت الدكلة؛ . ا١تتمدنة

. كال ٭تيد عنها ذلك أنو منتسب إليها، كيؤدل أحد اختصاصاهتا، فهو ملـز بتطبيق قوانينها
أما اكموف فهم ال ينتسبوف بصفتهم ىذه إٔب دكلة معينة، ال سيما إذا كانت اتفاقات 

٘تنحهم سلطات كاسعة - ا١تكاف الذم ٬ترل فيو التحكيم - التحكيم أك قوانُت دكلة ا١تقر 
قد تصل إٔب حد اإلعفاء من إتباع بعض األكضاع كاإلجراءات ا١تقررة قانونان أك قد تصل إٔب 

. حد التفويض بالصلح
كاكمُت، كال سيما ُب التحكيم ا١تؤسسي ُب الدكؿ الرأٝتالية الكربل؛ كمنها دكؿ 

أكربا الغربية كالواليات ا١تتحدة األمريكية ينحازكف ا٨تيازان ظاىران ١تصاّب الشركات متعددة 
اٞتنسية كغَتىا من ا١تؤسسات اليت تنتسب إٔب الدكؿ الرأٝتالية ا١تشار إليها، باعتبارىا 

رأٝتالية عا١تية، كما نبلحظ مثل ىذا اال٨تياز ُب التحكيم ا٠تاص عندما يكوف اكموف من 
كمن مظاىر اال٨تياز استبعاد . أبناء ىذه الدكؿ الرأٝتالية أك من أنصارىا كمؤيدين ١تبادئها
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قوانُت الدكؿ األطراؼ الواجبة التطبيق ٔتوجب االتفاؽ أك ٔتوجب قواعد اإلسناد؛ كاللجوء 
عوضان عن ذلك إٔب تطبيق ما يسمى ا١تبادئ العامة ا١تشًتكة أك ا١تبادئ القانونية العامة للدكؿ 

: ا١تتمدنة أحيانان؛ كنعرض فيما يلي بعض األمثلة
 ككاف اكم فيها ىو اللورد :1951 عٕخ (أثٛ ٍجٟ)لن١خ رؾى١ُ  -أٚاًل
كالقضية تتعلق بتفسَت عقد معقود بُت حاكم أبو ظيب كشركة تنمية . Asquithاإلنكليزم 

كقد اعترب اكم أف قانوف أبو ظيب ىو الواجب التطبيق، غَت أنو ال يتضمن . البًتكؿ ادكدة
٢تذا فإف ىذه العبلقة التعاقدية ٬تب أف . نظامان قانونيان متكامبلن ٯتكن اللجوء إليو كتطبيقو

ٖتكم با١تبادئ القانونية العامة السائدة ُب الدكؿ ا١تتمدنة، كخَت من ٯتثلها ىو القانوف 
كعليو فقد حسم ىذا اٟتكم النزاع كفقان للقانوف . االنكليزم الذم ٬تسم ىذه ا١تبادئ

. االنكليزم
 كىى بُت حاكم قطر كشركة البًتكؿ البحرية الدكلية، :1953لن١خ رؾى١ُ ليش عٕخ  -صب١ًٔب

إف قانوف قطر ىو القانوف اإلسبلمي؛ ليس كافيان ، Sir Alfred Bucknillكفيها قاؿ اكم كىو 
لتفسَت العقد، كعلى ذلك قرر تطبيق مبادئ العدالة كا١تساكاة كحسن النية، مستعمبلن ىذه التعابَت على 

. أّنا ٦تاثلة للمقصود ٔتبادئ القانوف العامة
 :(اٌى٠ٛذ ٚاٌؾشوخ األِش٠ى١خ اٌّغزمٍخ ٌٍجزشٚي)لن١خ رؾى١ُ  -صبٌضًب

ككاف . ، كفقان لقواعد غرفة التجارة الدكلية ُب باريس كبرعايتها1982كىو ٖتكيم جرل سنة 
، كقد اقتصرت ٔتطالبات 1977النزاع بسبب تفميم اٟتكومة الكويتية للشركة ا١تذكورة سنة 

كقالت ىيئة التحكيم إف القانوف الكوييت، كإف . أماـ ىيئة التحكيم على التعويضات النقدية
إال أّنا تطبق باإلضافة إٔب ىذا القانوف، مبادئ . كاف ىو األكثر ارتباط ببعض نقاط النزاع

القانوف الدكٕب كبصفة عامة ا١تبادئ العامة للقانوف، كذلك لغياب ا١تبادئ القانونية ا١تشًتكة 
كَب - الوالية اليت تنتسب إليها الشركة األمريكية - بُت قانوف الكويت كقانوف كالية نيويورؾ 

مستندة ُب قرارىا إٔب ا١تبادئ . ختاـ التحكيم أصدرت ىيئة التحكيم قرارىا ضد الكويت
. من نظاـ ٤تكمة العدؿ الدكلية( 38)العامة للقانوف ُب الدكؿ ا١تتمدنة اليت تشَت إليها ا١تادة 

 :1983ٌغٕخ  3916 رؾى١ُ غشفخ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ فٟ ثبس٠ظ ثشلُ -ساثًْب
ككاف أحد أطراؼ النزاع فيها مؤسسة اقتصادية سورية، كقد استعدت ىيئة التحكيم أحكاـ 
القانوف السورم ا١تتعلقة بالنظاـ العاـ اليت تقضى ٔتقاطعة الشركات اليت تتعامل مع الكياف 

مع ما أٝتتو - حسب رأل ىيئة التحكيم -الصهيو٘ب، كذلك لتعارض النظاـ العاـ السورم
ْترية التجارة الدكلية كمبادئ عدـ التمييز اليت تتعلق، ُب تقدير ا٢تيئة، بالنظاـ العاـ الدكٕب 

 .(5)الذم ٬تب إعبلؤه على النظاـ العاـ الوطٍت
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 :اٌز١َٕش اٌفمٟٙ اٌّإ٠ذ ٌٙزٖ  االرغب٘بد اٌزؾى١ّ١خ
    إف األمثلة اليت أكردناىا، من قضايا التحكيم، ىي قليل من كثَت؛ ال يتسع اجملاؿ 

لذكرىا ٚتيعان، كقد تعالت األصوات الفقهية، ُب العآب الغريب مؤيدة بصورة أك بفخرل ٢تذه 
االٕتاىات ُب قضاء التحكيم، إرضاء ١تصاّب الرأٝتالية العا١تية على حساب مصاّب شعوب 

الدكؿ النامية، باستبعاد تطبيق قوانُت دكؿ ىذه الشعوب، كىى ُب آرائها الفقهية تنظر لعو١تة 
قانونية تسند على العو١تة االقتصادية الرأٝتالية، ألف استقرار القواعد اليت تقـو عليها العو١تة 

االقتصادية ال ٯتكن أف يكتب لو االستمرار بدكف إسناد قانو٘ب؛ يوفره تقنُت كطٍت أك دكٕب أك 
قضاء أك اجتهاد ٖتكيمي، ٢تذا تسعى مراكز القول الرأٝتالية العا١تية ألف تكوف ىناؾ عو١تة 

كأبرز ىذه اآلراء أك . قانونية تتناغم مع العو١تة االقتصادية كتوفر ٢تا اٟتماية القانونية
أم تطبيق ا١تبادئ « قانوف عرب الدكؿ»االٕتاىات الفقهية ىي ما يدعو إٔب تطبيق ما يسمى 

العامة للقانوف، كىناؾ جانب من الفقو يدعو إٔب تطبيق القانوف الدكٕب العاـ على ىذه 
. العقود الدكلية، كجانب آخر يدعو إٔب االكتفاء الذاٌب للعقد أك ما يسمى العقد الطليق

كىذه االٕتاىات الفقهية ْتاجة إٔب التعريف هبا كبياف أثارىا، كلو بإ٬تاز ألف اجملاؿ ال يتسع 
. للتفصيل، فنكتفي ٔتا يلي من شرح

 
كانت عنواف لكتاب  (قانوف عرب الدكؿ)كىذه التسمية :  ريج١ك لبْٔٛ ّجش اٌذٚي- أ

 كاف قاضيان ُب ٤تكمة العدؿ الدكلية، كمن (Jessuf) فقيو أمريكي اٝتو 1956أصدره سنة 
األسانيد اليت اعتمدىا لتفييد رأيو أحكاـ من قضاء التحكيم كمنها التحكيم ُب قضية أبو 

كخبلصة ىذا الرأم؛ أف القانوف الوطٍت كالقانوف الدكٕب العاـ غَت . ظيب اليت أشرنا إليها
مناسبُت للتطبيق على العقود الدكلية، كالعقود اليت تعقد بُت الدكلة كا١تستثمرين األجانب اليت 

٬تب أف ٗتضع لنظاـ قانو٘ب معُت كال يشًتط أف يكوف نظامان قانونيان جملتمع قانو٘ب موجود 
فقد ٮتلق العقد نفسو مثل ىذا اجملتمع القانو٘ب؛ كيصار إٔب استبعاد القانوف بناء . من قبل

على قاعدة عدـ مناسبة القانوف قياسان على قاعدة ُب القضاء اإلنكليزم ىي عدـ مناسبة 
كاف ما ينتهي . اكمة، اليت تسند إليها لعدـ االعًتاؼ باالختصاص القضائي كمة معينة

إليو ىذا الرأم ىو أف ما يطبق على العقد ىو الشركط اليت اتفق عليها طرفا العقد ألف العقد 
كقد ٖتمس بعض الفقهاء األكربيُت إٔب ىذا . شريعة ا١تتعاقدين، ٍب ا١تبادئ العامة للقانوف

 ُب النمسا؛ الذم يضيف إٔب أف اختيار verdrossُب سويسرا، ك LALIYEالرأم منهم 
كمن . الطرفُت كسيلة التحكيم اليت تعرب عن نيتهما إلخضاع العقد للمبادئ العامة للقانوف

 الذم طور ىذا الرأم كأعطاه مفهومو اٟتديث كىو Goldmanأنصار ىذا الرأم ُب فرنسا 
قانوف عرب الدكؿ يتضمن ا١تبادئ القانونية ا١تشًتكة بُت القوانُت »هبذا الصدد يقوؿ بفف 
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. (6)«الوطنية إضافة إٔب القواعد اليت تقتضيها التجارة الدكلية
 

ئخنبُ اٌْمٛد اٌذ١ٌٚخ، ٚال ع١ّب ّمٛد اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ، ٌٍمبْٔٛ - ب
 كىو فقيو إنكليزم كاف قاضيان Macknairككاف من دعاة ىذا االٕتاه اللورد : اٌذٌٟٚ اٌْبَ

ككاف يدعو إٔب تطبيقو بصورة خاصة على عقود امتيازات النفط . ُب ٤تكمة العدؿ الدكلية
كٯتكن القوؿ بوجو عاـ كفقان ٢تذا االٕتاه، بانطباؽ . باعتبارىا مرتبطة ٓتطط التنمية االقتصادية

القانوف الدكٕب على اتفاقيات التنمية االقتصادية استنادان إٔب كاحد أك أكثر من األسس الثبلثة 
: (7)التالية

طبقان لقانوف الدكلة الطرؼ ُب العقد إذا ٝتح ىذا القانوف بانطباؽ القانوف الدكٕب على -1
. االتفاؽ

بقوة القانوف الدكٕب ذاتو، ٔتا ُب ذلك قواعده االتفاقية، كذلك عندما تقتضى إحدل -2
. ا١تعاىدات ا١تناسبة بانطباقو

. طبقان للعقد ذاتو إذا نصت االشًتاطات العقدية على ذلك-3
 إذا كانت ىناؾ معاىدة دكلية، فإف القانوف الدكٕب (2)     كيبلحظ أنو بالنسبة للفقرة 

 كما ىي اٞتهة القانونية ،(3)ك(1)كلكن أم القواعد منو ستطبق بالنسبة للفقرتُت . سيطبق
 من نظاـ (38)من ا١تادة  (جػ)إف القواعد ىي حتمان ما أشارت إليو الفقرة . اليت ستطبقها

أما اكمة . ٤تكمة العدؿ الدكلية كىى ا١تبادئ العامة للقانوف اليت أقرهتا الدكؿ ا١تتمدنة
ا١تختصة فهي القضاء الوطٍت؛ كىو ال ينطبق ىنا بصورة منعزلة عن قانوف إحدل الدكؿ بل 

كمبادئ مكملة ٢تذا القانوف، أما ىيئات التحكيم فهي كحدىا اليت تطبق ىذه ا١تبادئ 
. كنظاـ قانو٘ب مستقل

كىو إتاه حديث ٧تده ُب الفقو ا١تعاصر كأحكاـ اكمُت، : اٌْمذ اٌي١ٍـك- جػ 
. يدعو إٔب ٖترير العقد الدكٕب من سلطاف القوانُت الوطنية، استجابة لظركؼ التجارة الدكلية

كذلك بإخضاع عقود التجارة الدكلية إٔب قواعد موضوعية خاصة؛ مصدرىا عادات التجارة 
. الدكلية كالعقود النموذجية كالشركط العامة كالشركط ا٠تاصة ُب ذات العقد موضوع النزاع
كٯتكن القوؿ بفف التحكيم ىو السلطة الوحيدة اليت تطبق ىذه القواعد باعتبارىا تشكل 

: كَب ىذا يقوؿ الدكتور. كىذا االٕتاه منتقد. قانونان مستقبلن لو األفضلية ُب حكم ىذه العقود
إف القواعد ا١توضوعية إذا كانت تستجيب ٟتاجات التجارة »أٛتد عبد الكرٙب سبلمة 

الدكلية، كعدالة أداءات األطراؼ، فبل ننسى أّنا عدالة عرجاء ألّنا ُب الغالب تكوف عدالة 
. فقط لصاّب أحد طرُب العقد، كىو ليس أم طرؼ، بل الطرؼ األقول اقتصاديان عادة

فالقواعد ا١توضوعية كاجبة التطبيق ىي من كضع ىذا الطرؼ ُب الواقع؛ فهي بذلك قانوف 
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. (8)«األقول ففم عدالة إذف ٯتكن التحدث عنها ىنا
 

: ٔمـذ ٘زٖ ا٢ساء اٌفم١ٙـخ
     فيما يتعلق بالرأم القائل بتطبيق القانوف الدكٕب العاـ، فإنو ُب غَت ا١تعاىدات الدكلية 

ذكرنا أف ما ينطبق منو على العقود الدكلية ىو ا١تبادئ العامة للقانوف اليت أقرهتا الدكؿ 
. من نظاـ ٤تكمة العدؿ الدكلية( 38)من ا١تادة  (جػ)ا١تتمدنة، كفقان لنص الفقرة 

أما بالنسبة لبلٕتاه ا١تسمى قانوف عرب الدكؿ؛ فقد بينا أنو يعٌت تطبيق شركط العقد 
أما الرأم الذم . كا١تبادئ العامة ا١تشًتكة للقانوف إضافة للقواعد اليت تقتضيها التجارة الدكلية

يدعو إٔب العقد الطليق ا١تتحرر من القوانُت الوطنية، كاالكتفاء ٔتا ينص عليو ُب العقد 
. فهو ال ٮترج ُب النتيجة عن الرأيُت السابقُت. كالعادات التجارية، كصيغ العقود النموذجية

كىو تطبيق ا١تبادئ العامة للقانوف، اليت ينظر إليها اكموف ىي مبادئ الدكؿ ا١تتمدنة؛ 
كيقصدكف هبا الدكؿ الرأٝتالية ا١تتقدمة صناعيان، إضافة إٔب قواعد التجارة الدكلية اليت ىي 

كالغرض ىو استبعاد القوانُت الوطنية، . أيضان القواعد اليت تفرضها مصاّب ىذه الدكؿ التجارية
كما اتضح من قضية ٖتكيم غرفة ٕتارة باريس ذات العبلقة بسوريا، كاالستعاضة عن ىذه 

القوانُت بقواعد كمبادئ عامة ٦تاثلة ال ٗتتلف إال باختبلؼ طبيعة العقود، ْتيث تكوف لكل 
طائفة منها القواعد ا٠تاصة اليت ٖتكمها، فهذه اآلراء ُب باطنها دعوة لعو١تة قانونية ُب ٣تاؿ 

. (9)العقود الدكلية
 

اٌفشُ اٌضبٟٔ 
 االخزقبؿ اٌمنبئٟ فٟ رغ٠ٛخ ِٕبصّبد اٌْمٛد اٌذ١ٌٚخ :

كلما ثار النزاع بُت أطراؼ العقد الدكٕب بشفف تفسَت أك تنفيذ ىذا العقد؛ كاف لكل 
منهما اللجوء إٔب القضاء العادم ٟتسم النزاع، ما ٓب يكن ىناؾ اتفاؽ إٔب اللجوء إٔب 

كاللجوء إٔب القضاء، . التحكيم الذم ىو اٟتالة الغالبة ُب عقود الشركات متعددة اٞتنسية
كقد تكوف . يعٌت اللجوء إٔب اكمة ا١تختصة اليت ٖتددىا قواعد االختصاص القضائي

أما . ٤تكمة كطنية أك ٤تكمة أجنبية ما ٓب يتفق الطرفاف على اختصاص ٤تكمة معينة
كالتحكيم . التحكيم فهو عبارة عن طرح النزاع كفق قواعد التحكيم ُب ا١تؤسسات التحكيمية

من حيث اٞتهة اليت تقـو بو، ىو أما ٖتكيم خاص، كذلك باتفاؽ طرُب العقد على إحالة 
أك ٖتكيم مؤسسي كىو ٖتكيم تتواله . نزاع معُت إٔب شخص أك أشخاص معينُت للفصل فيو

ىيئات أك مؤسسات أجنبية أك كطنية متخصصة كفقان لقواعد كإجراءات خاصة هبا؛ كىذه 
كمنها ما يكوف ٢تا اختصاص . ا٢تيئات كا١تؤسسات كثَتة كموزعة ُب مناطق عديدة من العآب
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ىيئة التحكيم األمريكية، ٤تكمة التحكيم . عاـ ُب ٥تتلف العقود التجارية الدكلية ُب باريس
أما من ا١تراكز التحكيمية ذات االختصاص . ُب لندف كىذه ٚتيعان ذات اختصاص عاـ

؛ ك٦تا ٬تدر مبلحظتو أف ا١تستثمر األجنيب «غرفة ٖتكيم الصوؼ ُب بولندا»ا٠تاص، فنذكر 
ُب العقود التجارية الدكلية، كمنها العقود ا١تتعلقة بنقل التكنولوجيا كاالستثمار بكافة صوره، 

كال يسع . يشًتط إحالة ا١تنازعات إٔب مراكز التحكيم ا١تؤسسي ا١تعركفة ُب العآب الرأٝتإب
الطرؼ الثا٘ب الذم ىو ْتاجة إٔب ا٠تربة الفنية أك إٔب رأس ا١تاؿ إال أف يذعن إٔب ىذه 

الشركط، رغم ما فيها من ٥تاطر ا٨تياز اكمُت، كاإلفبلت من أحكاـ التشريع الوطٍت 
للدكلة النامية ا١تتعاقدة، أك إحدل مؤسساهتا أك شركاهتا كمؤسساهتا الوطنية ا١تتعاقدة مع 

. (10)ا١تستثمر األجنيب
 

: اٌٌّْٛخ ِٓ خالي َِّٕخ اٌزغبسح اٌْب١ٌّخ
البد قبل ختاـ البحث أف نشَت بكبلـ موجز إٔب دكر ا١تنظمة العا١تية للتجارة باعتبارىا 

أحد أدكات العو١تة االقتصادية الرأٝتالية ّتانب صندكؽ النقد الدكٕب، كالبنك الدكٕب؛ كال 
شك أف ىذه ا١تنظمة توظف لغرض الرقابة على العبلقات التجارية الدكلية لصاّب مراكز 

الرأٝتالية ا١تتقدمة إذ تًتكز كظائفها ُب ٛتاية األسواؽ اليت تسيطر عليها االحتكارات كىذا 
كالذم « ١تنظمة التجارة العا١تية اليت أككلت إليها كظائف مشركع القات»ىو الدكر اٟتقيقي 

يناقض ٘تامان ا٠تطاب األيديولوجي حوؿ حرية التجارة كالنظاـ التجارم الدكٕب ا١تتعدد 
األطراؼ، كمنظمة التجارة العا١تية ٘تثل كسيلة ىامة ُب إدارة النظاـ التجارم الدكٕب؛ إدارة 

مركزية لذا جاءت ىذه ا١تنظمة للقياـ بدكر مكمل لدكر الصندكؽ كالبنك الدكليُت؛ ُب كوّنا 
اٟتارس على إبقاء أسواؽ البلداف النامية مفتوحة لدخوؿ السلع كا٠تدمات من البلداف 

الصناعية، كضمانان لبقاء البلداف النامية تابعة ُب توجهاهتا العامة للبلداف الصناعية؛ خدمة 
. القتصاد الدكؿ ا١تتمدنة

اليت  1994لسنة  (القات)كبقدر تعلق ا١توضوع باٞتانب القانو٘ب، يبلحظ أف اتفاقيات 
انبثقت عنها منظمة التجارة العا١تية، قد أدرجت قطاعات ٓب تكن مغطاة من قبل ُب 

اتفاقيات القات األخرل، أ٫تها ٕتارة ا٠تدمات مثل خدمات ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية 
إف اتفاقيات . األخرل كشركات التفمُت ككذلك عقود االستثمار كحقوؽ ا١تلكية الفكرية

ُب ٣تموعها تسعى إٔب ٖترير التجارة كٖتقيق اقتصاد السوؽ على أسس االقتصاد  (القات)
الرأٝتإب العا١تي، كىذا يستدعى ضركرة تنظيم األسواؽ الدكلية، كىى السوؽ النقدية، 

كالسوؽ ا١تالية، كالسوؽ التجارية، ٔتا يؤدل إٔب سوؽ عا١تية على ٨تو يضمن حرية حركة رأس 
كىذا ما تساىم بو منظمة التجارة العا١تية بالتعاكف مع البنك الدكٕب كصندكؽ النقد . ا١تاؿ
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ُب جولة أكرغوام، تلتـز الدكؿ األعضاء، بتعديل قوانينها،  (القات)الدكٕب، كٔتوجب اتفاقية 
كعلى . كسياسة ا١تنظمة (القات)أك إصدار قوانُت جديدة مع ما ينسجم كأغراض اتفاقيات 

سبيل ا١تثاؿ، فيما يتعلق با١تلكية الفكرية، تتعهد الدكؿ األعضاء ُب منظمة التجارة العا١تية 
بتنفيذ إجراءات ٛتاية ا١تلكية الفكرية من خبلؿ تشريعاهتا الية، كتطبيق اإلجراءات الرادعة 

أما بالنسبة . النتهاؾ ىذه اٟتقوؽ ٔتا ُب ذلك اإلجراءات ا١تدنية كاإلجراءات اٞتنائية
لبلستثمار فإف االتفاقية ا١تشار إليها، ٖتدد إجراءات االستثمار ذات األثر ُب التجارة 

بالشركط اليت تضعها السلطات الية على االستثمارات األجنبية اليت ترغب ُب العمل ُب 
من  (5)كٔتقتضى ا١تادة . نطاؽ إقليمها، كاليت تنطوم على تقييد كتشويو للتجارة العا١تية

االتفاقية يتعُت على كل دكلة، عضو ُب منظمة التجارة العا١تية، إلغاء اإلجراءات اظورة 
خبلؿ سنتُت إذا كانت من الدكؿ ا١تتقدمة، أما إذا كانت من الدكؿ النامية، فهناؾ معاملة 

إف ٖتكم ا١تلكية الفكرية، ككل ما يتعلق با١تعارؼ العلمية كالتكنولوجية . تفضيلية إلطالة ا١تدة
ٖتوؿ )على أساس من االقتصاد الرأٝتإب الليربإب ٔتا ٮتدـ مصاّب الرأٝتالية العا١تية، كبالنتيجة 
العآب إٔب حقل قانو٘ب كاحد يعمل على إزالة اٟتواجز القانونية أماـ حركة رأس ا١تاؿ ُب 

السوؽ ا١تالية كَب السوؽ التجارية، كبذلك من خبلؿ العمل على التوحيد الدكٕب للقواعد 
. ، أم عو١تة قانونية ُب ٣تاؿ ىذه العبلقات(11)(ا١تنظمة للعبلقات االقتصادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اٌخبرّـخ 

 
 :مما تقدـ عرضه من خالؿ هذا البحث يمكننا أف نبين وجهة النظر التالية

كمنظمة  (القات)ال شك أف التعامل مع البنك الدكٕب كصندكؽ النقد الدكٕب كاتفاقيات 
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التجارة العا١تية اليت انبثقت من رحم ىذه االتفاقيات، فيو مساكئ اقتصادية كقانونية بالنسبة 
للدكؿ النامية عامة كالدكؿ العربية خاصة، كٕتعلها تابعان للرأٝتالية االقتصادية العا١تية ُب اقتصادىا 

كإذا كاف البد من ىذا التعامل فإنو من ا١تقتضى العمل . ْتيث يرتبط باالقتصاد العا١تي كقوانينو
. على درء ا١تساكئ أك تقليل الضرر

فبالنسبة للمساكئ االقتصادية فإف األمر ٭تتاج إٔب دراسة مستفيضة يقـو هبا خرباء 
أما بالنسبة للمساكئ القانونية، فهناؾ مسفلتاف ٬تب معاٞتتها بركية كدراسة . االقتصاد كا١تاؿ

األكٔب اختيار القانوف الواجب )كأقصد هباتُت ا١تسفلتُت . متفنية قبل الوصوؿ إٔب صيغة ّنائية
التطبيق على العقد الذم يعقد مع الشركات متعددة اٞتنسية ُب نشاطها االستثمارم 

كالتجارم كمع ا١تؤسسات ذات العبلقة ُب الدكؿ العربية، كالثانية اختيار التحكيم سبيبلن 
. لتسوية النزاعات اليت تنشف عن تفسَت أك تنفيذ ىذه العقود الدكلية

فإذا ما قبلت الدكلة أك إحدل مؤسساهتا الدخوؿ ُب عبلقة تعاقدية مع شركة أجنبية 
من النوع الذم أشرنا إليو، فعلى ا١تستشارين القانونُت أك اٞتهات القانونية ا١تكلفة كا١تسا٫تة 

بصياغة العقد اإل١تاـ با١تسائل القانونية اليت ٬تب أف تعاِب كتغطى ُب ٖترير العقد، مع ما 
كمن أىم ما ٯتكن توقعو ىو ظهور . ٭تتمل أف يربز من ىذه ا١تسائل ُب مرحلة تنفيذه

كأكؿ سبل ا١تعاٞتة تعيُت القانوف الذم ٭تكم العقد . منازعات تتعلق بالتفسَت عند ظهورىا
فإذا كاف العقد ينص على . كىذا التعيُت ٬تب أف يكوف كاضحان ك٤تددان . من حيث ا١توضوع

استغبلؿ ا١توارد الطبيعية ُب الدكلة أك كاف عقد امتياز ٯتنح لؤلجنيب، فإنو ال ٯتكن إخضاع 
العقد لقانوف دكلة أجنبية، بل ٬تب أف ينص ُب العقد على أف قوانُت ىذه الدكلة صاحبة 

أما إذا كاف العقد ينص على نشاط . ا١توارد الطبيعية أك ا١تا٨تة لبلمتياز ىي اليت ٖتكم العقد
٦تا يقـو بو األفراد أك الشركات ا٠تاصة فيمكن اختيار قانوف أجنيب، كلكن يشًتط أف يكوف 

لدكلة ىذا القانوف عبلقة بالعقد كفف يكوف الطرؼ الثا٘ب من مواطٍت ىذه الدكلة أك أف 
األمواؿ كا١تعدات البلزمة لتنفيذ العقد ستستورد منها، كعلى أف يثبت ىذا االختيار ُب 

أما . كىو اختيار ال يلجف إليو إال إذا تعذر اختيار القانوف الوطٍت للدكلة ا١تتعاقدة. العقد
كىنا أيضان نقوؿ أف التحكيم األجنيب ُب عقود . ا١تسفلة األكثر أ٫تية ىي اللجوء إٔب التحكيم

الدكلة ا١تتعلقة باستقبلؿ مواردىا الطبيعية أك عقود االختيار ا١تتعلقة هبا، ىو أمر غَت جائز أنو 
فالنزاع ُب ىذه العقود ٗتتص بنظره ااكم الوطنية أك ىيئات التحكيم . ٯتس سيادة الدكلة

أما ُب غَتىا من العقود الدكلية حيث تضطر الدكلة إٔب القبوؿ بالتحكيم األجنيب، . الوطنية
كيقع على ا١تستشار القانو٘ب للدكلة أك اٞتهة ا١تكلفة منها . كعادة ما يكوف ٖتكيمان مؤسسيان 

با١تسا٫تة ُب صياغة االتفاؽ عبء معرفة ا٠تلفيات العلمية كالعملية للتحكيم كنظم التحكيم 
ا١تختلفة كمراكز التحكيم ا١تختصة، كذلك الختيار مؤسسة التحكيم األكثر حيادان من 
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كمن ا١تناسب للدكؿ النامية كمنها الدكؿ . غَتىا، كاليت تتبع إجراءات ٖتكيم أكثر مبلءمة
العربية، اختيار أحد مركزم التحكيم التابعُت إٔب اللجنة االستشارية القانونية اآلسيوية 

كالثا٘ب ُب القاىرة أما إذا تيسر اللجوء إٔب التحكيم  (ماليزيا)األكؿ ُب كواالالمبور . األفريقية
كاف ذلك أفضل، أك ا١تركز التحكيمي  1987ٔتوجب االتفاقية العربية للتحكيم التجارم لسنة 

. ُب القاىرة ألجراء التحكيم كفقان ٢تذه االتفاقية
إف أ٫تية التحكيم تفتى من السلطات الواسعة للمحكمُت ُب التحكيم ا١تؤسسي، منها 

ما يتعلق باختيار القانوف الذم ٭تكم العقد، ال سيما ُب حالة عدـ اختياره من قبل أطراؼ 
العقد أك كاف االختيار ُب صيغة مًتددة غَت دقيقة تسمح للمحكم باإلفبلت منها، كبالنتيجة 

استبعاد تطبيق قانوف الدكلة ذات العبلقة، كما رأينا ُب قضايا التحكيم اليت عرضناىا آنفا، 
٦تا يظهر خطورة عرض النزاع على مؤسسات ٖتكمية أجنبية ُب الدكؿ الرأٝتالية الغربية، ٍب 

االنتهاء ْتسم النزاع، غالبان، بتدكيل عقود التجارة الدكلية، ٔتعٌت إخضاعها للمبادئ القانونية 
العامة للدكؿ ا١تتمدنة أك العادات التجارية كأعرافها، على ٨تو ال يتفق كمصاّب الدكؿ النامية 
أك مواطنيها، أك ال يتفق مع أم طرؼ ضعيف يتعامل مع الشركات الغربية متعددة اٞتنسية 

كىكذا يساىم القضاء التحكيمي ا١تؤسسي الغريب ُب العو١تة القانونية الداعمة . العمبلقة
. للعو١تة االقتصادية الرأٝتالية ُب ٣تاؿ العقود الدكلية

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

اإلؽبالد ٚاٌٙٛاِؼ 

 
 
 للنشر، اٞتدبدة اٞتامعة دار اإللكًتكنية، التجارة عقود على العو١تة انعكاسات إبراىيم، ٤تمد موسى -1

. 26ص ،2017 اإلسكندرية،



210 

 

 قانوف التعاقدية، اإللتزامات على يسرم:"يلي ما اٞتزائرم ا١تد٘ب القانوف من (18) ا١تادة نص ُب جاء -2
". بالعقد أك با١تتعاقدين حقيقية صلة لو كانت إذا ا١تتعاقدين، من ا١تختار ا١تكاف

 نشر، سنة بدكف اإلسكندرية، للنشر، اٞتديدة اٞتامعة دار الدكلية، العقود حسُت، ٤تمد منصور- 3
. بعدىا كما 435ص

 للمنتجات الدكٕب كالبيع الدكٕب، التجارم الوكيل :من بكل ا٠تاصة تلك الدكلية العقود ىذه أمثلة من -4
. العابرة كالوساطة ا١تصنعة

 رسالة"الدكلية التجارة عقود ُب القوانُت تنازع "ُب اجملاىدل ا عبد طارؽ.د إليها أشار القضية ىذه -5
 .280ص ،2001دكتوراه،

6-  Goldman)B) archives de philosophie de Droit, Paris 1964 frontičres de Droit et L’ex 
Mercatoria. 

 دار الدكلية، التجارة كقانوف ا٠تاص الدكٕب القانوف بُت الطليق العقد نظرية سبلمة، الكرٙب عبد أٛتد.د -7
. 369 ص ،1988 العربية النهضة

 دار الدكلية، التجارة كقانوف ا٠تاص الدكٕب القانوف بُت الطليق العقد نظرية سبلمة، الكرٙب عبد أٛتد.د -8
 .369ص ،1988 العربية النهضة

 األكٔب، الطبعة ،(كمنهجا أصوال )الشرائع بُت كاالختيار التنازع قاعدة علم سبلمة، الكرٙب عبد أٛتد -9
 .1289ص ،1996 العربية، دارالنهضة

 العدد ،1984 الدكٕب، للقانوف ا١تصرية اجمللة ا٠تاص، الدكٕب القانوف ُب الضركرم التطبيق ذات القواعد -10
. بعدىا كما 133 ص ،40

-القانونية الدراسات ٣تلة العربية، البلداف ُب القانو٘ب كالنظاـ للتجارة العا١تية ا١تنظمة دكيدار، ٤تمد.د -11
 .321ص- 1999-3 عدد العربية بَتكت جامعة-اٟتقوؽ كلية

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (1)اٌذعزٛس رْذ٠ً ئٌٝ اٌجشٌّب١ٔخ اٌّجبدسح

 اٌغضائشٞ اٌذعزٛسٞ إٌَبَ فٟ
 

 ساثؼ ؽبِٟ

 ثٍّٟٛ ثٓ ؽغ١جخ عبِْخ
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 اٌؾٍف 

 

 :ِمذِخ

 أصلو، على اافظة ُب الرغبة بُت توازف إحداث ٤تاكلة أنو الدستور تعديل يعرؼ    
 ىو أم ،(2)كسياسية كاجتماعية اقتصادية حقائق من استجد ما كفق تكييفو ُب الرغبة كبُت
 القانوف بُت ا١تبلئمة ٖتقيق خبلؿ من كذلك السياسي، النظاـ داخل القائم للتناقض حل

 القياـ ٯتكنو كال الدكلة، ُب لتفطَتىا أساسا موجو الدستور أف إذ ،السياسية كاٟتياة األساسي
 .(3)حقائق من استجد ما مع متكيفا يكوف أف دكف ىذه التفطَت بعملية

 فإف التعديل، عملية ُب أساسية تعترب اليت الدستور، تعديل إٔب ا١تبادرة أل٫تية كنظرا    
 ُب كالشعب السلطات ٥تتلف بُت توزيعها ضركرة على يؤكد الدستورم الفقو ُب الغالب الرأم

 ىذه أف كما (4)التعديل إمكانية من تضييقا يعٍت با١تبادرة كاحدة جهة استئثار ألف الدكلة،
 أية على تقضي أك ٖتقيقو، ُب ترغب سياسي مشركع أم ٘ترير من بذلك تتمكن قد اٞتهة
 .(5)ٗتدمها ال للتعديل ٤تاكلة

 الدستور، تعديل إٔب ا١تبادرة اٞتزائرم الدستورم ا١تؤسس جعل فقد ا١تنطلق ىذا من     
 التعديل إٔب التنفيذية السلطة فمبادرة التشريعية، أك التنفيذية السلطتُت من لكل مكفوال حقا
 فيصطلح الرب١تاف مبادرة أما الدستور، تعديل (6)مشركع عليها يصطلح اٞتمهورية برئيس ٦تثلة

 كاحد مستول على كالتشريعية التنفيذية فالسلطتُت كبالتإب الدستور، تعديل (7)اقًتاح عليها
 .ا١تبادرة حق حيث من

 الدستورم النظاـ ُب الدستور تعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة موضوع دراسة أ٫تية إف    
 أنو كما اٞتزائر، ُب الدستورم التطور على مؤثر بر١تا٘ب عامل كوّنا ُب تكمن اٞتزائرم،
 .(8)فيها السياسية السلطة جوانب من جانب عن لنا يكشف

 الدستورم ا١تؤسس أف كوف من تنطلق الدراسة، ىذه تعاٞتها اليت اإلشكالية إف    
 األخَت ٔتنح كالرب١تاف، اٞتمهورية رئيس بُت ساكل قد كاف إذا ،1996 دستور ُب اٞتزائرم

 بُت التماثل ٖتقيق ُب ا١تؤسس رغبة يعكس ما كىو الدستور، تعديل إٔب ا١تبادرة ُب اٟتق
 الناصة القانونية القواعد ٣تموعة فهل ا٢تاـ، ا١تستول ىذا على كالتشريعية التنفيذية السلطتُت

 اٟتق؟ ىذا بتفعيل كفيلة ذلك على

 ا١تبحث يتناكؿ مبحثُت، إٔب الدراسة ىذه قسمنا ٖتليلي، كصفي كٔتنهج ا١تنطلق ىذا من
 تفثَت منها الثا٘ب ا١تبحث يتناكؿ حُت ُب للمبادرة، اإلجرائية القيود ٣تموعة منها األكؿ

 .ا١تبادرة ىذه على الدستورية ا١تؤسسات
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 األٚي اٌّجؾش
 اٌجشٌّب١ٔخ اٌّجبدسح ٍّٝ اإلعشائ١خ اٌم١ٛد

 على الواردة ا١توضوعية القيود ٣تموعة (9)الدستورم التعديل من 178 ا١تادة بينت لقد   
 رئيس من مشركعا أك الرب١تاف من اقًتاحا كانت سواء الدستورم، التعديل إٔب ا١تبادرة

 تعديل، أم موضوعها ٯتس أف ينبغي ال اليت ٣تاالت  (07) السبعة ُب كا١تتمثلة اٞتمهورية،
 ا١تساكاة قدـ على التشريعية السلطة أف يعٍت ٦تا الثبات، بطابع تتسم ا١تواضيع ىذه أف ْتكم

 .إليها ا١تشار السبعة اجملاالت ٔتواضيع مبادرهتا مساس عدـ ناحية من التنفيذية، السلطة مع

 ا١تبادرة مسفلة الدستورم ا١تؤسس خص فقد ا١توضوعية، القيود ىذه إٔب إضافة    
 من ٣تموعة على ا١تشتملة 177 ا١تادة كىي كحيدة، ٔتادة الدستور تعديل إٔب الرب١تانية

 ىذا أف إال القانو٘ب؛ أثرىا إلنتاج سعيا عليها السَت الرب١تانية ا١تبادرة على اليت اإلجراءات
 على خاصة الدستورية، غَت للنصوص بالنسبة إجرائي غموض يقابلو الدستورم الوضوح
 اجمللس بتنظيم ا١تتعلق ،1999 مارس 08 ُب ا١تؤرخ 02/99 رقم العضوم القانوف مستول
 .(10)اٟتكومة كبُت بينهما الوظيفية العبلقات ككذا كعملهما األمة ك٣تلس الوطٍت الشعيب

 
 األٚي اٌّيٍت

 اٌذعزٛس ٔقٛؿ ِغزٜٛ ٍّٝ

 أم على اظور ا١توضوعية، قيود  (07)السبعة إٔب إضافة فإنو القوؿ أسلفنا كما
 القيود من ٣تموعة تتضمن الدستور من 177 ا١تادة فإف هبا، ا١تساس دستورم تعديل اقًتاح

  .القانونية آثارىا تنتج حىت هبا ا١تركر الدستور تعديل اقًتاح على ينبغي اليت اإلجرائية،

 

 األٚي اٌفشُ
 ٌاللزشاػ اٌّؾزشىخ إٌغجخ

 ثبلثة أغلبية توافر ضركرة ،177/1 ا١تادة ُب الدستورم ا١تؤسس اشًتط لقد     
 .التعديل إٔب ا١تبادرة لقبوؿ معا اجملتمعتُت الرب١تاف غرفيت أعضاء( 3/4) أرباع

 مبادرة، أّنا حيث من الواقع على ٖتقيقها يصعب مشددة، النسبة ىذه أف كاضح    
 من بعضهما، عن ٗتتلفاف الغرفتُت أف إدراكنا ظل ُب خاصة ،مبادرة على مصادقة كليست
 لو كحىت كذلك؛ اختصاصاهتما ُب كتتبايناف العضوية، كمدة كشركط األعضاء عدد حيث
 حساب على إال يكوف لن التحقق ىذا فإف ٖتقيقها ٯتكن النسبة ىاتو أف جدال فرضنا

 مبادرة القًتاح ستسعى اجمللسُت بكبل  ا١تمثلة األغلبية أف إذ ذاهتا، حد ُب ا١تبادرة موضوع
 .كرؤيتها تنسجم
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 فإف اجمللسُت، ُب الرب١تانية لؤلغلبية السياسي االنتماء تقارب أك ٘تاثل حالة ففي    
 مصاّب من تراه ما مع يتوافق ٔتا األغلبية ىاتو توجو ستعكس الدستورم التعديل مبادرة

 الشعيب اجمللس باعتبار النواب، توجو تعكس مبادرة األقل على تفرز أف أك ،(12)كاألمة الشعب
 .التعديل القًتاح كاؼ نظريا العدد ىذا كباعتبار نائبا،  (462) عددا األكثر اجمللس الوطٍت

 قد ذلك فإف اجمللسُت، ُب الرب١تانية لؤلغلبية السياسي االنتماء اختبلؼ حالة ُب أما    
 الصعب من -عمليا-األغلبية نواب عدد ألف النواب؛ مبادرة على القضاء إٔب عمليا يؤدم

 .ا١تبادرة نصاب كىو نائبا  455 إٔب يصل أف
 

 اٌضبٟٔ اٌفشُ
 األخشٜ اٌذعزٛس٠خ اإلعشائ١خ اٌم١ٛد

 أّنا يعٍت ال ذلك فإف ا١تذكورة، النسبة قيد الدستور تعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة ٕتاكزت إذا
 إجرائية بقيود ٖتفل- الدستور من 177  ا١تادة – ا١تادة نفس إف بل القانو٘ب، أثرىا أنتجت قد

 ىذا عرض ٯتكنو الذم اٞتمهورية، رئيس على التعديل اقًتاح عرض ضركرة ُب تتمثل أخرل،
 .الشعيب االستفتاء على االقًتاح

 ٭تقق أف ٬تب الرب١تانية للمبادرة القانو٘ب األثر إنتاج أف ا١تادة ىاتو خبلؿ من كاضح
 :ثبلثة شركطا

 خبلؼ على كىذا الشعب؛ استفتاء على االقًتاح عرض ضركرة كىو  :األٚي اٌؾشه
 الشعيب االستفتاء على عرضو إمكانية بُت ا١تخَت الدستور، تعديلؿ اٞتمهورية رئيس مشركع

  ا١تادة نص حسب معا، اجملتمعتُت الرب١تاف غرفيت أعضاء( 3/4) أرباع ثبلثة بإحرازه االكتفاء أك
 .الدستور من  176

 الشعيب، االستفتاء على الرب١تا٘ب االقًتاح اٞتمهورية رئيس عرض  :اٌضبٟٔ اٌؾشه
 7/4 ا١تادة نص حسب الشعب، الستفتاء اللجوء ٟتق دستوريا ا١تخوؿ الوحيد أنو ْتكم
 .الدستور من 77/10 كا١تادة

 االستفتاء على الرب١تا٘ب االقًتاح عرض اٞتمهورية رئيس قبوؿ :اٌضبٌش اٌؾشه
 أف يعٍت ٦تا، 177/1ا١تادة آخر ُب "ٯتكنو" عبارة استعمل الدستورم ا١تؤسس أف إذ الشعيب؛

 أثرىا، إنتاج الستبياف االستفتاء على ا١تبادرة عرض ُب التقديرية السلطة لو اٞتمهورية رئيس
 .االستفتاء قبل أثرىا إعداـ كبالتإب الشعيب االستفتاء على عرضها عدـ أك

 

 اٌضبٟٔ اٌّيٍت
 األخشٜ اٌمب١ٔٛٔخ إٌقٛؿ ِغزٜٛ ٍّٝ
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 ا١تبادرة أماـ الدستورم ا١تؤسس كضعها اليت اإلجرائية القيود على األمر يقتصر ال
 ىذا إف بل الدستور، ٚتود كمبدأ يتوافق ا١تؤسس ىذا يراه ٔتا الدستور، تعديل إٔب الرب١تانية
 العضوم القانوف ُب خاصة ا١تشرع تركو فراغ ُب يدخل اإلجرائي، ا١تستول على االقًتاح

99/02. 
 

  األٚي اٌفشُ
 99/02اٌْنٛٞ اٌمبْٔٛ ِغزٜٛ ٍّٝ

 القانوف ُب القوانُت اقًتاحات تقدٙب إلجراءات ا١توضحة النصوص خبلؼ على
99/02 العضوم

 توضحاف مادتُت، من فقرتُت إال ٮتصص ٓب ا١تذكور القانوف فإف ،(11)
 ٫تا الدستور، تعديل اقًتاح لتقدٙب معا اجملتمعتُت بغرفتيو ا١تنعقد الرب١تاف عمل إجراءات

 من معا لبلجتماع اجمللسُت، باستدعاء ا١تكلف ٖتديد ُب مضموّنا ا٨تصر اليت 98/3ا١تادة
 ا١تكلف شخص على الناصة 99/1 كا١تادة األمة، ٣تلس رئيس كىو التعديل اقًتاح تقدٙب أجل

 ا١تقًتحُت الرب١تاف أعضاء أحاؿ بينما كذلك؛ األمة ٣تلس رئيس كىو االجتماع ىذا برئاسة
 األصل ُب ىو القانوف ىذا أف رغم معا، اجملتمعتُت الرب١تاف لغرفيت داخلي نظاـ إٔب للتعديل،

 .إجرائي قانوف

 تثَت ال 99/02 العضوم القانوف من 99/1 ا١تادة خبلؿ من اجمللس رئاسة كانت فإذا
 بغرفتيو الرب١تاف استدعاء ىل تبُت ٓب القانوف نفس من 98/3 ا١تادة فإف قانو٘ب، إشكاؿ أم

 من ذلك يعنيو ما مع ا١تقًتحُت، األعضاء (3/4) أرباع الثبلثة نصاب استكماؿ بعد يكوف
 بعد يكوف النصاب ىذا استكماؿ أف أـ ؟ االقًتاح طرح إجراءات عن االستفهاـ

 من عددا سيستدعي األمة ٣تلس رئيس أف سيعٍت إذ منطقي، غَت أمر كىو االستدعاء؟
 باقًتاح خاصة جلسة أجل من كىذا االقًتاح، نصاب عددىم يبلغ ال قد الرب١تاف، أعضاء
 .الدستور تعديل

 
 

 اٌضبٟٔ اٌفشُ
 99/02اٌْنٛٞ اٌمبْٔٛ ئ١ٌٗ أؽبي ِب ِغزٜٛ ٍّٝ

 ا١تقًتحُت الرب١تاف أعضاء منو،  100المادة ُب 99/02 العضوم القانوف إحالة إف
 نظاـ كجود -منطقيا – يقتضي معا، اجملتمعتُت الرب١تاف لغرفيت داخلي نظاـ إٔب للتعديل،

 .اقًتاحهم تقدٙب من ا١تذكورين األعضاء ٯتكن سابق،

 السؤاؿ شكل نفس طرح فيو نعيد كضع ُب ٬تعلنا النظاـ، ىذا كجود عدـ أف إال
 (3/4) أرباع الثبلثة نصاب استكماؿ بعد معا، للغرفتُت الداخلي النظاـ يقر ىل كىو السابق
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 إجراءات عن استفهاـ من يعنيو ما مع بغرفتيو؟ ا١تنعقد الرب١تاف قبة خارج ا١تقًتحُت األعضاء
 أمر كىو النظاـ؟ ىذا على ا١تصادقة بعد يكوف النصاب ىذا استكماؿ أف أـ االقًتاح؛ طرح
. ٘تاما منطقي غَت

 فإف كلبلستدعاء، النصاب لبلوغ بعدم إجراء للغرفتُت الداخلي النظاـ كاف إذا ٍب
 أمامها يقدـ أف ا١تفركض من كاف اليت اللجنة أك ا١تكتب عن لبلستفسار يدفعنا ذلك

 الشعيب اجمللس مكتب لدل القوانُت اقًتاحات تقدٙب غرار على اقًتاحهم، ا١تبادرة أصحاب
 .الوطٍت

 النظامُت غرار على - بغرفتيو ا١تنعقد للرب١تاف الداخلي النظاـ ىذا كجود عدـ إف    
 أعضاء (3/4) أرباع ثبلثة تقدٙب كيفية كيضبط سينظم الذم- الرب١تاف غرفيت لكبل الداخليُت

 األكٔب، ا٠تطوة دكف الفكرة حبيسة ستبقى الرب١تانية ا١تبادرة أف يعٍت اقًتاحهم؛ الرب١تاف غرفيت
، ُب بغرفتيو للرب١تاف الداخلي النظاـ أحكاـ أف ْتكم  الظرؼ مع لزكمية بعبلقة مرتبطة العمـو
  .كعدما كجودا الرب١تاف غرفيت أعضاء استدعاء إٔب أدل الذم

 إجراءات ضبط يكمل أف ا١تشرع على كاف أنو نقوؿ ا١تذكورتُت النقطتُت خبلؿ من     
 يقدـ مكتب كجود يستدعي االقًتاح نصاب بلوغ ألف الدستور، تعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة

 ليس -الرب١تاف غرفيت أعضاء (3/4) أرباع ثبلثة- ىنا ا١تبادرة صاحب كألف االقًتاح، ىذا لو
 بُت االنفصاؿ كىذا -األمة ٣تلس رئيس- بغرفتيو الرب١تاف استدعاء صبلحية لو من نفسو ىو

 على معاٞتتو إٔب الداعي ىو الداخلي، النظاـ كبُت ا١تستدعي كبُت الداؿ بكسر (ا١تبادر)
 .اإلجرائي ا١تستول

 ٓتصوص الغرفتُت بُت إ٬تابية عبلقة أية إعداـ شفنو من اإلجرائي الفراغ ىذا مثل إف    
 قبل ما (14)كتونس ،(13)ا١تغرب اٞتارتُت خبلؼ على ،(12)الدستورم التعديل سلطة ٦تارسة
 ا١تبادرة إجراءات من يسهل ما كاف كإف إجرائيا، فراغا النصوص فيهما تًتؾ ٓب اللتُت الثورة

  .كاحدة غرفة مستول على تتم أّنا ىو

 

 اٌضبٟٔ اٌّجؾش
 اٌجشٌّب١ٔخ اٌّجبدسح ٍّٝ اٌذعزٛس٠خ اٌّإعغبد أصش

 إٔب الرب١تانية للمبادرة الدستورم ا١تؤسس اشًتطها اليت ا١تشددة النسبة عن النظر بغض
 ا١تستول على أنو إال صعبا، أمرا ا١تيدا٘ب ا١تستول على تفعيلها من ٕتعل كاليت التعديل،
 الدستور تعديل اقًتاح  عملية ُب الوطٍت، الشعيب كاجمللس األمة ٣تلس تشارؾ فإف النظرم

 بالسلطة ذلك بعد يتفثر أنو كما ،(األكؿ ا١تطلب)غرفتُت من ا١تتكوف الرب١تاف بشكل يتفثر
(. الثا٘ب ا١تطلب )اٞتمهورية برئيس ٦تثلة التنفيذية
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 األٚي اٌّيٍت

 (*)اٌج١ىب١ِشا١ٌخ َٔبَ ًٍ فٟ اٌزْذ٠ً الزشاػ
 ثبلثة كىي تعديلو، القًتاح الدستور من 177 ا١تادة اشًتطتها اليت النسبة خبلؿ من يتضح

 الدستور، تعديل باقًتاح االنفراد األمة ٣تلس على يستحيل أنو الغرفتُت، أعضاء( 3/4) أرباع
 .بذلك االنفراد الوطٍت الشعيب اجمللس على جدا يصعب -عمليا- أنو كما

 على –الدستور تعديل اقًتاح ُب الوطٍت، الشعيب كاجمللس األمة ٣تلس فتشارؾ إذف     
 بالتمثيل الوطٍتٌ  التمثيل تطعيم إٔب الدستورم ا١تؤسس توجو يعكس -القوانُت اقًتاح خبلؼ

 االقًتاح عملية ُب الغرفتُت كبل تشارؾ ضركرة فإف لذلك إضافة التعديل؛ القًتاح القطاعي
 أف إال الدستور؛ تعديل القًتاح تعاكّنما ُب ا١تساكاة قدـ على موجودتاف الغرفتُت أف تعٍت

 التعديل أف من بالرغم أنو يدرؾ فا١تتمعن فقط؛ اٟتاؿ ظاىر تعكساف النتيجتُت ىاتُت
 ُب الغرفة ثنائية أف إال الدستورم، التعديل اقًتاح حق للرب١تاف أعطى 1996 لسنة الدستورم

 خبلؿ من الدستور تعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة طريق ُب حقيقيا عائقا ستكوف اجملاؿ ىذا
 :٫تا نقطتُت

 

 األٚي اٌفشُ
 اٌج١ىب١ِشا١ٌخ َٔبَ فٟ اٌّؾزشىخ إٌغجخ رؾمك فْٛثخ ص٠بدح

 كاحدة، بغرفة ٦تثبل كاف الذم الرب١تاف ٯتنح ٓب 1989فيفرم 23 دستور أف ا١تعلـو من
 مقتصرة تعديلو إٔب ا١تبادرة كانت إذ الدستور، تعديل اقًتاح حق الوطٍت الشعيب اجمللس كىي
 على - األمة ٣تلس  -الثانية الغرفة كجود تفثَت فقياس كبالتإب اٞتمهورية، رئيس مشركع على

 ٦تثبل الرب١تاف أف فرضية يستدعي الدستور، تعديل القًتاح ا١تشًتطة النسبة استكماؿ مستول
 حىت التعديل اقًتاح حق لو كاف ،1989 فيفرم 23 دستور ظل ُب الوطٍت الشعيب باجمللس

 .ذلك خبلؼ اٟتقيقة أف علمنا رغم التفثَت، ىذا مستول لنا يتبُت

 يصَت الدستور تعديل القًتاح ا١تطلوبة النسبة أف ٧تد الفرضية، ىذه من انطبلقا     
 أف علمنا مع  –الواحدة الغرفة نظاـ ُب عنو الغرفتُت نظاـ ظل ُب صعوبة أكثر ٖتقيقها
 ا١تطلوبة النسبة كانت فإذا  1989فيفرم  23دطتىر ُب التعديل اقًتاح سلطة لو تكن ٓب الرب١تاف
 28 قبل الرب١تاف ٯتثل كاف الذم  -الوطٍت الشعيب اجمللس مستول على ٖتقيقها يصعب

 ا١تبادرات ٥تتلف على هبا التصويت يتم اليت النسب على اطبلعنا خبلؿ من  1996َىفًبز
 تكوينهما ُب كا١تختلفتُت معا، اجملتمعتُت الغرفتُت أماـ النسبة بنفس بالنا فما حاليا، القانونية
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 ُب كا١تتباينتُت منهما، كل ُب العضوية كمدة إحدا٫تا لعضوية  كشركطا كعددا تشكيبل
 .اختصاصاهتما

 
 اٌضبٟٔ اٌفشُ

 ٌإلعشاءاد ئىبٌخ أوضش اٌج١ىب١ِشا١ٌخ

 الغرفة نظاـ ظل ُب إجراءاتو فإف التعديل، القًتاح ا١تطلوبة النسبة عن النظر بغض
 .الغرفتُت نظاـ ظل ُب عنو أبسط الواحدة

 النص إٔب ٭تتاج ال أنو كما لبلنعقاد، الرب١تاف دعوة يستدعي ال الواحدة الغرفة فنظاـ     
 تقدٙب لكيفية جديد تنظيم إٔب ٭تتاج ال فإنو لذلك إضافة الرب١تاف، رئاسة حق لو من على
 نظاـ عكس على لذلك؛ يكفي الداخلي نظامو إذ اقًتاحهم أعضائو( 3/4) أرباع ثبلثة

 ٣تلس فإنشاء اإلجراءات؛ ىذه كل ينظم خاص داخلي نظاـ إٔب ٭تتاج الذم ٘تاما الغرفتُت
 معا، بالغرفتُت خاص داخلي نظاـ كجود ضركرة كإٔب ا١تستدعي شخص خلق إٔب أدل األمة
 خبلؼ على الداخلي، كالنظاـ كا١تستدعي الراء بكسر( ا١تقًتح )بُت الفصل كلد ا٠تلق كىذا

 تبعات -األمة ٣تلس -الثانية الغرفة ٨تمل الصدد ىذا ُب كلسنا الواحدة؛ الغرفة ذك الرب١تاف
 على بالنص ا١تشرع يقم ٓب جديدة إجراءات كجود بداىة يعٍت إنشاؤه كإ٪تا اإلجرائي، الفراغ

 عمليا، ذلك تفعيل يتم حىت الدستور، تعديل اقًتاح إجراءات بينها من كاليت منها، البعض
 .فيها ا١تشدد للنسبة نظرا التفعيل صعب اإلجراءات ىذه بدكف كاف كإف
 

 اٌضبٟٔ اٌّيٍت
 االلزشاػ ٍّٝ اٌغّٙٛس٠خ سئ١ظ عٍيخ  

 كالتنفيذية، التشريعية السلطتُت بتماثل القاضي با١تبدأ اٞتزائرم الدستورم ا١تؤسس أخذ لقد
  .الدستورم التعديل إٔب با١تبادرة ٮتتص فيما

 بعرض ملزموف الرب١تاف ُب الشعب ٦تثلي فإف الدستورم، التعديل مشركع خبلؼ كعلى     
 7/1ا١تادة حسب التفسيسية للسلطة مالكا الشعب باعتبار الشعيب، االستفتاء على اقًتاحهم

 اقًتاح على االستفتاء إللزامية تكريسو خبلؿ كمن الدستورم ا١تؤسس أف الدستور،أم من 
 التعديل القًتاح أكثر شرعية يضفي أف ُب إرادتو السياسية الناحية من يعٍت الدستور، تعديل

 .الدستورم

 إلضفاء الرب١تاف، ُب ك٦تثليو الشعب بُت التواصل إال منطقيا، يبدك الطرح ىذا كاف كإذا    
 من اٞتمهورية رئيس طريق عن إال يكوف أف ٯتكن ال الدستور، تعديل اقًتاح على الشرعية
 :التاليُت الرئيسيُت االعتبارين خبلؿ
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 األٚي اٌفشُ
 اٌغّٙٛس٠خ سئ١ظ ٍّٝ االلزشاػ ّشك

 نص حسب الشعب، الستفتاء اللجوء حق اٞتمهورية رئيس اٞتزائرم الدستور خص لقد
 ا١تادة كنص ،"مباشرة الشعب إلرادة يلتجئ أف اٞتمهورية لرئيس"الدستور من 7/4 ا١تادة

 طريق عن كطنية أ٫تية ذات قضية كل ُب الشعب يستشَت أف ٯتكنو" الدستور من 77/10
 ."االستفتاء

 ٯتكن ال الدستور، تعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة على الشعيب االستفتاء إلزامية كانت ٢تذا
 .اٞتمهورية رئيس على ا١تبادرة ىذه عرض طريق عن إال تكوف أف

 تفوؽ مركز ُب اٞتمهورية برئيس ٦تثلة التنفيذية السلطة من ٬تعل األمر ىذا إف  
 .الشعب ٘تثيل على الرب١تاف قدرة ُب يشكك الذم األمر الرب١تانية، األغلبية ىاتو أماـ
 

 اٌضبٟٔ اٌفشُ
 اٌؾْجٟ االعزفزبء ٍّٝ االلزشاػ ّشك اٌغّٙٛس٠خ سئ١ظ  لجٛي  

 الذم ىو اٞتمهورية رئيس أف يفيد ٔتا 177/1 ا١تادة ُب الدستورم ا١تؤسس جاء لقد
 مع متوافقا جاء ا٠تاص اٟتكم كىذا عليو، للموافقة الشعب على التعديل اقًتاح يعرض

 .الدستور من 77/10 كا١تادة 7/4 ا١تادة ُب الواردة العامة األحكاـ

 اٞتمهورية، لرئيس الشعب استفتاء سلطة منح على فقط يقتصر ال التوافق ىذا أف إال
 الستفتاء اٞتمهورية رئيس تقدير ُب إليها، ا١تشار النصوص أحكاـ بُت التوافق إٔب ٯتتد بل

   .عدمو من الشعب

  "4/ 7 ا١تادة ُب جاء ما مع تتوافق ،177/1 ا١تادة آخر ُب الواردة "ٯتكنو" فعبارة

 "....الشعب يستشَت أف ٯتكنو" 77/10 ا١تادة مع ككذلك ،"..... يلتجئ أف اٞتمهورية لرئيس

 :ُب التقديرية السلطة لو اٞتمهورية فرئيس إذا

 أثرىا ستنتج ما إذا سيحدد الذم ىو األخَت كىذا االستفتاء، على ا١تبادرة عرض -
 ."ال" ب صوت ما إذا األثر معدكمة ستصَت أك ،"نعم" ب ٢تا الشعيب بالتصويت القانو٘ب

 رئيس إعداـ بالنتيجة يعٍت كىذا الشعيب، االستفتاء على ا١تبادرة عرض عدـ -
 .القانو٘ب أثرىا الرب١تانية ا١تبادرة توليد إمكانية اٞتمهورية

  -مشتقة تفسيسية كسلطة  -التشريعية السلطة تبعية أف إليو، اإلشارة ٕتدر كما     
 قد إذ عدمو، أك البيكامَتالية نظاـ بوجود مرتبطة غَت اٞتزئيتُت، ىاتُت ُب اٞتمهورية لرئيس
 .بغرفتُت بر١تاف ُب أك كاحدة بغرفة بر١تاف ُب تكوف
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 خبرّخ
 

 با١تبدأ يفخذ أف حاكؿ كإف الذم الدستورم ا١تؤسس أف نستنتج سبق ما خبلؿ من
 إال الدستور، تعديل إٔب ا١تبادرة مستول على كالتنفيذية، التشريعية السلطتُت بتماثل القاضي

 على الواردة اإلجرائية القيود دراسة ٔتجرد التفاضل، إٔب ذلك بعد ينحو التماثل ىذا أف
 .التجسيد صعبة عملية منها ٕتعل كاليت الرب١تانية، ا١تبادرة
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 ٖتقيقو الصعوبة من نصاب لبلقًتاح، ا١تشًتطة الغرفتُت أعضاء (3/4 )أرباع ثبلثة فنسبة    
  التعديل اقًتاح أف البديهي من أف ٍب بغرفتُت؛ بر١تاف ُب بالنا فما كاحدة بغرفة بر١تاف ُب حىت

.  ا١تشرع فيو يوفق ٓب ما كىو اإلجرائي، ا١تستول على معاٞتتو يقتضي الغرفتُت بكبل ا١تتعلق
 مستول على الرب١تانية، ا١تبادرة تفعيل صعوبة من تزيد البيكامَتالية كانت كإذا     

 بالسلطة الشعيب االستفتاء على عرضها ارهتاف أف إال كالتشريعية، الدستورية اإلجراءات
 ااؿ ككذلك ا١تذكورة اإلجراءات ٞتميع االقًتاح اجتياز أف يعٍت اٞتمهورية، لرئيس التقديرية

 قدرة من االنتقاص يعكس ٦تا االقًتاح، موضوع حوؿ الشعب الستفتاء تكفي ال قد إليها،
 مشتقة، سياسية كسلطة الشعب ٘تثيل على الرب١تاف مؤسسة
 األمر للتعديل، ا١تقًتحُت األعضاء نسبة خفض الدستورم ا١تؤسس على كاف لقد     
 كالثقافية، كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية كالتطورات تتوافق القًتاحات اجملاؿ يفتح الذم
 ٖتديد بعد الدستور، كٚتود ٝتو مع يتوافق ٔتا ـاألكثر على ـ (3/4) النسبة ىذه تًتؾ أف على

 اليت الدستورية، النظم من الكثَت غرار على خاٌصة، ٞتنة قبل من كدراستها ا١تبادرة موضوع
 التعديل، اقًتاح ُب كلتا٫تا أك الرب١تاف غرفيت إحدل أعضاء من أقل عددا أك نسبة تشًتط
 .االقًتاح على ا١توافقة عند النسبة ىذه ترفع با١تقابل

 ٘تارس ٓب أّنا إٔب كإضافة الشكل، هبذا الدستورم التعديل إٔب الرب١تانية ا١تبادرة إف     
 الذم لبلجتهاد تركها دكف سَتىا، إجراءات توضيح الضركرم من كاف لذلك التحقق، صعبة

 (14)للرب١تاف ١تؤسسة دستورم حق سلب بالنتيجة يعٍت ٦تا تنفيذىا، عملية يعطل أف شفنو من

 ُب الدستورم ا١تؤسس على ينبغي القانو٘ب، أثرىا السابقة االقًتاحات تنتج كحىت     
 االستفتاء على االقًتاح عرض اٞتمهورية رئيس على توجب عبارة استعماؿ 177/1 ا١تادة

 اللجوء ُب اٞتمهورية لرئيس التقديرية بالسلطة القاضية العامة القاعدة من كاستثناء الشعيب،
   .الشعب استشارة إٔب
 
 
 

 اٌٙٛاِؼ
 

 اٞتريدة ،1996  نوفمرب 28 ُب الصادر الشعبية الدٯتقراطية اٞتزائرية اٞتمهورية دستور -1

 أفريل 10  ُب ا١تؤرخ ،02/03 بالقانوف ا١تعدؿ ،1996 ديسمرب08  ُب ا١تؤرخة ،76 رقم الرٝتية
 ،2002 أفريل 14 ُب ا١تؤرخة ،25 رقم الرٝتية اٞتريدة الدستورم، التعديل ا١تتضمن  2002
 الرٝتية اٞتريدة الدستورم، التعديل ا١تتضمن 2008 نوفمرب15 ُب ا١تؤرخ 19 /08 بالقانوف كا١تعدؿ

 2008 نوفمرب 16  ُب ا١تؤرخة ،63 رقم

 ،"...الدستورم بالتعديل ا١تبادرة حق اٞتمهورية لرئيس "الدستور من 174/1 ا١تادة ُب جاء  

 حق اٞتمهورية لرئيس" القوؿ األصح إذ اللغوية، الناحية من سليمة غَت عبارة كىي
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 ؛"الدستور تعديل إٔب ا١تبادرة" عبارة سنستعمل ٢تذا ،"...الدستورم التعديل إٔب ا١تبادرة
 .كردت كما استعما٢تا علينا ٖتتم اليت القانونية النصوص باستثناء

 دار الثانية، الطبعة األكؿ، اٞتزء السياسية، كا١تؤسسات الدستورم القانوف رقية، ا١تصدؽ -2

  98 ص ،1990 ا١تغرب، البيضاء، للنشر،الدار توبقاؿ

 الوطنية ا١تدرسة ٣تلة كالتغيَت، الثبات بُت اٞتزائر ُب الدستورية ا١تراجعة إدريس، بوكرا -3

 .15ص ،1998 اٞتزائر، اإلدارية، كالبحوث التوثيق مركز ،1998 ،1 العدد ،8 اجمللد لئلدارة،

 ،2010 طبعة اٞتزائر، انبيضبء، انذار بهقيض، دار انظيبطيت، وانُظى انذطتىري انقبَىٌ في يببحث ديذاٌ يىنىد، -4
  .89ص

 سبتمرب ،2العدد قانونية، دراسات للدستور، الشامل التعديل ضركرة أكلي، ٤تمد قزك -5
 التعليمية، كا٠تدمات كاالستشارات للبحوث البصَتة مركز عن تصدر فصلية دكرية ، 2008

  .7ص اٞتزائر، القصبة،

 التعديل مشركع يتضمن الذم القانوف يصبح  "1996دطتىر من 175 ا١تادة ُب جاء -6
 "....الدستورم

 الرب١تاف غرفيت أعضاء  (3/4)أرباع ثبلثة ٯتكن  " 1996دطتىر من 177 ا١تادة ُب جاء -7

 "...الدستور تعديل باقًتاح يبادركا أف معا، اجملتمعتُت

 15ص السابق، ا١ترجع إدريس، بوكرا- 8

 رقم الرٝتية اٞتريدة الدستورم، التعديل يتضمن  2008نوفمرب15  ُب ا١تؤرخ 19/ 08 قانوف -9
 .2008 نوفمرب 16 ُب ا١تؤرخة ،63

 الوطٍت الشعيب اجمللس بتنظيم ا١تتعلق 1999مارس  08ُب ا١تؤرخ02/99  رقم عضوم قانوف -10
 رقم الرٝتية اٞتريدة اٟتكومة، كبُت بينهما الوظيفية العبلقات ككذا كعملهما األمة ك٣تلس

  .1999مارس 09 ُب ا١تؤرخة ،15
 الشعيب اجمللس مكتب لدل قانوف اقًتاح كل يودع" 99/02العضوم القانوف من 23/2 ا١تادة تنص -11

 "الوطٍت

 مليلة، عُت ا٢تدل، دار اٞتزائرم، ُب األمة جمللس التشريعية الوظيفة سعاد، عمَت -12

 154  ص ،2009 طبعة اٞتزائر،

  : مايلي 1996 ُب ا١تعدؿ ا١تغريب الدستور من 105 و104  الفصلُت ُب جاء -13

 أعضاء من أكثر أك عضو بو يتقدـ الذم الدستور مراجعة اقًتاح إف :104 الفصل ـ

 األعضاء ثلثي بتصويت إال عليو ا١توافقة تصح ال ا١تستشارين ٣تلس أك النواب ٣تلس

 اجمللس إٔب ذلك بعد االقًتاح ك٭تاؿ االقًتاح، عليو ا١تعركض اجمللس منهم يتفلف الذين

  ."منهم يتفلف الذين األعضاء ثلثي بفغلبية إال عليو موافقتو تصح كال اآلخر

 االستفتاء قصد الشعب على ظهَت ٔتقتضى الدستور مراجعة كاقًتاحات مشاريع تعرض :105 الفصل -  
  ."باالستفتاء إقرارىا بعد ّنائية ا١تراجعة تصَت  .

 ُب ا١تعدؿ 1/6/1959 ُب الصادر التونسي الدستور من 77و76  الفصلُت ُب جاء -14
  : مايلي 1/6/2002
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 ُب اٟتق األقل علي النٌواب ٣تلس أعضاء لثلث أك اٞتمهوريٌة لرئيس :76 الفصل  - 
 أف اٞتمهوريٌة كلرئيس للدكلة، اٞتمهورم بالنظاـ ذلك ٯتس ٓب ما الدستور بتنقيح ا١تطالبة

  ."االستفتاء علي الدستور تنقيح مشاريع يعرض

 باألغلبية منو قرار بعد إدخالو ا١تزمع التنقيح ُب النٌواب ٣تلس ينظر :77الفصل  - 

 إٔب الٌلجوء عدـ حالة كُب خاٌصة، ٞتنة قبل من كدرسو موضوعو ٖتديد كبعد ا١تطلقة،

 الثلثُت بفغلبٌية النٌواب ٣تلس قبل من الدستور تنقيح مشركع علي ا١توافقة تتمٌ  االستفتاء،

 كعند األكٔب، من األقلٌ  علي أشهر ثبلثة بعد الثانية تقع قراءتُت ُب األعضاء، من

 بعد الشعب، علي الدستور تنقيح مشركع اٞتمهوريٌة رئيس يعرض االستفتاء إٔب اللجوء

 ."ألعضائو ا١تطلقة باألغلبية كاحدة قراءة ُب عليو النٌواب ٣تلس موافقة
 

 بنظاـ يعرؼ ما كىو  -كاحد ٣تلس – كاحدة غرفة شكل ُب الرب١تانات تنظم قد (*)
 ُب تنظم كقد ،1996 دستور قبل اٞتزائر كرب١تاف  MONOCAMERALISMEانًىَىكبييزانيت

  BICAMERALISMEالبيكامَتالية بنظاـ يعرؼ ما كىو  -٣تلسُت – غرفتُت شكل

 .اٟتإب اٞتزائر كرب١تاف

14-Meledi Djédiro, la révision des constitutions dans les états africains francophones, 
exquise de bilan, RDP, N1, 1992   

  .156 ص السابق، ا١ترجع عمَت، سعاد عن نقبل  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 اٌّذ١١ٔٓ ٌؾّب٠خ األعبع١خ اٌنّبٔبد
 اٌّغٍؾخ إٌضاّبد أصٕبء 

 
 

 ىـ١ت ثٍخـ١ش                                          
 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
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: ِمذِـخ

 منذ كاٞتماعة اإلنسا٘ب، الواقع ُب الثابتة اٟتقائق إحدل ىي الصراع ظاىرة     
 ُب كا٢تمجية بالوحشية تتسم اٟتركب كانت القدٯتة العصور ففي. األرض على اٟتياة نشفت
 إٔب اٟتاجة بذلك فظهرت مسن، أك امرأة أك رضيع طفل كيبلهتا من ينج كٓب الدماء، سفك
. الصراعات أثناء هبا كالعمل احًتامها، يلـز قواعد إ٬تاد ضركرة
 الدكٕب القانوف "بػ تعرؼ أصبحت حىت القواعد ىذه تشكلت الزمن مر كعلى    

 كىو العاـ، الدكٕب القانوف فركع من فرعا يعد كالذم" ا١تسلحة ا١تنازعات قانوف "أك" اإلنسا٘ب
 النزاع حاالت ُب تستهدؼ اليت القانونية القواعد ٣تموعة يتضمن النشفة حديث قانوف

 ا٠تاصة القواعد: أخرل ناحية كمن ،"جنيف قانوف"بػ يسمى ما أك الضحايا ٛتاية ا١تسلح
 كًب د٣تا اللذاف القانوناف ك٫تا "الهاي قانوف"بػ يسمى ما أك القتاؿ ككسائل بفساليب
 اعتبارا هبما العمل بدأ كاللذاف 1977 لعاـ اإلضافيُت الربكتوكولُت ُب بعيد حد إٔب ٖتديثهما

 .(1) 1978 عاـ من
 كاالحًتاـ للمدنيُت ا١تكفولة القانونية اٟتماية ىو اإلطار ىذا ُب يهمنا كالذم     

 العدائية األعماؿ سَت أثناء ذلك كاف سواء ا١تسلحة، الدكلية النزاعات أثناء ٢تم الواجب
 اٟتريب االحتبلؿ سلطة ٖتت أك ا٠تطورة، ُب غاية قتالية عسكرية عمليات من يصاحبها كما

 ا١تدنيوف يكوف ال بفف يقرر اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف ُب أساسي  مبدأ على باالستناد كذلك
، أك اعتداء ألم ىدفا القتالية األعماؿ ُب يشاركوف ال الذين  عليهم اٟتفاظ ٬تب بل ىجـو

 الطرفُت أك األٛتر، للصليب الدكلية اللجنة ٖتددىا كأساليب آلليات كفقا كٛتايتهم،
 اعتبارىا ُب تضع أف ا١تسلح النزاع أطراؼ على توجب دكلية، اتفاقية ٔتقتضى ا١تتحاربُت

 البلزمة اٟتماية إلضفاء أساسيا منطلقا يعد الذم األمر كا١تقاتلُت ا١تدنيُت بُت التمييز مبدأ
: كالتإب نوردىا كا١تعاٞتة بالطرح جديرة نراىا اليت اإلشكالية فإف كعليو. للمدنيُت
. الدولية؟ المسلحة النزاعات أثناء المدنيين لحماية األساسية الضمانات هي ما

 العامة القواعد إٔب الدراسة ىذه خبلؿ من سنتعرض اإلشكالية ىذه عن لئلجابة     
 : التالية الثبلثة ا١تباحث خبلؿ من ا١تدنيُت ْتماية ا١تتعلقة

  
 األٚي اٌّجؾش

 1949 ع١ٕف ِْب٘ذاد ٍّٝ اٌغبثمخ اٌّذ١ٔٓ ؽّب٠خ لٛاّذ
 سلوؾ تنظم بفّنا حنيف معاىدات على السابقة الدكلية ا١تعاىدات اتصفت     
 أنفسهم، للمحاربُت اٟتماية من قدرا تتضمن اليت القواعد بعض بإقرار اٟتركب، أثناء ااربُت
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 النزاعات أثناء ا١تدنُت ٛتاية قواعد إرساء على بعد فيما ساعدت قد القواعد ىذه أف إال
 حيث القواعد، ىذه إٔب الوصوؿ بغية ٢تا التعرض يقتضي الذم األمر الدكلية، ا١تسلحة
 عن فضبل األسلحة، أنواع بعض على حظرا الدكلية كاالتفاقيات ا١تعاىدات ىذه تضمنت

 ا١تتحدة األمم معاىدة بإصدار اٞتهود ىذه توجت ٍب ،(2)كتقاليدىا اٟترب عادات تقنُت
 نتطرؽ سوؼ ما كىو ـ1948 لسنة البشرم اٞتنس إبادة جرائم على كالعقاب بتجرٙب ا٠تاصة

 :التإب النحو على بالتفصيل إليو

 

 األٚي اٌّيٍت
 األعٍؾخ ثْل ؽَش

 ىذا أف إال قدٯتة، عصور إٔب اٟتركب ُب األسلحة بعض استخداـ حظر يرجع     
 إثر كعلى ـ1863 سنة ففي. التقنُت حركة بداية مع ـ1868 سنة ُب إال تقنينو يتم ٓب اٟتظر
 ٖتت كضعت كلو تنفجر أف ٯتكن االنفجار، شديدة القنابل من جديد نوع إنتاج ُب التقدـ
 النوع ىذا استخداـ من اٟتد إٔب تنادم ـ1864 سنة ُب ركسيا جعل ٦تا بضائع، نقل شاحنة

 أف الدعوة ىذه سياؽ ُب كأكدت ا١تتحاربة، بالقوات بالغة أضرارا ٭تدث الذم القنابل من
 .(3)األخرل الدكؿ يشمل كما يشملها اٟتظر

 ساف مدينة ُب الثا٘ب ألكسندر ركسيا قيصر طلب على بناءا دكٕب مؤ٘تر عقد ٍب     
 كْتضور ـ1868  سنة من متتالية جلسات ثبلث مدل كعلى ا١توضوع ىذا ١تناقشة بترسبورج

: اآلتية الدكلية القانونية القواعد ا١تؤ٘تر أقر دكلة 60 ٦تثلي
 ٬تب حدكدا للحرب "أف التصريح مقدمة ُب جاء حيث اإلنسانية مبدأ على النص -1

 ىو اٟترب من ا٢تدؼ أف كما ،"اإلنسانية مبادئ على ٗترج ال حىت عندىا تقف أف
. للعدك العسكرية القوة إضعاؼ
 على كبناء القادرين، بغَت اآلالـ مضاعفة إال ٖتقق ال اليت األسلحة استخداـ حظر -2

 تصريح يعد إذ غ،400 عن كزّنا يقل اليت ا١تتفجرة القذائف استخداـ التصريح حـر ذلك
  .اٟتركب ُب معينة ألسلحة االستخداـ حظر مبدأ ترسي دكلية كثيقة أكؿ بًتسبورح ساف

 أكٔب باب من كالتحرٙب اٟتظر فإف القتاؿ، أثناء ا١تتحاربُت يعٍت التصريح كاف كإذ     
 لعبارة كبالتحديد االتفاقية نص خبلؿ من إليو الوصوؿ ٯتكن ما كىو ا١تدنيُت، على يكوف

 اليت اٟترب حدكد أف كما" ا١تدنيُت "تعٍت أّنا على تفسَتىا ٯتكن حيث "القادرين غير"
.  (4(ا١تدنيُت على االعتداء إٔب القتاؿ ٕتاكز عدـ تعٍت إليها أشارت
 ا١تقذكفات ٖترٙب على 1899 عاـ األكؿ السبلـ مؤ٘تر من الثا٘ب التصريح نص كقد     

 كما.٢تا مقتضى ال أالما تسبب كاليت الضارة أك ا٠تانقة، الغازات نشر غرضها يكوف اليت
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 اٟتظر ىذا كجاء اإلنساف، جسم داخل تنشر اليت القذائف استخداـ حظر على نص
 ىذا أف لوحظ إذا dum-dum باسم عرفت مدمرة قنابل إنتاج ُب الدكؿ بعض لتقدـ كنتيجة

.  (5)شفاؤه كيتعذر اإلنساف جسم داخل االنتشار أك بالتفرقع يتصف األسلحة من النوع
 ٖترٙب على منها 75 ا١تادة نصت ـ 1919 سنة فرسام معاىدة كضع كعند     

 كجو على أ١تانيا على حـر كقد ا١تشاهبة، كا١تستحضرات كا١تواد ا٠تانقة، الغازات استخداـ
 ٕتارة ُب للتحكم الدكٕب ا١تؤ٘تر ّتنيف عقد 1925 سنة كُب .(6)٘تلكها أك صناعتها ا٠تصوص
 ا٠تانقة الغازات ٖترٙب على النص أعيد حيث اٟترب، ُب ا١تستخدمة الذخائر ك األسلحة
 .(7)البكًتكلوجية األسلحة استخداـ التحرٙب ىذا إٔب كأضيف اٟتركب ُب كالسامة

 
 اٌضبٟٔ اٌّيٍت

 ٚلٛا١ٕٔٙب اٌؾشة ّبداد رم١ٕٓ
 كقد 1907 أكتوبر 18 إٔب جواف 15 من الفًتة ُب للسبلـ الثا٘ب الدكٕب ا١تؤ٘تر انعقد     

 مقننة مهمة مبادئ عدة تضمنت كتصر٭تا كمعاىدة اتفاقية عشرة ٜتس إصدار عنو نتج
 الدكلية ا١تسلحة النزاعات أثناء ا١تدنيُت ْتماية مباشر بشكل كتتعلق كقوانينها اٟترب لعادات

: يلي ما منها نذكر
 الدكلية ا١تسلحة النزاعات إٔب اللجوء كٕتنيب السبلـ، ٖتفظ اليت الوسائل استخداـ -1

. السواء على كا١تدنيُت للمقاتلُت بالنسبة مفزعة نتائج عليها يًتتب اليت
 العدائية األعماؿ ٦تارسة عند إعمالو ٬تب ضركريا مصدرا الدكٕب العرؼ اعتبار -2

 عن ٮترج ىذا ألف بسوء، ٯتسهم أك ا١تدنيُت على االعتداء عدـ مبدأ يتضمن كالذم
 .الدكٕب العرؼ مقتضيات

 األعماؿ ٦تارسة عند كاٟتذر باٟتيطة ااربُت كالتزاـ اإلنسانية باٞتوانب االىتماـ -3
 .اٟترب أىواؿ من للتقليل العسكرية

 الصحفيُت مثل ا١تقاتلُت غَت أك ا١تقاتلُت من كانوا سواء األسرل معاملة حسن- 4
 .(8)كا١تقاكلُت  التوريدات كمتعهدم كا١تراسلُت

 كجو كعلى ٤تدكدة، بل مطلقة ليست بالعدك الضرر إلٟتاؽ ا١تقاتلُت كسيلة إف -5
 ٖترٙب منها الرابعة، الىام اتفاقية من 23 ا١تادة حددهتا معينة كسائل استخداـ ٭تـر ا٠تصوص
 األفراد جرح أك قتل ُب ا٠تداعية الوسائل استخداـ كعدـ السامة، كاألسلحة السم استخداـ

 األفراد، معاناة زيادة تسبب اليت األسلحة استخداـ كحظر دفاع، دكف استسلموا الذين
 اْب...العسكرية الضركرة ٖتتمو ما عدا فيما العدك ٦تتلكات اغتصاب أك تدمَت عن كالنهي

(9) . 
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 كالفنية الدينية، لؤلغراض ا١تخصصة ا١تبا٘ب على اإلمكاف بقدر اافظة ٬تب كما -6
 أف بشرط كاٞترحى ا١ترضى لتجمع ا١تخصصة كاألماكن كا١تستشفيات التارٮتية كاآلثار كالعلمية

 حظر ككذلك عسكرية ألغراض ٥تصصة غَت كاضحة بصورة ٤تددة األماكن ىذه تكوف
 األراضي ُب ا١تدنيُت معاملة إساءة ٖترٙب ذلك جانب كإٔب. لسلبها األماكن ىذه على اإلغارة
 القوات من التالية ا١تمارسات حظر طريق عن ك٦تتلكاهتم األشخاص ٛتاية كضماف اتلة
 :اتلة

 جيوشهم عن معلومات إعطاء على اتل اإلقليم ُب ا١تدنيُت السكاف إجبار -أ 
. اآلخر للطرؼ ااربة

. ا١تعادية للسلطة الوالء ٯتُت حلف على اتل اإلقليم ُب ا١تدنيُت السكاف إكراه -ب
 معتقداهتم ككذلك ا٠تاصة، كملكياهتم األفراد كحياة العائلة شرؼ إىدار حظر -ج

. طقوسها ٦تارسة ُب كاٟترية الدينية
 اٟترب قانوف أحكاـ ينتهكوف الذين أفرادىا أعماؿ عن الدكلة مسؤكلية إقرار -د
 .(10(االنتهاؾ ىذا ثبوت حالة ُب بالتعويض ا١تسئولة الدكلة كتلتـز كعاداهتا

 
 اٌضبٌش اٌّيٍت

 اٌجؾشٞ اٌغٕظ ئثبدح ٍّٝ ٚاٌْمبة اٌزؾش٠ُ
 من بو اتصفت كما الثانية العا١تية اٟترب كخبلؿ قبل األ١تانية ا١تمارسات أدت     
 معاىدة صياغة إٔب ا١تاسة اٟتاجة إٔب ا١تدنيُت األفراد من ا١تبليُت كإبادة فتل ُب ٘تتلث كحشية
. ا١تمارسات ىذه مثل ٖترٙب تشرع دكلية
 نوفمرب ُب ا١تتحدة لؤلمم العاـ األمُت الدكؿ، من ٣تموعة دعت ذلك، على كبناء     

 العامة اٞتمعية أعماؿ جدكؿ على البشرم اٞتنس إبادة كٕترٙب منع موضوع إدراج إٔب 1946
 اليت ا١تتحدة لؤلمم العامة اٞتمعية كثيقة 1946 ديسمرب 11 ُب صدرت حيث ا١تتحدة، لؤلمم

 القواعد االتفاقية أقرت كقد ،(11)االتفاقية على التوقيع ًب 1948 ديسمرب 09 كُب ذلك، ٖتـر
:  التالية

 اٟترب زمن ُب نطبق كما السلم زمن تطبيق فإّنا تطبيقها ٣تػاؿ االتفاقية حددت -1
 الدكٕب القانوف لقواعد خاضعة أّنا على نصت كما منها األكٔب ا١تادة ُب عليو نصت ما كىو
. العاـ

 يرتكب الذم الفعل "بفنو البشرم اٞتنس إبادة عبارة من ا١تقصود االتفاقية حددت -2
 أك العنصرية أك العرقية صفتها إٔب بالنظر بشرية ٚتاعة على جزئيان  أك كليان  الفضاء بقصد
. الدينية
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: بفّنا البشرم اٞتنس إبادة جرٯتة نطاؽ ُب تدخل اليت األفعاؿ االتفاقية حددت- 3
. معينُت ٚتاعة أعضاء قتل  (-أ

 .   اٞتماعة بففراد جسمية أك عقلية أك بدنية أضرار إٟتاؽ ُب التسبب (-ب

 بشكل ماديان  عليها القضاء شفّنا من معيشية لظركؼ عمدان  اٞتماعة إخضاع  -4
. جزئي أك كلي

 . اٞتماعة داخل اإل٧تاب منع على العمل مقتضاىا من إجراءات إٗتاد -5
 الذم اإلجرامي النشاط كفصلت. أخرل ٚتاعة إٔب ٚتاعة من قسرا الصغار نقل -6
: كالتإب البشرم اٞتنس إبادة ُب عليو العقاب يستحق

. البشرم اٞتنس إبادة على اٞتنائي االتفاؽ *-
  .البشرم اٞتنس إبادة ارتكاب على كالعلٍت ا١تباشر التحريض *-

 .اٞتنس إبادة ُب الشركع *-

 .(12)اٞتنس إبادة ُب االشًتاؾ *-
 اليت الدكلة ُب ا١تختصة اكمة إٔب إما النهائي االختصاص االتفاقية أعلنت كقد     
 اليت اٞترائم صور ُب ٥تتصة تكوف دكلية جنائية ٤تكمة أك أراضيها، على الفعل إرتكبت
 :نتيجتُت نستخلص أف ٯتكن كعليو البشرم، اٞتنس إبادة جرٯتة إطار ُب تدخل

. ا١تدنيُت ضد ترتكب األحياف غالب ُب البشرم اٞتنس إبادة جرٯتة أف  :األٌٚٝ
 أثناء سواء ا١تسلحة، النزاعات أثناء ترتكب ما الغالب ُب جرٯتة ىذه إف :اٌضب١ٔخ

 .(13)اٟتريب االحتبلؿ أثناء أك اٟتربية العمليات

 
 

 اٌضبٟٔ اٌّجؾش
. 1949 ع١ٕف ارفبل١بد فٟ اٌّذ١١ٔٓ ؽّب٠خ لٛاّذ

 ا١تقصود كتعريف ٖتديد اٟترب كقت ا١تدنيُت ٟتماية الرابعة االتفاقية حاكلت    
 ا١تدنيُت، ٟتماية العاـ ا١تبدأ االتفاقية كأرست االتفاقية، ىذه ١تفهـو كفقا ا١تدنيُت باألشخاص

  :(14)اآلتية ا١تطالب خبلؿ من العامة اٟتماية قواعد تلخيص ٯتكن كعليو
 

 األٚي اٌّيٍت
 اٌّؾ١ّخ األِبوٓ ٚ إٌّبىك ئٔؾبء
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 الذين األشخاص نعدد أف نود امية، كاألماكن ا١تناطق إنشاء إٔب نتطرؽ أف قبل     
 االتفاقية حددت إذ أكثر، الفهم يسهل حىت كذلك بنصوصها، الرابعة االتفاقية ٖتميهم
: ٫تا طائفتُت ُب بنصوصها ٖتميهم الذين األشخاص الرابعة

 كاف شكل كبفم ما، ٟتظة ُب أنفسهم ٬تدكف الذين األشخاص كىم: األٌٚٝ اٌيبئفخ
. رعاياىا من ليسوا ٤تتلة دكلة أك ا١تتحاربة األطراؼ أحد أيدم ُب مسلح، نزاع قياـ حالة ُب

 للمادة كفقا اتلة، األراضي ُب ا١تدنيُت السكاف ٣تموعة كىم :اٌضب١ٔخ اٌيبئفخ
 يستفيد ْتيث يتسع، اٟتماية نطاؽ فإف الرابعة االتفاقية من (13) ا١تادة كٔتفهـو ،(15(الرابعة
 أك الدين أك اٞتنس إٔب سببو يرجع ٘تييز دكف النزاع ُب ا١تشًتكة البلداف سكاف ٣تموع منها

 .(16)السياسية اآلراء أك اٞتنسية

 اٟترب كقت ُب ا١تدنيُت األشخاص ٛتػاية بشفف الرابعة االتفاقية فإف ذلك كمن     
 األحواؿ ٚتيع ُب األشخاص ٛتاية كىي االتفاقية، نفس من( 27) ا١تادة حوؿ أساسا تتمحور

 كتقاليدىم، كعاداهتم الدينية، كعقائدىم العائلية، كحقوقهم كشرفهم ألشخاصهم، باالحًتاـ
 أعماؿ ٚتيع ضد خاص بشكل كٛتايتهم إنسانية، معاملة األكقات ٚتيع ُب معاملتهم ك٬تب
 األشخاص إزاء معنوم أك بد٘ب، إكراه أم ٦تارسة حظر جانب إٔب التهديد، أك العنف
 كالعقوبات كالتعذيب، القتل ٭تظر كما غَتىم، من أك منهم، معلومات على اٟتصوؿ هبدؼ
 طرؼ من الطبية ا١تعاٞتة تقتضيها ال اليت العلمية ك الطبية كالتجارب كالتشويو، البدنية

 ك اإلرىاب، أك التهديد، تدابَت ٚتيع كبا١تثل اٞتماعية، العقوبات أف كما الدكلة، سلطات
 .(17)٤تظورة ك٦تتلكاهتم اميُت األشخاص من كاالقتصاص الرىائن، أخذ
 النزاع ألطراؼ االتفاقية ٕتيز للمدنيُت، كافية ٛتاية كلتوفَت سبق، ما على كبناء     

 مباشرة بعده أك النزاع نشوب قبل كذلك خاصة، استشفاء كمناطق أماف مناطق إنشاء ا١تسلح
 كاألطفاؿ كا١تسنُت كالعجزة كا١ترضى كاٞترحى الضعيفة، للفئات اٟتماية كتفمُت إيواء غايتها
 السياؽ نفس كُب السابعة، دكف ما األطفاؿ كأمهات اٟتوامل كالنساء عشر، ا٠تامسة دكف
 الذم النزاع كٔتناسبة  1993 مام ُب ا١تيثاؽ من السادس الفصل ٔتوجب األمن ٣تلس أنشف
  Srebrenica ( et) :من كل ُب اٟتماية مضمونة ك أمنة مناطق سابقا، يوغوسبلفيا ُب دار

) Zepa ) ) Gorazde ( ) Bihaj ( ) Tuzla ((Sarajevo ( السكاف ٛتاية قصد كذلك 
 . العدائية كاألعماؿ ا١تسلح النزاع ٥تاطر من ا١تدنيُت

 يعهدكا أف النزاع ألطراؼ االتفاقية أجازت السابقة كاألماكن ا١تناطق احًتاـ كلضماف     
 الدكؿ  إحدل إٔب أك األٛتر، للصليب الدكلية اللجنة إٔب ا١تناطق ىذه على اإلشراؼ ٔتهمة

 الظركؼ كتسهيل توفَت األٛتر للصليب الدكلية كاللجنة اٟتامية الدكلة على كبتوجب اٟتامية،
 ا١تادة نص أف غَت ا١تناطق، ىذه ١تثل ٛتاية كسائل خلق من تتمكن حىت ا١تتنازعة لؤلطراؼ
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 إنشاء الدكؿ على تقًتح كإ٪تا ملزمة ليست فهي كبالتإب األمر صيغة على يفت ٓب (14)
 .(18)خاصة اتفاقية ٔتوجب هبا تعًتؼ أف للخصـو ٔتكن مفمونة مناطق

 
 اٌضبٟٔ اٌّيٍت

 اٌّغزؾف١بد ٚؽّب٠خ اٌؾ١بد ِٕبىك ئٔؾبء
 ا١تادة ٔتوجب تنشف أف ا١تسلح النزاع ألطراؼ ٯتكن :اٌؾ١بد ِٕبىك ئٔؾبء -أٚال

 العسكرية العمليات من آماف ُب الوضع على كتعمل ٤تايدة، مناطق الرابعة االتفاقية من (15)
 من اٟتماية ٢تم تؤمن كأف العدائية، األعماؿ سَت ُب يسا٫توف ال الذين األشخاص ٚتيع

 ُب األشخاص ىؤالء يساىم أال بشرط مضمونة تكوف اٟتماية كىذه التعسفية، ا١تمارسات
 .(19)ا١تناطق ىذه ُب تواجدىم أثناء عسكرم ٣تهود أم

 ُب جاكينوت منطقة بإنشاء شنغهاي ُب مثبل الفكرة، ىذه ا١تاضي ُب ٖتققت كقد     
 من عددا األٛتر للصليب الدكلية اللجنة أنشئت حيث ،1948 عاـ القدس كُب 1938 عاـ

 .(20)٤تدكدة لفًتة ذلك كاف كإف اإليواء، مناطق
 للحماية أماكن بإنشاء يتصل فيما ٔتسؤكلياهتا ا١تتحدة األمم قوات تضطلع كحىت     

 ىذه ينشئ أف األمن جمللس كاف إذا أمور، ٚتلة بُت من تعرؼ أف عليها يتعُت كمراقبتها،
 إذا أك اٟتماية  أماكػن عن للدفػاع ا١تسلحة القوة استخداـ ينبغي كاف كإذا صراحة، األماكن

 .(21(اٟتماية أماكن تدير أف ا١تتحدة األمم لقوات ينبغي كاف

 ىذا معا٘ب بفكسع – األعياف ٛتاية تطورت :اٌّذ١ٔخ اٌّغزؾف١بد ؽّب٠خ -صب١ٔب
 ىذه ٓتدمات ينتفعوف الذين األشخاص ٣تموعات منحت اليت للحماية تبعا–ا١تصطلح
 اٞترحى ٛتاية تستهدؼ اليت القواعد ٣تموعة األصل ُب كاف جنيف قانوف أف كٔتا األعياف،
 تستخدـ اليت ىي القانوف ىذا تناك٢تا اليت األكٔب األعياف فكانت العسكريُت، من كا١ترضى
 كا١تستشفيات الطبية ا١تركبات النصوص ُب ذكرت البداية كمنذ كا١ترضى، اٞترحى ىؤالء لعبلج

 تدخل أف دكف كلكن ا١تعنية، لؤلعياف دقة ازداد كصفا التالية الوثائق كتضمنت العسكرية،
 الطبية الوحدات كخاصة ا١تدنية، األعياف أصبحت الوقت مركر كمع جوىرية، تعديبلت

 ٔتقتضى كذلك العدائية، األعماؿ ٥تاطر من باٟتماية تتمتع ا١تد٘ب، الطابع ذات كا١تستشفيات
 . 1977 لعاـ األكؿ اإلضاُب كالربكتوكوؿ ،1949 لعاـ الرابعة جنيف اتفاقية
 ٚتيع األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ من ىػ/08 للمادة كفقا الطبية الوحدات بتعبَت كيقصد     

 الطبية، لؤلغراض تنظيمها ًب اليت مدنية، أـ كانت عسكرية الوحدات، من كغَتىا ا١تنشآت
 حالتهم، كتشخيص كنقلهم كإجبلئهم البحار ُب كا١تنكوبُت كا١ترضى اٞترحى عن البحث أم
 سيبل على التعبَت كيشمل األمراض من كالوقاية األكلية اإلسعافات ذلك ُب ٔتا عبلجهم، أك
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 الطب كمعاىد كمراكز الدـ نقل كمراكز ا١تماثلة الوحدات من كغَتىا ا١تستشفيات ا١تثاؿ،
 تكوف أف كٯتكن الوحدات، ٢تذه كالصيدلية الطبية كا١تخازف الطبية كا١تستودعات الوقائي

 .(22)مؤقتة أك دائمة متحركة أك ثابتة الطبية الوحدات
 ا١تستشفيات تكوف أف األحواؿ من ْتاؿ ٬توز ال أنو على الرابعة االتفاقية نصت كقد     
 كالعجزة كا١ترضى باٞترحى كتعٌت الطبية، أك العبلجية اإلعانات أك ا١تساعدات تقدـ اليت

 ا١تستشفيات بتلك العاملُت ٚتيع اٟتماية ىذه تشمل كما.للهجـو عرضة الوالدة، كحاالت
 ىذه مقابل ا١تستشفيات كعلى ا١تختصة السلطات لدل هبم دقيقة قائمة كجود ضركرة مع

 .(23)العدك كمضرة اإلنسانية كاجباهتا نطاؽ خارج ألعماؿ مسرحا تكوف أال اٟتماية
 ىذه ُب العبلج ٖتت مرضى أك جرحى عسكريُت كجود بالعدك ضارا عمبل يعترب كال    

 إٔب بعد تسلم كٓب العسكريُت ىؤالء من أخذت كذخَتة صغَتة أسلحة كجود أك ا١تستشفيات،
 الطرؼ قبضة ُب الطبية كالوحدات ا١تركبات أك الوسائل ىذه كقوع حاؿ كُب. ا١تختصة اإلدارة

 بالعناية يفسرىا الذم النزاع طرؼ يتكفل أف شريطة اٟترب، لقوانُت ٗتضع فإّنا ا٠تصم،
. اٟتاالت ٚتيع ُب فيها ا١توجودين كا١ترضى باٞترحى

 أك كحداهتا أك ا١تدنية الطبية الوحدات ىذه على تستوٕب أف للدكلة ٬توز ال كما     
 با٠تدمات ا١تدنيُت السكاف ١تد الزمة ا١ترافق ىذه بقيت ما أفرادىا، خدمات أك ٕتهيزاهتا

 .(24)العبلج ٖتت ىم الذين كا١ترضى اٞترحى من أم رعاية ُب كاالستمرار ا١تناسبة، الطبية

 
 اٌضبٌش اٌّيٍت

 اٌّؾززخ اٌْبئالد ؽًّ ٌُ
 ُب مقيم شخص ألم السماح على النزاع أطراؼ ا١تدنيُت ٟتماية الرابعة االتفاقية حثت    

 أينما عائلتو أفراد بإببلغ النزاع، ُب طرؼ ٭تتلها أراضي ُب أك النزاع، أطراؼ أحد أراضي
 ا١تضمونة ا١تراسبلت طريق عن أخبارىم كيتلقى اض، العائلي الطابع ذات باألخبار كانوا

 نفس كعلى األٛتر، كالصليب ا٢تبلؿ كٚتعيات اإلنسانية ا٢تيئات بواسطة أك الوصوؿ،
 ُب اإلنسانية ا٢تيئات عمل كتسهيل ا١تشتتة، األسر مشل ٚتع عمليات ُب تساىم أف األطراؼ
 .(25)مقبولة أمنية أكضاع كسط بينها التقريب ك٤تاكلة ا١تتفرقة، األسر عن البحث
 كٓب العائلية، الركابط إلعادة عديدة كسائل األٛتر للصليب الدكلية اللجنة كتستخدـ     

: التالية الوسائل اٟتصر ال ا١تثاؿ سبيل على منها نذكر ا١تشتتة، األسر مشل
 األشخاص على تسهل األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر للصليب تابعة اتصاالت شبكة كضع -1
 بواسطة جديد من بينهم فيما الرسائل كتبادؿ الركابط إعادة الواحدة األسرة من ا١تشردين
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 بعنواف كيب كموقع كاإلذاعة االصطناعية، كاألقمار ا٠تلوية، كا٢تواتف األٛتر الصليب رسائل
. العائلية الركابط إعادة

 غَت كاألطفاؿ ا١تسلحة، النزاعات ضحايا من متنوعة فئات عن معلومات ٚتع -2
. ٔتصَتىم عائبلهتم كإببلغ مساعدهتم أجل من كاألسرل بآبائهم ا١تصحوبُت

 ٕتهل الذين أك أخبارىم انقطعت الذين األشخاص أثر عن الفعلي البحث -3
. مصَتىم عائبلهتم
 األشخاص مصَت ١تعرفة ا١تسلح النزاع كأطراؼ العائبلت بُت ٤تايد كوسيط التدخل -4
. ا١تفقودين
 كاٟتدكد األمامية ا٠تطوط كراء فيما العائبلت مشل ٚتع تسهيل أك تنسيق أك تنظيم -5
. الدكلية

 ١تساعدة الدكلية، اللجنة ٓتاًب ا١تختومة السفر مستندات أك كثائق إصدار -6
 .(26)يستقبلهم بلد إٔب اللجوء على ىويتهم تثبت أكراؽ لديهم ليست الذين األشخاص
 رغم 1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية أقرهتا اليت القواعد أف يتضح ذكره سبق ك٦تا

 إال ا١تسلحة، الدكلية النزاعات أثار ضد ا١تدنيُت للسكاف اٟتماية من نوع ٖتقيق ُب أ٫تيتها
 إٔب ٭تتاج الذم األمر بذلك، ا١تتحاربة الدكؿ كإلزاـ اٟتماية ىذه تفكيد ُب كافية غَت أّنا

. أحسن ٛتاية ا١تدنيُت للسكاف تضمن قواعد إرساء ُب الفعالية من مزيد
 توفر كال اتلة، األراضي ُب ا١تدنيُت على ٛتايتها تقصر االتفاقية أف ذلك إٔب أضف     

 بعض ٗترج أّنا كما ا١تسلحة، الدكلية النزاعات أثناء ا١تدنيُت للسكاف الكافية اٟتماية
 ا١تعادية الدكلة مواطٍت أك اايدة، الدكلة مواطٍت مثل اميُت، األشخاص تعداد من الطوائف
 على ا١توجودين الدكلة مع دبلوماسي ٘تثيل لدكلتهم كاف طا١تا ااربة، الدكؿ ألحدم
 كالتدابَت اإلجراءات من للعديد تفتقر االتفاقية أف ٧تد ،(27)أخرل ناحبة كمن إقليمها،
 االعتبار بعُت أخذىا عدـ على الدكؿ من الكثَت شجع الذم األمر كاإللزامية، التنفيذية
 .اٟتاالت من الكثَت ُب كخرقها

 
 اٌضبٌش اٌّجؾش

1977األٚي اإلمبفٟ اٌجشٚرٛوٛي ثّٛعت اٌّغزؾذصخ اٌؾّب٠خ لٛاّذ
(28) 

 ك ا١تدنيُت ٟتمايػة األساسية القواعد على التفكيد األكؿ اإلضاُب الربكتوكػوؿ تضمن     
 تتخذ بعضها( 1949) لعاـ جنيف اتفاقية مع با١تقارنة اٞتديدة الوقائية التدابَت من العديد أكرد
        .(29)ا٢تجـو أثار ضد تتخذ احتياطات اآلخر كالبعض ا٢تجـو أثناء

: التإب النحو على ذلك بدراسة كسنقـو       
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 األٚي اٌّيٍت
 اٌٙغَٛ أصٕبء االؽز١بىبد

 كا١تتمثلة ا١تدنيُت، ٟتماية األساسية القاعدة 1977 لعاـ األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ أقر     
 كمن العسكرية كاألىداؼ ا١تدنية األعياف كبُت كا١تقاتلُت ا١تدنيُت السكاف بُت التمييز مبدأ ُب
 على التفكيد ألجل كذلك فقط العسكرية األىداؼ ضد العسكرية العمليات توجو ٍب،

. العدائية العمليات إدارة عن الناٚتة ا١تخاطر ٚتيع من كٛتايتهم ا١تدنيُت حصانة
 عامة ْتماية ا١تدنيُت السكاف ٘تتع على( 51/1 )ا١تادة نص ُب الربكتوكوؿ نفس كأكد     
 الفقرات ُب الواردة القواعد مراعاة ك٬تب العسكرية، العمليات عن الناٚتة األخطار ضد

 اإلنسانية الدكلية القواعد إٔب باإلضافة اٟتماية، ىذه على فعالية إضفاء أجل من البلحقة،
 بفم القياـ ا١تسلح، النزاع أطراؼ على ا١تادة نفس من الثانية الفقرة حظرت كقد. هبا ا١تعموؿ

 ا١تدنيُت، السكاف كسط الذعر نشر بقصد الًتىيب أك بو التهديد أك العنف أعماؿ من عمل
 ُب مسا٫تتهم بعدـ مقًتنة ا١تدنيوف منها يستفيد اليت اٟتماية من ٕتعل فإّنا الثالثة الفقرة أما
 ثبوت حالة ُب اٟتماية كقواعد إجراءات من ك٭ترموف مباشرة، بطريقة عسكرم ٣تهود أم

 .(30)العسكرية األعماؿ ُب مشاركتهم
  عشوائية ىجمات تعترب اليت ا٢تجمات أنواع أيضا، األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ كحدد    

 ا١تسلح النزاع ُب طرؼ كل على كأكجب ٤تظورة، ا١تدنيُت السكاف ضد الردع ىجمات كاعترب
 السكاف إصابة تفادم أجل من ا٢تجـو أثناء االحتياطات كافة كاٗتاذ متواصلة، رعاية بذؿ

 من العديد ٖتديد ذاتو، الوقت ُب األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ حاكؿ كما.ا١تدنيُت كاألشخاص
، التخطيط أثناء( ا١تيدانية العمليات قائد )العسكرم القائد يتخذىا اليت االحتياطات  للهجـو

 . (31)ا١تدنيُت كاألشخاص السكاف إصابة ٕتنب ُب تساىم أف شفّنا من
 طرقا تستخدـ اليت ا٢تجمات ٚتيع الربكتوكوؿ ىذا ٔتوجب ٖتظر ا١تضمار نفس كُب     

 الضرر كاف إذا ا٢تجمات ٖتظر ككذلك نتائجها، على السيطرة ٯتكن ال قتالية ككسائل
 السالف للنهج كدعما. ا١تتوقعة العسكرية ا١تزايا مع متناسبا ليس ىجـو أم من ا١تتوقع اٞتانيب
 القواعد، هبذه كاعُت يكونوا أف ا٢تجمات يقرركف كىم العسكريُت القادة على يتعُت الذكر
، شن عن ٭تجموا أف فإما  أك ينتهك، أف التناسب ١تبدأ كاف إذا ىجوما ٬تمدكا أك ىجـو

 .(32) ا١تسلح النزاع لقوانُت ليستجيب ىجـو ٗتطيط يعيدكا
 العسكريُت القادة تذكَت إٔب الدكؿ ٚتيع تسعى أف ّتب االحتياطات، ىذه كالٗتاذ    
 كباٗتاذ اإلنسا٘ب، الدكٕب القانوف على ا١تًتتبة بااللتزامات مرؤكسيهم بتعريف ملزموف بفّنم
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 ُب للسلطات عنها اإلببلغ أك كقمعها، ٥تالفات أية الرتكاب تفاديا ا١تمكنة التدابَت كل
 .(33)ارتكاهبا حالة
 

 اٌضبٟٔ اٌّيٍت
 اٌٙغَٛ أصبس مذ االؽز١بىبد

، أثار ضد االحتياطات ٮتص فيما       كل يلتـز بفف األكؿ الربكتوكوؿ قضى فقد ا٢تجـو
 السكاف من سيطرتو ٖتت ما لنقل ا١تستطاع قدر يعمل كأف ا١تسلح، النزاع أطراؼ من طرؼ

 من( 49) با١تادة اإلخبلؿ عدـ مع العسكرية لؤلىداؼ اجملاكرة ا١تناطق عن بعيدا ا١تدنيُت
1949 الرابعة االتفاقية

(34). 
 إقامة يتجنب أف النزاع، أطراؼ من طرؼ كل على كذلك الربكتوكوؿ أكجب كما     

 اٗتاذ عليو ٬تب كما منها، القريبة أك بالسكاف ا١تكتظة ا١تناطق ُب العسكرية األىداؼ
 أم من مدنيُت أفراد ك سكاف من سلطتو ٖتت ما ٟتماية البلزمة األخرل االحتياطات

. العسكرية عمليات شن عن نإتة أخطار
 الذين ا١تدنيُت األشخاص ٞتميع يكفل السابق، الربكتوكوؿ فإف ذلك، إٔب إضافة    

 إنسانية معاملة معاملتهم ُب كاٟتق االحًتاـ، حق ا١تسلح النزاع أطراؼ أحد قبضة ُب يقعوف
  الدين أك اللغة أك اٞتنس أك اللوف أساس على يقـو ٣تحف ٘تييز أم بدكف األحواؿ ٚتيع ُب
 الثركة أك االجتماعي أك القومي االنتماء أك اآلراء من غَتىا أك السياسية اآلراء أك العقيدة أك
 كافة على ك٬تب ٦تاثلة، أخرل معايَت أية أساس على أك أخر، كضع أم أك ا١تولد أك

 الدينية كشعائرىم كمعتقداهتم كشرفهم شخصهم ُب األشخاص ىؤالء ٚتيع احًتاـ األطراؼ
  .(35)إنسانية معاملة كاألماكن األكقات ٚتيع ُب يعاملوا كأف
 سواء كمكاف زماف أم ُب كمستقببل حاال التالية األفعاؿ ْتظر 75/2 ا١تادة كتقضي     

: اإلنسانية كالقيم تتناَب ٦تارسات باعتبارىا عسكريوف، أـ مدنيوف ارتكبها
 العقلية أك البدنية سبلمتهم أك صحتهم أك األشخاص حياة إزاء العنف ٦تارسة (أ )

: خاص كبوجو
. القتل :أوال
. عقليا أـ كاف بدنيا صوره بشىت التعذيب : ثانيا
. البدنية العقوبات : ثالثا
. التشويو: رابعا

 قدره من كاطة لئلنساف ا١تهينة ا١تعاملة خاص كبوجو الشخصية الكرامة انتهاؾ (ب)
. اٟتياء خدش صور من صورة كأية الدعارة على كاإلكراه
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. الرىائن أخذ (ج)
. اٞتماعية العقوبات (د)

 .(36)آنفا ا١تذكورة األفعاؿ من أم بارتكاب التهديد (هػ)
 القواعد من العديد احتول األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ أف لنا يتبُت سبق ما كل من     

 جاءت القواعد أغلب أف ذلك من كاألىم ا١تدنيُت، ٟتماية األساسية كالضمانات العامة
، بشكل  كٖتفظ ٖتمي اليت القواعد ىذه ُب كفعالية ٖتسن كجود يثبت الذم األمر ملـز
 الدكلية النزاعات إباف ا١تدنيُت للسكاف قوية ٛتاية كتقدـ عامة بصفة اإلنساف حقوؽ

 .(37)ا١تسلحة

 
 اٌضبٌش اٌّيٍت

 ِبسرٕض ؽشه
  كينظمها يضبطها اليت اٞتوانب ّتميع اإلحاطة من بلغ مهما تقنُت أم أف اعتبار على    

 بكل يتنبف أف البشرم القصور ْتكم يستطيع ال أنو إال العامة، ا١تبادئ ذكر ُب توسع كمهما
 فردريل الرئيسي مؤلفو إٔب نسبة مارتنز شرط كضع لذلك ا١تستقبل، ُب ٭تدث أف ٯتكن ما

 حالة ُب يستخدـ األماف صماـ ٔتثابة يعد كالذم 1899 لعاـ الىام اتفاقية ديباجة ُب مارتنز
 قاعدة أم إٔب االستناد فيو ٯتكن ال كضع اإلطبلؽ، على متوقعا يكن ٓب كضع حدكث
 .(38)شاملة القاعدة تلك كانت مهما اتفاقية

 ُب الشرط ىذا أدخل اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف لتطوير الدبلوماسي ا١تؤ٘تر انعقاد كأثناء     
 فتنص 1977 لعاـ الثا٘ب اإلضاُب الربكتوكوؿ ديباجة كُب األكؿ، اإلضاُب الربكتوكوؿ صلب
 ال اليت اٟتاالت ُب كا١تقاتلوف ا١تدنيوف يظل أف" على األكؿ اإلضاُب الربكتوكوؿ من 1/2 ا١تادة
 الدكٕب القانوف مبادئ كسلطاف ٛتاية ٖتت أخر، اتفاؽ أم أك الربكتوكوؿ ىذا ُب عليها ينص
". العاـ الضمَت ٯتليو كما اإلنسانية كمبادئ العرؼ هبا استقر كما

 الرأم ٔتناسبة كذلك مارتنز، شرط أ٫تية على الدكلية العدؿ ٤تكمة أكدت كقد     
 ،08/07/1996  ُب الصادر استخدامها أك النوكية باألسلحة التهديد مشركعية حوؿ اإلفتائي
 التكنولوجيات ُب السريع التطور ١تواجهة فعالة كسيلة أنو أثبت: الشرط ىذا أف كذكرت

 أكدت األساس ىذا كعلى. للتطبيق كقابليتو كجوده استمرار ُب الشك ٯتكن كما العسكرية،
 ٔتا اٞتديدة، األسلحة ٚتيع على منطبقة تظل اإلنسا٘ب للقانوف األساسية ا١تبادئ أف اكمة

. ذلك ُب ٕتادؿ دكلة توجد ال أنو كذكرت النوكية، األسلحة فيها
 يقتصر ال مارتنز شرط أف ذكر فقد أكثر، تفاصيل الدين شهاب القاضي كأكرد     

 يليو كما اإلنسانية مبادئ ٔتعاٞتة ٝتح كإ٪تا ضركرم، غَت ذلك ألف العرُب القانوف تفكيد على
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 ا١تتغَتة األحواؿ ضوء ُب عليها التفكيد ينبغي الدكٕب للقانوف مبادئ باعتبارىا العاـ الضمَت
 ذكرت اليت ـ1948 عاـ ُب كروب قضية ُب نورمربج ٤تكمة عن الصادر باٟتكم كاستشهد

 األمم بُت ا١تستقرة العادات ،٬تعل عاـ شرط كأنو إعبلف، من أكثر: أنو مارتز شرط عن
 أحكاـ تغطي ال عندما تطبيقها ٬تب اليت العاـ الضمَت ٯتليو كما اإلنسانية كالقوانُت ا١تتحضرة
. (39(معينة حاالت اددة االتفاقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـبرّـخ

 
 الدكلية النزاعات أثناء ا١تدنيُت ٛتاية قواعد أف القوؿ ٯتكن الدراسة ىذه ختاـ ُب    

 من أكثر فائقة أ٫تية ٖتتل كأصبحت البشرم، التاريخ عرب مستمرة تطورات عرفت ا١تسلحة
 بعد الدكلية األسرة عرفتها اليت كالقانونية السياسية التطورات ظل ُب السيما مضى، كقت أم

 كيبلت من للمدنيُت  اٟتماية توفر ضمانات كضع كراء كانت كاليت الثانية، العا١تية اٟترب
 أحكاـ يقرر دكليا إنسانيا إ٧تازا 1949 لعاـ الرابعة جنيف اتفاقية اعتربت كقد اٟتركب،
 متكررة بصورة ا١تدنيُت تعرض أف ذلك اٟتريب، االحتبلؿ أك اٟترب أثناء للمدنيُت مستقلة
 من ترتكب اليت العشوائية كا٢تجمات القسرم، كالنزكح العرقي، كالتطهَت اٞتماعية، لئلبادة

 من األفعاؿ ىذه عن ينتج كما األسلحة، حاملي كسائر النظامية ا١تسلحة القوات قبل
 الدكٕب القانوف عليها ينطبق اليت اٟتاالت ىي اٞتنسي، كالعنف التجويع ك اإلرىاب،
. جوىرم صميم ُب ا١تدنيُت ٛتاية توجب اليت ك اإلنسا٘ب،

 أحكاـ بعض كٖتليل سرد على فيها إعتمدنا اليت الدراسة ىذه من خلصنا كقد     
 كالربتوكوؿ 1949 لعاـ اٟترب أثناء ا١تدنيُت ْتماية ا١تتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية كنصوص
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 األسلجة بعض استعماؿ كحظر القانونية القواعد كبعض ـ1977 لعاـ األكؿ اإلضاُب
: اآلتية كا١تقًتحات النتائج إٔب ا٠تطَتة،
 يتعلق فيما كخاصة اإلنسا٘ب الدكٕب بالقانوف اإللتزاـ ضركرة على الدكؿ حث- 1
. الدكلية ا١تسلحة النزاعات أثناء ا١تدنيُت ْتماية ا٠تاصة بالقواعد
 بقواعد للتعريف الدكؿ قبل من ا١تتخذة كاإلجراءات التدابَت ضعف  تدارؾ ضركرة- 2
 تقـو ٔتا قياسا ىذا ك الوطنية كاألجهزة ا١تؤسسات ٥تتلف بُت كنشره اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف

. األٛتر للصليب الدكلية اللجنة بو
 كعدـ اإلنسانية ا١تنظمات بو تقـو الذم اإلنسا٘ب العمل تفعيل  على اٟترص- 3
. الدكرية كالبيانات التقارير بإصدار اإلكتفاء
 تستطيع حىت الدائمة الدكلية اٞتنائية اكمة نظاـ على ا١تصادقة على الدكؿ حث -4

 .الكربل الدكؿ طرؼ من كخاصة العقاب من اإلفبلت كعدـ اجملرمُت معاقبة

 
 

 
 
 

 اٌّمزشؽبد

 
 السياسية باٟتلوؿ ا١تسلحة الدكلية النزاعات إثارة ُب تتسبب اليت ا١تشكبلت حل -1
 فيما األمم ىيئة ميثاؽ ُب حاء ما بتبٍت كذلك القوة، من بدال القضائية الطرؽ أك كالودية
. الدكلية النزاعات معاٞتة ٮتص

 الفيتو حق ُب النظر إعادة كخاصة ميثاقها كتعديل ا١تتحدة األمم منظمة إصبلح -2
 معاقبة أماـ حائبل النزاعات بعض ُب كثَتا كقف الذم الدكٕب األمن ٣تلس ُب ا١تستعمل

. ا١تدنيُت حق ُب اٞترائم مرتكيب
 ككذا النظامية، ا١تسلحة القوات  لدل كخاصة اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف قواعد نشر -3

 اٟتكومات كجو ُب يقف حىت العاـ، الرأم لدل ا١تبادئ ىذه تسود حىت التعليمية ا١تؤسسات
. اٟترب ٞترائم كا١ترتكبة ا١تعتدية

 حوؿ العاـ الرأم كتعبئة العاـ الوعي من ١تزيد دكلية كمؤ٘ترات إعبلمية أياـ عقد -4
 الدكؿ كمطالبة العقاب من اإلفبلت من للحد رئيسية كخطوة اٞتنائية الدكلية اكمة إنشاء

.   األساسي نظامها على با١تصادقة



237 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اٌٙــٛاِــؼ

 
 ُب ٤تاضرات- تطبيقو كنطاؽ التارٮتي كتطوره اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف مدلوؿ – علتم شريف/ د- 1

 .09 ص بالقاىرة، األٛتر للصليب الدكلية اللجنة بعثة 2005 ا٠تامسة الطبعة– اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف
 كالتوزيع، للنشر اٞتامعية مؤسسة األكٔب، الطبعة "العاـ الدكٕب كالقانوف ا١تسلح النزاع "ٛتاد كماؿ -2

. 44ص ،1997 بَتكت
 الفكر دار ،(اٞترٯتة آليات –اٞترٯتة )ا١تسلحة النزاعات أثناء ا١تدنيُت ٛتاية البلتاجي، جابر سامح -3

  .65 ص  2006 الطبعة اٞتامعي

 . 51 ص ،2005 الطبعة نشر دار دكف" اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف "الشبللدة فهاد ٤تمد -4
 .69 ص سابق مرجع البلتاجي، جابر سامح - 5

 .46ص سابق، مرجع ٛتاد، كماؿ -6
 ٟتقوؽ العريب ا١تعهد منشورات الثانية، الطبعة ،"اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف إٔب مدخل " الزمإب عامر -7

. 17ص ،(1997 )تونس األٛتر، للصليب الدكلية كاللجنة اإلنساف
 .71 ص.سابق مرجع البلتاجي، جابر سامح- 8

. .1949 جنيف الرابعة االتفاقية 23 ا١تادة -9
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 .70 ص.سابق مرجع البلتاجي، جابر سامح- 10
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 اٌج١ئٟ اٌنشس ّٓ اٌذ١ٌٚخ اٌّغإ١ٌٚخ أعبط

 
                                                     ِؾّذ  ؽّذاٚٞ

 ثزغّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
 
 

 إذ الراىن، الوقت ُب خاصة اإلنساف حياة ُب كبَتة أ٫تية للبيئة أف فيو شك ال ٦تا     
 ٖتقيق سبيل ُب الدكؿ هبا تقـو اليت ا١تختلفة األنشطة بفعل األحداث من لسلسلة تعرضت

 حرارة درجة ارتفاع إٔب ا١تصانع من ا١تتصاعدة األدخنة أدت كلقد. حاجياهتا كسد مآرهبا
 األقمار سقوط أحداث عن ناىيك اٟتمضية، األمطار كسقوط األكزكف طبقة كثقب األرض

. األحداث من كغَتىا البحرم التصادـ كأحداث الصناعية
 كغَت حية كائنات كتنقرض بيئية عناصر فيو كتدمر إال حياتنا من ٯتر يـو من ما كإنو    
 أف إٔب توصلؼ البيئة، ٛتاية لضماف سبيل إ٬تاد على للسهر الدكٕب باجملتمع دفع ٦تا حية،
 أثر من ٢تا ١تا الدكلية، ا١تسؤكلية فكرة ىو كٛتايتها البيئة على اافظة لضماف سبيل أفضل
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 هبا، كاإلضرار البيئة تلويث ُب ا١تتسبب على القانو٘ب اٞتزاء فكرة ثناياىا ُب ٖتمل إذ بالغ،
. الدكلية األكضاع استقرار ُب تساىمك

 القرف أكاخر ُب إال الدكٕب اجملتمع عنو يفصح ٓب البيئة بتلوث االىتماـ أف كما    
 الفًتة ُب ستوكهوٓب ٔتدينة اإلنسانية للبيئة ا١تتحدة األمم مؤ٘تر بانعقاد ذلك كاف العشرين،

 بُت التعايش معادلة مشاكل مناقشة ا١تؤ٘تر، ىذا تؤب حيث ،1972 يونيو 16-05 من ا١تمتدة
 موضوع ىو" البيئي الضرر عن الدولية المس ولية "موضوع جعل ٦تا كاإلنساف، البيئة

. كاإلهباـ الغموض من كثَت بو ك٭تيط تطوره مرحلة ُب كالزاؿ النشفة حديث
 من كل ٔتساءلة أقرت قد الدكلية كا١تمارسات الدكلياف، كالقضاء الفقو كاف كإذا     
 كانت إذا: ىي ا١تقاـ ىذا ُب أثَتىا اليت اإلشكالية فإف عناصرىا، بفحد كيضر بالبيئة يعبث
 ا١تشركعة غَت ألنشطتها نتيجة بسبلمتها كا١تساس بالبيئة إضرارىا عن دكليا تسفؿ الدكلة

  مساءلتها؟ أساس ىو فما كا١تشركعة،
 

 األٚي اٌّجؾش
 اٌج١ئٟ اٌنشس ّٓ اٌذ١ٌٚخ اٌّغإ١ٌٚخ ِفَٙٛ

. البيئي الضرر مفهـو عند الوقوؼ ينبغي الدكلية ا١تسؤكلية ١تفهـو التطرؽ قبل    
 

 األٚي اٌّيٍت
 اٌج١ئٟ اٌنشس ِفَٙٛ

 فيتخذ اإلنساف إليو يرجع الذم ا١تكاف ىو الواسع اللغوم ٔتعناىا البيئة كانت إذا     
 األرض في وبوأكم عاد بعد من خلفاء جعلكم إذ واذكروا﴿تعأب قاؿ كعيشو، منزلو فيو

 الرتباط الواضحة الداللة كلعل ،(1)﴾بيوتا الجباؿ من وتنحتوف قصورا سهولها من تتخذوف
 ىذا كمن إليها، كسكنو بالدار ا١تخلوؽ قلب تعلق جوانبها أحد ُب تعٍت اليت ا١تنزؿ ٔتعٌت البيئة

 ٘تاما كاىتمامو الفرد غاية الشامل ٔتفهومها البيئة تناؿ أف كجوب على التفكيد يتم ا١تنطلق
 .(2)كاىتمامو كحرصو غايتو كمنزلو بيتو يناؿ كما

 االعتداء من تسلم ٓب أّنا ٬تد البيئة لواقع كالدارس األحداث جملريات ا١تتتبع إف     
 كاإلضرار اكم البيئة بنظاـ كاإلخبلؿ اٟتياة اضطراب إٔب أدل ٦تا الدقيق، بتوازّنا كا١تساس
 الذم بالفساد تعأب ا تنبف كقد ،(3)﴾بقدر خلقنار شيء كل ِإنا﴿ تعأب ا قاؿ. بعناصرىا

 أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر﴿كجل عز قاؿ بيئتو، ُب اإلنساف ٭تدثو
 من ىل كلكن سبق فالتحذير .(4)﴾يرجعوف لعلهم عملوا الذي بعم ليذيقهم الناس
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 أـ كانت طبيعية البيئة، أنواع ٚتيع كيغطي يشمل البيئي التلوث أك الفساد، أف ذلك مذكر،
.  هبا كخيمة أضرار إٟتاؽ إٔب أدل ٦تا كمكوناهتا عناصرىا ُب كالتغيَت كضعية،

 يغطي الذم الضرر ذلك ىو "Le Dommage Ecologique" البيئي الضرر إف     
 كا١تصاّب، األنشطة أك األمواؿ أك لؤلشخاص ٖتدث اليت التلوث أضرار كاحد كقت ُب

 الطبيعي للتوازف التدر٬تي كالتدىور االّنيار ُب تتمثل كاليت نفسها للبيئة ٖتدث اليت كاألضرار
 .(5)الزمن مركر مع ٢تا ا١تشكلة العناصر بُت

 مشًتؾ مورد نوعية من كالتغيَت اإلنساف حياة على التفثَت ىو البيئي الضرر إف     
 أك بريا، موردا أك السمكية، كالثركة كاألّنار كالبحار اٞتوفية كا١تياه مائيا، موردا كاف سواء
 حيث من إف متباين بشكل العديدة الدكلية االتفاقيات إليو أشارت ما كىو جويا، موردا

(6(حدكثو أحكاـ حيث من أك الدكؿ، ببقية اإلضرار بعدـ كااللتزاـ البيئي الضرر تعريف
. 

 أك اٟتيوا٘ب، أك النباٌب الغطاء أك كا٢تواء، طبيعية عناصر يصيب الذم الضرر إف     
 ا١تنظم القانوف قواعد تناسب عدـ جليا يظهر البيئي، بالتوازف ٗتل اليت االعتداءات بعض
 للمسؤكلية ا١تلـز البيئي الضرر أف ذلك ا١تسؤكلية، قياـ شركط من كشرط الضرر لعنصر
 كاحدة دفعة يتحقق ال البيئي فالضرر. ا٠تصوصيات أك الصعوبات، بعض تكتنفو الدكلية
 كنتائجو، أعراضو تظهر حىت عديدة سنوات أك عدة، شهورا ليشمل تدر٬تيا يتحقق ما فغالبا

 عن ا١تدنية للمسؤكلية ا١تنظمة الدكلية االتفاقيات بعض أحكاـ خبلؿ من ا١تعٌت ىذا كيتفكد
 عشر إٔب لتصل نسبيا، طويلة بالتعويض ا١تطالبة ُب اٟتق انقضاء مدة ٕتعل إذ التلوث، أضرار

 .(7)للضرر ا١تولد النشاط أك اٟتادث، كقوع تاريخ من سنوات
 أك اإلنساف يصيب ال مباشر غَت ضرر ىو التلوث عن الناتج البيئي الضرر أف كما     
 الساحلية للشواطئ ملوثة البًتكؿ من معتربة كمية فانسكاب مباشرة، األشياء أك اٟتيواف
 األمر بو ليصل موارده، كتوقف كسبو كفوات ذلك جراء مطعم صاحب كتضرر ما، لدكلة

 سقوط ُب فتسبب مصانع من سامة غازات انبعاث أك. إفبلسو كشهر ديونو سداد عدـ إٔب
 صاحب مواشي موت إٔب مؤدية ٣تاكرة مراعي كتلوث مزارع على تقضي ٛتضية، أمطار

 فإف ٍب كمن. ا١تزارع ىذا يتكبدىا الذم كاألضرار ا٠تسائر حجم إنكار ٯتكن فبل ا١تزرعة،
.  البيئي كالضرر الفعل بُت السببية العبلقة إثبات ُب صعوبات يثَت األضرار تسلسل
 مقدار ىو فما كالتقدير، للتحديد قابل كغَت مرئي غَت ضرر البيئي الضرر أف كما    

 انصراؼ أك كتلوثو، تدمره بسبب ا١تنتزه هبذا ٘تتعهم كعدـ متنزىُت تصيب اليت األضرار
 عاما ضررا الضرر يعترب كما بالنفط، مياىو تلوث بسبب بشاطئ  التمتع عن مصطفُت

 .(8) عناصرىا ُب البيئة يصيب فهو كا١تمتلكات، كالنباتية اٟتية الكائنات ٚتيع يصيب
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 اٌضبٟٔ اٌّيٍت
 اٌذ١ٌٚخ اٌّغإ١ٌٚخ ِفَٙٛ

 الداخلي الصعيدين على قانو٘ب نظاـ ألم األساسية الركيزة ٔتثابة ا١تسؤكلية تعد     
 نظاما ٘تثل العاـ الدكٕب القانوف ُب الدكلة ٔتسؤكلية ا١تتعلقة القواعد فإف لذلك كالدكٕب،
 ضمانات من تقرره ١تا نظرا الدكلية، األكضاع استقرار ُب كبَت حد إٔب كتساىم أساسيا،

 كما بفحكامو، ا١تخاطبُت أشخاصو على الدكٕب القانوف يفرضها اليت االلتزامات احًتاـ تكفل
 ال أنو: »غاٖب حافظ يقوؿ. هبا الوفاء كعدـ االلتزامات ىذه ٥تالفة على جزاءات من يرتبو
 الدكلية، با١تسؤكلية ا١تتعلقة الدكٕب القانوف بفحكاـ ٭تيط كاإلهباـ الغموض من كثَت زاؿ

 قضايا باعتبارىا بالبيئة تلحق اليت األضرار عن الدكلية با١تسؤكلية ا١تتعلقة تلك خاصة كبصفة
   .(9)«كالتكنولوجي الصناعي التطور مع متزايد بشكل ظهرت حديثة
 كٔتقتضاىا دكٕب، لواجب انتهاؾ عن تنشف اليت اٞتديدة العبلقة ىي الدكلية كا١تسؤكلية     
 ٟتق الذم للضرر كافيا إصبلحا يقدـ بفف االنتهاؾ إليو ينسب الذم الشخص يلتـز

 كإصبلح التعويض أداء ُب الواجب بفّنا الدكٕب القضاء عرفها كما. (10)آخر دكٕب بشخص
 .(11)الدكلية االلتزامات أداء ُب اإلخفاؽ عن ينجم الذم الضرر
 أف إال عليها، كاٟتفاظ البيئة ٛتاية ُب الدكلية ا١تسؤكلية دكر أ٫تية من بالرغم كإنو     

 منع لضماف ٤تفزات على نصت كإف األخَتة، ىذه ْتماية الشفف ذات الدكلية االتفاقيات
 تلحق أف ٯتكن اليت األضرار إلصبلح عبلجية كتدابَت كقائية إجراءات بوضع الضرر، كقوع
 من أغفلت أّنا إال مستقبليا، أك آنيا سبلمتها هتديد شفنو من ما كل كدرء الدكلية، بالبيئة
 بسبلمة ا١تاسة الدكلية االنتهاكات عن با١تسؤكلية كخاصة ٤تددة قواعد كضع آخر جانب
 .مشركع غَت عمل بفنو ىذا فعلها يوصف كالذم هبا، كاإلضرار البيئة

 
 اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 اٌج١ئٟ اٌنشس ّٓ اٌذ١ٌٚخ اٌّغإ١ٌٚخ أعظ
 كفقا كتطورت الدكلية ا١تسؤكلية أساس تناكلت اليت الفقهية النظريات تعددت لقد     
 اآلكنة ُب الدكلية الساحة على ٕترم اليت األنشطة كصور طبيعة ُب أثرت اليت للمتغَتات
. اليـو عآب ٝتة أصبحا اللذين كالتقٍت العلمي التقدـ إلفرازات باإلضافة األخَتة،
 الفقو أف إال الدكلية، ا١تسؤكلية بشفف كتشعبها الفقهية اآلراء تعدد من الرغم كعلى     
: رئيسية نظريات ثبلث ٖتكمها ا١تسؤكلية أف على الدكلية كا١تمارسات القضاء كيؤيده يتفق
. ا١تخاطر كنظرية دكليا، ا١تشركع غَت الفعل كنظرية ا٠تطف، نظرية كىي
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 األٚي اٌّيٍت
 اٌج١ئٟ اٌنشس ّٓ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّغإ١ٌٚخ وأعبط اٌخيأ َٔش٠خ

 القرف أكاخر ُب الدكٕب القانوف ٣تاؿ إٔب الداخلي القانوف من ا٠تطف نظرية نقل ًب لقد     
 مسؤكلة الدكلة أف اعترب حيث". "Grotiusجركسيوس ا٢تولندم الفقيو يد على عشر، الثامن
 ألّنا أك رعاياىا، تصرؼ منع ُب إل٫تا٢تا نتيجة إما الضرر كقوع ُب االشًتاؾ أساس على

 ذلك كمنذ. العقاب من اإلفبلت من بتمكينو أك ا١تخطئ، معاقبة بعدـ التصرؼ ىذا أجازت
 أحكامها ُب الدكلية ا١تعاىدات كتضمنتها الدكٕب، الفقو ُب ا٠تطف نظرية استقرت اٟتُت

. أحكامو ُب الدكٕب القضاء كاعتمدىا كبنودىا،
 الفعل نسبة -1: كاآلٌب كىي عناصره توافر من البد الدكلة حق ُب يثبت كحىت     

 ا١تتضررة، الدكلة إقليم ُب الفعلي بالشكل الضرر ٖتقق -2 الدكلة، إٔب ا٠تطف أك الضار
 القياـ ُب الدكلة جانب من تقصَت أك إل٫تاؿ نتيجة كالضرر، ا٠تطف بُت السببية العبلقة -3

 بذؿ ُب تقصَتىا أك الدكؿ، ىذه برعايا أك بالدكؿ، تلحق ضارة أفعاؿ كقوع ١تنع بواجبها
. (12)٣تاكرة دكؿ أك دكلة إٔب الدكلة إقليم التلوث مصدر عبور دكف للحيلولة الواجبة العناية
 الضرر عن الدكؿ مسؤكلية إقامة إقرار ٨تو يتجو الدكٕب الفقو من جانب كاف كإف    
 ٘تاشيا الدكٕب الفقو غالبية لدل الراجح الرأم أف إال ا٠تطف، أساس على للحدكد العابر البيئي

 نظرا ا٠تطف، أساس على الدكلية ا١تسؤكلية إلقامة مربر ىناؾ يعد ٓب أنو فَتل ،(13)الواقع مع
 ٖتدد دكلية، معاىدات بإبراـ كاقعيا منهجا ينتهج أصبح الدكٕب اجملتمع أف ذلك لقصورىا،

 من التقليل أك للحدكد، العابر البيئي الضرر لوقوع منعا دقيقا، ٖتديدا الدكلية االلتزامات فيها
 ،"الواجبة بالعناية "الوفاء أجل من مراعاهتا الواجب ا١تتطلبات ٖتدد أك حدكثو، إمكانية
 من باٟتد ا١تتعلقة كااللتزامات لئلْتار، كصبلحيتها السفن ببناء ا١تتعلقة ا١تواصفات كتلك
 منها ا١تهددة خاصة كاٟتيوانات الغابات ْتماية ا١تتعلقة كتلك السامة، الغازات انبعاث

 داـ ما يسرا، أكثر الواجبة العناية إيبلء ُب قصور على األدلة تصبح كحينئذ باالنقراض،
. للمسؤكلية أساسا ذاتو حد ُب يشكل كا١تعايَت كااللتزامات ا١تتطلبات ىذه من أم انتهاؾ

 أساس على تتم كإ٪تا ا٠تطف، أساس على تتم ال الدكلة مساءلة فإف الرأم ىذا كٔتقتضى
  .(14)دكليا ا١تشركع غَت العمل أساس على كبالتإب عاتقها على ا١تلقاة لبللتزامات انتهاكها

 ُب الدكلية العدؿ ٤تكمة أكدهتا اليت القانونية ا١تبادئ مع كاتساقا القوؿ، كخبلصة     
 عنصرم على ا١تنطوم الدكلية ا١تسؤكلية مفهـو ككفق، "Corfu Channel"كورفو مضيق قضية
 اليت الوطنية للحدكد العابرة البيئية األضرار كقوع ٘تنع ٓب اليت الدكلة فإف الضرر كإصبلح ا١تنع

 مسؤكلية تسفؿ فإّنا الفعلية، رقابتها ٖتت أك لواليتها، خاضعة خاصة كيانات أنشطة ٖتدثها
 أك ضارة، نتيجة ١تنع كاجب عمل ُب كا١تتمثل، (15)اإلقليمي اختصاصها أساس على دكلية
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 إقليمها ُب ا١توجودين ا٠تاصة كالكيانات األفراد قياـ دكف ٭توؿ نشاط ٔتمارسة قيامها عدـ
 ا١تسؤكلية إلثبات قرينة يعد كالذم الضارة، أنشطتهم بتنفيذ كاختصاصها سيطرهتا كٖتت
 بالرقابة ا١تختصة الفعلية السلطة ىي ألّنا الدكلة، جانب من ا٠تطف كقوع ثبوت دكف الدكلية

 بوجود عا١تة كانت مىت كإنو كاليتها، حدكد كُب إقليمها، ُب ا٠تاصة كالكيانات األفراد على
 أك الفعلية، كسيطرهتا رقابتها ٖتت أك كاليتها، نطاؽ ُب للحدكد العابرة األضرار ىذه مصادر

 ٘تنع كٓب الضرر ىذا كقوع كمنع األنشطة، هبذه العلم ٢تا يتيح ما الوسائل من لديها كاف
 تلك عن الناٚتة األضرار إصبلح الوقت ذات ُب متحملة عنو، دكليا تسفؿ فإّنا كقوعو،

 .الضرر ١تنع الواجبة العناية بذلت أّنا أتثبت إذا إال األنشطة،

 
 اٌضبٟٔ اٌّيٍت

 اٌج١ئٟ اٌنشس ّٓ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّغإ١ٌٚخ وأعبط د١ٌٚب اٌّؾشُٚ غ١ش اٌفًْ
 نظرية ظهرت ا٠تطف، نظرية إٔب الدكٕب الفقو كجهها اليت االنتقادات إثر على     

" انزيلوٌب "االيطاليُت للفقيهُت الفضل كيرجع الدكلية، ا١تسؤكلية لقياـ كحيد كفساس جديدة
 القانوف كطبيعة تتفق كاليت العشرين، القرف مطلع ُب النظرية ىذه صياغة ُب" كافالَتم"ك

 فعبل كاعتباره الدكٕب القانوف أحكاـ انتهاؾ ٣ترد على مؤسس موضوعي، معيار كفق الدكٕب،
 فإف ا٠تطف، نظرية نستبعد عندما: »بقولو ركسو األستاذ ذلك عن عرب كقد. دكليا مشركع غَت

.  (16)«الدكٕب القانوف قواعد إحدل ٥تالفة ىو الدكلية، للمسؤكلية ا١تقبوؿ الوحيد األساس
  

 قواعد من قاعدة تفرضو دكٕب اللتزاـ ٥تالفة كل ىو ا١تشركع، غَت الدكٕب كالفعل     
 العامة القانوف مبادئ أك عرفية، أك اتفاقية، القواعد كانت سواء العاـ، الدكٕب القانوف
 .(17)دكلية منظمة أك ٤تكمة، قرار أك خاصة، قانونية عبلقة حىت أك هبا، ا١تعًتؼ

 هبا تتصف ١تا النطاؽ، كاسع تفييدا دكليا ا١تشركع غَت العمل نظرية القت كلقد     
 النظرية ىذه تصلح ىل ٍب كمن ا١تتطورة، الدكلية العبلقات مقتضيات مع ك٘تاشيها كاقعية، من
.  البيئية؟ األضرار عن للمسؤكلية أساسا تكوف ألف
 كضع مع يتماشى ٔتا الدكلية ا١تسؤكلية قواعد تطوير إٔب الرامية اٞتهود تعددت لقد     
 ٣تاؿ ُب كالتكنولوجية العلمية للثورة نتيجة باستمرار كا١تتزايدة هبا ادقة  كاألخطار البيئة

 كا١تتضمنة الدكلية االتفاقيات من العديد إبراـ إٔب أدل ٦تا. معها كالتعامل البيئة استغبلؿ
 أك أنشطة خطر من البيئة ٛتاية ٗتص اليت كتلك الدكلية، العبلقات ١تختلف ٤تددة التزامات

.  سواء حد على كباإلنساف هبا أضرار من األنشطة ىذه ٖتدثو ما بسبب معينة، أفعاؿ
 ٛتاية سبيل ُب اٗتذ قد الدكٕب اجملتمع فإف الدكلية، االتفاقيات ىذه ٔتقتضى كأنو     
 أخطار من عامة البيئة ْتماية دكٕب التزاـ تقرير مثل آليات، عدة هبا اإلضرار كعدـ البيئة
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 الدكلية ا١تسؤكلية نظاـ إقرار ُب الثانية اآللية ٘تثلت بينما كأنواعو، مصادره ٥تتلف من التلوث
 االتفاقيات، تلك أحكاـ بإحدل إخبلؿ أم كأصبح البيئي، التلوث أضرار عن كالتعويض

.  االلتزاـ ٢تذا ا١تنتهك عاتق على دكلية مسؤكلية عنو يًتتب دكٕب، اللتزاـ انتهاكا يعترب
 يقضي الذم ا١تبدأ خرؽ أساس على تقـو البيئية األضرار عن الدكلية ا١تسؤكلية إف     
 ىذا رقعة توسعت كما األخرل، الدكؿ حقوؽ إقليمها داخل ٖتمي بفف ملزمة الدكؿ بفف

 القضائية األحكاـ خبلؿ كمن الدكؿ، طبقتها اليت األعراؼ خبلؿ من السنُت مر على ا١تبدأ
 مصهر قضية ُب التحكيم ٤تكمة قضت.(18)اٟتدكد عرب البيئية األضرار تغطي اليت

 العرُب، الدكٕب القانوف ُب كا١تستقر ا٢تاـ ا١تبدأ ىذا ٔتقتضى "Trail Smelter "ترايل
 أف ُب اٟتق دكلة ألية ليس: »أنو حكمها ُب جاء حيث عامة، بعبارات كلو عنو كأفصحت
 أك أخرل، دكلة ألراضي... أضرارا تسبب بطريقة إقليمها باستخداـ تسمح أف أك تستخدـ،
 من كل عليو أكدت كما.(19)«األراضي تلك ُب األشخاص أك للممتلكات أك داخلها،
 أصدرتو اليت حكمها ُب التحكيم ك٤تكمة كورفو، مضيق قضية بشفف الدكلية العدؿ ٤تكمة

 العدؿ ٤تكمة جديد من أقرتو كما ،" "Lanox"النو "ْتَتة قضية بشفف 1956 عاـ
 التهديد قانونية بشفف 1997 يوليو 8 بتاريخ أصدرتو الذم االستشارم رأيها ُب الدكلية

 احًتاـ تكفل بفف الدكؿ على عاـ التزاـ كجود إف: »قالت حيث النوكية األسلحة باستعماؿ
 الرقابة عن خارجة جملاالت أك األخرل، الدكؿ لبيئة كرقابتها كاليتها ٖتت الواقعة األنشطة
. (20)«بالبيئة ا١تتعلق الدكٕب القانوف ٣تموعة من جزء اآلف ىي الوطنية
 ا٠تاضعُت أحد أك )دكلة أية استخداـ بعدـ يقضي كالذم ا١تبدأ، ىذا كاف كإذا     

 قد أخرل، دكؿ ٔتصاّب أك بإقليم، ضرر إٟتاؽ ُب يسبب ٔتا إقليمها( سلطتها أك لواليتها،
 قرارات من كبَت عدد فإف ٥تالفتو، عن الدكؿ ففحجمت. العرُب الدكٕب القانوف ُب استقر

 كرد ما أبرزىا كلعل عليو، نصت قد عليها كاٟتفاظ البيئة ْتماية صلة ٢تا اليت الدكلية ا١تؤ٘ترات
 الصكوؾ توارثت كما. 1972 لعاـ ستوكهوٓب إعبلف من كالعشرين اٟتادم ا١تبدأ سياؽ ُب

 بُت كمن. الدكلية القانونية القواعد ُب استقراره عنو أسفر ٦تا بنودىا ُب تكريسو علي الدكلية
 كباعتبارىا ،1982 لعاـ البحار لقانوف ا١تتحدة األمم اتفاقية ٧تد الدكلية االتفاقيات ىذه

 .(21)شارعة اتفاقية
 ٖتقيق ضماف ُب اإلنسانية، تاريخ ُب مرة كألكؿ نفسو األمن ٣تلس أقحم كما      

. األضرار تلك عن تعويضا هبا، أضرارا أٟتق من كل كٖتمل الدكلية، للبيئة الدكلية اٟتماية
، 4/1991 /3 بتاريخ الصادر 687 رقم قراره اٗتذ ا١تيثاؽ، من السابع الفصل كٔتقتضى فنجده

 كاستنفاذ البيئية األضرار عن الدكٕب القانوف قواعد ٔتوجب العراؽ مسؤكلية خبللو من مؤكدا
 الكويت لدكلة ٭تق ،٦تا(22)للكويت كاحتبللو ا١تشركع غَت اعتدائو بسبب الطبيعية ا١توارد
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 الطبيعية بالبيئة ٟتقت اليت البيئية األضرار عن بالتعويضات ا١تطالبة ا١تتضررة األخرل كالدكؿ
 صندكؽ إٔب يقدـ طلب بواسطة ا١تطالبة ىذه تتم أف على ا١تتضررة، للدكؿ النفطية كالثركة
 لعاـ 687 رقم الدكٕب األمن ٣تلس قرار ٔتوجب إنشاؤه ًب الذم للتعويضات ا١تتحدة األمم

1991
(23) . 
 ُب دكليا ا١تشركع غَت الفعل لنظرية الفعاؿ الدكر لنا يتضح ذكره سبق ك٦تا كعليو     
 أساس على الدكلية ا١تسؤكلية كإقرار البيئية األضرار كتغطية عليها، كاٟتفاظ الدكلية البيئة ٛتاية
 .البيئة ٛتاية على ينص دكٕب اللتزاـ انتهاؾ كل عن النظرية ىذه

 
 اٌضبٌش اٌّيٍت

 اٌج١ئ١خ األمشاس ِٓ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّغإ١ٌٚخ وأعبط اٌّخبىش َٔش٠خ
 االكتشافات بعد بالصناعة كاالىتماـ ا١تيادين، شىت ُب ا٢تائل كالتطور العلمي التقدـ إف    
 ا١تفرط كاالستعماؿ كاسع، نطاؽ على كاآلالت كالكهرباء البخار كاستخداـ اٟتديثة، العلمية
 كأضرارا أخطارا اٟتديثة كالتقنيات الوسائل تلك استخداـ عن نتج ٦تا ا١تختلفة، الطاقة ١تصادر
 جهة من ا٠تطف كقوع إثبات كصعوبة جهة، من ا٠تطورة جسيمة أضرارا كبيئتهم الدكؿ بفقاليم
 ك١تا السيادية، كحقوقها اختصاصاهتا حدكد كُب اٟتاالت من العديد ُب الدكؿ كإقداـ أخرل،
 ا١تشركعة، األنشطة بعض على كالتكنولوجي العلمي كالتقدـ اٟتياة متطلبات تفرضو

 البحرم النقل أك كغَتىا، اٟتشرية كا١تبيدات الكيماكية كا١تصانع النوكية ا١تفاعبلت كاستغبلؿ
 نظر كجهة من فوائد من ٖتققو ١تا قبوال تلقى كاليت ا١تشركعة األنشطة من كغَتىا للنفط

 بالبيئة تلحقو كما كارثة، تشكل أضرار من عنها يًتتب ١تا با٠تطورة تتسم أّنا إال اجملتمع،
 أك بالدكؿ كالبليغة اٞتسيمة األضرار ىذه مثل بوقوع طبيعتها تنذر أك مدمرة، سلبية آثار من

  . (24)ببيئتهم
 إصبلح إٔب تدعو اليت كاإلنصاؼ العدالة اعتبارات من انطبلقا الفقو توصل كقد     
 ٣ترد على الدكلية ا١تسؤكلية كإقامة بالبيئة، أك األمواؿ أك باألشخاص يلحق الذم الضرر

 عن عربت كقد ا١تخاطر، أساس على ا١تسؤكلية أك ا١تطلقة با١تسؤكلية عليها يطلق كاليت الضرر،
-ٗتضع النفطي التلوث أضرار عن الدكلية ا١تسؤكلية أف على العوضي بدرية األستاذة ذلك

 ال البيئي التلوث ىذا عن الدكلية ا١تسؤكلية كأف ا١تطلقة، ا١تسؤكلية لنظرية- عامة كقاعدة
 .(25)اإل٫تاؿ أك ا٠تطف ١تفهـو مطلقا ٮتضع
 فذىب البيئة، ٣تاؿ ُب كقضاء كتشريعا فقها كبَتا ترحيبا النظرية ىذه القت كلقد     

 البيئة بسبلمة ا١تساس بشفف ا١تطلقة با١تسؤكلية األخذ إٔب (26)الدكٕب الفقو من كبَت جانب
 القائم عاتق على ا١تطلقة ا١تسؤكلية لفرض تدعو البيئة ٛتاية أف باعتبار هبا، كاإلضرار



248 

 

 األرباح أف إذ جسيمة، ٥تاطر خلق تشغيلها يصاحب كاليت لئلنسانية النافعة با١تشركعات
 اإلسبلمية القاعدة كفق كالتكلفة ا١تخاطر عنصرم بُت الربط ٖتتم ا١تشركعات ىذه ٕتنيها اليت

 األضرار، عن التعويض تكاليف كٖتمل البيئية ا١تخاطر تقليل على كالعمل ،"بالغنم الغـر"
 ىذه مثل عن ا١تشتغلُت عزكؼ أك اجملتمع، عاتق عن رفعها ٬تب اجتماعية تكاليف باعتبارىا
.  اقتصاديا سًتىقهم التكاليف ىذه أف رأكا إذا األنشطة

 ُب فائدتُت ٭تقق ا١تخاطر أساس على البيئية األضرار عن الدكلية ا١تسؤكلية نظاـ إف    
 ا٢تامشية أنشطتها كقف إٔب الدكلة ٖتفيز إٔب هتدؼ كقائية األكٔب البيئي، الدكٕب القانوف ٣تاؿ
 إذ تعويضية، فائدة ىي الثانية الفائدة حُت ُب فوائدىا، تفوؽ اليت األضرار أك األخطار ذات

 اٗتاذ من ٯتكنها رقابتها، ٖتت أك إقليمها على ٘تارسو الذم للنشاط الدكلة إدراؾ أف
. للحدكد العابرة ا١تتوقعة األضرار عن الدكلية ٔتسؤكليتها للوفاء البلزمة الًتتيبات
 البيئة بسبلمة ا١تساس عن ا١تسؤكلية مسفلة الدكلية االتفاقيات من العديد تبنت كلقد     
 أرجعت قد كانت كإف ا١تخاطر، نظرية إٔب استنادا ا٠تطرة األنشطة ٖتدثها اليت الدكلية

 لنظرية اللجوء أ٫تية من ينتقص ال ذلك أف إال ،(27)ا٠تاص ا١تشغل عاتق على ا١تسؤكلية
 اعتربت اتفاقيات ىناؾ كاف كإف)( 28)احتياطية بصفة كلو الدكلية للمسؤكلية كفساس ا١تخاطر
  معظم أف باعتبار ،((29)ا٠تطرة األنشطة عن كأصلية مطلقة مسؤكلية مسؤكلية فيها الدكلة

 بقدر فيها تشارؾ أك ذاهتا الدكؿ ٔتعرفة إما ٘تارس االتفاقيات ىذه تناكلتها اليت األنشطة
 ىذه مشغلي على ا١تسؤكلية إللقاء األعظم الدافع فإف األحواؿ ىذه غَت ُب حىت كألنو كبَت،

 كعلى للحدكد، العابر التلوث لضحايا كسريعا عادال تعويضا ضماف ىو كانوا، أيا األنشطة
 الدكؿ على النهاية ُب بعضها ألقي قد أنو كما االتفاقيات، ىذه عليو جرت الذم النسق
 .(30)االتفاقيات ىذه كفق اللتزاماتو ا١تشغل أداء بضماف التزاـ
 البيئة ْتماية الشفف ذات الدكلية االتفاقيات بنود ُب ا١تخاطر نظرية استقرت لقد     

 بالبيئة، أضرار من ا١تشركعة أنشطتها ٖتدثو ما عن الدكلة ١تسؤكلية كإقرارىا عليها، كاٟتفاظ
 ُب األكٔب اللبنة يعترب كالذم ،1972 لعاـ ستوكهوٓب إعبلف من كالعشركف اٟتادم ا١تبدأ فنجد
. للحدكد العابر البيئي الضرر عن للمسؤكلية األساسية كالركيزة البيئي، الدكٕب القانوف صرح
 ا١تتعلقة موادىا خبلؿ كمن ،1982 لعاـ البحار لقانوف ا١تتحدة األمم اتفاقية أف ٧تد كما

 نظرية إٕب اللجوء تؤكد ال ىذه ا١تواد كل كانت كإف عليها، كاٟتفاظ البحرية البيئة ْتماية
 ىذه إٔب االستناد تنفي ال ذاتو الوقت ُب أّنا إال الدكلية، ا١تسؤكلية إلقرار ا١تخاطر
. (31)ا١تسؤكلية
 األحكاـ من العديد فتضمنتها الدكٕب، القضاء ٣تاؿ ُب بالنظرية العمل استقر كما     
 كقضية ،"Trail Smelter "ترايل مسبك كقضية الدكلية، بالبيئة الشفف ذات الدكلية
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 العدؿ ٤تكمة حكم تفسَت بشفف فقهيا اختبلفا ىناؾ كاف كإف ،" Corf Channel"كورفو
 كٛتلتها ألبانيا حكومة خبللو من أدانت كالذم كورفو قضية بشفف أصدرتو الذم الدكلية

 النو ْتَتة قضية ٧تد كما. بريطانيا تكبدهتا اليت األضرار أساس على ا١تطلقة ا١تسؤكلية
" lanoux "دفع فرنسا بقبوؿ النزاع انتهى حيث ،1950 لعاـ كاسبانيا فرنسا من كل بُت 

 من يصيبها ما عن البحَتة ١تياه استغبل٢تا مقابل السبانيا التعويض سبيل على ماليا مبلغا
 أنشطتها تبعة  ٖتمل بنظرية قبلت قد فرنسا أف نقوؿ ٬تعلنا ٦تا ىذا، مشركعها نتيجة أضرار

 بُت " moura "" مورا "ّنر قضية بشفف ا١تختلطة التحكيم ٞتنة بو فصلت كما .ا١تشركعة
 بدفع كإلزامها ا١تخاطر أساس على النمسا مسؤكلية بإقرار قضت حيث كيوغسبلفيا، النمسا
. (32)الورؽ من ٣تانية صفقة يوغسبلفيا كمنح مإب تعويض
 بشفف 1989 عاـ ميسنا استئناؼ ٤تكمة بو قضت ما ٧تد أيضا، األحكاـ كمن     
 تدابَت تكاليف لتغطية االيطالية للحكومة بتعويض كاٟتكم ،" Patmos Case "قضية

 الضرر عن بتعويضات أيضا ٢تا قضت الوقت ذات كُب بالنفط، التلويث عن الناشئة التنظيف
 أك للغذاء مصدرا كوّنا تضررت، اليت البحرية للبيئة ا١تفيدة االستعماالت عن الناشئ البيئي
 ا٠تسائر ىذه مقدار حساب صعوبة أف الوقت نفس ُب مؤكدة العلمي، البحث أك للًتفيو
 .(33)التعويض دكف حائبل ليس

 عن ا١تسؤكلية إلقامة منها المناص كضركرة كاقعا أمرا أصبحت ا١تخاطر نظرية إف     
 الذم ا١تنظور خبلؿ من كإنو الدكٕب، القانوف ٭تظرىا ال كاليت ا٠تطرة لؤلنشطة الضارة النتائج
 مفهـو مع تتفق اليت كالعبلجية الوقائية كبفائدهتا النظرية، ٢تذه" ىاندؿ"األستاذ صوره

 كإصبلح ا١تنع عنصر على ينطوم كالذم احتياطي، قانو٘ب كإجراء الدكلية ا١تسؤكلية
 .(34)الضرر

 عن الدكلية ا١تسؤكلية إلقامة الصحيح ا١تدخل أيضا النظرية ىذه أصبحت كلقد     
 أساس على الدكلية ا١تسؤكلية قواعد ٖتتويها أف دكف األفراد، عامة يباشرىا اليت األنشطة

 الضرر فيها يرتبط أف ٯتكن اليت تلك إال ا٠تطف، أساس على أك دكليا ا١تشركع غَت العمل
. ذاهتا للدكلة ا١تنسوب ا٠تطف بثبوت أك الدكٕب، القانوف انتهاؾ بُت سببيا
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 خبرّخ

 
 با١تسؤكلية ا٠تاص القانو٘ب اإلطار رسم ا٢تاـ البحث ىذا خبلؿ من حاكلت لقد     
 كالقضاء الفقو أف إال العديدة، أسسها كٖتديد تعويضو كإمكانية البيئي الضرر عن الدكلية

 العمل كنظرية ا٠تطف نظرية: كىي نظريات، ثبلث على استقرت الدكلية كا١تمارسات الدكليُت
 ْتماية الدكلية االلتزامات انتهاؾ عدـ ضماف أجل من ا١تخاطر، كنظرية دكليا ا١تشركع غَت

 الضرر بإصبلح الدكلة كإلزاـ لو، ٦تكن حد أدٗب إٔب كخفضو للحدكد العابر الضرر كمنع البيئة
 جراء ضرر يصيبها ١تن تدفع سلفا، مقدرة تعويضات تقرير أك الدكؿ، من غَتىا يصيب الذم
.  كاإلنصاؼ العدالة قواعد مع ٘تاشيا األنشطة، بعض

 ا١تفاضلة سبيل على يتم ال البيئي الضرر عن الدكلية ا١تسؤكلية أساس ٖتديد إف     
 عنو تسفر قد كما خطورتو كمدل النشاط طبيعة ْتسب كإ٪تا الذكر، السالفة األسس بُت

 ٖتديد ٬تعل ٦تا القضاء، أماـ النزاع عرض كعند. الضرر كقوع بعد البيئي األثر تقييم عملية
. حده على حالة كل كمبلبسات ظركؼ ْتسب ٮتضع قضائيا، ٖتديدا األساس

 أمرين إٔب التوصل ٯتكن األنشطة، ٢تذه البيئية اآلثار تقييم عملية ضوء على أما     
. حظرىا كإما األنشطة، ىذه باستمرار السماح إما: ك٫تا ا١تصاّب توازف ١تعيار إعماال
 الدكلية ا١تسؤكلية إلقامة الذكر السالفة الثبلث النظريات ىذه فقط يوجد ال أنو غَت     

 حسن كمبدأ اٟتق، استعماؿ ُب التعسف عدـ مبدأ جانبها إٔب يوجد بل البيئي، الضرر عن
 البيئي الضرر عن الدكلية ا١تسؤكلية فإف ٍب كمن. ٢تا أساسا منهما كل يكوف ألف اٞتوار،
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 عدـ كمبدأ دكليا، ا١تشركع غَت الفعل كنظرية ا٠تطف، نظرية كفق البلمشركعية لنظريات ٗتضع
 ٗتضع كما دكليا، ا١تشركعة غَت األفعاؿ صور من صورة باعتباره اٟتق استعماؿ ُب التعسف
 ا١تخاطر، لنظرية دكليا مشركعة ألنشطة الضارة النتائج عن ا١تشركعية لنظريات ذاهتا ا١تسؤكلية

.  اٞتوار حسن مبدأ أك
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 أكركبا ٣تلس اتفاقيةو. ج/2/2 ا١تادة ُب ،1999 لعاـ اٟتدكد عرب منعا كالتخلص ا٠تطرة النفايات
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.  اآلف حىت البيئية
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: راجع. 1927
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 كظاىرة تشرنوبيل، كحادثة ا١تيادين، شىت ُب بالبيئة اإلضرار إٔب أدت اليت اٟتوادث من العديد ىناؾ -24

 غاز تسرب عندما با٢تند هبوباؿ ُب حدث كالذم ا١تصانع من سامة غازات كتسرب اٟتمضية، األمطار
 أكدل كقد ،1984 ديسمرب 02 بتاريخ اآلفات مبيدات مصنع من ساـ، غاز كىو ا١تثيل ايسوسيانات

 البيئة على اٟتادث ىذا كانعكاسات ا١تزمنة، باألمراض ا١تصابُت عن ناىيك شخص آالؼ ثبلثة ْتياة
.  كذكرىا ٟتصرىا اجملاؿ يتسع ال الكوارث من العديد كىناؾ ا١تختلفة، عناصرىا ُب

 .235 ص السابق، ا١ترجع: مراح علي بن علي -25
 .234 - 231 ص نفسو، ا١ترجع -26
 ُب ا٠تطرة، باألنشطة كا١تتسمة الدكلية ا١تسؤكلية أحكاـ تضمنت اليت االتفاقيات من العديد ىناؾ -27

. اٟتديدية كالسكك كالرب، البحر، عرب ا٠تطرة السلع كنقل الفضاء، ٣تاؿ
 برككسل النوكية، السفن مشغلي ٔتسؤكلية ا١تتعلقة االتفاقية من الثالثة ا١تادة: ا١تثاؿ سبيل على راجع -28

1962. 
 .1972 لعاـ الفضائية األجساـ ٖتدثها اليت األضرار عن الدكلية ا١تسؤكلية اتفاقية من الثانية ا١تادة راجع -29
 .33ص السابق، ا١ترجع التنفيذم، األمُت من مذكرة أنظر -30
 .160ص نفسو، ا١ترجع ىاشم، صبلح -31
 الطبعة للبيئة، الدكٕب القانوف: أفكرين اٟتميد عبد ٤تسن. د أكردىا كقد القضيتُت ىذه تفاصيل أنظر- 32

 .442-434 ص ،2006 القاىرة، العربية، النهضة دار األكٔب،
 .31 ص السابق، ا١ترجع: التنفيذم األمُت من مذكرة أنظر -33
 .162- 161 ص السابق، ا١ترجع: ىاشم صبلح -34
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 ِىبٔخ اٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ فٟ اإلصجبد
(دساعخ ِمبسٔخ)  

 
 

 صسٚق ٠ٛعف
عبِْخ اٌغٍفخ     

 
: ِمذِخ

       ٖتتل الكتابة بفنواعها الرٝتية كالعرفية مكانة ىامة ُب اإلثبات حيث كضعها ا١تشرع 
اٞتزائرم ُب مقدمة أدلة اإلثبات ا١تعركفة، كىذا ُب الفصل األكؿ من الباب السادس من  

الكتاب الثا٘ب ا١تتضمن لبللتزامات كالعقود ُب القانوف ا١تد٘ب، على غرار العديد من 
التشريعات العربية، كقد ارتبطت الكتابة بالدعامة الورقية اررة عليها لوقت طويل إال أف 

التقدـ العلمي كالتكنولوجي كظهور كسائل االتصاؿ اٟتديثة بدءا ّتهازم التلكس كالفاكس 
ككصوال إٔب شبكة االنًتنيت ككسائلها قد أفرز ٪تط جديد من الكتابة اصطلح عليو الكتابة 
االلكًتكنية يتماشى مع سرعة كال ٤تدكدية ىذه الوسائل، كأثر على القواعد العامة ا١تنظمة 
لئلثبات كعلى العقود اليت أصبحت تنفذ بسرعة كسهولة، كقد زاد إقباؿ األشخاص على 
التعامل هبذه الوسائل اٟتديثة إلبراـ التصرفات كالذم تنجر عنو منازعات اإلثبات كمدل 

. مشركعيتو
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       كىذا ما جعل الدكؿ تسارع لتنظيم ىذه ا١تعامبلت كمعاٞتة كاالعًتاؼ هبذا الشكل 
اٞتديد للكتابة، كسوؼ ٨تاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة التطرؽ ٢تذا الدليل الكتايب 

ا١تستحدث من خبلؿ بياف شركط االعًتاؼ ْتجيتو كضمانات األماف فيو كا١توازنة بينو كبُت 
الدليل الكتايب الورقي، كأىم اإلشكاليات اليت يطرحها موضوع إعمالو ُب اإلثبات كموقف 

. ا١تشرع اٞتزائرم كبعض التشريعات ا١تقارنة منو
 

 :ئؽىب١ٌخ اٌذساعخ
       تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ مدل حجية الكتابة ُب الشكل االلكًتك٘ب ُب إثبات 

خاصة كأف ىذا الدليل أصبح يطرح بقوة مع انتشار شبكة  ا١تعامبلت ا١تدنية كالتجارية؟
االنًتنيت كعقود التجارة االلكًتكنية، كاالٕتاه ٨تو اٟتكومة االلكًتكنية؟ 

االّزشاف ثبٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ  : أٚال
 من بُت االتفاقيات اليت تعرضت للمفهـو :فٟ ١ِذاْ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ- 1

اٟتديث للكتابة ٧تد اتفاقية األمم ا١تتحدة كا١توقعة بفينا كا٠تاصة بالنقل الدكٕب للبضائع لعاـ 
منها أنو فيما ٮتص أغراض ىذه االتفاقية  13،حيث كرد ُب نص ا١تادة الثالثة عشر 1980

ينصرؼ مصطلح الكتابة كذلك للمراسبلت اليت تتباد٢تا رعايا الدكؿ األعضاء ُب ىذه 
 1985االتفاقية كاليت تكوف ُب شكل تلكس أك برقية، ككذلك اعًتفت هبا اتفاقية ركما لعاـ 

 11كا١تتعلقة باالعًتاؼ بفحكاـ التحكيم  األجنبية كتنفيذىا، حيث تنص ا١تادة اٟتادية عشر 
منها على أف شرط التحكيم ٬توز أف يرد ُب عقد أك ُب عملية  تبادؿ خطابات أك 

 .(1)برقيات
غَت أف أىم اتفاقية نصت صراحة على الكتابة االلكًتكنية ىي اتفاقية األمم ا١تتحدة 

 حيث 2005Kكا٠تاصة باستخداـ الرسائل االلكًتكنية ُب إبراـ كاثبات العقود الدكلية لعاـ 
: منها أنو 2ُب الفقرة الثانية  4كرد ُب نص ا١تادة الرابعة 

ا٠تطاب االلكًتك٘ب يتبادلو األطراؼ فيما بينهم بواسطة رسائل        "- 
 ا١تقصود برسائل البيانات 4 الفقرة الرابعة 4، ٍب شرح نص ا١تادة الرابعة ........... "البيانات

ىذه على أّنا ٚتيع ا١تعلومات ا١ترسلة أك ا١تتلقات أك ا١تخزنة على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، 
. (2)كيكوف التبادؿ بُت األطراؼ عن طريق الربؽ أك الفاكس أك الربيد االلكًتك٘ب

      كيبلحظ على نص ا١تادة من االتفاقية انو قد كسع مفهـو الكتابة ا١تطلوبة ُب إثبات 
 .العقود لتشمل كل األشكاؿ ا١تستحدثة كالدعامات كالذم يستوعب الكتابة االلكًتكنية

لقد سارعت العديد من الدكؿ األكربية لتطويع قواعد : االّزشاف اٌزؾش٠ْٟ-2
اإلثبات التقليدية أك إصدار قوانُت خاصة با١تعامبلت االلكًتكنية كاالعًتاؼ بالكتابة 
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االلكًتكنية كدليل ُب اإلثبات، كمن بينها التشريع الفرنسي حيث كسع مدلوؿ الكتابة لكي 
يشمل الكتابة االلكًتكنية حينما قاـ بتعديل القانوف ا١تد٘ب ليوائم ىذا التطور ٔتوجب القانوف 

:  منو  لتصبح على النحو اآلٌب1-1316حيث أعيدت صياغة نص ا١تادة  230-2000رقم 
يشمل اإلثبات بالكتابة كل تدكين للحركؼ أك العبلمات أك األرقاـ أك أم رمز أك       "

إشارة أخرل ذات داللة تعبَتية كاضحة كمفهومة أيا كانت الدعامة اليت تستخدـ ُب إنشائها، 
. (3)أك الوسيط الذم تنتقل عربه

 كا١تتعلق بالثقة ُب 2004 لعاـ 575      ٍب قاـ ا١تشرع الفرنسي بإصدار القانوف رقم 
 لعاـ 674االقتصاد الرقمي، ككذلك القرار الوزارم الذم أصدره كزير العدؿ الفرنسي رقم 

 كا١تتعلق بتحقيق بعض الشكليات التعاقدية عن طريق الوسائل االلكًتكنية حيث جعل 2005
 .(4)من الكتابة االلكًتكنية موحدة ُب إثبات التصرؼ كُب صحتو كذلك

       كيبدك من خبلؿ النصوص السالفة موقف ا١تشرع الفرنسي اٟتديث من الكتابة 
. االلكًتكنية، فهو يرتكز على ٖتقيق كظيفة الكتابة مهما كاف شكلها

      أما بالنسبة للتشريعات العربية فقد تفثرت العديد منها بالقانوف النموذجي الصادر عن 
 لذلك فقد توالت العديد منها ُب التنصيص على الكتابة االلكًتكنية كاف ،(5)األمم ا١تتحدة

: اختلفت ُب التسميات كنذكر منها تبعا اآلٌب
لقد كاف  ا١تشرع األرد٘ب من السباقُت ُب اعًتافو بالكتابة : اٌزؾش٠ِ األسدٟٔ -1

 37االلكًتكنية بنصوص متفرقة حيث قاـ بتعديل قانوف البينات بالقانوف رقم سبعة كثبلثوف 
 من قانوف البينات كاليت تنص 13 حيث أضاؼ فقرة جديدة للمادة الثالثة عشر 2001لعاـ 

على ٥ترجات اٟتاسب اآلٕب ا١تصدقة أك ا١توقعة، كٓب يكتفي ا١تشرع األرد٘ب بتطويع األحكاـ 
العامة لئلثبات لكي تستوعب تطور مفهـو الكتابة بل أصدر قانونا جديدا كىو قانوف 

، كرغم أنو ال ينص صراحة على 2001 لعاـ 85ا١تعامبلت االلكًتكنية األرد٘ب ا١تؤقت رقم 
:  من على أّنا02الكتابة االلكًتكنية إال أنو تعرض لرسالة ا١تعلومات ُب ا١تادة الثانية 

ا١تعلومات اليت يتم إنشاؤىا أك إرسا٢تا أك تسلمها أك ٗتزينها بوسائل الكًتكنية أك كسائل "
ٔتا ُب ذلك تبادؿ البيانات االلكًتكنية أك الربيد االلكًتك٘ب أك الربؽ أك التلكس أك ، مشاهبة

". النسخ الربقي
 لقد استجاب ا١تشرع ا١تصرم للتطور ا٢تائل الذم مس الدليل :اٌزؾش٠ِ اٌّقشٞ- 2

 كا٠تاص بتنظيم التوقيع 2004 لعاـ 15الكتايب حيث أصدر القانوف رقم ٜتسة عشر 
 01االلكًتك٘ب كبإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ا١تعلومات، كقد تضمنت ا١تادة األكٔب 

الفقرة أ منو بعض ا١تصطلحات كمنها الكتابة االلكًتكنية اليت اعًتؼ هبا كًب تعريفها على 
الكتابة االلكًتكنية كل حركؼ أك أرقاـ  أك رموز أك أم عبلمات أخرل تثبت : "النحو اآلٌب
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على دعامة الكًتكنية أك رقمية أك ضوئية أك أم كسيلة أخرل مشاهبة كتعطي داللة قابلة 
 . كقد اقًتب موقفو من موقف ا١تشرع الفرنسي ُب تعريفو للكتابة االلكًتكنية،(6)لئلدراؾ

 لقد جاء اعًتاؼ ا١تشرع اٞتزائرم متفخرا عن التشريعات :اٌزؾش٠ِ اٌغضائشٞ-3
العربية كاألكربية كال نعلم السبب ُب ذلك ١تن يعود كحىت ىذا ا١توقف جاء مقتضب ال يرقى 

١تستول ىذا الدليل الذم فرض نفسو حيث انو ٟتد اآلف ٓب يصدر قانوف خاص بالكتابة 
االلكًتكنية أك ا١تعامبلت االلكًتكنية، بل ٞتف ا١تشرع اٞتزائرم فقط إٔب تطويع القواعد العامة 

 مكرر، ككذلك 323حيث  قاـ ا١تشرع اٞتزائرم بإضافة ا١تادة ، ُب اإلثبات لكي تنسجم معو
 ا١تعدؿ للقانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم، كتنص ا١تادة 10-05  من القانوف رقم 01 مكرر 323ا١تادة  

ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية : " مكرر على أنو323
، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها ". ككذا طرؽ إرسا٢تا، عبلمات أك رموز ذات معٌت مفهـو

 من القانوف ا١تد٘ب 1-1316       كا١تبلحظ على ىذا النص أنو يقًتب كثَتا من نص ا١تادة  
الفرنسي إف ٓب نقل ىو نسخ حرُب لو، كيتضح من خبللو أف ا١تشرع ٓب يهتم بشكل الكتابة 

الذم قد يكوف عبارة عن حركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ بل ٔتدل كضوحها فقط، كبذلك 
يكوف قد أخذ با١تفهـو الواسع للكتابة، كما أنو ترؾ اجملاؿ مفتوحا أماـ كل الدعامات ٖتسبا 

. لظهور دعامات جديدة
 

 االٌىزش١ٔٚخ ٌٍىزبثخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌنٛاثو:صب١ٔب
       لقد كضع ا١تشرع اٞتزائرم كالعديد من كا١تشرع الفرنسي ككذلك األرد٘ب كا١تصرم 

شركطا للكتابة االلكًتكنية  لكي يتم قبو٢تا ُب اإلثبات، كما أضاؼ الفقو بعض الشركط 
: األخرل كنتعرض ٢تا إٚتاال على النحو اآلٌب

 يشًتط ُب الكتابة أف ٖتقق خاصية القراءة كيستوم ُب ىذا اف :عٌٙٛخ لشاءرٙب-أ
تكوف على دعامة كرقية أك الكًتكنية، كشرط القراءة ىذا يتحقق بسهولة ُب الكتابة ا٠تطية 
ألّنا تقرأ مباشرة، لكن ٖتديد ىذا الشرط الذم كضعو الفقو يصعب ُب الكتابة االلكًتكنية 
ألّنا مدكنة على دعامة غَت كرقية أم الكًتكنية، كالتدكين على الدعامة االلكًتكنية أصبح 

ٮتضع لقواعد تقنية ككذلك االطبلع عليها، فهذه الكتابة ٯتكن أف تكوف مشفرة فبلبد من 
 .(7)حىت تصبح ُب صورة بيانات كاضحة ٯتكن إدراكها مباشرة من اإلنساف فك ىذا التشفَت،

 تتحقق القراءة مباشرة من اإلنساف لكن ُب الكتابة االلكًتكنية كاألصل أف       
تكوف بطريقة غَت مباشرة مثل االستعانة باٟتاسب اآلٕب الذم يًتجم الرموز أك األرقاـ إٔب 

حركؼ تكوف مقركءة كىذا لكي يتحقق شرط إمكانية القراءة، كقد أشار قانوف األكنيسًتاؿ 
-1:" منو كاليت تنص على أنو٢06تذا الشرط ُب ا١تادة السادسة   1996النموذجي الصادر ُب 
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حينما يشًتط القانوف أف تكوف ا١تعلومات مكتوبة تستوُب رسالة البيانات ذلك الشرط إذا 
 ،"تيسر االطبلع على البيانات الواردة فيها على ٨تو يتيح استخدامها بالرجوع إليو الحقا

كيتضح من ىذا النص أنو اشًتط كجود الكتابة حىت يتحقق شرط ا١تقركئية كىو اشًتاط 
حدم ال ٬تب ا٠تلط بينو كبُت االشًتاطات األشد إلزاما مثل كجود أصل الكتابة 

   .(8)كتوقيعها
إف التفكد من ىوية الشخص الذم صدرت عنو : اٌزؾمك ِٓ ٠ٛ٘خ ِقذس٘ب-ة

. الكتابة يزيد من ضمانات األماف فيها
من القانوف  01 مكرر323      كقد نص ا١تشرع اٞتزائرم على ىذا الشرط ُب ا١تادة 

ا١تد٘ب، كاليت تنص على شرط التفكد من ىوية الشخص الذم أصدرىا، أما ا١تشرع الفرنسي 
حيث ألـز بفف تكوف ىذه ،  من القانوف ا١تد٘ب1-1316فقد كضع ىذا الشرط ُب ا١تادة 

 .الكتابة تدؿ بوضوح على الشخص الذم أصدرىا
 2001 لعاـ 85ككذلك نص قانوف ا١تعامبلت االلكًتكنية األرد٘ب ا١تؤقت رقم        

على ىذا الشرط ُب ا١تادة الثامنة منو كاليت تنص على شركط السجل االلكًتك٘ب ُب الفقرة 
داللة ا١تعلومات الواردة ُب السجل على من ينشئو أك - 3: "......الثالثة حيث جاء فيها

". تسلمو كتاريخ ككقت إرسالو أك تسلمو
 1996 قانوف األكنيسًتاؿ النموذجي ا١تتعلق بالتجارة االلكًتكنية لعاـ  أكد    كما

منو، كاليت نصت على - ج- منو ُب الفقرة10كذلك على ىذا الشرط ُب نص ا١تادة العاشرة 
أف من بُت طرؽ اٟتفظ للكتابة االلكًتكنية ٖتديد الشخص الذم أنشف رسالة البيانات، 

  .(9)كالتدليل على اٞتهة ا١تستقبلة كتاريخ ككقت كزماف اإلرساؿ ككذلك االستبلـ
       كقد يصعب أمر التحقق من ىوية الطرؼ ُب بعض التصرفات القانونية كاليت تتم 

بواسطة الكتابة ُب الشكل االلكًتك٘ب، لكن اٟتل متوافر للتفكد من نسبة الكتابة لشخص ما 
 الذم يؤدم نفس الوظيفة اليت يؤديها التوقيع ،(10)كىو استخداـ تقنية التوقيع االلكًتك٘ب

التقليدم ا١تتعارؼ عليو كىي التدليل على ا١توقع الذم حرر أك كافق أك صدر منو السند 
. ا١تدعى بو عليو

لقد نص ا١تشرع اٞتزائرم على ىذا الشرط ُب : ئِىب١ٔخ اٌؾفٌ ٚاالعزشعبُ-ط
 حيث أكد على كجوب إعداد كحفظ الكتابة ضمن ظركؼ، أك ُب ،01مكرر 323ا١تادة 

كسائط تضمن سبلمتها ْتيث ٯتكن الرجوع إليها ُب أم كقت، كبالنص على ىذا الشرط 
يكوف بذلك ا١تشرع اٞتزائرم قد سار على ّنج ا١تشرع الفرنسي الذم أكد على ىذا الشرط، 
كا١تبلحظ أف نظم كطرؽ اٟتفظ التقنية ىي اليت يقصدىا ا١تشرع اٞتزائرم كالفرنسي، كاليت ٢تا 
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كذلك القدرة على كشف أم تعديل ٯتس بالكتابة كما أنو بواسطتها يتم ٖتديد البيانات 
 .(11)ا١تعدلة كتاريخ إجراء ىذا التعديل

 على 2001لعاـ  85  كما نص قانوف ا١تعامبلت االلكًتكنية األرد٘ب ا١تؤقت رقم     
:  منو كاليت تنص على شركط السجل االلكًتك٘ب08ىذا الشرط ُب ا١تادة الثامنة 

أف تكوف ا١تعلومات الواردة ُب ذلك السجل قابلة لبلحتفاظ هبا كٗتزينها ْتيث ٯتكن ُب -1"
إمكانية االحتفاظ بالسجل االلكًتك٘ب بالشكل الذم يتم بو -2... ،أم كقت الرجوع إليها

إنشاؤه أك إرسالو أك تسلمو أك بفم شكل يسهل بو إثبات دقة ا١تعلومات اليت كردت فيو عند 
 .(12)إنشائو أك إرسالو أك تسلمو

يشًتط ُب الكتابة عموما لكي تكوف دليل إثبات كامل  :ّذَ اٌمبث١ٍخ ٌٍزْذ٠ً-د
خلوىا من العيوب ا١تؤثرة ُب صحتها مثل الكشط كاو ككل أشكاؿ التغيَت كالتحريف، 

كيقصد هبذا الشرط صمود الدليل ُب مواجهة كل ٤تاكالت التعديل أك تغيَت ُب مضمونو، 
كالغاية من ىذا الشرط أف ٬تعل الكتابة االلكًتكنية تتمتع بالثقة كاألماف من طرؼ 

(13( ككذلك بالنسبة للمتعاقدين ُب ٣تاالت التجارة االلكًتكنية،مستخدميها
.  

من قانوف التوقيع  18كقد أشار ا١تشرع ا١تصرم ٢تذا الشرط ُب نص ا١تادة الثامنة عشر 
، حيث اشًتط إمكانية كشف أم تعديل أك تبديل ُب بيانات 2004 لعاـ 15االلكًتك٘ب رقم 

، كقد اعترب اكتشاؼ (14)ارر االلكًتك٘ب حىت تتمتع الكتابة االلكًتكنية باٟتجية ُب اإلثبات
التغيَت ُب ا١تستند االلكًتك٘ب تزكير يعاقب عنو القانوف، كىذا حسب نص ا١تادة الثالثة 

من قانوف التوقيع االلكًتك٘ب، كاليت قرر فيها العقوبة اليت تطبق على كل من زكر  23كالعشركف 
ُب بيانات ارر االلكًتك٘ب بطريق االصطناع أك التعديل أك التحوير أك بفم طريق آخر، كىي 

اٟتبس ك الغرامة اليت ال تقل عن عشرة أالؼ جنيو كال تتجاكز مائة ألف جنيو أك بإحدل 
ىاتُت العقوبتُت، كينشر اٟتكم ُب جريدتُت يوميتُت كاسعيت االنتشار، كعلى االنًتنيت على 

.  نفقة اكـو عليو
       أما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم كُب ضل غياب قانوف خاص با١تعامبلت االلكًتكنية، فانو 

قد أشار ١تسفلة التغيَت ُب ا١تستند االلكًتك٘ب أك التزكير ُب نصوص متفرقة كرد فيها ٕترٙب 
: ا١تساس بالنظم ا١تعلوماتية عموما، كنذكر منها

-03 كا١تعدؿ كا١تتمم باألمر ،10-97األمر ا١تتعلق ْتقوؽ ا١تؤلف كاٟتقوؽ اجملاكرة رقم -

 حيث كضع تطبيقات اإلعبلـ اآلٕب ضمن ا١تصنفات األصلية امية كأكرد عقوبة التغيَت 05
أك ا١تساس هبا ُب نص ا١تادة، ككذلك ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، كىي نصوص قاصرة عن 

ٖتقيق اٟتماية ٢تذا الشكل اٟتديث من الكتابة كتستوجب ا١تسفلة تدخل ا١تشرع اٞتزائرم 
. لتغطية ا١تسفلة ٔتزيد من النصوص
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 مّبٔبد اٌضمخ ٚاألِبْ فٟ اٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ:صبٌضب

 على أف 1996 قانوف األكنيسًتاؿ النموذجي ا١تتعلق بالتجارة االلكًتكنية لعاـ لقد نص
الكتابة االلكًتكنية تضمن سبلمة البيانات اليت ٖتتويها ُب حاالت معينة نصت عنها ا١تادة 

عندما يقضي القانوف باالحتفاظ ٔتستندات أك : " منو، كاليت تنص على أنو10العاشرة 
 سجبلت أك معلومات بعينها، يتحقق الوفاء هبذا ا١تقتضى إذا ًب االحتفاظ برسائل البيانات

: شريطة مراعاة الشركط اآلتية
تيسَت االطبلع على ا١تعلومات الواردة فيها على ٨تو يتيح استخدامها ُب الرجوع إليها -أ

. الحقا
االحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذم أنشئت أك أرسلت أك استلمت بو أك  -ب
بشكل 

. ٯتكن إثبات أنو ٯتثل بدقة ا١تعلومات اليت أنشئت أك أرسلت أك استلمت
با١تعلومات إف كجدت اليت ٘تكن من ٖتديد منشف رسالة البيانات،  االحتفاظ- ج

             .(15)ككذلك كجهة كصو٢تا كتاريخ ككقت إرسا٢تا كاستبلمها
الكتابة االلكًتكنية كاليت تعتمد على كسائط كطرؽ حفظ متطورة كذات        كا١تبلحظ أف 

، ككذلك ٧تدىا ٖتقق (16)تقنية عالية جدا تضمن الثبات كاالستمرار للبيانات اليت ٖتتويها
: اخًتاقها كنذكر من أىم ىذه الطرؽ اآلٌبمنع الثقة كاآلماف من جانب أساليب 

، ككذلك على الربيد (CD–ROM): اٟتفظ على أقراص ٦تغنطة مثل ما يدعى-
.  االلكًتك٘ب، كىذه الوسائل تضمن سبلمتها كتسمح باسًتجاعها ُب أم كقت ٦تكن

كىو برنامج يتعلق باٟتاسب اآلٕب ٭توؿ الكتابة  ( PDF) عن طريق برنامج  اٟتفظ-
كاليت يسهل تغيَتىا كالتبلعب ٔتحتواىا إٔب ٪تط ال  (Word)االلكًتكنية اليت تكوف ُب شكل 

ٯتكن ا١تساس ٔتحتوياتو، حيث ٯتنع ىذا الربنامج أم تغيَت أك إضافة للكتابة االلكًتكنية كىو 
. من طرؽ اٟتماية ٢تا كحفظها

حفظ الكتابة االلكًتكنية من طرؼ جهات تدعى مزكد خدمات التصديق - 
كال يسمح ىذا الطرؼ بفم ، االلكًتك٘ب حيث تصدر ما يعرؼ بشهادة التصديق االلكًتك٘ب

.  تعديل ٯتس الكتابة
 

  االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌىزبثخ اٌخي١خ اٌىزبثخ ث١ٓ ا١ٌٍٛف١خ اٌّٛاصٔخ:ساثْب
 آخر ٖتدم أماـ االلكًتك٘ب الكتايب الدليل يكوف سابقا ذكرناىا اليت الشركط بتوافر       

  كرقية دعامة على ا٠تطي الكتايب الدليل كبُت بينو الوظيفية ا١تعادلة مدل كىو
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 القانوف من 1-1316 ا١تادة نص  ُب األمر ٢تذا تطرؽ فقد الفرنسي للمشرع بالنسبة       
 األخَتة ىذه كمنح االلكًتكنية، كالكتابة ا٠تطية الكتابة بُت ا١تعادلة مبدأ أقر أنو حيث ا١تد٘ب
 أصدرىا، الذم الشخص على داللتها إمكانية شريطة كرقية دعامة على الكتابة حجية نفس
 .(17)سبلمتها تضمن أف  طبيعتها من ظركؼ كفق كحفظها تدكينها يكوف كأف

 ا١تادة ُب األمر ىذا على نص حيث الفرنسي ا١تشرع حذك اٞتزائرم ا١تشرع حذل كقد       
 كاإلثبات االلكًتك٘ب الشكل ُب بالكتابة اإلثبات يعترب:" أنو على تنص كاليت 1مكرر 323

 معدة تكوف كأف أصدرىا الذم الشخص ىوية من التفكد إمكانية بشرط الورؽ على بالكتابة
. "سبلمتها تضمن ظركؼ ُب ك٤تفوظة

       كيتضح من نص ىذه ا١تادة اف ا١تشرع اٞتزائرم قد أقر با١تساكاة القانونية بُت الكتابة 
االلكًتكنية كالكتابة ا٠تطية، شريطة استيفاءىا للشركط اليت تتمثل ُب التدليل على ٤ترر 

. الكتابة الذم تنسب لو، كضركرة حفظها كفق مقاييس تقنية من شفّنا اف تضمن سبلمتها
 لعاـ 15 رقم القانوف من 15 عشر ا٠تامسة ا١تادة نص ُب قرر فقد ا١تصرم ا١تشرع أما       
 ا١تدنية ا١تعامبلت ٣تاؿ ُب االلكًتكنية كللمحررات االلكًتكنية للكتابة تكوف بفنو 2004

 قانوف أحكاـ ُب كالعرفية الرٝتية كاررات للكتابة ا١تقررة اٟتجية نفس كاإلدارية كالتجارية
 القانوف ىذا ُب عليها ا١تنصوص الشركط فيها توافرت إذا كالتجارية ا١تدنية ا١تواد ُب اإلثبات

. القانوف ٢تذا التنفيذية البلئحة ٖتددىا اليت كالتقنية الفنية للضوابط كفقا كىذا
 ا١تادة نص ُب ا١تسفلة ٢تذه 1996 لعاـ  النموذجي األكنيسًتاؿ قانوف تعرض كما      

 رسالة تستوُب مكتوبة ا١تعلومات تكوف أف القانوف يشًتط عندما: "تنص كاليت 06 السادسة
 استخدامها يتيح ٨تو على فيها الواردة البيانات على االطبلع تيسر إذا الشرط ذلك البيانات
.  (18)"الحقا إليها بالرجوع
 ككضوحا، توسعا أكثر كاف ا١تصرم ا١تشرع أف السالفة النصوص خبلؿ من كيبلحظ      
 ٣تاؿ ُب العرفية أك الرٝتية الكتابة مكانة بنفس االلكًتكنية الكتابة أك ارر مكانة جعل حيث

 بالكتابة للتعامل كاسعا اجملاؿ يفتح ٦تا، اإلدارية كحىت ا١تدنية أك التجارية ا١تعامبلت
 القانو٘ب ا١تناخ يهيئ ٦تا كالوزارات كا٢تيئات العاديُت األشخاص طرؼ من االلكًتكنية
 .(19)االلكًتكنية للحكومة

 
 اٌزٕبصُ ث١ٓ اٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌىزبثخ اٌخي١خ فٟ اإلصجبد: خبِغب

       تعد الكتابة االلكًتكنية من قبيل األدلة الكتابية ك٢تا نفس اٟتجية ُب اإلثبات، مىت 
استجابت لبلشًتاطات القانونية اليت ٗتتلف من تشريع آلخر، لكن اإلشكاؿ يطرح ُب حالة 

التنازع بُت األدلة الكتابية على دعامة كرقية كاألدلة الكتابية على دعامة الكًتكنية فبفيهما 
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يفخذ القاضي؟ أم على فرض احتجاج طرؼ بكتابة أك مستند الكًتك٘ب ٖتت يده، ُب حُت 
قدـ ا٠تصم ٤ترر كتايب خطي فبفيهما يفخذ القاضي كمن يرجح من األدلة؟، كقد توجد ُب 

الواقع عدة حاالت يكوف فيها الفصل كاجبا من القاضي، كىذا ما ٬ترنا للتساؤؿ عن اٟتلوؿ 
اليت يتبعها القاضي خاصة اٞتزائرم؟ 

       ُب الواقع ٓب ٬تيب ا١تشرع على ىذا التساؤؿ ٦تا ٬ترنا للبحث ُب القوانُت ا١تقارنة كعلى 
ٔتوجب القانوف رقم  2-1316ا٠تصوص القانوف الفرنسي حيث أنو استحدث نص ا١تادة 

كا١تعدؿ للقانوف ا١تد٘ب، كاليت أعطى فيها ا١تشرع  2000مارس  30 الصادر ُب 230-2000
الفرنسي للقاضي سلطة فض النزاع بُت األدلة الكتابية سواء كانت الكًتكنية أك كرقية، 

كترجيحو مبٍت على األخذ بالدليل الذم ٬تعل اٟتق ا١تدعى بو قريب االحتماؿ مهما كاف 
شكل الدعامة ا١تثبت عليها، كىذا ما ٓب يوجد اتفاؽ صحيح أك نص قانوف يقضي ٓتبلؼ 

  .(20)ذلك ٯتنح أكلوية رر أك كتابة على أخرل
 السالفة الذكر يتضح أف ا١تشرع الفرنسي ٓب يقيد 2-1316       كبالتدقيق ُب نص ا١تادة 

القاضي ٔتعايَت  على أساسها ٮتتار الدليل األنسب، أم أنو منحو سلطة تقدير ذلك بنفسو 
لكن ىذا األمر ال يعٍت أف القاضي  سوؼ يستبعد الدليل الكتايب ا١تطركح عليو ماداـ أنو 
مثبت على دعامة غَت كرقية أم الكًتكنية ألف ىذا يتعارض مع مبدأ ا١تساكاة  بُت الكتابة 

.  ا٠تطية كالكتابة االلكًتكنية الذم قرره ا١تشرع الفرنسي
 

اعزضٕبءاد اإلصجبد ثبٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ : عبدعب
     لقد تباينت مواقف التشريعات ُب حكم ىذه ا١تسفلة كيبلحظ أف أغلب التشريعات اليت 
تعرضت للمعامبلت االلكًتكنية أخرجت من نطاقها بعض التصرفات اليت ال تتماشى معها 
من جهة أك أّنا تتسم با٠تطورة كا٠تصوصية أك تتطلب اٟتضور الفعلي ألطرافها من جهة 

ثانية، مثل مسائل األحواؿ الشخصية كاليت أبقتها ضمن الشكل التقليدم كعلى ىذا 
:  األساس كاف لزاما تفصيل ا١تسفلة على النحو التإب

 التصرفات بعض استثٌت قد 31-2000 رقم االلكًتكنية التجارة حوؿ األكريب التوجيو إف       
 إثباهتا ٬توز ال ٍب كمن الكًتك٘ب شكل ُب إبرامها ٬توز ال حيث االلكًتكنية الكتابة نطاؽ من

 نذكر االستثناءات ىذه على منو التاسعة ا١تادة من الثانية الفقرة ُب نص حيث، كذلك
:"  بعضها

 .(21)..." اإل٬تار حقوؽ باستثناء العقارات على حقوقا ٖتيل أك تنشىء اليت العقود-
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 الذكر، السالف األكريب التوجيو مع ٘تاشيا االستثناءات بعض الفرنسي ا١تشرع كضع كقد     
 2004 لعاـ -575 رقم بالقانوف ا١تعدلة ا١تد٘ب القانوف من 2-1108 ا١تادة نص ُب أكردىا كقد

: الكًتك٘ب شكل ُب التالية التصرفات إبراـ ٬توز ال: "أنو على تنص كاليت الذكر السالف
..". كا١تواريث األسرة بقانوف ا١تتعلقة عرفية أكراؽ على القانونية التصرفات-
 األرد٘ب االلكًتكنية ا١تعامبلت قانوف ُب أف فنجد العربية الدكؿ لتشريعات بالنسبة أما     

 ٯتكن ال اليت اٟتاالت بعض على منو 06 السادسة ا١تادة نصت 2001 لعاـ 85 رقم ا١تؤقت
 ىذا أحكاـ تسرم فبل ٢تا ٤تبل االلكًتكنية الكتابة تكوف ال أم القانوف ىذا تطبيق فيها

:"  منها نذكر ا١تعامبلت بعض على القانوف
 تتم أك معُت بشكل خاصة لتشريعات كفقا تنظم اليت كالوثائق كا١تستندات العقود-أ

: كمنها ٤تددة بإجراءات
. (22)....." تعديلو أك الوصية إنشاء- 

     أما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم كرغم أنو اعًتؼ ْتجية الكتابة االلكًتكنية كساكل بينها 
.  كبُت الكتابة ا٠تطية، إال أنو ٓب يضع استثناءات ٢تذا النوع من الكتابة
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اٌخبرّـخ 

 
       كيتضح من خبلؿ ىذه الدراسة أف الكتابة أك ارر االلكًتك٘ب أصبح يتمتع بنفس 
، اٟتجية اليت يقررىا القانوف للكتابة ا٠تطية إذا استوَب الشركط اليت حددهتا تلك النصوص

كىناؾ من يرل بفف ىذا الدليل سوؼ ٭تل ٤تل الدليل الكتايب بعد ٖتوؿ العآب إٔب اجملتمع 
 .االفًتاضي كاٟتكومة االلكًتكنية

 ٯتكن ال كرقية غَت دعامة على الكتابة من اٞتديد الشكل ىذا أف اعتقادنا كُب       
 تتطلب اليت التصرفات منو كيستثٌت ا٠تطية بالكتابة لئلثبات ا١تقررة اٟتدكد ُب إال بو اإلثبات
 باألحواؿ ا١تتعلقة ا١تسائل استثناء ٯتكن ككذلك العقارات، على الواردة العقود مثل الشكلية

 كرغم اٞتزائرم للمشرع كبالنسبة ألطرافها، الشخصي اٟتضور تتطلب اليت كالعقود الشخصية
 موقفو أف إال ا٠تطي الكتايب الدليل مع يتساكل إثبات كدليل االلكًتكنية بالكتابة اعًتؼ أنو

 ُب القضاة تكوين كعدـ االلكًتكنية با١تعامبلت خاص قانوف غياب ُب خاصة غامضا مازاؿ
 تعديل ككذلك العراقيل كل كإزالة القانوف ىذا إصدار عليو كجب لذلك، التقٍت اٞتانب ىذا

 للكتابة اٟتديث الشكل ىذا مع تتكيف لكي القضائي كاضر ا١توثق ٔتهنة ا١تتعلقة القوانُت
.  هبا يؤمن حقا كاف إف
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  ٚاٌجٕىٟ اٌّبٌٟ اٌمبٟٔٛٔ إٌَبَ دٚس
 اٌمزسح األِٛاي ِٛاعٙخ فٟ

 
  لبدح ِؾّٛدٞ                                

  ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض     
 

 ِمذِخ
     لقد أكد الواقع العلمي كالدراسات ا١تيدانية البحثية، ارتباط جرائم تبييض األمواؿ 
با١تصارؼ، ك٦تا ال شك فيو أف الغالب من عمليات تبييض األمواؿ يتم من خبلؿ النظاـ 

ا١تصرُب كخصوصا ذلك النظاـ الذم ٯتتلك آليات كتقنيات متطورة تنسجم مع ركح العصر 
 هبا ىذا العآب، كباعتبار النظم ا١تصرفية ا١تتساىلة ا١تتطورة يعجكالثورة العلمية كالتكنولوجية اليت 

تعترب ا١توقع ا٠تصب لعمليات تبييض األمواؿ، أصبح لزاما على ا١تؤسسات ا١تالية أف نتخلى 
ٓتصوصية اليقظة كاٟتذر بشفف العمليات ا١تصرفية كذلك لسد الثغرات اليت قد تتسلل منها 
األمواؿ القذرة، كىذا الدكر الوقائي كالعبلجي الذم ٯتكن أف تضطلع بو ا١تؤسسات ا١تالية 
يقتضي منها مراعاة ٣تموعة من االلتزامات كاليت ٯتكن نتساءؿ بشفّنا كيف عاِب ا١تشرع 

اٞتزائرم مسفلة تداكؿ األمواؿ ذات ا١تصدر غَت الشرعي؟ ىل ٙتة كفاية من الناحية العملية 
. ُب آليات مواجهة البنوؾ كا١تصارؼ ٢تذه األمواؿ ذات ا١تصدر غَت الشرعي ؟

     إذا نقوؿ أنو يشكل االىتماـ بتعزيز دكر ا١تصارؼ كغَتىا من ا١تؤسسات ا١تالية 
كالرقابية ٤تورا أساسيا ال غٌت عنو من ٤تاكر ا١تواجهة الشاملة كمتعددة اٞتوانب لظاىرة تبييض 

. األمواؿ اصلة من ٥تتلف اٞترائم
     السيما االٕتار الغَت ا١تشركع با١تقدرات كىذا بالنظر لئلمكانيات ا١تتزايدة الستخداـ 

. ىذا النظاـ كالقطاع ا١تصرُب ٗتتلف فركعو ُب تطهَت األمواؿ القذرة
 

اٌّيٍت األٚي 
االٌزضاَ ثزٛخٟ ا١ٌمَخ ٚ اٌزؾمك ِٓ ٠ٛ٘خ اٌّْالء 

     إف ا٢تدؼ ىو كحدة خدمية ٗتتص با٠تدمات ا١تالية كالنقدية، كتقدـ خدمات متنوعة 
لعمبلئها كٖتصل على عوائد ىذه ا٠تدمات من خبلؿ العموالت كالفوائد كلكي تكوف قادرة 
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على ذلك ٬تب أف ٘تتلك رصيدا، كافيا من األمواؿ لتسهيل ىذه العمليات، كما أف مهمتو 
. اافظة على النقد

     كعليو فإف ىذه ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية ٢تا دكر بالغ األ٫تية ُب مكافحة تبييض 
كىذا الدكر الوقائي . األمواؿ كذلك بالنظر أّنا تستخدـ من قبل تبييض األمواؿ غَت ا١تشركعة

للبنوؾ الذم يتم من خبلؿ التوخي باليقظة ُب مواجهة العمبلء كالعمليات النقدية كا١تالية، 
كىذا من خبلؿ العديد من الوثائق الدكلية األساسية كالتشريعات الوطنية اٟتديثة بفرض ذلك 
االلتزاـ على ا١تؤسسات ا١تالية ا١تصرفية كغَت ا١تصرفية بغية اٟتد من االستخداـ اإلجرامي ٢تذه 

. ا١تؤسسات ُب أنشطة تبييض األمواؿ
     كينطوم االلتزاـ بتوخي اليقظة كالتحقق من ىوية العمبلء على ٣تموعة من الضوابط 

كاإلجراءات الوقائية اليت يتعُت على النظاـ ا١تإب بصفة عامة الوفاء هبا كاليت ٯتكن أف نتطرؼ 
. إليها تبعا

 
اٌفشُ األٚي 

 ِنّْٛ االٌزضاَ فٟ اٌٛصبئك اٌذ١ٌٚخ
     نوىت توصيات فرقة العمل ا١تعنية باإلجراءات ا١تالية بفنو يتعُت على ا١تؤسسات ا١تالية 

عدـ االحتفاظ بفية حسابات لشخصيات ٣تهولة ا٢توية أك بفٝتاء ك٫تية كعلى ىذه 
، مع اٗتاذ (1)ا١تؤسسات أف تتحقق من ىوية العمبلء، من خبلؿ ا١تستندات الرٝتية ا١تبلئمة

كل اإلجراءات ا١تناسبة للحصوؿ على معلومات كافية من الشخصية اٟتقيقية للعميل الذم 
يطلب فتح حساب لو أك يتم تنفيذ عملية مالية ٟتسابو خاصة فيما يتعلق بالشركات 

كا١تؤسسات كا٢تيئات اليت ال تباشر أية أنشطة ٕتارية أك صناعية ُب الدكلة ا١تسجل فيها 
. مكتب العميل

     أما التشريع النموذجي فقد فرض على ا١تؤسسات ا١تالية أف ٖتقق من ىوية عمبلئها 
من األشخاص الطبيعيُت أك االعتباريُت قبل إقامة أم  (العابرين)الدائمُت أك العرضُت 

عبلقات معهم السيما فتح اٟتسابات أك دفاتر االدخار كقبوؿ كحفظ األسهم كالسندات 
كاألذكف، كتفجَت كٗتصيص ا٠تزائن، أما األمر التوجيهي للمجلس األكركيب فقد فرض على 

كحدة نقدية أركبية  15ا١تؤسسات ا١تالية التثبت من ىوية عمبلئها، إذا ٕتاكزت قيمة الصفقة 
.  (2) ( دكالر أمريكي185000أم ما يعادؿ حوإب )

     كتثبت ىوية الشخص الطبيعي كثائق رٝتية أصلية سارية ا١تفعوؿ ٖتمل صورتو 
من التشريع النموذجي كيتم التحقق  (216ا١تادة )ٔتا يثبت شخصية كعنوانو  (الفوتوغرافية)

من شخصية الشخص االعتبارم عن طريق تقدٙب النظاـ األساسي كالوثائق الرٝتية اليت تشهد 
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بوجوده القانو٘ب شريطة أف تكوف أقل من ثبلثة أشهر، كيتعُت على ٦تثلي الشخص االعتبارم 
من ا١تسؤكلُت أك ا١توظفُت أك ا١تندكبُت الذين تسند إليهم مهاـ فتح حسابات أك إدارهتا أف 

باإلضافة إٔب الوثائق  (216ا١تادة )يقدموا فضبل عن الوثائق اليت تثبت ىويتهم كعناكينهم 
اليت تثبت تفويضهم فيما ٯتارسونو من سلطات باسم الشخص ا١تعنوم كٟتسابو، أما بالنسبة 
للعمبلء العرضُت أم األشخاص الطبيعيُت أك االعتباريُت الذين ال يقيموف عبلقات دائمة مع 

. (3)ا١تصرؼ أك ا١تؤسسة ا١تالية
 

اٌفشُ اٌضبٟٔ 
ِنّْٛ االٌزضاَ فٟ اٌزؾش٠ِ اٌّمبسْ 

     ساير ا١تشرع اٞتزائرم ٥تتلف التشريعات الدكلية كالوثائق الدكلية بشفف مكافحة جرائم 
 فرباير 6 ا١توافق لػ 1425 ذك اٟتجة عاـ 27 ُب 05/01تبييض األمواؿ كىذا ُب القانوف رقم 

 يتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب كمكافحتها كقد نظم تلك 2005
٬تب أف يتم كل دفع يفوؽ مبلغ يتم :" اإلجراءات الوقائية ْتيث أكجبت نصوصو مايلي

ككذلك " ٖتديده عن طريق التنظيم بواسطة كسائل الدفع كعن طريق القنوات البنكية كا١تالية
٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كا١تؤسسات ا١تالية ا١تشاهبة األخرل أف تتفكد من ىوية "

كعنواف زبائنها قبل فتح حساب أك دفًت أك حفظ سندات أك قيم أك إيصاالت أك تفجَت 
. (4)صندكؽ أك ربط أية عبلقة عمل أخرل

     كأف يرسل مفتشو بنك اٞتزائر ا١تفوضوف من طرؼ تلك اللجنة ا١تصرفية ُب إطار 
ا١تراقبة لدل البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كفركعها كا١تسا٫تات ُب إطار مراقبة الوثائق كذلك 

بصفة فورية كاستعجاليو كيقدموا تقرير سرم عن ذلك إٔب ا٢تيئات ا١تختصة ٔتجرد اكتشافهم 
لعملية تكتسي الشبهات كما أنو ٬توز لتلك اللجنة ا١تصرفية فيما ٮتص كظيفتها أف ٕترم 

 ضد البنك أك ا١تؤسسة ا١تالية اليت تثبت عجزا ُب إجراءاهتا (5)إجراءات تفديبية طبقا للقانوف
. (6)الداخلية ا٠تاصة بالرقابة ُب ٣تاؿ اإلخطار بالشبهة

     كالتفكد من الشخص الطبيعي يكوف دائما بتقدٙب كثيقة رٝتية أصلية كتكوف صاٟتة 
شرط أف تتضمن الصورة باإلضافة إٔب عنوانو الرٝتي كالدائم، أما الشخص االعتبارم فيكوف 
التثبت من ىويتو عن طريق تقدٙب كل الوثائق اليت تثبت ٦تارستو الفعلية كتسجليو كفق قانونو 
األساسي كيتعُت على البنك أف ٭تتفظ بنسخة من كل كثيقة ٬تب ٖتسينها سنويا كعند كل 

 .تغَت ٢تا
    كلذا أكجبت اتفاقية فيينا على الدكؿ األطراؼ اٗتاذ ما يلـز من تدابَت لتمكُت سلطاهتا 

ا١تختصة من ٖتديد األمواؿ ا١تتحصلة من جرائم االٕتار غَت ا١تشركع با١تخدرات كمن اقتفاء 
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أثرىا كٕتميدىا أك التحفظ عليها بقصد مصادرهتا ُب النهاية، بغية تنفيذ التدابَت اإلجرائية 
أكجبت االتفاقية على كل طرؼ أف ٮتوؿ ٤تاكمة أك غَتىا من سلطاتو ا١تختصة أف تفمر 

 (7)بتقدٙب السجبلت ا١تصرفية أك ا١تالية أك التجارية دكف التذرع بسرية العمليات ا١تصرفية
سنوات على  5ككذلك أكجبت توصيات فرقة العمل ا١تهنية باإلجراءات ا١تالية االحتفاظ ١تدة 

األقل با١تستندات ا١تثبة للهوية الشخصية للعمبلء كبكافة السجبلت كالوثائق ا١تتعلقة 
بالعمليات الية كحىت الدكلية تكوف كافية للسلطات ا١تختصة لدل طلبها مع مراعاة كل 

. (8)البيانات كا١تعلومات الضركرية حىت تكوف كافية كفدلة إثبات
     ككذلك اعتمد التشريع النموذجي ذات التدبَت مع بعض االختبلفات اللفظية حيث 

سنوات على األقل بالوثائق ا١تالية  5ألـز كل ا١تؤسسات ا١تالية كا١تصرفية بفف ٖتتفظ ١تدة 
كالتقارير ٖتت تصرؼ السلطات كا٢تيئات ا١تختصة بغرض االستعانة هبا ُب أية ٖتريات أك 

ٖتقيقات قد ٕترم بشفف تلك العمليات اليت قاـ هبا العميل أك بصدد التفكد من تنفيذ 
. ا١تؤسسة ا١تالية ١تقتضيات االلتزاـ بتوخي اليقظة الواقع عليها

 
اٌفشُ اٌضبٌش 

ِنّْٛ االٌزضاَ فٟ اٌزؾش٠ِ اٌغضائشٞ 
     كنص ا١تشرع اٞتزائرم على تلك اإلجراءات ُب نصوصو للوقاية من تبييض األمواؿ 

ك٘تويل اإلرىاب بإلزاـ ا١تصارؼ باالحتفاظ ٔتجموعة ا١تستندات كالوثائق الرٝتية ١تدة ٤تددة 
بغية  استعما٢تا ُب ٣تمل تلك التحريات عن العمليات النقدية ا١تشبوىة، حيث تنص ا١تادة 

  أنو على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية كا١تؤسسات ا١تالية ا١تشاهبة األخرل 05/01من قانوف  14
: االحتفاظ بالوثائق اآلٌب ذكرىا كجعلها ُب متناكؿ السلطات ا١تختصة

الوثائق ا١تتعلقة هبوية الزبائن كعناكينهم خبلؿ فًتة ٜتس سنوات على األقل بعد  -1
. غلق اٟتسابات أك كقف عبلقة التعامل

الوثائق ا١تتعلقة بالعمليات اليت أجراىا الزبائن خبلؿ فًتة ٜتس سنوات على األقل  -2
 .(9)بعد تنفيذ العملية

 
اٌّيٍت  اٌضبٟٔ 

 اٌشلبثخ ٍّٝ ؽشوخ سؤٚط األِٛاي
     أكلت كاىتمت ٥تتلف التشريعات الدكلية عناية كبَتة لفرض عدة أصناؼ من 

الضوابط كالقيود على حركة األمواؿ كالعمليات ا١تالية خبلؿ القنوات ا١تصرفية كغَت ا١تصرفية 
سواء كاف ذلك داخل أك عرب عدة دكؿ، كسنبُت بعض اإلجراءات اليت ٗتضع ٢تا العمليات 
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ا١تالية من حيث ٖتديد قيمة الدفعات النقدية كحىت ا١تهن كاألنشطة األخرل دكف أف ننسى 
. الدكر الذم ٘تارسو تلك اللجاف كا٢تيئات ا٠تاصة بواجب اإلببلغ

اٌفشُ األٚي 
ئخنبُ ثْل ا١ٌٍّْبد اٌّب١ٌخ ٌشلبثخ خبفخ 

     اىتمت العديد من الوثائق الدكلية األساسية، كالتشريعات الوطنية اٟتديثة بفرض 
بعض إجراءات رقابة خاصة ببعض العمليات اليت تتوفر على عدة خصائص كظركؼ معينة، 
خاصة تلك التحويبلت الدكلية لؤلمواؿ كاألكراؽ ا١تالية أك حىت بالنسبة لبعض العمليات اليت 

تتجاكز نسبة كمبلغ ٤تدد قانونا كًب ُب ظركؼ معقدة أك غَت عادية أك بالنسبة للعمليات 
ا١تالية ا١ترتبطة بفشخاص طبيعيُت أك اعتباريُت ينتموف أب دكلة ليست لديها نظم ١تكافحة 

. (10)تبييض األمواؿ أك ٢تا نظم غَت كافية ١تواجهة الظاىرة
     قد يلجف مبيضو األمواؿ غَت ا١تشركعة بنقلها إٔب ا٠تارج بتحويلها إٔب عمبلت أخرل 

ك٢تذا . ٍب إعادهتا إٔب بلد ا١تنشف بغرض ٖتويلها إٔب كسائل أداء أكثر أمنا كأقل إثارة للشبهات
عمد التشريع النموذجي إٔب فرض بعض أشكاؿ الرقابة ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة على حركة 

التحويبلت الدكلية لؤلمواؿ كاألكراؽ ا١تالية من كإٔب ا٠تارج إذا ٕتاكزت قيمتها ا١تبلغ ادد 
: ٔترسـو أك بقرار من كزير ا١تالية كذلك من خبلؿ أحد اٟتلُت

أسهم، )ىو تنفيذ كافة عمليات التحويل الدكلية لؤلمواؿ أك األكراؽ ا١تالية : األٚي
اليت تتجاكز قيمتها ا١تبلغ ادد من خبلؿ إحدل ا١تنشآت االئتمانية أك ا١تؤسسات  (سندات

ا١تالية أك كسيط ٢تا كىو ما يعٍت ٔتفهـو ا١تخالفة أنو ٭تظر على األشخاص القياـ ٔتثل ىذه 
. التحويبلت فيما بينهم بصورة مباشرة

كزارة ا١تالية، ) كجوب إببلغ اٞتهة ا١تختصة ا١تصرؼ الوطٍت أك ا١تركزم :ٚاٌضبٟٔ
بكافة التحويبلت الدكلية ا١تشار إليها اليت ال تنفذ من قبل منشفة  (...مصلحة اٞتمارؾ

ذكر طبيعة التحويل كقيمتو، ائتماف مؤسسة مالية أك من قبل كسيطها على أف يتضمن اإلببلغ 
. (11)فضبل عن اسم كعنواف كل من ا١ترسل كا١ترسل إليو

 
اٌفشُ  اٌضبٟٔ 

: ِشالجخ ؽشوخ األِٛاي فٟ اٌزؾش٠ِ اٌغضائشٞ
    إف ا١تشرع اٞتزائرم كغَته من التشريعات يوٕب اىتماما كبَتا لتلك العمليات اليت تشوهبا 
شبهات كألـز ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية هبذه اإلجراءات لغرض معرفة عن مصدر األمواؿ 
كطبيعتها حيث أفرد قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب فصبل حوؿ ا١توضوع 

". االستكشاؼ"بعنواف  
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    حيث تقـو ا٢تيئة ا١تتخصصة  بإثبات كصل إخطار بالشبهة كتقـو ّتمع كل ا١تعلومات 
كالبيانات اليت تسمح باكتشاؼ مصدر األمواؿ أك الطبيعة اٟتقيقية للعمليات موضع 

اإلخطار كتقـو بعد ذلك بإرساؿ ا١تلف إٔب ككيل اٞتمهورية ا١تختص طبقا للقانوف ُب كل مرة 
٭تتمل فيها أف تكوف الوقائع كاألنشطة ا١تصرح هبا مرتبطة بتبييض األمواؿ أك ٘تويل 

. (12)اإلرىاب
 ساعة على األكثر من يـو 72     كأجاز القانوف لتلك ا٢تيئة ا١تتخصصة أف تعًتض ك١تدة 

تنفيذ العملية ألم شخص سواء كاف طبيعيا أك معنويا تقع عليها شبهات قوية لتبييض 
، (13)األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب كيسجل ىذا اإلجراء باالمتناع على كصل اإلخطار بالشبهة

كلكن ال ٬توز أف يتم اإلبقاء على ذلك اإلجراء التدبَتم التحفظي الذم تفمر بو ا٢تيئة 
إال ٔتوجب قرار قضائي من اٞتهة القضائية  (ساعة 72)ا١تتخصصة بعد انقضاء تلك ا١تدة 

. (14)ا١تختصة
    كما أنو ٯتكن لرئيس ٤تكمة اٞتزائر بناء على طلب ا٢تيئة ا١تختصة كبعد استطبلع رأم 

أك حىت يفمر  ( ساعة72)ككيل اٞتمهورية لدل ٤تكمة اٞتزائر، أف ٯتدد األجل ادد بػػ 
باٟتراسة القضائية ا١تؤقتة على األمواؿ كاٟتسابات كالسندات موضوع اإلخطار، كما أجاز 

. (15)القانوف لوكيل اٞتمهورية لدل ٤تكمة اٞتزائر طلبو لنفس الغرض
    كما أنو ينفذ ىذا األمر الذم يستجيب ٢تذا الطلب بناء على النسخة األصلية، قبل  

النقدية من طرؼ ا٢تيئة ا١تتخصصة تبليغ الطرؼ ا١تعٍت بالعملية كال ٯتكن تبليغ صاحب العملية 
 . (16)قبل قيامها بذلك اإلجراء كإال تعرضت ٞتزاء أديب

     كإذا ٓب يتضمن اإلشعار كصل اإلخطار بالشبهة التحفظية ا١تنصوص عليها أك ٓب يبلغ 
أم قرار صادر عن رئيس ٤تكمة اٞتزائر أك قاضي التحقيق أمامو التحقيق عند االقتضاء 

 (ساعة 72)من ىذا القانوف ُب أجل أقصاه  21ك 19األشخاص كا٢تيئات ا١تذكورة ُب ا١تادة 
. (17)فإنو ٯتكنهم تنفيذ العملية موضوع اإلخطار

     كعليو ٯتكن أف نقوؿ أف مراقبة حركة كنقل األمواؿ سواء داخل الببلد اليت تتم فيها 
. العملية أك خارجها ٮتضع إلجراءات كقائية كرقابة صارمة من ىيئات متخصصة

 
اٌفشُ اٌضبٌش 

 ٚاعت اإلثالٓ ّٓ ا١ٌٍّْبد اٌّؾجٛ٘خ
     إف كاجب اإلببلغ عن األمواؿ غَت ا١تشركعة كالعمليات ا١تشبوىة ٤تل اىتماـ العديد 

من الصكوؾ كالوثائق الدكلية كحىت القوانُت الوطنية سواء فيما يتعلق باٞتهات اليت يقع عليها 
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عبء اإلببلغ أك حىت االلتزامات كالواجبات ا١ترتبطة بواجب اإلببلغ أك اآلثار ا١تًتتبة عليو 
. كسنحاكؿ بياف ذلك ُب نقاط متتالية

     تعزيزا لدكر النظاـ ا١تإب ُب مكافحة كالتصدم لؤلمواؿ غَت ا١تشركعة كتفكيدا للشفافية 
اليت يتعُت أف تتسم هبا العمليات ا١تالية اليت ٕترم من خبلؿ قنوات كأدكات ىذا النظاـ فقد 

كجب على األشخاص الطبيعيُت كاالعتباريُت أف يبلغوا عن األمواؿ كالعمليات ا١تالية اليت تزيد 
قيمتها عن مبلغ معُت أك اليت تثور الشكوؾ كالشبهات حوؿ صلتها بفنشطة غَت مشركعة 
فهذا االلتزاـ ال يقع على ا١تصارؼ كالبنوؾ كحدىا كإ٪تا يقع كذلك على كافة ا١تؤسسات 

. (18)ا١تالية غَت ا١تصرفية
     تفسيسا على ىذا ا١تبدأ بادرت فرقة العمل ا١تعنية باإلجراءات ا١تالية ُب توصياهتا اليت 

نوىت بفنو يتعُت على السلطات الوطنية ا١تختصة، أف تتخذ اإلجراءات الكفيلة بتطبيق ىذا 
ككذلك التشريع النموذجي الذم ىو اآلخر أكجب ُب نصوصو . (19)االلتزاـ على أكسع نطاؽ

على كافة األشخاص الطبيعيُت كاالعتباريُت العاملُت ُب ٣تاؿ تلقي األمواؿ أك نقلها أك 
عن أية أمواؿ أك عمليات مالية أخرل يشتبو ُب كوّنا متفتية من أنشطة " اإلببلغ"ٖتويها 

. (20)جرمية كمتصلة بعملية تبييض األمواؿ
: ْتيث يشمل ىذا االلتزاـ كل من

ا١تصارؼ كمنشآت االئتماف كغَتىا من ا١تؤسسات ا١تالية مثل ا٠تزانة العامة كالبنك  -
الوطٍت أك ا١تركزم كدكائر الربيد كشركات التفمُت، كمؤسسات التفمُت الصحي كالشركات 

. العاملة ُب سوؽ األكراؽ ا١تالية
الصيارفة كااسبُت كغَتىم من األشخاص الطبيعيُت الذين يتولوف ُب إطار  -

 .٦تارستهم ١تهنهم تنفيذ عمليات نقل كٖتويل األمواؿ أك حىت مراقبتها كتقدٙب ا١تشورة بشفّنا
كافة ا١تهن ا٠تاضعة للتنظيم مثل ا١توثقُت كاامُت كاضرين ك٤تضرم جلسات  -

ااكم كموظفي صرؼ العموالت كمفمورم اٟتسابات كا١تستشارين القانونُت كالوكبلء 
العقاريُت فضبل عن بعض ا١تهن األخرل مثل ٕتار اٟتلي كاألثريات، كأصحاب النوادم 

 .اْب...
     كٖتديد معيار العمليات ا١تشبوىة ىو أمر يعود إٔب ا١تؤسسات ا١تالية كأصحاب ا١تهن 

ذات الصلة على أساس من ا٠تربة كالتجربة، ككذلك ذىبت اتفاقية بالَتمو على أنو ٬تب على 
كافة ا١تؤسسات ا١تالية ا١تصرفية كغَت ا١تصرفية كا٢تيئات األخرل ا١تعرضة لغسل األمواؿ 

اإلببلغ عن العمليات ا١تشبوىة من خبلؿ اٗتاذ كافة التدابَت الفعالة لكشف كرصد حركة 
النقد كالصكوؾ القابلة للتداكؿ عرب اٟتدكد، كإلزاـ موظفي ا١تؤسسات التجارية باإلببلغ عن 

. (21)ٖتويل الكميات الكبَتة عن النقود كالصكوؾ ا١تشبوىة
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اٌخبرّــــــــخ 

 
     من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ ا ا١تتعلق بدكر ا١تؤسسات ا١تصرفية كالنظاـ ا١تإب للحد من جرٯتة 

تبييض األمواؿ يتضح لنا أف النهج الذم سلكو ا١تشرع اٞتزائرم ُب ىذا اجملاؿ كا١تتمثل ُب 
ٕترٙب تبييض األمواؿ بواسطة نصوص خاصة كفقا للتوجيهات الدكلية يعد خطورة ىامة ُب 

ىذا التوقيت بالذات، كالذم أضحى فيو تقلص ا١تسافات كا١تبلمح اٞتغرافية بُت الدكؿ كفقا 
بسبب تنامي ظاىرة العو١تة ككثرة ا١تعامبلت ا١تصرفية اٟتديثة كالتحويبلت النقدية الضخمة 

إذف نقوؿ أف البنوؾ تلعب دكرا كبَتا للحد .اليت كاف ٢تا أثر مضاعف على اإلجراـ كما ككيفا
كىذا بعدما تبُت لنا كجود . من ىذه الظاىرة كلكن ىذا من الناحية النظرية أك النصية فقط

: ٣تموعة من العقبات اليت ٯتكن أف نذكر منها
. ضعف أجهزة الرقابة -1
 .عدـ كجود نظاـ معلوماٌب متطور مع ركح ىذا العصر اٟتديث -2
 .عدـ التزاـ ا١تصارؼ با١تراقبة كالتحقيق -3
 .يعدـ كجود برنامج كدكرات تكوينية للعاملُت ُب القطاع ا١تاؿ -4

 .عدـ تنظيم عمليات اإليفاء النقدم -5
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 اٌّؾىالد اٌج١ئ١خ اٌّْبفشح

 ٚاٌّغبّٟ اٌّجزٌٚخ ٌّْبٌغزٙب 

 
 ؽْؾُٛ ل٠ٛذس 

 اٌّشوض اٌغبِْٟ رغّغ١ٍذ

 

 ِمذِخ
 البشرية اجملتمعات تاريخ ُب نسبيا اٟتديثة الدكلية ا١تشكبلت من البيئة مشكلة تعد    

 كبَت اىتماـ مثار تكن ٓب كالطبيعة لئلنساف هتديدات من يرافقها كما بالبيئة ايطة فا١تخاطر
 تنحصر ال بالبيئة مساس أم بفف ا١تتزايد اإلدراؾ بسبب ا١تاضي القرف من األخَت الربع ُب إال

. أخرل عديدة ٣تاالت إٔب ٘تتد بل معُت ٣تاؿ ُب آثاره
 الناس لقلق ا١تثَتة الساخنة ا١تواضيع من البيئي كالتلوث البيئة مشكلة تأصبح لذا     

 القلق ىذا أف القوؿ كٯتكن سكنهم، كأماكن كجنسهم كأعمارىم مستوياهتم ٥تتلف على
 حاٝتة قضية البيئي التلوث ألف ذلك ،كاٟتضارم كالصناعي العلمي التقدـ زاد كلما يزداد

 خالية نظيفة البيئة بقاء على كاألمم الشعوب مصَت يتحدد حيث ٚتيعها البشرية اٟتياة ُب
. أشكالو ّتميع التلوث من

 على عملت كاليت البيئي التلوث عبلج حاكلت اليت اٞتهود استعراض كيكشف     
 النجاحات  بعض حققت أّنا الطبيعية ا١توارد كاستنزاؼ كاألرض كا١تاء ا٢تواء تلوث من اٟتد

. اجملاالت من كثَت ُب البيئي التلوث مستول خفض ُب ا١تلحوضة
 حلها ُب التعاكف من كالبد قائمة كا١تعقدة ا٢تائلة ا١تعضبلت ىذه بفف جليا كبات     
 ا١تعاصر الدكٕب اجملتمع ُب األعضاء الدكؿ أقاليم داخل البيئة لصيانة جهود أية أف ذلك

. ا١تهمة ىذه ُب ٚتيعا الناس إشراؾ يتم ٓب إذا الفعالية ٤تدكدة تبقى سوؼ
 ا١تلحة كاٟتاجة البيئة تلوث من البشرية فيو تعا٘ب الذم الواقع ىذا من كانطبلقا     
 إٔب أدل ٦تا تعقيدا ازدادت كاقعية عملية مشكلة كجود إٔب يشَت أمر كىذا منو، اٟتد إٔب

  تنشف أف ٯتكن  اليت أك القائمة ا١تشاكل كعبلج البيئة لوقاية الكفيلة السبل عن البحث
. بعد فيما عبلجها يصعب ٦تا أكرب بشكل ا١تشكلة كتتفاقم التلوث، يتطور أف قبل
 اليت األساسية ا١تشكبلت أىم ٖتديد ُب ا١تتمثلة اإلشكالية علينا تطرح كمنو     

 ٟتمايتها؟ ا١تبذكلة ا١تساعي فعالية كمدل البيئة، تدىور ُب سا٫تت
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  ا١تشكبلت تلك كٖتديد بتشخيص أكال قمنا اإلشكالية ىذه عن كلئلجابة     
 .البيئة ٟتماية ا١تبذكلة ا١تساعي ٥تتلف( الثا٘ب ا١تبحث) ُب كبينا( األكؿ ا١تبحث)

 
 اٌّجؾش األٚي

 رؾذ٠ذ اٌّؾىالد اٌج١ئ١خ اٌّْبفشح
يشَت كاقع اٟتاؿ إٔب أف مشاكل البيئة مشلت الرب كالبحر كا٢تواء كالكائنات اٟتية      

كاٞتماد حىت أصبح يستحيل حصرىا، كلعل أىم ىذه ا١تشاكل كمصدر ا٠تطر اٟتقيقي الذم 
أضحى يهدد الكائن البشرم كما ٭تيط بو، ىو أخطبوط التلوث  بكل أشكالو كأنواعو حيث 

بات يقلق اإلنساف إٔب حد االختناؽ،كما أف ظاىرة استنزاؼ ا١توارد اليت ٖتفظ لئلنساف 
حياتو ككرامتو ال تقل خطورة عن التلوث، ىذا كقد سا٫تت ىذه العوامل ُب انتشار اٞتوع 

كالفقر؛ كل ىذه ا١تؤثرات كاف ٢تا أثرىا البليغ على سبلمة البيئة، كمن ىذا ا١تنطلق  قسمت  
 :ىذا ا١تبحث إٔب ا١تطالب اآلتية

 
 اٌّيٍت األٚي

رضا ٠ذ اٌزٍٛس 
     تتعرض البيئة ألخطار كثَتة هتددىا باستمرار كتساىم ُب تدىورىا بشكل رىيب 

أخطرىا مشكبلت التلوث اليت تعترب مشكبلت رئيسية نتجت عنها بقية ا١تشاكل، كىي 
ظاىرة عا١تية كاكبت التقدـ العلمي حىت أّنا مشلت الدكؿ النامية كا١تتقدمة أيضا، كْتث 

مشكلة التلوث يثَت صعوبات كثَتة فيما يتعلق بتعريفو، حيث ال ٧تد تعريفا موحدا متفقا 
: عليو، كُب ىذا ا١تضمار نورد بعض التعارؼ منها

أنو كل ما يؤدم نتيجة التكنولوجيا ا١تستخدمة إٔب " :رْش٠ف اٌجٕه اٌذٌٟٚ 
إضافة مادة غريبة إٔب ا٢تواء أك ا١تاء أك الغبلؼ األرضي ُب شكل كمي تؤدم إٔب التفثَت على 
نوعية ا١تواد كعدـ مبلءمتها كفقداّنا خواصها، أك تؤثر على استقرارىا كعلى استخداـ تلك 

 (1)".ا١تواد
     كبالنسبة للمجلس االقتصادم كاالجتماعي فإف التلوث ىو التغيَت الذم ٭تدث بفعل 

التفثَت ا١تباشر كغَت ا١تباشر لؤلنشطة ُب تكوين أك ُب حالة الوسط على ٨تو ٮتل ببعض 
االستعماالت أك األنشطة اليت كانت من ا١تستطاع القياـ هبا ُب اٟتالة الطبيعية لذلك 

. الوسط
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ىو إدخاؿ : "ٚفٟ رْش٠ف َِّٕخ اٌزْبْٚ ٚاٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ألٚسثب
اإلنساف مباشرة أك بطريق غَت مباشر ا١تواد كالطاقة للخطر كيضر با١تواد اٟتيوية كبالنظم 
. (2)"البيئية، كبا١تاؿ من قيم ا١تتمتع بالبيئة أك يعيق االستخدامات األخرل ا١تشركعة للوسط 

يبدك أف التعارؼ كإف اختلفت ُب مفهـو التلوث فهي ٕتمع على أف للتلوث أبعادا      
التلوث ظاىرة خطَتة جدا على البيئة ، فإحصاء " :خطَتة كضارة حيث يقوؿ كماؿ بوغلة

مساكئ التلوث أصبح عسَتا جدا خاصة كأف العلم يكتشف يوما بعد يـو أضرارا جديدة 
: كىذه األبعاد ٯتكن حصرىا ُب التإب. (3)"للتلوث
فهو يسبب أمراضا  كثَتة للكائنات اٟتية نتيجة كجود الغازات  :اٌجْذ اٌقؾٟ  -ا

كإذا تصورنا " :يقوؿ عبد القادر ٥تا دمي .بنسب أكرب من تلك الًتكيزات ا١تسموح هبا عا١تيا
أف ىناؾ عدة مليارات من األطناف من الوقود ٖترؽ ُب ا٢تواء كل عاـ فإنو كنتيجة حتمية 

مليار طن من غاز ثا٘ب أكسيد الكربوف كىي   20تساىم ُب إضافة إٔب ا٢تواء كل عاـ ٨تو  
".   من كمية ىذا الغاز ا١توجود طبيعيا ُب ا٢تواء0.7٘تثل 
كما أف غاز  ثا٘ب أكسيد الكربيت غاز حامضي أكاؿ يؤدم إٔب اإلخبلؿ بالتوازف     

الطبيعي كيضر ٔتختلف الكائنات اٟتية ٔتا فيها اإلنساف، كخاصة سكاف ا١تدف ك يؤدم إٔب 
كفاة ا١تصابُت بفمراض اٞتهاز التنفسي، بينما يتصف غاز أكؿ أكسيد الكربيت الناتج عن 

 األكسدة غَت الكاملة للوقود بسٌميتو الشديدة كىو أخطر الغازات على صحة اإلنساف

. (4)فيتسبب ُب انسداد األكعية الدموية كيعطل عمل اإلنزٯتات
حيث أنو من حق اإلنساف أف يعيش ُب بيئة نظيفة كسليمة  :اٌجْذ اإلٔغبٟٔ-ب

ٯتارس من خبل٢تا كافة األنشطة مع كفالة حقو ُب نصيب عادؿ من الثركات كا٠تدمات 
وال تفسدوا في " :ف ىذا اٟتق يقابلو التزاـ عاـ كرد ُب قولو تعأب إ .البيئية كاالجتماعية

، كما أف االلتزاـ ىنا يشمل االلتزاـ باالمتناع عن العمل السليب (5)"األرض بعد إصالحها
ٕتاه البيئة كااللتزاـ بالعمل اال٬تايب، إذ ال  يتمثل كاجب اإلنساف ُب االمتناع عن إحداث 

. الضرر فقط بل ُب ٛتاية البيئة من الضرر كإصبلحو إف أمكن
فتفثَت التلوث كخطره ال يقتصر على ا١تكاف الذم يوجد فيو  :اٌجْذ اٌغ١بعٟ  -ج

بل يتعداه إٔب أم نقطة من العآب لسرعة انتشاره كخرقو للحدكد السياسية كاجملاالت 
اٞتغرافية،فا٢تواء ا١تلوث ٖتركو الرياح حيث تشاء، كا١تياه تنتقل عرب األّنار الدكلية لتصب ُب 

. البحار كايطات، كال ٯتكن صد ا١تلوث منها أك رده بفية كسيلة
 يكمن ىذا البعد ُب أف البيئة كياف اقتصادم متكامل باعتبارىا :البعد االقتصادي-د

قاعدة للتنمية، كأم تلوث ٢تا كاستنزاؼ ١تواردىا يؤدم ُب النهاية إٔب ضعف فرص التنمية 
كحيث أف البيئة ىي إطار ٟتياة كمصدر الثركات كاإلنتاج، فإف اٟتفاظ عليها "ا١تستقبلية 



281 

 

كعلى نظمها كالًتشيد ُب استخداـ مواردىا يساعد على العطاء كزيادة اإلنتاج كالرقي 
. (6)"كالرفاىية لئلنسانية

     كتنظر ا١تنظمات الدكلية ا١تهتمة بالنواحي البيئية إٔب البيئة على أّنا ثركة عا١تية كيتفتى 
اٟتفاظ على تلك الثركة من خبلؿ العبلقات كاٟتسابات االقتصادية اليت تنظم العبلقة مابُت 

كقد جاء تصريح رئيس البنك الدكٕب موضحا العبلقة ا١تتداخلة . (7)اإلنساف كالبيئة ايطة بو
بُت االقتصاد كالبيئة إذ يرل بفف أىداؼ ٖتقيق ٪تو اقتصادم قابل لبلستمرار، كٗتفيف حدة 

. الفقر كٛتاية البيئة يعزز كيكمل كل منهما اآلخر
إذ ٬تب أف ال نورث األجياؿ القادمة قضايا مستحيلة اٟتل؛ :  اٌجْذ األخاللٟ (هػ

إف من حق األجياؿ القادمة اٟتياة ُب بيئة نظيفة خالية من التلوث، كثركات طبيعية غَت 
مستنزفة أك مهددة باألخطار، كليس لئلنساف أية سلطة على البيئة إال ما منحو ا منها فهو 

ما ىو إال يتصرؼ كحائز مسئوؿ عن تصرفاتو كليس كمالك حر، فا٠تلق ملك  كاإلنساف 
. (8)"وإذ قاؿ ربل للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة"خليفة لو ُب األرض 

إف "كلعل ُب مقولة رئيس ا٢تنود اٟتمر داللة عميقة كتفكيد على ذلك حُت يقوؿ     
٢تذا ٬تب على كل ". األرض ليست إرثا كرثناه عن آبائنا كلكنها قرض اقًتضناه من أبنائنا

جيل أف يسلم ىذه األمانة ١تن بعده سليمة مصانة كغَت منقوصة، إذا فاإلنساف مسئوؿ عن 
٭تقق مصلحة األجياؿ اٟتاضرة كاألجياؿ  البيئية ْتيث للموارد تسيَت متمعن كتضامٍت ضماف
إف ىذا التضامن يتطلب من األجياؿ اٟتاضرة عدـ االستئثار هبذه الثركة كاإلفراط ُب . 9ا١تقبلة

استهبلؾ ا١توارد البيئية، ألف ذلك يؤدم إٔب تناقصها كاستنزافها كىذه مشكلة أخرل ليست 
. بفقل خطر من مشكلة التلوث

 
 اٌّيٍت اٌضبٟٔ

اعزٕضاف اٌّٛاسد 
إف موارد األرض ليست كلها على  نفس الدرجة من األ٫تية ُب حياة الناس، فبعضها      

بتهيئة األسباب لتجديدىا مثل  ا٢تواء كا١تاء – جلت قدرتو -بالغ األ٫تية كالضركرة تكفل ا 
كالًتبة، كبعض ا١تواد أقل أ٫تية منها،كا١تعادف ألّنا ال تتجدد تلقائيا كستظل مناٚتها تتناقص 
باالستهبلؾ حىت تنفذ مآب يقم اإلنساف باالقتصاد ُب استهبلكها كإعادة استخدامها كىذا 

: ال يعٍت أف ا١توارد ا١تتجددة ال تتناقص ،لذا سنبُت تناقص كل نوع على حدل
رغم ا٠تاصية اٞتوىرية اليت تتميز هبا ىذه ا١توراد : رٕبلـ اٌّٛاسد اٌّزغذدح (أ 

ا١تتمثلة ُب التجدد  إال أف التبذير كاإلسراؼ ُب التعامل مع ىذه ا١توارد كا١تبالغة ُب 
: استخدامها  خطف جسيم  بدأت عواقبو الوخيمة ُب الظهور بوضوح، كمن ىذه ا١تواد نذكر
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إذا كاف ا٢تواء النقي ٟتياة الناس يتجدد ما ينفذ منو من أكسجُت عن  :اٌٙٛاء -1
طريق النباتات بعملية التمثيل الضوئي، فإف التمادم ُب استئصاؿ مصادر انبعاثو من غابات 

كنباتات أدل إٔب تناقص نسبة األكسجُت، كتركيز غاز األزكف الذم لو دكر كبَت ُب صد  
. (10)األشعة الشمسية الضارة اليت تتسبب ُب األمراض اٞتلدية كالسرطانية

 أصبحت مشكلة تناقص ا١تياه العذبة الشغل الشاغل لكثَت من الدكؿ حىت :اٌّبء- 2
ُب األماكن اليت كانت تنعم بوفرة مياىها، كأصبح التنافس كالتقاتل على موارد ا١تياه  من 

ٝتات العصر، بل كقد تزيد أ٫تية موارد ا١تياه عن أ٫تية موارد النفط، كذلك مع التزايد ا١تستمر 
ُب عدد سكاف األرض من البشر، كاإلسراؼ ا١تتواصل ُب استهبلؾ ا١تياه من جهة ك تلويثها 

. (11)من جهة أخرل بسبب ٕتاكز معايَت التجدد التلقائي ٢تذا ا١تورد اٟتيوم من األرض 
 إف اإلسراؼ ُب استخداـ الًتبة  بالسطو  على مكوناهتا، أدل إٔب  تقلص :اٌزشثخ -3

ا١تساحات ا١تنتجة بسبب ا١تلوحة كااٟتموضة كالتصحر أك تكاثر  األٝتدة الكيماكية كا١تبيدات 
على ضركرة  1933 بطريقة ال عقبلنية أدت إٔب تسمم الًتبة، لذا أكدت اتفاقية لندف لعاـ

(. (12)اٟتفاظ على اٟتيوانات كالنباتات على حالتها الطبيعية
إف تناقص الغطاء النباٌب كمورد مباشر بسبب تدمَت مساحات  :اٌغيبء إٌجبرٟ- 4

طبيعية شاسعة من أجل استغبل٢تا ُب العمراف أك الزراعة أك االستغبلؿ ا١تفرط ألخشاب 
أك الرعي اٞتائر، ىي خسارة كبَتة لفقد ىذه الثركة، كاستنزافها ىو تقليص  (الربازيل)الغابات

لكل ا١توارد ا١تتجددة  كا٩تفاض من إنتاجية ا١توارد الطبيعية، كانقراض لكثَت من الكائنات 
. اليت سخرىا ا لئلنساف كإف ٓب يعلم فائدهتا لو(،نباتات(حيواف)اٟتية

 ال ٭تتاج األمر ىنا إٔب جهد كبَت  لبلستدالؿ :رٕبلـ اٌّٛاسد غ١ش اٌّزغذدح (ب
على أف ا١توارد غَت ا١تتجددة قد تؤكؿ إٔب الزكاؿ؛ فبالبداىة ندرؾ أف األشياء تتناقص 

ك٦تا ال شك فيو أف قاعدة ا١توارد ا١تتاحة للمجتمع تتجدد كتتغَت من فًتة زمنية "باالستهبلؾ 
ألخرل كتقسم ا١توارد غالبا إٔب موارد متجددة كموارد غَت متجددة أم أف ا١تخزكف منها قابل 

كقد بدأت بعض الدكؿ الواعية فعبل تقـو بإعادة صهر األدكات . (13)"للنفاذ كمعلـو الكمية
: القدٯتة كا١تستهلكة كخاصة اٟتديد كاللدائن لسببُت

كىو التخلص من ىذه النفايات اليت أصبحت تشغل  :(األٚي ٚ٘ذفٗ ث١ئٟ
. مساحات كبَتة كمفكل لكثَت من اٟتشرات كاٟتيوانات الضارة

 كىو االستهبلؾ العقبل٘ب ٢تذه ا١توارد قصد اافظة  عليها :اٌضبٟٔ ٘ذفٗ الزقبدٞ
من النفاذ، إف استعماؿ ا١توارد يكوف عقبلنيا عندما تستغل ا١تتوفرة منها بفحسن الطرؽ 

إف التنمية "ا١تمكنة اليت رٝتها كل ٣تتمع، كُب ىذا اإلطار يقوؿ الدكتور ٤تمد علي مكوار 
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العقبلنية تلك اليت تسمح بتسيَت سليم للموارد البيئية، كهتدؼ ُب الوقت نفسو اافظة على 
. (14)"ا١تسارات البيولوجية

، فالدكؿ ترغب      إال أف ىذه الصفات ال تتوفر ُب أسلوب التنمية الذم نشاىده اليـو
ُب ٖتقيق تنمية اقتصادية سريعة  باللجوء إٔب  استغبلؿ ا١توارد البيئية بكميات ىائلة، ٦تا 

إف  التنمية البل٤تدكدة ا١تتسلطة علينا أحدثت ال توازنا "أحدث إتبلفا كتبذيرا ال مثيل ٢تما، 
 (دائما أكثر– إف ا١تنطق اإلنتاجي الذم شعاره . (15)" ُب مؤسساتنا كُب اقتصادنا كُب بيئتنا

. (سيؤدم إٔب مفزؽ يعجز اجملتمع كالبيئة على ٖتملو على ا١تدل الطويل– 
ففسلوب التنمية ىذا يعجز عن تلبية حاجيات نسبة كبَتة من األشخاص، لذا يفتقر      

ا١تبليُت منهم لضركرات اٟتياة األساسية من غذاء كملبس كسكن كعبلج طيب كغَته، كىذه 
أيضا إحدل مشكبلت العصر النإتة عن تدىور البيئة كعن التلوث كاستنزاؼ ا١توارد 

. الطبيعية، إّنا مشكلة اٞتوع كالفقر
 

 اٌّيٍت اٌضبٌش

اٌغُٛ ٚاٌفمش 
     إف الفقر يؤدل إٔب االعتماد بالدرجة األكٔب على البيئة اليت تعترب الرأٝتاؿ الوحيد 

إّنا توفر )بالنسبة للفقراء، يبحثوف فيها عن كل ما ىو ضركرم لبقائهم على قيد اٟتياة 
كإذا . (اٟتطب للتدفئة كالطبخ، كالصيد للغذاء كالنبات الطيب للعبلج، كمواد البناء للسكن

كانت العبلقة بُت الفقر كتدىور البيئة جلية كاضحة فؤلف التنمية السائدة مؤسسة على 
كإذا كاف الفقر كاٟترماف من عوامل " .االستغبلؿ الفوضوم كالبلعقبل٘ب للمحيط البيئي

التدىور البيئي فإف الزيادة الدٯتوغرافية  تزيد من حدة ىذا التدىور ألّنا تدفع الشعوب إٔب 
 .(16)"مطالبة البيئة بالعطاء أكثر ففكثر

     كتعترب دكؿ إفريقيا  كدكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة الكارييب من أكثر الدكؿ النامية اليت 
تعا٘ب من مشاكل الفقر كتراكم الديوف، كمعظم اقتصادياهتا قائمة على ا١توارد الطبيعية كنتيجة 

الفتقادىا ألم موارد أخرل فإّنا تستهلك مواردىا الطبيعية لتسديد ديوّنا كمن ٙتة فإّنا ال 
. (17)٘تلك أم رأٝتاؿ إلقامة برامج بيئية ُب ظل مديونيتها القائمة 

     كتشَت الدراسات إٔب كجود عبلقة بُت مستويات الدخل كمشكبلت البيئة كما علق 
إف تدىور البيئة يفٌب من عدـ التنمية كليس من : "مندكب اإلكواتور ُب ُب مؤ٘تر ستوكهوٓب

. (18)"آثار التنمية 
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إف األرض مريضة بالتخلف كالتقدـ معا، كأف الدكؿ األغٌت : "كقاؿ بطرس غإب    
تتحمل النصيب األكرب من مسؤكلية تلوث األرض، كأف اٞتميع معنيوف،  أىل الشماؿ الغٍت 

". كأىل اٞتنوب الفقَت، ألف األرض بيتهم ا١تشًتؾ
ليس ىناؾ من يستطيع أف ينكر ألم شخص ُب العآب حقو " :    تقوؿ شبحة سعيدا٘ب

ُب البيئة أك حقو ُب التنمية بعد أف ظهر بفف تدىور البيئة ال يعترب فقط كنتيجة غَت متحكم 
. (19)"فيها للتنمية بل كنتيجة للتخلف أيضا

     إذا فهناؾ اختبلؼ ُب طبيعة ا١تشكلة البيئية ا١توجودة ُب الدكؿ ا١تتقدمة كا١تتخلفة فهي 
ُب الدكؿ ا١تتقدمة مشكلة ثراء كرفاىية، بينما تعد ُب الدكؿ ا١تتخلفة مشكلة فقر كٗتلف 

. (20)اقتصادم كاجتماعي
     ٦تا سبق ٯتكننا أف نستنتج أف ا١تشكلة البيئية تعد من ا١تشكبلت ا١تتعددة األكجو 

حيث يعا٘ب اٞتميع من خطورهتا كيدركوف أ٫تية معاٞتتها، ٢تذا ظهرت ٤تاكالت عدة على 
. مستويات ٥تتلفة ١تواجهتها كالتخفيف من حدهتا

 
 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

اٌّغبّٟ اٌّجزٌٚخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ 
لقد أدل السلوؾ البشرم كآثاره ا١تدمرة إٔب استفحاؿ ا١تشاكل البيئية كتعقدىا ٦تا أدل      

إٔب ردكد فعل عنيفة ضد ما يفعلو اإلنساف ُب الوسط ايط بو كىو ما أدل إٔب يقظة 
الضمَت اإلنسا٘ب ١تقاكمة ىذا السلوؾ ك٤تاكلة اٟتفاظ على ما تبقى من الطبيعة أكال ٍب إعادة 

التوازف ا١تفقود، كلقد بذلت مساعي حثيثة على مستويات عدة، كمن جهات ٥تتلفة 
: كلتفصيل كل ذلك قسمت ىذا ا١تبحث إٔب ا١تطالب التالية

 
 اٌّيٍت األٚي

ِغبّٟ األفشاد 
ارتبط اإلنساف بفرضو كبيئتو إٔب حد التشبث هبا منذ القدـ، حيث جاء ُب رد زعيم      

قبيلة دكاميش على رئيس الواليات ا١تتحدة األمريكية آنذاؾ حُت طلب منو التخلي عن أرض 
كيف تستطيعوف شراء أك بيع السماء كحرارة األرض؟ إذا كنا ال ٪تلك " :ا٢تنود للبيض ففجابو

طراكة ا٢تواء كصفوة ا١تاء، فكيف تستطيعوف أنتم شراء٫تا؟ كل رقعة من ىذه األرض مقدسة 
 .(21)"من شعبنا، ألّنا ٖتمل معها ذكريات الرجل األٛتر

     ككاف العلماء أكؿ من دؽ ناقوس ا٠تطر كنبهوا إٔب ضركرة االعتداؿ ُب التعامل مع 
البيئة كظهر ذلك جليا ُب كتاباهتم كأفكارىم، فاىتم كل ُب ٣تاؿ ٗتصصو بدراسة التفثَت 
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ا١تتبادؿ بُت األشخاص ك٤تيطهم اإليكولوجي من أجل إ٬تاد ا١تقاييس اليت ٕتعل ىذا التفثَت 
والسماء رفعها " :إ٬تابيا ٭تقق بقاء التوازف، كلقد أشارالقرآف الكرٙب إٔب ذلك ُب قولو تعأب

. (22)"ووضع الميزاف أال تطغوا في الميزاف
     كلقد كاف ألفكار كتوجيهات العلماء من أطباء كمهندسُت كبيولوجيُت كفبلسفة 
كاقتصاديُت كغَتىم أثر ُب ظهور اٟتركة اإليكولوجية اليت قادت النضاؿ على جبهات 

 بفف ا١تخاكؼ ا١ترتبطة Richard Grove))الحظ ريشار قركؼ  1860ففي عاـ ، متعددة
ٔتشكل التصحر كالتغَتات اٞتوية ادثة اصطناعيا كانقراض السبلالت اٟتيوانية كالنباتية قد 

ندد جورج باركينس  1864بلغت ذركهتا ككاف ٭تث على تغيَت طريقة التعامل معها، كُب عاـ 
(Georges Perkins) (23)باآلثار الضارة للنشاطات اإلنسانية الواقعة على البيئة .

     ككانت مسفلة إمكانية االستخداـ السلمي للطاقة النوكية قد كجهت نظر رجاؿ 
القانوف إٔب التفكَت ُب كضع نظاـ خاص للتعويضات عن األضرار النإتة عن كارثة كبَتة 

فظهرت العديد من . (24)كاليت من شفّنا أف تلحق الضرر بظركؼ اٟتياة ُب إحدل ا١تناطق
ا١تؤلفات كا١توضوعات اليت تعاِب ىذه ا١تشكلة من كافة النواحي العلمية كالفنية كالتقنية 

. كاالقتصادية كالقانونية
     إف كاجب األفراد كدكرىم ُب الدفاع عن البيئة كرستو ا١تواثيق الدكلية بداية من ميثاؽ 

يقع على عاتق كل فرد أف يعمل على ٖتقيق ا١تبادئ " :منو 24استوكهلم حيث نصت ا١تادة 
الواردة هبذا ا١تيثاؽ، كل شخص يعمل ٔتفرده أك ُب نطاؽ ٚتعية من اٞتمعيات،أك باالتفاؽ 

مع اآلخرين، أك ُب نطاؽ ٦تارستو ١تظاىر اٟتياة السياسية، سيعمل على ٖتقيق ا١تبادئ الواردة 
. (25)"هبذا ا١تيثاؽ 

كىو ٣تموعة علماء مناىضة لبناء ا١تراكز النوكية من  (Pugwash)     كيعترب فريق بيغواش
، كمن نتائج نشاط العلماء أف ٘تكنوا (26)أنشط الفرؽ ُب ىذا اجملاؿ كأكثرىا تفثَتا ُب ا١تيداف

. من جلب اىتماـ الدكؿ ٔتشاكل البيئة فسعت ىذه األخَتة الٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة لذلك
 

 اٌّيٍت اٌضبٟٔ

ِغبّٟ اٌذٚي 
إف زيادة األخطار اليت هتدد البيئة اإلنسانية قد شدت انتباه الدكؿ إٔب ضركرة كضع      

األنظمة اليت تدرأ عن البيئة تلك األخطار، فصدرت العديد من القوانُت البيئية ُب كثَت من 
الدكؿ كالواليات ا١تتحدة األمريكية ككندا كإ٧تلًتا كفرنسا كالدكؿ اإلسكندكنافية كغالبية 

 .الدكؿ األكركبية اليت كانت سباقة ُب ىدا اجملاؿ
    كقد اىتمت بعض الدكؿ بالبيئة إٔب حد جعلت اٟتفاظ على البيئة مبدأ دستوريا، من 

تعمل الدكلة على ٛتاية : "1976 من دستورىا ا١تعدؿ عاـ 38ذلك ا٢تند حيث نصت ا١تادة 
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من  51كما تنص ا١تادة  ".البيئة كٖتسينها كٖتافظ على سبلمة الغابات كاٟتياة الربية للببلد
يقع على عاتق كل ىندم كاجب ٛتاية كٖتسُت البيئة الطبيعية ٔتا " :الدستور ذاتو على أنو

. (27)"فيها الغابات كالبحَتات كاٟتياة الربية كالشفقة با١تخلوقات اٟتية
ُب اٞتمهورية " : من دستور ٚتهورية اإليراف اإلسبلمية على أنو51كنصت ا١تادة 

اإلسبلمية تعترب اافظة على سبلمة  البيئة اليت ٬تب أف ٭تي فيها جيل اليـو كاألجياؿ 
القادمة حياهتم االجتماعية السائرة ٨تو النمو مسؤكلية عامة،  لذلك ٘تنع الفعاليات 

. (28)"االقتصادية كغَتىا اليت تؤدم إٔب تلوث البيئة أك إٔب ٗتريبها بشكل ال ٯتكن جربه 
    كأصدرت بعض دكؿ العآب قوانُت أطلق عليها اسم قوانُت سياسة البيئة الوطنية فصدر 

 1962ٍب ُب  1959، كعدؿ ُب 1955ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية قانوف تلوث ا٢تواء 
، كقانوف سياسة البيئة الوطنية 1983، كقانوف ا٢تواء النظيف 1963كقانوف عادـ السيارات 

، كقانوف ا١تخلفات 1972، كقانوف ا١تبيدات اٟتشرية 1972، كقانوف ٛتاية البيئة البحرية 1969
. 1973الصلبة 

 على أف يتحمل ا١تتسبب ُب 1971     كأكجبت السياسة األ١تانية البيئية اليت أعلنت ُب 
. 1973مشكلة بيئية مصاريف حل ا١تشكلة،كما أصدرت قانوف ا١تخلفات الصلبة 

     كأدل إصدار تشريع أساسي للبيئة ُب الياباف إٔب كقوع عدة خبلفات بُت اٟتكومة 
كالشركات الصناعية الكربل، لكن مالبث أف ًب تنظيم العبلقة فيما يتعلق بااللتزامات ا١تالية 

 ا٠تاص ْتماية ا١تياه من 1970لعاـ  138ا٠تاصة ْتماية البيئة، كأصدرت الياباف قانوف رقم
. 1974، كقانوف تلوث ا٢تواء1972التلوث، كعدؿ ُب

     كتعترب مصر من أكائل الدكؿ العربية كاإلفريقية اليت اىتمت بشؤكف البيئة، فنظمت 
1994لسنة 04، كأ٫تها قانوف رقم (التشريعات كسنت القوانُت البيئة

(29) .
( 30)     أما اٞتزائر فكرست ٛتاية البيئة ُب دساتَتىا كقوانينها كىيفهتا، فنص دستور

1976  
1989ودطتىر

، على أف اجمللس الشعيب الوطٍت يشرع كذلك ُب القواعد العامة ا١تتعلقة (31)
 ، كإطار ا١تعيشة كالقواعد ا١تتعلقة ْتماية الثركة اٟتيوانية كالنباتية، كاعترب دستور(بالبيئة

 أكد على 1996 كبدكره دستور (32)اٟتماية القانونية للبيئة مصلحة عامة ٕتب ٛتايتها1989
ما كرد ُب الدساتَت السابقة من ضركرة ٛتاية البيئة بإسناده مهمة التشريع للرب١تاف ُب ىذا 

. (33)اجملاؿ
 87/03، كا١ترسـو كقم (34)     كصدرت عدة تشريعات كتلك ا١تتعلقة ْتماية السواحل

ا١تتضمن  03/10، كأخَتا صدكر القانوف (35)ا١تتعلق بالتهيئة العمرانية 27/11/1987بتاريخ 
. (36)ٛتاية البيئة ُب إطار التنمية ا١تستدامة
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     إال أف تطبيق ىذه القوانُت كاجو صعوبات بسبب اعتقاد خاطئ بفف ٛتاية البيئة قد 
تعوؽ التنمية االقتصادية، كأيضا ألسباب تقنية كىو صعوبة تطبيق كثَت من ىذه القوانُت 

، كقلة اإلمكانات ا١تتاحة (ميدانيا، باإلضافة إٔب االنتشار الواسع ١تشاكل البيئة إقليميا كدكليا
. للدكؿ ١تعاٞتتها منفردة، ٦تا دفعها إٔب تفطَت ىذا ا١توضوع ضمن ىيئات كمنظمات دكلية

 
 اٌّيٍت اٌضبٌش

ِغبّٟ ا١ٌٙئبد اٌذ١ٌٚخ 
إف امتداد مشاكل التلوث، كبعض الظواىر الطبيعية كاٞتفاؼ،الفيضانات كاٟترائق      

الكربل، جعل مساعي الدكؿ منفردة قاصرة عن حل ىذه ا١تشاكل ٦تا استدعى تفطَتا دكليا 
٢تذه البيئة، كٔتا أف العآب ا١تعاصر يشهد تنظيمات دكلية عا١تية كإقليمية هتدؼ إٔب التعاكف 

على حل ا١تشكبلت اليت تعجز الدكؿ عن حلها لوحدىا كقضايا السلم كاألمن كا٢تجرة 
كالتنمية كالتسلح النوكم، لذا كانت البيئة ضمن دائرة اىتماـ ا١تنظمات العا١تية كا١تنظمات 

. اإلقليمية  لتفثَتىا ُب كل ىذه اجملاالت
تسعى بعض ا١تنظمات الدكلية ذات : ِغبّٟ إٌَّّبد اٌذ١ٌٚخ اٌْب١ٌّخ (أ

االختصاص العا١تي للتكفل بالبيئة كاافظة عليها مثل منظمة األمم ا١تتحدة كمنظمة 
. (UNESCO)كمنظمة الثقافة كالفنوف كالعلـو  (FAO)التغذية كالزراعة 

استحوذ موضوع ٛتاية البيئة بشكل خاص اىتماـ : َِّٕخ األُِ اٌّزؾذح -1
ا١تنظمة ببذ٢تا جهودا جبارة ُب ٣تاؿ ٛتاية البيئة، كمنها دعوهتا لعقد ا١تؤ٘ترات كاليت كاف من 

 مبدأ كعددا منا 26، حيث صدر عنو إعبلف اشتمل على 1972أ٫تها مؤ٘تر استوكهلم 
التوصيات تتعلق ْتماية كٖتسُت البيئة  حيث باركت اٞتمعية العامة ىذا اإلعبلف كأصدرت 
قرارا ٭تث الدكؿ على اٗتاذ الًتتيبات ا١تالية كا١تؤسسية للتعاكف الدكٕب ٟتماية البيئة، كإعماال 

لذلك فقد ًب إنشاء جهاز تابع لؤلمم ا١تتحدة عرؼ بربنامج األمم ا١تتحدة 
. UNEP)(37)للبيئة

    كما صدر عن اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قرارا بشفف ميثاؽ  حقوؽ الدكؿ 
 ١توضوع ٛتاية البيئة، كُب نفس ا١تسار صدر عن 30ككاجباهتا االقتصادية حيث تطرقت ا١تادة 

 ا١تيثاؽ العا١تي للطبيعة يتضمن قواعد للسلوؾ 1982اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة أيضا ُب 
قمة األرض ُب "ُب إدارة الطبيعة كاستغبلؿ مواردىا، كًب عقد ا١تؤ٘تر العا١تي للبيئة، كالتنمية 

 كأصبحت نتائج ىذا ا١تؤ٘تر، كالسيما االتفاقيات 1992مدينة ريو دم جانَتك بالربازيل
الثبلث كجدكؿ أعماؿ القرف اٟتادم كالعشركف كمبادئ ريو دم جانَتك، فعالة التفثَت ُب 

 (38).النهوض بالتنمية، كتدعيم اٟتماية البيئية على الصعيد الوطٍت كالدكٕب
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إّنا منظمة دكلية متخصصة نشطة ُب ٣تاؿ  :إٌَّّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزغز٠خ ٚاٌضساّخ -2
، تتمثل مسا٫تاهتا على مستول الدكؿ ُب إ٧تاز اٞترد ،ٖتسُت 1945الغابات أحدثت سنة 

تقنيات االستغبلؿ، األشغاؿ ا٠تاصة باٟتظائر الوطنية كاافظة على الًتبة ، كما تساىم ُب 
التوجيو االجتماعي كتدعيم التشريعات الوطنية ٟتماية الطبيعة عموما ك تساىم ُب التوجيو 

االجتماعي للنشاطات الغابية تطبيقا ١تخطط النشاط العا١تي لئلصبلح الزراعي كالتنمية 
1979الريفية ا١تصادؽ عليو ٔتؤ٘تر الفاك لسنة 

كتشمل منظمة الفاك أجهزة ىامة نذكر  .(39)
اللجاف اٞتهوية كاليت منها ٞتنة الربامج الغابية للبلداف اإلفريقية ،ٞتنة ا١تسائل الغابية : منها

. للحوض ا١تتوسط كاللجنة االستشارية للتعليم الغايب
تلعب اليونسكو دكرا : Unesco( ا١ٌٛٔغىٛ)إٌَّّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍضمبفخ ٚاٌٍَْٛ  - 3

ىاما ُب ٣تاؿ ٛتاية البيئة كٓتاصة ضمن دائرهتا ا١تتخصصة ُب الًتبية البيئية 
(L educationEnvironmental)  كمن  1946نوفمرب  04كلقد تفسست ىذه ا١تنظمة بتاريخ

أىم برا٣تها اإلنساف كايط، تساىم اليونسكو ُب هتيئة الغابات ُب إفريقيا، ككذا الربامج 
اٞتهوية ا٠تاصة ٔتراقبة البيئة ُب إطار كضع شبكة دكلية ٟتماية ايط كاألْتاث ا٠تاصة ُب 

هتتم . (40)ا١تناطق الرطبة، كتكوين ا١تستخدمُت كاإلطارات العلمية كالًتبوية ُب ٣تاؿ البيئة
. اليونسكو باافظة على ا١تواقع األثرية كٛتايتها كدفع التنمية خاصة ُب البلداف النامية

لقدكاف نشاط ا١تنظمات اإلقليمية تعزيزا كتكملة : ِغبّٟ إٌَّّبد اإلل١ّ١ٍخ( ب
للتعاكف الدكٕب ُب ٣تاؿ ٛتاية البيئة كمن أىم األنشطة اليت تقـو هبا إصدار القرارات ا٠تاصة ْتماية 

 :البيئة، كتوجيو السياسات البيئية  كالتخطيط  كإعداد الربامج كمن ىذه ا١تنظمات ٯتكن أف نذكر
عملت الدكؿ األكركبية على  :(OCDE) َِّٕخ اٌزْبْٚ ٚاٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ-1

إنشائها لتسهيل عمل الدكؿ ُب تنمية القارة األكربية، حيث أصدرت العديد من القرارات الدكلية 
ا٠تاصة بالبيئة كقانوف ٛتاية البيئة، كا١تبادئ ا١تتعلقة ْتماية البيئة ُب ا١تنازعات الدكلية ا١تسلحة، 

. كا١تتعلقة بالتلوث عرب اٟتدكد، كمبدأ ا١تتسبب ُب التلوث يلتـز بدفع التعويض
     ككانت ا١تنظمات األكركبية األساسية قد قامت منذ فًتة طويلة بإدراج عملية الدفاع عن 

البيئة ضمن أىدافها، كأكدت ىذه النية بنصوص تضع نظاما معينا للمسؤكلية فيما يتعلق 
كبالرغم من ىذه ا١تبادئ فهذه الدكؿ مصدر رئيسي لنسبة عاليو من تلوث . (41)با١تساس بالبيئة 

. البيئة العا١تي لكوّنا من الدكؿ الصناعية
لقد قامت ىذه ا١تنظمة بنشطات ال يستهبلف : ( OUA) َِّٕخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ - 2

هبا منذ نشفهتا ٟتماية البيئة كالثركات الطبيعية بالقارة اإلفريقية، فميثاقها يكرس ضركرة ٛتاية 
الثركات الطبيعية للبلداف األعضاء كيشكل قاعدة قانونية ١تشاكل البيئة، باإلضافة إٔب ٥تطط 
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 الذم مشل ٣تاؿ البيئة كٛتاية (1980/2000)للتنمية االقتصادية إلفريقيا  (Lagos)الغوص
 .(42)الطبيعة، كقد أخذ ىذا ا١تخطط ُب اٟتسباف ضركرة التنمية مع مراعاة ٛتاية البيئة 

     كالواقع أف التعاكف اإلفريقي ُب ٣تاؿ اٟتماية ال يتعدل ا١تؤ٘ترات كالتوقيع على االتفاقيات 
النعداـ اآلليات الفعالة باإلضافة إٔب ا١تميزات الطبيعية اإلفريقية كشساعة البيئة الصحراكية 

. كاٞتفاؼ كتزايد النمو الدٯتوغراُب كظاىرة اٞتوع كالفقر، باإلضافة إٔب األزمات السياسية كا١تديونية
 مقرىا 1970 مارس 11أنشئت ا١تنظمة ُب : إٌَّّخ اٌْشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضسا١ّخ -3

ا٠ترطـو بالسوداف، كىي منظمة متخصصة تابعة للجامعة العربية ، تواجو ا١تنظمة ٖتديا كبَتا يتمثل 
ُب العمل على ٖتقيق التوازف الطبيعي كالبيئي خاصة كأف غالبية الدكؿ العربية تعا٘ب من مشاكل 

. التصحر كالتعرية كاال٧تراؼ باإلضافة إٔب التخلف كتزايد النمو الدٯتوغراُب
     كيًتكز نشاط ا١تنظمة ُب العمل على تطوير ا١توارد الطبيعية كالبشرية ٢تذه البلداف كإعداد 
الدراسات ا٠تاصة بالسياسات الزراعية، كٖتديد الفجوة الغذائية كأسباهبا، ككضع برنامج ٖتقيق 
األمن الغذائي العريب، كبناء نظاـ قواعد معلومات زراعية متقدمة، إضافة إٔب إعداد ا١تشركعات 

. اإل٪تائية كتنفيذىا
 
 
 
 
 

 
 
 

خبرّــــــخ 
 

 لقد كاف موضوع البحث ا١تشكبلت البيئية ا١تعاصرة كاٞتهود أك ا١تساعي ا١تبذكلة     
فبالنسبة للمبحث األكؿ حاكلنا من خبللو ٖتديد مشكبلت : ٟتمايتها، تناكلناه ُب مبحثُت

البيئة بقصد استخدامو كفداة فكرية ُب طرح تصور منهجي للقضايا ا١تعركضة على بساط 
البحث، حيث قمنا بتشخيص بعض ا١تشكبلت األساسية كمظاىر عامة لتدىور البيئة ألف 
العبلج ٭تتاج إٔب تشخيص، فبينت الدراسة أف أخطر ىذه ا١تشكبلت كأكسعها ىو التلوث 

ألنو يشمل ٚتيع اجملاالت باإلضافة إٔب آثاره اليت قد ٘تتد إٔب ٚتيع دكؿ العآب، كما ٯتكنو أف 
يكوف سببا ُب تضاعف ا١تشاكل اليت ذكرنا كتناقص ا١توارد ا١تتجددة كغَت ا١تتجددة كىذا 

 .ماساىم ُب التخلف كمعاناة الشعوب من اٞتوع كالفقر
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     لذا ظهرت ٤تاكالت كمساعي على مستويات ٥تتلفة إل٬تاد حلوؿ ٢تذه ا١تشاكل كىذا 
فا٠تطر . ٖتت عنواف اإلحساس با١تشكلة كالسعي ١تواجهتها (ا١تبحث الثا٘ب)ما تناكلناه ُب

الذم بات يهدد الكرة األرضية اليت ىي بيتنا ا١تشًتؾ كاف دافعا ٤تركا ٞتميع األفراد كا٢تيآت 
كعلى مستويات ٥تتلفة قصد ا١تسا٫تة ُب إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تذه ا١تعضلة اليت أصبحت 
ترتبط بنا ارتباطا مباشر ا كتؤثر ُب حياتنا، كأصبح على عاتق كل فرد يعمل ٔتفرده أك ُب 
نطاؽ ٚتعية من اٞتمعيات، أك باالتفاؽ مع اآلخرين، أك ُب نطاؽ ٦تارستو ١تظاىر اٟتياة 

السياسية، أف يلتـز بالدفاع عن البيئة لعبلج ما ٯتكن من إصبلح األضرار كالتعويض ككقاية 
ما بقي سليما، فتبُت جليا أ٫تية ا١تشاركة ُب ٛتاية البيئة كتفعيل دكر كل ا٢تيآت كالتنسيق 

. فيما بينها كجعلها من األكلويات اليت ٬تب أف تنشغل هبا ٚتيع ا٢تيئات
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رغ٠ٛخ ٔضاّبد اٌؾذٚد اٌذ١ٌٚخ ّجش 
اٌزؾى١ُ ٚاٌمنبء اٌذ١١ٌٚٓ 

 
ر٠ت ِؾّذ 

  اٌّشوض اٌغبِْٟ ر١غّغ١ٍذ 
 
 

: اٌزؾى١ُ اٌذٌٟٚ وٛع١ٍخ ٌزغ٠ٛخ ٔضاُ اٌؾذٚد اٌذٌٟٚ : أٚال
 :ِمـــذِـخ

لقد دأب اجملتمع الدكٕب على إفراد كٗتصيص لكل معضلة دكلية حبل، يوجب العمل 
طبقا ألسسو، كمن بُت ىاتو ا١تعضبلت قضية النزاعات ا١تتعلقة باٟتدكد الدكلية، اليت يعترب أف 
أغلب النزاعات الناشئة بُت الدكؿ تكوف بسببها، كمن بُت السبل كالوسائل اليت أقرىا القانوف 

الدكٕب كتضمنتها مواد ميثاؽ األمم ا١تتحدة، لفض ىذا النوع من النزاعات ىي الوسائل 
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السلمية، ك٩تص بالذكر منها ما سنتناكلو ُب مقالنا ىذا ك٫تا التحكيم كالقضاء الدكليُت، إذا 
فماذا نعٍت بالتحكيم كالقضاء الدكليُت؟ كمىت ككيف يتم االلتجاء ٢تما لفض ىذا النوع من 

. النزاعات؟
لكل دكلة ُب القانوف الدكٕب حق اللجوء إٔب التحكيم الدكٕب بشفف النزاعات اليت  

تثور حوؿ كضع حدكدىا الدكلية غَت أف ىذا اٟتق ٮتتلف من دكلة ألخرل تبعا ألىليتها 
حيث ال تثور أم صعوبة بشفف الدكؿ ذات السيادة أك الدكؿ اليت تتمتع بالشخصية القانونية 

الدكلية بعكس أنواع أخرل من الدكؿ كالدكؿ ا٠تاضعة للحماية كالدكؿ التابعة اليت ال يتيح 
٢تا القانوف الدكٕب اللجوء إٔب ذلك التحكيم بالنظر إٔب عدـ إمكانية االلتزاـ بإرادهتا على 

الصعيد الدكٕب من جهة، كمقتضيات ىذا النوع من التحكيم من جهة أخرل الذم يتطلب 
أف يكوف النزاع قد نشف بُت دكلتُت كًب االتفاؽ بينهما على تسويتو سلميا عن طريق التحكيم 

. (1)كىو أمر ال ٯتكن أف ٘تارسو سول الدكؿ كاملة السيادة
كمن األمثلة التارٮتية ألىلية اللجوء إٔب التحكيم اٟتدكدم، ٞتوء النركيج كالسويد عاـ 

 Loster“ٟتسم نزاع حدكد٫تا البحرية على شاطئ ”Grisbadarna case“ُب قضية 1906

Grisbadarna” عن طريق ٤تكمة التحكيم، اليت أثبتت كقتها أحد ا١تبادئ األساسية ُب 
القانوف الدكٕب، كىو أف حالة األشياء ا١توجودة حاليا كاليت كجدت ١تدة طويلة ٬تب عدـ 

   .(2)تغَتىا إال بفقل قدر ٦تكن
 بُت قطر كالبحرين حوؿ 1939كا١تثاؿ اآلخر ىو قرار التحكيم الذم صدر ُب عاـ 

 خطيا على إجراء ذلك التحكيم، كلذلك 1938تبعية جزر حوار، فقد كافق حاكم قطر عاـ 
انتدبت اٟتكومة الربيطانية شخصا مؤىبل ليكوف حكما ُب ىذه القضية كقضى قرار التحكيم 

بفف تكوف جزيرة حوار ضمن أرض دكلة البحرين استنادا إٔب التاريخ كىوية تلك اٞتزر ُب 
ذلك الوقت، كماداـ أف اٟتكم الذم يدر عن ىيئة التحكيم ملـز لؤلطراؼ، فقد شكل ذلك 

 .2001اٟتكم سندا قانونيا ُب تسوية النزاع اٟتدكدم بُت البلدين عاـ 
للنظر ُب النزاع اإلقليمي بُت بريطانيا العظمى  1899كما أنشئت ٤تكمة ٖتكيم عاـ 

بصفتو عضوا كقد مثلت الواليات  (فيودكر مارتًت)كفنزكيبل، شارؾ فيها الفقيو الركسي 
ا١تتحدة األمريكية مصاّب فنزكيبل، كالتـز بقرار التحكيم الذم أكضح كضع خط اٟتدكد 

كأصدرت ٤تكمة التحكيم بُت  (فنزكيبل كغيانا)، الفاصل بُت (أكرينوؾ)الدكلية ُب حوض ّنر 
كقامت الواليات ا١تتحدة ( 3) 1911الواليات ا١تتحدة األمريكية كا١تكسيك قرار ُب عاـ 

األمريكية برفضو، بدعول أف اٟتكم قد ٕتاكز حدكد كالية ىذه اكمة إال أٌّنا عادت كقبلتو 
 ًب إنشاء ٤تكمة ٖتكيم 1962ُب أغسطس . ٔتوجب االتفاقية ا١تربمة بينها كبُت ا١تكسيك

الذم امتنتعت األرجنتُت  1978األرجنتُت كتشيلي، ُب يناير عاـ بُت beagle حوؿ قناة 
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كتشيلي عن تنفيذه إضافة إٔب ٤تكمة التحكيم اليت أنشئت بُت مصر كإسرائيل ُب قضية 
". طابا"

 
:  اٌزؾى١ُ اٌؾذٚدٞ-1

٧تد ُب ا١تمارسة الدكلية ٞتوء أطراؼ النزاع إٔب التحكيم الدكٕب لتسوية ا١تنازعات      
أم باتفاؽ طرُب النزاع، كالتحكيم  (4)اإلقليمية، كأف اللجوء إٔب ىذه الوسيلة تكوف طواعية، 

ينظم ٔتوجب اتفاقية خاصة بُت الطرفُت، تتضمنو كيفية تشكيل ىيئة التحكيم كنظاـ ٦تارسة 
نشاطها، كما ٭تدد الطرفُت بفنفسهم صبلحيات ىيئة التحكيم كتقييدىا كقاعدة عامة ُب 

. (5)نطاؽ موضوع النزاع، كقرار التحكيم يعترب ملزما لطرُب النزاع
كعلى الرغم من أف التحكيم يقـو كل مرة على أساس اتفاقية خاصة بُت طرُب      

النزاع، إال أنو توجد ٝتات عامة مشًتكة بالنسبة ١تختلف ىيئات التحكيم، إذ توجد ٣تموعة 
اتفاقية الىام لعاـ : من الوثائق ٖتدد شركط كنظاـ نشاط التحكيم الدكٕب، على سبيل ا١تثاؿ

 اليت أعادت دراستها 1928، كثيقة تسوية ا١تنازعات الدكلية بالطرؽ السلمية لعاـ 1907
 كمشركع قواعد ٤تكمة التحكيم اليت أقرهتا ٞتنة 1949اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة عاـ 

. 1948 كميثاؽ بوغوتا لعاـ 1958القانوف الدكٕب التابع لؤلمم ا١تتحدة عاـ 
كيعتقد بعض الفقهاء أف التحكيم الدكٕب ىو األفضل، ألف طرُب النزاع ٤تتفظاف      

بدرجة عالية من مراقبة تسوية النزاع، فهما ٮتتاراف اكمُت ا١تفًتضُت أف ىؤالء سيدافعوف 
 بدرجة معينة عملية التحكيم كتوجيهها الوجو األكثر (6)عن مصاٟتهم كما ٭تدد الطرفاف

فائدة الٕتاىهما،كُب خا٘تة ا١تطاؼ يقـو الطرفاف بالدرجة األكٔب بتجديد صبلحيات ىيئة 
التحكيم، فهما يستطيعاف ٖتويل ىيئة التحكيم بالنظر ُب النزاع اإلقليمي من ٚتيع جوانبو أك 
اقتصارىا على جزء منو، فيمكن أف ٘تنح ٢تيئة التحكيم حقوؽ تارٮتية معينة تسًتشد هبا كفقا 

١تبادئ القانوف الدكٕب،كذلك مثل االتفاقيات ا١تعقودة بُت طرُب النزاع كغَتىا من الوثائق 
. (7 )كاألعراؼ الدكلية

ك٢تيئة التحكيم تسوية النزاع استناد إٔب القانوف الدكٕب أك إٔب مبدأ العدؿ كاإلنصاؼ      
((ex aequo et bono .

كتنبغي اإلشارة إٔب أنو ُب أغلب األحياف تتم قرارات التحكيم الدكٕب ُب ا١تنازاعات      
اإلقليمية، باٟتلوؿ الوسط كٔتوجبها يستلم كل طرؼ جزء أكرب أك أذيق من ا١تساحات 

. ا١تتنازع عليها كالطرؼ اآلخر يكتسب ٚتيع ا١تساحة
.     كعلى ىيئة التحكيم التقيد بالصبلحيات ا١تمنوحة ٢تا كال ٯتكن أف يلغى قرارىا
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كاستنادا إٔب ىذا السبب ألغي قرار التحكيم ُب نزاع اٟتدكد الشمالية الشرقية بُت     
. 1831الواليات ا١تتحدة األمريكية ككندا عاـ 

كتوجد معاىدات متعددة األطراؼ حوؿ التسوية التحكيمية للنزاعات كمعاىدة     
،كا١تعاىدة العامة حوؿ التحكيم بُت الدكؿ 1902الدكؿ التسع ُب أمريكا البلتينية لعاـ 

، كتنص ىذه ا١تعاىدات على عرض ٚتيع 1948، كميثاؽ بوغوتا لعاـ 1929األمريكية لعاـ 
النزاعات اليت ال ٖتسم عن طريق ا١تفاكضات الدبلوماسية على التحكيم، باستثناء النزاعات 

.  (8)ا١تتعلقة باالستقبلؿ كاالختصاص الداخلي للدكؿ
كالغالب أف قرارات التحكيم ملزمة كّنائية كيبت ىذا عادة ُب اتفاقية بُت الطرفُت      

ا١تتنازعُت، لكن بعض الفقهاء يعتقد أف قرارات التحكيم ٯتكن تغيَتىا ْتجة ٕتاكز 
فقد امتنعت الواليات ا١تتحدة .  فادح أك جوىرم(9)الصبلحيات أك الغش أك كجود خطف 

، بينها كبُت ا١تكسيك ٓتصوص النزاع حوؿ 1911األمريكية عن تنفيذ قرار التحكيم عاـ 
، الذم غَت ٣تراه، فرغم ما نصت عليو اتفاقية التحكيم بُت ugrandمنطقة ّنر يوغراند 

 ُب ا١تادة الثالثة من أف قرار التحكيم يعترب ملزما كّنائيا بالنسبة 1910 جواف 24البلدين ُب 
للطرفُت كغَت قابل للطعن، ٧تد أف الواليات ا١تتحدة األمريكية عللت رفضها للقرار بفف ىيئة 

" الضبابية"ك" بعدـ الوضوح"التحكيم ٕتاكزت صبلحياهتا ا١تمنوحة كما أف قرارىا يتسم 
 حيث كقعت 1963 أكت 29إال أٌّنا تراجعت ُب ذلك ُب " غَت قابل للتنفيذ"كلذلك فالقرار 

كعليو فقد كافقت . اتفاقا مع ا١تكسيك بتنفيذ قرار التحكيم السابق كفق الظركؼ ا١تعاصرة
الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب ّناية ا١تطاؼ على األحكاـ األساسية لقرار التحكيم الصادر 

 .1911عاـ 
 

 :اٌؾذٚدٞ ثبٌزؾى١ُ اٌزْش٠ف-2
من اتفاقية  37إف أفضل تعريف للتحكيم الدكٕب ىو التعريف الذم حدده ا١تادة      

 بشفف التسوية السلمية للنزاعات الدكلية حيث جاء ُب ىذه ا١تادة 1907الىام األكٔب لعاـ 
:  تعريف التحكيم ٔتا يلي

أف موضوع التحكيم الدكٕب ىو تسوية النزاعات الدكلية بُت الدكؿ كبواسطة قضاة )
من اختيارىا كعلى أساس احًتاـ القانوف كأف الرجوع إٔب التحكيم يتضمن تعهدا با٠تضوع 

كينب ىذا التعريف أف ليس ٙتة فرؽ بُت التحكيم كالتسوية القضائية . (للحكم ْتسن نية
حيث أّنما أسلوبُت لتسوية النزاعات الدكلية كالتحكيم كالقضاء الدكٕب ٯتثبلف التسوية 

. القضائية للنزاعات الدكلية
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أكدت األدلة ا١تقدمة إٔب اكمة أف الصيادين اليمنيُت، ظلوا يصطادكف على مدل      
سنُت طويلة ُب مياه جزر دىلك اإلريتَتية مشاال كجزر ابكة كىيكوكس كسوث كيست 
رككس غربا كىو ما يعٍت أنو ٭تق للصيادين اليمنيُت االصطياد كالتجفيف كاللجوء ا١تؤقت 

. إلصبلح القوارب، ُب ىذه اٞتزر اإلريًتية
كما أقرت اكمة ا٠تاصة بالتحكيم، أف من كاجب اليمن كإريتَتيا إخطار كل منهما      

األخرل بفم إجراءات تنوم كل دكلة إٗتتذىا ، كمن ا١تمكن أف تؤثر على حقوؽ الصيادين 
فبل ٬توز ألم من الطرفُت إصدار أم تشريعات أك . ُب االصطياد التقليدم ُب عمـو ا١تنطقة

أكامر تقيد من حقوؽ الصيادين التقليدية، ُب االصطياد التقليدم ا١تنصوص عليو ُب ىذا 
. ٟتكم

 
ِغبّ٘خ ِؾىّخ اٌْذي فٟ رغ٠ٛخ إٌضاّبد اٌؾذٚد٠خ  :صب١ٔب

 تعد ٤تكمة العدؿ الدكلية، ا١ترفق القانو٘ب األساسي لؤلمم ا١تتحدة، كمقرىا ُب    
بعدما حلت  1946السبلـ ُب مدينة ٢تام ا٢تولندية، كقد بدأت العمل ُب عاـ " قصر األمم"

 كىي تعمل حاليا مطبقة ٤1922تل سابقتها اليت كانت ٘تارس عملها ُب قصر السبلـ منذ 
لقانوف ٦تاثل للمحكمة السابقة، كىذا القانوف جزء ال يتجزأ من ميثاؽ األمم ا١تتحدة إذ 

ينص الفصل السادس من ىذا ا١تيثاؽ على حل النزاعات الدكلية بالوسائل السلمية 
الوساطة كالتحكيم كاالتفاؽ كا١تفاكضات : كالدبلوماسية كذكر أمثلة على تلك الوسائل منها

كغَتىا من األساليب اليت تكفل النزاعات كالصراعات بالطرؽ السلمية كمنع الدكؿ من 
:  اللجوء للقوة إال ُب حاؿ الدفاع عن النفس كللمحكمة ىدفاف

تسوية ا٠تبلفات القانونية كاليت تتقدـ هبا الدكؿ ا١تتقاضية طبقا للقانوف : األٚي
. الدكٕب

تقدٙب آراء استشارية ُب خصوص ا١توضوعات القانونية اليت تقدمها إليها  :اٌضبٟٔ
 أصدرت اكمة سبعُت حكما، ُب خبلفات تتعلق 1946منذ عاـ .منظمات كككاالت دكلية

باٟتدكد الربية كالبحرية كالسيادة، كاالمتناع عن استخداـ القوة كاإلحجاـ عن التدخل ُب 
الشؤكف الداخلية للدكؿ كأخذ الرىائن، كحق اللجوء كاٞتنسيات كالوصاية كحق ا١تركر 

 .كاٟتقوؽ االقتصادية
 

  إٌضاُ اٌؾذٚدٞ ث١ٓ ليش ٚاٌجؾش٠ٓ-1
ترجع العبلقة بُت قطر كالبحرين إٔب القرف الثامن عشر، كذلك : خٍف١خ إٌضاُ-أ

على  1783، بفسطوؿ كبَت من شبو جزيرة قطر كاستولت عاـ "العتوب"حُت انطلقت قبائل 
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البحرين اليت كانت تابعة لسلطة اإليرانيُت، كعرؼ عامئذ بعاـ الفتح كٖتوؿ االىتماـ إليها 
 (10)ألراضيها الغنية بالزراعة كأشجار النخيل، ككفرة مصايد اللؤلؤ كا١تيناء ا١تزدىر ْتركة التجارة 

 . 
كتتفلف البحرين من أرخبيل يضم ثبلثا كثبلثُت جزيرة، أكثرىا جزر صخرية صغَتة ال       

ك يتمتع ىذا األرخبيل بف٫تية .كأكربىا جزيرة ا١تنامة، اليت أطلق عليها اسم البحرين. أ٫تية ٢تا
إف البحرين ُب ا٠تليج، كقربص ُب :"بقولو " (11)ديوراند"كربل ُب ا٠تليج العريب، كصفها 

".     البحر ا١تتوسط
كىي بوجو عاـ مقفرة ال . أما قطر فتقع ُب منتصف الساحل الغريب للخليج     

كقد برزت . تصلح للزراعة، كتتكوف من شبو جزيرة من صخور غَت كعرة كصحراء حصوية 
 بعد قياـ القبائل القطرية 1766 إمارة مستقلة عن البحرين، اليت حكمتها منذ 1868عاـ 

 ككانت بريطانيا 1868بثورات متعددة، استمرت أكثر من عشرين عاما، انتهت إٔب معاىدة 
. كراءىا

ينحصر ا٠تبلؼ بُت الدكلتُت حوؿ عدد من اٞتزر  :إٌّبىك اٌّزٕبصُ ف١ٙب-ب
كاألراضي الواقعة بُت البلدين كىي منطقة الزبارة اليابسة القطرية، ك٣تموعة جزر حوار، 

، كعدد  كجزيرتا قطعة جرادة كحد جناف، ك٫تا جزيرتاف صغَتتاف، كفشت الديبل كفشت العـز
فضبل عن مصائد األٝتاؾ كاللؤلؤ الواقعة بُت البلدين، كانتهاءا .من الفشوت الصغَتة األخرل 

. (12)ْتدكد ا١تياه اإلقليمية لكل دكلة 
تقـو ىذه ا١تدينة على أثار قرية كبَتة على الساحل القطرم، مقابل :  اٌضثبسح  -1

ك٘تتد ُب البحر كرأس عريض كهبا بعض العيوف، كتنمو فيها .جزيرة البحرين من جهة اٞتنوب
. كلم113مراع لئلبل كتصلها مع العريش مشاال طريق معبدة، طو٢تا ٨تو 

٣تموعة من اٞتزر ٦تلوءة بالنشاط كاٟتركة، تضم ست عشر جزيرة : عضس ُؽٛاس  -2
تبعد ٨تو عشرين كلم من . متبلصقة كسطحها جبلي مرتفع، كتبدك على شكل ربع دائرة 

اٞتنوب الشرقي ألقصى جنوب البحرين، ُب رأس البحر كعلى بعد أقل من ثبلثة كلم من 
. قطر
كلد )كتقسم إٔب حوار الشمالية كساد اٞتنوبية ك٦تزكزة، كاستوحت تسميتها من اٟتوار      

  كتبدك صورة مصغرة من .إذ إف أطرافها تتصل بسواحل قطر، كتشبو حوار يرضع أمو (الٌناقة
البحرين تشبهها ُب كل شيء، حىت ُب كجود اٟتبل ُب كسطها، كتعدىا البحرين تارٮتيا جزء 

من ٦تتلكات آؿ خليفة، بينما تثَت قطر ا١تشكلة من ناحية قانونية نظرا إٔب فرهبا منها فتطالب 
  .(13)بسيادهتا القانونية عليها
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    كيهتم البحرينيوف هبذه اٞتزر، ١تا ٘تثلو من ثقل جغراُب يشكل ثلث ا١تساحة اٞتبلية  
كيرل بعض ا١تراقبُت أف حوار ىي لب . من النزاع  %90للببلد فعٌدكىا كحدىا تشكل 

. ا٠تبلؼ كأف البحرين ٓب تكن لتقبل بفدٗب من تبعيتها إليها
     أما باقي ا١تناطق ا١تتنازع فيها فهي جزر صغَتة ، ما كانت ٢تا أ٫تية ُب ا١تاضي 

كلكن ُب العصر اٟتديث ظهرت فيها الثركات الطبيعية من النفط كالغاز، فجزيرة فشت 
ميبل  12كتقع على بعد .الديبل غنية بالغاز الطبيعي ، متاٜتة ٟتقل الشماؿ الشرقي القطرم 

ا١تتاٜتة ٟتق الشماؿ " فشت جرادة"ُب إتاه الشماؿ الشرقي من قطر كقطعة جرادة أك 
 .القطرم كذلك كاليت أعطيت للبحرين ٖتو٢تا لدكلة نفطية

 تقدمت 08/07/1991بتاريخ : اإلعشاءاد اٌزٟ ارجْذ أِبَ اٌّؾىّخ- ج
 ًب ٖتديد كتبليغ األطراؼ ٔتوجب جلسة ااكمة 29/06/1992قطر بدعول أماـ اكمة ُب 

. األكٔب
اٞتلسة األكٔب كًب فيها عرض مطالب قطر كًب اٞتواب من قبل  05/07/1993ُب 

 .البحرين
. عرضت البحرين بفف اكمة غَت ٥تتصة للنظر ُب النزاع 14/03/1994ُب 
.  جلسة ا١تنازعة حوؿ سلطة اكمة كا١تقبولية22/06/1994ُب 
. ٖتديد اٞتلسة حوؿ السلطة كاختصاص اكمة 01/07/1994ُب 
 اعتربت اكمة نفسها ٥تتصة للنظر ُب ىذا النزاع كأصدرت قرارىا 12/12/1994ُب 

بذلك استفنفت عملها ُب التحديد البحرم كاإلجابة حوؿ األسئلة اإلقليمية بُت قطر 
. كالبحرين

  .انعقدت اٞتلسات حوؿ السيادة كٖتديدىا كالتحقيقات 15/02/1995ُب 
. ٘تت اإلجراءات حوؿ نفس ا١توضوع السابق 01/05/1995ُب 
.  ٖتديد الفًتة الزمنية اددة كأجلت اٞتلسة لنفس السبب السابق05/02/1996 ُب
  .نفس السبب السابق 22/10/1996ُب 
.   ا١تهلة األخَتة لتقدٙب الدفوع ا١تكتوبة للطرفُت01/04/1998ُب 
.  لتسجيل الدفوع ا١تكتوبة01/12/1998ُب 
تبحث اكمة ُب الوثائق ا١تقدمة من قبل قطر كالبحرين كأجوبة كبل  18/02/1999ُب 

    .الطرفُت على ذلك
جلسة ٝتاح كل من الطرفُت حوؿ النزاع شكل كامل كلبياف األقواؿ  14/04/2000ُب 

  .األخَتة لكل منهما



300 

 

 اٞتلسة ا٠تتامية للتدقيق كاالستنتاج كاكمة أصبحت جاىزة للنطق 29/06/2000ُب 
. بالقرار

.  للنطق باٟتكم16/03/2011 حددت اكمة جلسة 08/03/2001ُب 
.  أعلنت اكمة قرارىا كحسمت الدعول16/03/2001

ٖتديد ا١تياه اإلقليمية، الذم ركز فيو الربكفيسور جوف سا١توف، قبل أسبوعُت خبلؿ 
 .(14)مرافعتو ُب مصلحة قطر 

 

:  لشاس اٌّؾىّخ ثؾأْ إٌضاُ-2
     استمر تداكؿ اكمة للقضية تسع سنوات كُب الساعة الثالثة بعد الظهر، بتوقيت 

، أصدرت اكمة حكمها النهائي كتبله 2001ىولندا، من اليـو السادس عشر من مارس 
كبعد حكم اكمة .رئيسها القاضي الفرنسي جيلبار غيـو ُب ساعتُت كنصف من القراءة 

غَت أنو ليس للمحكمة آليات عقابية ُب حالة ٥تالفة .ّنائيا كال ٯتكن استئنافو كملزما للطرفُت
. (15)أمٍّ منهما تنفيذ حكمو، إال ُب حالة ٞتوء أحدىا إٔب األمم ا١تتحدة 

الرئيس غيـو ، كنائب : كانت امكة مشكلة على النحو التإب : ِٕيٛق اٌمشاس-أ
الرئيس شي كالقضاة أكدا، كّتاكم، كرا٧تيفا، كىَتتزيغ، فبليشهاكر، ككوركما، كفريشتشتُت، 
كىيغينز أرانغورين، ككوٯتانس، كرزؽ، كا٠تصاكنة، كبوير غنتاؿ، كالقاضيُت ا٠تاصُت توريس 

. برنانديز، كفورتَت
، ُب القضية ا١تتعلقة بتعيُت 2001 مارس 16     قررت اكمة ُب اٟتكم الصادر ُب 

باإلٚتاع أف لقطر  (قطر ضد البحرين)اٟتدكد البحرية كمسائل إقليمية بُت قطر كالبحرين 
السيادة على الزبارة كقررت بفغلبية اثٍت عشر صوتا مقابل ٜتسة أصوات بفف للبحرين 

السيادة على جزر حوار كأشارت باإلٚتاع إٔب أف سفن قطر تتمتع ُب البحر اإلقليمي الذم 
يفصل جزر حوار عن جزر البحرين األخرل اٟتق ُب ا١تركر الربم ا١تمنوح بالقانوف الدكٕب 

العرُب، كقررت بفغلبية ثبلثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات أف لقطر السيادة على جزيرة 
جناف، ٔتا فيها حد جناف، كقررت بفغلبية اثٍت عشر صوتا مقابل ٜتسة أصوات أف للبحرين 
السيادة على جزيرة قطعة جرادة، كقررت باإلٚتاع أف مرتفع فشت الديبل الذم ينحسر عنو 
ا١تاء عند اٞتزر يقع ٖتت سيادة قطر، كقررت بفغلبية ثبلثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات 
أف اٟتد البحرم الوحيد الذم يقسم ٥تتلف ا١تناطق البحرية القطرية كالبحرينية سوؼ يرسم 

. من اٟتكم 250كما ىو مبُت ُب الفقرة 
     ُب ىذه الفقرة األخَتة عددت اكمة إحداثيات النقاط اليت ٬تب الوصل بينها ُب 

:  نظاـ ٤تدد ٓتطوط جيوديسية لكي تشكل اٟتد البحرم الوحيد التإب
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     ُب اٞتزء اٞتنويب، من نقطة تقاطع اٟتدكد البحرية للمملكة العربية السعودية من جهة 
كالبحرين كقطر من جهة أخرل، اليت ال ٯتكن ٖتديدىا، يسَت ا٠تط ُب إتاه مشإب شرقي، ٍب 

يتحوؿ فورا إٔب إتاه شرقي كبعد ذلك ٯتر بُت جزيرة حوار كجناف، ٍب يتحوؿ إٔب الشماؿ 
كٯتر بُت جزر حوار كشبو جزيرة قطر كيظل متجها مشاال تاركا جزيرٌب فشت بوثور كفشت 

العظم، اللتُت ينحسر عنهما ا١تاء عند اٞتزر، ُب اٞتانب القطرم، كأخَتا ٯتر بُت قطعة جرادة 
. كفشت الديبل، تاركا قطعة جرادة ُب اٞتانب البحريٍت كفشت الديبل ُب اٞتانب القطرم

٢تذه األسباب، فإف اكمة قررت  252الفقرة : إٌـ اٌىبًِ ٌّٕيٛق اٌمشاس -ب
:  ما يلي

 .تقرر أف لدكلة قطر السيادة على الزبارة: باإلجماع  -1
باغلبية اثٍت عشر صوتا مقابل ٜتسة أصوات تقرر أف لدكلة البحرين السيادة -أ -2

 .على جزر حوار
، كنائب الرئيس شي، كالقضاة أكدا كىَتتزيغ، فبليشهاكر :اٌّإ٠ذْٚ  الرئيس غيـو

. كىينغز، كبارا أرانغورين، ككوٯتانس، كرزؽ، كا٠تصاكنة، كبوير غنتاؿ، كالقاضي ا٠تاص فورتَت
 القضاة ّتاكم، كرا٧تيفا، ككوركما، كفَتيشتشيتُت، كالقاضي ا٠تاص :اٌّْبسمْٛ

. توريس برناديز
تشَت إٔب أف سفن دكلة قطر تتمتع ُب البحر اإلقليمي للبحرين  :ثبإلعّبُ - ب

الذم يفصل جزر حوار عن جزر البحرين األخرل ْتق ا١تركر الربيئ ا١تمنوح بالقانوف الدكٕب 
. العرُب

بفغلبية ثبلثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات، تقرر أف لدكلة قطر السيادة على  -3
 .جزيرة جناف، ٔتا فيها حد جناف

، كنائب الرئيس شي، كالقضاة ّتاكم، كرا٧تيفا، كىَتتزيغ  :اٌّإ٠ذْٚ  الرئيس غيـو
كفبلاليشهاكر ككوركما، كفَت يشتشتُت، كبارا أنغورين، كرزؽ كا٠تصاكنة، كبوريغنتاؿ  كالقاضي 

. ا٠تاص برنارديز
.  القضاة أكدا، كىينغز، ككوٯتانس، كالقاضي ا٠تاص فورتَت:اٌّْبسمْٛ

بفغلبية اثٍت عشر صوتا مقابل ٜتسة أصوات، تقرر أف لدكلة البحرين السيادة  -4
 .على جزيرة قطعة جرادة

القضاة ّتاكم، كرا٧تيفا، ككوركما، كفريشتشتُت، كالقاضي ا٠تاص  :اٌّإ٠ذْٚ 
. بَتنارديز
تقرر أف جزيرة فيشت الديبل اليت ينحسر عنها ا١تاء عند اٞتزر تقع  باإلٚتاع، -5

 .ٖتت سيادة قطر
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بفغلبية ثبلثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات، تقرر أف يرسم اٟتد البحرم الوحيد 
 250الذم يقسم ٥تتلف ا١تناطق البحرية لدكلة قطر كدكلة البحرين كما ىو مبُت ُب الفقرة 

 .من اٟتكم
، كنائب الرئيس شي، كالقضاة أكدا، كىَت تزيغ، كفبليشهاكر  :اٌّإ٠ذْٚ  الرئيس غيـو

. كفَت شتشتُت، ككوٯتانس، كرزؽ، كا٠تصاكنة كبوير غنتاؿ، كالقاضي ا٠تاص فورتيَت
. القضاة ّتاكم،كرا٧تيفا ككوركما، كالقاضي ا٠تاص برنارديز :اٌّْبسمْٛ   
:  لشسد اٌّؾىّخ

 .باإلٚتاع ،سيادة قطر على الزبارة -1
 .صوتا، مقابل ٜتسة أصوات، سيادة ْترين على جزر حوار 12بفغلبية 

ذكرت اكمة باإلٚتاع، أف سفن قطر تتمتع ُب ا١تياه اإلقليمية للبحرين اليت  -2
تفصل جزر حوار عن غَتىا من اٞتزر البحرينية، حق ا١تركر، طبقا للقوانُت الدكلية ا١تعموؿ 

 .هبا
. قررت باإلٚتاع، أف مرتفع فشت الديبل الذم تغمره مياه ا١تد ٮتضع لسيادة قطر -3

 
خبرّخ 

    
   من خبلؿ ما ًب عرضو ُب مقالنا، يظهر جليا الدكر الذم تؤديو الوسائل السلمية ُب     

فض نزاعات اٟتدكد الدكلية، ك٩تص بالذكر كل من التحكيم كالقضاء الدكليُت، خاصة ما 
يطرأ على ىذا النوع من النزاعات تداعيات كاضطرابات، أدت ُب كثَت من األحياف إٔب 
اللجوء إٔب النزاع ا١تسلح، فقد ثبت تارٮتيا أف اٟتلوؿ السلمية كانت دائما ا٠تيار األ٧تع 

.   لفض النزاعات من النوع ا١تماثل
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 اإلداسٞ اٌمبمٟ عٍيخ

 اٌنّٕٟ اإلداسٞ اٌمشاس رٕف١ز ٚلف فٟ
 
 

 ٔٛاي دا٠ُ
. رٍّغبْ ، ثٍمب٠ذ ثىش أثٛ عبِْخ

 
: ِمذِخ

آلثارىا القانونية منذ  إذا كانت القاعدة العامة ىي نفاذ القرارات اإلدارية كإنتاجها
صدكرىا، كأٌف الطعن فيها عن طريق دعول اإللغاء ال يوقف تنفيذه، فإنٌو استثناء على ىذه 

فهل ىذا ينطبق على القرارات . القاعدة ًٌب األخذ بنظاـ كقف تنفيذ القرارات اإلدارية
كعليو ستتٌم معاٞتة مسفلة . الضمنية أسوة بالقرارات الصر٭تة، أـ أٌف ىناؾ اختبلفا بينهما

: كقف تنفيذ القرار الضمٍت من خبلؿ فقرات ثبلث



306 

 

الفقرة األكٔب حوؿ مبدأ األثر غَت الواقف للطعن باإللغاء، أٌما الفقرة الثانية فنبٌُت 
الشركط الواجب توافرىا لكي ٭تكم القاضي بوقف تنفيذ القرار الضمٍت ٍب ُب الفقرة األخَتة 

. نتعرض لتطبيقات قضائية لوقف تنفيذ القرار الضمٍت
 

اٌفمشح األٌٚٝ 
 (1)ِجذأ األصش غ١ش اٌٛالف ٌٍيْٓ ثبإلٌغبء 

ال توقف الدعول "إ على انو  .ـ.إ.ؽ 01/833 اٞتزائرم ُب ا١تادة ينص ا١تشرع
ا١ترفوعة أماـ اكمة اإلدارية، تنفيذ القرار اإلدارم ا١تتنازع فيو، ما ٓب ينص القانوف على 

". خبلؼ ذلك
من قانوف  49 فطبقا للمادة. كىذا ما ذىب اليو كل من ا١تشرعُت ا١تصرم كالفرنسي

إٔب اكمة كقف  (طلب اإللغاء)ال يًتتب على رفع الطلب : "٣تلس الدكلة ا١تصرم فإنو
". تنفيذ القرار ا١تطلوب إلغائو

: أما ا١تشرع الفرنسي فقد نص على أنو
"Sauf disposition législatives spéciales, les requętes n’ont pas d’effet 

suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction " 
(2)

  

كمن بينها – كيتضح من ذلك أف طعوف اإللغاء ا١تقدمة ضد القرارات اإلدارية 
فالقرارات اإلدارية . ال يًتتب عليها كقف تنفيذىا- القرارات الناشئة عن سكوت اإلدارة 

تتمتع بالصفة التنفيذية اليت تغٍت مصدرىا عن اللجوء إٔب القضاء لتنفيذىا كيًتتب عن ىذه 
الصفة عدـ إمكانية كقف تنفيذ ىذه القرارات، ٔتجرد الطعن فيها باإللغاء، كبدكف ىذه 

القاعدة كاف يكفي صاحب الشفف أف يقدـ طعنا ضد القرار الصادر ْتقو لكي يتمكن من 
 .(3)" كقف تنفيذه، كمن ٍب يشل يد اإلدارة كيبقيها عاجزة عن ٦تارسة اختصاصها

كاستثناءا على ىذه القاعدة فقد أجاز ا١تشرع للقاضي اإلدارم أف ٭تكم بوقف التنفيذ 
. إذا توافرت ٣تموعة من الشركط

   

اٌفمشح اٌضب١ٔخ 
ؽشٚه ٚلف رٕف١ز اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌن١ّٕخ 

ٮتضع كقف تنفيذ القرارات اإلدارية لتوافر شرطُت أساسيُت حىت ٭تكم القضاء 
 :(4)اإلدارم بوقف التنفيذ

. جدية األسباب اليت يستند إليها الطاعن ُب دعواه :الشرط األّوؿ
 يصعب فهو شرط االستعجاؿ كىو ضركرة أف يًتتب ضرر :أّما الشرط الثاني

 .(5)إصبلحو نتيجة االستمرار ُب تنفيذ القرار ا١تطعوف فيو
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ّٚال  يقصد بشرط اٞتدية، أف يثبت للمحكمة حاؿ نظرىا لطلب  :ؽشه اٌغذ٠خ: أ
 أم أف  ،(6)كقف التنفيذ، أنو من ا١ترجح اٟتكم بإلغاء القرار اإلدارم ٤تل طلب الوقف

يؤسس الطاعن طلبو بوقف التنفيذ استنادا إٔب أسباب جدية توحي ألكؿ كىلة باحتماؿ إلغاء 
القرار ا١تطلوب إيقافو، كأال يكوف ا١تقصود من طلب كقف التنفيذ، ٣ترد عرقلة نشاط جهة 

. اإلدارة
أكؿ فقيو تناكؿ بعمق شرط األسباب اٞتدية، باعتباره  "Laferriére" كيعترب الفقيو

أحد الشرطُت البلزمُت ١تنح كقف التنفيذ، فلقد عرب عنو بتوافر طعوف جدية كاضحة ضد 
 .(7)القرار

كلقد اعترب شرط اٞتدية، شرطا ضركريا لقبوؿ طلب كقف تنفيذ قرار إدارم، كذلك 
. ٖتت طائلة البطبلف، كىذا ما أشارت إليو معظم التشريعات القانونية

كبالرجوع إٔب أحكاـ القضاء اإلدارم، ٧تد ٣تلس الدكلة الفرنسي قد اشًتط تواجد 
(8)م 19 األسباب اٞتدية، ُب الشق ا١توضوعي للدعول ّتوار شرط الضرر منذ أكاخر القرف

. 
 
 

البد لوقف تنفيذ القرار اإلدارم ا١تطعوف فيو باإللغاء، أف   :ؽشه االعزْغبي: صب١ٔب 
تكوف نتائج تنفيذه ٦تا يتعذر تداركها مستقببل، إذا ما ًب اٟتكم بإلغاء ىذا القرار موضوعا، 

كقد فسر الفقو كالقضاء ىذا الشرط بفنو يعٍت ضركرة قياـ حالة االستعجاؿ، ْتيث إذا 
ظهرت للمحكمة أمور ٮتشى عليها من فوات الوقت أك نتائج يتعذر تداركها لو ٓب يقض 

بوقف تنفيذ القرار، أك ضرر ٤تدؽ باٟتق ا١تطلوب اافظة عليو من خبلؿ ا١توافقة على ىذا 
 .(9)الطلب، كاف للمحكمة أف تفمر بوقف تنفيذ القرار اإلدارم ا١تطعوف فيو

كشرط أساسي ُب النصوص القانونية ا١تنظمة ( L’urgence) كلقد كرد االستعجاؿ
من تقنُت ااكم اإلدارية ُب فرنسا  102 لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، فبداية نصت ا١تادة

ُب ٚتيع حاالت االستعجاؿ يستطيع رئيس اكمة اإلدارية، : "....على االستعجاؿ بقو٢تا
على  104 كما نصت ا١تادة...." أك القاضي الذم ينتدبو األمر ّتميع التدابَت البلزمة

ُب ٚتيع حاالت االستعجاؿ يستطيع رئيس اكمة اإلدارية أك القاضي الذم : "....أنو
 30 ا١تؤرخ ُب 2000-597 كما أف نفس ا١تصطلح كرد ُب قانوف....". ينتدبو تعيُت خبَت

عندما يكوف قرار إدارم كلو بالرفض ٤تبل  "L521-1حيث تنص ا١تادة  ،2000 جواف
للطعن باإللغاء أك التعديل، فإف قاضي األمور ا١تستعجلة كا١تطعوف أمامو، يستطيع أف يفمر 

(10)"بوقف تنفيذ قرار إدارم، أك بعض آثاره عندما يربره االستعجاؿ
. 

. كعليو ٬تب توافر الشرطُت السابقُت بغض النظر عما إذا كاف قرارا إ٬تابيا أـ سلبيا
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إال أف ٣تلس الدكلة الفرنسي قد أضاؼ شرطا ثالثا كفقا للرأم الراجح فقها، ىو أنو 
يشًتط حىت ٖتكم ااكم اإلدارية ك٣تلس الدكلة بوقف تنفيذ القرار اإلدارم أف يكوف ىذا 

. القرار تنفيذيا أم من شفف تنفيذه التغيَت ُب مركز قانو٘ب أك كاقعي كاف يوجد قبل صدكره
كلذا فقد درج قضاء ٣تلس الدكلة الفرنسي بعدـ اٟتكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية 
كقرارات الرفض إال إذا كانت تنفيذية كالسبب ُب تبٍت ىذا االٕتاه ىو أف كقف تنفيذ القرار 

اإل٬تايب با١تنح غرضو ٕتنب كتوقي اآلثار الضارة اليت ٯتكن أف تنجم عن تنفيذ القرار ا١تطعوف 
فيو كذلك باٟتفاظ على اٟتالة الواقعية أك القانونية كما ىي عليو دكف تعديل التنظيم القانو٘ب، 

كأف كقف تنفيذ القرار الضمٍت أك قرار الرفض ىو الذم ٯتكن أف يكوف سببا لتولد اآلثار 
كتعديل مراكز األطراؼ ا١توجودة سلفا، فهو ُب اٟتقيقة يعد ٔتثابة أمر لئلدارة ٔتنح حق سبق 
أف رفضتو، كذلك ُب اٟتالة اليت ال ٭تدث فيها ىذا الرفض أك االمتناع تغيَتا ُب ا١تركز القانو٘ب 

. أك الواقعي الذم كاف يوجد فيو ا١تدعي قبل ذلك
أما القرارات الضمنية با١توافقة، فإّنا ٖتمل صفة التنفيذية، كلذا فإنو ُب حالة توافر 
الشرطُت التقليديُت لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، فإف ٣تلس الدكلة الفرنسي يذىب إٔب 

. اٟتكم بوقف تنفيذىا
كُب مصر، ٧تد أف القضاء اإلدارم ىناؾ ال يفخذ بالشرط الثالث الذم كضعو ٣تلس 
. الدكلة الفرنسي، عند تصديو للفصل ُب طلبات كقف تنفيذ القرارات السلبية كقرارات الرفض

 
.  ٚلف اٌزٕف١ز ٌٍمشاساد اإلداس٠خ اٌن١ّٕخ ثبٌّٛافمخ* 

من ا١تعلـو أف القرارات اإلدارية الضمنية با١توافقة تقـو على إجبار اإلدارة على أف 
تتصرؼ خبلؿ مدة قصَتة، كإال تعرضت لعقوبة لعدـ تصرفها خبلؿ ىذه الفًتة اليت حددىا 

ا١تشرع، كىذه العقوبة كضعت لصاّب ذكم الشفف كىي حصولو على قرار ضمٍت با١توافقة 
. على طلبو

إذا كاف ىناؾ إمكانية لوقف تنفيذ القرارات الضمنية با١توافقة فإف ذلك يفرغ ىذه 
الفلسفة من جوىرىا، كيرجع بالضرر على األفراد، ك٬تعلهم ُب حالة من عدـ االستقرار تلك 

با١توافقة، بل إف اٟتكم بوقف تنفيذ القرار اليت قصد ا١تشرع ٖتقيقها بالنص على القرار الضمٍت 
 .(11)الضمٍت با١توافقة ٬تعل منو أمرا نظريا ٤تضا

كلكن، بالرغم من اتفاؽ ىذا الرأم مع ا١تنطق الذم يقـو عليو فكرة القرار الضمٍت 
با١توافقة، فإنو من ا٠تطورة أال يؤخذ بوقف التنفيذ بالنسبة للقرارات الضمنية با١توافقة، ألف 
ىذا القرار كإف كاف يتفق مع مصلحة ذم الشفف، إال أنو قد يتعارض مع ا١تصلحة العامة، 

كما أنو قد تتعلق بو مصلحة الغَت، حيث أف ٣تاؿ تطبيق ىذه القرارات يشمل ٣تاؿ 
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فالضرر الذم ٯتكن أف ينجم عن ىذه القرارات قد ال  (12)الًتخيص خاصة ُب ٣تاؿ البناء
. ٯتكن تداركو

 لذا ٧تد أف ٣تلس الدكلة الفرنسي ٯتيل إٔب ٛتاية ا١تشركعية، فاعترب ُب حكم

Darrage  أف الضرر الذم يلحق بالطاعنُت كالناتج عن الًتخيص الضمٍت بالبناء الصادر
(13)، يعد كافيا لوقف تنفيذ ىذه الرخصة1977أكتوبر  25ُب   M.Darrageلصاّب

.  

      
اٌفمشح اٌضبٌضخ 

 ريج١مبد اٌمنبء اٌّمبسْ ؽٛي ٚلف رٕف١ز اٌمشاس اإلداسٞ اٌنّٕٟ

لقد عرض القضاء الفرنسي ١تسفلة كقف تنفيذ القرارات الضمنية ُب أكثر من  :أٚال
: منازعة، أقر من خبل٢تا ْتقو ُب كقف تنفيذ ىذا النوع من القرارات ٧تد من بينها

 Comité anti" تقدمت ٚتعية : لشاس خبؿ ثشفل ئغالق ثْل اٌّجب1ٟٔ-

amiante jussieu"  بطلب إٔب ٤تافظ باريس لغلق ٣تموعة أبنية ّتامعة باريس بسبب
٥تالفتها ١تعايَت األمن ضد اٟتريق إال أف اافظ امتنع عن الرد، فلجفت اٞتمعية إٔب اكمة 

. اإلدارية بباريس طالبة إلغاء القرار الضمٍت بالرفض مع كقف تنفيذ القرار ا١تطعوف فيو
كعلى الرغم من قبوؿ اكمة للدعول مع إقرارىا الضمٍت بوجود حالة استعجاؿ، إال 

أّنا رفضت كقف تنفيذ القرار معلنة ُب حكمها أف اٟتجج اليت أبدهتا اٞتمعية الطاعنة ٓب 
يظهر منها أف ىناؾ شك جدم ٯتس مشركعية القرار الضمٍت بالرفض، حيث أف أمن ا١تبا٘ب 

. (14)متحقق بصورة كافية أك من ا١تمكن أف يكوف كذلك عن طريق فرض بعض التعليمات

 

 تقدمت شركة : لشاس خبؿ ثِّٕ ِضاٌٚخ ٔؾبه ؽشوخ ٠َٛ األؽذ2-

Florajet –Le réseau fleuri  إٔب اٞتهة اإلدارية ا١تختصة بطلب للتصريح ٢تا ٔتزاكلة
نشاطها يـو األحد أسوة بثبلث شركات منافسة ٢تا، بيد أف اٞتهة اإلدارية رفضت منح ىذا 

الذم التـز  Vaucluse التصريح، فقامت الشركة بالتظلم من قرار الرفض أماـ ٤تافظ مدينة
لوقف  Marseille الصمت األمر الذم دفع الشركة إٔب اللجوء إٔب اكمة اإلدارية ٔتدينة

. الضمٍت من ناحية، كإللزاـ اافظ بتسليم ىذا التصريح من ناحية أخرل تنفيذ القرار
كُب دفاعها أكضحت الشركة الطاعنة أف شرط االستعجاؿ ٕتسد ُب النتائج ا١تالية 

مشوب ٓتطف مادم ُب - حسب دفاع الشركة-كما أف القرار الضمٍت . للقرار ا١تطعوف فيو
التقدير، إذ تنكر ألحد مبادئ القانوف العامة كىو مبدأ ا١تساكاة، حيث حصلت ثبلث 

. شركات منافسة لتصريح مزاكلة النشاط يـو األحد
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كُب تعقيبو على ىذه اٟتجج أكضح اافظ أف شرط االستعجاؿ ٓب يتوافر ُب الدعول 
. كأف القرار ًب اٗتاذه كفقا إلجراءات قانونية

من جانب آخر، أشار اافظ إٔب أف قراره ٓب ٮتالف مبدأ ا١تساكاة، حيث أف 
. الشركات ا١تنافسة اليت أشارت إليها الشركة الطاعنة ال ٘تارس نفس النشاط

إال أف اكمة اإلدارية أجابت الشركة الطاعنة إٔب ما طلبتو، مستندة إٔب ا٠تطف ا١تادم 
  .(15)ُب التقدير من شفنو أف ٮتلق شكا جديا ُب مشركعية القرار ا١تطعوف فيو

لشاس خبؿ ثِّٕ رقذ٠ش ؽبٍِخ ىبئشاد ٌذٌٚخ ال رٕزّٟ ٌٍّغّّٛخ  3-
تقدمت  Ban Asbestos France ٗتلص كقائع ىذه القضية ُب أف ٚتعية :األٚسٚث١خ

إٔب ا٢تند لتفكيكها، كقد  Clemenceau بطلب إٔب الوزير األكؿ ١تنع نقل حاملة الطائرات
الوزير الصمت كٓب يعلن عن رأيو، األمر الذم يفيد ضمنا رفضو للطلب، كبناء عليو تقدمت اٞتمعية التـز 

بيد أٌف اكمة رفضت الطلب تفسيسا على . الطاعنة إٔب اكمة اإلدارية بباريس لوقف تنفيذ القرار الضمٍت
أف ىيكل الطائرات قد غادر بالفعل األراضي الفرنسية قبل تقدٙب الطعن، ٦تا يعٍت أف القرار : األكٔب: دعامتُت

. ا١تطعوف فيو قد ًب تنفيذه بالكامل، األمر الذم ٬تعل كقف التنفيذ بدكف جدكل
فتتجسد ُب خلو ملف الدعول من أية داللة تشَت إٔب كجود شك جدم ُب : أما الدعامة الثانية

. مشركعية القرار ا١تطعوف فيو
 ،(16)طعنت اٞتمعية ُب قرار اكمة أماـ ٣تلس الدكلة الذم قضى بوقف تنفيذ القرار الضمٍت بالرفض

حيث أشار اجمللس إٔب أف الًتخيص الصادر بتصدير حاملة الطائرات مستمر ُب إنتاج أثاره حىت بعد خركج 
ىيكل الطائرة من األراضي الفرنسية، كاستمرارية الًتخيص مرجعها أف صبلحية الًتخيص ا١تذكور مقررة ١تدة 

. عاـ، كما أف أعماؿ تفكيك اٟتاملة ٓب تبدأ بعد
كٔتفهـو ا١تخالفة فإف رأم ٣تلس الدكلة كاف من ا١تمكن أف يتجو كجهة أخرل لو ثبت أف القرار 

. ا١تطعوف فيو قد ًب تنفيذه بالكامل قبل أف يبت القاضي ُب طلب كقف التنفيذ
كقد أعلن اجمللس أف نقل اٟتاملة إٔب ا٢تند ٯتثل ٥تالفة لبلتفاقيات األكركبية اليت ٖتظر تصدير مثل 

ىذه ا١تواد إٔب بلد ال ينتمي إٔب اجملموعة األكركبية، األمر الذم يشَت إٔب كجود شك جدم ُب مشركعية القرار 
. أما شرط االستعجاؿ فيتحقق ُب اإلضرار با١تصاّب اليت تدافع عنها اٞتمعية الطاعنة. ا١تطعوف فيو

يسمح باٟتصوؿ على سياسة  القضاء اإلداري المصري كما أف تقصي بعض أحكاـ :صب١ٔب
: قضائية كاضحة ٨تو االعًتاؼ بوقف تنفيذ القرارات الضمنية

فذىبت ُب أحد أحكامها ٤تكمة القضاء اإلدارم بوقف تنفيذ القرار الضمٍت بالرفض كاالمتناع عن 
إصدار جواز سفر البنة ا١تدعية ١تخالفتو أحكاـ القانوف، ٦تا يكشف عن احتماؿ بإلغاء القرار عند النظر ُب 

موضوعو، كىو ما يتحقق بو ركن اٞتدية ُب طلب كقف تنفيذ القرار ا١تطعوف فيو، كعن ركن االستعجاؿ، 
أشارت اكمة إٔب أٌف االستمرار ُب تنفيذ القرار ا١تطعوف فيو يًتتب عليو نتائج يتعذر تداركها، تتمثل ُب 
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حرماف ابنة ا١تدعية من فرصة ا١تشاركة ُب بطولة جنيف الدكلية للسباحة، باإلضافة إٔب تقييده ٟترية التنقل 
(17)كالسفر، كىي من اٟتقوؽ الدستورية اليت ٔتساسها يتوافر ركن االستعجاؿ

. 

أسانيد القضاء السابق كغَته ُب أف النصوص اليت نظمت آلية كقف التنفيذ جاءت ( 18)ك٭تدد البعض
عامة لتشمل ٚتيع القرارات، من ىنا فإف القرار السليب مىت اعترب قرارا إداريا كجاز لذلك طلب إلغائو، فإف 

طلب كقف تنفيذه ٬تب أف يكوف با١تثل جائزا، شفنو ُب ذلك شفف القرار اإل٬تايب سواء بسواء، فكبل القرارين 
.  ٤تل لطلب كقف التنفيذ بذات القواعد كالشركط

 
 

 

 

اٌخبرّخ 

 
قد يًتتب على -٦تا سبق، نقوؿ انو باعتبار أف القرار الضمٍت مثلو مثل القرار الصريح

.  تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فيجوز للقاضي أف يفمر بوقف تنفيذه
كمن ناحية أخرل فاف ىناؾ حاالت ال ٬توز فيها كقف تنفيذ القرارات الضمنية كىي 

تلك القرارات اليت ال ٬توز طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا أم تلك ا٠تاضعة لنظاـ 
. التظلم اإلدارم

من قانوف ٣تلس الدكلة إٔب ذلك حيث  49 كقد أشارت الفقرة الثانية من ا١تادة
نصت على أنو ال ٬توز طلب كقف تنفيذ القرارات اليت ال ٬توز طلب إلغائها قبل التظلم 

. منها
إ على أنو .ـ.إ.ؽ 834 كىذا ما ذىب إليو كذلك ا١تشرع اٞتزائرم إذ نص ُب ا١تادة

. تقدـ الطلبات الرامية إٔب كقف التنفيذ بدعول مستقلة"
ال يقبل طلب كقف تنفيذ القرار اإلدارم، ما ٓب يكن متزامنا مع دعول مرفوعة ُب 

 ".أعبله  830 ا١توضوع، أك ُب حالة التظلم ا١تشار إليو ُب ا١تادة

كلعل السبب ُب عدـ جواز كقفها يعود إٔب أف ىذه القرارات ا٠تاضعة للتظلم الوجويب 
تقع ٖتت بصر اإلدارة كمراجعتها، كمن ا١تمكن أف تعدؿ اإلدارة عن القرار أك يفٌب قرارىا 
. اٞتديد ُب مصلحة صاحب الشفف، األمر الذم ينفي أية علة لوجود طلب كقف التنفيذ
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إٔب التظاىر بفّنا تدرس تظلم - لتفادم كقف التنفيذ–كىذا قد يدفع اٞتهة اإلدارية 
الطاعن كأّنا ُب سبيل االستجابة لو، ٍب تفاجئ الطاعن بقرارىا الرافض للتظلم كىكذا تفوت 
. الفرصة على صاحب الشفف  من اللجوء إٔب كقف تنفيذ قرار يتعذر تدارؾ أثاره لو ًب تنفيذه

نبلحظ أف ٣تلس الدكلة اٞتزائرم قد رفض دكما  ،القضاء الجزائري بالرجوع أب
إال ُب حالة ما إذا كاف إبقاء القرار –قبوؿ طلبات كقف تنفيذ القرارات اإلدارية السلبية 

باعتبار أف القرار - بالرفض يؤدم إٔب تغيَت حالة قانونية أك فعلية كانت موجودة من قبل
ا١تانع لوقف تنفيذ قرار ضمٍت يعترب ُب كاقع األمر ٔتثابة ترخيص أك منح للرخصة اليت رفضت 

 (.19)اإلدارة منحها أك امتنعت عن منحها

ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية، ٧تده  08-09 كلكن بعد صدكر القانوف
قد أعطى لقاضي االستعجاؿ اإلدارم سلطة األمر بوقف تنفيذ القرار اإلدارم بالرفض أك 

 .(20)كقف آثار معينة منو مىت كانت ظركؼ االستعجاؿ تربر ذلك
كُب األخَت نتساءؿ عن مدل اعتبار اٟتكم بوقف تنفيذ القرار الضمٍت ٔتثابة توجيو 

: أكامر لئلدارة
أف اٟتكم بوقف تنفيذ القرار اإل٬تايب، ىو " René Chapus   (21) يرل األستاذ

ٔتثابة األمر باالمتناع عن العمل، كأف اٟتكم بوقف تنفيذ القرار اإلدارم السليب، يفرض على 
اإلدارة القياـ بإصدار القرار الذم امتنعت عن إصداره، كيعترب ذلك ٔتثابة التزاـ يقع على 

. عاتق اإلدارة
كقف تنفيذ قرار إدارم ىو ٔتثابة األمر  فاعترب أف Yves Gaudemet أما األستاذ

،  كأف كل حكم قضائي صادر بوقف التنفيذ، ىو أمر موجو إٔب اإلدارة، سواء (22)القضائي
(23)تعلق األمر بوقف تنفيذ قرار إ٬تايب، أك بوقف تنفيذ قرار سليب من قرارات اإلدارة

. 
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اٌٙٛاِؼ ٚ اإلؽبالد 

 
: إف تفسَت ىذا األثر ٧تده ُب ثبلثة أسباب - 
أسباب تارٮتية مرتبطة بظهور دعول ٕتاكز السلطة كدعول القضاء الكامل، ذلك أف الرقابة القضائية  -أ

ُب السابق كانت رقابة الحقة حاكؿ فيها القاضي جاىدا، عدـ التدخل ُب صبلحيات اإلدارة، إعماال 
. ١تبدأ الفصل بُت اإلدارة كالقضاء

أسباب مؤسسة على أسس نظرية مفادىا أف نشاط اإلدارة يهدؼ إٔب خدمة الصاّب العاـ، كبالتإب  -ب
فهو يكتسي طابع الضركرة كاالستعجاؿ، فبل يعقل معو إذف أف تقـو مصاّب فردية بعرقلة ىذا النشاط 

. بواسطة طعوف قد تكوف ٣ترد طعوف تسويفية ال غَت
أسباب مؤسسة على اعتبارات عملية، ذلك أنو ال ٯتكن قبوؿ إعاقة السَت العادم لئلدارة بواسطة  -ج

. طعوف يتزايد عددىا إذا ما اعًتفنا ٢تا باألثر ا١توقف
 .ص ،2003، 4 بن ناصر ٤تمد، إجراءات االستعجاؿ ُب ا١تادة اإلدارية، ٣تلة ٣تلس الدكلة، العدد: انظر

87. 
2 - Article 04 du code de justice Administrative. 

 ،2006 ،رفعت عيد سيد، القرارات الناشئة عن سكوت اإلدارة ُب فرنسا كمصر، دار النهضة العربية - 3

 .كما بعدىا 106 ص
     أنظر كذلك ٟتسُت بن الشيخ آث ملويا، ا١تنتقى ُب قضاء االستعجاؿ اإلدارم، دار ىومة للطباعة 

  .182 ص ،2007 ،كالنشر كالتوزيع، اٞتزائر
:  لبلستزادة كالتفصيل أكثر ُب ىذا ا١توضوع ٯتكن االطبلع على مراجع متخصصة من بينها  -4

 ،عبد الغٍت بسيو٘ب عبد ا، كقف تنفيذ القرار اإلدارم ُب أحكاـ القضاء اإلدارم، منشفة ا١تعارؼ     - 

 .كما بعدىا 125 ص ،2006
 .2008 عبد العزيز عبد ا١تنعم خليفة، كقف تنفيذ القرار اإلدارم، دار الفكر اٞتامعي، -
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 ص ،2006  ،كعبد العزيز عبد ا١تنعم خليفة، قضاء األمور اإلدارية ا١تستعجلة، دار الفكر اٞتامعي- 
. كما بعدىا 81

غيتاكم عبد القادر، كقف تنفيذ القرار اإلدارم قضائيا، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت ُب القانوف العاـ،  -
.  كما بعدىا95 ص ،2007-2008 ،جامعة تلمساف

5 - Olivier GOHIN, contentieux administratif, 2čme éd, Litec, Paris, 1999, p 266. 

6 - René Chapus, droit du contentieux administratif , 7éme éd, Montchrestien, paris, 

1998, p 1088.. 

 .180 عبد الغٍت بسيو٘ب عبد ا، ا١ترجع نفسو، ص -7
البد من اإلشارة إٔب أف األحكاـ الصادرة عن ٣تلس الدكلة الفرنسي كاليت أشارت إٔب كجوب جدية  -8

 إٔب منتصف القرف 19 األسباب ا١تقدمة من الطاعن كانت قليلة خبلؿ ا١تدة ا١تمتدة من ّناية القرف

اجمللس عدد قليل من األحكاـ، كاف أ٫تها  ـ صدر عن20 ـ، كخبلؿ النصف األكؿ من القرف20
 Chambre syndicale des constructeurs الطائرات اٟتكم ا٠تاص بالغرفة النقابية لصناع ٤تركات

de moteurs d’avion كبعد اإلصبلح "شرط اٞتدية"صراحة إٔب  فيو اجمللس الذم أشار ،
، تعددت األحكاـ الصادرة من اجمللس كاليت تطلبت كجود األسباب 1953 القضائي الذم ًب سنة

.  اٞتدية، كشرط ثا٘ب كضركرم للحكم بوقف التنفيذ
 سامي ٚتاؿ الدين، الدعاكل اإلدارية كاإلجراءات أماـ القضاء اإلدارم، منشاة ا١تعارؼ اإلسكندرية -9

 .كما بعدىا 389 ص ،1991
  .97 ١تزيد التفاصيل، أنظر غيتاكم عبد القادر، ا١ترجع السابق، ص-  10

 .147 ٤تمد ٚتاؿ عثماف جربيل، السكوت ُب القانوف اإلدارم ُب التصرفات اإلدارية الفردية، ص -11

ىذا ُب الدكؿ اليت تفخذ بالًتاخيص الضمنية ُب ٣تاؿ البناء كمصر كفرنسا، أما ُب اٞتزائر فبل بد من  -12
. صدكر قرار صريح يتضمن الًتخيص بالبناء

13 - C.E. 8 juillet 1981. Darrage  

 .148      مشار إليو لدل ٤تمد ٚتاؿ عثماف جربيل،ا١ترجع السابق ص

14- «Considérant que si cette situation nécessite l’édiction de mesures plus sévčres que celles prises 

jusqu’ŕ présente, l’argumentation développée par le comité anti amiante jussieu ne suscite pas 

un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité du refus du préfet de police de paris 

de prendre,….une décision de fermeture totale du compus de jussieu, incluant la fermeture de 

bâtiments oů la sécurité est suffisamment assurée ou peut l’ętre par la mise en śuvre de 

prescriptions ŕ cette fin» )T.A. de paris, 25 janvier 2001,  

comité anti amiante jussieu, n° 0019516). 118 ص رفعت عيد سيد، ا١ترجع السابق،: مشار إليو.   

15- « Considérant que la société requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence par les 

conséquences financičres de la décision attaquée, comptenu, notamment, de l ’autorisation 

accordée ŕ ses trois concurrents nationaux; qu’en état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur 

matérielle d’appréciation relative ŕ l’absence d’incidence du refus d’autorisation sur le 

fonctionnement normal de la société alors que ses trois concurrents ont obtenu cette 

autorisation, est de nature ŕ faire naitre un doute sérieux quant ŕ la légalité de la décision 

attaquée; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espčce, ordonner la suspension de la 

décision attaquée» (T.A. de Marseille, 2 novembre 2001, société Florajet – Le réseau Fleuri, 

n°01-5890) 

     .119 ص ،01 رفعت عيد سيد، ا١ترجع السابق، ىامش رقم: أشار إليو 
16 - C.E., 13 Février 2006, Association Ban Asbestos France et autre, n° 288801-288811.  
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 .2000 يناير 18 ٤تكمة القضاء اإلدارم، جلسة - 17

. من بينهم ٤تمد فؤاد عبد الباسط كسامي ٚتاؿ الدين -18
 .18 بن ناصر ٤تمد، ا١ترجع السابق، ص -19

عندما يتعلق األمر بقرار إدارم كلو بالرفض، يكوف موضوع طلب "على أنو  919 حيث تنص ا١تادة -20
القرار أك كقف آثار معينة  االستعجاؿ أف يفمر بوقف تنفيذ ىذا إلغاء كلي أك جزئي، ٬توز لقاضي

منو مىت كانت ظركؼ االستعجاؿ تربر ذلك، كمىت ظهر لو من التحقيق كجود كجو خاص من شفنو 
".  إحداث شك جدم حوؿ مشركعية القرار

21- René Chapus, droit du contentieux administratif , 7éme éd, Montchrestien, paris, 1998, p 1194.  

22 - Yves Gaudemet, traité de droit administratif , T1, 16éme éd, L.G.D.J., Paris, 2001, p 469. 

قوسطو شهرزاد، مدل إمكانية توجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة، مذكرة ماجستَت، جامعة أبو  - 23
. 64 ص ،2010-2009 ،بكر بلقايد، تلمساف

 
 اٌّْزّذح اٌّشاعِ أُ٘

ّٚال . اٌّإٌفبد : أ

 .2006 العربية، النهضة دار كمصر، فرنسا ُب اإلدارة سكوت عن الناشئة القرارات سيد، عيد رفعت- 

 كالتوزيع، كالنشر للطباعة ىومة دار اإلدارم، االستعجاؿ قضاء ُب ا١تنتقى ملويا، آث الشيخ بن ٟتسُت- 
  .2007 اٞتزائر،

 ، ا١تعارؼ منشفة اإلدارم، القضاء أحكاـ ُب اإلدارم القرار تنفيذ كقف ا، عبد بسيو٘ب الغٍت عبد- 

2006. 

 .2008 ، اٞتامعي الفكر دار اإلدارم، القرار تنفيذ كقف خليفة، ا١تنعم عبد العزيز عبد- 

 .2006 ،اٞتامعي الفكر دار ا١تستعجلة، اإلدارية األمور قضاء خليفة، ا١تنعم عبد العزيز عبد- 

 اإلسكندرية ا١تعارؼ منشاة اإلدارم، القضاء أماـ كاإلجراءات اإلدارية الدعاكل الدين، ٚتاؿ سامي- 

1991. 
 

. اٌّبعغز١ش ِزوشاد: صب١ٔب
 العاـ، القانوف ُب ا١تاجستَت شهادة لنيل مذكرة ، قضائيا اإلدارم القرار تنفيذ كقف القادر، عبد غيتاكم- 

 .2007-2008 تلمساف، جامعة

 بكر أبو جامعة ماجستَت، مذكرة لئلدارة، أكامر اإلدارم القاضي توجيو إمكانية مدل شهرزاد، قوسطو- 
 .2009-2010 ،تلمساف بلقايد،

 

. اٌّمبالد : صبٌضب
 .2003، 4 العدد الدكلة، ٣تلس ٣تلة اإلدارية، ا١تادة ُب االستعجاؿ إجراءات ٤تمد، ناصر بن- 

Les ouvrages : 

- Olivier GOHIN, contentieux administratif, 2čme éd, Litec, Paris, 1999. 
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 اٌْاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ
ٚاألَّٔخ اٌمنبئ١خ اٌٛى١ٕخ      

 
 ١ّبؽٟ ثٛص٠بْ 
عبِْخ ع١ْذح 

 
 : ِمذِخ

لعٌل من نافلة القوؿ أٌف اٞترٯتة ىي تلك الواقعة الضارٌة بكياف اجملتمع كأمنو، كإذا كانت 
ىذه األخَتة تتمثل ُب عدكاف على مصلحة ٭تميها القانوف، فإٌف للمجتمع الدكٕب اٟتٌق ُب 

. معاقبة مرتكب أك مرتكيب تلك اٞترٯتة
- ك١تٌا كاف من ا١تيزات األساسية للعقوبة أٌّنا قضائية، فإنٌو من الضركرم أف يستعُت 

بوسيلة قضائية ٘تٌكنو من اقتصاص حٌقو ُب مبلحقة مرتكيب اٞترٯتة الٌدكلٌية كلن -اجملتمع الدكٕب
. يتفٌتى ذلك إاٌل بسلك سبيل الدعول اٞتنائية اليت تقاـ أماـ اٞتهة القضائية الدكلية

لذلك فإٌف تاريخ العبلقات الدكلية ال ٮتلو من ٤تاكالت لعقاب األفعاؿ اليت نتج عنها 
. انتهاكات جسيمة للمواثيق الدكلية

نومبورغ "كجدير باإلشارة أٌف إعداد أساس قانو٘ب للمحكمة اٞتنائية الدكلية العسكرية 
  إبٌاف اٟترب العا١تية الثانية،كانت بذلك أكٔب البوادر لتفسيس ٤تكمة قضائية دكلية "وطوكيو

للفصل ُب جرائم ضٌد اإلنسانية، غَت أنٌو ما يعاب على ىاتو ااكم أٌف االعتبارات السياسية 
ىي اليت كانت ٢تا الغلبة سواء ُب تشكيل ٞتاف التحقيق كااكمة أك ُب ما يتعلق ْتقيقة 

االختصاصات اليت منحت ٢تا، ذلك أٌّنا افتقدت إٔب األسس ا١توضوعية اليت تربر اعتبارىا 
. أجهزة قضائية على كجو الٌدقة
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ىي تقريرىا ١تبدأ ا١تسؤكلية الدكلية " نومبورج"كتعترب ا١تيزة الكربل إلنشاء ٤تكمة 
الفردية اٞتنائية للفرد ك٤تاكمتها بالفعل لبعض األفراد، األمر الذم كاف لو كبَت األثر ُب 

كينبغي التفكيد على أٌف . تطوير قواعد ا١تسؤكلية الدكلية اٞتنائية للفرد على ا١تستول الدكٕب
مرحلة اٟترب الباردة  سادىا الكثَت من الًتٌدد عند أغلبية الدكؿ، مرٌده إٔب حرصها على 

اٟتفاظ على سيادهتا بدال من تفضيل متابعة مرتكيب اٞترائم ضٌد اإلنسانية، غَت أنٌو شهدت 
نفس ا١ترحلة انتشار قواعد متعلقة ْتقوؽ اإلنساف مع ظهور اتفاقيات هتدؼ إٔب ٛتاية 

السكاف العٌزؿ كقت اٟترب من جهة، كمن جهة أخرل تزايد االنتهاكات بكثرة ٓتصوص 
. حقوؽ اإلنساف

كقد ظٌلت جهود اجملتمع الٌدكٕب متواصلة إبٌاف اٟترب الباردة راميةن إٔب إنشاء ٤تكمة 
جنائية دكلية غَت أٌف األكضاع السياسية ُب تلك اٟتقبة حالت دكف ذلك، ككانت ّناية اٟترب 
الباردة كتفكك اإلٖتاد اليوغسبلُب سببا ُب نشوء نزاعات ُب ا١تنطقة أٌدت إٔب ارتكاب جرائم 
فضيعة ُب حق ا١تدنيُت، األمر الذم استدعى تدخل ٣تلس األمن ٟتسم  النزاع، كأنشف ٢تذا 

الغرض ٤تكمة جنائية دكلية خاصة معتمدا ُب ذلك على سلطاتو ا١تستمٌدة من أحكاـ 
.  1993مام  25الفصل السابع ١تيثاؽ األمم ا١تتحدة، ككاف ذلك ُب 

كما أنشئت ٤تكمة أخرل أنيطت هبا مهمة النظر ُب اٞترائم ا١تقًتفة ُب ركاندا كالبلداف 
. 1994  نوفمرب8 الصادرة ُب 955اجملاكرة ٢تا ٔتوجب البلئحة 

إٌف التفسيس ا١تتتإب للمحكمة اٞتنائية الدكلية ليوغسبلفيا كركاندا قد أسرع التفكَت ُب 
العمل على تفسيس جهة قضائية دائمة لقمع اٞترائم األشٌد خطورة ُب القانوف الدكٕب ك٤تاربة 

لذلك فقد . ظاىرة اإلفبلت من العقاب اليت عاٗب منها اجملتمع الدكٕب فًتة طويلة من الزمن
كٕتسدت ٔتوجب . تفسست اكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة خارج نظاـ منظمة األمم ا١تتحدة

 01، كالذم دخل حٌيز التنفيذ ُب 1998 جويلية 17:ا١تصادقة على معاىدة ركما بتاريخ
. 2002جويلية 

     إٌف كجود قضاء جنائي دكٕب مستقل ك٤تايد ٯتارس اختصاصاتو على ٚتيع األشخاص 
دكف ٘تييز لتحقيق العدالة الدكلية أمر ُب غاية األ٫تية ،لكن كجود مثل ىذا القضاء ال ينفي 

. مسؤكلية القضاء الوطٍت بل يعٍت التعاكف بينو كبُت القضاء الدكٕب
كانطبلقا من أٌف القانوف الدكٕب العاـ ٖتكمو اعتبارات سياسية كمصاّب اقتصادية، فإٌف      

فعالية ىذه اكمة متوقفة على ٕتاكز االعتبارات اليت أضعفت ُب الكثَت من األحياف الفعالية 
 على خبلؼ ااكم اٞتنائية -١تبدأ االختصاص العػا١تي ال سيما كأٌف اكمػة اٞتنائية الدكليػة

رْتت سلطتها كاستقبلليتها، فاللجوء إٔب اإلجراء اإلتٌفاقي ساعدىا على التخٌلص -األخرل
 من النقائص القانونية كبعض االعًتاضات الدكلية كاليت كانت ااكم ا٠تاصة ٤تورا ٢تا،
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    كيعٌد نظاـ ركما األساسي أٌكؿ تقنُت دكٌٕب ينشئ ٤تكمة جنائية دكلية ٢تا كالية قضائية 
مهٌمتها ٤تاكمة األفراد الذين ارتكبوا أكثر اٞترائم الوحشية كالفضيعة، كتستلـز ا١تعاىدة 

ا١تنشئة ٢تا تصديقا عليها من ستُت دكلة لدخو٢تا حٌيز النفاذ يبدأ من اليـو األٌكؿ من الٌشهر 
اٌلذم يعقب اليـو الستُت من تاريخ إيداع مصادقة الستُت دكلة لدل األمُت العاـ لؤلمم 

. ا١تتحدة
     كلعٌل من خصائص اكمة اٞتنائية الدكلية أٌّنا ىيئة دكلية دائمة أنشئت ٔتقتضى 

معاىدة دكلية لغرض التحقيق ك٤تاكمة األشخاص الذين يرتكبوف اٞترائم ا٠تطَتة ُب اجملتمع، 
. ا١تشار إليها سلفا

    كما أٌف اكمة اٞتنائية الدكلية ال تعٌد كيانا فوؽ الدكلة ا١تصادقة على ا١تعاىدة ذلك 
أٌّنا ليست بديبل عن القضاء اٞتنائي الوطٍت، كإ٪ٌتا ىي مكٌملة لو، كبناء على ذلك فاكمة 

اٞتنائية الدكلية الدائمة ال تتعدل على السيادة الوطنية أك تتخطى النظاـ القضائي الوطٍت 
طا١تا كاف ىذا األخَت قادرا كراغبا ُب مباشرة التزاماتو القانونية الدكلية كتتبٌت ىذه األخَتة 
ا١تبادئ القانونية ا١تتعارؼ عليها ُب القضاء اٞتنائي كمبدأ شرعية جرائم العقوبات كعدـ 

كأىٌم ما ٯتٌيز اكمة . رجعية القانوف اٞتنائي، كتبٍت نظاـ ا١تسؤكلية الفردية عن ارتكاب اٞترٯتة
اٞتنائية الدكلية أٌف اٞترائم اليت تدخل ُب اختصاصها ال تسقط بالتقادـ، كذلك ٠تطورة ىذه 
اٞترائم، ال سيما كأنٌو ٔتطالعة نظاـ ركما األساسي يتبٌُت لنا أٌّنا ٗتتٌص ُب الوقت اٟتإب أك 

بثبلث جرائم دكلية ىي ُب غاية ا٠تطورة أال كىي جرائم اإلبادة  7 .6 .5: حسب ا١تواد
. اٞتماعية كاٞترائم ضٌد اإلنسانية كجرائم اٟترب 

     كجدير باإلشارة أٌف اكمة ال ٗتتٌص باٞترائم ا١ترتكبة قبل إنشائها، كإ٪ٌتا يسرم 
كما أٌف ىذا االختصاص يسرم على . اختصاصها على اٞترائم ا١ترتكبة بعد قياـ اكمة

األفراد ا١تقًتفُت للجرائم ا١تنصوص عليها بعد بلوغهم سن الثامنة عشر كيسرم بصورة 
. متساكية دكف ٘تييز بسبب الصفة الرٝتية كدكف اإلعتداد باٟتصانات

     كال ٗتٌص اكمة الدكلية سول األفراد الطبيعيُت فبل تنطبق أحكامها على األشخاص 
. ا١تعنويُت

     كيقتصر اىتمامنا ُب ىذه الدراسة على ْتث مسفلة العبلقة التكاملية بُت اكمة 
اٞتنائية الدكلية كآلية قضائية دائمة تعٌت ٔتهمة التحقيق كا١تقاضاة ُب جرائم ىٌزت كياف 

: اإلنسانية كبُت األنظمة القضائية الوطنية لذلك تتجلى أ٫تية ىذه الدراسة ُب
تبياف ا١تبادئ اليت تقـو عليها اكمة اٞتنائية الدكلية كاختصاصها الرامي إٔب : أّوال

عقاب مرتكيب أشد اٞترائم خطورة ٔتا فيهم القادة كا١تسئولُت الذين عادة ما يفلتوف من 
. العقاب العتدادىم باٟتصانات
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. تبياف  العبلقة التكاملية بُت اكمة اٞتنائية الدكلية كالدكؿ : ثالثا 
لذلك سنتخذ ُب ىذا البحث ا١تنهج التحليلي منهاجا للدراسة بغية اإل١تاـ ّتوانب 

  :ا١توضوع بشيء من الشرح كالتحليل ا١تستفيض لئلشكالية اليت نطرحها على النحو اآلٌب
ماىو اإلطار القانو٘ب للمحكمة اٞتنائية الدكٕب ؟ -
ككيف حافظ النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة من خبلؿ أحكامو - 

. على مسفلة سيادة  الدكؿ؟
ىذه اإلشكالية اليت رأينا أٌّنا تستدعي الوقوؼ عندىا كمناقشتها كاإلجابة عنها من 

: خبلؿ ا١تبحثُت التاليُت
. اإلطار القانو٘ب للمحكمة اٞتنائية الدكلية: ا١تبحث األكؿ
. مبدأ التكامل كاالعتبارات الداعية لصياغتو: ا١تبحث الثا٘ب

 
اٌّجؾش األٚي 

 اإلىبس اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ
     إف فكرة إنشاء نظاـ قضائي جنائي دكٕب  إٔب جانب األنظمة القضائية الوطنية  ىو 
٦تا ال شك فيو أمر يسعى من خبللو اجملتمع الدكٕب إٔب ٖتقيق العدالة اٞتنائية على مستول 

أمشل كأكسع ككذا ٖتقيق ا١تساكاة ُب العقاب كااكمة بالنسبة ١ترتكيب اٞترائم اددة ُب 
النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية، كسنتعرض ُب ىذا الصدد إٔب اٟتديث عن نشفة 

. اكمة  كا١تبادئ اليت ٖتكم التقاضي أمامها
 

اٌّيٍت األٚي 
 ٔؾأح اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ

 1998٘توز 17 بتاريخ ٢تا األساسي النظاـ باعتماد الدكلية اٞتنائية     أنشفت اكمة

 من طرؼ األساسي نظامها إصدار كًب ا١تتحدة، األمم منظمة رعاية ٖتت ركما كذلك ٔتدينة
 من ا٢تدؼ وكب1999ٌ أيار 18 ُب بعدىا ٍب 1998 أيلوؿ 28 بتاريخ .للمنظمة العامة األمانة
 ضد اإلنسانية اٞترائم بينها كمن ا٠تطَتة الدكلية اٞترائم مرتكيب معاقبة ىو اكمة إنشاء

 ُب ىذه ا٠تصائص من العدكاف كانطبلقان  جرٯتة ككذلك اٞتماعية كاإلبادة اٟترب كجرائم
 اختصاصها سلطة ٦تارسة ٢تا دائمة دكلية ىيئة ىي اٞتنائية اكمة ف القوؿ أ ٯتكن النشفة،

 نراه سوؼ كما كيعد اختصاصها الدكٕب، اجملتمع ضد اٞترائم يرتكبوف الذين األشخاص على
 السياسية عن التسويات أنو ٮتتلف كما الوطنية، القضائية اٞتهات الختصاصات مكمبلن 

 اٞتنائية كتتمتع اكمة الدكلية ا١تختلفة، كترتبط با١تصاّب األمن ٣تلس أحيانان  يقيمها اليت
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 ٤تاكمة كمعاقبة ُب ١تمارسة كظائفها القانونية األىلية ك٢تا الدكلية، القانونية بالشخصية
 دكليان مستقبلن  قضائيان  جهازان  القانوف الدكٕب حيث من بذلك تعد كىي الدكلية؛ اٞترائم مرتكيب
 ١تنظمة التابعة ا٢تياكل عن كمستقلة فإف ىاتو اآللية القضائية  متميزة االستقبللية ىذه كْتكم
. ا١تتحدة األمم

اٌّيٍت اٌضبٟٔ 
 اٌّجبدب اٌزٟ رؾىُ اٌزمبمٟ أِبَ اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ

    نشَت ىنا إٔب أف  العديد  من قواعد القانوف اٞتنائي الوطٍت تتفق  مع الكثَت من قواعد 
اٞتنائي الدكٕب إال أٌف منها ما ال يكوف متفقا بل قد يكوف مبنيا على منطلقات ٥تتلفة 
كالنظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ىو من الصور الواضحة ُب القانوف الدكٕب 

اٞتنائي، ذلك أنٌو احتول على قواعد جنائية دكلية ذات جذكر ٘تتٌد إٔب القوانُت اٞتنائية 
الوطنية ٔتختلف النظم القانونية ُب العآب كأخرل ال تتفق كقواعد القانوف اٞتنائي الوطٍت كقد 

حرص ٤تٌررك ميثاؽ ركما إٔب اٟتديث عن ذلك ُب الباب الثالث من النظاـ األساسي 
للمحكمة اٞتنائية الدكلية، كمن بُت ا١تبادئ العامة األساسية ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كاليت 

مسؤكلية القادة  الشرعية كمبدأ عدـ رجعية القانوف اٞتنائي، كمبدأ مبدأد .ج.أ. فنص عليها
. العسكريُت كالرؤساء اآلخرين كىي مبادئ جٌلها مستمدة من القوانُت اٞتنائية الوطنية

 
 :ِجذأ اٌؾش١ّخ -1

 يقصد ٔتدأ ا١تشركعية ُب القانوف اٞتنائي عدـ اعتبار أم فعل جرٯتة مهما كاف خطَتا 
إال إذا نص القانوف على اعتبار ىذا الفعل جرٯتة ك حٌدد ٢تا عقوبة أم أٌف القانوف ىو 

. (1)ا١تصدر الوحيد للتجرٙب  العقاب
كيعد ىذا ا١تبدأ حجر الزاكية ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي كىو مبدأ نٌص عليو ا١تشرِّع 

ال جرٯتة كال عقوبة أك تدبَت أمن بغَت :" من قانوف العقوبات بقولو 01اٞتزائرم ُب ا١تادة 
( 2)"قانوف

 لقد حددت ا١تواثيق األساسية للمحاكم الدكلية ا١تؤقتة :ِجذأ ال عش٠ّخ ئال ثٕـ- أ
على سبيل اٟتصر اٞترائم اليت تدخل ُب اختصاصها، إذ ٧تد أف ٤تكميت نورمبوغ كطوكيو 

الدكليتُت اختٌصتا ٔتتابعة مرتكيب اٞترائم ضد السبلـ كاٞترائم ضٌد اإلنسانية أك جرائم 
أما اكمتاف الدكليتاف لكل من يوغسبلفيا السابقة كركاندا فاختصت ٔتساءلة ( 3)اٟترب

. (4)مرتكيب جرائم اٟترب، كاٞترائم ضٌد اإلنسانية كجرٯتة اإلبادة
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     كتطبيق مبدأ الشرعية على اٞترائم الدكلية، أقٌرىا أيضا العرؼ الدكٕب، أٌما ا١تعاىدات 
الدكلية فلم تنشئها بل كشفت عنها، كجدير بالذكر أف اٞترائم الدكلية ليست مدكنة ُب 

 (5)قانوف مكتوب ٭تدد أركاّنا كالعقوبات ا١تقررة ٢تا
    ك٬تب التفكيد على أٌف أ٫تية ىذا ا١تبدأ سالف الذكر على الصعيد الدكٕب ال تقٌل أ٫تيتو 

على الصعيد الداخلي، فا٠تشية من التحكم القضائي كالتحٌيز ضٌد ا١تتهم لو مربراتو على 
الصعيد الدكٕب على ٨تو يفوؽ ا٠تشية من حدكثو على الصعيد الوطٍت كمرٌد ذلك ألسباب 

عٌدة منها كوف القاضي ينتمي ٞتنسية ٥تتلفة عن جنسية ا١تتهم، باإلضافة إٔب الظركؼ 
السياسية اليت قد ٖتيط بااكمة، إذ أٌف احًتاـ ا١تبدأ كاألخذ بو ٭توؿ دكف استبداد السلطة 

. كيعزز العدالة كيبعدىا ضد االنتقاـ
نص على ىذا ا١تبدأ  2الفقرة  11ك٧تد أٌف اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ُب ا١تادة 

ال ٯتكن أف يعترب أٌم شخص مذنبا بفية جرٯتة جنائية بسبب أم فعل أك امتناع ال '': بقولو
. ''يشكل جرٯتة جنائية، كفقا للقانوف الوطٍت أك الدكٕب كقت ارتكبها

 من العهد الدكٕب ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية 15 انًبدةك٧تد أف النص نفسو تكرر ُب 
 من النظاـ 22، كنصت ُب ىذا الصدد أيضا ا١تادة 1966 ديسمرب 16كالسياسية الصادر ُب 

ال يسفؿ الشخص جنائيا ''األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية على مبدأ الشرعية كما يلي
ٔتوجب ىذا النظاـ األساسي ما ٓب يشكل السلوؾ ا١تعٍت، كقت كقوعو جرٯتة تدخل ُب 

كتضيف كذلك إٌف اكمة تؤكِّؿ تعريف اٞترٯتة تفكيبل دقيقا حيث ال '' اختصاص اكمة
٬توز توسيع نطاقو عن طريق القياس، كُب حالة الغموض يفسر التعريف لصاّب الشخص ٤تل 

األساسي يقٌيد السلطة التقديرية للقضاة التحقيق أك ا١تقاضاة أك اإلدانة، كبالتإب فإٌف النظاـ 
 (6)ٓتصوص اٞترائم ُب إطار ما ٭تدده النظاـ األساسي

     كهبذه النصوص يكوف نظاـ ركما األساسي قد غٌَت فحول مبدأ الشرعية العرفية ا١تطٌبقة 
سابقا ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي الداخلي، ٓب يكتف النظاـ األساسي بالنص على مبدأ 

الشرعية بل حٌدد ُب نصوص صر٭تة كبٌُت نتائج ىذا ا١تبدأ كاليت ىي نفس النتائج ا١تًتتٌبة عن 
(  7)تطبيق مبدأ الشرعية ُب القانوف اٞتنائي الداخلي

 يتمثل الشٌق الثا٘ب من مبدأ الشرعية ُب أنٌو ال عقوبة : ِجذأ ال ّمٛثخ ئال ثٕـ- ب
إال بنص كيعٍت ذلك ٖتديد العقوبات ا١تقابلة للجرائم ٖتديدا دقيقا، كسابقا حيث نصت 

ال يعاقب أم شخص أدانتو اكمة إال كفقا ٢تذا النظاـ "د على أنٌو .ج.ـ.أ. من ف 23ا١تادة 
".  األساسي
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     فطبقا ١تبدأ الشرعية فإنو يفًتض كجود نص قانو٘ب سابق لكل ٕترٙب ك لكل عقوبة ، 
إذ بو تتحدد بصفة مسبقة العناصر اليت تتكوف منها اٞترٯتة، فيكوف العقاب الذم تستوجبو 

 (8)معلوما مسبقا

كبعد ذلك كعند ثبوت إدانة شخص ّترٯتة من اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا النظاـ 
 77يٍا١تواد ) 7فإٌف اكمة ٖتكم بإحدل العقوبات ا١تنصوص عليها ُب الباب

(. 80إٔب 
     كينتج عند إعماؿ مبدأ ال جرٯتة كال عقوبة إال بنص بشقيها مبدأ ثالث كنتيجة حتمية 

ال "د على أنو .ج.ـ.أ. من ف24إذ نصت ا١تادة  ،(9)١تبدأ الشرعية كىو مبدأ عدـ الرجعية 
".  يسفؿ الشخص جنائيا ٔتوجب ىذا النظاـ األساسي عن سلوؾ سابق لبدء نفاذ النظاـ
كُب حالة حدكث تغيَت ُب القانوف ا١تعموؿ بو ُب قضية معينة قبل صدكر اٟتكم 

النهائي يطبق القانوف األصلح للشخص ٤تل التحقيق أك ا١تقاضاة أك اإلدانة، كنبلحظ أٌف 
ىذه ا١تادة جاءت بقاعدة عامة ٍب استثناء، فالقاعدة العامة عدـ الرجعية، أم أف نصوص 

. ) من ا١تادة أعبله01الفقرة (النظاـ ال تطبق بفثر رجعي 
:     كىذا النص ٭تدد شركط إعماؿ قاعدة القانوف األصلح للمتهم ك٧تملها ُب شرطُت ٫تا

أف يكوف القانوف اٞتديد أصلح للمتهم، كيكوف كذلك إذا كاف يرفع كصف - 1
التجرٙب عن فعل كاف ٣ترما كقت ارتكابو أك كاف ٮتفف من عقوبة الفعل عن تلك العقوبة 

. اليت كانت مقررة لو عند ارتكابو
. أف يصدر القانوف اٞتديد قبل صدكر اٟتكم النهائي- 2

كيبلحظ أف ىذه الشركط ىي اليت تفخذ هبا التشريعات اٞتنائية ُب العآب إلعماؿ 
. قاعدة القانوف األصلح للمتهم

 
 :اٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ-  2

تعٌد مسفلة : رأو١ذ اٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ اٌفشد٠خ فٟ َٔبَ سِٚب األعبعٟ- أ
التفكيد على ا١تسؤكلية اٞتنائية الدكلية من ا١تبادئ األساسية ا١تستقاة من ٤تكمة  نورمبوغ 
العسكرية، كما صياغة ٞتنة القانوف الدكٕب ٢تذا ا١تبدأ جاءت ٔتسؤكلية الشخص الطبيعي 

 (10).كحده جنائيا عن اٞترائم الدكلية بصفة مباشرة
    كما أكدت ىذا ا١تبدأ كل من اكمة اٞتنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا كاكمة 

. اٞتنائية لركاندا
كاآلٌب  1 الفقرة 25     أما نظاـ ركما األساسي فنص على ىذا ا١تبدأ ُب ا١تادة 

من نفس  3، كحددت الفقرة ..."يكوف للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيُت"
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ا١تادة ثبلثة كيفيات أك طرؽ الرتكاب اٞترٯتة بصفة فردية، أك باالشًتاؾ مع شخص آخر، أك 
. عن طريق شخص آخر

  كرد :٠غت ٌم١بَ اٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ اٌفشد٠خ رٛافش اٌشوٓ إٌّْٛٞ - ب
د كا١تتمثل ُب القصد كالعلم، .ج.ـ.أ.من ف30النص على الركن ا١تعنوم ُب أحكاـ ا١تادة 

كيتوافر القصد لدل الشخص عندما يقصد ىذا الشخص فيما يتعلق بسلوكو ارتكاب ىذا 
الفعل، كفيما يتعلق بإدراكو بالنتيجة أّنا ستحدث ُب إطار ا١تسار العادم لؤلحداث أم أف 

أما العلم -السلوؾ كالنتيجة معا-القصد يتوجو إلحداث الفعل ا١تكوف للجرٯتة بكل عناصرىا
 .فهو أف يكوف الشخص مدركا أٌف األفعاؿ ا١تادية ا١ترتكبة تشكل جرما ٭تضره القانوف

من النظاـ األساسي  31بينت أحكاـ ا١تادة   :ؽبالد اإلّفبء ِٓ اٌّغإ١ٌٚخ- ج
للمحكمة اٞتنائية الدكلية األسباب اليت ٘تنع قياـ ا١تسؤكلية اٞتزائية للفاعل متفثرة ُب ذلك 

بالنهج القانو٘ب األ٧تلوسكسو٘ب دكف أف ٘تيز بُت أسباب اإلباحة كموانع ا١تسؤكلية اٞتزائية اليت 
كحددت بذلك حاالت أربع  ( 11)تفخذ هبا القوانُت اٞتنائية ا١تتفثرة بالنهج اٞتنائي الفرنسي

: كىي
ا١ترض أك القصور العقلي الذم يعدـ عملية اإلدراؾ أك طبيعة السلوؾ كيؤدم إٔب  -1

. (كاٞتنوف)عدـ ٖتكم الشخص ُب سلوكو 
 حالة السكر الذم يعدـ القدرة على اإلدراؾ أك القدرة على التحكم ُب السلوؾ -2

كىو السكر البلإرادم، أٌما السيكر اإلرادم الذم يعلم معو الشخص نتيجة سلوكو فبل يعفي 
.  من ا١تسؤكلية

 حالة الدفاع عن النفس أك عن شخص آخر بطريقة تتناسب مع درجة ا٠تطر -3
الذم يتهدد هبذا الشخص أك بشخص أخر، كيسمح كذلك بالدفاع عن ا١تمتلكات ُب حالة 

. جرائم اٟترب فقط
 حالة اإلكراه ْتيث إذ حدث السلوؾ اجملرَـّ ٖتت تفثَت إكراه ناتج عن هتديد -4

با١توت الوشيك، أك ْتدكث ضرر بد٘ب جسيم مستمر أك كشيك ضٌد ذلك الشخص أك 
ضٌد شخص آخر، كأف يكوف تصرؼ الشخص ا١تكره الزما كمعقوال لتجٌنب ىذا التهديد، 

شريطة أف ال يقصد الشخص ا١تكره التسبب ُب ضرر أكرب من الضرر ا١تراد ٕتنبو، كيشًتط ُب 
: التهديد أف يكوف

. صادرا عن أشخاص آخرين* 
. (12)أف يكوف ذلك التهديد قد تشكل بفعل ظركؼ خارجة عن إرادة الشخص* 
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قد ثار ٓتصوص اإلعفاء من ا١تسؤكلية عن إطاعة  أمر صادر من : أٚاِش اٌشؤعبء - د
الرئيس إٔب ا١ترؤكس جدؿ بُت نظريتُت فقهيتُت، فاألكٔب تعترب أٌف إطاعة أكامر الرؤساء ٔتثابة 

. عذر يؤدم إٔب اإلعفاء من ا١تسؤكلية، أٌما النظرية الثانية فإّنا تنفي ذلك
اليعفى "ٚتعت بُت النظريتُت بنصها  33كبالرجوع إٔب نظاـ ركما ٧تد أٌف ا١تادة 

الشخص من ا١تسؤكلية اٞتنائية إذا كاف ارتكابو لتلك اٞترٯتة قد ًٌب امتثاال ألمر حكومة أك 
: عدا ُب اٟتاالت التالية" رئيس عسكريا كاف أك مدنيا

  .إذا كاف على الشخص التزاـ قانو٘ب بإطاعة أكامر اٟتكومة أك الرئيس ا١تعٍت -1
.  إذا ٓب يكن الشخص على علم بفٌف األمر غَت مشركع-2
.  إذا ٓب تكن ا١تشركعية ظاىرة-3

 ُب فقرهتا الثانية بفٌف عدـ ا١تشركعية تكوف ظاىرة ُب حالة أكامر 33كتصنيف ا١تادة 
( 13)بارتكاب جرٯتة اإلبادة أك اٞترائم ضٌد اإلنسانية

 
: ّذَ االّزذاد ثبٌقفخ اٌشع١ّخ ٚ اٌؾقبٔبد -3

يسفؿ القادة كالرؤساء عن اٞترائم : ِغإ١ٌٚخ اٌشؤعبء ٚاٌمبدح اٌْغىش١٠ٓ -أ
اليت يرتكبها ا١ترؤكسُت ا٠تاضعُت لسيطرهتم كإمٌرهتم، نتيجة لعدـ ٦تارسة القائد العسكرم أك 
الشخص سيطرتو على ىذه القوات ٦تارسة سليمة، أك إذا كاف القائد العسكرم قد علم أك 
يفًتض أف يكوف على علم بسبب الظركؼ السائدة ُب ذلك اٟتُت بفف القوات ترتكب، أك 

تكوف على كشك ارتكاب ىذه اٞترائم، كٓب يتخذ التدابَت البلزمة ُب حدكد سلطتو ١تنع ذلك 
 ( 14)د.ج.ـ.أ.من ف 27كما أشارت إليو أحكاـ ا١تادة 

ال يعتد بالصفة الرٝتية عمبل بفحكاـ ا١تادة : ّذَ االّزذاد ثبٌقفخ اٌشع١ّخ- ب
من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية كمفاد ذلك تطبيق القانوف على ٚتيع  27

األشخاص بصورة متساكية دكف أم ٘تييز بسبب الصفة الرٝتية، سواء كاف رئيسا لدكلة، أك 
. رئيس حكومة، أك عضو حكومة أك بر١تاف، كما أٌف ىذه الصفة التعٌد سببا لتخفيف العقوبة

حيث نٌصت ُب مادهتا  1919ك٧تد أٌف ىذا ا١تبدأ تطٌور منذ إبراـ معاىدة فرسام لعاـ 
ا١تتهم با٠ترؽ الصارخ لؤلخبلؽ " غليـو الثا٘ب"على إقرار مسؤكلية اإلمرباطور األ١تا٘ب  227

. (15)الدكلية كا١تكانة ا١تقدسة للمعاىدات
" أدلف ىتلر" من ميثاؽ نورمربغ كاف ىناؾ اتفاؽ على إدراج 7كأثناء صياغة ا١تادة 

ضمن قائمة ا١تتهمُت الرتكاهبم جرائم ضد القانوف الدكٕب، كبعد كفاة ىذا األخَت، ًب 
. (16)"كارؿ دكينتز"تعويضو ُب النص النهائي بنائبو 
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كما أٌف اكمتُت اٞتنائيتُت الدكليتُت لكل من ركاندا كيوغسبلفيا سابقا طبقتا 
الذم كاف " جوف كامبندا"ك" طابا"رئيس مدينة " جوف أكايزو"القاعدة نفسها ُب ٤تاكمة 

.   يشغل منصب رئيس حكومة أماـ ٤تكمة ركاندا
كلعٌل أىم قضية طرحت أماـ ااكم الوطنية بشفف اٟتصانات ىي بدكف شك حالة 

 أكتوبر 16بعد القبض عليو ُب ا١تملكة ا١تتحدة ُب " وغستو بينوشييهأ"اٞتنراؿ الشيلي 
1998 (17) .

 
 :ّذَ عمٛه اٌغشائُ ثبٌزمبدَ: -4

التقادـ ىو سقوط الدعول العمومية ٔتضي مٌدة زمنية معينة، ْتيث يسقط اٟتق للدكلة 
. ُب توقيع العقاب على مرتكب جرٯتة ما

ال تسقط اٞترائم اليت تدخل ُب "على أنٌو  29أٌما ُب نظاـ ركما فقد نٌصت ا١تادة 
اختصاص اكمة بالتقادـ، كالغرض من ذلك ىو منع إفبلت مرتكيب تلك اٞترائم من 

ألٌف سرياف التقادـ على مثل ىذه اٞترائم يعٍت منع مبلحقة كمعاقبة األشخاص . العقاب
. ا١تسؤكلُت عن ارتكاهبا بعد انقضاء كقت معُت

 
:  اٌغشائُ اٌذ١ٌٚخ ِؾً اٌزؾم١ك ٚ اٌّمبمبح :صبٌضب 

ٗتتص اكمة اٞتنائية الدكلية حسب نظامها األساسي بفنواع ثبلثة من اٞترائم تعٌد 
أشٌد اٞترائم خطورة، كىي جرائم اإلبادة اٞتماعية، اٞترائم ضٌد اإلنسانية، جرائم اٟترب، 

 (18)كأخَتا جرٯتة العػػدكاف
كييسفؿ الفرد مرتكب ىذه اٞترٯتة بصفة شخصية طبقا ١تبدأ االختصاص الشخصي 

.  من النظاـ األساسي25للمحكمة، إعماال لنص ا١تادة 
د .ج.ـ.أ. من ف11أٌما فيما يتعٌلق باالختصاص الزمٍت للمحكمة فقد نٌصت ا١تادة 

بفٌف ىذه األخَتة ليس ٢تا اختصاص إال فيما يتعلق باٞترائم اليت ترتكب بعد بدأ نفاذ ىذا 
. ٔتعٌت آخر فإٌف اختصاصها سيكوف مستقبليا (23ا١تادة )النظاـ، كذلك ٖتقيقا ١تبدأ الشرعية 

 
   :عشائُ اإلثبدح اٌغّب١ّخ -:1

تعرؼ أيضا ّترائم إبادة اٞتنس، ككلها تعبَتات عن معٌت كاحد هتدؼ إٔب القضاء 
. على اٞتنس البشرم كاستئصالو من بقعة معينة من البشر أك شعب من الشعوب

من النظاـ األساسي للمحكمة ٧تد أّنا عرفت جرٯتة إبادة  06كبالرجوع إٔب ا١تادة 
ارتكاب أعماؿ معينة بنية اإلبادة الكلية أك اٞتزئية ٞتماعة قومية أك "اٞتنس البشرم على أّنا 

:  كمنها" إثنية، أك عنصرية، أك دينية
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. قتل أفراد اٞتماعة )1
. إٟتاؽ ضرر جسدم أك عقلي جسيم بففراد اٞتماعة) 2
.  إخضاع اٞتماعة عمدا ألحواؿ معيشية بقصد إىبلكها الفعلي كليا أك جزئيا)3
. " فرض تدابَت تستهدؼ منع اإل٧تاب داخل اٞتماعة )4

من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية   06كبالرجوع إٔب التعريف الذم تبنتو ا١تادة 
من اتفاقية األمم ا١تتحدة لقمع كمنع جرٯتة  ٧02تده أنو نفس التعريف الذم كرد ُب ا١تادة 

. 1948إبادة اٞتنس البشرم لعاـ 
كجوىر جرٯتة اإلبادة اٞتماعية ينحصر ُب إنكار حق البقاء جملموعات بشرية بفكملها 
نظرا ١تا ينطوم عليو من ٣تافاة للضمَت العاـ، كمن إصابة اإلنسانية كٌلها بفضرار بالغة سواء 

من الناحية الثقافية، أك غَتىا من النواحي اليت قد تساىم هبا ىذه اجملموعات فضبل عن 
. ٣تافاتو  لؤلخبلؽ كمبادئ األمم ا١تتحدة 

كجرٯتة إبادة اٞتنس البشرم، ىي جرٯتة ضد قانوف الشعوب تركب ُب كقت السلم، 
( 19).كما ترتكب ُب كقت اٟترب، كتقع بوسائل مادية أك كسائل معنوية 

 
 :اٌغشائُ مذ اإلٔغب١ٔخ- 2

تعد اٞترائم ضد اإلنسانية حديثة العهد نسبيا على صعيد القانوف الدكٕب، أك بعض 
القوانُت الوطنية، ٦تا ٭توؿ دكف تعريفها بالدقة ا١تطلوبة، حيث ٓب يكن ٢تذه اٞترائم مصطلحا 

 جفقرة  06مستقبل عن جرائم اٟترب إال بعد اٟترب العا١تية الثانية عندما تطرقت إليها ا١تادة 
كيعترب تفثَت األفعاؿ ا١تكونة  )نورمبرغ(من النظاـ األساسي  للمحكمة العسكرية الدكلية 

كسيلة فعالة لتوفَت اٟتماية اٞتنائية ٟتقوؽ اإلنساف ُب كقت السلم أك ُب كقت  ٢تذه اٞترائم
اٟترب، إال أف ا١تتفمل ُب النصوص القانونية سواء كانت داخلية أك هبذا النوع من اٞترائم 

. (20)يبلحظ صعوبة اٖتاد تعريف قانو٘ب ٢تا
 07كبالرجوع إٔب نصوص النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ٧تد أف ا١تادة 

كجزء من "تضمنت مفهـو اٞترائم ضد اإلنسانية بفّنا ارتكاب أعماؿ عدهتا ذات ا١تادة 
". اعتداء شائع أك منظم موجو ضد أم من السكاف ا١تدنيُت مع إدراؾ ٢تذا االعتداء

ك٧تد أف ىناؾ العديد من األفعاؿ اليت تشكل جرٯتة ضد اإلنسانية،كمنها األفعاؿ اليت 
ترتكب ضد أم ٣تموعة من السكاف ا١تدنيُت، كبالرغم من كجود بعض التشابو بينها كبُت 
أفعاؿ اٞترٯتة ضد اإلبادة اٞتماعية، إال أف األكٔب أضيق نطاقا ذلك أّنا ترتكب ضد ٚتاعة 

:  كمن أمثلة األفعاؿ اليت تشكل جرٯتة ضد اإلنسانية األفعاؿ التالية(21)عرقية أك إثنية أك دينية
. القتل العمد كاإلبادة - 



328 

 

. االسًتقاؽ- 
. إبعاد السكاف أك النقل القسرم للسكاف-  
السجن أك اٟترماف الشديد على أم ٨تو آخر من اٟترية البدنية ،ٔتا ٮتالف القواعد -  

. األساسية للقانوف الدكٕب
.  التعذيب- 
االغتصاب أك االستعباد اٞتنسي، أك اإلكراه على البغاء، أك اٟتمل القسرم أك - 

التعقيم القسرم أك أم شكل آخر من أشكاؿ العنف اٞتنسي على مثل ىذه الدرجة من 
. ا٠تطورة

. االختفاء القسرم لؤلشخاص- 
.  جرٯتة الفصل العنصرم- 
األفعاؿ البلإنسا نية األخرل ذات الطابع ا١تماثل اليت تسبب عمدا ُب معاناة - 

. شديدة أك أم خطر يلحق باٞتسم أك بالصحة العقلية أك البدنية
اضطهاد أية ٚتاعة ٤تددة من السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قومية أك إثنية - 

 ( 22 )أك ثقافية أك دينية أك متعلقة بنوع اٞتنس أك ألسباب أخرل
أما فيما يتعلق ٔتدل ارتباط اٞترائم ضد اإلنسانية بالنزاعات ا١تسلحة فإّنا كانت ٤تل 
نقاش أثناء مؤ٘تر ركما، حيث ٘تسكت أقلية من الدكؿ بفكرة أف اٞترائم ضد اإلنسانية ٬تب 

أف ترتبط بالنزاعات ا١تسلحة، كلكن غالبية الدكؿ رفضت ذلك بدعول أف التمسك هبذا 
الشرط يؤدم إٔب إلغاء مفهـو اٞترائم ضد اإلنسانية، ألّنا تصبح بذلك مطابقة ٞترائم 

.  اٟترب، كما أف ىذا اإلٕتاه يتجاىل التطور الذم حدث ُب ىذا اجملاؿ
ىذا كقد أغفل النظاـ األساسي أية إشارة إٔب النزاعات ا١تسلحة أيا كاف نوعها، ٦تا 

يدؿ على أنو يعًتؼ بفف اٞترائم ضد اإلنسانية ترتكب ُب زمن السلم كاٟترب معا، كال شك 
ُب منطقية ىذا االٕتاه، كما أنو سبيل ٯتكن من خبللو مساءلة النظم االستبدادية اليت ٘تعن 

( 23)ُب التنكيل كالبطش ٔتعارضيها كشعوهبا من أجل ا٢تيمنة على السلطة

 

:  عشائُ اٌؾشة- 3
يقصد ّترائم اٟترب ىي تلك ا١تخالفات كاالنتهاكات اليت تشكل خرقا لقوانُت 

كأعراؼ اٟترب كاليت يرتكبها ا١تقاتلوف كأفراد اٞتيوش النظامية كالقوات االفة بوجو عاـ أك 
من  08 كىو ما كرد النص عليو ُب ا١تادة (24)حىت من جانب ا١تدنيُت إباف النزعات ا١تسلحة 

النظاـ األساسي بقو٢تا يكوف للمحكمة اختصاص فيما يتعلق ّترائم اٟترب، كال ٝتيا عندما 
ترتكب ُب إطار خطة سياسة عامة أك ُب إطار عملية ارتكاب كاسعة النطاؽ ٢تذه اٞترائم، 

، 1949أكت   12تلك االنتهاكات اٞتسيمة التفاقية جنيف ا١تؤرخة ُب " جرائم اٟترب"كتعٍت 
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يراد هبا أم فعل من األفعاؿ التالية ضد األشخاص أك ا١تمتلكات الذين ٖتميهم أحكاـ 
:  اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل

. القتل العمد- 
. التعذيب أك ا١تعاملة البلنسانية ٔتا ُب ذلك إجراء ٕتارب بيولوجية- 
. القياـ عمدا بإحداث معانات شديدة أك إصابات خطَتة باٞتسم أك الصحة- 
إٟتاؽ تدمَت كاسع النطاؽ با١تمتلكات كاالستيبلء عليها دكف أف تكوف ضركرة - 

. عسكرية تربر ذلك
إرغاـ أم أسَت حرب أك أم شخص مشموؿ باٟتماية على ا٠تدمة ُب صفوؼ - 

. قوات دكلة معادية
تعمد حرماف أم أسَت حرب أك أسَت شخص باٟتماية من حقو ُب أف ٭تاكم - 

. ٤تاكمة عادلة كنظامية
. اإلبعاد أك النقل غَت ا١تشركعُت أك اٟتبس غَت مشركع- 
. أخذ الرىائن- 
تعمد توجيو ىجمات ضد السكاف ا١تدينُت بصفتهم تلك ككذلك ضد األفراد - 

. ا١تدينُت الذين ال يشاركوف مباشرة ُب األعماؿ اٟتربية
 .تعمد توجيو ىجمات ضد منشآت مدنية ال تشكل أىدافا عسكرية- 
. قتل أفراد منتمُت إٔب دكلة معادية أك جيش معاد أك إصابتهم غدرا- 
. إعبلف أنو لن يبقى أحد على قيد اٟتياة- 
. استخداـ السمـو أك األسلحة ا١تسممة- 
قتل أك جرح مقاتل ألقى سبلحو أك ٓب تعد لديو كسيلة للدفاع أك استسلم ٥تتارا، - 

. إٔب غَت ذلك من األفعاؿ
    كتعد جرائم اٟترب أقدـ اٞترائم الدكلية اليت حاكؿ اجملتمع الدكٕب ٖتديدىا منذ 

كقت مبكر نسبيا، فسعى اجملتمع الدكٕب إٔب التخفيف من كيبلهتا كذلك ّتعل نتائجها 
٢تذا الغرض صدرت عدة معاىدات كمواثيق  .(25)تقتصر على اٞتيوش ا١تتحاربة دكف الشعوب

دكلية عملت على تنظيم عادات اٟتركب كقوانينها، حيث فرضت قيودا معينة على سلوؾ 
اٞتيوش ككاجباهتا كأنواع األسلحة اليت ال ٬توز استعما٢تا ُب اٟترب، كمن أ٫تها معاىدات 

 اليت نظمت قواعد اٟتياد كاٟترب ككذا أعماؿ ٞتنة اٟترب 1907كعاـ  1899الىام لعاـ 
 لتحديد جرائم اٟترب اليت اقًتفها األ١تاف كحلفائهم ْتق شعوب 1943ا١تكونة ُب لندف عاـ 

 .(26) ا١تنطقة كالدكؿ اليت احتلوىا
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كما يهمنا ُب ىذا اجملاؿ ىو التطور اٟتاصل الذم ٟتق ٔتفهـو جرائم اٟترب، حيث 
امتد ليشمل االنتهاكات اٞتسمية ا١ترتكبة ُب النزاعات ا١تسلحة ذات الطابع غَت الدكٕب، إذ 

بالرغم من رفض بعػض الدكؿ أثناء ا١تؤ٘تر أيػة ٤تاكلػة للقياس بُت النزاعات ا١تسلحة ذات 
الطابع  الدكٕب كالنزاعػات ا١تسلحػة ذات الطابػع غَت الدكٕب ُب ىذا الشفف،ْتجة أف تدكيل 

ا١تسؤكلية اٞتنائية عن اٞترائم اليت ترتكب أثناء النزاعات ا١تسلحة ذات الطابع غَت الدكٕب من 
شفنو إضفاء شرعية دكلية على اٞتماعات اليت تقاـك السلطة الشرعية ُب الدكلة، كما أف 

تدكيل ا١تسؤكلية اٞتنائية، قد تتخذ كذريعة لتدخل القول األجنبية ُب ىذا النوع من 
النزاعات، كجدير باإلشارة أف اكمة اٞتنائية الدكلية تستخلص القصد اٞتنائي ُب جرائم 

اٟترب من طبيعة النزاع ا١تسلح كطبيعة عمل ا١تتهم السيما ك إف كاف من القادة العسكريُت 
. (27)كظركؼ اجملٍت عليهم ُب ىذه الواقعة

 
:  عش٠ّخ اٌْذٚاْ- 4

ال تزاؿ اٟتاجة قائمة إٔب اإلتفاؽ على تعريف جرٯتة العدكاف على الرغم من أف 
االتفاقيات كا١تعاىدات جرمتو كجعلت منو جرٯتة دكلية هتدد السلم كاألمن الدكليُت الذين 

 كٟتد الساعة ٓب يتم التحديد النهائي ١تضموف (28)أنشفت من أجلهما ىيئة األمم ا١تتحدة
كأركاف جرٯتة العدكاف، كعلى الرغم من أف مفهومو ثابت كمستقر ُب كجداف اجملتمع الدكٕب 
منذ بداية القرف العشرين، كقد جرمتو العديد من ا١تواثيق كاالتفاقيات الدكلية دكف أف تضع 
تعريفا لو، كجدير بالذكر أف الدكؿ العربية كالعديد من دكؿ العآب الثالث يعدكف من أىم 

ا١تدافعُت عن كجود تعريف قاطع ٞترٯتة العدكاف، كمن أبرز النقاط اليت تقًتح الدكؿ العربية 
إدخا٢تا جرٯتة االستيطاف بوصفها أحد أشكاؿ العدكاف كليس الغزك ا١تسلح فقط، كما أف 

بعض الدكؿ الكربل مثل الواليات ا١تتحدة ترل ُب كجود ىذا التعريف القاطع خطورة على 
 .(29)رجا٢تا العسكريُت

     كاٞترٯتة ىاتو تقـو على استخداـ القوة ا١تسلحة عمدا من طرؼ دكلة ضد السيادة أك 
السبلمة اإلقليمية أك االستقبلؿ السياسي لدكلة أخرل، كقد جـر ميثاؽ األمم ا١تتحدة 

 الصادر عن اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة بتاريخ 1/3314كما ٧تد القرار رقم . (30)العدكاف
 الذم أقر أف استعماؿ القوة ُب العبلقات مابُت الدكؿ عمل ٥تالف (31) 14/12/1974

للقانوف الدكٕب بوجو عاـ كيعد عمبل عدكانيا إال إذا كاف من أجل الدفاع الشرعي أك بناءا 
على تدابَت تتخذىا اٞتماعة الدكلية ٔتا يتوافق كا١تيثاؽ، كال ٯتكن التذرع باستخداـ القوة 

. ٖتقيقا ١تصلحة الشعب الذم ٖتارب حكومتو
 
 



331 

 

اٌّجؾش اٌضبٟٔ 
ِجذأ اٌزىبًِ ٚاالّزجبساد اٌذا١ّخ ٌق١بغزٗ 

ال ريب ُب أف ا١تبلحظة  األكٔب اليت ٯتكن إبداؤىا بشفف اكمة اٞتنائية الدكلية تتمثل 
ُب أف ىذه األخَتة ال تعدك أف تكوف منظمة دكلية قضائية دائمة ًب إنشاؤىا ٔتوجب اتفاؽ 

لغرض التحقيق ك٤تاكمة األشخاص الذين - أم أف النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية-دكٕب
يرتكبوف أشد اٞترائم خطورة كاليت تكوف موضع اىتماـ اجملتمع الدكٕب لذلك ال تعترب مكملة 

 .الختصاص ااكم اٞتنائية الوطنية كليست بديبل عنها بفم حاؿ من األحواؿ
كتفسيسا على ذلك فإننا ننتهي إٔب القوؿ بفف القراءة ا١تتفنية لنظاـ ركما األساسي 

مقسما بقدر ال ٮتلو من - إٔب حد كبَت- تفصح عن حقيقة مفادىا أف ىذا األخَت جاء 
الواقعية كالتوازف بُت مصلحة اجملتمعات الوطنية ُب التفكيد على سيادهتا، كاحًتاـ خصوصياهتا 

. (32)من ناحية كبُت مصلحة اجملتمع الدكٕب ُب ضركرة ٛتاية حقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها
إذ نبلحظ أف النظاـ األساسي قد اقتبس ا١تبادئ اليت تدفع بعجلة العدالة ذلك أف 
ااكم الداخلية كحدىا قاصرة عن ٖتقيق العدالة ككذلك ااكم الدكلية ألف أم منها ال 

تستطيع منفردة ٗتطي العقبات القانونية فبل بد من تكاتف  ااكم الداخلية كالدكلية، حىت 
تكمل الواحدة األخرل، كمن أجل ٖتقيق ىذا الغرض كاافظة على التوازف بُت سيادة الدكلة 

 حرص ٤ترركا النظاـ (33)كمكانة اكمة، كإدراكا أل٫تية تكريس معاقبة مقًتُب اٞترائم الدكلية
  .األساسي للمحكمػة اٞتنائية الدكلية على إقرار مبدأ ىاـ ىو مبدأ التكامل

فما  ىو ىذا ا١تبدأ كما ىي اآلثار ا١تًتتبة على األخذ بو كما ىي االعتبارات الداعية      
: إلقراره، ذلك ما سينصرؼ إليو حديثنا ُب ا١تطلبُت التاليُت

  
 اٌّيٍت األٚي

ِب١٘خ ِجذأ اٌزىبًِ 
ٓب يعن النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة بوضع تعريف ٤تدد ١تبدأ 

التكامل، على الرغم من ديباجة النظاـ ككذا ا١تادة األكٔب منو أشارت إٔب أف الدكؿ األطراؼ 
 ، فيكوف بذلك (34)فيو تؤكد أف تكوف ىذه اكمة مكملة للنظم القضائية اٞتنائية الوطنية

لبلختصاص اٞتنائي الوطٍت دائما األكلوية على اختصاص اكمة اٞتنائية الدكلية كللمحكمة 
من النظاـ ُب حالتُت  05كالية النظر ُب اٞترائم اليت كرد عليها النص حصرا ُب أحكاـ ا١تادة 

فقط تتمثل األكٔب ُب حاؿ اّنيار النظاـ القضائي الوطٍت كالثانية عن رفض أك فشل النظاـ 
القضائي الوطٍت ُب القياـ بالتزاماتو القانونية الرامية إٔب التحقيق أك ا١تقاضاة اليت تنصب على 

 (35)األشخاص ا١تشتبو ُب ارتكاهبم اٞترائم الواردة حصرا ُب ا١تادة السالفة الذكر
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فتدخل اكمة اٞتنائية الدكلية إذف يعترب أمرا مكمبل للمحاكم الوطنية، ٔتعٌت أف 
ااكمة ال تتم إذ كاف الشخص قد ٘تت ٤تاكمتو أماـ ااكم الوطنية التابعة لدكلتو شريطة 

أف تكوف ىذه ااكمة جدية كركعيت فيها أصوؿ ااكمات الواجبة، كمرد ذلك ىو احًتاـ 
ا١تبدأ القاضي بعدـ جواز ا١تعاقبة عن ذات الفعل مرتُت كما أف الغرض من ااكمة الدكلية 

ىو عدـ إفبلت اٞتا٘ب من العقاب ككذا إعطاء الدكلة اليت نسب إليها الفعل اجملـر فرصة 
التحقيق كا١تقاضاة دكف أم تدخل ٞتهة خارجية كما أنو ٙتة تربير أساسي من كراء إقرار مبدأ 

. (36)التكامل ىو احًتاـ سيادة الدكؿ كاختصاصها الشخصي فوؽ رعاياىا
ك٦تا سبق يتعُت القوؿ أف مبدأ التكامل ىو تلك الصياغة التوفيقية اليت تبنتها اٞتماعة 
الدكلية لتكوف ٔتثابة نقطة االرتكاز ٟتث الدكؿ على ٤تاكمة ا١تتهمُت بارتكاب أشد اٞترائم 
خطورة، على أف تكمل اكمة اٞتنائية الدكلية ىذا النطاؽ من االختصاص ُب  حاؿ عدـ 

قدرة القضاء الوطٍت عن إجراء ىذه ااكمة بسبب اّنيار النظاـ القضائي أك صورية 
ااكمات كعدـ جديتها  فإف االختصاص آنذاؾ يظل خاضعا لبلختصاص األصيل 

للمحكمة اٞتنائية الدكلية، كما يؤيد ما كرد النص عليو ُب ديباجة النظاـ األساسي كا١تادة 
كالذم يقرر أنو على اكمة أف تقضي  17األكٔب منو بشفف قاعدة التكامل ىو نص ا١تادة 

بعد القبوؿ ُب أحواؿ منها أف تكوف القضية ٤تل ٖتقيق أك مقاضاة ُب دكلة طرؼ، أك أف 
الشخص سبق ٤تاكمتو عن ذات الفعل أك أف الفعل ليس خطَتا لدرجة كافية ك ٯتكن 

للمحكمة من تلقاء نفسها أك بطلب من ا١تتهم أك الدكلة اليت ٢تا اختصاص ٓتصوص اٞترٯتة 
. 19أف تفصل ُب الطعن ا٠تاص بقبوؿ الدعول كفقا ١تا جاء ُب نص ا١تادة 

تنص على إمكانية  03 / 20غَت أف ما ىو جدير بالذكر ُب ىذا الصدد ىو أف ا١تادة 
قياـ اكمة اٞتنائية الدكلية ٔتحاكمة شخص حوكم أماـ ٤تكمة أخرل ُب حالتُت تتمثل 
األكٔب ُب كوف االجراءت اليت اٗتذت حياؿ ا١تذنب كانت بغرض ٘تكينو من اإلفػبلت من 

جرائم تدخل ُب اختصاص اكمة اٞتنائية الدكلية كتتمثل الثانية ُب كوف  ا١تسؤكليػة عن
. اإلجراءات اليت اٗتذت ٓب تتمتع فيها اكمة باٟتياد كاالستقبللية

  كجدير بالذكر أيضا أف مبدأ التكامل ٮتلق قرينة لفائدة الوالية القضائية الوطنية 
:  نلخصها على النحو التإب

. يكوف القانوف ا١تعموؿ بو أكثر ثقة كأكثر تطورا- 
. تكوف إقامة الدعول أقل تعقيبا ألّنا تقـو على أساس سوابق كقواعد مؤلوفة- 
. من ا١ترجح أف يكوف كل من إقامة الدعول كالدفاع أقل تكلفة- 
. تتوفر عادة األدلة كيتوفر الشهود على ٨تو أسرع- 
. يقلل إٔب أدٗب حد مشاكل اللغة- 
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تستخدـ ااكم الية كسائل راسخة للحصوؿ على األدلة كالشهادات ٔتا ُب ذلك - 
. تطبيق القواعد ا١تتعلقة بشهادة الشهود

. (37)تكوف العقوبات ٤تددة بوضوح كقابلة للتنفيذ بسرعة- 
كنشَت أيضا إٔب أف شعور الدكؿ بانتقاص سيادهتا كلد لديها اٟتاجة إٔب ٪تط جديد 

للحفاظ على سيادهتا  كمن ٍب أقر مبدأ التكامل لتكوف اكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة 
مكملة للمحاكم الية بدال من أف تكوف ٢تا األسبقية عليها كما كاف اٟتاؿ ُب ٤تكميت 

يوغسبلفيا كركندا  اللتُت منحتا ما أطلق عليو االختصاص ا١تتزامن باإلضافة إٔب شرط 
األسبقية، كيتعُت منا ُب ىذا اجملاؿ حُت اٟتديث عن ماىية مبدأ التكامل أف تنصرؼ عنايتنا 

هبذا البحث إٔب التعرض ١تسفلة األكلوية ا١تمنوحة للقضاء اٞتنائي الوطٍت ُب كاليتو على 
. اٞترائم الداخلة ُب اختصاص اكمة ٍب عقب ذلك إٔب اآلثار ا١تًتتبة عليو

 
 :أ٠ٌٛٚخ أْمبد االخزقبؿ اٌغٕبئٟ اٌٛىٕٟ -:1

إف النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة قد كلف ىذه األخَتة بقمع      
اٞترٯتة الدكلية على أساس ثانوم كأعطى األكلوية للقضاء اٞتنائي الوطٍت ٔتقتضى ا١تادة 

العاشرة من ديباجية النظاـ األساسي لركما كللمحافظة على مبدأ التكامل فإف ٤تررم نظاـ 
تكوف اكمة "ركما كرسوا ىذا األخَت بوضوح ُب ا١تادة األكٔب اليت نصت صراحة على 

فالقمع اٞتنائي الداخلي إذف ىو القاعدة، كالقمع الدكٕب " مكملة للواليات القضائية الوطنية
 كتفعيبل ٢تاتو القاعدة منحت األكلوية ُب التحقيق كا١تقاضاة بشفف اٞترائم (38)ىو االستثناء

اليت ٗتتص هبم اكمة للقضاء اٞتنائي الوطٍت، ٍب يلي بعد ذلك القضاء اٞتنائي الدكٕب ُب 
حالة تقصَت الدكلة ا١تعنية أك رفضها االضطبلع بوظيفتها ُب إدارة العدالة اٞتنائية ككذا ُب 

 (39)اٟتالة اليت ٭تدث فيها اّنيار تاـ للنظاـ القضائي الوطٍت كفقا ١تا ذكرنا آنفا
     كلعل ذلك ىو ما دفع البعض للقوؿ بفف مبدأ التكامل قد جاء ليكوف ٔتثابة نقطة 
االرتكاز ١تباشرة سلطات القضاء الوطٍت اختصاصو على تلك اٞترائم اليت تدخل ُب نطاؽ 
اختصاص اكمة كُب اعتقادنا أف سبب منح ىذه األكلوية للقضاء اٞتنائي الوطٍت ٓتبلؼ 

ما كاف عليو اٟتاؿ ُب ظل ااكم ا٠تاصة ال سيما ٤تكميت يوغوسبلفيا كركندا ىو أف ىاتُت 
اكمتُت قد تشكلتا ٔتوجب قرار سياسي من ٣تلس األمن بعكس اكمة اٞتنائية الدكلية 
الدائمة اليت كاف إنشاؤىا بناءا على إتاه رغبة الدكؿ لذلك كٔتوافقتها الصر٭تة، كىو األمر 
الذم منح ٢تذه الدكؿ اٟتق ُب أف تباشر كاليتها القضائية كذلك مىت انعقد ٢تا االختصاص 

فإذا ٓب ينعقد أك كاف ىناؾ اّنيار ُب ا١تؤسسة القضائية أك تنازلت الدكلة عن جزء من سيادهتا 
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اختصاصها ُب التحقيق - تباشر تفسيسا على ىذا التنازؿ-للمحكمة اٞتنائية الدكلية
. كا١تقاضاة

     كجدير بالذكر أيضا ُب ىذا الصدد أنو لتجسيد ىذه األكلوية يتعُت أف يسمح للقضاء 
اٞتنائي الوطٍت بإجراء ىذه ااكمة ُب ضوء نطاؽ االختصاص ا١تمنوح لو ٔتوجب التشريع 

الوطٍت، كلعل ذلك ما حدا بالعديد من الدكؿ ُب ّناية اٟترب العا١تية الثانية للعمل على 
موائمة تشريعاهتا الوطنية ك تطوير قواعد قوانينها اٞتنائية ّتعلها تطبق على ا١تتهمُت بإرتكاب 
جرائم اٟترب، كاٞترائم ضد اإلنسانية كبعض اٞترائم األشد خطورة على اجملتمع الدكٕب، كمن 

 كما (40)أمثلة ىذه الدكؿ أسًتاليا كالد٪تارؾ كسويسرا ككركاتيا كركندا ا١تملكة ا١تتحدة بلجيكا
نشَت ُب األخَت أف النظاـ األساسي بتبنيو ٢تذه القاعدة إ٪تا يساىم ُب تشجيع الدكؿ على 

االنضماـ كالتصديق على معاىدة إنشاء اكمة دكف خوؼ أك تردد من العودة إٔب ا١تاضي 
.  كمسائلة الدكلة عن اٞترائم كانت قد ارتكبتها فيما مضى

 
 :ا٢صبس اٌّزشرجخ ٍّٝ أ٠ٌٛٚخ ئْٔمبد اإلخزقبؿ اٌغٕبئٟ اٌٛىٕٟ- : 2

    إنتهى بنا اٟتديث فيما سبق إٔب فكرة قانونية مفادىا أف القضاء الوطٍت ىو األكٔب 
بنظر الدعاكل اليت تدخل ُب نطاؽ اختصاصو عن اكمة اٞتنائية الدكلية، كيًتتب على 

ذلك آثار تثَت ٣تموعة من التساؤالت اليت ترتبط ٔتبدأ التكامل، كأىم ما يًتتب على ذلك 
ىو أثر صدكر قرار النيابة العامة ْتفظ أكراؽ الدعول فهل يؤدم ذلك إٔب امتناع اكمة 

اٞتنائية الدكلية عن النظر من جديد ُب القضية، أـ أف قرار النيابة ال يقف حائبل أمامها كال 
يعد ٔتثابة اٟتكم القضائي كإ٪تا ىو ٣ترد قرار ال حجية لو ُب مواجهة القضاء اٞتنائي الدكٕب؟ 
فالنيابة العامة حينما تباشر سلطاهتا ُب التحقيق تكوف أماـ خيارين فيتمثل األكؿ ُب 
أف ٖتيل الدعول إٔب قضاء اٟتكم للفصل فيها كىي اٟتالة الطبيعية كالصورة التقليدية، أما 

اٟتالة الثانية فتتجسد ُب سلطة النيابة ُب أف توقف السَت ُب إجراءات التحقيق لتنهي بذلك 
الدعول بصدكر قرارىا بفف ال كجو إلقامة الدعول أك ْتفظها، كبالتإب فإذا جاء قرار النيابة 
ُب صورتو األكٔب كأصدر القضاء الوطٍت حكمو سواء باإلدانة أك الرباءة، كاف حكما فاصبل 

ُب الدعول اٞتنائية  مىت كانت ااكمة جدية، ككفر ٢تا جوا اكمات العادلة، غَت أف 
التساؤؿ الذم يثار ىو بشفف اٟتالة الثانية كأثر ذلك على مبدأ التكامل كقبل ذلك ٪تيز بُت 

طبيعة قرار النيابة باألكجو إلقامة الدعول كبُت قرارىا ْتفظ الدعول كما يًتتب على كل منها 
. من آثار

كُب ىذا الصدد نشَت إٔب أف األمر باألكجو إلقامة الدعول ىو ٔتثابة قرار قضائي ينتج 
بعد إجراء ٖتقيقات ُب الدعول كبصدكره ينهي إجراءات السَت فيها، كذلك ١تا يرتبو من أثر 
ىاـ باعتباره قد اكتسب حجية األمر ا١تقضي بو، غَت أف األمر ْتفظ أكراؽ الدعول ال ٬توز 
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حجية األمر ا١تقضي بو ٦تا يبيح للمضركر اللجوء إٔب اكمة اٞتنائية إلعادة النظر ُب 
الدعول، كتفسيسا على ما تقدـ ،فإف اكمة اٞتنائية الدكلية ال ٯتكنها أف تعيد ٤تاكمة 

من  17ذات الشخص مىت صدر قرار بفف ال كجو إلقامة الدعول، كيؤكد ذلك نص ا١تادة 
 من الديباجة كا١تادة األكٔب منو، كيكوف للمحكمة اٞتنائية الدكلية 10نظاـ ركما ككذا الفقرة 

الدائمة أف تثبت عدـ رغبة الدكلة أك عدـ قدرهتا على ا١تقاضاة من كاقع اٟتاالت اليت 
كاليت تتمثل ُب أف ىذا اإلجراء قد  10 من نظاـ ركما كاليت حددهتا الفقرة 17حددهتا ا١تادة 

كاف هبدؼ ٛتاية شخص ا١تتهم من ا١تسؤكلية اٞتنائية، أك حدث تفثَت ال مربر لو ُب مباشرة 
التحقيق كا١تقاضاة، ٔتا يتعارض مع نية تقدٙب شخص ا١تتهم إٔب ااكمة أك مىت كاف ٙتة نوع 

أما إذا كاف القرار الصادر من النيابة العامة مفاده بشفف الدعول . من عدـ اٟتياد أك النزىة
الصفة األخَتة ٕتيز للمحكمة اٞتنائية الدكلية أف تباشر ٦تا يضفي عن القرار الصفة اإلدارية ىاتو 

. (41)التحقيق رغم صدكر ىذا القرار
كحرم بالذكر أيضا أف مبدأ التكامل كمنح األكلوية ُب ا١تقاضاة للقضاء الوطٍت قد 

شكبل ٤تورا أساسيا ُب قرارات الدكؿ بالتصديق على معاىدة ركما،كاالنضماـ إليها كحافزا 
لبعض الدكؿ األطراؼ لتعديل قوانينها حىت تتوافق مع النظاـ األساسي فتصبح ٢تا الوالية 

تلقائيا على مبلحقة اٞترائم الدكلية، فدكر مبدأ التكامل ال يقتصر على ٤تاصرة ا٢تاربُت من 
القضاء الوطٍت ٦تن ارتكبوا اٞترائم الواردة ُب نظاـ ركما األساسي، بل يتخطاه ليكرس ىذه 

اٞترائم ُب قوانُت الدكؿ الداخلية، من خبلؿ أخذ ىذه األخَتة على عاتقها ٦تارسة 
اختصاصها اإلقليمي مزيلة بالتإب العوائق اليت حالت دكف مبلحقة مرتكيب اٞترائم، كبإتباع 

األساسي تكوف قد ضمنت حقوؽ الدكؿ األطراؼ إجراءات التحقيق كا١تبلحقة كفقا للنظاـ 
 (42)ا١تتهم كالضحية اليت هتدؼ معاىدة ركما إٔب ٛتايتها

كأخَتا يتعُت اإلشارة إٔب أف مبلحقة اٞترائم ُب مكاف حصو٢تا يكوف أسهل من الناحية 
العملية من حيث توافر األدلة كالشهود، كمن الناحية ا١تعنوية فإف إحقاؽ ااكم الوطنية 

كمن خبلؿ . للحق كرفعها ٟتصانة اجملرمُت يدعم الثقة ُب اٞتهاز القضائي داخل الدكلة
العرض السابق جدير اإلشارة إٔب أف ٤ترركا نظاـ ركما حُت إقدامهم على إقرار مبدأ التكامل 

. كاف ذلك بناء على دكافع ينصرؼ حديثنا إليها ُب ا١تطلب الثا٘ب
 

 
 اٌّيٍت اٌضبٟٔ

 االّزجبساد اٌذا١ّخ ئٌٝ ف١بغخ ِجذأ اٌزىبًِ
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إذا  كاف مبدأ التكامل يقضي بعدـ استبداؿ القضاء اٞتنائي الوطٍت بالقضاء الدكٕب 
أم باكمة اٞتنائية الدكلية، فليس ٢تذه األخَتة كالية قضائية للتحقيق كا١تقاضاة ُب جرٯتة 

داخلة ُب اختصاصها إذا كاف القضاء الداخلي قد كضع يده عليها، إال ُب حالة امتناع 
القضاء الداخلي عن التحرؾ ١تبلحقة اٞترائم الداخلة ُب اختصاص اكمة اٞتنائية أك ُب 

حاؿ فشلو ُب ذلك أك رفضو إياه كما أشرنا لذلك سلفا كتلعب اكمة اٞتنائية دكر اٟتكم 
فتقرر ُب ظل معطيات ٤تددة مىت يكوف القضاء الداخلي غَت قادر على إجراء ااكمة أك 

غَت راغب ُب تقدٙب اجملـر للعدالة، كتقرر آنذاؾ بنفسها إنعقاد اختصاصها، كىو ما أشارت 
إليو أحكاـ معاىدة ركما، ك ذلك هبدؼ كضع حد لتزايد عدد الضحايا من األطفاؿ كالنساء 

اليت شهدىا القرف اٟتإب كاليت ىددت السلم كاألمن الدكليُت، ( 43)كالرجاؿ ،خبلؿ الصراعات
األمر الذم دفع ٤تررم نظاـ ركما إٔب التفكَت ُب ضركرة صياغة نظاـ يضمن مقاضاة مرتكيب 

ك١تا كانت . أخطر اٞترائم اليت هتدد اجملتمع الدكٕب، حىت ال يفلت مرتكبوىا من العقاب
الدكؿ ٗتشى أف هتدد اكمة اٞتنائية الدكلية سيادهتا تفاديا ١تسفلة تنازع االختصاص حرص 

. كاضعو ا١تيثاؽ إٔب ضركرة صياغة مبدأ التكامل كىو ما سنعاٞتو فيما سيفٌب
 

 :رفبدٞ ِغأٌخ رٙذ٠ذ ع١بداد اٌذٚي - 1
     حرص كاضعو ميثاؽ ركما على ضركرة كضع صيغة قانونية ٖتسم ُب مسفلة الدكؿ 

ا١تًتددة ُب ا١تصادقة على ا١تيثاؽ اليت ترجع ترددىا إٔب كوف نظاـ اكمة اٞتنائية الدكلية يهدد 
سيادهتا ففقركا بذلك ما يعرؼ ٔتبدأ التكامل فكاف بذلك لبلختصاص اٞتنائي الوطٍت دائما 

 كىو ما يتضح جليا من خبلؿ القراءة (44)األكلوية على اختصاص اكمة اٞتنائية الدكلية
ا١تتفنية للقانوف األساسي لركما ىذا األخَت الذم يقر توازنا جوىريا بُت سيادات الدكؿ 

كصبلحيات اكمة اٞتنائية الدكلية 
     لذلك يثبت القانوف األساسي لركما اختصاصا تتقاٝتو اٞتهات القضائية الوطنية 

كاكمة اٞتنائية الدكلية كمن ذلك اعًتاؼ للدكؿ ْتق ٤تاكمة ا١تسئولُت على اٞترائم التابعة 
الختصاص اكمة اٞتنائية الدكلية ٔتوجب منظومتها القضائية الوطنية، كتتطلع صراحة 

اكمة اٞتنائية الدكلية بدكر تكميلي للجهات القضائية الوطنية، ككفنو طعن ُب اٟتالة اليت 
عن االلتزاـ بإقامة العدؿ، كىكذا يتضح - عن قصد أك غَت قصد - تتخلى فيها دكلة طرؼ 

من استقراء نظاـ ركما أف السيادة القضائية لكل دكلة معًتؼ هبا، كيفصح على ذلك سلطة 
التصرؼ اليت منحت ٢تذه األخَتة إزاء مبلحقة مرتكب أك مرتكيب اٞترائم  التابعة الختصاص 

. اٞتهة القضائية
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     إذا ىذا اٟتل الذم جاء بو نظاـ ركما ٭تافظ على سيادات الدكؿ كٮتتلف  عن اٟتل 
الذم ساد إباف إنشاء اكمة اٞتنائية بالنسبة ليوغوسبلفيا سابقا كركندا ذلك أف القانوف 
األساسي  ٢تذه ااكم منحها األكلوية عن اٞتهات القضائية الوطنية، أك ما يعرؼ بشرط 
األسبقيػة كقد أثار  ىذا الشرط األخَت ا١تمنوح ٢تاتُت اكمتُت قدرا كبَت من اٞتدؿ حيث 

شعرت الدكؿ بانتقاص سياداهتا ككانت ىناؾ حاجة إٔب تقنُت جديد من أجل اٟتفاظ على 
سيادة الدكؿ دكف اإلخبلؿ هبدؼ اإلفبلت من العقاب كمن ًب كاف ىناؾ تفكَت ُب أف 

تكوف اكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة مكملة للمحاكم الية بدال من أف تكوف ٢تا األسبقية 
للقانوف األساسي  17عليها كال تتدخل إال ُب اٟتاالت ا١تشار إليها سلفا كيتضح من ا١تادة 

للمحكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة أنو ال ٯتكن للمحكمة أف ٖتاؿ عليها أية قضية إال إذا تبُت 
أف الدكلة ا١تختصة ُب اٟتالة ٓب تبد إرادهتا، أك كانت عاجزة عن إجراء ٖتقيق جدم أك 

.  متابعات 
                           

 :رفبدٞ ِغأٌخ رٕبصُ االخزقبؿ -2
     يتضح من إستقراء نصوص نظاـ ركما ال سيما بإقراره ٔتبدأ التكامل أٌف اكمة 

اٞتنائية الدكلية قد تركت ا١تسؤكلية األكٔب للتدخل كاألسبقية ُب التحقيق كا١تقاضاة بشفف 
اٞترائم الواقعة ُب اختصاصها للدكؿ أٌكال، لذلك نستطيع القوؿ أنٌو كاف أيضا من دكاعي 

األخذ با١تبدأ السالف الذكر ىو تفادم مسفلة التنازع ُب االختصاص اليت ظٌلت دكف حل 
 (45)إٔب حُت إنشاء اكمة اٞتنائية الدكلية الدائمة

ذلك أٌف مبدأ التكامل حُت جعل دكر ىذه األخَتة ٭تتٌل ا١تقاـ الثٌا٘ب مقارنة 
باالختصاص الوطٍت ا١تمنوح للدكؿ األعضاء كباكتفاء اكمة بدكر ا١تراقب الواقي كليس ٢تا 

أف تتدخل إال ُب اٟتاالت اليت أشرنا إليها سابقا، كذلك نرل أٌف ٤تررم ميثاؽ ركما قد 
حسموا ُب مسفلة تنازع االختصاص اليت ال ٯتكنها أف تطرح بفٌم حاؿ من األحواؿ ُب كجود 

ا١تبدأ القاضػي بفكلوية القضاء اٞتنائي الوطٍت ُب التحقيق كا١تقاضاة، كىذا ٓتبلؼ ااكم 
ا١تؤقتة اليت ٯتكن أف نتصور بشفّنا طرح مسفلة تنازع االختصاص بُت القضاء اٞتنائي الدكٕب 

. كبُت القضاء الوطػٍت
من  17     كُب اعتقادنا أٌف ما ىو جدير باإلشارة  إليو ُب ىذا الشفف إٔب أٌف نص ا١تادة 

النظاـ األساسي للمحكمة الدكلية الدائمة أٌكد مضمونو ا٢تدؼ الكامن كراء النص على 
مبدأ التكامل الذم تفادل السقوط ُب أزمة التنازع ُب االختصاص ال سيما كأٌف ىذه األخَتة 
ال ٖتٌل ٤تٌل االختصاصات القضائية الوطنية، كإ٪ٌتا تتدخل حصرا حينما ال تتوافر لدل الدكؿ 

. الرغبة ُب االضطبلع بالتحقيق كا١تقاضاة أك القدرة على ذلك
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. فاألصل أف كل دكلة ملزمة ٔتحاكمة مرتكيب اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا النظاـ
كمن ٍبٌ فبل ينعقد االختصاص للمحكمة اٞتنائية الدكلية إذا قامت الدكلة بواجبها ُب 

االضطبلع أك ااكمة، أٌما إذا ٓب ترغب الدكلة أك كانت غَت قادرة على االضطبلع بواجبها 
 .(46)فإّنا ٖتيل بذلك اختصاصها إٔب اكمة اٞتنائية الدكلية

    فاالختصاص الوطٍت إذف ليس مًتككا للدكلة ٘تارسو كيفما شاءت ككفقا إلجراءات 
ٗتتارىا بكامل حريتها، فهو ليس حٌقا بقدر ما ىو إلزاـ على عاتق الدكلة، فإذا أخٌلت بو 

٭تٌق للمحكمة اٞتنائية أف ٖتٌل ٤تٌلها للقياـ با١تهمة اليت أككلت ُب ا١تقاـ األٌكؿ للدكلة 
 (47)لتحريك عجلة قمع اٞترٯتة الدكلية كالتصدم لكل إفبلت من العقاب

     كمن خبلؿ العرض السابق يتضح جليا أف صراحة النصوص اليت اعًتفت 
باالختصاص القضائي الوطٍت بصفة أصلية كجعلت من اكمة اٞتنائية الدكلية امتدادا 

للقضاء اٞتنائي  الوطٍت، تكوف بذلك قد تفادت أيٌة إثارة أك تنازع ُب االختصاص ُب حاؿ 
حدكث أحد اٞترائم الواردة حصرا ُب ا١تادة ا٠تامسة من ميثاؽ ركما، كالعمل على ىذا النحو 
ىو احًتاـ للقيم كا١تبادئ الشرعية،كما يتضح أيضا أف مبدأ التكامل إ٪تا صيغ ُب نظاـ ركما 
ليوضح طبيعة كحدكد العبلقة بُت القضائُت الوطٍت كالدكٕب كىو ما كاف ٯتثل عقبة ُب سبل 
ٖتقيق العدالة اٞتنائية عند إنشاء ااكم اٞتنائية الدكلية ا٠تاصة، ال سيما ُب ظل النصوص 

اليت كانت ٘تنح ٢تذه ااكم اختصاصات كاسعة اجملاؿ تطغى على االختصاص اٞتنائي 
الوطٍت، كىو ما نعتقد أنو كقف حائبل دكف ٖتقيق الكثَت من فرص النجاح للمحاكم اٞتنائية 

 .ا٠تاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خبرّخ 
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 اٞتنائي القضاء بُت لنمط جديد ُب العبلقة الدكلية اٞتنائية      لقد أسست اكمة
 الدكلية اٞترائم ُب النظر ُب الوطٍت القضاء أكلوية أساس على يقـو القضائية الوطنية كاألنظمة

لذلك فإف إقرار مبدأ التكامل .الدكٕب اٞتنائي لبلختصاص التكميلي كعلى الطابع جهة، من
. للمحكمة األساسي النظاـ عليها يقـو اليت الركائز يعد ْتق من أىم

 مؤسسة بوصفها ١تهامها اكمة ٦تارسة معرض ُب ىذا ا١تبدأ إعماؿ شفف      فمن
 الثانية كبالدرجة الوطٍت، اٞتنائي للقضاء يثبت الذم حفظ  االختصاص دائمة دكلية قضائية
 القياـ على الوطٍت اٞتنائي القضاء قدرة عدـ حاؿ ُب ٦تارسة  اختصاصها من اكمة ٘تكُت

با١تبلحقة كمن شفف ذلك كلو كضع حد لئلفبلت من  الدكلة ا١تعنية رغبة عدـ أك بذلك،
العقاب، غَت أف ٙتة قلق سيظل يساكر اجملتمع الدكٕب يتمثل ُب دكر ٣تلس األمن الذم قد 
يؤدم إٔب شل عمل اكمة كالتقليل من مصداقيتها كسلطتها بشكل مفرط  ٦تا قد يؤثر 

 طبيعة ليوضح جاء التكامل على استقبل٢تا غَت أننا ٬تب أف نؤكد ُب األخَت على أف مبدأ
 سبيل ُب عقبة ٯتثل كاف ما كىو كالدكٕب، بُت النظامُت القضائيُت الوطٍت العبلقة كحدكد
 النصوص ظل ُب السيما ا٠تاصة، الدكلية اٞتنائية إنشاء ااكم عند اٞتنائية العدالة ٖتقيق

 اٞتنائي االختصاص على تطغى النطاؽ كاسعة ااكم اختصاصات ٢تذه تعطي كانت اليت
 اٞتنائية ااكم ٧تاح فرص من كثَتا أىدرت اليت ىي اإلشكالية الواضحة ىذه كلعل الوطٍت،
. ٧تاحها من مقومات كثَتا كأفقدهتا ا٠تاصة
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 اٌىزش١ٔٚب اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ئداسح

 
 ّضّبْ ثٛص٠بْ.د

 ع١ْذح عبِْخ
 اٌمبدس ّجذ اؽّذ اثٓ

 رٍّغبْ عبِْخ
 

:    ٍِخـ
 تطور كمع كا١تعلوماتية االتصاؿ االلكًتك٘ب، اجملاؿ ُب ا١تتسارع التكنولوجي التقدـ إف    

 ا٧تاز كطرؽ أساليب ُب كبَتة تقنية تغَتات إحداث إٔب أدل كاالنًتنت الكمبيوتر أجهزة
 نظم تطوير ُب التقنيات ىذه استخدمت كلقد ا١تؤسسة، أنشطة ٥تتلف ك٦تارسة الوظائف
 األكراؽ من ضخمة كمية باستخداـ تتميز اليت تقليدية معلومات نظم من ا١تعلومات
 إٔب اسًتجاعها، عملية كبطء سريتها على كاافظة ٖتليلها يصعب اليت البيانات لتسجيل

 ىاما دكر يلعب حيث التقليدم النظاـ كاجهها اليت ا١تشكبلت يعاِب  إٓب معلومات نظاـ
 كبناء القرارات اٗتاذ أساسها على يتم اليت للمعلومات منتجا بصفتو ا١تنظمة داخل كحيويا

 استخداـ أ٫تية لتزايد كنظرا ا١تعامبلت، ٔتختلف كالقياـ ا١تشكبلت كحل اإلسًتاتيجيات
 بعد يوما البشرية ا١توارد إدارة معلومات نظاـ ُب عليو اعتمد فقد ا١تعلومات نظم ُب اٟتاسوب

 با١توارد ا١تتعلقة األنشطة ٥تتلف لتنفيذ ا١تطلوبة با١تمارسات القياـ تسهيل أجل من يـو
 .كفعالية بكفاءة البشرية

 البشرية ا١توارد ،إدارة التقنية البشرية،الثورة ا١توارد معلومات نظم:اٌّفزبؽ١خ اٌىٍّبد
.. األفراد كظيفة ككفاءة فعالية الكًتكنيا،

Résume : 

         La gestion des ressources humaines concerne les autres aspects des 

RH, comprenant moins de contraintes légales mais plus sujettes ŕ une 

politique de gestion. La gestion de la carričres du travailleur, de son 

recrutement jusqu'ŕ la pension, y est en particulier développée. Sont ici 

gérées les données personnelles )âge, adresse, famille…), les compétences et 

diplômes, les formations suivies, les niveaux de salaire et la fonction, 

l'enregistrement des données du curriculum vitae. 

         L’e-DRH est la nouvelle forme de gestion informatisée des ressources 

humaines. Elle permet aux directions et management de gérer l’ensemble de 

http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/gcar.html
http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/recrut.html
http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/compet.html
http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/learn.html
http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/fonc.html
http://www.kiminvati.com/e-DRH/Pages/Pages/cv.html
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leurs activités en tenant compte des ressources humaines et en sachant 

rapidement en quantifier les effets )effectifs, coűts, rendement, manque ou 

surplus de personnel …). L’e-DRH peut donner des indicateurs précieux 

conduisant ŕ la prise de décision quantifiée.  

: ِمذِخ
 أثرا كأعضمها القول أىم ىو العمل، كٚتاعات األفراد ُب ا١تتمثل البشرم العنصر إف    

 االنطبلؽ فرص للمنظمة هتيء اليت القرارات يتخذكف الذين فهم ا١تنظمة، حركة تشكيل ُب
. كاالّنيار الفشل كاحتماالت خسائر عنها ينتج مشكبلت تسبب أك  كالنجاح

 ا١توارد توافر عدـ كليس العاملُت، نظم كضعف اإلدارية القدرات فقداف يكوف ما ككثَتا    
 كإدارهتا البشرية ا١توارد ك٘تثل االستثمارات، كعرقلة التنمية، برامج فشل ُب السبب ىو ا١تالية

 ذلك مشل سواء ا١تنظمة أىداؼ ٭تقق الذم الشامل العاـ اإلطار العاملُت، نظم كسياسات
 نظم مشل العمل،أك ظركؼ ٖتسُت أك األفراد  توصيف أك الوظائف كتخطيط األفراد كظائف
 ا١تنظمة داخل مستوياتو بكافة البشرم العنصر كتدريب كإعداد النقل أك الًتقية أك اإلختيار
  كخدمتو،

. منو الكاملة اإلستفادة كٖتقيق    
 إ٧تاز ُب الكفاءة ٔتدل اليـو حىت تقاس زالت ما ا١تنظمة ٧تاح درجة كانت كإذا    

 قياس سيتم- ذلك إٔب باإلضافة -ا١تستقبل إدارة فإف ا١تالية، كا١تؤشرات اإلنتاجية األعماؿ
 البيئة مع كالتكيف كالتطوير التغيَت إلحداث البلزمة القرارات إٗتاذ على بقدرهتا كفاءهتا

 نظمها ك٤تصلة البشرية، ا١توارد ىو كالتكيف التغيَت ىذا ٤تور كإف كاإلبداع، كاإلبتكار
. ا١تختلفة
 كضع هبدؼ ،ليس النظم ىذه تتبٌت كي البشرية ا١توارد االلكًتكنية اإلدارة جاءت لقد    
  ففصبحت ا١تنظمة، ُب البشرية ا١توارد مستقبل لرسم كذلك بل فحسب، التنفيذية ا٠تطط
 األداء رفع كبالتإب كتطويرىم، كفاءهتم ٔتستول كاالرتقاء العاملُت، اختيار حسن تضمن

 ا١تنظمة على نفسها فرضت اليت العوامل من العديد ضوء ُب للمنشفة الكلية كالكفاءة
 كتقدٙب كا٠تدمات اٞتودة ٖتسُت ضركرة اٟتادة،ك كا١تنافسة الوظائف، تنوع منها اٟتديثة،
 التنظيمية، ا٢تياكل كُب الوظائف ُب تغيَت من يتبعو كما التكنولوجي، التقدـ  ك٣تاهبة األفكار
 ... أخرل ٤تل كظائف كإحبلؿ

 
 :اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ٍِِْٛبد َُٔ ريٛس ِشاؽً-1

 كتطور ٪تو ُب اٟتاسوب تكنولوجيا خاصة كبصورة التكنولوجية التطورات سا٫تت لقد    
 :يلي ما ُب تتمثل النظاـ ٢تذا التطورية ا١تراحل كأىم البشرية ا١توارد معلومات نظم
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 با١توارد ا١تتعلقة ا١تعلومات معظم كانت ا١ترحلة ىذه ُب :اٌغز١ٕبد ِشؽٍخ  .11
 براتب كانتهاء كاألجور كالتنقبلت كالًتقية التوظيف بعمليات بدءا ا١تنظمات ُب البشرية
 .يدكيا كتنظم تبوب سجبلت ُب ٖتفظ ا٠تدمات إّناء كمعامبلت التقاعد
 ُب الواردة ا١تعلومات استخداـ صعوبة من تعا٘ب اإلدارة كانت ا١ترحلة ىذه كُب    

 باىظة كانت اٟتاسوبية األجهزة كأف كما ا١تمكنة، بالسرعة إليها اٟتاجة عند السجبلت
 .عالية بقدرات مناسبة ذاكرة على ٖتتوم ال كقد

 استخدمت إذا متوفرة اٟتواسيب أصبحت الفًتة ىذه ُب:اٌغج١ْٕبد ِشؽٍخ  .12
 .ا١تخزكف على الرقابة أك التكالف كاحتساب ا١تالية القضايا ُب ا١تؤسسات قبل من
 ا١ترحلة، ىذه ُب البشرية ا١توارد إدارة ٣تاؿ ُب اٟتاسوب استخدامات أىم كمن    

 أغلب إتهت الشخصية اٟتواسيب انتشار كمع. كالركاتب األجور ٖتديد ُب استخدامو
 األنظمة ىذه تطبيقات كاتسعت البشرية ا١توارد معلومات أنظمة استخداـ إٔب ا١تؤسسات

 احتياجات كٖتديد البشرية للموارد التخطيط ُب كإ٪تا كالركاتب، األجور ٖتديد ُب فقط ليس
 كبرامج كالتطويرية التدريبية الربامج تصميم ُب ككذلك كنوعا، كما البشرية ا١توارد من ا١تنظمة
 .العاملُت صيانة برامج إٔب إضافة التحفيز كبرامج األداء تقييم

 إدارة تطبيقات ُب التوسع إف :اٌؾبمش اٌٛلذ ئٌٝ اٌزغ١ْٕبد ِشؽٍخ  .13
 شجع با١تاضي قياسا ملموس بشكل اٟتاسوبية األجهزة تكلفة كا٩تفاض الشاملة اٞتودة
 أصبح بل البشرية ا١توارد معلومات نظم على االعتماد إٔب ا١تعاصرة ا١تنظمات من العديد

 التنافسية ا١تزايا لتحقيق اسًتاتيجي سبلح ٔتثابة ا١تنظمات قبل من النظم ىذه استخداـ
 لزيادة كاستثماره البشرم ا١تاؿ رأس من ا١تستقبلية باٟتاجات التنبؤ خبلؿ من للمنظمة
 .كاالبتكار اإلبداع

 
 :اٌّْبفشح اٌزم١ٕخ اٌضٛسح ِالِؼ-2

 :أ٫تها متعددة ثورات ُب ا١تعاصرة التقنيات أىم تًتكز
 اآلٕب اٟتاسب ثورة -ا٢تاتف ثورة-

 :الثبلثة الثورات اندماج ثورة-العا١تية الشبكة ثورة -
 .الذكيػة كالبطاقات الشرائح +الوراثية ا٢تندسة +االصطناعي الذكاء
 ا٠تدمات من جديدة أ٪تاطان  كأنتجت كثَتة ٣تاالت ُب الثورات تلك انعكست كقد

 :أ٫تها  ا١تؤسسي األداء  ُب كأ٪تاطا كا١تنظمات كا١تنتجات
 Cyber- Medicine       بعد عن العبلج
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 -E- Learning  بعد عن التعليم
 E- Commerce   اإللكًتكنية التجارة

 E- Banking     اإللكًتكنية ا١تصارؼ
 Flexible Manufacturing Systems انًزَـــت    اإلنتاج نظم
 إدارة نظم   Enterprise Resources Planning ا١تشركع موارد ٗتطيط نظم
  Customer Relations Management System العمبلء

 E- Government  اإللكًتكنية اٟتكومة

   
 :إٌَّّبد فٟ اٌؾذ٠ضخ اٌزم١ٕبد آصبس -3

 ك٣تاالهتا، أشكا٢تا بكافة العمل منظمات على اٞتديدة التقنيات استعماؿ انعكس    
 عمل كأساليب ك٦تارسات أفكار أنقاض على جديدة ك٦تارسات أكضاعان  كأنتجت

 األكضاع لتلك كسيكوف ا١تعاصرة، التقنيات تلك ظهور قبل فيما سادت كانت كاىتمامات
 .ا١تنظمات تلك ُب البشرية ا١توارد كفعالية ىياكل على تفثَتاهتا

 
 :اٌزم١ٕخ ا٢صبس -3-1

 نتيجة العآب ُب تفثَتىا كانعداـ األعماؿ، حركة ُب تفثَتىا كتضاؤؿ ا١تسافات اختفاء-
 .اٟتديثة االتصاؿ لوسائل االستعماؿ تزايد

 كاف أيان  للمنظمة تتحقق أف يكفي إذ ا١تنظمات، نشاط ُب ا١تكاف أ٫تية تضاؤؿ-
 .الكفاءة بنفس عملياهتا أداء ليمكنها االتصاؿ آليات موقعها

 ا١تنظمة تستطيع إذ ا١تنظمات، قدرة أك كفاءة ٖتديد ُب الكبَت اٟتجم أ٫تية عدـ-
 ا١تعلومات تقنيات باستخداـ الكبَتة ا١تنظمة كفاءة بنفس ا٠تدمات أداء الصغَتة

 عن حجمها يزيد ال ا١تعاصرة ا١تنظمات كأ٧تح أىم من كثَت األمر حقيقة ُب كاالتصاالت،
 .متطورة تقنية ٖتتية بنية مع أفراد بضعة

 النظر بغض كا١توردين كالعمبلء فيها كالعاملُت ا١تنظمات بُت التواصل ككفاءة سرعة -
 .التوقيت كاختبلؼ ا١تسافات عن

 :اٌزغ٠ٛك ٚ اإلٔزبط ٍّٝ ا٢صبس  -3-2

 .الزبائن طلبات ْتسب كا٠تدمات ا١تنتجات تعديل على القدرة-
. امولة التقنيات باستثمار كاالنتقاؿ اٟتركة على القدرة زيادة-
 فحص على اٟتاسبات قدرة نتيجة األسواؽ ُب ا١تتخصصة الشرائح على للًتكيز ا١تيل-

 .ا١تختلفة الشرائح ٦تيزات كبياف األسواؽ تركيب عن ا١تعلومات كتصنيف كٖتليل
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. ا١تتكيفة التنظيم كىياكل ا١ترنة اإلدارة أ٪تاط إٔب التطور-: اٌزغ١١ش ٍّٝ ا٢صبس -3-3
 .اٞتامدة كالنظم القواعد من أكثر االتصاالت تقنيات تربطها اليت ا١تنظمات كظهور

 من يعملوف الذين األفراد ازدياد نتيجة للعمل كفماكن كا١تكتب البيت تداخل-
 .للجميع ا١تتاحة كاالتصاالت ا١تعلومات تقنيات إمكانيات مستثمرين مناز٢تم

 كا١توارد ا٠تامات نقص على كتتغلب جديدة مواد خلق من التقنيات تتمكن-
 .اٟتقيقي النادر ا١تورد ىو اإلنساف يكوف ٍب كمن الطبيعية،
 .الذاتية الرقابة أ٪تاط إٔب البشر على ا٠تارجية الرقابة كأساليب أ٪تاط من التحوؿ-

 العمل أسواؽ ُب مستوياهتا كتقارب ا١تعرفة ذكم العاملُت كدخوؿ ركاتب معدالت ارتفاع-
 الركتينية األعماؿ ُب يعملوف الذين العاديُت للعاملُت الركاتب مستويات كا٩تفاض ا١تختلفة،
 .الركاتب توزيع إعادة كبالتإب

 العمل يستمر الذم الوقت نفس ُب الفراغ أكقات كزيادة للفرد العمل كقت ا٩تفاض-
 .الساعة مدار على با١تنظمات

 اٟتديثة التقنيات آثار تتبلور  :اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ٚأداء ١٘ىً ٍّٝ ا٢صبس -3-4
 ا١تنظمة مكونات بُت الًتابط من ا١تزيد كحققت كا١تسافة، الوقت فجوات اختزلت كوّنا ُب

 كالوفاء السوؽ ١تتغَتات االستجابة سرعة أكدت كما معها، ا١تتعاملُت كا١توردين كأسواقها
 منظمات ُب البشرية ا١توارد ىياكل على اآلثار تلك انعكست كقد. الزبائن لطلبات اآل٘ب

 :التإب النحو على ا١تعاصرة العمل
 من أقل أعداد إٔب االحتياج نتيجة العاملة القول حجم لتقليص الواضح االٕتاه-
 .أعلى بكفاءة األعماؿ ذات ألداء العاملُت
 بُت الوساطة أعماؿ ُب ا١تتخصصُت الوسطى اإلدارة فئة الختفاء الواضع االٕتاه-

  العليا اإلدارة
 .التنظيمية مواقعهم اختبلؼ على التنفيذيُت كفئات

 ٤تلهم ٖتل حيث مورديها أك كزبائنها ا١تنظمة بُت الوسطاء اختفاء إٔب االٕتاه كذلك-
 .اإلنًتنت عرب التعامل أك الوقت ُب التوريد مثل كا١تعلومات االتصاالت تقنيات

 أعماؿ يشغلوف كانوا الذين ا١تهارة كعدٯتي متوسطي العاملُت إٔب االحتياج ضعف-
 اٞتديدة التقنيات حلت حيث ذىنية مهارات إٔب االحتياج دكف عضلية قدرات تتطلب
 .أعلى بكفاءة ٤تلهم
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 أعماؿ ُب ا١تتخصصُت ا١تعرفة ذكم العاملُت من جديدة فئات إٔب االحتياج تنامي-
 القادرين الذىنية كالقدرات الفكرية ا١تهارات أصحاب من كغَتىم اآلٕب للحاسب الرب٣تة
 .ا١تختلفة ا١تنظمات كأنشطة اإلدارة أعماؿ ُب كتطبيقاهتا اٞتديدة التقنيات استيعاب على

 ُب إليهم تعهد اليت الصبلحيات تفعيل على القادرة البشرية ا١توارد إٔب االحتياج تزايد-
 .الفريق ُب العمل على القدرة أ٪تاط إٔب متزايدة بدرجات ا١تتجهة ا١تعاصرة ا١تنظمات
 كاالنتقاؿ األعماؿ تنويع على ىائلة بقدرات تتمتع بشرية موارد إٔب اٟتاجة تزايد-

 الثقافات مع التكيف على كالقدرة العآب، اتساع على ا١تختلفة العمل مواقع بُت السريع
 .العا١تية ا١تنظمات معها تتعامل اليت ا١تتعددة

 العمل ظركؼ كاقع مع تتناسب مهمة ٓتصائص اٞتديدة البشرية ا١توارد ٘تتع أ٫تية-
 كاالستعداد كالتجديد كاالبتكار التميز إٔب كالسعي اإل٧تاز ُب الرغبة:أ٫تها كمن اٞتديدة
 .التغيَت كاستيعاب كتقبل للخدمػة
 كتغَت ،"الشراكة "مفهـو إٔب" االستخداـ "مفهـو من العمل كعبلقات نظم ٖتوؿ-

 .ا١تنظمة ُب" مصلحة أصحاب "كوّنم إٔب" أجراء "كوّنم من البشرية ا١توارد إٔب النظرة
 ا١تنظمة لقطاعات العاملة اليد توفَت ٣ترد من البشرية ا١توارد إدارة اىتماـ ٖتوؿ-
 استقطاهبم من ا١تستهدفة النتائج لتحقيق البشرية ا١توارد بتشغيل أصيل اىتماـ إٔب ا١تختلفة
 ."Performance Management" .األداء إدارة. "مفهـو بتفعيل كذلك للعمل
 

 :اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ثاداسح اٌّزٍْمخ اٌزىٌٕٛٛع١ب خقبئـ-4
 تطبيق من تنتج البشرية، ا١توارد إلدارة اٟتديثة النظم تطبيق عن النإتة ا١تنافع إف

:  اآلتية با٠تصائص تتصف التكنولوجيا كىذه النظم، ىذه َب التكنولوجيا
 الكلى بالنظاـ ا١تختلفة الوظائف ترتبط مدل أم إٔب التكامل يعٌت :اٌزىبًِ -4-1

 ا١تعلومات نظم مع البشرية ا١توارد إدارة معلومات نظم تكامل ىنا بالتكامل كيقصد للمنظمة،
 . باألجور التنبؤ ا١تنافع، إدارة با١توازنات، ا١تتعلقة األخرل

 نظاـ تكامل على القواعد ىذه تعمل :ًِْب ِٚشرجيخ ّبِخ ث١بٔبد لٛاّذ -4-2
 . با١تنظمة ا١ترتبطة الكلية النواحي عن ا١تعلومات توفَت خبلؿ من ا١تعلومات
 نظم بتصميم تقـو اآلٔب اٟتاسب إنتاج شركات :اٌّشٔخ اٌزىٌٕٛٛع١ب -4-3
 القرار دعم نظم مثل الكبَتة با١تركنة تتسم التطبيقات كىذه البشرية، ا١توارد إدارة معلومات

 . البشرية با١توارد ا١تتعلقة التشغيل كنظم
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 آمنة ٔتعلومات ٘تدنا أف ٬تب البشرية ا١توارد إدارة نظم :ا٢ِٕخ اٌٍِّْٛبد -4-4
 غَت بطرؽ عليها اٟتصوؿ من ا١تنظمات ُب ا١توجودة كا١تعلومات البيانات ٟتماية كذلك

 . اآلخرين قبل من رٝتية كغَت مرخصة
 األخرل، ا١تنظمات من ا٠تدمة على اٟتصوؿ ٓتطوات تعٌت كىى :اًٌّْ رذفك -4-5

 كا٢تدؼ. ا١تنظمة داخل إلكًتكنيان  كا١تلفات ا١تستندات إعداد خبلؿ من يتم العمل كتدفق
 ،توفَت العمل العمليات،تبسيط فاقد كإزالة تقليل ىو إلكًتكنيان  اإلجراءات لتحسُت الرئيسي

 . ا٠تدمة أداء ُب األخطاء كخفض النشاط فًتة خفض العملية، من مرتدة تغذية
 إلكًتكنيان  تكوف أف ٯتكن البشرية ا١توارد إدارة نظم من بعض :ا١ٌٍّْبد ر١ّٕو -4-6

 األجور حساب خطوات كالتعيُت، االختيار خطوات مثل العمليات تنميط خبلؿ من
 . منها كا٠تصومات كاالقتطاعات كا١ترتبات
 البشرية ا١توارد إدارة نظم مكونات من: اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّٛالِ اإلٔزشٔذ -4-7

 كا١تواقع اإلنًتنت استخداـ تتيح كالىت ا١توارد ٗتطيط نظم َب الرائدة الشركات تقدمها الىت
 من عليها اٟتصوؿ ٯتكن التوظف تطبيقات أف كما األداء، تكاليف ٗتفض اإللكًتكنية

 . ا٠تاصة أك اٟتكومية اإللكًتكنية ا١تواقع  ٥تتلف خبلؿ
 
 :اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ئداسح ٍِِْٛبد َٔبَ رق١ُّ خيٛاد -5

 :كىي البشرية للموارد ا١تعلومات نظاـ لتصميم تتبع أساسية خطوات ٜتس ىناؾ    
 ككضع ا١تشاكل كإدراؾ ٖتليل ا٠تطوة ىذه تتضمن :ٌألَّٔخ األٌٟٚ اٌزؾ١ًٍ -5-1

 من كاليت البيئة عن الناٚتة كالصعوبات ا١تعوقات كافة كتعريف ٖتديد إٔب إضافة ٢تا، اٟتلوؿ
 إعداد كذلك للنظاـ، التشغيلية كا١تتطلبات األىداؼ كٖتديد النظاـ ُب تؤثر أف ا١تمكن
 .العاملُت األفراد سياسات عن كاُب كتقرير جدكل، دراسة

 لؤلىداؼ كفقا بديلة أنظمة كضع على ىذه تنطوم:ٌألَّٔخ األٌٟٚ اٌزق١ُّ -5-2
 لكل البلزمة ا٢تندسية ا١تتطلبات كٖتديد كاالقًتاحات، التوصيات كضع كذلك كا١تعوقات، اددة
 .ا١تقًتح النظاـ على كا٢تندسية البشرية العوامل تفثَت كتقييم ٖتديد مع بديل

 ٢تندسة التفصيلية الشركط ٖتديد على ا٠تطوة ىذه تركز :األَّٔخ ٕ٘ذعخ -5-3
 األنظمة ُب ا١تستخدمة البلزمة كاألدكات التسهيبلت ككضع األنظمة، كتشغيل اآلالت

 ا١تصممة، لؤلنظمة بديل لكل التكلفة فاعلية حوؿ دراسة بتنفيذ القياـ كذلك ا١تختلفة،
 العاملُت لؤلفراد البلزمة الشركط كهتيئة توفَت ذلك إٔب القرار،إضافة اٗتاذ مسؤكلية كٖتديد

 .ا١تختلفة األنظمة على
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 الفرعية األنظمة كاختبار ٖتديد ا٠تطوة ىذه تتضمن :األَّٔخ ٚريج١ك اخز١بس -5-4
 .النظاـ تطبيق أثناء اختبارات ىناؾ تكوف لؤلفراد،كما الكلي النظاـ اختبار ككذلك

 تقييم النظاـ، أداء قياس :التالية اٞتوانب ا٠تطوة ىذه تتضمن :األَّٔخ رم٠ُٛ -5-5
 ا١تستمر التقوٙب ا١تعدؿ، النظاـ تطبيق الضركرة، عند النظاـ تعديل إمكانية النظاـ، أداء

. للنظاـ كا١تتابعة
 

 :اإلٌىزش١ٔٚخ اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ئداسح -6
 إٔب أساسا كالسعي البشرية ا١توارد إدارة بوظيفة للقياـ مصمم نظاـ ىو: اٌّفَٙٛ -6-1

 البشرم العنصر استخداـ ككيفية بفعالية ا١تختلفة القرارات الٗتاذ لئلدارة ا١تعلومات توفَت
 بناء ىو ا١تعلومات ىذه توفَت ُب األساس كأف. ا١تنظمة أىداؼ ٖتقيق ُب أداءه مستول كرفع

  .كالربامج كالوظائف باألفراد تتعلق اليت البيانات تضم Data Base بيانات قاعدة
 االستيعاب على تقـو جديدة إدارية منهجية" اإللكًتكنية البشرية ا١توارد فإدارة    

 إلدارة األساسية الوظائف ٦تارسة ُب كاالتصاالت ا١تعلومات لتقنيات الواعي كاالستخداـ
 .البشرية ا١توارد كتنمية

 ا١تتغَتات عصر معطيات يتبٌت اإلدارية كا١تمارسة الفكر من جديد ٪تط ىي أك
 ا١تعلومات تقنيات كتستثمر الفاعلة آلياتو كيطبق ا١تتجددة، تقنياتو كيستوعب السريعة،

. كظائفها أداء ُب كاالتصاالت
 :نذكر ٯتيزىا ما أىم :اإلٌىزش١ٔٚخ اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ئداسح خقبئـ -6-2 
 األساسية كالرسالة الرؤية كضوح حيث من" اإلسًتاتيجية اإلدارة" مفاىيم تبٍت -
 األىداؼ كٖتديد كا٠تارجي، الداخلي ايط ا١تناخ مع اإل٬تايب كالتعامل للمنظمة

 .البشرية ا١توارد إلدارة اإلسًتاتيجية
 ا١توارد ىيكل كتطورات العمل سوؽ ُب التحوالت مع كاإل٬تايب الفورم التعامل -
 تلك مع يتوافق ٔتا كاالختيار االستقطاب كخطط أساليب كتعديل للمنظمة، البلزمة البشرية

 .التحوالت
 العمل كإجراءات كنظم التنظيمية ا٢تياكل ىندسة إلعادة كالسريع ا١تستمر التطوير -
 ١تواكبة البشرية ا١توارد إدارة شؤكف ُب كا١تسئوليات الصبلحيات كتوزيع القرارات اٗتاذ كأسس

 .التقنية تطورات
 لتنمية كتوظيفها البشرية للموارد ا١تًتاكمة كا١تعرفة ا٠تربات كاستثمار التعلم تيسَت -
 :الثبلثة بفبعادىا" ا١تعرفة إدارة "مفهـو خبلؿ من للمنظمات التنافسية القدرات
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 KNOWLEDGE  ا١تعرفة توزيع KNOWLEDGE CEEATION  ا١تعرفة خلق

DISSMINATION ا١تعرفة استخداـ  KNOWLEDGE APPLICATION 

 على االعتماد - .األفضل البشرية ا١توارد عن ْتثان  العا١تي العمل سوؽ ُب التعامل-
 االتصاالت، كتقنيات ا١تعلومات، كتقنيات اآلٕب، اٟتاسب كىي األساسية العصر تقنيات
 الداخلية الربط كشبكات اإللكًتك٘ب الربيد انتشار من عنها نشف كما اإلنًتنت كشبكة

 .كا٠تارجية
 

 :e-HRM ئٌىزش١ٔٚب اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ئداسح ِغبالد -7
 ا٠تدمات تقدٙب تشمل ،أربعة إٔب األساسية e-HRM ٣تاالت تقسيم ٯتكن    

 كٖتفيزىم ا١توظفُت مع كالتواصل كالتدريب التعاكف تسهيل ،األفراد إدارة ،للموظفُت األساسية
: األربعة اجملاالت تلك  التإب الشكل كيوضح
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 ٘تاما ٗتتلف فقد ،اليومية العملية اٟتياة ُب معا تتداخل قد اجملاالت تلك أف من بالرغم    
 ال البشرية با١توارد ا٠تاصة العمليات تنفيذ ُب e-HRM فاستخداـ منها، لكل الرب٣تية اٟتلوؿ

. العكس أك اإلنًتنت شبكات عرب التدريب برامج تقدٙب بالضركرة يعٍت
 يكوف ال قد كلكن ،اجملاالت ىذه من ٣تاؿ لكل التطبيقات من العديد ىناؾ     
 كل استخداـ إٔب الكربل ا١تنظمات من كثَت ٖتتاج ال كقد ،ا١تنظمات ٞتميع مبلئما بعضها

 .ا١تنظمة احتياجات معظم تلبية على القدرة النظم ألحد يكوف فقد ،ا١تتاحة التطبيقات

 ُب العاملُت على التكنولوجيا ٥ترجات أىم من إف :األعبع١خ اٌخذِبد  -7-1
 ا١تهاـ بعض كتنفيذ با١تشاركة ا١تختصُت لغَت السماح ىو البشرية، ا١توارد ٮتص فيما ا١تنظمة

 تطوير ذلك على األمثلة أكضح كمن ،HR ُب العاملُت اختصاص من تقليديا كانت اليت
. كالعاملُت للمدراء الذاتية ا٠تدمات كتكنولوجيا تطبيقات

 اإلنًتانت أك اإلنًتنت طريق عن سواء إلكًتك٘ب بشكل األساسية ا٠تدمات تقدٙب إف    
: منها نذكر عديدة مزايا لو

 النماذج من ا١تعلومات نقل أخطاء كٕتنب ،دقة أكثر بطريقة البيانات حفظ -1
 .البيانات قواعد إٔب اليدكية

 من التخلص ًب حيث ،البشرية ا١توارد بقسم ا٠تاصة اإلدارية ا١تصاريف خفض -2
 إدخاؿ مثل الركتينية اإلدارية بالعمليات القياـ إٔب ا١توظف ٭تتاج يعد كٓب  ،الورقية النماذج
 .البيانات

 النماذج كتكاليف اٟتفظ أماكن توفَت حيث من ،الورؽ استخداـ نفقات خفض -3
 .كتوزيع طباعة من الورقية

 على األمثلة كمن البيانات قواعد تكامل نتيجة البشرية ا١توارد نظم تفاعل زيادة -4
 ٔتواعيد ا١توظفُت تذكَت أك البيانات قواعد خبلؿ من التدريبية االحتياجات ٖتديد ذلك

 .التدريب

 مستوياهتم حسب ا١تدراء يستطيع ْتيث ،اإلدارية ا١تعلومات كفاءة ٖتسُت -5
 ككفق احتياجاهتم حسب كإحصائيات تقارير كإصدار البيانات على االطبلع من ا١تختلفة
 . ا١تدراء ٭تددىا خاصة معايَت

 ا١تاضي ُب ٖتدث كانت اليت ا١تشكبلت كتبلشي ،العمل سَت مراقبة إمكانية -6
 .الورقية النماذج فقداف نتيجة

 ُب كخاصة ،كاٟتضور الوقت تسجيل كنظم الركاتب نظم بُت أكرب تكامل إ٬تاد -7
 .العمل ساعات عدد على تعتمد اليت الركاتب نظم

 



355 

 

 كظائف ٖتويل خبلؿ من فاعلية أكثر بشكل األفراد إدارة ٯتكن: األفشاد ئداسح 7-2
HR اإللكًتك٘ب كاالستقطاب ،بالكامل إلكًتكنية كظائف إٔب e-Recrutement، تقييم 

 :الوظائف لعذه باختصار كسنتعرض  ،الوظائف من كغَتىا اإللكًتك٘ب األداء

 اليت اجملاالت أىم من اإللكًتك٘ب التوظيف يعترب  :اإلٌىزشٟٚٔ اٌز١ٍٛف -7-2-1
 التوظيف طرؽ ُب عا١تي جذرم ٖتوؿ حصل حيث ،e-HRM استخداـ فيها يتم أف ٯتكن

 بداية منذ الغربية الدكؿ ُب ينتشر اإللكًتك٘ب التوظيف كبدأ ICT كسائل على اعتمادا
. كا٠تاص العاـ القطاع لدل للعمالة الرئيسي ا١تصدر كأصبح ،التسعينيات

 التوظيف عملية كفاءة زيادة على يعمل اإلنًتنت على ا١تعتمد اإللكًتك٘ب التوظيف إف
. العصرية التوظيف عملية من أساسي جزء كأصبح للوظائف للمتقدمُت أك للمنظمة سواء

 حرب ُب أساسي حقل ىو االستقطاب عمليات لتسريع اإلنًتنت استعماؿ إف     
 خبلؿ لبلستقطاب للتكنولوجيا األساسي ارؾ اإلنًتنت كسيبقى ،ا١تواىب عن البحث

  القادمة السنوات
 توصل األمريكية، ا١تتحدة الواليات ُب 2006 عاـ أجريت إلحصائيات رفوفقا     

 Schramm، 2006) للتوظيف اإلنًتنت استعماؿ ٮتص فيما التالية النتائج إٔب الباحثوف

P4:) 
 عن للبحث اإلنًتنت عمل عن يبحثوف ٜتسة كل بُت من أفراد ثبلثة يستعمل -1
 .كظائف

 اإلنًتنت على التوظيف إعبلنات يقرؤكف كظائف عن الباحثُت األفراد من 88% -2

 التوظيف كطلبات الذاتية سَتهتم يرسلوف كظائف عن الباحثُت األفراد من 60% -3
 . اإلنًتنت عرب

 لوضع اإلنًتنت على ا١تباشرة التوظيف لوحات يستعملوف األفراد من 40%
 . الذاتية سَتهتم

 توفَت إٔب باإلضافة ،ا١تؤىلُت األفراد كٞتذب الوظائف عن لئلعبلف اإلنًتنت يستعمل     
 ٯتكن كىويتها،كما ا١تنظمة كثقافة ا١تطلوبة كا١تؤىبلت الوظيفي بالوصف تتعلق معلومات
 لعرض التكنولوجيا استخداـ خبلؿ من ا١تنظمة عن كحقيقية كاقعية نظرة إلعطاء استعمالو

. ا١تنظمة كمواقع العمل فرؽ على التعرؼ أك العمل مكاف
 كبَتة أ٫تية ٢تا االختيار أنظمة  :e-Sélection اإلٌىزشٟٚٔ االخز١بس- 7-2-2

 لشغل ا١تؤىلُت األشخاص على اٟتصوؿ فرص زيادة من ا١تنظمة ٘تكن أّنا حيث جدا
 ،ا١تقاببلت تشمل معينة اسًتاتيجيات من متنوعة ٣تموعة على األنظمة ىذه كتعتمد ا١تناصب
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 كإمكانيات لقدرات سليم تقدير على للحصوؿ كغَتىا الشخصية االختبارات ،القدرة اختيار
. للوظيفة ا١تطلوب ا١تدل ضمن للوظيفة ا١تتقدـ

 ُب التكنولوجيا استخدامات أقدـ من لعل :اٌْب١ٍِٓ ٚغ١بة ؽنٛس ِزبثْخ -7-3
 أجهزة خبلؿ من ،للعمل كاالنصراؼ اٟتضور تسجيل كظيفة ىي البشرية ا١توارد إدارة كظائف

 إلدخاؿ خاصة بطاقات إٔب بعدىا تطورت كاليت الورقية البطاقات ذات اإللكًتكنية التسجيل
. خاصة حاسوبية أنظمة خبلؿ من التسجيل إٔب تطورت ٍب ،البيانات
 التعلم ىو اإللكًتك٘ب التعلم إف :e-Learning اإلٌىزشٟٚٔ اٌزٍُْ- 7-4

 شبكات أك مغلقة شبكات على سواء ا١تختلفة كبر٣تياهتا اآللية اٟتاسبات باستخداـ
 ا١ترف التعلم أشكاؿ أكثر ىو اإللكًتك٘ب التعلم أصبح كقد ،اإلنًتنت شبكات أك مشًتكة
. بعد كعن مفتوح مرف تعلم كىو شيوعا
 التطور من أساسيا جزءا أصبحت حىت اإللكًتك٘ب التعلم تكنولوجيا تطور استمر     

 كااكاة التدريب ٣تاالت ُب كخاصة دكرىا كتعاظم البشرية ا١توارد إدارة ألنظمة التكنولوجي
. كاقعية أكثر ااكاة كجعل

 مساعدة ،كالوقت بالتدريب ا٠تاصة النفقات توفَت ُب اإللكًتك٘ب التعلم أ٫تية تربز     
 كتنمية بالتعلم أمامهم الفرصة إتاحة إٔب إضافة ،للتدريب ا١تناسب الوقت إدارة ُب ا١توظفُت
. كظائفهم ُب البقاء مع مهاراهتم

 
  :e-HRM اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ -8

  يواجو ا١تسئولوف عن إدارة ا١توارد البشرية با١تنظمات ة نتيجة لتطبيق متطلبات التسيَت   
:  اإللكًتك٘ب ٣تموعة من التحديات تتمثل ُب

استقطاب كاختيار أفضل العناصر اليت ٯتكنها استخداـ النظم التكنولوجية اٟتديثة - 
.  خرينُب التعامل مع اآل

االستجابة للتغَتات ُب نظم كقوانُت العمل كالعماؿ كا١تًتتبة على استخداـ نظم - 
.  التكنولوجية اٟتديثة

 . التحوؿ من االىتماـ با٠تطط التكتيكية إٔب تطبيق التخطيط االسًتاتيجي
سوء الفهم ا١تتعلق بفف كظيفة إدارة ا١توارد البشرية ال تساىم ُب القيمة ا١تضافة إزالة - 

 .للمنظمات العامة أك ا٠تاصة
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 اٌخبرّـخ
 

 القاعدة االلكًتك٘ب ا١تعلومات نظم من ا١تنظمة تستقيها اليت ا١تعلومات تشكل    
 ٥تتلف ُب ا١تعلومات نظم كتتدخل كاإلسًتاتيجية، التكتيكية القرارات الٗتاذ األساسية
 كظيفة ُب االلكًتك٘ب ا١تعلومات نظم أ٫تية كتربز ا١تنظمة، ُب اإلدارية كا١تستويات الوظائف

 كاٟتصوؿ كمعاٞتتها البيانات ٖتليل ُب كالفعالية الكفاءة زيادة خبلؿ من البشرية ا١توارد إدارة
 بتحقيق يقـو فهو البشرية ا١توارد إدارة أنشطة ٔتختلف القياـ أثناء( ٥ترجات )معلومات على

 ٖتسن كفاءات طرؼ من مسَتا كاف إذا كىذا كتكلفة، ككقت جهد بفقل ا١ترغوبة النتائج
 التحديات ظل ُب خصوصا ايط كتغَتات ا١تنظمة متطلبات حسب كتعديلو استخدامو

 تغَتات مواكبة ا١تنظمة ُب القرار متخذم كعلى البشرية، ا١توارد إدارة نظم تواجو اليت
 من عالية درجة ٖتقيق إٔب كالسعي منظماهتم على للمحافظة ا١تعلومات تكنولوجيا
. التنافسية
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 .اٌؾش١ّخ غ١ش اٌزغبس٠خ 
 
 

 ل٠ٛذس ِغشثٟ. د
 ع١ْذح- اٌيب٘ش ِٛالٞ عبِْخ

 
: ٍِخـ
 با١تنافسة ا١تتعلق 1995 جانفي 25 ُب ا١تؤرخ 95/06 رقم األمر أحكاـ قصور أماـ     

 ُب السوؽ عمل آليات كضع ضركرة من االقتصادية ا١تتطلبات فرضتو ١تا كنتيجة ،(ا١تلغى)
 ضحية االقتصاديُت كاألعواف ا١تستهلكُت ١تصاّب كٛتاية ضماف أكرب توفَت بغية شفاؼ، إطار

. الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات
 على ا١تطبقة القواعد ٭تدد قانوف إصدار ًب النإتة، النقائص ٗتطي أجل كمن
 بالتجارة "يعرؼ ما انتشار نتيجة الوطٍت، للسوؽ الفعالة ا١تراقبة لضبط التجارية، ا١تمارسات

 أحكاـ إصدار ًب كبا١تقابل. الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات ظهور إٔب أدت اليت ،"ا١توازية
 غَت ا١تمارسات على العقوبات كتطبيق التجارية ا١تمارسات تلك ضبط أجل من تنظيمية
 .الشرعية

. ا١تخالفات متابعة الشرعية، غَت ا١تمارسات :اٌذاٌخ اٌىٍّبد
 

Résumé: 

Le terme de pratique commerciale illicites, introduit par la loi de 

modernisation de l’économie, vise a renforces les attributions de l’Etat en 

matičre de stabilisation des prix, de lute contre les pratiques  spéculatives, 

sous toutes ses formes et de sanction des infractions y afférentes. 

En effet, cette notion, définie par la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant 

les Rčgles applicables aux pratiques commerciales.                                         

 
: ِمذِخ
 على ا١تطبقة القواعد ٭تدد الذم 02-04 رقم القانوف خبلؿ من ا١تشرع حاكؿ لقد     

 ٔتبدأ ا١تساس دكف التجارم، النشاط ضبط أجل من آليات يضع أف ،(1)التجارية ا١تمارسات
 ا١تضاربة ا١تمارسات مكافحة ُب الدكلة اختصاصات تعزيز خبلؿ من كذلك. االقتصاد حرية
. هبا ا١تتعلقة ا١تخالفات كمعاقبة أشكا٢تا بكل
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 ا١تنظمة إٔب االنضماـ ٨تو التوجو يتطلب العا١تي االقتصادم الفضاء أف كما     
 مع الوطنية التشريعات تكييف طريق عن إال ذلك يتحقق كلن ،(OMC) للتجارة العا١تية

  .كالشريفة النزيهة التجارية ا١تمارسات تفرضو كما كاالجتماعية، االقتصادية ا١تتطلبات
 األعواف مبدئيا ليشمل ا١تراقبة ٣تاؿ توسيع الضركرم من كاف لذا      

 كتربية الفبلحية النشاطات فيها ٔتا اإلنتاج ٣تاؿ ُب ينشطوف الذين خاصة االقتصاديُت،
 أف بعد الدكلة إٔب التجارية ا١تمارسات مراقبة مهمة إسناد إٔب ذلك كيرجع...( ا١تواشي

. متابعة بإجراءات مدعومة أصبحت
 إطار ُب الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات من اٟتد إٔب ا١تشرع عمد لقد كبا١تقابل     

 خبلؿ من ا١تشرع من تطلب الذم األمر التجارية، ا١تمارسات نزاىة احًتاـ فرض ضماف
 الوسائل ضعف ظل ُب الرقابة، فعالية تعزيز إٔب التجارية ا١تمارسات على ا١تطبقة القواعد
 االلتزامات احًتاـ عدـ حالة ُب ا١تطبقة العقوبات تشديد ضركرة عنو ترتب كا١تادية، البشرية

 فعالة رقابة لضماف ا١تبلئمة الوسائل أىم ىي فما. التجارية ا١تمارسات على ا١تطبقة القانونية
 التجارية؟ ا١تمارسات نزاىة إطار ُب

: جوىريتُت مسفلتُت عند نتوقف أف سنحاكؿ كعليو
 الشرعية، غَت التجارية ا١تمارسات نطاؽ ٖتديد: أٚال
. مكافحتها كطرؽ آثارىا: الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات :صب١ٔب

 
 األٚي اٌّجؾش

 اٌؾش١ّخ غ١ش اٌزغبس٠خ اٌّّبسعبد أؽىبي
 

 ا١تشرع اعتماد خبلؿ من تظهر التجارية، با١تمارسات ا١تتعلق القانوف ىيكلة إف     
 على العقوبات توقيع أك ا١تخالفات االعتبار بعُت باألخذ تسمح اليت اٞتديدة القواعد لبعض
 ظل ُب- موجودة غَت – ٢تا يتعرض ٓب كاليت شرعية غَت ٦تارسة تشكل اليت اٟتاالت بعض

 من الثا٘ب الفصل ُب (2)با١تنافسة كا١تتعلق 1995 جانفي 25 ُب ا١تؤرخ 95/06 األمر أحكاـ
 من (14،19،21) ا١تواد با٠تصوص كمنها التجارية ا١تمارسات نزاىة بعنواف الرابع الباب

. سلفا إليو ا١تشار 02-04 رقم القانوف
 ا١تخالفة األخرل األشكاؿ إٔب التطرؽ ٍب الثبلث اٟتاالت بدراسة نقـو سوؼ لذا

. التجارية ا١تمارسة لنزاىة أيضا
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 على 14 ا١تادة تنص: اٌقفخ اوزغبة دْٚ اٌزغبس٠خ األٔؾيخ ِّبسعخ: أٚال
 ٖتددىا اليت الصفة اكتساب دكف التجارية األعماؿ ٦تارسة شخص أم على ٯتنع" أنو

." هبا ا١تعموؿ القوانُت
 دكف ٕتاريا نشاطا ٯتارس معنويا أك طبيعيا كاف سواء الشخص على ا١تشرع منع     

 اكتساب عدـ أف ذلك التاجر، صفة توافر ضركرة يشًتط ٔتعٌت القانونية، الصفة اكتساب
 صفة عن البحث أف غَت. النزاىة مبدأ على كاعتداء ٥تالفة تشكل فقداّنا أك الصفة ىذه

 األنشطة ٦تارسة بشركط ا١تتعلق 08-04 رقم القانوف أحكاـ إٔب الرجوع تتطلب التاجر
 بالقيد ٕتارم، نشاط ٦تارسة ُب يرغب اعتبارم أك طبيعي شخص كل يلـز كعليو ،(3)التجارية

 اٞتهات أماـ إال ا٠تصومة أك النزاع حالة ُب فيو الطعن ٯتكن كال التجارم السجل ُب
:  على ٦تارستها ُب تقتصر التجارية األنشطة أف كما ا١تختصة، القضائية

 باٞتملة، التوزيع نشاطات ا٠تدمات، إنتاج نشاطات السلع، إنتاج نشاطات     
   .(4)بالتجزئة التوزيع نشاطات
 ا١تدرجة اٟتاالت بُت من تصنيفها ٯتكن ال الذكر السالفة ا١تادة أف يبلحظ، كما     
 ١تبدأ خرقا يشكل ال التاجر صفة اكتساب عدـ ألف الشرعية، غَت التجارية ا١تمارسات ضمن

 الضركرم من كاف كبالتإب التجارية، األنشطة ٦تارسة شركط تطبيقات من يعد بل النزاىة،
 .02-04 رقم القانوف من 14ا١تادة نص استبعاد

 ا١تادة نص ُب جاء: اٌؾم١مٟ اٌزىٍفخ عْش ِٓ أدٔٝ ثغْش اٌج١ِ ئّبدح: صب١ٔب
. اٟتقيقي تكلفتها سعر من أدٗب بسعر سلعة بيع إعادة ٯتنع" مايلي 19

 يضاؼ الفاتورة، على ا١تكتوب بالوحدة الشراء سعر اٟتقيقي، التكلفة بسعر يقصد     
، اٟتقوؽ إليو  البيع يرتبها اليت اآلثار أىم من إف.." النقل أعباء االقتضاء كعند كالرسـو

 اليت تلك األعماؿ ىذه صور أبرز كمن السوؽ ُب كالطلب العرض قول على التفثَت ٓتسارة،
 تتجاكز كبَتة بدرجة بضائعو أسعار بتخفيض التاجر يقـو فقد األسعار، حوؿ تتمحور
 جذب من يتمكن أف كبعد ٓتسارة، أك التكلفة بسعر يبيع كفف التجارة، ُب ا١تفلوفة اٟتدكد
 إقصاء إٔب يهدؼ ما غالبا ٓتسارة البيع أف ذلك السعر، رفع إٔب يعود منافسيو عمبلء

 .(5)السوؽ من ا١تنافسُت
 إٔب تؤدم ألّنا النزاىة لعنصر منافيا عمبل تعد ٓتسارة البيع عملية فإف كبالتإب     

 إٔب طريقها عن اٟترُب أك التاجر قاـ كلو حىت السوؽ إٔب الدخوؿ من ا١تتعاملُت بعض إبعاد
. شرعية غَت ٕتارية ٦تارسة تشكل ألّنا  العمبلء جلب
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.. اٌّخضٚٔبد رقف١خ ؽبٌخ فٟ اٌج١ِ اٌزش٠ٚغٟ، اٌج١ِ ثبٌزخف١ل، اٌج١ِ: صبٌضب
 ابلت خارج البيع ككيفيات شركط التنظيم، طريق عن ٖتدد" أنو على 21 ا١تادة تنص

   حالة ُب كالبيع بالتخفيض كالبيع ا١تعامل ٥تازف عند البيع أك الطركد فتح بواسطة التجارية
 ."الًتك٬تي كالبيع ا١تخزكنات تصفية
 التنظيمية، األحكاـ بعض كضع ًب قد فإنو ،02-04 القانوف مواد بفحكاـ عمبل      
 الًتك٬تي كالبيع بالتخفيض البيع شركط ٭تدد الذم  215-06 رقم التنفيذم ا١ترسـو بإصدار

 التجارية ابلت خارج كالبيع ا١تعامل ٥تازف عند كالبيع ا١تخزكنات تصفية حالة ُب كالبيع
 .(6)الطركد فتح بواسطة
 بالتجزئة البيع: "بفنو التنفيذم ا١ترسـو من الثانية ا١تادة حسب بالتخفيض البيع يعرؼ    

 ا١تودعة السلع بيع إٔب السعر ُب ٗتفيض طريق عن يهدؼ كالذم باإلشهار ا١ترفق أك ا١تسبوؽ
 العوف يشًتيها اليت السلع إال بالتخفيض البيع يشمل أف ٬توز كال. سريعة بصفة ا١تخزف، ُب

". بالتخفيض البيع فًتة بداية تاريخ من ابتداء األقل على أشهر (3 )ثبلثة منذ االقتصادم
: يلي فيما الذكر السالف للمرسـو الرئيسية األىداؼ كتتلخص

 ىذا، يومنا إٔب اجملاؿ ىذا ُب ا١تسجل القانو٘ب للفراغ حد كضع- 
 النشاطات، ىذه ٦تارسة كقواعد كيفيات كتنظيم ٖتديد- 
 ا١تخالفات كعقوبة النشاطات مراقبة آلية على باٟتصوؿ ا١تؤىلة للمصاّب السماح  - 

      (7)..ا١تعنية التجارية النشاطات ٔتضموف التعريف - هبا، ا١تتعلقة
 ىذه تشكلو ١تا نظرا بالتخفيض، البيع ظاىرة انتشار اٞتزائرم اجملتمع ُب كيبلحظ     

 بُت ا١تمتدة الفًتة ُب خاصة األسعار ا٩تفاض بسبب كاستحساّنم الزبائن جذب من ا١تمارسة
 تنشط اليت ا١تؤسسات بعض استبعدنا إذا أنو غَت الشتوية، الفًتة من كفرباير يناير شهرم

 الشركط- كاٟترفيوف التجار  -االقتصاديُت األعواف ٭تًـت ما فغالبا السوؽ، على كتسيطر
 طرؼ من الفعالة الرقابة غياب ككذا جهة من ىذا بالتخفيض، البيع ٦تارسة ٔتناسبة القانونية
. ثانية جهة من ا١تؤىلُت األعواف
 االقتصادم العوف ٭تًـت ٓب إذا إال شرعية، غَت ٦تارسة بالتخفيض البيع يشكل كال    

:  كمنها ا١تطلوبة القانونية الشركط
 ا١تختصة،حيث السلطات من السنة ُب مرتُت للبيع ترخيص على اٟتصوؿ ضركرة    - 

.  للتجارة الوالئية ا١تديرية لدل التصريح إيداع ٔتجرد البيع ُب بالشركع لو يسمح
 األقل على أشهر ثبلثة منذ يشًتيها اليت السلع فقط البيع عملية تشمل أف ٬تب    - 
 الزبائن، مرأل كعن األخرل السلع عن منفصلة بصفة كتعرض
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 اٟتقيقي، التكلفة سعر من أدٗب بسعر البيع إعادة عن بالتخفيض البيع ٮتتلف كبذلك     
 ٔتثابة فهو النزاىة، مبدأ على يعد ال كما التجارية للممارسات خرقا يشكل ال أنو حيث من

 الشركط توافرت مىت كلها أك بعضها السلع بيع عن االقتصادم العوف طرؼ من إعبلف
. سلفا ٤تددة لفًتة ٥تفضة بفسعار

 بعد إال التجارم ال كاجهة على ملصقات كضع أك البيع ُب الشركع ٭تظر أنو غَت
. شرعية غَت ٦تارسة يشكل ألنو ترخيص، على اٟتصوؿ

 ٕتارية ٦تارسة يشكل القانوف نفس من 38 ا١تادة حسب بالتخفيض البيع فإف كلئلشارة
 فيها يتعمد كاليت اإلشهار عملية إٔب االقتصادم العوف فيها يلجف اليت اٟتالة ُب شرعية، غَت

 03/03 رقم األمر من 12 ا١تادة إليها تعرضت اليت ا١تخالفة عن ٗتتلف بالزبائن، التضليل
 كلكن ٥تفضة بيع ألسعار ٦تارسة كل ا١تشرع حظر عندما ،(8)كا١تتمم ا١تعدؿ با١تنافسة ا١تتعلق
 ىذه كانت إذا كالتسويق، كالتحويل اإلنتاج بتكاليف مقارنة للمستهلكُت تعسفي بشكل

.  السوؽ إٔب الدخوؿ من ا١تؤسسة منتوجات أحد عرقلة إٔب هتدؼ ا١تمارسات
 الذكر،كل السالف التنفيذم ا١ترسـو من السابعة ا١تادة حسب فهو الًتك٬تي، البيع أما     

 جلب إٔب طريقها عن االقتصادم العوف يرمي كاليت شكلها، يكن مهما سلع بيع تقنية
. كفائهم ككسب الزبائن

. نشاطهم فيها ٯتارسوف اليت ابلت ُب االقتصاديوف األعواف الًتك٬تي البيع ٯتارس 
 ٤تلو كاجهة على اإلشهار طريق عن الزبائن، إعبلـ االقتصادم العوف على يتعُت    

 الًتكيج كمدة ا١تستعملة الًتكيج بتقنيات ا١تبلئمة، األخرل الوسائل كل طريق عن أك التجارم
. ا١تقدمة كا١تزايا
 كل" أنو على 02-04 رقم القانوف من الثالثة ا١تادة بصريح اإلشهار ا١تشرع عرؼ كلقد    
 كاف مهما ا٠تدمات أك السلع بيع تركيج إٔب مباشرة غَت أك مباشرة بصفة يهدؼ إعبلف
. ا١تستعملة االتصاؿ كسائل أك ا١تكاف

 أال ينبغي فإنو ا١تستهلكُت إعبلـ كسائل أحد كا٠تدمات السلع إشهار كاف كإذا     
 أك اإلعبلف يستخدـ قد كما ا١تنافسة، شرعية ٔتبدأ إخبلؿ أعترب كإال كمضلبل كاذبا يكوف

 يستخدـ كقد جوىرية، كظائف كيؤدم كثَتة فوائد ٭تقق حسنا، استخداما اإلشهار
  .(9)كا٠تدمات ا١تنتوجات حوؿ ا١تستهلكُت ٠تداع أداة فيكوف سيئا استخداما

 ْتيث الشركط، حيث من األسعار ٗتفيض طريق عن البيع مع الًتك٬تي البيع كيشًتؾ    
 الوالئي ا١تدير لدل( التصر٭تي النظاـ )تصريح إيداع ضركرة االقتصادم العوف على يتعُت

:  فيو يذكر للتجارة
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 اضر ىوية- تطبق سوؼ اليت الًتك٬تية كالسعار التقنيات- البيع كّناية بداية- 
. القرعة سحب عمليات تنظيم حالة ُب كعنوانو ا١تعُت القضائي

 أثناء  االقتصاديُت األعواف على التاسعة ا١تادة فرضت ا١تستهلكُت ٟتقوؽ كٛتاية
 ال أف القرعة، سحب تنظيم طريق عن جوائز الزبائن منح ُب كا١تتمثلة الًتك٬تي البيع عمليات

. مإب مقابل بطلب أك خدمة أك سلعة أم بشراء ترتبط
  02-04 قانوف من 15 ا١تادة ٘تنع :ِجشس ثذْٚ خذِخ أداء أٚ اٌج١ِ سفل: ساثْب

 أك للبيع معركضة السلعة ىذه كانت إذا شرعي، مربر بدكف خدمة تفدية أك سلعة بيع رفض
. للبيع  معركضة اٞتمهور نظر على معركضة سلعة كل تعترب ْتيث متوفرة، ا٠تدمة كانت
 غَت مربر على مبينا الرفض كاف إذا شرعية غَت ٕتارية ٦تارسة البيع رفض يشكل     
 ا١تنافسة عن ٗترج ا١تسفلة ألف االقتصادم، العوف قبل من تعسفا يعترب أف ٯتكن كال شرعي،

 أك ك٫تية كقائع باصطناع البيع عن التاجر امتناع شرعيا سببا يعد ال كبالتإب. ا١تشركعة غَت
. الشراء عملية من ا١تستهلك ٘تنع خيالية
 ابلت تزيُت أدكات تعٍت ال ا١تذكورة األحكاـ أف ُب يتمثل استثناءا ا١تشرع كضع كلقد

. كالتظاىرات ا١تعارض ُب ا١تقدمة كا١تنتوجات
 ١تصاّب ٛتاية: ر١١ّضٞ ؽشاء أٚ ث١ِ ٍّٝ اٌؾقٛي أٚ إٌفٛر ِّبسعخ:  خبِغب

 18 ا١تادة ٔتوجب ا١تشرع منع الشرعية، غَت التجارية ا١تمارسات ضحية االقتصاديُت األعواف
 اقتصادم عوف أم على نفوذا ٯتارس أف اقتصادم عوف أم على الذكر، السالف القانوف من

 شراء على أك بيع كيفيات أك بيع شركط أك دفع آجاؿ أك أسعار على منو ٭تصل أك آخر،
. كالشريفة النزيهة التجارية ا١تعامبلت تقتضيو ما مع يتبلءـ حقيقي مقابل يربره ال ٘تييزم

 حرُب أك تاجر أك منتج كل 1فقرة الثالثة ا١تادة نص حسب االقتصادم العوف كيعد  
 بقصد أك العادم ا١تهٍت اإلطار ُب نشاطو ٯتارس القانونية، صفتو كانت أيا خدمات مقدـ أك

. أجلها من تفسس اليت الغاية ٖتقيق
 التاجر استعماؿ فإف التجارية، ا١تمارسات لنزاىة ا١تنظمة القواعد مراجعة خبلؿ من     
 حرية مبدأ على تعد يشكل االقتصادم مركزه على بناءا التجزئة التجار أحد على نفوذه

 العبلقة بسبب ضعف مركز ُب التاجر ٬تعل ٦تا التجارية، لؤلعراؼ ك٥تالفة كالصناعة التجارة
 من لتبعية ٮتضع التاجر من ٕتعل الشرعية، غَت ا١تمارسة تلك فرضتها اليت ا١تتجانسة، غَت

 .ا٠تدمات أك مثبل بالتوزيع ا١ترتبطة العمليات ٚتيع ُب نفوذه عليو ٯتارس

 عدـ عنو يًتتب ٦تا ا١تنافسة حرية ٮتالف ٘تييزم بيع كل كذلك ا١تشرع حظر كلقد    
 لديو ما استخداـ على االقتصادم العوف يقدـ كفف اإلساءة، صوره كمن التجار، بُت التكافؤ
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 اآلخر البعض كتفضيل التجار من فئة مع التعامل عن االمتناع طريق عن كىيمنة سيطرة من
 . (10)السوؽ إٔب الدخوؿ حرية من اٟتد إٔب يؤدم ٦تا ا٠تدمات أك التوزيع ٣تاالت ُب

 
 اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 اٌؾش١ّخ غ١ش اٌزغبس٠خ اٌّّبسعبد ِىبفؾخ
 ا١تطبقة كالعقوبات للمخالفات تصنيفو خبلؿ من األحكاـ بعض ا١تشرع كضع لقد     

 ٭تميها اليت ا١تصاّب ٔتختلف إضرارا تشكل كاليت النزاىة بقواعد ا١تخلة ا١تمارسات تلك على
.  القانوف

 
: اٌؾش١ّخ غ١ش اٌزغبس٠خ اٌّّبسعبد ثقٛس اٌّزٍْمخ اٌّخبٌفبد: أٚال

 ينبغي كمكافحتها، الشرعية التجارية ا١تمارسات من اٟتد كيفية إٔب التطرؽ قبل     
 رقم القانوف من" ا١تخالفات معاينة "عنواف ٖتت ا٠تامس الباب من األكؿ الفصل إٔب الرجوع

. ا١تخالفات إلثبات ا١تؤىلُت األشخاص على الوقوؼ أجل من كذلك 04/02
 تطبيق إطار ُب: "يلي ما على الذكر السالف القانوف من 49 ا١تادة نص ُب جاء     
 اآلٌب ا١توظفوف أحكامو، ٥تالفات كمعاينة االقتصادية بالتحقيقات للقياـ يؤىل القانوف،
: ذكرىم

  اٞتزائية، اإلجراءات قانوف ُب عليهم ا١تنصوص القضائية الشرطة كأعواف ضباط -

 بالتجارة، ا١تكلفة لئلدارة التابعوف با١تراقبة ا٠تاصة األسبلؾ إٔب ا١تنتموف ا١تستخدمُت -

 اٞتبائية، اإلدارة ١تصاّب التابعوف ا١تعنيوف األعواف -

 ٢تذا ا١تعينوف األقل على 14 الصنف ُب ا١ترتبوف بالتجارة ا١تكلفة اإلدارة أعواف -
.."  الغرض

:     يلي ما مهامهم إل٘تاـ ا١تؤىلوف األعواف هبؤالء ا١تنوطة الصبلحيات بُت كمن 
 ا١تغناطيسية كالوسائل ااسبية أك التجارية أك اإلدارية ا١تستندات كل كحجز تفحص 

 ا١تهٍت، السر ْتجة ذلك من ٯتنعوا أف دكف كا١تعلوماتية

 التخزين أك الشحن كأماكن كا١تلحقات كا١تكاتب التجارية ابلت إٔب الدخوؿ حرية 
 قانوف ألحكاـ طبقا دخو٢تا يتم اليت السكنية ابلت باستثناء مكاف أم إٔب عامة كبصفة

 كاإلدارية، ا١تدنية اإلجراءات

 ككيل تدخل طلب القانوف، ىذا ُب عليها ا١تنصوص لؤلحكاـ طبقا البضائع حجز 
 .االقتضاء عند إقليميا ا١تختص اٞتمهورية
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 دينار ألف مائة من بغرامة الشرعية غَت التجارية ا١تمارسات على 35 ا١تادة تعاقب     
: اآلتية با١تمارسات األمر كيتعلق ،(3.000.000 )دينار مبليُت ثبلثة إٔب( دج100.000)

 ُب األكلية ا١تواد بيع إعادة ٘تييزية، بشركط ا١تقركف البيع ٔتكاففة، ا١تشركط البيع البيع، رفض
.   20ك19ك18ك17ك16ك15 ا١تواد ُب عليها ا١تنصوص ٓتسارة، البيع األصلية، حالتها
 ا١تنصوص صفة غَت من ٕتارية أعماؿ ٦تارسة على تطبيق ال العقوبة ىذه أف كا١تبلحظ     
 ىو فإما: تفسَتين 35 ا١تادة ُب ا١تمارسة ىذه إٔب اإلشارة عدـ ك٭تتمل ،14 ا١تادة ُب عليها
 ٦تارسة أف باعتبار التجارم، السجل ٭تكم الذم القانوف إٔب ضمنية إحالة فيو كإما سهو ٣ترد

 األنشطة ٦تارسة بشركط ا١تتعلق للقانوف ٥تالفة يشكل الصفة، اكتساب دكف ٕتارية أعماؿ
 . (11)التجارية
 نفس من 21 ا١تادة عن الناشئة ا١تخالفات تشمل ٓب العقوبة أف ذلك إٔب أضف     
 من سالفا، إليو ا١تشار 215-06 رقم التنفيذم ا١ترسـو من 28 ا١تادة إٔب كبالرجوع القانوف،
 يعاقب باإلشهار تتعلق ٥تالفة كل فإف" كالعقوبات ا١تخالفات" عنواف ٖتت السادس الفصل
 البيع ككيفيات شركط احًتاـ عدـ فإف كبالتإب 02-04 رقم القانوف من 38 للمادة طبقا عليها

 5.000.000 )دينار مبليُت ٜتسة إٔب( ج.د 50.000 )ألف ٜتسُت من بغرامة عليو يعاقب
(.  ج.د

 عقوبة رتب فقد سابقا، إليو ا١تشار ا١ترسـو من 27 إٔب 23 من ا١تواد إٔب كبالرجوع،    
 كا١تتمثلة 02-04 القانوف من 21 ا١تادة حددتو الذم البيع شركط احًتاـ عدـ ٔتناسبة إدارية،

. لوضعيتو ا١تخالفة مرتكب تسوية غاية إٔب فورا، البيع عملية كقف ُب
 

 ٚاٌّقبدسح اٌؾغض ئعشاءاد: صب١ٔب
" عنواف تعت اٟتجز عملية ُب تتمثل عقوبات أيضا الثا٘ب الفصل ضمن ا١تشرع تناكؿ     

 ا١تمارسات على فقط ستقتصر الدراسة أف غَت ،(48 إٔب 39 )من ا١تواد ُب" أخرل عقوبات
.  اٟتجز إجراءات تشملها كاليت الشرعية غَت التجارية

 البضائع حجز ٯتكن الذكر، السالف القانوف من (12)(ا١تعدلة) 39 ا١تادة إٔب بالرجوع- 
 حسن الغَت حقوؽ مراعاة مع ارتكاهبا ُب استعملت اليت كالتجهيزات العتاد حجز ٯتكن كما
 ا١تادتُت أحكاـ ُب عليها ا١تنصوص تلك ىي اٟتجز ٤تل ا١تخالفات موضوع فإف كعليو ،.النية
 كبالتإب ،215-06 رقم التنفيذم ا١ترسـو من 29 ا١تادة نص بصريح كذلك 21 كا١تادة 20ك 14
 -02-04 رقم القانوف من 39 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص غَت ا١تخالفات اٟتجز موضوع تكوف ال

 (.15،16،17،18،19) ا١تواد: (13)كاآلٌب كىي
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 عن ٖتدد اليت اإلجراءات كفق جرد ٤تضر موضوع اجوزة ا١تواد تكوف أف ك٬تب     
 ا١تواد جملموع كالتقديرم الوصفي اإلحصاء اجوزة ا١تواد جرد يشتمل التنظيم،ْتيث طريق

.  كجودىا مكاف كاف أم البضائع ٖتجز كما ا١تخالفات، موضوع
: اعتباريا أك عينيا إما الذكر السالف القانوف من 40 للمادة طبقا اٟتجز يكوف كقد

 حجز كل فهو االعتبارم، اٟتجز أما للسلع، مادم حجز كل العيٍت، باٟتجز كيقصد
.  ما لسبب يقدمها أف ا١تخالفة مرتكب ٯتكن ال بسلع يتعلق

 اجوزة للمواد الفورم البيع عملية ُب (14)با١تزايدة البيع ٤تافظ إٔب االختصاص كيعود     
 لظركؼ أك السوؽ حالة ذلك تقتضي أك التلف سريعة مواد على اٟتجز مشل إذا خاصة
. (15)خاصة

 قضائي، حكم ٔتوجب ا١تصادرة إٔب سلفا، إليها ا١تشار اجوزة ا١تواد ٗتضع كما- 
 أمبلؾ إدارة إٔب ا١تواد ىذه تسلم العيٍت، اٟتجز حالة كُب ،(16)(ا١تعدلة )44 ا١تادة على بناءا

 أما هبما، ا١تعموؿ كالتنظيم التشريع ُب عليها ا١تنصوص الشركط كفق ببيعها تقـو اليت الدكلة
 جزء على أك بكاملها اجوزة ا١تواد قيمة على ا١تصادرة تكوف اإلعتبارم، اٟتجز حالة ُب

.      منها
 ْتيث اإلدارم، الغلق إجراء كذلك إتباع ٯتكن كا١تصادرة، اٟتجز عمليت جانب إٔب- 

 يتخذ أف الوالئي ا١تدير اقًتاح على بناء إقليميا، ا١تختص للوإب (17)(ا١تعدلة) 46 ا١تادة ٕتيز
 أف على ،(18)يـو 60 مدة تتجاكز ال التجارية للمحبلت إدارية غلق إجراءات قرار، ٔتوجب
 للعوف ٯتكن الغلق، قرار إلغاء حالة كُب القضاء، أماـ فيو للطعن قاببل الغلق قرار يكوف

. ا١تختصة القضائية اٞتهات أماـ ٟتقو الذم الضرر عن بالتعويض ا١تطالبة ا١تتضرر االقتصادم
 (19)(ا١تعدلة )47 ا١تادة على بناءا أخرل ٔتخالفة االقتصادم العوف قياـ حالة ُب أما    

 نشاط أم ٦تارسة من عليو اكـو االقتصادم العوف ٯتنع أف للقاضي كٯتكن العقوبة تضاعف
 سنوات،( 10 )عشر عن تزيد ال ا١تدة كىذه مؤقتة بصفة أعبله، الثانية ا١تادة ُب مذكور

. سنوات ٜتس إٔب أشهر ثبلثة من اٟتبس عقوبة العقوبات ٢تذه كتضاؼ
 االلتزامات احًتاـ عدـ ٔتناسبة ا١تطبقة العقوبات تشديد فإف سبق ما على كبناءا     
 لؤلنشطة الفعالة الرقابة تظهر التجارية، ا١تمارسات نزاىة نطاؽ ُب عليها ا١تنصوص القانونية

 . التجارية كا١تمارسات

 
: اٌّقبٌؾخ غشاِخ: صبٌضب
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 عن كالناٚتة ظرفية اضطرابات يعرؼ الذم الوطٍت للسوؽ الفعالة ا١تراقبة جانب إٔب    
 ٗتفيف إٔب كذلك التجارية ا١تمارسات قانوف يهدؼ الوطٍت، لبلقتصاد االنتقالية ا١ترحلة

.   (20)ا١تصاٟتة غرامة نظاـ تفسيس طريق عن القضائية ا١تنازعات
 إٔب اللجوء االقتصاديُت األعواف  02-04 رقم القانوف من ثانية فقرة 60 ا١تادة ٘تكن    

 تسوية إذف فا١تصاٟتة كبالتإب قانوف، عليها ا١تعاقب للمخالفات ارتكاهبم ٔتناسبة ا١تصاٟتة
 الناشئة ا١تنازعة حد لوضع االقتصادم كالعوف بالتجارة ا١تكلف الوالئي ا١تدير بُت  كدية

. ا١تؤىل ا١توظف قبل من ا١تعد اضر ٔتوجب كاررة ا١تقًتفة ا١تخالفة بسبب
 حدكد ُب كذلك ا١تصاٟتة قبوؿ ٯتكن التجارية، ا١تمارسات على الفعالة للرقابة كتدعيما    
 ا١تخالفة كانت إذا حالة ُب أما(. دج1.000.000 )دينار مليوف تساكم أك تقل غرامة

 أف بالتجارة ا١تكلف للوزير ٯتكن ،(دج3.000.000 )عن كتقل دج1.000.000 تفوؽ ا١تسجلة
 دينار مبليُت ثبلثة الغرامة ٕتاكزت إذا أما ا١تخالفُت، االقتصاديُت األعواف من با١تصاٟتة يقبل

 اٞتمهورية ككيل إٔب ليؤكؿ ا١تختصة اإلدارية اٞتهات عن ٮترج االختصاص فإف( 3.000.000)
 ذلك بعد لتنشف ا١تصاٟتة من االقتصادم العوف يستفيد ال أنو ٔتعٌت القضائية، ا١تتابعات قصد

.  القضائية ا١تنازعة
 20يقدر ٗتفيض من ا١تخالفُت استفادة ا١تصاٟتة، نظاـ يرتبها اليت النتائج أىم كمن    
.  القضائية للمتابعات حدا ا١تصاٟتة تضع كما الغرامة، مبلغ من با١تائة
 ا١تادة نص بصريح كذلك العود حالة ُب ا١تصاٟتة من يستفيد ال ا١تخالف فإف كبا١تقابل    

 ُب عقوبة صدكر رغم أخرل ٔتخالفة االقتصادم العوف قياـ أم ،04/02 رقم القانوف من 62
. سنة من أقل منذ حقو

 ما فيها جاء كاليت األخَتة فقرهتا ُب 54 ا١تادة نص حسب أيضا ا١تصاٟتة تسقط كما    
 ٯتس الذم التعدم أك العنف كالشتم، كالسب كالتهديد اإلىانة )اٟتالتُت ىاتُت كُب: "يلي

.( كظائفهم بسبب أك مهامهم تفدية أثناء بالتحقيقات ا١تكلفُت للموظفُت اٞتسدية بالسبلمة
. االقتصادم العوف ضد القضائية ا١تتابعات تتم

 يعٍت بالًتاضي، إتفاؽ ا١تدلوؿ حيث من كونو ا١تصاٟتة، إجراء فإف أخرل، جهة من     
 فإنو كإال للمخالف كا١تعلنة الواضحة كا١توافقة القبوؿ ٬توز أف ٬تب التسوية من النمط ىذا أف

. باطبل يعد
: اإلجراء ىذا من أيضا يقضي فإنو لذلك، نتيجة     

 القضائية، ا١تتابعات بذلك مفضبل للمصاٟتة ا١تخالف رفض حاالت -

 3 الفقرة ُب اددة باإلجراءات اإلخبلؿ دكف ا١تخالف غياب ُب اضر ٭ترر ١تا  -

 ،57 ا١تادة من
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 .اضر على التوقيع اٟتاضر ا١تخالف يرفض عندما  -

 ال إليو ا١تشار القانوف كاف كإف ا١تخالفات بعض أف إٔب اإلشارة ٕتدر األخَت ُب
 نظرا اإلجراء ىذا إٔب فيها يلجف أف ٯتكن ال أنو إال ا١تصاٟتة، إجراء من صراحة يقصيها
. القضاء طريق عن فيها الفصل يتم أف ٬تب فغنو كبالتإب كتعقدىا ٠تطورهتا

: ب ا٠تصوص كجو على األمر، يتعلق
  ا١تواد، حجز عنها ينجر اليت ا١تخالفات

 ا١تادة من 8ك 7 الفقرتُت أحكاـ ُب عليها ا١تنصوص ا١تراقبة ٔتعارضة ا١توصوفة ا١تخالفات -
54. 

 إقليميا ا١تختص اٞتمهورية ككيل إٔب ا١تتابعات ملفات ترسل اٟتاالت، ىذه كل ُب
.  (21)القانوف بقوة

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌخبرّخ
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 02-04 رقم القانوف كبا٠تصوص القانونية النصوص مبلئمة مدل عن البحث إطار ُب    
 كاالجتماعية االقتصادية ا١تتطلبات مع التجارية ا١تمارسات على ا١تطبقة القواعد ٭تدد الذم
 أكثر لضماف التوصيات بعض على الوقوؼ ٯتكن اٞتزائرم، اجملتمع ُب الواقع يفرضها اليت

: الرقابة مستول على فعالية
 السجل بسحب القياـ من االقتصادية، بالتحقيقات ا١تكلفُت ا١توظفُت ٘تكُت -

  فقط العود حالة) متكررة ٔتخالفات االقتصادم العوف قياـ حالة ُب مؤقتا، التجارم
Récidve )للعوف اٟتالة ىذه ُب كٯتكن ا١تختصة، القضائية اٞتهات قبل من الفصل غاية إٔب 

 بالتعويض، ا١تطالبة ا١تتضرر االقتصادم

 ٔتناسبة تنشف اليت ا١تنازعات ُب فقط للنظر مستقل قضاء أك قضائية ىيئة إنشاء -
 مستول على ا١تتابعات ملفات كثرة بسبب كذلك التجارية، با١تمارسات ا١تتعلقة ا١تخالفات

 ااكم،

 الوسائل من ٦تكن قدر أكرب بتوفَت إال يتحقق لن للدكلة التنظيمي الدكر ٕتسيد إف -
 رقابة ٖتقيق إٔب الوصوؿ أجل من التجارة، قطاع خصوصية إٔب راجع كذلك كا١تادية البشرية

 .االقتصادية بالتحقيقات ا١تكلفُت لؤلعواف أكثر كٛتاية فعالة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 اٌٙٛاِؼ
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 اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد رى٠ٛٓ ِغبي فٟ

 
 ِقيفٝ ص٘شح

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض
 

 
Résumé : 

         L’objectif de cette étude est l’évaluation de l’intégration entre  

l’université et l’entreprise économique dans le domaine de la formation des 

ressources humaines. 

         Pour spécifier notre problčme de recherche, on a proposé une 

problématique composée de trois questions spécifiques, et nous avons posé 

trois hypothčses. 

         Tout d’abord on a commencé par  une partie théorique concentrée sur 

l’université algérienne,  son historique, et les projets de réformes qu’a 

connus. Ensuite on a vu l’entreprise économique algérienne, son historique 

ainsi que les reformes et les problčmes qu’a connus.  

         Pour faire la projection du coté théorique, et tester les hypothčses de la 

recherche, on a fait un étude sur le terrain, et plus précisément sur la relation 

entre l’université de Blida et quelques entreprises économiques qui se 

trouvent dans la wilaya de Blida. on a fait des interviews dirigées avec des 

doyens  de trois facultés et leurs adjoints et les chefs des départements, et 

des interviews avec les responsables des ressources humaines de neufs 

entreprises économiques. 

         Les résultats que nous avons obtenus aprčs l’analyse quantitative et 

qualitative sont les suivants : 

- le niveau de formation dans l’université de Blida est moyen, et 

répond parfois aux besoins des entreprises économiques. 

- La relation entre l’université et les entreprises économiques dans le 

domaine de la formation des ressources humaines est trčs faible. 

- Le systčme L.M.D peut ętre  efficace en ce qui concerne la relation 

entre l’université et les entreprises économiques, mais ŕ condition que 

l’application de ce systčme soit sérieuse et en partenariat avec tous les 

différents acteurs concernés. 

 

 

 :ِـمـذِــخ
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٭تظى التكوين اٞتامعي ُب عصرنا ىذا باىتماـ كبَت كمتزايد من قبل اجملتمعات ا١تتقدمة     
كالنامية على حد سواء، باعتباره النشاط الذم يزٌكد اجملتمع بفىم احتياجاتو من ا١توارد البشرية 

 .ا١تكونة كا١تؤىلة اليت ٭تتاج إليها للنهوض بفعباء التنمية ُب ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة
     كالتكوين اٞتامعي ْتكم رسالتو ُب اجملتمع، كْتكم األعداد الكبَتة من الطلبة ا١تقبلُت 

عليو، كما ٮتٌصص لو من إنفاؽ، كْتكم ما يواجهو من ٖتٌديات، فقد أصبح جدير بكل 
اىتماـ كْتث حىت ٭تقىق األىداؼ ا١ترجوة منو، كيتخلص من ا١تشكبلت اليت تعوقو عن أداء 

كمن ىنا . رسالتو، تلك الرسالة اليت تزداد أ٫تيتها مع كل خطوة ٮتطوىا اجملتمع ٨تو ا١تستقبل
تعددت ا١تؤ٘ترات كالندكات كالدراسات اليت عقدت على ا١تستويات الدكلية كاإلقليمية كالية 

 .لبحث جانب أك أكثر من جوانب التكوين اٞتامعي كما يواجهو من مشكبلت كٖتديات
  كال ٮتتلف الوضع كثَتا عن ىذا ُب ببلدنا، حيث شهد التكوين اٞتامعي عدة   

إصبلحات منذ االستقبلؿ إٔب يومنا ىذا، بغية ٖتسُت مستواه كربطو أكثر باحتياجات 
إال أف معظم ا١تؤسسات االقتصادية أصبحت اليـو ترفض توظيف خر٬تي اٞتامعة . اجملتمع

اٞتدد كتشًتط عليهم خربة ال تقٌل عن عدد ٤تدد من السنوات ُب ٣تاؿ ٗتصصهم كىذا 
كأماـ ىذا الوضع أصبحت تطرح إشكالية . بدعول أف تكوينهم ال يتناسب مع احتياجاهتا

  .التكامل بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية
: كمن خبلؿ ىذا التقدٙب، ٯتكن صياغة إشكالية البحث ُب التساؤؿ التإب

هل هناؾ تكامل بين الجامعة والم سسات االقتصادية في مجاؿ تكوين - 
الموارد البشرية؟  

: كلتوضيح ىذه اإلشكالية ٯتكن ٖتليلها إٔب ٣تموعة من التساؤالت الفرعية كىي
ىل يستجيب التكوين اٞتامعي الحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية؟ - 
ىل ىناؾ عبلقة تعاكف بُت جامعة البليدة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين - 

ا١توارد البشرية ؟ 
د أف يفٌعل العبلقة بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب .ـ.كيف ٯتكن لنظاـ ؿ- 

٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية؟  
: كللتحكم أكثر ُب مسار الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية

 
 

: اٌفشم١خ اٌْبِخ
غياب التكامل بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ينعكس على موقف ىذه األخَتة - 

. من التكوين اٞتامعي
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: اٌفشم١بد اٌفش١ّخ

استجابة التكوين اٞتامعي الحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية يؤدم إٔب التكامل - 
.         بُت القطاعُت

التكامل بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية يتطلب التعاكف فيما بينهما من خبلؿ - 
. برامج التكوين كنوع التخصصات

د أف يفٌعل العبلقة بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية من خبلؿ .ـ.ٯتكن لنظاـ ؿ- 
 .الليسانس ا١تهنية

. قسم نظرم كقسم ميدا٘ب: كقد قسمنا ىذه الدراسة إٔب قسمُت
  
 :محورين كتناكلنا فيو :اٌمغُ إٌَشٞ:أٚال
 :ِشاؽً ريٛس اٌغبِْخ اٌغضائش٠خ .1
   لقد مٌرت اٞتامعة اٞتزائرية منذ االستقبلؿ إٔب يومنا ىذا بعدة مراحل، ككانت ٗتضع ُب  

كل مرحلة إٔب ٣تموعة من اإلصبلحات ا٢تيكلية كالبيداغوجية، كذلك بغية تكييفها مع 
كمن . ٤تيطها الوطٍت كالدكٕب، ك٘تكينها من أداء كظائفها ا١توكلة إليها بكل كفاءة كفعالية

.  خبلؿ ىذا العنصر سنتطرؽ إٔب ٥تتلف ىذه ا١تراحل
ـ، كانت 1962خبلؿ سنة االستقبلؿ  (:1970-1962) اٌّشؽٍخ األٌٚٝ.1.1

ا١تنظومة الوطنية للتعليم العإب تتشكل من جامعة اٞتزائر كملحقتُت ٢تا، كاحدة بوىراف 
كقد شٌكلت اٞتامعة اٞتزائرية . (1) طالبا1317كأخرل بقسنطينة، حيث بلغ عدد الطلبة فيها 

طواؿ فًتة الستينات امتدادا للجامعة الفرنسية، ُب تنظيمها اإلدارم كالبيداغوجي، كُب طرؽ، 
. ٤تتويات ك لغة التدريس، كحىت التفطَت كاف يتكوف ُب أغلبيتو من ا١تتعاكنُت األجانب

 3718ـ حوإب 1963 -1962  كقد بلغ عدد الطلبة اٞتامعُت ُب السنة الدراسية 
طالبا، مرتفعا ْتوإب 13 236 إٔب و1969 -1968طالبا، كانتقل ىذا العدد ُب السنة الدراسية 

 طالب كل سنة، كىذا يعترب عددا قليبل أماـ اٟتاجة الكبَتة لئلطارات اليت كانت 1000
. (2)ٖتتاجها الببلد للبناء كالتنمية

    كقد بٌينت برامج التخطيط اليت شرعت فيها اٞتزائر ُب أكاخر الستينات من القرف 
ا١تاضي، أف االقتصاد اٞتزائرم كاف يعا٘ب ُب ا١تستول العإب نقصا ُب الكوادر قدر ْتوإب 

أما ُب ا١تستول ا١تتوسط . كادر أجنيب 7 000كادر، ككاف يستعُت ٔتساعدة حوإب  2 600
 000 كادر، ككانت تستعُت اٞتزائر ٔتساعدة 110 000من الكوادر فقد قدر العجز ْتوإب 
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كلتغطية ىذا العجز، فقد انتهجت اٞتزائر سياسة جديدة ُب التعليم العإب .  كادر أجنيب20
م1971مع بداية السبعينات ٘تخضت عن إصبلحات 

 (3) .
 ثبلث ملتقيات ٝتيت ٔتلتقيات م1971، 1970، 1968    كقد نظمت خبلؿ سنوات 

كاف ىدفها ىو تكييف اٞتهاز الًتبوم كالتكويٍت طبقا الحتياجات البلد " التكوين كالتنمية"
 (4). عموما، كاحتياجات االقتصاد على كجو ا٠تصوص

كعلى ضوء ىذه النظرية الًتبوية اٞتديدة اليت تضع ُب ا١تقاـ األكؿ متطلبات التصنيع،     
نقدا كاسعا كشديدا للجهاز الًتبوم ا١توجود، " التكوين كالتنمية"سلَّط اجملتمعوف ُب ملتقيات 

كيبدك أف نقطة الضعف األكٔب اليت كقف عندىا ا١تشاركوف مطٌوال ىي مسفلة عدـ تكيف 
اٞتهاز مع اجملتمع كمتطلباتو، كعجزه من الناحية االقتصادية عن مد ٥تتلف القطاعات بالعدد 

. (5)الكاُب كالنوعية ا١تطلوبة من اإلطارات
كقد شهدت ىذه ا١ترحلة أيضا حدثا ىاما كىو إنشاء كزارة التعليم العإب كالبحث     

، بعد أف كاف التعليم العإب تابعا لوزارة الًتبية الوطنية، ك٢تذا يرل ـ1970/ 07/ 21العلمي ُب 
. بعض الدارسُت أف ىذا اٟتدث كاف بداية لعملية إصبلح التعليم العإب

 إف الكثَت من الباحثُت كالدارسُت، يعتربكف أف (:1984- 1971)  اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ.2.1
الكلمة اليت ألقاىا السيد ٤تمد الصديق بن ٭تِت كزير التعليم العإب كالبحث العلمي ُب ا١تؤ٘تر 

، ىي الوثيقة ا١ترجعية إلصبلح التعليم العإب سنة م1971 جويلية 23الصحفي ا١تنعقد ُب 
. كقد مشلت عملية اإلصبلح ىذه قطاع التعليم العإب ُب تنظيمو، برا٣تو كأىدافو. م1971

. كما جاءت ىذه العملية لتحقيق ٣تموعة من األىداؼ
 لتحقيق ٣تموعة و1971 لقد جاءت إصبلحات :أ٘ذاف اإلفالؽبد.1.2.1

 :(6)من األىداؼ نعرضها فيما يلي
إحداث القطيعة مع اٞتامعة الفرنسية، كذلك من خبلؿ ٕتديد ا١تناىج الًتبوية،  -1

أشكاؿ االمتحانات، كأ٪تاط التسيَت كالتنظيم، ككذا إحداث ٗتصصات كأ٪تاط تكوينية 
. جديدة

تدعيم أكثر للمبادئ األساسية للتعليم العإب، كا١تتمثلة ُب التعريب، دٯتقراطية - 2
 .التعليم، اٞتزأرة، كالتوجو العلمي كالتكنولوجي

 . تكوين اإلطارات اليت ٖتتاج إليها الببلد ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية-3

.  العمل على تكوين أكرب عدد من اإلطارات بفقل تكلفة ٦تكنة-4
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ـ عدة إجراءات 1971 لقد تضمن إصبلح :ِنّْٛ اإلفالؽبد .2.2.1
كقرارات، مٌست اٞتانب البيداغوجي كا٢تيكلي للتعليم العإب، كأىم ىذه اإلجراءات 

 :كالقرارات
. إلغاء السنة اٞتامعية التحضَتية -
 .٘تديد السنة اٞتامعية بشهرين للرفع من مستول التكوين -

 .إلغاء التنظيم السنوم ١ترحلة التكوين، كإحداث التكوين السداسي -

ٖتويل ٚتيع ا١تناىج الدراسية ُب اٞتامعات كا١تدارس العليا إٔب نظاـ الوحدات  -
 .كا١تقاييس

 .(7)ٕتميع مقاييس ٗتصصات الشعب العلمية كالتكنولوجية ُب جذكع مشًتؾ -

كقد كانت نتائج ىذا اإلصبلح بالغة األ٫تية، إذ تقٌرر إلغاء نظاـ الكليات تدر٬تيا     
 . ـ1976كتعويضو بنظاـ ا١تعاىد العليا ا١تتخصصة انطبلقا من سنة 

    كُب ىذه ا١ترحلة أيضا ًٌب التفكيد على التوجو العلمي كالتكنولوجي لسياسة التعليم 
كلتحقيق ىذا التوٌجو، ًٌب خبلؿ . العإب، كىذا إلحداث اإلقبلع االقتصادم كالصناعي للببلد

ىذه ا١ترحلة بناء جامعة للعلـو كالتكنولوجيا ُب العاصمة، كأخرل ُب كىراف، كثالثة ُب عنابة، 
. (8)كىذا لتدعيم األقطاب الصناعية ا١تنجزة بالقرب منها ٔتا ٖتتاجو من تقنيُت كمهندسُت

 ككخبلصة، فإف اإلصبلحات اليت عرفتها ىذه ا١ترحلة أحدثت تغيَتات جذرية ُب    
اٞتامعة اٞتزائرية، حيث حققت ٢تا استقبل٢تا بعد أف كانت تابعة للجامعة الفرنسية، كما 

. جعلتها أكثر ارتباطا بالواقع اٞتزائرم كباحتياجات الببلد من اإلطارات اٞتامعية
 كتسمى ىذه ا١ترحلة ٔترحلة ا٠تريطة (:ـ1990 -1984) اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ. 3.1

، ككانت م1984، كبدأ تطبيقها فعليا انطبلقا من سنة ـ1983اٞتامعية اليت ظهرت ُب سنة 
، كذلك ٔتراعاة احتياجات ـ2000ٔتثابة خطة إسًتاتيجية للتعليم العإب إٔب آفاؽ سنة 

ككانت هتدؼ ىذه ا٠تريطة . االقتصاد الوطٍت كاجملتمع من ا١توارد البشرية ا١تكٌونة كا١تؤىلة
 :(9)اٞتامعية إٔب ٖتقيق األىداؼ التالية

تنظيم قطاع التعليم العإب بغية التحكم ُب عدد الطلبة، كعقلنة توزيعهم ُب إطار - 
. ا١تنظومة اٞتامعية

ٖتقيق التوازف ُب توزيع الطلبة، كذلك بتوجيههم إٔب التخصصات اليت ٭تتاجها - 
. سوؽ العمل كالتخصصات التكنولوجية

تعزيز دٯتقراطية التعليم العإب من خبلؿ إنشاء مراكز جامعية جديدة ُب ا١تناطق - 
. الداخلية للوطن
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    كمن أىم ٦تيزات ىذه ا١ترحلة ىو إلغاء نظاـ الدراسة ا١تبٍت على أساس الوحدات 
.  (10)، كٌ٘تت العودة إٔب النظاـ السنومـ1971السداسية الذم أدخلو إصبلح

مع بداية ىذه ا١ترحلة دخلت اٞتزائر عهد : (ـ1998- 1990)اٌّشؽٍخ اٌشاثْخ .4.1
التعددية السياسية كاالنفتاح االقتصادم، ففثر ىذا على اٞتامعة، كدخلت ىي أيضا عهد 

، كجاء ىذا من خبلؿ مشركع استقبللية ا١تؤسسات ـ1990االستقبللية ابتداء من جانفي 
ضعف تفىيل : إٔب- كتشخيص للوضعية اٟتالية- كقد أشار ىذا ا١تشركع . كا٢تيئات اٞتامعية

ا١توظفُت، عدـ تكيف القوانُت مع الوضع اٟتإب، عدـ استقرار ىيئات كمراكز البحث، 
 .كضركرة تكفل ا٢تيئات بصبلحياهتا

، من خبلؿ إجراء عملية ـ1995    كأىم إصبلح شهدتو ىذه ا١ترحلة كاف ُب أكتوبر سنة 
، كمن خبلؿ إجراء عملية مقارنة ١تنظومة (ـ1984ك 1971)تقييم اإلصبلحات السابقة 

التعليم العإب الوطنية مع بعض ا١تنظومات األجنبية، ًٌب صياغة مبادئ إصبلح أكتوبر 
:  ، كا١تتمثلة فيما يليو1995

التفكيد على مهمة ا٠تدمة العمومية للجامعة، كٖتقيقها ٢تذه ا٠تدمة من خبلؿ  -
. استقباؿ ٥تتلف فئات اجملتمع، كاعتبار التكوين كالبحث كمهمتُت أساسيتُت للجامعة

استقبللية ا١تؤسسات اٞتامعية كاالبتعاد عن التسيَت ا١تركزم، كإعطاء ا١تعاىد حرية  -
 (11).التسيَت حىت يتسٌت ٢تا ٖتديد كتنظيم نشاطاهتا التعليمية

تصحيح ا٠تلل الذم كقعت فيو اٞتامعة اٞتزائرية خبلؿ ا١تراحل السابقة، كذلك  -
باالىتماـ باٞتانب النوعي للتكوين، كاالنتقاؿ من منطق الكم إٔب منطق الكيف، كإعادة 

 :كُب ىذا الصدد ًب اٗتاذ اإلجراءات التالية. النظر ُب طرؽ التدريس ك٤تتول الربامج

. إعادة النظر ُب برامج التكوين العإب كفقا لبلحتياجات الفعلية لسوؽ الشغل* 
 .إعادة النظر ُب تكوين األساتذة من خبلؿ الدراسات العليا* 

 .إدراج مواد اختيارية ُب برامج التدريس إٔب جانب مواد التخصص اإلجبارية* 

 .إعطاء أ٫تية خاصة للًتبصات ا١تيدانية ُب ا١تؤسسات االقتصادية أثناء فًتة الدراسة* 

انفتاح اٞتامعة على ايط الوطٍت كالدكٕب، مع ضركرة التكيف مع ىذا ايط من * 
. (12)أجل تطوير اجملتمع

    كخبلؿ ىذه الفًتة ٌ٘تت العودة إٔب نظاـ الكليات بدؿ نظاـ ا١تعاىد ككاف ذلك ُب سنة 
، كما أدخل ُب ىذه السنة نظاـ اٞتذكع ا١تشًتكة كالذم كانت نتائجو سلبية على ـ1998

نسبة النجاح ُب السنة األكٔب جامعي، كعلى عملية التوجيو ُب السنة الثانية، ٦تا أدل إٔب 
. ـ2000إلغائو ُب سنة 
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لقد عرفت اٞتزائر مع مطلع األلفية : (ـ2000 ِب ثْذ عٕخ)اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ .5.1
الثالثة فتح عدة كرشات لئلصبلح مٌست ٥تتلف القطاعات، كمن بُت أىم ىذه الورشات 

ىي كرشة إصبلح ا١تنظومة الًتبوية، اليت نٌصبت ٢تا ٞتنة ٥تتصة ٝتيت باللجنة الوطنية 
إلصبلح ا١تنظومة الًتبوية، كاليت كشفت بعد عملية تقييم لقطاع التعليم العإب عن ٣تموعة 

 :(13)كمن أ٫تها- خاصة ُب اٞتانب البيداغوجي - من االختبلالت كالنقائص
االلتحاؽ باٞتامعة يقـو على نظاـ توجيو مركزم، تسٌبب ُب رفض الكثَت من الطلبة  -

. للتخصصات اليت كيٌجهوا إليها، ما أدل إٔب ارتفاع نسبة الرسوب كالتسٌرب من اٞتامعة
 .عدـ التبلـؤ بُت التخصصات ا١توجودة ُب اٞتامعة مع شعب البكالوريا -

ضعف نظاـ التقييم، ككثافة اٟتجم الساعي للدركس كاألعماؿ التطبيقية ما أعاؽ  -
 .الطلبة عن ا١تبادرة كالعمل الفردم

 .مسارات تكوينية مغلقة كأحادية االختصاص -

 .ضعف نسبة كنوعية التفطَت،  بسبب ضعف التكوين ُب ما بعد التدرج -

التكوين قصَت ا١تدل ضعيف، كغَت مرغوب فيو من قبل الطلبة، لعدـ كضوح  -
.                                القانوف ا٠تاص بو

    كانطبلقا من ىذه النقائص كاالختبلالت، فقد ًٌب كضع ٥تطط إلصبلح التعليم 
. العإب، من خبلؿ برنامج عمل على ا١تدل القصَت، ا١تتوسط كالطويل

: (14)     كهتدؼ عملية اإلصبلح ىذه إٔب ٖتقيق األىداؼ التالية
. ضماف تكوين نوعي يفخذ بعُت االعتبار دٯتقراطية التعليم العإب -
 .تطوير العبلقة التفاعلية بُت اٞتامعة ك٤تيطها االقتصادم كاالجتماعي الذم تتواجد فيو -

 .انفتاح اٞتامعة على التطورات العا١تية خاصة ُب ٣تاؿ العلـو كالتكنولوجيا -

ترسيخ أسس تسيَتية ترتكز على التشاكر كا١تشاركة ُب إطار استقبللية ا١تؤسسات  -
 .اٞتامعية

 ككانت انطبلقة عملية اإلصبلح من خبلؿ كضع ىيكلة جديدة للتعليم العإب    
ك٘تثلت ا٢تيكلة اٞتديدة ُب إدخاؿ نظاـ . مصحوبة بتحيُت كتعديل ١تختلف الربامج التعليمية

ـ عرب 2004/2005، كىذا انطبلقا من السنة اٞتامعية  (ليسانس، ماسًت، دكتوراه)" د.ـ.ؿ"
بعض ا١تؤسسات اٞتامعية، كسنة بعد سنة شهد ىذا النظاـ توٌسعا ُب تطبيقو، كُب الدخوؿ 

 ًب تعميمو على كل ا١تؤسسات اٞتامعية عرب الوطن، كًب بالتإب إلغاء 2010/2011اٞتامعي 
كلعٌل من بُت أىم ٤تاسن النظاـ اٞتديد ىو أنو يعطي أ٫تية كبَتة للعبلقة . النظاـ الكبلسيكي

ليسانس )بُت التكوين اٞتامعي كعآب الشغل، كذلك من خبلؿ إحداث شهادات مهنية 
لكن أماـ االرتفاع ا١تستمر لنسبة البطالة كسط خر٬تي اٞتامعة . (مهٍت، ماسًت مهٍت
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خصوصا ُب السنوات األخَتة، كرفض ا١تؤسسات االقتصادية لتوظيفهم دكف خربة أصبح 
يطرح أكثر من تساؤؿ حوؿ مستول التكوين الذم أصبحت تقدمو اٞتامعة لطبلهبا، كما 

. مدل استجابتو الحتياجات عآب الشغل عموما كا١تؤسسات االقتصادية على كجو ا٠تصوص
 

 :ِشاؽً ريّٛس اٌّإعغخ االلزقبد٠خ اٌغضائش٠خ .2
     لقد مرت ا١تؤسسة االقتصادية اٞتزائرية منذ االستقبلؿ إٔب يومنا ىذا بعدة مراحل 

:  ىي
كلقد مٌرت  :(ِٓ االعزمالي ئٌٝ ٔٙب٠خ اٌغج١ْٕبد)اٌّشؽٍخ األٌٚٝ .1.2

: ا١تؤسسة االقتصادية اٞتزائرية ُب ىذه ا١ترحلة بثبلثة أطوار ىي
كلقد ًٌب اإلقرار بنظاـ : اٌزغ١١ش اٌزارٟ ٌٍّإعغبد االلزقبد٠خ: اٌيٛس األٚي .1.1.2

ـ باسًتجاع ا١تؤسسات االقتصادية اليت تركها 1963التسيَت الذاٌب، كبدأ العمل بو ابتداء من مارس 
. (15) مؤسسة إنتاجية صغَتة400االستعمار الفرنسي، كاليت كانت تقٌدر بػ 

    كٓب تدـ مرحلة التسيَت الذاٌب فًتة طويلة، حيث بدأت عمليات التفميم كٖتٌولت 
، (إْب...إنتاج، توزيع، تسويق)ا١تؤسسات ا١تسٌَتة ذاتيا إٔب شركات كطنية ٤تددة الوظائف 

. (16)كٖتت الرقابة ا١تباشرة ألجهزة الدكلة 
ـ بدأ 1965مع بداية سنة  :ئٔؾبء اٌؾشوبد اٌٛى١ٕخ: اٌيٛس اٌضبٟٔ. 2.1.2

متخذك القرار ُب إنشاء الشركات الوطنية، حيث ًٌب ُب ىذه السنة إنشاء الشركة الوطنية 
، الشركة الوطنية للحديد كالصلب، الشركة الوطنية للصناعات "سوناطراؾ"للنفط كالغاز 

النسيجية، كالشركة اٞتزائرية للتفمُت، كلقد أنشئت ىذه الشركات من خبلؿ عملية التفميم 
الكلي أك اٞتزئي للشركات األجنبية اليت بقيت تعمل ُب اٞتزائر بعد االستقبلؿ، كأيضا من 

.  خبلؿ ٖتويل بعض ا١تؤسسات ا١تسَتة ذاتيا إٔب شركات كطنية
، شركة 30ـ كصل عدد الشركات الوطنية إٔب 1970     كُب ّناية ىذا الطور أم ُب سنة 

، كتشغل ( مؤسسة393  من أصل345) من ا١تؤسسات %90كاليت كانت تستحوذ على 
  .(17 )( عامل65 000 من أصل 61 600)من العاملُت األجراء  %95حوإب 

     كلقد كانت الشركات الوطنية ٔتثابة أداة أساسية للتحكم ُب االقتصاد الوطٍت، كاالنطبلؽ 
ُب ا١ترحلة التنموية، حيث كاف ٖتديد كظائف كأىداؼ ىذه الشركات يتم من طرؼ اٞتهاز 

ا١تركزم للدكلة، كذلك ُب إطار اإلسًتاتيجية العامة للتنمية، كالشيء الذم مٌيز الشركات الوطنية ُب 
 .ىذه ا١ترحلة ىو النقص الكبَت ُب اإلطارات الكففة، كاليد العاملة ا١تؤىلة

ـ، 1971مع بداية سنة :اٌزغ١١ش االؽزشاوٟ ٌٍّإعغبد: اٌيٛس اٌضبٌش.3.1.2
 من إٚتإب ا١تنتجات الصناعية، كتوٌظف حوإب %85كانت الشركات الوطنية تنتج حوإب 
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من إٚتإب القول العاملة، كنظرا لؤل٫تية اليت أصبحت ٖتتلها ىذه الشركات ُب % 80
االقتصاد الوطٍت، فإف الدكلة فكرت ّتدية ُب إ٬تاد ٪تط فٌعاؿ لتسيَتىا، كٔتا أف النظاـ 

االقتصادم الذم كانت تتبعو اٞتزائر ىو النظاـ االشًتاكي، فقد كاف ٪تط التسيَت االشًتاكي 
ىو األنسب لتسيَت ىذه الشركات، كىذا من خبلؿ إشراؾ العماؿ ُب تسيَت كمراقبة 

ا١تؤسسات اليت يعملوف فيها عن طريق ٣تلس العماؿ ا١تنتخب، الذم يعمل باالشًتاؾ مع 
غَت أٌف إشراؾ العماؿ ُب . إدارة ا١تؤسسة ُب كضع كرسم السياسة العامة ٢تا، كمراقبة نشاطها

التسيَت كاف شكليا، ألف القرارات األساسية كانت تتخذ على مستول اٞتهاز ا١تركزم للدكلة، 
بدعول ٖتقيق التنسيق بُت القرارات ا١تتخذة على ا١تستول ا١تركزم، كا٧تاز األىداؼ ا١تسطرة 

. لتحقيق التنمية الشاملة
    كلقد ٘تٌيزت ا١تؤسسات ُب ىذه ا١ترحلة بكرب حجمها ك ارتفاع عدد كحداهتا كعما٢تا 
كلعٌل ىذا ما صعٌب من عملية التحكم ُب التسيَت اٞتٌيد ٢تا، فظهرت فيها عدة مشاكل، 
كضعف اإلنتاجية كانعداـ ا١تردكدية، إضافة إٔب عدـ التحكم ُب التكنولوجيا ا١تستخدمة 

كأماـ ىذا الوضع الصعب ٢تذه ا١تؤسسات قامت الدكلة بإجراء إصبلحات عميقة . فيها
.   عليها، ٘تثلت ُب إعادة ىيكلتها مع بداية الثمانينات

:      (ـ1990 -1980)ئؽذاس اٌّإعغبد ا١ٌِّْٛخ : اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ .2.2
 إٔب 1980 -1967لقد توٌصلت عملية التشخيص اليت قامت هبا كزارة التخطيط للفًتة مابُت 

٣تموعة من النتائج، مفادىا أف كرب حجم ا١تؤسسات االشًتاكية يعترب من أىم األسباب اليت 
صٌعبت من عملية تسيَتىا، كبالتإب ًب اٗتاذ قرار يقضي بإعادة ىيكلة ىذه ا١تؤسسات 

الكربل إٔب مؤسسات عمومية صغَتة اٟتجم، حىت يسهل تسيَتىا كالتحكم فيها، كتتحسن 
كضعيتها ا١تالية اليت كانت سلبية، كلقد انطلقت عملية إعادة ا٢تيكلة ُب ا١تيداف بعد صدكر 

، حيث (ـ1984 -1980)ـ ضمن ا١تخطط ا٠تماسي األكؿ للتنمية 1980 أكتوبر 4مرسـو 
. أنشفت على إثرىا اللجنة الوطنية إلعادة ا٢تيكلة اليت أككلت ٢تا مهمة القياـ هبذه العملية

     كلقد بدأت ىذه العملية بإعادة ا٢تيكلة العضوية، كاليت مفادىا  تقسيم كل مؤسسة 
كبَتة إٔب ٣تموعة من ا١تؤسسات الصغَتة، حىت يسهل تسيَتىا كالتحكم فيها، ككنتيجة ٢تذه 

 مؤسسة عمومية، كقد 460 مؤسسة اشًتاكية إٔب 100العملية ارتفع عدد ا١تؤسسات من 
أعقبت عملية إعادة ا٢تيكلة العضوية، عملية أخرل ٝتيت بإعادة ا٢تيكلة ا١تالية، كاليت مشلت 

كل ا١تؤسسات ا١تنبثقة عن إعادة ا٢تيكلة العضوية، كىذا ١تساعدهتا على االنطبلؽ ُب 
كلقد كاف ا٢تدؼ من إعادة ا٢تيكلة ىذه ىو التخلص من . (18)النشاط االقتصادم من جديد

ا١تركزية كالبَتكقراطية اللتُت كانتا تعرقبلف ا١تؤسسات االشًتاكية الوطنية عن النشاط 
االقتصادم الفٌعاؿ، كعن حرية ٖتديد اسًتاتيجياهتا كتنفيذىا، كٖتٌمل مسَتٌم ىذه ا١تؤسسات 
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لنتائج أعما٢تم، كبالتإب التخلص من العبء ا١تإب الكبَت الذم كانت تشكلو ىذه 
. ا١تؤسسات على خزينة الدكلة

     إال أٌف ىذا العبء بقي مستمرا، ألف إعادة ا٢تيكلة ٓب ٖتقق النتائج ا١تنتظرة منها، 
كفشلت ُب ٖتسُت كضعية ا١تؤسسات العمومية كذلك لعدة أسباب، فمثبل على مستول 
ا١توارد البشرية  ٓب يكن ىناؾ إدماج فعلي للعماؿ كاإلطارات ُب عملية إعادة ا٢تيكلة، كًٌب 

إجراؤىا بطرؽ غَت شفافة، إضافة إٔب تشتيت الطاقات البشرية، الشيء الذم أضعفها كبٌدد 
إضافة إٔب أف استمرار تدخل اٞتهات ا١تركزية ُب سياسة التشغيل كاألجور ُب ىذه . جهودىا

ا١تؤسسات أثَّر سلبا على تسيَت ا١توارد البشرية فيها، حيث ٓب تكن ٢تا اٟترية ُب كضع سٌلم 
أجور خاص هبا، ٯتٌكنها من ٖتفيز عما٢تا كمكاففهتم حسب مردكديتهم، إضافة إٔب سياسة 

التشغيل اليت ٓب تكن ٗتضع ١تعايَت كاضحة كموضوعية، زيادة على غياب طرؽ التسيَت 
اٟتديثة ُب ىذه ا١تؤسسات، الشيء الذم ساىم ُب بقائها على اٟتالة اليت كانت عليها قبل 

 .(19)إعادة ا٢تيكلة 

ٓب ٖتٌقق  :(ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا م1990 ِٓ)الزقبد اٌغٛق: اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ .3.2
عملية إعادة ىيكلة ا١تؤسسات االقتصادية العمومية اليت ٌ٘تت ُب ا١ترحلة السابقة األىداؼ 
ا١تنتظرة منها، كأماـ الوضعية الصعبة اليت مٌر هبا االقتصاد اٞتزائرم خبلؿ الثمانينات، أين 

شهدت أسعار البًتكؿ ا٩تفاضا كبَتا، الشيء الذم جعل الدكلة ُب كضع مإب حرج، 
كللخركج من ىذه الوضعية الصعبة جاءت اإلصبلحات االقتصادية اليت ترافقت مع 

 1989اإلصبلحات اٞتذرية ُب اجملاؿ السياسي، كاليت انبثقت عن الدستور اٞتديد لسنة 
الذم كٌرس التعددية السياسية كحرية التعبَت، كلقد ٘تثلت اإلصبلحات االقتصادية اٞتديدة ُب 

إعطاء االستقبللية للمؤسسات العمومية، حيث تغٌَت شكلها القانو٘ب كأصبحت شركات 
مسا٫تة، أك شركات ٤تدكدة ا١تسؤكلية تعود ملكية كل أسهمها أك حصصها إٔب الدكلة، كهبذا 

أصبحت ىذه ا١تؤسسات ذات شخصية معنوية، ٢تا رأس ماؿ، كتتمتع باالستقبللية ا١تالية، 
كتسٌَت طبقا ١تبدأ الرْتية، كبالتإب ًٌب الفصل بشكل كاضح بُت حق ا١تلكية من جهة، كاإلدارة 

. فالدكلة مالكة لرأس ماؿ ىذه ا١تؤسسات لكن ال تسَتىا. (20)كالتسيَت من جهة أخرل
     لكن رغم ىذه االستقبللية اليت منحت للمؤسسات العمومية إال أّنا ٓب تستطع 
ا٠تركج من كضعية العجز كسوء التسيَت اليت مٌيزهتا منذ ا١تراحل السابقة، ٦تا زاد ُب تفـز 
االقتصاد الوطٍت كزاد من ثقل العبء ا١تإب على الدكلة، خاصة أماـ الضائقة ا١تالية اليت 
عرفتها الببلد خبلؿ ىذه ا١ترحلة جرٌاء ا٩تفاض أسعار البًتكؿ، كارتفاع حجم ا١تديونية 

كارتفاع نسبة البطالة اليت  ،%30كخدمتها، ٦تا تسٌبب ُب ارتفاع التضخم إٔب أكثر من 
ككذا اختبلؿ ُب ميزانية الدكلة الناتج عن عجز مؤسسات القطاع العاـ اليت ، %25ٕتاكزت 
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كىذا كلو أدخل االقتصاد ُب حالة ركود . (21) من إيرادات الصادرات5\4أصبحت ٘تتص 
. شامل

    كأماـ ىذه الوضعية الصعبة قامت الدكلة بإعادة ا٢تيكلة االقتصادية كالصناعية 
: (22)للمؤسسات العمومية، كذلك كفق ركيزتُت أساسيتُت ٫تا 

كىي ٗتص ا١تؤسسات : ئّبدح ا١ٌٙىٍخ ٌٍّإعغبد االلزقبد٠خ- أ
اإلسًتاتيجية ك اليت ال ترغب الدكلة ُب االستغناء عنها، كذلك من خبلؿ إتٌباع برنامج تعديل 

البنوؾ، الوزارة )ىيكلي، كفق خطة متوسطة األجل، عن طريق عقد ٧تاعة بُت اٞتهات ا١تعنية 
كا٢تدؼ من ىذه العملية ىو الوصوؿ هبذه ا١تؤسسات لتحقيق فعالية . (اْب... الوصية،

. ككفاءة ٘تكنها من دخوؿ اقتصاد السوؽ بكل ثقة
 ك٘تٌس ا١تؤسسات غَت اإلسًتاتيجية اليت ترغب الدكلة ُب :١ٍّّخ اٌخٛفقخ- ة

.  التنازؿ عنها للخواص
 مازالت ىناؾ ٣تموعة كبَتة من ا١تؤسسات العمومية ٓب يفصل و2011 كلكن إٔب غاية    

ُب أمرىا، كتنتظر مصَتىا إما إٔب الغلق أك ا٠توصصة، كىذا نتيجة عدـ كجود عركض مقبولة 
. لشرائها من قبل ا٠تواص، أك بسبب معارضة العماؿ لعملية ا٠توصصة

     كخبلؿ ىذه ا١ترحلة بدأ يربز دكر القطاع ا٠تاص ُب االقتصاد الوطٍت شيئا فشيئا، 
كذلك من خبلؿ شراء ا١تؤسسات العمومية ا١تخوصصة، أك من خبلؿ إنشاء مؤسسات 

، كالقياـ بإجراءات و1994جديدة، خاصة بعد إنشاء الوكالة الوطنية لبلستثمار ا٠تاص سنة 
ٖتفيزية، كمنح األراضي بفسعار رمزية، كالتخفيف من الضرائب، كتقدٙب القركض البنكية، 

.  (22)كغَتىا من اإلجراءات اٌفزة على االستثمار  
: اٌمغُ ا١ٌّذأٟ:صب١ٔب
من خبلؿ ىذه الدراسة ا١تيدانية سنقـو باختبار صحة الفرضيات اليت ٌ٘تت صياغتها ُب     

بداية ا١تقدمة، كذلك بالقياـ بدراسة ميدانية حوؿ العبلقة بُت جامعة سعد دحلب بالبليدة 
. ك٣تموعة من ا١تؤسسات االقتصادية اليت تنشط بالوالية كىذا ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية

: اإلىبس إٌّٙغٟ ٌٍذساعخ. 1
     من خبلؿ ىذا العنصر سنتعرؼ على ا١تنهج الذم ًٌب استخدامو ُب الدراسة ا١تيدانية، 

ك٣تاالت ىذه الدراسة، ككذا األدكات ا١تستخدمة، كُب األخَت نتعرؼ على العينة كطريقة 
.  اختيارىا

 كتتعٌدد مناىج البحث حسب طبيعة ا١توضوع ا١تبحوث فيو، : إٌّٙظ اٌّغزخذَ.1.1
كدراستنا ىذه كيفية اعتمدنا فيها على ا١تقاببلت ا١تعٌمقة مع عينة من ا١تسئولُت ُب جامعة 

لذا . البليدة، كعينة أخرل من مسئوٕب ا١توارد البشرية ُب ٣تموعة من ا١تؤسسات االقتصادية
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استخدمنا ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم يهتم بوصف كٖتليل الوقائع كإخضاعها لتفسَتات 
سببية، كاختبار صحة الفركض من خبلؿ ٖتليل كتفسَت البيانات كا١تعلومات اجملٌمعة على 

. ضوء ا١تشاىدات كا١تبلحظات كالوقائع
  

 اٌذساعخ ِغبالد .2.1

: لقد ٌ٘تت ىذه الدراسة ا١تيدانية ُب مكانُت منفصلُت ٫تا:  اٌّغبي اٌّىبٟٔ.1.2.1
جامعة سعد دحلب بالبليدة ٦تثلة ٔتجموعة من كلياهتا من جهة، ك٣تموعة من ا١تؤسسات 

. االقتصادية ا١توجودة ُب ا١تنطقة الصناعية بالبليدة من جهة أخرل
كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، كلية علـو : الكليات ا١تعنية بالدراسة ىي

. ا٢تندسة ككلية العلـو
.  مؤسسات عمومية كخاصة09أما ا١تؤسسات االقتصادية اليت مشلتها الدراسة فهي 

لقد اعتمدت دراستنا على ٣تموعة ْتث مكونة من عدة  : اٌّغبي اٌجؾشٞ-2.2.1
 :فئات ىي
عميد كلية العلـو االقتصادية :  عمداء ىم03كا١تكونة من :  فئة عمداء الكليات -

. كعلـو التسيَت، عميد كلية ا٢تندسة كعميد كلية العلـو
 . فئة نواب العمداء ا١تكلفُت بالبيداغوجيا كىم ثبلثة نواب، أم نائب لكل عميد -

 فئة نواب العمداء ا١تكلفُت بالبحث العلمي كما بعد التدرج، كىم ثبلثة نواب  -
 .أيضا، أم نائب لكل عميد

 رؤساء أقساـ بكلية 03 فئة رؤساء األقساـ بالكليات الثبلثة كالذين يبلغ عددىم،  -
، 03العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،   رؤساء أقساـ بكلية 05 رؤساء أقساـ بكلية العلـو

 .ا٢تندسة

 مسئولُت من 09 فئة مسئوٕب ا١توارد البشرية با١تؤسسات االقتصادية كالبالغ عددىم  -
 . مؤسسات اقتصادية09

 
 استخدمنا ُب دراستنا ىذه ا١تقابلة الشخصية نصف ا١توجهة :أدٚاد اٌذساعخ. 3.1

كفداة ٞتمع البيانات حوؿ ا١تشكلة ٤تل الدراسة، فهي تضم أسئلة مغلقة نسعى من خبل٢تا 
إٔب اٟتصوؿ على معلومات دقيقة من ا١تبحوثُت، كما تضم أسئلة مفتوحة يكوف فيها 

 .للمبحوث اٟترية الكاملة ُب إبداء رأيو حو٢تا
 :    كلقد استخدمنا ٪تطُت الستمارة ا١تقابلة
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 ٔتا أف الدراسة اليت كنا بصدد معاٞتتها ىي العبلقة :ا١ٌْٕخ ٚىش٠مخ اخز١بس٘ب .4.1
التكاملية بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية، فإننا اخًتنا 

: عينتُت اثنتُت ٫تا
 كتتكوف من ٣تموعة من ا١تسئولُت ُب الكليات الثبلثة التابعة :ا١ٌْٕخ األٌٚٝ- أ

ٞتامعة البليدة كاليت عرٌفناىا ُب اجملاؿ ا١تكا٘ب للدراسة، ىؤالء ا١تسئولُت كالذين يبلغ عددىم 
كقد ًٌب .  مسئوال ىم عمداء الكليات كنواهبم ك رؤساء األقساـ التابعُت ٢تذه الكليات20

اختيار ىذه الكليات بطريقة مقصودة، كوف أغلب ٗتصصاهتا موٌجهة للمؤسسات 
االقتصادية، كبالتإب فهي أقرب ٢تذه ا١تؤسسات من غَتىا من الكليات، كىذا سيخدـ كثَتا 

. دراستنا ىذه
مؤسسات اقتصادية  09 كتتمثل ُب مسئوٕب ا١توارد البشرية لػ :ا١ٌْٕخ اٌضب١ٔخ- ة

عمومية كخاصة، كقد ًٌب اختيار مفردات ىذه العينة نظرا لقرهبا من جامعة البليدة، كلكوف 
ىذه ا١تؤسسات تستقبل طلبة اٞتامعة للًتبص لديها، كما قصدناىا لكوّنا توظف لديها 

. خر٬تي اٞتامعة
 

: ِٕبلؾخ ٔزبئظ اٌذساعخ
من خبلؿ ىذا العنصر، قمنا ٔتقارنة نتائج ا١تقاببلت جملموعيت البحث اللتُت مشلتهما     

الدراسة ا١تيدانية، كا٠تركج ْتوصلة ٢تذه النتائج كاليت بدكرىا سنقـو ٔتقارنتها مع الفرضيات 
. اليت كضعناىا ُب بداية الدراسة الختبار مدل صحتها

 
رؾ١ًٍ ِغزٜٛ اٌزى٠ٛٓ فٟ عبِْخ اٌج١ٍذح ِٚذٜ اعزغبثزٗ الؽز١بعبد  -1

:  فٟ مٛء اٌزىبًِ ث١ٓ اٌميب١ّٓااللزقبد٠خاٌّإعغبد 
عمداء )من خبلؿ ا١تقارنة بُت نتائج ا١تقاببلت اليت أجريناىا مع ٣تموعيت البحث     

الكليات الثبلثة كنواهبم كرؤساء األقساـ ّتامعة سعد دحلب بالبليدة، مسئوٕب ا١توارد البشرية 
نستخلص أف مستول التكوين ُب جامعة البليدة  (ببعض ا١تؤسسات االقتصادية بالبليدة

، كىذا ما ذىبت إليو نسبة  من % 89ك من ٣تموعة البحث األكٔب، %55متوسط على العمـو
٣تموعة البحث الثانية، كيرجع ىذا إٔب عدة أسباب ًٌب التطرؽ إليها خبلؿ عرض كٖتليل 

. البيانات
    كالتكوين ُب جامعة البليدة يستجيب نوعا ما الحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية، 

 من ٣تموعة البحث %78من ٣تموعة البحث األكٔب، كنسبة % 30كىذا ما ذىبت إليو نسبة 
الثانية، حيث أف ىناؾ نقص ُب استجابة التكوين ٢تذه االحتياجات خاصة من حيث 
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مضموف الربامج الذم يكوف قدٯتا ُب الكثَت من األحياف، ككذا نوع التخصصات اليت ال 
تتماشى مع التطور التكنولوجي اٟتاصل، كعليو فإف ىذا يعرٌب عن كجود تكامل ضعيف ما 

بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية، كال يرقى ىذا إٔب التكامل 
. القوم

     كمن خبلؿ ىذه النتائج كٔتقارنتها بالفرضية اٞتزئية األكٔب كاليت مفادىا أٌف استجابة 
التكوين اٞتامعي الحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية يؤٌدم إٔب التكامل بُت القطاعُت، 

. نستخلص أٌف الفرضية األكٔب صحيحة إٔب حٌد ما
 
رؾ١ًٍ ّاللخ اٌزىبًِ ث١ٓ عبِْخ اٌج١ٍذح ٚاٌّإعغبد االلزقبد٠خ فٟ ِغبي  -2

رى٠ٛٓ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ِٓ خالي اٌزْبْٚ فٟ ٚمِ ثشاِظ اٌزى٠ٛٓ 
: ٚاٌزخققبد

    با١تقارنة بُت نتائج ا١تقاببلت جملموعيت البحث األكٔب كالثانية، نستخلص أنٌو توجد 
عبلقة تعاكف بُت جامعة البليدة كبعض ا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية، 

 مؤسسات معنية بالدراسة كجدنا مؤسسة 09إال أف ىذه العبلقة جٌد ضعيفة، حيث من بُت 
 اليت مشلتها الدراسة، 11كاحدة ٢تا عبلقة تعاكف ُب ٣تاؿ التكوين مع قسم كاحد من األقساـ 

 قسما كجدنا أف ىناؾ قسمُت فقط ٢تما عبلقات تعاكف مع 11كبا١تقابل فمن بُت ىذه 
مؤسسات اقتصادية ُب ٣تاؿ تكوين ا١توارد البشرية، كىذا ما جعل عبلقة التكامل بُت اٞتامعة 

كا١تؤسسات االقتصادية ضعيفة، كيعود ىذا إٔب ا١تشاكل اليت الزمت اٞتامعة اٞتزائرية منذ 
نشفهتا، كاليت شغلتها عن التواصل مع ٤تيطها ٔتا فيها ا١تؤسسات االقتصادية، خاصة منذ 
بداية التسعينات حيث تفاقمت ىذه ا١تشاكل أكثر ففكثر، كزادت من عزؿ اٞتامعة عن 

إضافة إٔب ا١تشاكل اليت تعا٘ب منها ا١تؤسسات االقتصادية كاليت . ٤تيطها أكثر ٦تا سبق
ففي ظل النظاـ االشًتاكي كاف الكل تابعا . شغلتها ىي أيضا عن التقرب من اٞتامعة

للدكلة، حيث كانت ىي اليت تتكفل بإحداث ىذه العبلقة عن طريق آليات كىيئات ٤تددة، 
كما ىو الشفف بالنسبة ١تبدأ التوجو العلمي كالتكنولوجي الذم انتهجتو اٞتامعة اٞتزائرية 

ـ، كالذم كاف يهدؼ إٔب الربط بُت التكوين اٞتامعي 1971خبلؿ إصبلحات سنة 
لكن بالدخوؿ ُب اقتصاد السوؽ . كاحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية من ا١توارد البشرية

ٗتٌلت الدكلة عن مهمة الربط بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية، كبقي الطرفاف شبو 
. منفصلُت
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    كمن خبلؿ ىذه النتائج كٔتقارنتها بالفرضية الثانية كاليت مفادىا، أف التكامل بُت 
اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية يتطلب تعاكنا من خبلؿ برامج التكوين كنوع التخصصات 

.   صحيحة نسبيا
   

د فٟ رف١ًْ اٌْاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ اٌغبِْخ .َ.رؾ١ًٍ دٚس َٔبَ ي -2
: ٚاٌّإعغبد االلزقبد٠خ فٟ ِغبي رى٠ٛٓ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

    من خبلؿ ا١تطابقة بُت نتائج ا١تقاببلت جملموعة البحث األكٔب ك٣تموعة البحث الثانية، 
 ،%67د ال يزاؿ ٣تهوال عند نسبة كبَتة من ٣تموعة البحث الثانية .ـ.نستخلص أف نظاـ ؿ

أما بالنسبة جملموعة البحث األكٔب . كما ال يزاؿ غامضا عند النسبة ا١تتبقية من ىذه اجملموعة
كبالتإب فإف ىناؾ نقصا كبَتا ُب ٣تاؿ االتصاؿ من . منهم مازالوا ٬تهلوف تفاصيلو% 35فإف 

. طرؼ اٞتامعة، رغم أف ا١تؤسسات االقتصادية تعترب طرفا فاعبل ُب ٕتسيد كإ٧تاح ىذا النظاـ
     كفيما ٮتص مدل إمكانية ىذا النظاـ على تفعيل العبلقة التكاملية بُت اٞتامعة 

 من ٣تموعة البحث األكٔب %65كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ التكوين، فقد أكٌدت نسبة 
بإمكانية ذلك من خبلؿ الشهادة ا١تهنية ا١تستحدثة شرط أف تكوف ىناؾ جدية ُب تطبيقو 

فيما ٓب تعرٌب غالبية أفراد ٣تموعة البحث الثانية عن . كمتابعتو، رغم كل العراقيل اليت تواجهو
كعليو فإنو ٯتكن القوؿ أف الفرضية الثالثة . رأيها، ْتجة نقص أك انعداـ معرفتها هبذا النظاـ

. كانت صحيحة كلو من جانب كاحد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خــــــــــبرــــّـخ
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من خبلؿ النتائج اليت توٌصلنا إليها من ىذه الدراسة، كاليت أظهرت نقصا ُب مستول 
التكوين على مستول اٞتامعة اٞتزائرية عموما كّتامعة البليدة على كجو ا٠تصوص، كنقصا 

أيضا ُب استجابة ىذا التكوين الحتياجات ا١تؤسسات االقتصادية، كىذا كلو ناجم عن 
ضعف العبلقة التكاملية بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ التكوين، سواء للطلبة 

ُب مرحلة الدراسة أك للموارد البشرية ُب مرحلة شغلهم ١تناصب عمل هبذه ا١تؤسسات 
كمن أجل تقوية ىذه العبلقة كتفعيلها سنقٌدـ فيما يلي بعض التوصيات اليت . االقتصادية

: نراىا مناسبة لتفعيل ىذه العبلقة، ك ىذه التوصيات ىي 
إحداث ىيئة على مستول اٞتامعة تضم موظفُت أكفاء تعمل على تقريب اٞتامعة - 

. من ا١تؤسسات االقتصادية كتفعيل العبلقة فيما بينها ُب ٣تاؿ التكوين
كضع إطار قانو٘ب ينظم مثل ىذه العبلقة، مع إعطاء ٣تاؿ كاؼ من حرية اٗتاذ - 

. القرار لعمداء الكليات كرؤساء األقساـ
تشجيع األساتذة اٞتامعيُت ماديا كمعنويا للمسا٫تة ُب إحداث كتفعيل عبلقة - 

. التعاكف بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية ُب ٣تاؿ التكوين
قياـ اٞتامعة بتقدٙب عركض تكوين ٣تانية لصاّب ا١تؤسسات االقتصادية اليت تبادر - 

. بالتقرب منها، كىذا لكسر اٟتاجز ا١توجود بُت الطرفُت
إشراؾ اإلطارات ا١تختٌصة من ا١تؤسسات االقتصادية ُب كضع كتنفيذ الربامج - 

. الدراسية اٞتامعية، كىذا لتكييف التكوين اٞتامعي مع احتياجات ا١تؤسسات االقتصادية
تبادؿ اإلطارات كالكفاءات بُت اٞتامعة كا١تؤسسات االقتصادية، الشيء الذم - 

. يسمح بنقل ا١تعارؼ كا٠تربات كيقوم عبلقات التعاكف بينها
بذؿ ٣تهود أكرب من قبل اٞتامعة للتقرب من ٤تيطها ا٠تارجي، كللتعريف أكثر - 

. د لدل ا١تؤسسات االقتصادية اليت تعترب طرفا مهما ُب ٧تاحو.ـ.بالنظاـ التعليمي اٞتديد ؿ
 
 

 
 
 

 
 

 اٌٙٛاِؼ
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ٍّخ ِشاد / م١ف أؽّذ

 عبِْخ اٌغٍفخ                                                                                

  
:  ر١ّٙذ

     لقد أدل ٪تو كتزايد قوة تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت، كا٩تفاض تكاليفها إٔب 
تزايد الدكر الذم تلعبو داخل ا١تنظمة، كما أدل ىذا التطور إٔب تغلغل استخداـ اٟتاسبات 

. ُب كافة ا١تستويات التنظيمية كاألنشطة اليومية للمؤسسة
 فتقنيات ا١تعلومات كاالتصاالت اٟتديثة أفرزت تطبيقات جديدة ألنظمة ا١تعلومات،     

. كمعايَت جديدة للتصميم كبالتإب أجياؿ متطورة من األنظمة
كما أّنا سا٫تت بشكل كبَت ُب االنتقاؿ من نظم قواعد البيانات إٔب ما يسمى بنظم      

قواعد ا١تعرفة، اليت أصبحت تعترب البنية التحتية األساسية ١تختلف نظم ا١تعلومات با١تنظمة، 
إضافة إٔب ذلك فإف تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت تساىم مسا٫تة فعالة ُب تفعيل ٥تتلف 

. (توليدا، ٗتزينا، توزيعا كاستخداما للمعرفة)عمليات إدارة ا١تعرفة 
 

 :ري٠ٛش َُٔ اٌٍِّْٛبد -1
نظر إٔب نظم ا١تعلومات كمفهـو  اؿ ٬تب:ربس٠خ١خ ّٓ َُٔ اٌٍِّْٛبد ٔجزح- أ
 ُب العقوؿ كا١تعرفة ا١تعلومات تسٌجل كانت أف لئلنساف، فبعد اٟتضارم الٌتطٌور ساير مستقلٌ 
 اليت الكتابة كالٌتسجيل، كأشكاؿ أدكات باكتشاؼ عنو يفصلها أف اإلنساف استطاع البشرية،
 ا١تعارؼ ٘توت اكتشافها كانت فقبل كا١تعارؼ، اٟتضارات كجود على الٌدليل ٔتثابة أصبحت

 .اإلنساف كعاء غَت كعاء ُب ٖتفظ ٓب ألٌّنا اإلنساف، ٔتوت
إٔب  األرجح على تعود كتنظيمها، كا١تعارؼ كا١تعلومات البيانات تسجيل فكرة إفٌ     "

بٌينت  الرٌافدين، فقد ببلد ُب الكتابة صناعة اكتشفت حيث عاـ، 5000 قبل الٌسومريُت
 تتعٌلق بفمور الطٌينية الرٌقم مئات على كجدت اليت الٌنصوص من  95%أفٌ  األثرية االكتشافات

 (1) .."الٌدكلة كشؤكف كالٌتجارة اإلدارة

كالٌركمانية،  كاليونانية ا١تصرية اٟتضارات تطٌور مع ا١تعلومات نظم تطٌورت كىكذا    
ُب  كا١تكتبات الكتب ، كانتشار(كالٌنسخ الورؽ صناعة اكتشاؼ)اإلسبلمية  كاٟتضارة
 معاٞتة ٗتزينا، ٚتعا، : نفسها ا١تبادئ تستخدـ كانت كٌلها الٌنظم ىذه اإلسبلمية، العواصم
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كنشرا بالطرؽ اليدكية انطبلقا، ككصوال إٔب استعماؿ ٥تتلف الوسائل اآللية كالتكنولوجية اليت 
 ..ٯتنحها العصر اٟتديث

 يعود إٔب اٟتديث بػمفهومو الػمعلومات نظاـ  إفٌ :اٌٍِّْٛبد رْش٠ف َٔبَ -ة
بعض  خبلؿ من ا١تفهـو ىذا كسوؼ يتم توضيح  العشرين، القرف من الثٌا٘ب الٌنصف

  :فا١تيدا ىذا ُب للباحثُت التعريفات
ا١تعلومات  بنظاـ نقصد عاٌمة، بصفة: "ا١تعلومات نظاـ  GALACSI فريق  يعٌرؼ-

ٔتعاٞتة  ٗتتصٌ  اليت الطٌرؽ ك٣تموعة كا١تاٌدية، البشرية الوسائل ٣تموعة اجتماعية، ١تنٌظمة
 (2) ."ا١تنظمات داخل ا١تتواجدة ا١تعلومات أشكاؿ ٥تتلف

يشمل  فرعي نظاـ إال ىو ما ا١تنظمة ُب ا١تعلومات نظاـ: "ERMSفريق   كيعرٌفو-
مستويات  ٥تتلف ٘توين إٔب يهدؼ حيث اإلعبلمية، النوعية ذات هبا، ا١تتفاعلة العناصر كلٌ 

 (3) ."ا١تنظمة نشاط ٔتبلزمة كمراقبة تسمح فا١تعلومات ا١تنظمة، أك ا١تنٌظمة
اٌتصاؿ  لغة ىو ا١تعلومات نظاـ: "بفف القوؿ إٔب J.L. Peaucelle  كٮتلص-
 أقٌل بعض كبتكلفة بسرعة كموضوعية، فٌعالة بطريقة ٯتٌثل أف أجل من بعناية منشف للمنظمة،

 ىي ا١تعطيات الٌلغة ىذه ككلمات ٚتل إفٌ  ،(كمستقبلها ماضيها(ا١تنظمة  هبذه العمل جوانب
 آالت، إٌف ميكانيزمات أك أشخاص طرؼ من إعدادىا لقواعد طبقا معناىا تفخذ اليت

 (4) ."داخل ا١تنٌظمات األعماؿ تكرار عند فعاليتها الٌلغة، تفخذ من الٌنوع هبذا ا٠تاٌصة الٌتمثيل
كٌل  ىو الٌضٌيق إطاره ُب ا١تعلومات نظاـ بففٌ  ٯتكن القوؿ التعريفات، ىذه ختاـ      ُب

من األفراد  ٣تموعة: يعترب فهو كالٌشامل الواسع إطاره ُب كاالسًتجاع ، بينما للٌتسجيل نظاـ
 تعمل كقواعد البيانات كالرب٣تيات، كاإلجراءات كالٌتجهيزات (ا١تختصُت ُب ميداف ا١تعلومات)

 إٔب ٍبٌ بٌثها كمن كمعاٞتتها، كٗتزينها ا١تعلومات، ٚتع على آليا أك ميكانيكيا أك يدكيا
. ا١تستفيد

ا١تعلومات،  أنظمة ميداف ُب الباحثوف أطلق  لقد:اإلداس٠خ اٌٍِّْٛبد َُٔ- عـ
نظاـ "أك ،"ا١تعلومات معاٞتة نظاـ": مثل اإلدارم، ا١تعلومات نظاـ على ٥تتلفة مصطلحات

لكٌن ". ا١تعلومات نظاـ: "اختصار بكلٌ  أك ،"ا١تعلومات موارد إدارة"أك  ،"البيانات معاٞتة
 بل كتكاد كمعانيها، مفاىيمها ُب تتقارب أٌّنا إالٌ  تسمياهتا اختبلؼ برغم ا١تصطلحات ىذه

 :الٌتالية التعريفات خبلؿ من التماسو ٯتكن كىذا ما ا١تؤلٌفُت، بعض عند تتطابق
أك )ٕتميع  خبل٢تا من يتمٌ  اليت اإلجراءات من ٣تموعة ىو ا١تعلومات نظاـ "-
 ُب كٖتقيق الرٌقابة القرار صنع عمليات دعم بغرض ا١تعلومات كنشر ٗتزين تشغيل، ،(اسًتجاع
 (5)".ا١تنٌظمة
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 لتزكيد إداريي ا١تصٌممة ا١تعلومات أنظمة أنواع من نوع ىي اإلدارية ا١تعلومات نظم "-
 ا١تنٌظمة، أك نشاط على كالرٌقابة كالقيادة كالٌتنظيم للٌتخطيط البٌلزمة با١تعلومات ا١تنٌظمة

  (6) ."القرارات اٌٗتاذ على ١تساعدهتم
ٔتعلومات  اإلدارة ٘تدٌ  اليت الٌرٝتية كغَت الٌرٝتية الٌنظم ىي اإلدارية ا١تعلومات نظم"- 

للمنظمة  الٌداخلية للعمليات مرئية أك مكتوبة أك شفوية صورة ُب كتنبؤية كحالية سابقة
الٌدقيقة  ا١تعلومات بإتاحة ا١تديرين، كٓتاٌصة اإلداريُت دعم هبدؼ هبا، ايطة البيئة كلعناصر

 ."كاٌٗتاذ القرارات كاإلدارة العمل، إ٧تاز على ١تساعدهتم ا١تناسب الوقت إطار كُب كالواضحة،
(7) 

ككذا  ا١تنظمة، طرؼ من ا١تستعملة ا١تعلومات باٟتسباف يفخذ ا١تعلومات نظاـ" -
تقنيُت، )ا١تستخدمُت  من يتكٌوف فهو. ا١تعلومات ىذه تسيَت أجل من ا١تسٌخرة الوسائل
اإلجراءات  كمن (..ناسخات فاكسات، حواسيب،)ا١تعٌدات  كمن (..٤تٌللُت بائعُت،

 أجل ا١تساعدة من بٌثها ٍبٌ  ا١تعلومات، كمعاٞتة ٗتزين ّتمع، يقـو إذ ،(...مصلحية تعليمات)
 (8) ."ارالقر اٌٗتاذ عملية ُب

 : الٌتالية الٌنقاط استخبلص من ٯتٌكن الٌسابقة التعريفات ٖتليل إفٌ 
يراد  ١تا مبلءمة أكثر كتسمية" اإلدارم ا١تعلومات نظاـ"مصطلح  اعتماد  ٯتكن-
أٌف  باعتبار االقتصادية، كبا١تنٌظمات األعماؿ بإدارة تتعٌلق كمفاىيم معاف من إليو اإلشارة

ـٌ  مصطلح ىو" ا١تعلومات نظاـ"مصطلح  حياتػية  ميادين ُب يستعمل أف يكن كشامل عا
 .ك٥تتلفة متعػٌددة
 ا١تعلومات كفق يوزٌع ك ٬تمع رٝتيا نظاما يكوف أف كن ٙباإلدارم، ا١تعلومات  نظاـ-

 كيوزٌع رٝتي، ٬تمع غَت نظاما أك ،(..،ا٠تطابات الٌرٝتية، االجتماعات (٤تٌددة كقنوات برامج
. (..الٌرٝتي غَت الٌشػخصي االتصاؿ مثل (رٝتية غَت قنوات عرب ا١تعلومات
كذلك  ٖتقيقها، إٔب اإلدارم ا١تعلومات نظاـ يسعى أىداؼ كجود من بدٌ   ال-

 أك أنظمة ،(كملحقاتو مثل اٟتاسوب)آلية   أك)...كالورؽ مثل القلم)يدكية  باستعماؿ كسائل
 ُب مساعدة العماؿ كاإلداريُت ُب أساسا تتمٌثل األىداؼ ىذه إفٌ . حديثة كبر٣تيات ٖتليل
اٌٗتاذقراراهتم كحل  ُب ا١تديرين كمساعدة ،(..كالٌتنسيق ا١تتابعة ا١تراقبة، مثل (أعما٢تم أداء

. مشكبلهتم
 إٌف نظاـ ا١تعلومات اإلدارم الفٌعاؿ، ىو ذلك الٌنظاـ الذم يواكب تغٌَتات ايط -

تطوير  ":كيتكٌيف بإ٬تابية مع ىذه الٌتغٌَتات، ىذا الٌتكٌيف اإل٬تايب ٯتكن أف نطلق عليو اسم
كتعترب تكنولوجيا ا١تعلومات ٔتا ٖتتويو من حواسيب كبرا٣تيات . "نظاـ المعلومات اإلداري

متقٌدمة كقواعد للبيانات كا١تعرفة، من أىٌم الوسائل الػيت تساىم بصفة فٌعالة ُب ٖتسُت أداء 
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شبكات )نظم ا١تعلومات اإلدارية كتطويرىا، كما أٌف استعماؿ تكنولوجيا االتصاالت البعدية 
تسٌهل من عملية انتشار ا١تعلومات بالٌشكل البٌلـز كُب الوقت  (االتصاؿ الٌداخلية كا٠تارجية

 .لومات اإلداريةعا١تناسب، كتضمن الٌتناسق كاالنسجاـ فيما بُت ٥تتلف أجزاء نظم آب

 

 :رم٠ٛخ َُٔ لٛاّذ اٌّْشفخ -2
    إٌف نظم قواعد ا١تعرفة تعترب اليـو من أىم مكونات صناعة تكنولوجيا ا١تعلومات، كىي 

تقٌدـ دعما كبَتا ُب ٣تاؿ اٌٗتاذ القرار، كُب ميادين تطبيقية أخرل لنظم ا١تعلومات كا١تعرفة 
داخل ا١تنظمة، كبالٌتإب فإٌف الباحثُت اليـو ُب ميداف نظم ا١تعلومات ال يصٌنفوف ىذه الٌنظم 

ضمن نظم ا١تعلومات اإلدارية، بل يعتربكّنا ٔتثابة الٌنظم القاعدية ٢تا، كيصطلحوف عليها 
، ألٌّنا تقـو بفكثر من ٕتميع كتصنيف كٖتليل البيانات "نظم قواعد المعرفة": اسم

كعرضها، بل كتقـو بإضافة شيء جديد ىو عملية االستخبلص كتقدٙب ا٠تربة، كاإلتياف 
بفعماؿ ىي عادة من اختصاص اإلنساف، مثل تقدٙب الٌنصيحة كالقياـ ببعض األعماؿ اٟتركية 

.  ، كبالٌتإب فهي تعترب البديل األرقى لقواعد البيانات(الٌركبوت كغَتىا)
الذٌكاء االصطناعي : إٌف نظم قواعد ا١تعرفة تعترب حجر األساس ُب أمرين أساسيُت ٫تا

 . كالٌنظم ا٠تبَتة الٌلذاف يعتمداف اعتمادا كٌليا على كجود اٟتاسوب

 

:  اٌّزوبء االفيٕبّٟ- أ
  ٗرْش٠ف  :

الذٌكاء االصطناعي ىو ذكاء من صنع كابتكار اإلنساف، يتٌم اٟتصوؿ عليو من خبلؿ      
إعطاء اٟتاسوب القدرة ا١ترب٣تة على أداء بعض األعماؿ، اليت تقًتف غالبا ٔتفهـو الذٌكاء 

. البشرم، مثل القدرة على الٌتعٌلم كاٌٗتاذ القرارات
إٌف الذٌكاء االصطناعي ىو أحد العلـو اٟتديثة اليت تتحٌدث عن الٌلقاءات بُت الٌثورة     "

ٕب، كعلم ا١تنطق كالرٌياضيات الٌتكنولوجية ا١تعاصرة ُب ٣تاؿ علم الٌنظم كاٟتاسوب كالٌتحٌكم اآل
فعلم الذٌكاء االصطناعي يهدؼ إٔب فهم طبيعة . كالٌلغات كعلم الٌنفس من جهة أخرل

الذٌكاء اإلنسا٘ب، عن طريق عمل برامج للحاسب اآلٕب قادرة على ٤تاكاة الٌسلوؾ اإلنسا٘ب 
ا١تٌتسم بالذٌكاء، ففي مواجهة مسفلة ما أك اٌٗتاذ قرار معٌُت، الذٌكاء االصطناعي ىو أف يقـو 
برنامج اٟتاسب بإ٬تاد الطٌريقة اليت ٬تب أف تٌتبع ٟتٌل ا١تسفلة، أك للٌتوٌصل إٔب القرار ا١تبلئم 

         (9) ."بالٌرجوع إٔب العديد من العمليات االستداللية ا١تتنٌوعة اليت غٌذم هبا الربنامج
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     كيهتٌم الذٌكاء االصطناعي بالعمليات ا١تعرفية الرٌاقية، اليت يستخدمها اإلنساف ُب تفدية 
أعمالو الذٌكٌية، مثل فهم نٌص لغوم، أك حٌل مسفلة رياضية، أك تشخيص حالة مرضية، أك 

. مقارنة عدد من البدائل كاختيار أفضلها
 
  ّٟخقبئـ اٌّزوبء االفيٕب  :

: تتمٌيز برامج الذٌكاء االصطناعي ٔتجموعة من ا٠تصائص، أ٫ٌتها
كىو يعٍت استخداـ ا١تفهـو ا١تعرُب نفسو كليس رموزا رقمية ٘تثٌلو، : رـّض١ً اٌّْشفخ- 

لذلك كعلى سبيل ا١تثاؿ ٗتتلف برامج الذٌكاء االصطناعي عن برامج اإلحصاء ذات الٌتمثيل 
الرٌقمي، فالٌتمثيل ا١تعرُب يعٍت الٌتطابق بُت العآب ا٠تارجي الذم ٭تتوم على ا١تعرفة كالعمليات 

فرجل : كنضرب مثاال على ذلك لتقريب الفهم. االستداللية الٌرمزية اليت ٕترم ُب اٟتاسوب
إذا كانت : "الٌتسويق مثبل يستخدـ أحد برامج الٌتسويق الذم ٭تتوم على قاعػدة مفادىا

، فإٌف ىناؾ احتماال (أقول من اٟتملة الًٌتك٬تية للمنافسُت)الػحملة الًٌتك٬تية للمنٌظمة قويٌة 
ىكذا ٘تٌثل ىذه ا١تعرفة الٌتسويقية كقاعدة ُب برنامج الذٌكاء ". قويٌا لزيادة ا١تبيعات

لغة )االصطناعي، بلغة أقرب ما تكوف إٔب الٌلغة الطٌبيعية كليس بالٌلغة الٌدنيا للحاسوب 
. (اآللة

كليس الٌتمثيل الرٌقمي للمعارؼ، أم إمكاف الٌتعبَت عن األفكار  :اٌّزّض١ً اٌّشِضٞ- 
. كالٌتصٌورات كا١تفاىيم باستخداـ لغات بر٣تة متطٌورة، قريبة جٌدا من الٌلغة الطٌبيعية

 ا١تسائل اليت يتناك٢تا الذٌكاء االصطناعي ليس ٢تا :(أٚ االعزىؾبف) االعزٙبد- 
خطوات حٌل ٤تٌددة مسٌبقا، كلذلك فهو يلجف إٔب االجتهاد، أم الٌلجوء إٔب طرؽ اجتهادية 

غَت منهجية ُب حٌل ا١تسفلة مع إبقاء فرصة ا٠تطف قائمة، كيستفيد ا١تدير من ىذه ا٠تاٌصية ُب 
. اٌٗتاذ قراراتو غَت ا١ترب٣تة

 إٌف برنامج الذٌكاء االصطناعي يتمٌيز بقدرتو على :اٌّزْبًِ ِِ ٔمقبْ اٌج١بٔبد- 
الٌتعامل مع حاالت البيانات الٌناقصة كا١تتضاربة، فيساعد على اٌٗتاذ قرارات ُب مثل ىذه 

كينبغي اإلشارة ىنا إٔب أٌف الٌنتيجة اليت يتٌم . اٟتاالت من عدـ الٌتفٌكد كمن عدـ االستقرار
الٌتوٌصل إليها غَت مؤٌكدة، أك أقٌل صوابا أك خطف، كىذا شيء طبيعي، فا١تدير أك ا١تقٌرر ُب 

اإلدارة العليا مثبل، يٌتخذ قراراتو غالبا ُب ظركؼ عدـ الٌتفٌكد، كٮتاطر كيتحٌمل نتيجة 
. ٥تاطرتو

ىذه أرقى ميزة ٯتكن أف يتمٌيز هبا الذٌكاء االصطناعي، كىي أٌف : اٌمذسح ٍّٝ اٌّزٍُّْ- 
لديو القدرة على الٌتعٌلم من األخطاء كالٌتجارب الٌسابقة، كلكن ليس بالٌصفة اليت ٕتارم قدرة 

، كىي : اإلنساف، كىذا ما ٯتٌثل إشكالية البحث اليت تواجو خرباء الذٌكاء االصطناعي اليـو
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الٌتفاصيل غَت ا١تهٌمة كتذٌكر اٟتقائق ا١تهٌمة " نسياف"كيف ٯتكن جعل اٟتاسوب قادرا على 
. كاستخبلص نتيجة منها؟، كىو الشيء الذم يعترب من مصادر قٌوة اإلنساف

 
  ّٟريج١مبد اٌّزوبء االفيٕب :

ُب الوقت اٟتإب، يبحث ا١تفٌكركف ُب نظم ا١تعلومات ُب ٜتسة ٣تاالت أساسية 
الٌلغات الطٌبيعية، الٌنظم البصرية، الٌركبوتية، الٌشبكات : لتطبيقات الذٌكاء االصطناعي ىي

ىذه األخَتة، نظرا أل٫تيتها ُب حياة ا١تنظمة سنتحٌدث عنها بشيء )العصبونية كالٌنظم ا٠تبَتة 
 .(من الٌتفصيل ُب اٞتزء ا١توإب

 كٖتاكؿ تطبيقات الذٌكاء االصطناعي ُب ىذا اجملاؿ، تطويع :اٌٍّغبد اٌّيج١ْ١خ- 
بر٣تيات اٟتاسوب لبلتصاؿ با١تستفيد، بواسطة الٌلغة الطٌبيعية نفسها اليت يتحٌدث هبا 

. (استقباال كتبادال كتابيا كشفهيا للكبلـ)ا١تستفيد، مثل الٌلغة العربية أك اإل٧تليزية أك الفرنسية 
 كىي أنظمة ٖتاكؿ استخداـ مهارة القدرة البصرية للعُت البشرية، :إٌَُّ اٌجقش٠خ- 

. مثل األنظمة اليت تقارف مثبل بُت الٌصور الٌصحيحة ا١تخزٌنة ُب قاعدة البيانات كالٌصور ا١تزيٌفة
 كىي أشهر الٌتطبيقات كأكسعها انتشارا، خاٌصة ُب ميداف الٌتصنيع، إذ :اٌّشٚثٛر١خ- 

يقـو الٌركبوت بتلك ا١تهٌمات اليت تعٌد كبَتة ا٠تطورة على اإلنساف، كالٌتلحيم الكهربائي 
. كاألفراف العالية

 كىي تعٌد من أحدث تطبيقات الذٌكاء االصطناعي، :اٌّؾجىبد اٌْقج١ٔٛخ- 
كأكثرىا أمبل ُب االزدىار، كتعتمد فكرهتا على إنشاء قواعد معرفة حاسوبية تشبو ٪توذج 

الٌدماغ اإلنسا٘ب ُب عمليات الٌتعٌرؼ كالٌتعٌلم، خاٌصة با١تبلحظة كالٌتكرار، كمن أىٌم تطبيقاهتا 
الٌشبكات العصبونية للٌتعٌرؼ على ا٠تٌط كاكتشاؼ الٌتزكير، كٖتليل األخطاء : ُب ا١تيداف ا١تإب

. الٌشبكات العصبونية لتقدير مستول جودة الٌسلع كغَتىا: ا١تالية، كُب ا١تيداف اإلنتاجي
 

: إٌّـَُ اٌخجــ١شح- ة

 رْش٠فٙب   :
كتسٌمى أيضا بنظم الٌدعم الذٌكٌية، كىي شكل متطٌور للذٌكاء االصطناعي، كتطبيق      

من أىٌم تطبيقاتو ا١تعتمدة على نظم قواعد ا١تعرفة كالرب٣تيات، اليت تقٌلد التفٌكر عند اإلنساف 
، اليت يفمل عػادة اٟتصوؿ عليها من (أك الٌنصيحة)ا٠تبَت، كتزٌكد متٌػخذ القرار باالستشارة 

من خبلؿ بلورة معرفة ا٠ترباء البشريُت ا١تهرة ُب ٣تاؿ معُت، . اإلنسا٘ب (ا٠تبَت)ا١تستشار 
كبر٣تة ىذه ا١تعرفة كٗتزينها داخل اٟتاسب اآلٕب، بشكل يسمح للنظاـ بتقدٙب النصح أك 
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اٟتاسب كهبذا يعترب النظاـ ا٠تبَت، أحد برامج . ا١تساعدة ُب اٗتاذ القرار السليم ُب ىذا اجملاؿ
   (10 ).اآلٕب الذم ٭تتوم على خبلصة خربات ا١تتخصصُت ُب حل مشكلة ما

الٌنظاـ ا٠تبَت باالستثمارات "    فعلى سبيل ا١تثاؿ إذا قاـ ا١تدير ا١تإب بطلب استشارة من 
ككفنٌو -، حوؿ ٘تويل استثمار جديد، فإٌف ىذا الٌنظاـ سوؼ يطرح أسئلة على ىذا ا١تدير "ا١تالية

ما ىو حجم ا١تاؿ ا١تستثمر؟ ما ىو زمن االستثمار؟ ما ىو معٌدؿ : مفادىا مثبل– خبَت بشرم 
كبعد كٌل إجابة يصوغ الٌنظاـ .. العائد ا١تقبوؿ؟ ىل ترفض االستثمار ُب حقل معٌُت؟ كىكذا

بناء على اإلجابات الٌسابقة، أسئلة جديدة حىٌت يصل إٔب أفضل استثمار يبلئم ا١تدير ا١تإب، 
حيث يقـو الٌنظاـ ا٠تبَت بعد استعراض قاعدة ا١تعرفة ا١تخٌزنة لديو عن اٟتقائق العلمية كالٌتارٮتية 

. حوؿ االستثمارات ا١تالية، بعرض عدد من اٟتلوؿ ا١تمكنة على ا١تدير
إٌف الٌنظم ا٠تبَتة تستطيع أف تتعامل مع حاالت عدـ الٌتفٌكد، بناء على قواعد ا١تعرفة      

استشارة )ا١تخزٌنة ُب الربنامج ا٠تبَت، حيث يقـو الربنامج ا٠تبَت بعمل االستدالالت ا٠تاٌصة 
، للوصوؿ إٔب استنتاجات معٌينة يعرضها على طالب االستشارة، كمن (قاعدة ا١تعرفة ا١تخزٌنة

. ا١تمكن أف يقٌدـ لو الٌتعليل الذم استند إليو الربنامج ُب استنتاجاتو
 
  خقبئقٙب : 

 (11) :تتميز النظم ا٠تبَتة بعدة خصائص، ٯتكن إ٬تاز أ٫تها فيما يلي     
 توفر النظم ا٠تبَتة قدرات كمهارات ا٠تبَت البشرم، ك لكنها ال تتعداىا بفم حاؿ -

. من األحواؿ
 ٭تتوم النظاـ ا٠تبَت على اٟتقائق كالقواعد ا١تصاحبة ٢تذه اٟتقائق، كعناصر ا١تعرفة -

. األخرل، اليت يستخدمها ا٠تبَت البشرم ٟتل مشكلة ما
 يكوف النظاـ ا٠تبَت قادرا على شرح سلوكو كقراراتو ١تستخدـ النظاـ مثلما يفعل -

ا٠تبَت، حيث يقدـ النظاـ عند الطلب تفسَتا ألسباب توصلو إٔب نتيجة معينة، أك أسباب 
توجيهو لسؤاؿ معُت للمستخدـ، كتكوف ىذه ا٠تاصية ضركرية بوجو خاص، ُب اجملاالت غَت 
ا١تؤكدة، مثل تشخيص األمراض، كذلك بغرض ٖتسُت ثقة مستخدـ الربنامج ُب نصيحة أك 

قرار النظاـ، كبعبارة أخرل، تكوف النظم ا٠تبَتة قادرة على التحاكر مع ا١تستخدـ، كتنقل إليو 
. كيفية الوصوؿ إٔب القرار

 يعد النظاـ ا٠تبَت نظاما سهل االستخداـ بواسطة غَت ا١تتخصصُت ُب اٟتاسب -
. اآلٕب، كذلك من خبلؿ إمكانية التعامل مع النظاـ باللغة الطبيعية

 يعترب النظاـ ا٠تبَت نظاما مرنا، ْتيث ٯتكن تعديلو ليتوافق مع التغَتات ُب البيئة -
.  ايطة، كالتغَت ُب ا١تعرفة ا١ترب٣تة للخبَت داخل النظاـ
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  ِىّٛٔبد إٌَُ اٌخج١شح  :
 يتكٌوف الٌنظاـ ا٠تبَت من ٣تموعة من الرب٣تيات كا١تعٌدات ا١تعٌقدة، كسوؼ نقـو  بعرض    

قاعدة ا١تعرفة، آلة االستدالؿ، مهندس ا١تعرفة، كاجهة : مكٌوناتو الرٌئيسة، ىذه ا١تكٌونات ىي
  (12) .االستخداـ كتفسَت االستدالؿ

:  كىي أكعية إلكًتكنية ٖتتوم على شٌقُت أساسيُت :لبّذح اٌّْشفخ- 
كىي ٣تموعة الٌتعريفات، كالفرضيات، كا١تعايَت، كاالحتماالت : اٟتقائق أك ا١تعارؼ* 

. (..صناعة، أك ٕتارة )ُب ٣تاؿ خربة معٌُت 
القواعد ا١تنهجية اليت يستػخدمها الٌنظػاـ ا٠تبػَت الٌٗتاذ القػرارات، اعتمادا على تلك * 

. اٟتقائق
كُب الواقع فإٌف قاعدة ا١تعرفة ىي بنك بيانات، ٕتمع فيو اٟتقائق كا١تعلومات ا١تتاحة 
كالقواعد كالقوانُت كاإلجراءات ا١تنهجٌية، ا١تتعٌلقة ٔتوضوع خربة ٤تٌدد، كاليت سيستخدمها 

، حيث س ٘تٌثل الٌشرط، ك ص "إذا س، إذف ص: "اٟتاسوب الٌٗتاذ قراراتو، كفق القاعدة
. الفعل الذم ٬تب اٌٗتاذه

عند  (القواعد ا١تنهجية+اٟتقائق) ىي بر٣تة تسػتشَت قاعدة ا١تعرفة :آٌخ االعزذالي- 
البحث عن استشارة ُب مسفلة ما، ككوف ٘تٌتع اٟتاسوب بكٌم ىائل من ا١تعارؼ كالقواعد، 

فإٌف ىذا ال يكفي، بل ٬تب أف يعرؼ كيف كمىت كأين كا١تاذا تستخدـ ىذه ا١تعارؼ؟، كىذا 
ما تقـو بو آلة االستدالؿ، كذلك من خبلؿ مػقارنة ا١تسفلة الػمطركحة مع قاعدة أك قواعد 

ا١تعرفة ا١تتاحة، كاختيار ما يبلءـ اٟتالة، كٔتا أٌف عملية االستدالؿ منفصلة عن قاعدة ا١تعرفة، 
فإنٌو بإمكاّنا استعماؿ أكثر من قاعدة من أجل تقدٙب حٌل للمسفلة الواحدة، كىذا ٯتٌثل 

 .تطٌورا حديثا ىائبل ُب ميداف الٌنظم ا٠تبَتة
 مهندس ا١تعرفة ىو ا١تهندس ا١تختٌص ُب ٖتليل :ِٕٙذط اٌّْشفخ ٚخج١ش اٌـّـغبي- 

الٌنظم، يقـو بػجمع الػحقائق كالقواعد الػمنهجية من ا٠تبَت أك ا٠ترباء ُب ٣تاؿ عمل الٌنظاـ 
، ٍبٌ يقـو بإدخا٢تا إٔب برامج الٌنظاـ ا٠تبَت، كخبَت اجملاؿ ىو الٌشخص (الٌتمويل مثبل)ا٠تبَت 

الذم يتمٌتع ٓتربة ثابتة ككاضحة ُب ٣تاؿ عمل الٌنظاـ ا٠تبَت، كال يشًتط فيو أف يكوف خبَتا 
. ُب الٌنظم أك ُب الذٌكاء االصطناعي

كيقـو مهندس ا١تعرفة ّتمع اٟتقائق كالقواعد من ا٠تبَت، إٌما باألسئلة ا١تباشرة أك 
. باستعماؿ بر٣تيات خاٌصة، تسٌهل عملية اإلدخاؿ ُب الٌنظاـ ا٠تبَت فيما بعد

 كىي الرب٣تيات اليت تظهر على شاشة اٟتاسوب، كينبغي أف :ٚاعٙخ اٌّغزخذَ- 
تكوف مبلئمة للغة ا١تستخدـ للٌنظاـ ا٠تبَت، فتكوف ا١تخاطبة بلغتو الطٌبيعية مثل العربية أك 



399 

 

الفرنسية، كليست بلغة الرب٣تة أك لغة أخرل ال يفهمها، فا١تستخدـ عموما ال يكوف 
. متخٌصصا ُب الذٌكاء االصطناعي أك ُب اإلعبلـ اآلٕب

 كىو ٯتٌثل ا١تربٌرات كالٌتعليبلت اليت يقٌدمها الٌنظاـ ا٠تبَت، كاليت :رفغ١ش االعزذالي- 
. أٌدت بو إٔب اختيار اٟتٌل ا١تقٌدـ، أك القرار ا١تقًتح  

 ريج١مبد إٌَُّ اٌخج١شح  :
طٌبية، صناعية، )   تستطيع الٌنظم ا٠تبَتة معاٞتة الكثَت من ا١تشكبلت ُب ٣تاالت ٥تتلفة   

  (13 ):، كٯتكن ٗتصيص بعض الٌتطبيقات فيما يلي(...عسكرية، قانونية، فبلحية، إدارة األعماؿ

إذ أٌف الٌتشخيص ال ٯتكن  :اٌّزؾخ١ـ فٟ ٚلذ ١ِّْٓ ٚ ِنجٛه ّجش اٌّضِٓ
: أف يكوف كحيدا، كىذا راجع لعٌدة أسباب

ٯتكن أف تكوف البيانات غَت كاملة، ألٌف أٌم نقص ُب ا١تعلومات ٯتكن أف يؤٌدم - 
 .إٔب نقص الٌتمييز بُت عٌدة حلوؿ

. تعٌدد األسباب لظاىرة مبلحظة كاحدة- 
. الوضعية اليت ٖتٌلل اٟتقيقة ال ٗتضع إالٌ قليبل للوصف الٌنظرم- 

ُب ىذه الوضعية، ٬تب األخذ بعُت االعتبار، باإلضافة  :اٌٛم١ْبد اٌّزيّٛسح- 
إٔب قوانُت الٌتشخيص، قوانُت تغٌَت اٟتاالت، كقوانُت تنٌبئية، كقوانُت ٖتقيق الٌتنٌبؤات، فيجب 

. على الٌنظاـ ا٠تبَت أف يقٌدـ نصائح، كىذا حىٌت تتطٌور الوضعية ُب االٕتاه الذم ٭تٌل ا١تسفلة
فهم تطٌور مرض حىٌت ٯتكن الٌتصٌرؼ ُب الوقت ا١تبلئم، فهذا الٌنوع من ا١تسائل : مثاؿ ذلك

. يعترب مكٌمبل للٌتشخيص ُب كقت معٌُت 
 -َّ  تتمٌثل ىذه ا١تشكلة ُب اٌٗتاذ القرارات، كتنفيذ عدد معٌُت من :رشر١ت اٌّٙب

ـٌ، أك قيود  ـٌ حسب بعض القيود، ٯتكن أف تكوف القيود مرتبطة بالٌزمن أك قيودا بُت ا١تها ا١تها
ـٌ كاألحداث، فاٟتدث الذم يؤٌدم إٔب تنفيذ ا١تهٌمة ٬تب أف يكوف موجودا . بُت ا١تها

 ا١تثاؿ الذم ٬تٌسد بوضوح ىذا الٌنوع من ا١تشاكل، ىو تصميم :رق١ُّ األؽ١بء- 
٥تٌطط منزؿ، إذ أٌف تركيب ٥تتلف األجزاء ال يكوف بطريقة تلقائية، كإ٪ٌتا الًٌتتيب األمثل 

يكوف حسب الٌنجاح أك ا٠تسارة ُب ٖتقيق القيود، فيجب على ا١تصٌمم ا١تاىر أف يكوف قادرا 
على إلغاء القيود غَت ٦تكنة التحقيق، أك اليت يتطٌلب ٖتقيقها تكاليف باىظة، فالٌتصميم 
ا١تساند من طرؼ اٟتاسوب يستعمل أكثر ففكثر األنظمة ا٠تبَتة لتصميم األشياء، كىذا 

. راجع للتعٌقد ا١تتزايد لعملية الٌتصميم
ٯتكن استعماؿ األنظمة ا٠تبَتة  :اٌّغبّذح فٟ رى٠ٛٓ ِفَٙٛ فٟ ١ِذاْ ِب- 

للمساعدة ُب تكوين مفهـو ُب ميداف معٌُت، كىذا لتحسُت ا١تعارؼ ُب بعض ا١تيادين، كمن 
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أمثلة ذلك إمكانية االستعماؿ ُب حالة الٌنظر باٟتاسوب، كخاٌصة ترٚتة الٌصور الٌتقنية ا١تعٌقدة 
 .كا١تعرفة اآللية للٌصوت

 ٯتكن للربامج ا١تطٌورة ُب الٌتعليم كا١تساندة من طرؼ :اٌّغبّذح فٟ اٌّز١ٍُْ- 
اٟتاسوب، أف تشرح االستدالؿ ا١تٌتبع، كتبٌُت ا١تعارؼ اليت ٖتتوم عليها، فبل يعرؼ الٌنظاـ 

. ا٠تبَت اٟتٌل فقط، ك إ٪ٌتا طريقة اٟتٌل أيضا
 

 :رٕؾ١و ١ٍّّبد ئداسح اٌّْشفخ .3
إف عمل إدارة ا١تعرفة يندرج بنيويا بعمل نظم ا١تعلومات، كبدكف نظم ا١تعلومات     

: كتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت، ال تستطيع أم إدارة ُب عآب اليـو أف تقـو بوظائف
، كذلك ما ٯتكن (14) خلق ا١تعرفة، أك خزف كترميز ا١تعرفة، أك توزيع ا١تعرفة، أك ا١تشاركة با١تعرفة

:  توضيحو فيما يلي
 إف خلق :دٚس رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚاالرقبالد فٟ خٍك اٌّْشفخ- أ

ا١تعرفة ىو مدل قدرة ا١تنظمة على اكتساب أك تكوين رصيد معرُب جديد، نتيجة للتفاعل 
، اليت ٘تثل رصيد ا١تنظمة من خرباهتا (الرٝتية)بُت ا١تعرفة الكامنة لدل األفراد، كا١تعرفة ا١تعلنة 

...  كتعامبلهتا كقراراهتا كسياساهتا
     كتعترب تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت بكل أنواعها كتطوراهتا، من الدكافع األساسية 
ُب ٘تكُت ا١تنظمات كحىت األفراد من بناء كتوليد ا١تعرفة، كاستخداـ اٟتلوؿ التكنولوجية لبعض 
من عناصر بناء كخلق ا١تعرفة، كا١تؤ٘ترات كاٟتوارات كا١تناقشات على ا٠تط ا١تباشر اليت تتيحها 

 (15).اإلنًتانيت كالشبكات التكنولوجية األخرل
: كمن أىم العمليات اليت تساىم كبفاعلية ُب ٖتويل كخلق ا١تعرفة، نذكر ما يلي    

كىو  : (عملية التوجو اٞتماعي ا١تشارؾ)ٖتويل ا١تعرفة الضمنية إٔب معرفة ضمنية - 
عادة ٭تصل بُت األشخاص الذين ٢تم ثقافة مشًتكة، كيستطيعوف العمل معا بشكل فعاؿ 

كمن األمثلة على النشاطات النموذجية اليت يتم فيها التشارؾ با١تعرفة الضمنية . كمؤثر
اجتماعات فرؽ العمل اليت يتم فيها كصف التجارب كمناقشتها، مع الكثَت من التواصل 

.    كتبادؿ اآلراء كاألفكار بُت ا١تشاركُت
إذ أنو من : (عملية التجسيد كاإلظهار)ٖتويل ا١تعرفة الضمنية إٔب معرفة معلنة - 

الصعب ٖتويل ا١تعرفة الضمنية إٔب معرفة معلنة، كلكن من خبلؿ التفهم كاإلدراؾ كاإلثارة 
كاالنتزاع، كالربط فيما بُت األلفاظ كالسلوكيات ٯتكن اٟتصوؿ على ا١تعرفة الضمنية كٖتويلها 

.   إٔب معرفة معلنة
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كيتم ذلك من : (عملية التوحيد كالتوافق)ٖتويل ا١تعرفة ا١تعلنة إٔب معرفة معلنة - 
اللقاءات كاالجتماعات، الوثائق، الربيد اإللكًتك٘ب، التعلم كالتدريب ا١تباشر كغَتىا : خبلؿ

.   من كسائل االتصاؿ ا١تباشرة
كىنا ينبغي : (عملية التوجو الذاٌب الداخلي)ٖتويل ا١تعرفة ا١تعلنة إٔب معرفة ضمنية - 

على األفراد فهم ا١تعلومات كا١تعرفة ا١تعلنة كتوليد معرفة أخرل منها خاصة هبم، فعن طريق 
قراءة الوثائق، أك فهم الطرائق كاألفكار ٯتكن لبعض األشخاص أف ينتجوا معرفة ضمنية 

.   جديدة، أك معرفة مضافة خاصة هبم
     من كل ما سبق يتبُت أف عمليات التحويل ا١تعرُب، تلعب دكرا مهما ُب إنتاج كٗتليق 

معرفة جديدة تستفيد منها ا١تنظمة، كتساىم التكنولوجيا ُب ذلك مسا٫تة فعالة، لذا فإنو من 
. الضركرم الًتكيز على اٟتلوؿ التكنولوجية لتسهيل كل عمليات التحويل ا١تعرُب

 إف :دٚس رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚاالرقبالد فٟ رخض٠ٓ اٌّْشفخ- ة
تكنولوجيا اكتشاؼ ا١تعرفة باستطاعتها أف تكوف فعالة للمنظمات اليت ترغب ُب اٟتصوؿ 

كإف ما يسمى اكتشاؼ ا١تعرفة ُب . على ميزة تنافسية على منافسيها من ا١تنظمات األخرل
.  قواعد البيانات أصبح يطلق عليو مسمى آخر ىو منجم البيانات أك مستودع البيانات

     إف مستودع البيانات يساعد ا١تنظمة ُب تعزيز كتوحيد ا١تعرفة ا١تتوفرة لديها، ككذلك 
كمن ىذا ا١تنطلق فهو عبارة عن ٕتميع للمعرفة الداخلية كا٠تارجية . جعلها أكثر فاعلية كقوة

كباستخداـ ىذا . ُب موقع كاحد، بغرض إدارهتا بشكل فعاؿ، كاستثمارىا من قبل ا١تنظمة
- النوع من الوسائل، فإف ا١تعرفة ا١تستقاة من عدة مصادر متنوعة، كا١توثقة  بفشكاؿ ٥تتلفة 

، كلها باإلمكاف ترقيمها كحوسبتها، ككضعها -مثل التقارير، كالعركض، كا١تذكرات، كا١تقاالت
.  ُب موقع مركزم بغرض تسهيل ٗتزينها كاسًتجاعها

:  كٯتكن إٚتاؿ أىم الفوائد ا١تعرفية ١تستودع البيانات فيما يلي
يعمل على تفمُت ا١تعلومات ا١تطورة كاسنة، بغرض حصوؿ ا١تخططُت كصانعي - 

. القرارات كالعاملُت ُب ٣تاالت إدارة ا١تعرفة عليها
. تفمُت القدرات كاإلمكانات البلزمة لنمذجة البيانات كإعادة ٪تذجتها- 
ٯتكن ا١تنظمة من استخداـ طريقة ا١تعاٞتة التحليلية ا١تباشرة، اليت تؤمن معاٞتة - 

.  كٖتليل كميات كبَتة من البيانات من زكايا كأبعاد ٥تتلفة ُب آف كاحد
 يعترب دكر :دٚس رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚاالرقبالد فٟ رٛص٠ِ اٌّْشفخ- عـ

ا١تعرفة كالتشارؾ فيها، كلتفمُت تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت، من األمور ا١تهمة ُب نقل 
  (16 ):ذلك ٬تب األخذ بعُت االعتبار اٞتوانب التالية
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استجابة تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت كتناسبها مع احتياجات ا١تستخدـ - 
.  اآلنية كا١تستقبلية

الفهرسة )كجود بنية أك ىيكلة للمحتويات كا١تضامُت تسهل الوصوؿ إليها- 
 (..كالتصنيف
.  دقة ا١تعايَت اليت تضمن نوعية ا١تضامُت كاتويات- 
. تكامل تكنولوجيا ا١تعرفة مع التكنولوجيا ا١تتوفرة- 
. القدرة كالقابلية على التوسع كالتطور باستخداـ الشبكات اإللكًتكنية ا١تبلئمة- 
. التوافقية ُب األجهزة كالربا٣تيات- 
التناغم كاالنسجاـ بُت التكنولوجيا ا١تستخدمة كقدرات ا١تستخدمُت، هبدؼ - 

 ..االستثمار األمثل للوسائل التكنولوجية ا١تتاحة
: كٯتكن إٚتاؿ ٥تتلف ىذه النقاط ُب الشكل التإب

 (17) : دور تكنولوجيا المعلومات ومتطلباتها في نقل المعرفة(:01)الّشكل

 
 متطلبات تأمين تكنولوجيا المعلومات
في المشاركة بالمعرفة ونقلها 

 

 ت

 بنية المحتويات والمضامين                                    جاوب التكنولوجيا مع المستخدـ                 

 
 معايير نوعية المضامين                                                  التكامل مع النظم المتوفرة            

 
 القدرة والقابلية على التوسع                                                التوافقية في األجهزة والبرامجيا       

       
التناغم والتوافق بين التكنولوجيات                                       

وقدرات المستخدمين 
 

 إف :دٚس رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚاالرقبالد فٟ اعزخذاَ اٌّْشفخ- د
ا٢تدؼ األساس من إدارة ا١تعرفة ىو تطبيق ا١تعرفة ا١تتاحة للمنظمة كاستخدامها، إذ أف اإلدارة 

الناجحة للمعرفة ىي اليت تستخدـ ا١تعرفة ا١تتوافرة ُب الوقت ا١تناسب، كدكف أف تفقد 
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كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ . (18)استثمار فرصة توافرىا لتحقيق ميزة معينة أك ٟتل مشكلة قائمة
٬تب أف يتم ُب ا١تنظمة تعيُت مدير للمعرفة، كالذم يقع على عاتقو كاجب اٟتث على 

. التطبيق اٞتيد كالتنفيذ الدقيق للمعرفة
     كٯتكن لتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت أف تساىم ُب االستخداـ الفعاؿ للمعرفة، 

: من خبلؿ ما توفره من فرص كإمكانات نذكر من أ٫تها
: خلق فرص التعاكف كالتنسيق اٞتماعي بواسطة التكنولوجيات ا١تتعلقة بذلك، مثل-

. الربيد اإللكًتك٘ب، ا١تؤ٘ترات عن بعد، ا١تؤ٘ترات الفيديوية، كالربا٣تيات اٞتماعية
الذكاء االصطناعي ٔتختلف تطبيقاتو، كالذم ٯتكن تعريفو بفنو تلك اٞتهود -

كااكالت ا١تبذكلة ُب تطوير نظم ا١تعلومات اوسبة، على مستول األجهزة كالرب٣تيات، 
. بطريقة ٕتعلها تتصرؼ كاإلنساف

    كيستخدـ ىذا الذكاء أساسا من أجل ابتداع كتفمُت ا٠تربات كا١تعارؼ ا١توجودة ُب 
ا١تنظمة للقياـ بفعماؿ ككظائف ركتينية، كأخرل قد تكوف خطرة بالنسبة لئلنساف العادم، 

.   فضبل عن حل ا١تشكبلت الصعبة كا١تستعصية عليو
النظم ا٠تبَتة باعتبارىا إحدل أىم تطبيقات الذكاء االصطناعي، كاليت ىي عبارة - 

عن نظم معلومات ٤توسبة، كثيفة ا١تعرفة، تقدـ حلوال للمشاكل عن طريق اٟتصوؿ على 
.  ا١تعرفة ُب ٣تاؿ أك ميداف معُت ك٤تدد من خربة اإلنساف

ٖتسُت عملية اٗتاذ :     كمن أىم نتائج التطبيق اٞتيد ١تعارؼ ا١تنظمة ٯتكن أف نذكر
.  القرار، تشجيع اإلبداع كاالبتكار، كٖتقيق ا١تيزة التنافسية للمنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اٌخالفخ 
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 ٬تب على ا١تنظمات أف تدرؾ بفف ا١تعرفة ىي األصل غَت ا١تلموس األكثر أ٫تية،     
حيث أف أغلب ىذه ا١تنظمات ٘تتلك ا١تعرفة إال أّنا ال ٖتسن استعما٢تا، كا١تعرفة بدكف فعل 

اإلدارة ليست ذات نفع، ألف ا١تعرفة ٖتتاج إٔب الكشف عنها كتشخيصها كٗتزينها كإٔب 
توزيعها كإيصا٢تا، كمن ٍب استعما٢تا ك٘تثيلها بصورة منطقية، إلظهار التكنولوجيا دالالهتا 

. كغاياهتا، كىنا يفٌب دكر التطور التكنولوجي ُب إدارة ا١تعرفة
 (شبكات االتصاؿ الٌداخلية كا٠تارجية)إٌف استعماؿ تكنولوجيا االتصاالت البعدية      

يسٌهل من عملية انتشار ا١تعلومات بالٌشكل البٌلـز كُب الوقت ا١تناسب، كتضمن الٌتناسق 
إضافة إٔب كٌل ىذا فإٌف كجود كظيفة . كاالنسجاـ فيما بُت ٥تتلف أجزاء كمكونات ا١تنظمة

ُب ا٢تيكل الٌتنظيمي للمؤٌسسة، ٗتتٌص بنظم ا١تعلومات كنظم ا١تعرفة، من شفنو أف  (أك دائرة)
يدفع عملية تطوير ىذه الٌنظم إٔب األماـ بصفة مػستمرٌة، كبشكل يضمن تكٌيف ا١تنظمة مع 

، الذم أصبح اليـو من أكرب الٌتحٌديات (خاٌصة ايط الٌتكنولوجي)تطٌورات كتغٌَتات ايط 
. كمن أخطر الٌرىانات اليت تؤثٌر على نتائج ا١تنظمة
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أ١ّ٘خ ِٕيمخ اٌّغشة اٌْشثٟ فٟ عزة االعزضّبساد األعٕج١خ 
اٌّجبؽشح 

 )اٌّغشة– اٌغضائش – رٛٔظ (ثبٌزشو١ض ٍّٝ 
 

 ِجيٛػ اٌٍْغخ
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: ٍِخـ

هتدؼ ىذه الدراسة إٔب ٖتليل تدفقات االستثمار األجنيب ا١تباشر الوافدة إٔب منطقة      
 ،2011-2000ا١تغرب، خبلؿ الفًتة الزمنية  –  اٞتزائر–ا١تغرب العريب بالًتكيز على تونس 

كتعتمد الدراسة على بيانات سنوية لتدفقات االستثمار األجنيب ا١تباشر الداخلة ٢تذه ا١تنطقة، 
حيث تعمل أغلب بلداف ىذه ا١تنطقة جاىدة على توفَت ا١تناخ ا١تبلئم ٞتذب االستثمارات 
األجنبية ا١تباشرة كالًتكيج ٢تا لتكوف أداة أساسية ٢تا ُب مسعاىا لتحقيق التنمية االقتصادية 

باإلضافة إٔب ٖتو٢تا إٔب مركز استقطاب للمستثمرين األجانب كذلك بفضل اٞتهود ا١تسخرة 
تونس، اٞتزائر كا١تغرب حيث : لذلك، كما تلعب ا١تنافسة دكرا جد ىاـ بُت الدكؿ الثبلث

تسعى كل كاحدة منها إٔب توجيو النظر إليها كذلك باٗتاذ ٣تموعة من اإلجراءات كإبراـ 
العديد من اإلتفاقيات اليت هتدؼ إٔب تشجيع االستثمار كىذا ما ٨تاكؿ الوصوؿ إليو من 

 .خبلؿ ىذا ا١تقاؿ
 

Résumé: 

         Le but de cette etude estd’analyser les flux de l’IDEdans la region du 

Maghreb ( Tunisie – Algerie –Maroc ) au cours de la periode 2000-2011, 

l’étudeest base sur des donnéesannuelles pour les entrées d’IDEverscette 

region, ou la pluspart du cette region s’éfforce de fournir un 

environnementapproprié pour attire l’investissement direct étranger et de les 

promouvoircomme un outil essential danssaquéte pour le 

développementéconomique en plus de devenir un pole d’attraction pour les 

investisseursétrangers, et grace aux efforts destines, la concurrence 

joueégalement un roletrésimportantedans les trois pays; la Tunisie, l’Algerie 

et le Marocouilscherchentd’attirerl’attention ŕ elle, en pregnant 

uneséried’actions et la conclusion de plusieurs accords visant ŕ 

promouvoirl’investissemt, et celeceque nous essayonsd’y accede ŕ travers 

cet article. 

 .االستثمار األجنيب ا١تباشر، اٞتاذبية، دكؿ ا١تغرب العريب :اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

 :ِمذِخ
تسعى الدكؿ ا١تغربية ٞتذب االستثمار األجنيب ا١تباشر، باعتباره كسيلة ٘تويل للتنمية        

الشاملة كا١تستدامة اليت أصبحت ىدفا رئيسا، تسعى إٔب ٖتقيقو ىذه الدكؿ اليت هتتم 
بتشجيع مسا٫تة ا١تستثمرين األجانب ُب ا١تشركعات االستثمارية اإلنتاجية كا٠تدمية، حيث 
٘تكنت تونس من تعزيز قدراهتا ُب ٣تاؿ جلب االستثمار األجنيب ا١تباشر، إضافة إٔب جهود 
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-2000ا١تغرب كاٞتزائر كذلك من خبلؿ ما حقتتو ىذه الدكؿ من نتائج ُب ىذا اجملاؿ للفًتة 

2011. 
 

 :٘ذف اٌذساعخ
هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على االستثمار األجنيب كإبراز أ٫تيتو من خبلؿ دراسة        

التوجهات كالتدفقات الثنائية لو، كذلك بالًتكيز على منطقة ا١تغرب العريب كمدل استقطاب 
ىذه ا١تنطقة لبلستثمارات األجنبية ا١تباشرة، كما نسعى من خبلؿ ىذا البحث أيضا إٔب 

توضيح دكر اٞتهود الًتك٬تية اليت تبذ٢تا ىذه الدكؿ ٞتذب االستثمار األجنيب ا١تباشر كذلك 
 .نظرا ١تا لو من دكر فعاؿ ُب التمويل الدكٕب

  
 :ئؽىب١ٌخ اٌذساعخ

منطقة المغرب العربي في   ما مدى أهمية:ٖتاكؿ ىذه الدراسة طرح اإلشكالية التالية
 جذب االستثمارات األجنبية المباشرة؟ 

:   كلئلجابة عن ىذه اإلشكالية، سوؼ ٨تاكؿ التطرؽ للمحاكر التالية
 . مدخل لبلستثمارات األجنبية ا١تباشرة:المحور األوؿ -
 .دكر منطقة ا١تغرب العريب ُب جذب االستثمارات األجنبية ا١تباشرة:المحور الثاني -

 
: ِٕٙظ اٌذساعخ

لدراسة ىذا ا١توضوع كمعاٞتة البحث من ٥تتلف جوانبو كالوصوؿ إٔب النتائج ا١ترجوة، اعتمدنا        
على ا١تنهج الوصفي التحليلي، كٚتع البيانات كا١تعلومات كمعاٞتتها بطريقة علمية دقيقة حىت نتمكن 

. من ٖتقيق ىدؼ البحث
 

 :أ١ّ٘خ اٌذساعخ
 أ٫تية متزايدة من خبلؿ النشاطات أك االستثمارات األجنبية ا١تباشرةيكتسي موضوع        

العمليات اليت تساعد على اكتشاؼ كتدعيم تدفق القدرات التمويلية كالتنظيمية للشركات ُب 
االقتصاد الدكٕب، من خبلؿ انفتاح الدكؿ على االقتصاديات األخرل عرب التدفقات الثنائية 

 .لبلستثمار األجنيب ا١تباشر
 

اٌّؾٛس األٚي 
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 ِذخً ٌالعزضّبساد األعٕج١خ اٌّجبؽشح
 اإلبداعات كتَتة كتسارع ٨تو العو١تة ا٠تيارات عدٙب االقتصاد الدكٕب كالتوجو فيظل       

األعماؿ ُب حاجة متزايدة للتمويل الدكٕب، لذلك ٖتتاج  منظمات أصبحت التكنولوجية،
دكؿ ا١تغرب العريب ٞتذب ا١تزيد من االستثمارات األجنبية من أجل ٖتسُت البنية األساسية، 

 .كتقوية األنظمة ا١تصرفية
 

  :رْش٠ف االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش -1
 ُب ظلو  الدكٕب االستثمار من نوع بفنو ا١تباشر االستثمار األجنيب األكنكتاد يعرؼ       

 ا١تلكية نسبة أف تكوف على أخرل ُب دكلة مشركع امتبلؾ أك با١تسا٫تة ما يقـو مقيم ُب دكلة
 (1).أك أكثر % 10التصويتية أك القوة األسهم، من
يتحدد االستثمار بكونو أجنبيا ْتسب جنسية ا١تستثمر، فبالنسبة للشخص الطبيعي ك       

تتحدد قواعد اٞتنسية بالنسبة لقوانُت بلده، أما بالنسبة للشخصية االعتبارية ا١تعنوية كا١تتمثلة 
؛ ذلك أنو غالبا ما تتعدد (2)ُب الشركات اليت ٘تارس االستثمار األجنيب فا١تشكلة أكثر تعقيدا

 .جنسيات ا١تسا٫تُت ُب ىذه الشركات
  كما أضاؼ باركر بفف االستثمار األجنيب ا١تباشر يشمل أيضا عملية االندماج      

كالتملك عرب اٟتدكد كقد عرؼ كذلك بفنو شراء موجودات أجنبية مع امتبلؾ اٟتق ُب 
 (3).إرادهتا

    كيعرؼ البعض االستثمار األجنيب بفنو انتقاؿ رؤكس األمواؿ بُت بلدين، بقصد    
توظيفها ُب عمليات اقتصادية ٥تتلفة، كشراء أكراؽ مالية أك أمواؿ منقولة تدر رْتا، أك 

 (4).امتبلؾ عقارات تعطي ريعا

 : (5)أ٫تها من لعل أشكاؿ عدة يفخذك: أُ٘ أؽىبي االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش
 ٘تلك االستثمار من النوع ىذا كيعٍت:  االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش اٌخبؿ 2-1
 ا١تصدرة الدكؿ بفف التقارير كتشَت تامة، ملكية القائم ا١تشركع األجنيب ا١تاؿ رأس صاحب

 (6).التنمية مساعدات ٞتنة ُب األعضاء الدكؿ على تقتصر االستثمارات من النوع ٢تذا

 بُت مشًتكة ا١تشركعات ىذه كتعترب  :االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش اٌضٕبئٟ 2-2
 كحسب الشركاء، التفاؽ كفقا تتحدد ،متفاكتة كبنسب ،الي كا١تستثمر األجنيب ا١تستثمر
 ا١تشركع فيها يقاـ اليت الدكؿ من كثَت قوانُت تنص حيث ،األجانب لتملك ا١تنظمة القوانُت
)%49 عن األجنيب ا١تستثمر نسبة تتجاكز ال أف على ا١تشًتؾ

 ،ا١تشركع ماؿ رأس من (7
 .الي االقتصاد مشركعات من مهم جانب على األجنبية للهيمنة تفاديان  كذلك

 االندماج بإنشاء فرع في دولة أخرى  اندماج ضروري مباشر: (01) رقمشكل
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 T ا١تستهدؼ

 
 ( I )مباشر                                                   مستثمر أجنبي

                                                شركة مصنعة 

أ     اقتصاد              مليار دوالر                1 = 100%                                     

 S)                                                                                                         فرع صناعي 
                                                                                                               

                      اقتصاد ب                         
 

                                                          شركة مصنعة 
 

Source : Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux 

QUATRIČME ÉDITION2008,p 232. Disponible sur:  

              www.oecd.org/editions/corrigenda.  

              © OCDE 2010 

 

 الشركات  كىي:ِزْذدح اٌغٕغ١بد اٌّجبؽشح األعٕج١خ االعزضّبساد  -3- 2
 بضخامة الشركات ىذه تتميز حيث العآب، من ٥تتلفة دكؿ ُب كثَتة، كمشاريع ٘تل اليت

كٯتكن القوؿ بفف االستثمار األجنيب ا١تباشر كالشركات متعددة اٞتنسيات "كأنشطتها، أعما٢تا
 .(8) "شيئاف متبلزماف، اعتاد االقتصاديوف على اٞتمع بينهما بطريقة مًتادفة

       كُب ظل التنافس الشديد بُت الدكؿ على استقطاب االستثمارات األجنبية ا١تباشرة ال 
بد من اإلحاطة بعو١تة الشركات كالعمل على تطوير أجهزهتا ا١تالية كأنظمتها القضائية 

، ْتيث تنجح ُب تصنيف ٥تاطر (9)كالتعليمية كتشريعاهتا االقتصادية كأكضاعها السياسية
. الدكؿ كالذم يعترب من أكؿ شركط قدـك ىذه االستثمارات

 
  :اٌّجبؽش األعٕجٟ االعزضّبس ِٓ اٌؾشوبد دٚافِ -3

 :(10)ىناؾ أربع دكافع رئيسية تدفع بالشركات لبلستثمار األجنيب ا١تباشر تتمثل ُب
كيعد ىذا االستثمار من أكثر : اٌّٛاسد ّٓ ٠جؾش أعٕجٟ اعزضّبس 3-1

األنواع انتشارا ُب الدكؿ النامية، كيعد ىذا النوع من االستثمار من أقدـ أشكاؿ االستثمار، 
كالتنقيب عن النفط كغَته من ا١تواد ا٠تاـ؟ 

ففي العصر اٟتديث أصبحت عمليات : اٌىفبءح ّٓ ٠جؾش اعزضّبس 3-2
البحث عن العمالة ا١تاىرة كالكفؤة إحدل أىم الدكافع اليت قادت الشركات للدخوؿ ُب 

. اقتصادات أخرل

 عن جديدة شركة خلق       
 تندمج T الضروري،  االندماج طريق

 Sمع

http://www.oecd.org/editions/corrigenda
http://www.oecd.org/editions/corrigenda
http://www.oecd.org/editions/corrigenda
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ُب السنوات األخَتة أصبح ىذا النوع من : اٌخذِبد ّٓ ٠جؾش اعزضّبس  3-3
أىم أشكاؿ االستثمار األجنيب ا١تباشر، بعد انتهاج العديد من البلداف النامية برامج 

اإلصبلح االقتصادم، ففصبحت ا٠تدمات مهمة جدا للمستثمر األجنيب كال سيما ا١تالية 
. كالتفمُت كالتمويل فضبل عن ا٠تدمات التقليدية كا١تواصبلت كالكهرباء كغَتىا

يتجو ىذا النوع من االستثمار إٔب الدكؿ : األعٛاق ّٓ ٠جؾش اعزضّبس 3-4
النامية نتيجة ألسواقها الكبَتة، كىذا يعد بديبل عن التصدير من قبل القطر ا١تستثمر، كإف ٓب 

يتكامل حجم السوؽ مع عوامل مهمة أخرل كالعمالة ا١تاىرة كترتبط دكافع شركات 
. االستثمار األجنيب ا١تباشر باددات اليت تضعها البلداف ا١تضيفة

: (11)    كمن أىم األىداؼ اليت يؤمل ٖتقيقها من قبل ا١تستثمرين ما يلي
  اٟتصوؿ على ا١تواد ا٠تاـ من الدكؿ ا١تستثمر فيها كاليت ٓب ٬تدكّنا ُب بلداّنم بذات

 اْب ...التكلفة، كالنحاس،  الزنك، كالبًتكؿ
  إ٬تاد أسواؽ جديدة ١تنتجات كبضائع الشركات األجنبية خاصة لتسويق فائض كبَت من

السلع الراكدة، كاليت ال تستطيع ىذه الشركات تسويقها ُب موطنها، كالرغبة ُب النمو 
 .(12)كالتوسع

  االستفادة من ميزة ا٩تفاض عناصر التكلفة ُب الدكؿ ا١تضيفة مثل رخص األيدم
 . العاملة، كاحتواء ا١تعرفة الفنية كالعلمية

       كخبلصة القوؿ انو كما ىو اٟتاؿ ُب التوازنات االستثمارية على ا١تستول الي فإف 
قرارات االستثمار ُب دكلة أجنبية ٭تدده دافع ٗتفيض ا١تخاطر أك دافع زيادة العائد أك 

: الدافعُت معا، كنبلحظ ذلك من خبلؿ الشكل التإب
 
 
 
 
 

 أهداؼ الشركات والدوؿ المضيفة من االستثمار األجنبي المباشر :(02)شكل رقم 
 

 

 
 

 

 

 

 

 االجتماعية الكلف                   االقتصادية ا١تنفعة                        ا٠تطر                          العائد

 ا١تسؤكلية           البيئة ٛتاية             كنقل االقتصادم النمو               العمبلت خطر        الربح
 االجتماعية                                   التكنولوجيا                                                                  

                   

 المضيفػة الدوؿ الشػركػػة

 ا١تباشر األجنيب االستثمار ا١تباشر األجنيب االستثمار
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، دار اٟتامد "االٕتاىات اٟتالية ُب مالية األعماؿ الدكلية"سرمد كوكب اٞتميل، : المصدر
 .18، ص 2001للتوزيع كالنشر، 

 
 :ّٛاًِ عزة االعزضّبساد األعٕج١خ -4
نظرا ٟتاجة الدكؿ لبلستثمارات األجنبية، كا١تنافسة فيما بينها على جذب ىذه     

االستثمارات فإف ىذا يثَت التساؤؿ عن ما ىية العوامل اليت يتوقف عليها انتقاؿ االستثمارات 
األجنبية، كاليت ٕتعل دكلة ما أكثر جاذبية ٢تذه االستثمارات عن غَتىا من الدكؿ؟ 

   لقد بينت التجربة أف ا١تستثمرين األجانب يفضلوف البلداف اليت تتميز باستقرار     
سياسي كاقتصادم كقانو٘ب، كأف األسواؽ ا١تفتوحة كقلة اللوائح التنظيمية، كتسهيبلت البنية 

األساسية اٞتيدة كا٩تفاض تكلفة اإلنتاج، ٘تثل عوامل أساسية ُب جذب االستثمارات 
. (13)األجنبية كاٟتفاظ عليها

:      ك٬تدر بنا أف نتناكؿ ىذه العوامل فيما يلي
تلعب العوامل االقتصادية الدكر الرئيسي ُب توجيو : اٌْٛاًِ االلزقبد٠خ 4-1

: االستثمارات األجنبية كاستفادة دكلة معينة منها عن غَتىا، كمن أىم ىذه العوامل ما يلي
حيث ٯتيل االستثمار األجنيب : دسعخ االٔفزبػ ٍّٝ اٌْبٌُ اٌخبسعٟ  4-1-1 

ا١تباشر إٔب التوجو ٨تو االقتصاديات ا١تفتوحة، كيبتعد عن االقتصاديات ا١تغلقة، كإتاه 
االقتصاد للتعامل مع العآب ا٠تارجي معناه عدـ كجود أية قيود على حركة التبادؿ التجارم أك 

. (14)عناصر اإلنتاج
٘تثل القوة التنافسية لبلقتصاد القومي :   اٌمٛح اٌزٕبفغ١خ ٌاللزقبد اٌمِٟٛ 4-1-2

أحد العوامل الرئيسية ُب جذب االستثمارات األجنبية، ذلك أنو كلما ٖتسن ا١تركز التنافسي 
لبلقتصاد القومي كلما كاف ذلك أكثر ٖتفيزا ٞتذب ا١تزيد من االستثمارات األجنبية، 

 إضافة إٔب كسائل موضوعية أك إجرائية نصت عليها ا١تنظمات الدكلية كالعكس صحيح، 
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، (15)ضمن االتفاقيات اليت ترعاىا، كمعاىدة إنشاء ا١تركز الدكٕب لتسوية منازعات االستثمار
 .أك ضمانات قانونية أك اقتصادية نص عليها القانوف الداخلي أك ا١تعاىدات الدكلية

انتقاؿ االستثمارات األجنبية : اٌمذسح ٍّٝ ئداسح االلزقبد اٌمِٟٛ 4-1-3
كاستمرار تدفقها مرىوف ْتسن إدارة االقتصاد القومي كالقدرة على مواجهة الظركؼ 

 .االقتصادية ا١تتغَتة، كما تنتهجو اإلدارة االقتصادية من سياسات ١تواجهة ىذه الظركؼ

تتفاكت اقتصاديات الدكؿ : لٛح  االلزقبد اٌمِٟٛ ٚ اؽزّبالد رمذِٗ  4-1-4
ُب قوهتا كاحتماالت تقدمها، كاالستثمارات األجنبية تتجو ٨تو االقتصاديات القوية، كتبتعد 

. عن االقتصاديات الضعيفة كاليت تتضاءؿ فرص تقدمها ُب ا١تستقبل
 تلعب العوامل السياسية دكرا ال ٯتكن االستهانة بو ُب التفثَت :اٌْٛاًِ اٌغ١بع١خ 4-2

على إتاه االستثمارات األجنبية ا١تباشرة كيفٌب ُب مقدمة ىذه العوامل درجة االستقرار 
السياسي، ككذا طبيعة العبلقات السياسية القائمة بُت البلد ا١تصدر ٢تذه االستثمارات كالبلد 

. ، كذلك اإلسًتاتيجية الدكلية اليت تتبعها الدكؿ ا١تصدرة لبلستثمارات األجنبية(16)ا١تستورد ٢تا
 

 :اٌْٛاًِ اٌمب١ٔٛٔخ  4-3
: كتتمثل فيما يلي

  األنظمة القانونية اليت ٖتكم االستثمارات األجنبية ُب البلد ا١تضيف خاصة القواعد اليت
 .تسمح بدخوؿ االستثمارات

  اٟتماية القانونية ا١تكفولة لبلستثمارات األجنبية ضد ا١تخاطر غَت التجارية كاليت تشمل
اٟتماية ضد ا١تخاطر السياسية كالتفميم كنزع ا١تلكية كا١تصادرة كالتجميد كاٟتماية ضد 

ا١تخاطر الناٚتة عن اٟتركب كاالضطرابات الداخلية، كذلك اٟتماية ضد ٥تاطر عدـ ٖتويل 
 .األرباح كاألصل الرأٝتإب

  الطريقة اليت يتم هبا تطبيق القوانُت اليت ٖتكم االستثمارات األجنبية، كدرجة الكفاءة أك
 ُب التطبيق، ككيفية حل ا١تنازعات اليت ٯتكن أف تنشف بُت ا١تستثمرين )التفخَت كالتعقيد (

 .(17)كاٞتهات اٟتكومية
 

اٌّؾٛس اٌضبٟٔ 
 دٚس ِٕيمخ اٌّغشة اٌْشثٟ فٟ عزة االعزضّبساد األعٕج١خ اٌّجبؽشح

: اٌّن١فخاٌّغشة اٌْشثٟ اٌؾٛافض اٌّمذِخ فٟ دٚي  -1
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تعد اٟتوافز العنصر األىم من أطر السياسة القومية لبلستثمار األجنيب ا١تباشر كأداة 
إسًتاتيجية ٯتكن للحكومات استغبل٢تا بسهولة نسبية أكثر من تلك العوامل األخرل ا١تؤثرة 

: (18)على قرارات االستثمار، كىناؾ ثبلثة أنواع من اٟتوافز
 

ىدفها األساسي إعفاء أك ٗتفيف العبء الضرييب للمستثمر : ؽٛافض ِب١ٌخ 1-1
األجنيب كاستنادا على أساس ٗتفيضات الضريبة أك خصمها كٯتكن تصنيف مشركعات 

اٟتوافز الضريبية إٔب مشاريع مبنية على الربح، كمشاريع مبنية االستثمار الرأٝتإب، كمشاريع 
مبنية على العمل كمشاريع مبنية على القيمة ا١تضافة، مشاريع مبنية على مصركفات أخرل 

 .بعينها كمشاريع مبنية على االستَتاد، كأخرل على التصدير
يتضمن ىذا النوع من اٟتوافز توفَت األمواؿ مباشرة إٔب : ؽٛافض ر١ٍ٠ّٛخ 1-2

ا١تؤسسات هبدؼ ٘تويل استثمارات أجنبية جديدة كعمليات معينة أك الستعادة تكاليف 
كتشمل أنواع اٟتوافز التمويلية كا١توجهة لبلستثمار األجنيب ا١تباشر؛ . رأس ا١تاؿ أك العمليات

العوف اٟتكومي االعتماد اٟتكومي بفسعار فائدة مدعومة، كا١تشاركة اٟتكومية ُب رأس ا١تاؿ 
 .كالتفمُت اٟتكومي ٔتعدالت تفضيلية

ىناؾ بعض اٟتوافز اليت يتعذر تصنيفها ٖتت جنس معُت من : ؽٛافض أخشٜ 3- 1
اٟتوافز، كلكنها تشًتؾ فيما بينها ٓتاصية التعميم لفرض زيادة رْتية الشركات األجنبية اليت 

 . ينوم جذهبا عن طريق مسا٫تات غَت ٘تويلية
. اْب.... كيتمثل ىذا النوع ُب توفَت البنية التحتية كالطرؽ ككسائل االتصاؿ بفنواعها

كا٠تدمات ا١تنخفضة التكاليف، أفضليات ُب ٣تاؿ السوؽ، كمعاملة تفضيلية ُب ٣تاؿ معاملة 
 . النقد األجنيب

كسط عدـ التفكد ُب شفف االقتصاد العا١تي، ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب 
16ا١تباشر العا١تي بػ 

 بليوف دكالر بعدما كانت 1.524 بقيمة 2011 ُب % (19)
تقدر تدفقات االستثمار األجنيب ا١تباشر البينية ُب إفريقيا بػ  ك.2010 بليوف دكالر ُب 1.309

بالعدد، كىذا ما نبلحظو من خبلؿ اٞتدكؿ رقم  %12 من ٣تموع العآب بالقيمة ك(20) 5%
(01). 

القيمة وعدد المشاريع : ـ البينية في إفريقيا.ج.مشاريع إ :(01)جدوؿ رقم
 2010-2003ومساهمتهم اإلجمالية في إفريقيا 

 

 إجمالي إ ج ـ البينية
 المشاريع القيمة

المساهمة  بليوف$ 
المساهمة  العدد %

% 
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 12 570 5 46 إٚتإب  مشاريع إ ج ـ البينية
 1 65 1 8 مشاؿ إفريقيا إٔب مشاؿ إفريقيا

 10 461 4 35 شبو صحراء إفريقيا إٔب شبو صحراء إفريقيا
 1 43 0.2 2 مشاؿ إفريقيا إٔب شبو صحراء إفريقيا
 0 1 0 0.2 شبو صحراء إفريقيا إٔب مشاؿ إفريقيا
 100 4702 100 848 إٚتإب  مشاريع إ ج ـ ُب إفريقيا

Source :World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International 

Production and Development, p41. 

 

 :رٛعٙبد ٚ رذفمبد االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش فٟ ِٕيمخ اٌّغشة اٌْشثٟ -2
    حىت نتمكن من معرفة توجهات االستثمار األجنيب ا١تباشر ُب منطقة ا١تغرب العريب؛ 
كنعٍت بذلك دكلة اٞتزائر، ا١تغرب، تونس كمدل أ٫تية ىذه الدكؿ ُب جذب ا١تستثمرين 

األجانب كالشركات ا١تتعددة اٞتنسيات سوؼ نركز على تدفقات االستثمار األجنيب ا١تباشر 
مع ٤تاكلة ٖتليل ىذه التدفقات كذلك ما  2010-2000الداخلة ٢تذه ا١تنطقة خبلؿ الفًتة 

 : سوؼ نبلحظو من خبلؿ اٞتدكؿ كالرسـو البيانية التالية
 
 
 
 
 
 
 

تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة لمنطقة المغرب العربي  :(02)جدوؿ رقم 
       2010-2000خالؿ الفترة 
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 www.unctadstat.unctad.org: المصدر

 
 الداخلة ا١تباشر األجنيب االستثمار تدفقات أف نبلحظ السابق اٞتدكؿ خبلؿ من       
 بتقدـ تتسم فهي العمـو كعلى  تارة كباال٩تفاض تارة باالرتفاع تتميز العريب ا١تغرب ١تنطقة

 2000 سنة للجزائر الداخلة التدفقات قدرت ا١تثاؿ سبيل فعلى 2010-2000 للفًتة ملحوظ
 بلغت فقد للمغرب بالنسبة أما دكالر، مليار 2291 2010 سنة لتبلغ دكالر مليار 280 ْتوإب

  1303 إٔب 2010 سنة ُب لتصل دكالر مليار 422 حوإب 2000 لسنة الداخلة التدفقات
 دكالر مليار  779 قيمتو ما 2000 عاـ لتونس الداخلة التدفقات بلغت كما دكالر مليار

 األساسي ا١تستثمر ا١تتقدمة الدكؿ كتعترب دكالر، مليار 1512 بػ 2010 عاـ ُب كتقدر لتتطور
 مع كتونس كأ١تانيا، اسبانيا فرنسا، مع ا١تغرب تتعامل حيث ،(21)العريب ا١تغرب دكؿ ُب

 كٯتكن األكلية، كا١تواد الطاقة، السياحة، قطاع ُب كأ١تانيا العظمى بريطانيا إيطاليا، بلجيكا،
: التإب البيا٘ب بالرسم اٞتدكؿ معطيات توضيح
 
 
 
 
 
 

 المغرب لمنطقة الداخلة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات :(01) رقم بياني رسم
 2010-2000 الفترة خالؿ العربي
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 UNCTAD من من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اٞتدكؿ السابق: المصدر

 

    كمن أجل معرفة تفثَت كل دكلة من الدكؿ الثبلث أم تونس، اٞتزائر كا١تغرب ُب توجهات 
 من التدفقات ىذه ٨تلل سوؼ ا١تنطقة؛ ٢تذه الداخلة ا١تباشر األجنيب االستثماركتدفقات 

. حدا على دكلة بكل ا٠تاصة األخَتة ٢تذه البيانية الرسـو خبلؿ

 الفًتة خبلؿ للجزائر الداخلة ا١تباشر األجنيب االستثمار تدفقات :(02) رقم بياني رسم
2000-2010 

 UNCTAD من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اٞتدكؿ السابق من: المصدر

 ٘تيزت للجزائر الداخلة التدفقات أف نبلحظ 01 رقم البيا٘ب الرسم خبلؿ من       
 2006 سنة من ابتداءا ترتفع التدفقات ىذه كبدأت ،2005 -2000 الفًتة خبلؿ باإل٩تفاض

 2760ك دكالر مليار 2593 لتبلغ 2009ك 2008 عامي ُب ككذلك دكالر مليار 1795 بقيمة
 أجل من اٞتزائر اٗتذهتا اليت كاإلتفاقيات اإلجراءات ذلك كيعود التوإب على دكالر مليار

. 2006 سنة من ابتداءا كذلك كالقوانُت التشريعات ككذا هبا االستثمار مناخ ٖتسُت
 للمملكة الداخلة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات :(03) رقم بياني رسم
 2010-2000 الفترة خالؿ المغربية
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 UNCTAD من من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اٞتدكؿ السابق: المصدر

 

 ُب مرتفعة الداخلة األجنيب لبلستثمار الداخلة التدفقات فكانت للمغرب بالنسبة أما
 الفًتة أما ،2004 ،2002، 2000 سنوات ُب ٤تسوسا ا٩تفاضا كعرفت 2003 ك 2001 سنة
 حيث ا١تباشر األجنيب لبلستثمار الداخلة التدفقات ارتفعت فقد 2010 ك 2005 بُت ما

 2010 عاـ ُب دكالر مليار 1303 إٔب لتصل دكالر مليار 2449 حوإب 2006 عاـ ُب بلغت
 اٞتهود بفضل الفًتة ىذه ُب ا١تباشر األجنيب االستثمار استقطاب ُب رائدة ا١تغرب كأصبحت

.  اجملاؿ ىذا ُب ا١تغرب بذلتها اليت كاإلصبلحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفترة خالؿ لتونس الداخلة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات: (04) رقم بياني رسم
2000-2010 
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 UNCTAD من من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اٞتدكؿ السابق: المصدر

 

٧تد أف التدفقات الداخلة لدكلة  04أما بالنسبة لتونس كمن خبلؿ الرسم البيا٘ب رقم        
تونس منخفضة جدا مقارنة مع اٞتزائر كا١تغرب حيث أف معظم ىذه التدفقات توجو إٔب 

حيث بلغت  2008 ك 2006قطاع السياحة بتونس كعرفت ىذه التدفقات ارتفاعا ُب سنيت 
.  مليار دكالر على التوإب2758 مليار دكالر ك3307حوإب 
 حوإب 2001كبلغت تدفقات االستثمار األجنيب ا١تباشر الوافدة للدكؿ العربية عاـ       

 من %2.94 من إٚتإب العآب، كحوإب %1ألم ما نسبتو أقل من  (22)دكالر يهيبر 6.026
 62.3، لتصل إٔب 2000 مليار دكالر عاـ 2.4إٚتإب الدكؿ النامية مقارنة مع تدفقات بلغت 

 من إٚتإب العآب، كتركزت التدفقات ُب (23) %4.8 أم ما نسبتو  2006مليار دكالر ُب عاـ 
.  مليوف دكالر486مليار دكالر كتونس  1.2 مليار دكالر، كاٞتزائر 2.66كل من ا١تغرب 

كمن ناحية أخرل تواصل ٖتسن البيئة التشريعية كالقانونية عا١تيا لتكوف أكثر مبلئمة       
 تعديبل قانونيا 1393 إدخاؿ 2001-1991لبلستثمار األجنيب ا١تباشر فقد ًب خبلؿ الفًتة 

. منها ٨تو مزيد من التحرير كاالنفتاح %95توجو 
كبدأت الشركات الدكلية بالتوجو لتغطية االستثمارات األجنبية ا١تباشرة ُب عاـ       

2010
، بينما كانت أغلب استثماراهتا منخفضة 2011، كازداد ىذا االىتماـ بالتوجو ُب (24)
. 2011 ُب %19 ك2010ُب  %42، بنسبة 2008، كأقل منها ُب 2009ُب سنة 

 
خبرّخ 

 
 ُب منطقة دكؿ االستثمار األجنيب ا١تباشرلقد استعرضنا خبلؿ ىذا ا١تقاؿ كاقع كأفاؽ      

ا١تغرب العريب بالًتكيز على تونس، اٞتزائر، ا١تغرب كذلك بالتطرؽ إٔب اإلجراءات كاالتفاقيات 
اليت اتبعتها ىاتو الدكؿ لتحسُت مناخ االستثمار كالعمل على استقطاب أكرب عدد من 

ا١تستثمرين األجانب كالشركات الدكلية كالعمل على التنسيق كالتعاكف كالتكامل فيما بينها 
لزيادة قدرة جاذبية ا١تنطقة ٦تا خلق منافسة بارزة بُت الدكؿ ا١تذكورة كوف ا١تستثمر األجنيب 
يتجو ٨تو الدكلة اليت تتمتع بفكثر جاذبية كاستقرار سياسي كاقتصادم، كما حاكلنا أيضا 

 من خبلؿ التدفقات الداخلة ٢تذه ا١تنطقة، ٍب ُب االستثمار األجنيب ا١تباشرٖتليل توجهات 
. كل دكلة على حدا
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الستثمار األجنيب كبغرض اقًتاح أىم سياسات كسبل تشجيع منطقة ا١تغرب العريب ؿ
 سوؼ ٨تاكؿ عرض ٥تتلف النتائج اليت توصلنا إليها من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ كالتوصيات ا١تباشر

: اليت البد من العمل هبا
 
: ٔزبئظ

: من عرضنا السابق ٯتكن استخبلص النتائج التالية
 من أىم ٤تددات النمو االقتصادم، حيث يلعب االستثمار األجنيب ا١تباشر يعترب  -

 .دكرا بارزا ُب االقتصاد القومي كرفع اإلنتاجية
 ىناؾ اختبلؿ ُب التوزيع القطاعي لبلستثمار األجنيب ُب منطقة ا١تغرب العريب إذ  -

ىناؾ اختبلؼ ُب مكونات االستثمار األجنيب ا١تتجو إليها ٦تا ٬تعل ا١تيزة التنافسية بُت ىذه 
 .الدكؿ ٗتتلف من دكلة ألخرل

 ٯتكن القوؿ أف بلداف ا١تنطقة ُب الوقت اٟتاضر ٢تا قوانُت استثمار مشجعة كحوافز  -
ضريبية كمالية كحوافز تشجع أيضا على قياـ ا١تشاريع االستثمارية، كما تكفل ٚتيع ىذه 

 .الدكؿ ضمانات ٟتماية االستثمارات األجنبية من ٦تارسات اإلدارات كاٟتكومات
 كما ٖتتاج ا١تنطقة إٔب تعميق كتسريح اإلصبلحات كٖتقيق ثبلث تغَتات أساسية  -

ُب النمو؛ من النفط إٔب القطاعات غَت النفطية، من القطاع العاـ الذم تسيطر عليو الدكلة 
 .إٔب اقتصاد السوؽ، كمن نشاطات إحبلؿ اإلنتاج الوطٍت إٔب نشاطات تنافسية

 
 
 

رٛف١بد 

 
: كما توصلنا إليو من خبلؿ ىذا البحث ٬تعلنا نقدـ التوصيات التالية     

 ضركرة العمل على تفعيل دكر ىيئات كمؤسسات تشجيع االستثمار األجنيب  -
 .ا١تباشر كالعمل على تبسيط االجراءات اإلدارية ا١تتعلقة بعملية االستثمار

 كالتشريعات االستثمارية كالضريبية كا١تالية كاإلدارية . االلشفافية كالوضوح ُب اللوائح -
اليت ٖتدد حقوؽ ككاجبات األطراؼ ا١تشاركة ُب العملية االستثمارية منعا لئلجتهاد هبا 

. إلزاـ الشركات بتطبيق مبادئ اٟتكومة لزيادة ثقة األطراؼ باإلستثمار -
. توفَت االمتيازات كاٟتوافز للمستثمراألجنيب كا١تساكاة بينو كبُت ا١تستثمر الي- 
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ِزىبًِ واىبس اٌج١ئ١خ اإلداسح َٔبَ  

اٌّإعغخ فٟ اٌج١ئٟ اٌمشاس الرخبر   

 
 ِؾّذ ِغْٛدٞ
  أدساس عبِْخ

 
                                                                  

: اٌٍّخـ
ا١تستدامة، كىذا بغية  ُب اآلكنة األخَتة، تزايد االىتماـ العا١تي بقضايا البيئة كالتنمية    

كلتجسيد ىذا ا٢تدؼ كاف لزاما على . اٟتد من التلوث كاٟتفاظ على سبلمة كنظافة البيئة
 اإلنتاجية، التسويقية كاالستثمارية؛ :ا١تؤسسات االقتصادية مراعاة اٞتوانب البيئية ُب عملياهتا
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كمن ىنا تربز لنا أ٫تية اإلدارة البيئية كنيظمها ُب توجيو كتفعيل عملية اٗتاذ القرار البيئي 
. با١تؤسسة 
. البيئة، التنمية ا١تستدامة، اإلدارة البيئية، اٗتاذ القرار البيئي: الدالة الكلمات    

 
Abstract: 
         Recently, the growing global interest in environmental issues and 

sustainable development, and this in order to reduce pollution and to 

maintain the integrity and cleanliness of the environment. To materialize 

this goal was incumbent on the economic institutions into account the 

environmental aspects of its operations: production, marketing and 

investment; hence we highlight the importance of environmental 

management and their direct and activate the environmental decision-

making process organization. 

Key words:  Environment, sustainable development, environmental 

management, environmental decision making  

 
: ر١ّٙـــــذ

    ٓب يعد اليـو ُب مصلحة ا١تؤسسة سواء على ا١تدل البعيد أك ا١تتوسط، إغفاؿ اٞتوانب 
ا١تتعلقة ْتماية البيئة كا١توارد الطبيعية ا١تختلفة، إذ أصبح تبٍت نظم لئلدارة البيئية أمرا ضركريا 
لضماف استمرارية ا١تؤسسة كٖتسُت أدائها االقتصادم، ككذا اٟتفاظ على صورهتا ُب ايط 

الذم تتواجد فيو، كما أف اٟتفاظ على البيئة يصب ُب ا١تصلحة االقتصادية للمؤسسة، ذلك 
. أف معظم عناصر إنتاجها مصدرىا البيئة

     كُب ظل تنامي ىذه الضركرة أصبح لزاما على ا١تؤسسات تبٍت نظم فعالة لتحسُت 
من طرؼ ا١تؤسسات  اٞتوانب البيئية فعالية ككفاءة نظم اإلدارة البيئية، كىذا لكوف مراعاة

تعد ركيزة أساسية لزيادة قدرهتا التنافسية كتعظيم رْتيتها، من خبلؿ ما تيسهم بو ُب القضاء 
على التلوث كتطوير األداء البيئي، إضافة إٔب التقليل من التكلفة، ناىيك عن زيادة كفاءة 

سن من ٝتعة ا١تؤسسة . العاملُت كرفع مستول أدائهم كما أف احًتاـ البيئة كاٟتفاظ عليها ٭تي
. كصورهتا كزيادة قدرهتا على اكتساب أسواؽ جديدة كمستهلكُت جدد

    ُب ظل ىذه االىتمامات ا١تتزايدة بالبيئة كاٟتفاظ على ا١توارد ا١تختلفة، تظهر لنا جليا 
ما مدل أ٫تية تسيَت اٞتوانب البيئية ُب ا١تؤسسة، كبوجو أخص ما مدل أ٫تية اٗتاذ القرار 
البيئي ُب ا١تؤسسة، ٢تذا سنحاكؿ من خبلؿ ىذه ا١تقاؿ تبياف اٞتوانب ا١تهمة الٗتاذ القرار 

كىذا من خبلؿ " نظاـ اإلدارة البيئية"البيئي ُب ا١تؤسسة، ال سيما من خبلؿ االستناد على 
: ااكر التالية
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 .التحديات البيئية للمؤسسة ُب إطار التنمية ا١تستدامة- 1
 .مفهـو نظاـ اإلدارة البيئية كا١تفاىيم ذات الصلة-2
 .كظائف نظاـ اإلدارة البيئية-3
 .أ٫تية نظاـ اإلدارة البيئية ُب ا١تؤسسة االقتصادية-4
. دكر نظاـ اإلدارة البيئية ُب تفعيل اٗتاذ القرار البيئي با١تؤسسة-5
 

ı–  اٌزؾذ٠بد اٌج١ئخ ٌٍّإعغخ االلزقبد٠خ فٟ ئىبس اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ:  
أضحت ُب الوقت الراىن ٛتاية البيئة كاافظة عليها أحدل أىم ٝتات النظاـ الدكٕب     

اٞتديد، كباتت ا١تعايَت البيئية ٖتتل موقعا متميزا  ُب االتفاقيات الدكلية ا١تختلفة، بل أكثر من 
ذلك أصبح احًتاـ  كتبٍت ا١تواصفات البيئية ُب اإلنتاج السبيل الرئيسي الخًتاؽ  ٣تمل 
األسواؽ إف ٓب نقل كلها، كىذا كلو ُب إطار  تبٍت مفهـو كمبادئ التنمية ا١تستدامة اليت 

أصبحت من الثوابت كا١تسلمات اليت ال ٭تب اٟتياد عنها، لكن بالرغم من ىذا ٧تد العديد 
من ا١تؤسسات كالسيما بالدكؿ النامية الزالت ال توٕب اىتماما كبَتا بنظم اإلدارة البيئية، 

كبكل ما يرتبط ْتماية البيئة كايط من التلوث، على الرغم من أف مراعاة اٞتوانب البيئية من 
طرؼ ا١تؤسسات تعد ركيزة أساسية لزيادة قدرهتا التنافسية كتعظيم رْتيتها من خبلؿ ما 

تيسهم بو ُب القضاء على التلوث كتطوير األداء البيئي، إضافة إٔب التقليل من التكلفة 
الضارة، فضبل عن زيادة كفاءة العاملُت كرفع مستول أدائهم، كما أف  كٗتفيض نسب العوادـ

سن من ٝتعة ا١تؤسسة كصورهتا كزيادة قدرهتا على اكتساب  البيئة احًتاـ كاٟتفاظ عليها ٭تي
. أسواؽ جديدة كمستهلكُت جدد

    ُب ظل ىذه االىتمامات ا١تتزايدة بالبيئة كاٟتفاظ على ا١توارد ا١تختلفة فيها، ظهرت 
ٚتلة من ا١تفاىيم اإلدارية اليت أصبحت تيسخر لتحقيق ىذا ا٢تدؼ ُب ا١تؤسسات، كمن أىم 

، فالتوجهات اٟتديثة إلدارة كتسيَت ا١تؤسسات، أصبحت (1)نظاـ اإلدارة البيئية"ىذه ا١تفاىيم 
تيوٕب اىتماما بالغا بالبيئة كاٟتد من التلوث، كىذا كلو ُب إطار تفعيل مبادئ التنمية ا١تستدامة 

: (2)اليت تقـو على مايلي
 .     نع التلوث كاٟتد منو

 رفع مستول إدارة ا١توارد الطبيعية كالبيئية كٖتسُت استغبل٢تا. 
 اٟتفاظ على سبلمة األنظمة االيكولوجية. 
 ٖتقيق النمو االقتصادم كالكفاءة ُب استغبلؿ ا١توارد. 
 ٖتقيق العدالة االجتماعية. 
 اإلقبلؿ من مستويات الفقر. 
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  مشاركة األفراد ُب إعداد الربامج التنموية كُب تنفيذىا، كىذا يعترب عامبل مهما لنجاح
 .ىذه الربامج التنموية

 اٟتفاظ على ا٢توية الثقافية. 
 كالشكل ا١توإب، يبُت . تطوير ا١تؤسسات القائمة، كتوعيتها بضركرة اٟتفاظ على البيئة

. ٥تتلف جوانب التنمية ا١تستدامة
  عناصر التنمية المستدامة(:01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 knol.google.com: أٛتد كامل ا١ترازقي، التنمية ا١تستدامة:المصدر

 
     ُب ظل ىذه التحديات كالرىانات اٞتديدة على ا١تؤسسة، يتوجب على ا١تسَتين 

كمتخذم القرار اإل١تاـ هباتو ا١تعطيات كاالضطبلع با١تسؤكليات البيئية كاالجتماعية 
اليت تسهل كتساعد على اٗتاذ " نظم اإلدارة البيئية"١تؤسساهتم، كىذا لن يتفتى إال بتبٍت 

. القرارات البيئية
كدكره ُب تفعيل اٗتاذ " نظاـ اإلدارة البيئية"    كفيما يلي من ىذا  ا١تقاؿ، سنبُت  ماىية 

. القرارات البيئية با١تؤسسة االقتصادية
 
II- ِفَٙٛ ٔـَبَ اإلداسح اٌـج١ئ١خ ٚاٌّفب١ُ٘ راد اٌقٍخ: 

ال بفس أف نتناكؿ ا١تفهـو العاـ " نظاـ اإلدارة البيئية"    قبل أف نتعمق ُب تبياف مفهـو 
. إلدارة البيئة

 
  :ِفَٙٛ ئداسح اٌج١ئ١خ فٟ اٌّإعغخ: أٚال

    ىي ذلك الفرع اإلدارم ُب ا١تؤسسة الذم ييعٌت بتوفَت متطلبات ٛتاية البيئة، كيسعى 
. البيئي ١تيكانيـز عمل ا١تؤسسة كمنتجاهتا مع معايَت السبلمة البيئية (ا١تطابقة)لضماف التوافق 
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، فتعرؼ اإلدارة International chambre of commerce     أما غرفة التجارة الدكلية 
تعٌت اإلدارة البيئية ُب ا١تؤسسة بإ٬تاد : البيئية، باالستناد على كظيفتها على النحو التإب

كتصميم آليات كميكانيزمات شاملة تضمن عدـ كجود أثار بيئية ضارة ١تنتجات ا١تؤسسة، 
.  كذلك عرب ٚتيع ا١تراحل بدءا من التخطيط كالتصميم، ككصوال إٔب ا١تنتوج التاـ

، يرل بفف إدارة البيئة ىي اإلدارة اليت تسعى لتسيَت كل اجملاالت  Winter    ُب حُت أف 
الوظيفية ككل ا١تستويات ُب ا١تؤسسة بطريقة تتماشى كمتطلبات اٟتفاظ على البيئة من دكف 

. (3)ا١تساس بفىداؼ اإلدارة التقليدية
اإلجراءات ككسائل الرقابة سواء :  على أّنا William.R  mangum     من جهتو عرفها

كانت ٤تلية أك إقليمية أك عا١تية كا١توضوعة من أجل ٛتاية البيئة، كىي تتضمن أيضا 
. (4)االستخداـ العقبل٘ب للموارد الطبيعية ا١تتاحة كاالستفادة الدائمة من ىذه ا١توارد

كضع ا٠تطط كالسياسات :      كعرفت منظمة األمم ا١تتحدة اإلدارة البيئية  على أّنا
البيئية من أجل رصد كتقييم اآلثار البيئية للمشركع الصناعي، على أف تتضمن ٚتيع ا١تراحل 

اإلنتاجية بدءا من اٟتصوؿ على ا١تواد األكلية ككصوال إٔب ا١تنتج  النهائي كاٞتوانب البيئية 
ا١تتعلقة بو، كتقـو أيضا على تنفيذ كفء لئلجراءات الرقابية، مع األخذ بعُت االعتبار جانب 
التكاليف كاألثر الضرييب ٢تذه اإلجراءات أيضا، إضافة إٔب كيفية استخداـ ا١توارد، كالبد من 

. توضيح األدكات كالطرؽ ا١تتبعة ١تنع التلوث كاالستخداـ الرشيد للموارد
    كبشكل عاـ، ٯتكننا القوؿ أف اإلدارة البيئية ىي عبارة عن ٚتلة ا١تيكانيزمات كاآلليات 

. ا١تتخدة كا١تتبعة لتحسُت األداء البيئي العاـ للمؤسسة
 

: ّٕبفـش اإلداسح اٌج١ئ١ـخ : صب١ٔب
حىت تكوف اإلدارة البيئية ُب ا١تؤسسة فعالة كناجعة ٬تب أف تقـو على ٚتلة من  

: العناصر نوضحها فيما يلي
. كضع سياسة بيئية كاضحة ا١تعآب كاألىداؼ للمؤسسة –أ 

.  احًتاـ كإتباع القوانُت كالتعليمات ُب ٣تاؿ ٛتاية البيئة–ب 
.  ضبط ا١تعايَت كاإلجراءات التقنية البلزمة للحد من التلوث–ج 
لوثات كاالنبعاثات ُب ا١تؤسسة بغية التقليص منها–د 

ي
.  القدرة على قياس ا١ت

.  ٖتسيس ا١توظفُت كالعماؿ  بف٫تية ٖتسُت األداء البيئي للمؤسسة-ه 
 

 :EMS "َٔبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ فٟ اٌّإعغخ"ِفَٙٛ : صبٌضب 
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 environmental  (EMS)    حسب ا١توسوعة اٟترة كيكيبيديا، فإف نظاـ اإلدارة البيئية 

Mangement system  ما ىو إال عنصر من عناصر نظاـ اإلدارة الشامل الذم يضم  :
اإلجراءات كالتدبَت، كىو ييعٌت ، ا١تهاـ كا١تسؤكليات، ا٢تيكل التنظيمي، أنشطة التخطيط

. بتفعيل كتنفيذ السياسات البيئية ُب ا١تؤسسة الرامية للحفاظ على البيئة كاٟتد من التلوث
على  ( EMS)     أما الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة، فتعرؼ نظاـ اإلدارة البيئية 

٣تموعة من العمليات كاألنشطة اليت ٘تيكن ا١تؤسسة من خفض األضرار البيئية كزيادة : أنو
 بفنو جزء من النظاـ اإلدارم للمؤسسة، ٖتدد كهتيكل  A . Drewsكيعرفو. كفاءهتا التشغيلية

من خبللو ا١تسؤكليات كالسلوكيات كا١تعايَت البلزمة لتحقيق كتفعيل السياسة البيئية 
. للمؤسسة

: (5)األنشطة كاإلجراءات التالية" نظاـ اإلدارة البيئية"    كتندرج بشكل عاـ، ضمن إطار 
 .تقييم اآلثار البيئية ألنشطة ا١تؤسسة -
 .مراعاة اٞتوانب البيئية ُب تصميم ا١تنتجات -
 .الوقاية من التلوث -
 .التقليل من استهبلؾ ا١توارد الطبيعية -
 .التخفيض من استهبلؾ الطاقة -
 .تقليل النفايات -
 .الًتبية كالتثقيف البيئي -
 .اٟتصوؿ على شهادات ا١تطابقة مع ا١تعايَت كا١تواصفات البيئية -
 .(اْب ....الشمسية، اٟترارية )إنشاء نظم انتاج للطاقة ا١تتجددة  -

ال يكوف مكتمبل، إال إذا أمطنا اللثاـ عن بعض ا١تفاىيم " نظاـ اإلدارة البيئية"    كمفهـو 
. األخرل ذات الصلة كالسياسة البيئية، كأيضا مفهـو األداء البيئي

  إف مفهـو السياسة البيئية متضمن ُب مواصفات :ِفَٙٛ اٌغ١بعخ اٌج١ئ١خ– أ 
إعبلف ا١تؤسسة : " حيث ٭تدد ىذا ا١تعيار السياسة البيئية على أّنا ٔتثابةISO 14001الػ 

حوؿ نواياىا كالقواعد ا١تتبعة ُب ما يتعلق بالتوجو البيئي ألنشطتها حيث يكوف ُب شكل 
كٕتدر اإلشارة ىنا إٔب ضركرة تبياف العبلقة القائمة . (6)"إطار ٭تدد سلوكياهتا كأىدافها البيئية

بُت إدارة البيئة كنظاـ إدارة البيئة، حيث ينظر إٔب نظاـ إدارة البيئة على أنو إطار ٤تدد 
لؤلدكات اليت تستخدمها إدارة البيئة لتحقيق األىداؼ البيئية للمؤسسة ٔتا يتماشى كااكر 

كما أف نظاـ اإلدارة البيئية يعترب اآللية اليت من خبل٢تا يتم . الرئيسية للسياسة البيئية العامة
. اٟتكم على األداء البيئي للمؤسسة كمتابعتو
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     كمن منظور عاـ، فإف إدارة البيئة ُب ا١تؤسسة، تعتمد نظاـ إدارة البيئة كفداة للرقابة 
على تطبيق ا١تتطلبات كااللتزامات اليت تكوف ٤تددة ُب توجيهات اإلدارة كُب تعليمات العمل 

أما نظاـ إدارة البيئة نفسو فيمكن أف ينشف بطريقة مستقلة أك . كالتشغيل كتوصيف العمليات
 انطبلقا من اإلجراءات التفصيلية لكيفية  ISO14001انبيئتييبٌت باالستناد على معيار إدارة 

، كقد صيمم معيار ISO14004تطبيق إدارة البيئة كإدارة نظاـ البيئة اليت يتضمنها معيار 
ISO14001 بطريقة مشاهبة لتصميم معيار ISO 9001 ا٠تاص بنظاـ إدارة اٞتودة، حيث 

تعترب معايَت إدارة البيئة كنظامها كامتداد ١تعايَت إدارة اٞتودة كىذا كلو ُب إطار نظاـ اإلدارة 
 (.TQM) ا١تتكامل أك الشامل 

  environmental كرد مفهـو األداء البيئي :ِفَٙٛ األداء اٌج١ئٟ– ة 

performance ُب إطار ا١تعيارISO – 14031  النتائج اليت تتحصل "  حيث يعرؼ بفنو
كنفس ا١تعيار يشَت إٔب مؤشر األداء البيئي ". عليها إدارة ا١تنظمة من خبلؿ تعاملها مع البيئة

لئلدارة، كىو مؤشر يتضمن ا١تعلومات حوؿ نشاطات اإلدارة الرامية إٔب ٖتسُت األداء البيئي 
حيث   ISO 14001كال ٮتتلف ىذا التعريف كثَتا عن التعريف ا١ترتبط ٔتعيار . للمنظمة

النتائج القابلة للقياس كا١ترتبطة بنظاـ إدارة البيئة ُب ا١تنظمة كاليت ٢تا عبلقة : يعرفو على أنو
. بالتحكم ُب اٞتوانب البيئية الرامية  لتفعيل كٕتسيد السياسة البيئية 

فَتل أف األداء البيئي يشمل كل تصرفات ا١تنظمة ٕتاه البيئة  Lilly scheibe     أما 
بغض النظر عن قابليتها أك عدـ قابليتها للقياس كبغض النظر أيضا عن تفثَتىا عليها أك 

عدمو، أم أف األداء البيئي ىو كل تفثَت للمنظمة على البيئة سواء كاف ذلك ا٬تابيا أـ 
. (7)سلبيا
 
III.  ٍٚبئف َٔبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ: 

الشك ُب أف اعتماد اإلدارة البيئية با١تؤسسة، سيؤدم بصورة أك بفخرل إٔب ٖتسُت     
ىاتو اإلدارة تقـو على أركاف رئيسية يشار إليها ُب إطار ما يسمى بػ األداء البيئي ٢تا، كذلك ألف 

(PDCA) 
plan – Do–check– Act :

 (plan) انتخطيظ -
 (Do )التنفيذ   -

 (check)الرقابة   -
 (Act )التطوير  -
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    ككما ىو معركؼ، فإف ىذا الًتتيب ىو نفسو ا١تستمد من ا٠تطوات األربعة ا١تستخدمة 
 الذم يعترب مؤسس طريقة الرقابة  shewhartُب إطار الرقابة على اٞتودة، كما طورىا 

: اإلحصائية على اٞتودة، كمن ىنا أتت تسمية الدائرة ا١تبينة ُب الشكل التإب
 shewhartيبين دائرة :-2-الشكل رقم

 
 
 
 
 

.  526 مرجع سابق، ص  عثماف حسن عثماف،:المصدر
:     كفيما يلي توضيح ٥تتصر ١تضموف ىذه الوظائف

يرتبط أساسا بتحديد األىداؼ كالعمليات اليت ٘تكن ا١تؤسسة  (:(planالتخطيط  .1
من تنفيذ السياسات كاالسًتاتيجيات البيئية باالستناد على ا١تعايَت كا١تواصفات العا١تية 

 interntionalنهتقييضا١توحدة ا١تقررة من طرؼ ا١تنظمات الدكلية، كالسيما ا١تنظمة الدكلية 

orgnizatian for standardization . كٕتدر اإلشارة إٔب أف التخطيط البيئي البد أف يكوف
. شامبل ٞتميع أنشطة ا١تؤسسة التموينية، اإلنتاجية كالتسويقية

ىذه الوظيفة ىي عبارة عن تنفيذ العمليات كالسياسات البيئية،  :(Do)التنفيذ  .2
 .كما ىو ٥تطط ٢تا كفيما يرتبط ّتميع أنشطة ا١تؤسسة

كىي كظيفة تتمثل ُب مراقبة كمتابعة العمليات ُب ما  (:check)الرقابة  .3
يتعلق باإلجراءات القانونية كا١تتطلبات التشغيلية كأىداؼ السياسات البيئية مع 

العمل على تقييم األداء البيئي، أم تقييم مدل النجاح الذم حققتو اإلجراءات كالتدابَت 
البيئية ا١تتخدة من قبل ا١تؤسسة، كُب ىذا اإلطار تتم الرقابة من خبلؿ ما يسمى بالرقابة 

. كنظاـ فرعي من نظاـ الرقابة الشامل ECQ – CONTROLINGالبيئية
 تستدعي ىذه الوظيفة إذا تطلب األمر، القياـ بتصحيح  كتقوٙب (:ACT)التطوير  .4

التحسُت الدكرم كا١تستمر للعمليات، أم  ISO 14001العمليات حيث يتضمن ا١تعيار 
 .العمل الدائم لتفمُت فعاليتها

 
IV .أ١ّ٘خ َٔبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ فٟ اٌّإعغخ االلزقبد٠خ: 

نظاـ اإلدارة البيئية ُب ا١تؤسسة من أ٫تية بالغة ُب ٖتسُت "     ال ٮتتلف اثناف على ما لػ
: (8)األداء البيئي بشكل عاـ، كذلك لكونو ٯتكن ا١تؤسسة ٦تا يلي
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مراجعة األكضاع البيئية اٟتالية كاإلشراؼ على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -
 .اٞتديدة، الكفيلة باٟتد من مصادر التلوث ُب الوحدات اإلنتاجية

 .ٖتقيق االلتزاـ بالقوانُت كاللوائح البيئية -
تشجيع استخداـ ا١تواد غَت ا١تلوثة، كإدخاؿ تعديبلت على معدات اإلنتاج كتصاميم  -

لوثة
ي
 .ا١تنتجات بالشكل الذم يؤدم للحد من اإلنبعاثات ا١ت

زيادة الوعي البيئي لدل العماؿ كتقدٙب حوافز لتشجيع ا١تبادرات الطوعية ١تكافحة  -
 .التلوث

 .تعزيز كتوثيق ا١تسؤكلية االجتماعية كالبيئية للمؤسسة -
 .اٟتصوؿ على حصص سوقية أكرب، لكوف ا١تنتوجات مطابقة للمواصفات البيئية -
ٖتسُت النتائج االقتصادية، نظرا لتبٍت التحسينات ا٢تيكلية كالتكنولوجية ا١ترافقة  -

. لعمليات التفىيل البيئي للمؤسسة
كعليو فمن األ٫تية ٔتكاف اعتماد اإلدارة البيئية، ضمن ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة الشئ 

: (9)الذم سينعكس عليها ا٬تابا، كالسيما ُب ا١تناحي التالية
تكوف متابعة مصادر التلوث كٛتاية نوعية البيئة ُب ا١تؤسسة من مهاـ سلطة كاحدة،  -

ْتيث تعد الكياف ا١تؤسسي ا١تعٌت بالقضايا البيئية للمؤسسة، فتحدد بذلك ا١تسؤكليات ُب 
. حالة التقصَت

 .ٖتقيق كفرة ُب التكاليف الرأٝتالية كتكاليف تشغيل كحدات ا١تعاٞتة -
 .القدرة على إجراء دراسات للتحكم ُب التلوث مع ٖتقيق ىدؼ الرْتية للمؤسسة -
 .القدرة على إشراؾ الكفاءات ا٠تارجية ا١تتخصصة ُب تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف -
 .كضع اإلرشادات كالتوجيهات ا٠تاصة بالنظافة العامة كٛتاية البيئة الداخلية -
 .رصد نوعية البيئة ُب ا١تؤسسة على ٨تو أفضل -
 

V -  دٚس َٔبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ فٟ رف١ًْ ارخبر اٌمشاس اٌج١ئٟ ثبٌّإعغخ: 
قبل أف نبُت دكر نظاـ اإلدارة البيئية ُب تفعيل اٗتاذ القرار البيئي، ال بفس أف نشَت إٔب 

. بعض اٞتوانب العملية ا١تهمة ُب تبٍت كاعتماد نظاـ إدارة بيئي با١تؤسسة
 (10)ففم نظاـ إدارة بيئي ترغب ا١تؤسسة ُب اعتماده ٬تب إف تتوفر فيو العناصر التالية

 قد يكوف من بينها اٟتصوؿ على شهادة)سياسات كأىداؼ ٤تددة كبدقة 

ISO 14000  
 .ىيكل إدارم منظم، يعٌت ٔتتابعة تنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية  -
 .ٖتديد الربامج كا١تشاريع -
 .ٖتديد ا١تهاـ كا١تسؤكليات -
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 .ضبط إجراءات كإرشادات العمل -
 (اْب ......بشرية، مالية، كتقنية، )توفَت اإلمكانيات كا١توارد البلزمة  -
 .الفًتة الزمنية الكافية لضماف السَت اٟتسن ٢تذا النظاـ -

    إضافة إٔب ما سبق، ٯتكن القوؿ أف ا٠تطوط العريضة لوضع نظاـ إدارة بيئي على 
: مستول ا١تؤسسة تتمثل فيما يلي

االلتزاـ من طرؼ اإلدارة العليا كالذم ٬تب أف يتجسد عرب السياسة البيئية  .1
 .للمؤسسة
 .التخطيط لوضع ىذا النظاـ .2
 .التنفيذ .3
 .مراجعة النظاـ كمطابقتو مع ما ًب كضعو من معايَت مسبقة .4
 . كاألداء البيئي للمؤسسة بشكل عاـ EMS التقييم ا١تستمر كالدكرم لفعالية  .5

     كا٢تدؼ األساسي لتبٍت نظاـ اإلدارة البيئي ُب ا١تؤسسة، كٔتا ال يدع ٣تاال للشك ىو 
اٟتد من التلوث كتسيَت اآلثار البيئية لبعض األنشطة كالتسيَت االيكولوجي للمنتجات، كما 

أف ىذا النظاـ من جهة أخرل يساعد بشكل فعاؿ ا١تؤسسة على احًتاـ ا١تعايَت البيئية 
كالوصوؿ لؤلىداؼ ا١تنشودة، كبشكل عاـ فإف مزايا اعتماد نظاـ إدارة بيئي ُب ا١تؤسسة 

: (11)تتمثل فيما يلي
 .الزيادة ُب ٝتعة كمصداقية ا١تؤسسة حىت على الصعيد الدكٕب -
اٟتصوؿ على معطيات كتقديرات بيئية بصفة دكرية تساعد على ٖتسُت األداء البيئي  -
. للمؤسسة

 .ٖتسُت ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة كالتنسيق بُت ٥تتلف الوحدات -
 .تسهيل التمويل كالتفمُت ُب ا١تؤسسات ا١تالية -
 .ا١تساعدة على التنسيق كا١تراقبة ُب كل ىياكل كمصاّب ا١تؤسسة -

كبشكل عاـ ٧تد أف عملية اٗتاذ القرار البيئي على مستول ا١تؤسسات تتم من خبلؿ 
: مقاربتُت ٫تا
 additive   L’approcheا١تقاربة اإلضافية  -
 L’approche systémiqueا١تقاربة النظامية   -

 ٖتتفظ ا١تؤسسة اليت تعتمد على ىذه ا١تقاربة  باألسلوب :اٌّمبسثخ اإلمبف١خ– أ 
العادم  ُب إٗتاذ القرار، مع إضافة ا١تعطيات البيئية كإحدل ا١تتغَتات كالعوامل ا١تتدخلة ُب 

صنع القرار، أم أف العنصر البيئي يعد عنصرا مكمبل لعملية إٗتاذ القرار، كعليو فسلوؾ 
. ا١تؤسسة البيئي يعترب سلوكا دفاعيا
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حسب ىذه ا١تقاربة تقـو ا١تؤسسة بالتعديل اٞتدرم ٢تيكلة  :اٌّمبسثخ إٌَب١ِخ– ة 
عملية اٗتاذ القرار، نظرا الىتمامها البالغ باٞتوانب البيئية، فهاتو األخَتة تكوف ا١توجو 

دث تغيَتا كبَتا ُب أسلوب  كا١تتحكم ُب عملية صنع القرار، كبالتإب فإدماج البعد البيئي ٭تي
العمل على مستول ا١تؤسسة ككل، بل أكثر من ذلك تتحكم الوظيفة البيئية ُب معايَت 

االختيار ا١تستعملة للمفاضلة بُت البدائل عند اٗتاذ القرار، ٔتعٌت آخر تصبح ىناؾ مقارنة 
دائمة بُت متغَتات اٗتاذ القرار كاألداء البيئي للمؤسسة، كىذا األمر يتجلى بوضوح ُب 

. ا١تؤسسات اليت تتميز بسلوؾ بيئي كاع
 
 
 
 

 
 
 

 
 

اٌخـــــبرـــــّخ 

 
ٔتا ال يدع ٣تاال للشك مديرم ا١تؤسسات على اٗتاذ " نظاـ اإلدارة البيئية"    يساعد 

. القرارات البيئية بالشكل السليم، ككفق الربامج كالسياسات البيئية اليت ًب كضعها
ا١تؤسسة من التحكم ُب ا١تتغَتات كالتحديات البيئية اليت تواجهها  "EMS"   أيضا، ٯتكن 

. ُب ٥تتلف مستويات نشاطها
    األمر الذم ٯتكنها من التكيف اٞتيد مع متطلبات كٖتديات التنمية ا١تستدامة كاٟتفاظ 
على البيئة، كبالتإب ستضطلع ا١تؤسسة بدكر إ٬تايب ك٤تورم ُب ىذا اجملاؿ، بل أكثر من ذلك 

يكوف للمؤسسة أثر بالغ على البيئة كاجملتمع ُب إطار ٕتسيد  مفاىيم ا١تسؤكلية البيئية 
. كاالجتماعية للمؤسسات

    ٢تذا يتوجب على ا١تؤسسات اٞتزائرية أف ترفع التحدم ُب ىذا اجملاؿ، كتسعى جاىدة 
للتفقلم مع متطلبات ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كاٟتفاظ على البيئة، كىذا عرب تبٍت ٥تتلف نظم 

 .اإلدارة البيئية
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لــــــــبئّخ اإلؽبالد ٚاٌّشاعِ اٌّْزّذح 

 
مقدـ كىيبة، دكر ا١تسؤكلية االجتماعية ١تنشآت األعماؿ ُب دعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية  .1

 (.18/02/2012)تاريخ اإلطبلع على ا١توقع   http:tef.pealia.comا١تستدامة، 
2. Jean  Pasquier, La performance environnementale  et la performance globale de 

l’entreprise,p : 11- site internet: www.champagne –Ardenne. developpement – 

durable. Gov .fr( date de consultation:18/02/2012). 

عثماف حسٍت عثماف، دكر إدارة البيئة ُب ٖتسُت األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية، ْتوث كأكراؽ  .3
 .523 ّتامعة فرحات عباس بسطيف، ص 2008افريل  08 /07عمل، ا١تلتقى الدكٕب ا١تنعقد أياـ 

موسى عبد الناصر كرٛتاف أماؿ، اإلدارة البيئية كآليات تفعيلها ُب ا١تؤسسة الصناعية، ٣تلة أْتاث  .4
 .32، ص 2008، ديسمرب04اقتصادية كإدارية، العدد 

5. www.wrikpediea .org/wiki/ Management-environnementale 

 2012/02/16   :تاريخ االطبلع على ا١توقع  .6
 .524عثماف حسن عثماف، مرجع سابق، ص  .7
 .526: ا١ترجع السابق، ص .8

http://www.champagne/
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فاتح ٣تاىدم كشرؼ براىيمى، اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق تنافسية ا١تؤسسة الصناعية ا١تلتقى الدكٕب  .9
 جامعة 2010/ 11/ 08/09:ا١تنافسة كاإلسًتاتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية أياـ: الرابع حوؿ

 .الشلف
 .70موسى عبد الناصر كرٛتاف أماؿ، مرجع سابق، ص  .10
٤تمد عادؿ عياض، دراسة نظرية ددات سلوؾ ٛتاية البيئة ُب ا١تؤسسة، ٣تلة الباحث، عدد  .11
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 اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ئداسح ريج١ك ٌفْب١ٌخ مشٚسح اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش

 أؽّذ ثٛؽٕبفخ/ ٌخنش دٌٟٚ

   ثؾبس عبِْخ

: اٌٍّخـ
 فإف ك٢تذا كاٞتماعية، الفردية كا١تبادرات باإلبداع تتميز الشاملة اٞتودة إدارة إف     
 الوضع يتحسن فلن  اإلبداع ا١تناخ ذلك يتوفر ٓب كإذا. ا١تبلئم ا١تناخ توفر يتطلب تطبيقها
 ا١تنظمة ثقافة تغيَت على تعمل أف ا١تنظمة إدارة على يتعُت إنو أخرل، كبعبارة. ا١توجود
 ا١تفهـو مع يتناسب الذم بالشكل اإلشراؼ أ٪تاط كتوجيو التنظيمي ىيكلها كتعديل كقيمها
 .اٞتودة إلدارة اٞتديد
. التنظيمي التغيَت التنظيمية، الثقافة الشاملة، اٞتودة:المفتاحية الكلمات    

Résumé : 

         Le management de la qualité totale se caractérise par l’innovation et 

l’initiative individuelle et collective. Pour cette raison, son application 

nécessite l’existence d’un climat favorable. L’amélioration de la situation 
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existante ne peut ętre faite sans la disponibilité d’un climat créatif. 

Autrement dit, la gestion de l’organisation devait changer la culture 

organisationnelle et ses valeurs et modifier ses structures d’organisation et le 

style de son commandement ŕ des formes qui se conforment au nouveau 

concept du management de la qualité. 

Les mots clés: le management de la qualité totale, la culture de 

l’organisation, le changement organisationnel.   

         

: ِمذِخ
 ا١تنظمة لتطوير البالغة األ٫تية تظهر اٞتديد، ايط يفرضها اليت التغَتات ظل ُب     

 أف. االقتصادية التنمية ُب رئيسيا كمسا٫تا االجتماعي، التغَت لتحقيق ىاما فاعبل باعتبارىا
 كا١تادية، ا١تالية مواردىا على فقط يعتمد ال كاالستمرار البقاء على ك٤تافظتها ا١تنظمة ٧تاح
 تتوقف ا١تنظمة فعالية ٬تعل ٔتا اإلنسا٘ب العامل كدكر أ٫تية على أساسي بشكل يرتكز كإ٪تا
 أكثر اليـو مطالبة ا١تنظمة فاف ٢تدا. عليها تتوفر اليت البشرية ا١توارد كل تعبئة ُب قدرهتا على
 تبٍت على تعتمد اسًتاتيجيات كإعداد الختيار السوؽ، قول ضغط ٖتت مضى كقت أم من

 ٬تعل ْتيث السابق ُب سائدا كاف ١تا مغايرة كسلوكيات ١تواقف داخلها االجتماعيُت الفاعلُت
 الدكر بف٫تية كٖتسسيها ا١تختلفة الفئات بتوعية إال ذلك يفٌب كلن. سهبل أمرا التحوؿ مهمة
 تلتقي بل ا١تنظمة، أىداؼ عن ٗتتلف ال اليت أىدافها ٖتقيق ُب تلعبو أف ٯتكن الذم
 تقبل مدل على أساسي بشكل للمنظمة اإلسًتاتيجية األىداؼ ٖتقيق يعتمد كما.معها
 ثقافات ُب جديدة كلنظرة جديدة منظمة لثقافة فعليا فيها االجتماعيُت الفاعلُت كتبٍت
. العمل

 العوامل أحد باعتبارىا الباحثُت طرؼ من كبَت باىتماـ حظيت قد ا١تنظمة ثقافة إف     
 فيو تتميز الذم اٟتإب الوقت ُب خاصة األعماؿ، منظمات كتفوؽ لنجاح اددة األساسية

 أف حيث. أىدافها كٖتقيق ا١تنظمات أداء على التفثَت شفّنا من سريعة بتغَتات البيئة
 اإلبداع، االلتزاـ،االنضباط، من أعضائها ٘تكن كقوية تكيفية ثقافة ٘تتلك اليت ا١تنظمات
 ا١تنظمة ٯتكن متميز فردم أداء ٖتقيق إٔب هبم يدفع ٦تا القرارات اٗتاذ ُب كا١تشاركة التحديث

 بُت اتفاؽ كجود كجب أفرادىا كالء تضمن أف ا١تنظمة تستطيع كلكي. أىدافها ٖتقيق من
 الوالء ذلك خلق على قادرة تنظيمية ثقافة كإ٬تاد األفراد، ىؤالء كثقافة كقيم أىدافها

 ا١توارد أداء على األكٔب بالدرجة تؤثر فهي كالقدرات، للطاقات األساسي ارؾ باعتبارىا
 كمعتقدات قيم ُب دالة األداء كفاءة أف ذلك خبل٢تم، من مرتفعة إنتاجية كٖتقيق البشرية
 مركز ٖتقيق من ٘تكنها ا١تنتجات من تشكيلة للمنظمة كاف فإذا ا١تنظمة، داخل األفراد

 عليا مثل كتكوين األفراد كسلوكيات أفكار على يؤثر ثقاُب منتج ٢تا فكذلك معترب تنافسي
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 األساسية مصادرىا خبلؿ من قوية تنظيمية ثقافة بناء للمنظمة كٯتكن قدكة، كأشخاص
 إدارة طريقة إٔب إضافة العليا اإلدارة كفلسفة سياسة كمؤسسيها، ا١تنظمة تاريخ ُب ا١تتمثلة
. قوية تنظيمية ثقافة لبناء األساسية الركائز تعترب اليت كالدكافع البشرية ا١توارد

 
 : اٌزبس٠خٟ ٚريٛس٘ب اٌز١ّ١َٕخ اٌضمبفخ ِفَٙٛ
 كالفن كالعقيدة ا١تعرفة يضم الذم ا١تركب ذلك أّنا على الثقافة تايلور يعرؼ     

 كعضو اإلنساف يكتسبها اليت األخرل كالعادات ا١تقومات كٚتيع كالتقاليد كالقانوف كاألخبلؽ
. معُت ٣تتمع ُب

 كذلك الثقافة كتتضمن اجملتمعات، ُب الثقافة ٔتفهـو مرتبط ا١تنظمة ثقافة مفهـو إف     
 هبا، األفكار إيصاؿ خبل٢تا من يتم اليت اللغات ككذا األفراد ٣تموعات بُت ا١تشًتكة األفكار

. اجملتمعات من مكتسبة لسلوكيات نظاـ عن عبارة ثقافة من ٬تعل ما كىو
 ُب باإلدارة ا١تتعلقة كا١تؤلفات الكتابات ُب مرة أكؿ ظهر ا١تنظمة ثقافة مفهـو إف     
 طرؼ من مرة ألكؿ ا١تنظمة الثقافة مصطلح كاستعمل ،1981 سنة ُب كىذا الشمالية أمريكا

 األمريكية االقتصادية اجمللة طرؼ من ذلك ككاف ،1980 سنة ا١تتخصصة الصحافة
Business Week ٣تلة كأدرجتFortune  عنواف ٖتت خاصا ركناcorporate culture  ،

 ٖتت بكتاب 1982 سنة  A.A Kennedy &T.E Deal) ( الباحثاف جاء أف إٔب

 Hostfideيذكز فيما ،(1)ا١تفهـو ٢تذا األكٔب اللبنة بذلك كاضعُت ) (corporate cultureعنواف

 ك٭تيل ا١تيبلدية، الثمانينات حلوؿ ُب إال شائعا يصبح ٓب التنظيمية الثقافة مصطلح إف  
Hostfide ا١تنظمة ثقافة: ٫تا اثنُت لكتابُت ذلكCorporate culture A.A Kennedy 

T.EDeal1982))  ووترماف لبترز االمتياز عن البحث ككتاب 
((In SearchOfExcellence :Peters&Waterman1982  تزايد التسعينات مطلع كُب 

 العمل، ١تناخ منتجا عامبل باعتبارىا التنظيمية الثقافة بقضية التنظيمي السلوؾ علماء اىتماـ
 .(2)كإبداعهم إنتاجيتهم كمستويات األفراد سلوؾ على بالغا أثرا يًتؾ ٦تا

:  أّنا على التنظيمية الثقافة Edgar Morin كيعرؼ
 تتمثل اليت ا١تركبة اٞتماعية كا١تعرفة األفراد لدل ا١توجودة التجربة ينقل الذم النظاـ ذلك"

 كتاريخ األساطَت اٞتماعات، بُت السائدة كا١تعايَت القيم ،( ا١تعتقدات )االٕتاىات ُب
  .(3) " اٞتماعية كالطقوس ا١تنظمات

:  أف Elliot Jacques كيرل
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 مقسمة كتكوف كالتقليدم، االعتيادم كالسلوؾ التفكَت طريقة ىي ا١تنظمة ثقافة  "
 ُب قبو٢تم أجل من اٞتدد لؤلعضاء فشيئا شيئا كتعلم ا١تنظمة أعضاء بُت كمشًتكة
 .(4)"ا١تنظمة

 من التفكد كعدـ ا١تؤسسة إسًتاتيجيات "كتابو ُب يعرفها  HéLéne Denis أما
 مقننة، بطريقة اٟتركة الشعور، التفكَت، طريقة من كل تربط اليت اجملموعة تلك: "أّنا "ايط
 ٣تموعة ُب األفراد ىؤالء تركب الطرؽ ىذه كأف األفراد، أغلبية بواسطة كتوزع تتقاسم حيث

 (5) "كمتميزة خاصة متعاكنة

 

 :   إٌَّّخ صمبفخ أ١ّ٘خ
 غاية ُب دكرا تلعب فالثقافة منظمة، أم لنجاح الفعاؿ ارؾ ا١تنظمة ثقافة ٘تثل     

 توجيو ُب فعالة أداة فالثقافة كبقائها، اٞتماعة ىوية على كاٟتفاظ األعضاء، لتماسك األ٫تية
 يوضح كالذم با١تنظمة كا١توجودة الرٝتية غَت كاللوائح القواعد نظاـ خبلؿ من العاملُت سلوؾ

. متوقع ىو ما ضوء ُب كذلك ف ا١تختلفة ا١تواقع ُب التصرؼ كيفية دقيقة كبصورة ألفرادىا
: أف للثقافة ٯتكن كعليو

 االجتماعية التنظيمات فهم ُب تساىم إذ للباحثُت، ٖتليلية كفداة الثقافة تستخدـ.1
.  ا١تعقدة

. التنظيمي التطور عمليات كسائل من ككسيلة للتغيَت كفداة تستخدـ.2
 لتهيئة كأيضا للمنظمة االقتصادية ا١تخرجات لتحسُت إدارية كفداة الثقافة تستخدـ.3
. اإلدارة ٖتددىا اليت القيم لتقبل اجتماعيا ا١تنظمة أعضاء

 .ا١تضطربة ا٠تارجية البيئة عن ا١تنظمة أعضاء لدل إدراكي حس كفداة تستخدـ.4

 
:  إٌَّّخ صمبفخ ِىٛٔبد

 على كبَت تفثَت ٢تا اليت العناصر من ٣تموعة من يتكوف نظاما التنظيمية الثقافة تعترب    
 لؤلفراد كاإلدراؾ التفكَت لطريقة الكلية اصلة تشكل كاليت ا١تنظمة، داخل األفراد سلوؾ

 : ُب العناصر ىذه كتتمثل ،(6)با١تنظمة العاملُت

 كتقود األفراد يقتسمها اليت كالفلسفة كا١تعتقدات باألفكار يتعلق ما كىي: اٌم١ُ
 أساسية قيم خلق شفّنا من اليت ا١تنظمة كفاءة يعكس الذم االنسجاـ لتحقيق سلوكياهتم

 النجاح أساس وووترماف بيتر كيعتربىا ا١تستويات كافة على الطاقات كل تعبئة ُب تساىم
:  ٫تا شكلُت القيم تتخذ أف كٯتكن كا١تستمر الدائم

 .  ا١تنظمة خطابات ُب تربز اليت تلك كىي: القوٕب الشكل
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 .(7) ا١تنظمة متغَتات باقي ُب يربز ما كىو: قوٕب غَت الشكل
. كاٞتماعة للفرد التنظيمي السلوؾ ككفاءة كتوجيو تفسَت ُب القيم تساىم
 أ٫تية أكثر ىي كاليت العملية كالقيم هبا ا١تصرح القيم: صنفُت إٔب القيم تصنيف ٯتكن

 .كالتسيَت با١تنظمة الرتباطها

 ُب االجتماعية كاٟتياة العمل طبيعة حوؿ مشًتكة أفكار عن عبارة كىي:اٌّْزمذاد    
 القرار صنع ُب ا١تسا٫تة ٕتد ا١تعتقدات بُت كمن كا١تهاـ، األعماؿ إ٧تاز كطريقة العمل، بيئة

 (8).اٞتماعي العمل ُب كا١تشاركة

 يلتـز اليت ملموسة الغَت ا١تدركة ا١تعايَت تلك باألعراؼ يقصد:  ٚاٌزٛلْبد األّشاف    
 .(9) ا١تنظمة داخل العاملوف هبا

 تنبؤات ٣تموعة يعٍت كالذم مكتوب الغَت البسيكولوجي التعاقد ُب تتمثل التوقعات أما    
 .با١تنظمة العمل فًتة خبلؿ اآلخر عن منهما ككل ا١تنظمة أك الفرد ٭تددىا اليت

 اللباس، كنوع للمنظمة الثقاُب بالنظاـ تتعلق ٔتعلومة خاص معٌت الرمز ٯتثل:اٌشِٛص
 مرجعية الرموز ك٘تثل للمنظمة الرمزم النشاط ُب ا١تشاركة نظاـ ٘تيز اليت كالعبلقات ا١تكافئات

  .(10) ا٠تارجية البيئة مع تكيفها ُب ا١تنظمة

 ا٠توض عدـ ٬تب اليت ا١تواضيع ُب كرفده إخفاءه ا١تنظمة تود ما كىي :اٌيبثٛ٘بد
 صورة ُب اضطراب إحداث شفّنا من اليت ا١تنظمة هبا مرت مفسوية ٕتارب نتاج تكوف كاليت فيها

(11) كليها أداء على سلبا يؤثر ٦تا ا١تنظمة كصورة العاملُت
  . 

 من أك هبا كيعيشوف الناس يعتنقها كمبادئ بقيم ا١تشبعة ا١تعتقدات كىي: األعبى١ش
 تتضمن اليت ا١تعقدة الفكرية الصورة عن بعيد األساطَت من بنسق ٣تتمع كل كيرتبط أجلها

 .(12) اإلنسا٘ب النشاط كل ذاتو الوقت ُب

 ٬تعل ما كىو اليومية األفعاؿ من معُت حجم الطقوس ٗتص  :اٌؾْبئش ٚ اٌيمٛط
  .شعائرية تكوف أف ٯتكن اليومية النشاطات أغلب

 سيناريوىات شكل ُب تكوف كاليت الصحة من ٢تا أساس ال أخبارا تعترب :اإلؽبّبد
 .ا١تنظمة ُب العاملُت لدل اليقُت عدـ كحالة القلق كإزالة الًتكيح من نوعا توفر خيالية

 
 : اٌز١ّ١َٕخ اٌضمبفبد أٔٛاُ
 االقتصادم، كالنجاح الثقافة بُت مباشرة عبلقة كجود على يرتكزكف الكتاب أغلب     

 حيث من العبلقة ىذه توضيح على ما حد إٔب تتفق ٓب ا١تيداف ىذا ُب النظريات أف غَت
:(13) الثقافات من أنواع ثبلث تصنيف ٯتكن عموما أنو إال الثقافات، أنواع
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 ا١تبادئ من  ٣تموعة على ترتكز القوية الثقافة ذات ا١تنظمة إف :اٌم٠ٛخ اٌضمبفذ
:  (14)منها خصائص ٔتجموعة القوية الثقافة كتتمتع كاددة الواضحة كالتطبيقات

 إنتاجية لتحقيق عامل أىم تعترب كاليت الذىن كحدة كالتهذيب الدقة إٔب تشَت الثقة ػ
. عالية

 من ا١تنظمة داخل األفراد مع متينة عبلقات إقامة خبلؿ من تنتج: ٚاٌّٛدح األفخ ػ
 ببعض تتميز القوية الثقافة فإف السياؽ نفس كُب كٖتفيزىم كدعمهم هبم االىتماـ خبلؿ

 :(15)منها ا٠تصائص
 كتشجيع كا١تبادأة االستقبللية على التفكيد مع التصرؼ، ٨تو النزعة كٖتفيز تشجيع ػ

. ا١تخاطر كٖتمل ا١توظفُت
 العمل تعظيم بغية جهودىم على ا١توظفُت ٖتفيز شفنو من تنظيمي تصميم إرساء ػ

. اإلنتاجي
 كال ا١تنظمة أعضاء قبل من بقوة اعتناقها يتم ال اليت الثقافة ىي :اٌن١ْفخ اٌضمبفخ

 ا١تشًتؾ التمسك إٔب اٟتالة ىذه ُب ا١تنظمة كتفتقر معظمهم، من الواسع كالقبوؿ بالثقة ٖتظى
 ك ا١تنظمة مع التوافق ُب صعوبة ا١تنظمة أعضاء سيجد كىنا كا١تعتقدات، بالقيم أعضائها بُت

 .(16)كقيمها أىدافها

 
 اليت الثقافة تلك بفّنا ا١تتطورة الثقافات كيلمن رالف كصف لقد  :اٌّزيٛسح اٌضمبفبد

 ا١تخاطر، ك٣تاهبة التصورات كعلى العمل كحب الثقة كعلى ا١تنظمة فلسفة على ترتكز
 اٟتلوؿ كتنفيذ ا١تشاكل ٟتل جهودىم توحيد ُب يشًتكوف الثقافات من النوع ىذا ُب فاألفراد
. تلقائي بشكل
 منظور من الثقافة يفسر حيث الزبوف على تعتمد اليت ىي ا١تتطورة الثقافة أف بيترز تـو يرل

 يسمح ما كىو ا١تستهلك رغبات ٖتقيق ألجل باستمرار متغَتة ىي كبالتإب ا١تستهلُت
 .بالتطور للمنظمة

 
 : اٌزغ١١ش ٚ إٌَّّخ صمبفخ
 التسيَت أل٪تاط مطلقة كتصورات حدكدا يضعوا أف كالتنظيمات اإلنساف بإمكاف يعد ٓب   
 ٤تليا كاف سواء ا٠تارجي كايط ا١تنظمة داخل الفرعية األنساؽ بُت اٞتدلية للحركية بالنظر
 ألف ثانيا، التنظيمات ٍب أكال، لؤلفراد بالنسبة التغيَت كٖتقيق التبلئم ضركرة يفرض ٦تا أكعا١تيا
 كيرل األفراد طرؼ من شديدة مقاكمة كجود حالة ُب ينجحا أف ٯتكن ال كالتغيَت التحوؿ

Toffler (17)األداء جودة ٖتقيق بإمكاّنا مرنة تنظيمية بنية التنظيمات تؤسس أف ضركرة . 
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 ككفاءة ا١تنظمة فعالية ألف حقيقية، كاقعية إنتاجية قوة ا١تنظمة ثقافة تشكل إذ     
 اليت كا١تعايَت القيم بطبيعة كإ٪تا فحسب، كالتنظيمي التكنولوجي باٞتانب يتعلق ال أدائها
 باأل٪تاط ا١ترتبطة القيم منظومة تفكيك عملية فإف ،٢تذا فيها االجتماعيوف الفاعلوف يتبناىا

 األفراد لدل طبيعي ميل كجود أدركنا إذا خاصة السهلة بالعملية ليست التسيَت ُب السابقة
 تسيَت أجل من ٤تددة إلسًتاتيجية ا١تنظمة امتبلؾ فعدـ كعليو .التغيَت ١تقاكمة كالتنظيمات

 منها أكثر كاالستقرار التوازف إعادة اكالت عرضة ٬تعلها حياهتا، ُب يظهر قد تغيَت أم
 كالسلوكيات كا١تصاّب العبلقات شبكة ٯتس األخَت ىذا إدا خاصة التغيَت، ٕتسيد اكالت

. اْب ...كالشراكة ا١تبادرة ا١تخاطرة، ا١تنافسة،: مثل اٞتديدة القيم من ٚتلة أساس على
 ١تختلف حقيقية إرادة أساس على تنهض أف ٬تب ىذه، مثل تغيَت عمليات إف      

 ا٠تارجي ايط كأخطار ٖتديات كمواجهة الداخلي االنسجاـ لتحقيق االجتماعيُت الفاعلُت
 .(18)مستمر ٖتوؿ ُب ىو الذم

 
  :إٌَّّخ فٟ اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش

 التنظيم االجتماع علم ٣تاؿ ُب السوسيولوجية الدراسات من العديد بينت لقد     
 تبٍت إٔب أساسا  يرجع ٣تتمعنا ُب الصناعية ا١تنظمات فشل إف كالتسيَت اإلدارة ٣تاؿ كُب

 تفرضها اليت كاٟتداثة العصرنة مع تتماشى ال كتقليدية قدٯتة ثقافية لقيم العماؿ ككذا ا١تسَتين
 تشكل ىؤالء لدل مبلحظتها تتم اليت كا١تمارسات ا١تظاىر فبعض .السوؽ كمنطق العو١تة

 إٔب أْتاثو أحد ُب عنصر يشَت الصدد كهبذا .النمو أماـ كبالتإب التغيَت أماـ عائقا بالعكس
 الضركرية الشركط بُت كقعت اليت تلك التصنيع عملية أفرزهتا اليت التناقضات أىم: "من أف

 تزاؿ ال اجتماعية كبنية جهة، من كنفعية صورية عقبلنية على معتمدة صناعية قاعدة لقياـ
 جهة من قدٯتة ثقافية منظومة ُب راسخة جذكر ذات كمعايَت قيم على حركتيها ُب تعتمد
 .(19).... "ثانية

 كدفعها ا١تتوقع كاألداء السلوؾ جوانب ٖتديد ىي التغيَت ُب البداية نقطة إف     
 خبلؿ من الثقاُب، لئلطار اٟتإب للوضع دقيق تشخيص على بناءا التنظيم، أرجاء داخل
 التفكَت ٬ترم إليها ا١تتوصل النتائج ضوء كعلى التسيَتية، كالطرؽ األعضاء سلوكيات ٖتليل

 بقيم كإحبل٢تا السائدة القيم نظااـ ٕتديد على يساعد تغيَت إلحداث الطرؽ أنسب ُب
.  ا١تستمرة التحوالت مع لتتبلءـ معدة تكوف كقائية كثقافة
 بغية السائدة الثقافة مستول ١تعرفة أساسية خطوة الثقاُب التشخيص عملية تعترب    

 .(20) كليا تغيَتىا أك الثقافية األخطاء كعبلج تصحيح أك تدعيمها
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 ٦تا ككجودىا، ا١تنظمة يهم ما لكل شامل فهم إٔب الثقاُب التشخيص يهدؼ      
 كذلك قيمها لنسق اٟتقيقية مهنتها إٔب ا١تاضية، كالتجارب ا٠تربات إٔب الرجوع يستدعي

  .بنجاح ا١تاضي ُب ا١تنظمة استعملتها اليت ا١تناسبة اإلسًتاتيجية اٟتلوؿ على التعرؼ هبدؼ
 كتدعيم التنظيمية لؤلمراض كالذكي السريع االستكشاؼ فإف ذالك إٔب إضافة     
 الكامل التشخيص إف ،(21)إ٬تايب تنظيم مناخ بناء شفّنا من يكوف اليت التنظيمية ا١تناعة

 ايط )كا٠تارجية ،(للمنظمة الداخلية بالبيئة ا١تتعلقة )الداخلية العناصر ٞتميع يتعرض
: مايلي كفق( ا٠تارجي

. السائدة التنظيمية الثقافية ا١تنطلقات صحة مدم تقييم- 
 . التنظيمية الثقافة كظائف كتكامل مشوؿ مدل تقييم- 
 البيئة ُب التغَتات مع تتناسب جديدة كظائف لتطوير التنظيمية الثقافة قابلية تقييم- 
. للمنظمة كا٠تارجية الداخلية

 جيل ٠تلق العمل مع التنافس آلليات مدعمة شفافة دٯتقراطية بيئة إٔب ٭تتاج التغيَت إف    
 اليت كبا١تبادئ التغيَت بضركرة يؤمن جيل ا١تنظمات، إدارة ُب جديدة ثقافية كقيم جديد
 كا١تبادرة، كاالبتكار اإلسًتاتيجي كالتفكَت التخيل ٯتلك جيل ا١تنظمة، داخل ترسيخها يريدكف

 اٞتودة، من عإب مستول على اإل٧تاز النفس، على كاالعتماد ا١تنظم كركح استقبللية لو جيل
 سياسة كعلى أدائو على القيم ىذه تنعكس أف كالبد الفكر، متحرر جيل ا١تخاطرة،
 .(22)منظم أك كمدير هبا يعمل اليت ا١تنظمات
 التغيير؟ يمسها التي الجوانب ماهي إذف    
:  (23) التالية اٞتوانب الثقاُب التغيَت ٯتس     
 : اًٌّْ ٚأعب١ٌت ىشق فٟ إٌَش ئّبدح(أ

  كاحدة كظيفة ُب كظائف عدة دمج-
  الصبلحيات كتفويض القرارات اٗتاذ ُب ا١توظفُت مشاركة-
  للعمل الطبيعي التدفق أساس على طبيعتها حسب العمليات خطوات تنفيذ-
  العمليات خصائص تعدد-
  مكانو ُب العمل إ٧تاز-
  الرقابة مستويات خفض- 
  ا١تعلومات مطابقة إٔب اٟتاجة تقليل-
  موحدة اتصاالت جهة يوفر العملية مدير مفهـو تطبيق-

:  اًٌّْ ث١ئخ(ة
 عمليات فرؽ إٔب كظيفية إدارات من العمل كحدات تغيَت-
  مركبة أعماؿ إٔب بسيطة مهاـ من الوظائف تغيَت-
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  ا١تستقل العمل إٔب ا١تراقب العمل من ا١توظفُت دكر تغيَت-
  التبادٕب التعليم إٔب التدريب من الوظيفي اإلعداد تغيَت-
  النتائج إٔب األنشطة من كا١تكفآت األداء معايَت ُب الًتكيز تغيَت-
  ا١تقدر األداء من الًتقية معايَت تغيَت-
 إنتاجية إٔب ٛتائية من القيم تغيَت-
  كقادة موجهُت إٔب مشرفُت من ا١تديرين تغيَت-
  أفقي إٔب ىرمي من التنظيم تغيَت-
. القيادة إٔب الرقابة من ا١تسؤكلية تغيَت-
 إٔب سيؤدم للمشاكل ا١تعاٞتة ُب اٟتاسبات إدخاؿ يعٍت ال: اٌٍِّْٛبد رم١ٕبد ـ ط

 تقنية ُب الكامنة القدرات إدراؾ طريق عن ذلك يكوف بل معاٞتتها، أساليب ىندسة
 من اليت أك القائمة للمشكبلت اال٬تابية اٟتلوؿ إ٬تاد ُب تطبيقاهتا كتصور اٟتديثة ا١تعلومات

 إف حيث الزبائن، أك للعاملُت سواء ا١تعلومات إٔب الوصوؿ كسهولة سرعة ٖتدث أف ا١تمكن
 بكفاءة للجمع ا٠ترباء بو يقـو ٔتا القياـ يستطيع العادم ا١توظف من جعلت ا١تعلومات تقنية
 .للوقت كبَت ربح من كاالتصاالت ا١تعلومات تقنية توفره ١تا كالبلمركزية ا١تركزية اإلدارة بُت

 
 : اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش إلؽذاس ا١ٌٍّْخ اٌخيٛاد
: (24) أهمها من الثقافي، التغيير إلحداث الخطوات، من مجموعة إتباع يجب

 العمل إتاه كالقدٯتة التقليدية كاالفًتاضات كاالٕتاىات كالقيم السلوكيات تغيَت ػ
 اإلنسانية العبلقات بُت ا٠تلط تفادم كا١ترؤكسُت، كالقادة كا١تنظمة كالسلطة كالنظاـ كالوقت

. ا١تستمر التقوٙب أ٫تية على التفكيد مع ا١تنظمة كمصاّب كأىداؼ كالشخصية
 كالعمل كالسلبية، اال٬تابية اٞتوانب ٖتديد قصد السائدة الثقافة كتشخيص دراسة ػ

 . سليب ىو ما على كالقضاء ا٬تايب ىو ما تطوير على
 ا١تنظمة، داخل القدكة باعتبارىم اال٬تابية بالسلوكيات اإلدارية القيادات مسا٫تة ػ
. كتكلفة كليس ا١تنظمة ُب كمورد باعتبارىم العاملُت إٔب نظرهتم كتغيَت

 ك٦تارسات مبادئ إٔب اإلدارة داخل ا٠تاطئة  كا١تمارسات ا١تعتقدات تغيَت على العمل ػ
. إ٬تابية

 الندكات كتفعيل كتنشيط الرائدة ا١تنظمات كٕتارب كمعارؼ رصيد على التعرؼ ػ
. كا١تلتقيات

. ا١تنظمة داخل األفكار انسياب لتسهيل ا١تنظمة داخل لبلتصاؿ فعاؿ نظاـ كضع ػ
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 : اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش ٔغبػ ّٛاًِ
: منها عوامل عدة الثقاُب التغيَت عملية ٧تاح تتطلب    
 ا١تهارات على توفرىم كمدل الثقاُب التغيَت عملية على كا١تسَتين القادة قدرة ػ

 .ا١تناسبة كالقدرات
 أساسها كا١ترؤكسُت اإلدارة بُت ا١تنظمة ُب كجديدة سليمة قيم كتبٍت نشر على العملػ

 كجهة إٔب الثقاُب التغيَت عملية توجيو على يساعد ٦تا الصراحة، ا١تتبادلة، الثقة التعاكف،
. ا١ترجوة اال٬تابية النتائج ٖتقيق ُب رغبة صحيحة
 استغبلؿ على كالعمل ا١تختلفة إتاىاهتم كمعرفة ا١ترؤكسُت من التقرب اإلدارة ٤تاكلة ػ

 . السلبية االٕتاىات كتفادم اال٬تابية االٕتاىات
 ا٧تازاهتم، أفضل لتقدٙب كدفعهم التغيَت بعملية كإقناعهم ا١ترؤكسُت كالء كسب ٤تاكلة ػ

. إشباعها ٤تاكلة على كلعمل كرغباهتم كحجاهتم دكافعهم ٔتعرفة إال يتحقق ال كىذا
 

: اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش ٚعبئً
 إدخاؿ يرافقو ا١تنظمة ُب التغيَت إدخاؿ فإف ا١تعلومة، إيصاؿ أداة اللغة العتبار: اللغة ػ

 اللغة مصطلحات تكوف أف ٬تب كبالتإب جديدة كمبادئ قيما ٖتمل جديدة مصطلحات
. التسيَت فعالية لضماف العاملُت، ٚتيع لدل كقبوال كسهولة مركنة أكثر

 عملية إحداث نتيجة ا١تنظمة ُب جديدة إدارية فلسفة تبٍت إف: والتكوين التعليم ػ
. اٟتديثة اإلدارية األساليب ىذه مبادئ كتعليمهم للعاملُت تكوين يتطلب التغيَت
 بإحاطة كذلك ا١تنظمة داخل عملية تسهل الفعاؿ االتصاؿ عملية إف: االتصاؿ ػ
 التغيَت تقبل ُب رغبتهم زيادة كبالتإب التغيَت عملية حوؿ الضركرية ا١تعلومات بكل العاملُت

. جيدا فهمو بعد
 فإف لذا ا١تنظمة، تواجو اليت األخطار أىم من ىي التهديدات إف: والرؤية التوقع ػ
 ضماف ُب مهم أمر إليو ا١ترؤكسُت كتنبيو األسوأ توقع على كقدرهتم للقادة الثاقبة النظرة

. ا١تعوقات بإزالة التغيَت عملية كتواصل تسهيل
 إ٧تازات من العاملُت من ا١تنظمة تنتظره ما نقل عملية بو يقصد: المعياري االنتظار ػ

 الضركرية كا١تمارسات ا١تعايَت كضع خبلؿ من إال ذلك يتم كال ا١تستويات، ٚتيع على
. هبا العاملُت لتقييد كٖتديدىا
 تكوف أف ٬تب إذ كالتسيَت، اإلدارة ميداف ُب كاآلراء األفكار هبا يقصد: الموضة ػ

. التغيَت إلحداث يكفي ٔتا كفعالة جريئة ا١توضة ىذه
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 لئلٯتاف ضركرم أمر هبا لبلقتداء ا١تنظمة، ُب صاٟتة قدكة كجود :والنماذج األمثلة ػ
. إ٧تاحو على كالعمل ا١ترؤكسُت طرؼ من بالتغيَت

 ُب التنفيذ عملية كاحًتاـ العمل بربامج االلتزاـ اٞتيد، األداء منها: أخرل كأدكات كسائل ػ
. اإلدارم العمل ُب األساسية كا١تبادئ كالقيم اٞتماعي، العمل ادد، الوقت

 
: إٌَّّخ فٟ اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش فؾً ّٛاًِ
 الطاقات لتوحيد ا١تنظمة ثقافة تغيَت إحداث الشاملة اٞتودة إدارة منهج يفرض     

 لتعرضو يتحقق ال ا١تبتغى ىذا أف غَت ا١تنظمة، إسًتإتية أىداؼ ٖتقيق ٨تو كاإلمكانيات
: منها اٟتواجز من ٣تموعة
 للمنظمة، التنظيمية كالثقافة األفراد كمفاىيم قيم ٕتاىل 

 تغيَتىا، من بدال العمليات صيانة ٤تاكلة 

 العمليات، على الًتكيز عدـ 

 اٞتودة إدارة أسلوب انتهاج بداية ُب ا١تنظمة ٖتققها اليت ا١تتواضعة بالنتائج االكتفاء 
 الشاملة،

 الشاملة، اٞتودة إدارة منهج ُب ا١تبكر الًتاجع 

 التغيَت، عمليات كنطاؽ ا١تشكبلت ٖتديد على مسبقة قيود كضع 

 التغيَت، بإعاقة اإلدارية كا١تواقف العامة للمفاىيم السماح 

 اإلدارم، ا٢تـر قمة قبل من كتبنيها التغيَت بعمليات البدء عدـ 

 التغيَت، عمليات على باإلشراؼ مؤىلُت غَت أشخاص قياـ 

 أعماؿ، جداكؿ كسط التغيَت عمليات أىداؼ دفن 

 األخرل، التطوير كبرامج التعيَت عمليات بُت التمييز عدـ 

 األىداؼ مع يتعارض ٔتا اٞتميع إرضاء ٤تاكلة مع التغيَت عمليات تنفيذ ٤تاكلة. 

 
: اٌزغ١١ش ٚ اٌؾبٍِخ اٌغٛدح

: اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ئداسح ِفَٙٛ
 على تعمل كما فيها، فرد لكل الشركة فلسفة تعريف تعٍت الشاملة اٞتودة إدارة إف     
 مستمرا ٖتسنا ليشمل كالتدريب كالتقنيات األدكات دمج خبلؿ من الزبوف لرضا دائم ٖتقيق

.  اٞتودة عالية كخدمات منتجات إٔب سيؤدم ٦تا الشركة داخل العمليات ُب
 كما وليامز ريتشارد نظر وجهة من الشاملة الجودة إدارة مفهـو تلخيي ويمكن    
:  يلي
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 ٞتودة ٦تكنة درجة أعلى ٖتقيق على تساعد تنظيمية فلسفة ينشئ قيادم أسلوب أّنا     
 يتوقف ٧تاحها كأف ا١تنظمة، ببنية فلسفتها إدماج إٔب كتسعى كا٠تدمات السلع ٞتودة ٦تكنة
 كقد للمنظمة كجودة قيمة بالفعل تضيف مبادئها كإف. ٔتبادئها ا١تنظمة أفراد قناعة على

 الداخلي العميل رضا ٖتقيق إٔب مستمرة كبصورة تسعى ألّنا مستمرا ٧تاحا مبادئها أثبتت
 اٞتودة عالية كمنتجات خدمات إٔب يؤدم الذم كالتدريب كالتقنيات األدكات دمج خبلؿ من كا٠تارجي

(25). 
 اليت اإلدارية ا١تفاىيم من كغَته الشاملة اٞتودة إدارة مفهـو أف إٔب جابلونسكي كيشَت    
 ىذا أف إال "ذاؾ أك الباحث ىذا قبل من النظر لزاكية كفقا كاألفكار ا١تفاىيم بشفنو تتباين
 حوؿ يتمحور أنو إذا ا٢تادفة ا١تضامُت ُب متماثبل يكوف يكاد ا١تفاىيم ُب الشكلي التباين
 كافة تفاعل خبلؿ من با١تستهلك يتمثل كالذم ا١تنظمة ٖتقيقو إٔب تسعى الذم ا٢تدؼ

 اإلدارم للنظاـ الفعاؿ اإلسهاـ تعٍت الشاملة اٞتودة إدارة إف".  ا١تنظمة ُب الفاعلة األطراؼ
 أكلية مادة من ا١تتاحة للموارد االستثمارية الكفاءة ٖتقيق ُب عناصره بكافة كالتنظيمي
 تسهم ْتيث اْب، .. كمواصفات كمعايَت كإسًتاتيجية كإدارة كمعلوماتية بشرية كقول كمعدات

 للمستهلك األمثل اإلشباع ٖتقيق ُب يًتكز الذم ا١تنظمة ىدؼ لتحقيق السعي ُب ٚتيعا
 كالسعر اٞتيدة النوعية ذات القياسية با١تواصفات كا٠تدمات السلع تقدٙب خبلؿ من األخَت
 .(26)الشرائية قدراتو مع يتبلءـ الذم
 

:    اٌغٛدح ئداسح رْش٠ف
 الباحثُت قبل من النظر لزاكية كفقا الشاملة اٞتودة إدارة كأفكار مفاىيم تباين إف    

 بعض ىناؾ أف إال قبلهم من عليو متفق عاـ تعريف كجود عدـ على كاضح بشكل انعكس
:  التالية التعاريف مبلحظة كٯتكن .TQM ١تفهـو عاـ تصور أظهرت اليت التعاريف
 تدرؾ اليت للمؤسسة اإلدارية الفلسفة أّنا: الربيطانية النظر كجهة من اٞتودة منظمة     

"  معا ا١تشركع أىداؼ ٖتقيق ككذلك ا١تستهلك، احتياجات من كل ٖتقيق خبل٢تا من
 فلسفة ىي الشاملة اٞتودة إدارة: "TQM فتعرؼ األمريكية النظر كجهة أما       
 كمية أساليب كىي مستمر تطور لتحقيق ا١تنظمة كترشد تدؿ كمبادئ عريضة كخطوط
 أف ْتيث ا٠تدمات ككذلك ا١تتاحة ا١توارد استخداـ ٖتسن اليت البشرية ا١توارد إٔب باإلضافة

 اٟتاليُت ا١تستهلكُت حاجات إشباع ٖتقق ألف تسعى ا١تنظمة داخل العمليات كافة
". ا١تًتقبُت
 كا٠تدمات السلع جودة ُب ا١تستمر للتحسُت إدارية فلسفة: أّنا على Shiba يعرفها     
 النظر كجهة من اٞتودة ١تنظمة )األكؿ التعريف خبلؿ من يبلحظ. (27)الزبائن رضا هبدؼ

 إٔب كيقودىا ا١تنظمة ٭تمي كذلك ا١تشركع كفاعلية كفاءة على يركز تعريف أنو( الربيطانية
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 أك ا١تنظمة أىداؼ خبللو من يتحقق الذم ا١تستهلك احتياجات تلبية خبلؿ من التميز
.  ا١تشركع
 مستمر تطور إٔب تقود كمبادئ فلسفة أّنا على يؤكد( األمَتكي )الثا٘ب التعريف كُب     

.  كا١تستقبلية اٟتالية ا١تستهلكُت حاجات لتحقيق تسعى العمليات كافة كأف
 الشاملة اٞتودة إدارة إف TQM لػ ا١تؤسسُت أحد كىو( Crosby) كركسيب عرفها كقد     

 أّنا حيث مسبقا ٢تل التخطيط ًب اليت النشاطات سَت لضماف ا١تنظمة ا١تنهجية ٘تثل
 ٖتفيز على العمل خبلؿ من ا١تشكبلت كٕتنب منع على يساعد الذم األمثل األسلوب
 بكفاءة كالبشرية ا١تادية ا١توارد باستخداـ األداء ُب األمثل التنظيمي اإلدارم السلوؾ كتشجيع

. عالية
:  مايلي استنتاج يمكن الشاملة الجودة إلدارة تعاريف من ورد ما خالؿ ومن

. ا١تستمرين كالتطوير التحسُت إٔب تسعى كمبادئ فلسفة أّنا.1
. ا١تنظمة أىداؼ ٖتقيق ككذلك ا١تستهلك رضا ٖتقيق.2
.  كا١تادية البشرية للموارد األمثل االستخداـ ٖتقيق إٔب تسعى.3
 تسعى فهي خدمتو خبلؿ من اجملتمع داخل تعمل TQM خبلؿ كمن ا١تنظمة أف.4

(. الزبوف أك  )ا١تستهلك حاجة فهم كباستمرار
 إال كا٠تارجي الداخلي الزبوف رضا ٖتقق أف ٯتكن ال ا١تنظمة أف إليو اإلشارة ٬تب ك٦تا

 فلسفة تطبيق من لتتمكن أفرادىا ٚتيع تسود أف ٬تب اليت كا١تبادئ القيم ا١تنظمة ثبتت إذا
. التنظيمية بالثقافة عليو يطلق ما كىذا الشاملة اٞتودة إدارة كمبادئ كمفهـو

 الجودة أسس على تسير التي والمنظمات التقليدية المنظمات بين المقارنة
 

 الشاملة جودة منظمات التقليدية المنظمات
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 السلطة خطوط ُب باٞتمود يتصف ىرمي التنظيمي ا٢تيكل. 1
. كا١تسؤكلية

 خطف ٭تصل ٓب ما إصبلح كعدـ الكائن الوضع إبقاء على الًتكيز. 2
. مشاكل أك
 الشرطي أك اٟتاكم إٔب نظرهتم رؤسائهم إٔب العاملوف ينظر. 3

 . الرقيب
 كاٟتقوؽ التواكل بصفات با١ترؤكس الرئيس عبلقات تتصف .4

. كالسيطرة
 . األفراد بُت النافسة تسود حيث الفردية اٞتهود على الًتكيز .5
. تكلفة أّنا على التدريب ك العمل عناصر إٔب اإلدارة تنظر .6
 ىذه مستويات إٔب التوصل ًب كاف إذا كما اٞتودة ماىية ٖتديد .7

 . اٞتودة
. التلقائية األحاسيس ك ا١تشاعر على القرارات تبٍت. 8
 

 

. تعقيدا كأقل كمرف مسطح التنظيمي ا٢تيكل.1
 عمبل العمليات ك األنظمة ُب ا١تستمر التطوير على الًتكيز.2

. ا٠تطف حصوؿ ٕتنب ٔتبدأ
 ، لؤلمور ا١تسَت أك ا١تدرب إٔب رؤسائهم إٔب العاملوف ينظر .3

. قائد أنو على ا١تدير إٔب ك
 مبنية عبلقات إٔب ا١ترؤكس ك الرئيس بُت العبلقات تتحوؿ .4

. اٞتانبُت من االلتزاـ ك  الثقة ك ا١تتبادؿ االعتماد على
. الفريق ركح تسود حث اٞتماعي اٞتهد على الًتكيز .5
 إٔب ك أصوؿ من أصل أنو على العمل إٔب اإلدارة تنظر. 6

. مفيد استثمار أنو على التدريب
 ا١تطلوبة كا١تقاييس اٞتودة توصيف زبائنها من ا١تنظمة تطلب .7

 كتوقعات متطلبات إٔب التوصل ًب قد كاف إذا ما لتحديد
. األداء لتحسُت الدائم السعي مع الزبائن

 .األنظمة ك اٟتقائق من األسس على القرارات تبٍت .8

 
 اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ٌفىشح اٌزبس٠خٟ اٌزيٛس
  ا٠تدمات، ٣تاؿ كُب ا١تصانع إدارات ُب الشاملة اٞتودة استخداـ ُب الفضل يعود     

 كل على تارٮتية ة بإلقاء سنقـو كاليابانيوف، األمريكيوف العلماء من العديد مسا٫تات إٔب
: من
  :W.Edward Deming د٠ّٕظ ئدٚاسد.1

 ا١توظفُت أف دٯتنج كقد اٞتودة إلدارة الوحي األب كيعترب أمريكي مهندس ىو     
 افحص، نفذ، خطط،: دٯتنج بدائرة يسمى ما كأبتكر اإلنتاج عملية ُب بالفعل يتحكموف

 عليها بنا اليت عشر األربعة با١تبادئ أتى كقد ا٠تمسينات منتصف ُب كاف كىذا تصرؼ
: نظريتو

 اٞتودة على الًتكيز←(غاية )كا٠تدمات اإلنتاج ٖتسُت ُب يتمثل دائم ىدؼ كضع.1
 . اٞتودة ىذه لتحقيق نتيجة ٣ترد الربح كيكوف أكال

 فيو يشًتؾ قرارا الفلسفة ىذه ٘تثل أف ٬تب← (TQM) جديدة فلسفة إنتاج.2
(. اإلدارة ٣تلس رئيس أك التنفيذية اللجنة فقط كليس )الشركة ُب فرد كل مسؤكلية كيتحمل
 من اٞتودة ببناء كذلك اٞتودة لتحقيق الشامل التفتيش على االعتماد من التخلص.3
. ا١ترتكز كىي األساس
 على اعتمادا الشراء فلسفة عن التخلي )فقط السعر أساس على العمل تقييم إلغاء.4

 تكوف ال أف ٬تب التكاليف كلكن البيع كسعر ا١تربح العمل تتجاىل أف الٯتكن فقط السعر
   .كاألخَت األكؿ االىتماـ
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 ٖتسُت ُب استمرار )كا٠تدمات اإلنتاج جودة اختبار طرؽ ُب مستمر تطوير كجود.5
 لن اليـو مناسبا كاف ما كبالتإب مستمر تغَت ىنالك←(متواصل ٨تو كافة،على العمليات

. ثايتة معايَت ىنالك ليس غدا مناسبا يكوف
 على األعماؿ، أداء على← ( التدريب تواصل )الفعاؿ للتدريب مراكز إنشاء.6

. بعملو متعلقا ٤تددا تدريبا ا١توظف تدريب← للجودة اإلحصائية الرقابة
 التحوؿ كيكوف كتدعيمها بتطبيقها كتقـو TQM فلسفة تتبٌت←فعالة قيادة كجود.7
. الكمية من أكثر اٞتودة على بالًتكيز

 داخل باألماف معقوؿ كبشكل ا١توظف يشعر بفف TQM تلتـز ←ا٠توؼ إزالة.8
. ا١تؤسسة
 األقساـ بُت التنظيمية اٟتواجز على بالقضاء كذلك←  اإلدارات بُت اٟتواجز إزالة.9

. الزمبلء بُت ا١تنافسة كليس ا٢تدؼ ىي كاٞتودة( األفقي االتصاؿ)
 أّنا إذ التحضَتية الطريقة انتقد( التوضيح)←  كالنصائح الشعارات من التخلص.10

 عمل كيفية )من أكثر( شيء عمل ُب الرغبة )على االىتماـ على ترتكز ألّنا اٞتودة تدمر
 يتواجد أف ينبغي الذم ا١تكاف عن العامة الفكرة ا١توقف تعطي الشعارات مثبل(.الشيء ىذا
. ا١تكاف إٔب الوصوؿ كيفية توضح اليت ا٠تريطة تعطى ال كلكن فيو

 كالقول األىداؼ لتحديد الرقمية النسب من ٗتلص←  العددية اٟتصص استبعاد.11
 مدل أك اٞتودة مدل على كليس عليها يرتكز ا١توظف ٕتعل الرقمية اٟتصص العاملة،ألف

. اٞتودة زيادة من بدال اإلنتاج لزيادة إبتكارية طريقة إ٬تاد ىو ا٢تدؼ يصبح كبذلك الفعالية
 أف دٯتنج يفًتض إذ←عملهم برباعة التباىي من العاملُت ٖتـر اليت العوائق إزالة.12

 عادلة بطريقة يعاملوا كأف ظآب لنقد اليتعرضوا كأف جيد عمل أداء ُب يرغبوف األفراد معظم
 ٨تو على أعماؿ إ٧تاز على تشعيهم بل ا١توظفُت إذعاف الًتىيب أسلوب يستخدـ ال كأف
. إمكانياهتم بففضل جيد

 الذاٌب كالتنمية للتعليم قوم برنامج أم)←  كالتحسُت للتعليم قوم برنامج إعداد.13
 كتقنيات أدكات عن قويا أساسا لديهم تكوف أف ٬تب ا١توظفُت أف دٯتنج يعتقد إذ( فرد لكل
 خبل٢تا من تتحسن اليت كاألخرل هبا نتصل اليت الطريقة أم اٞتودة لغة كىي اٞتودة رقابة

. كا١تشاركة اٞتماعي للعمل جديدة سبل ا١توظفُت يقًتح أف من البد كلكن
 ٚتيع جعل←  السابقة ا٠تطوات متابعة على يركز العليا اإلدارة ُب ىيكل إ٬تاد.14

 إدارة بتطبيق يقوموف ا١توظفُت أف تتوقع ال. التحوؿ لتحقيق يعملوف ا١تنظمة ُب العاملُت
 كتقـو ككل TQM بإسًتاتيجية العليا اإلدارة هتتم أف ٬تب بل ٔتفردىم الشاملة اٞتودة
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 ستفشل ا١توظفُت من أقلية بفف احتماؿ ىنالك ألنو( اإلسًتاتيجية )لتحقيقها إ٬تابية ٓتطوات
. تطبيقها ُب

 
: عٛساْ عٛص٠ف.2

 على ككذلك( العمليات )التشغيلي األداء أثناء كاألخطاء العيوب على جوراف ركز لقد    
 اٞتودة على الرقابة على ركز أنو كما ذاهتا باٞتودة ا١تتعلقة األخطاء من أكثر الضائع الوقت

 اليت ا١تنتج مواصفات تعٍت( النوعية )اٞتودة أف يرل كلذا اٞتودة  إدارة كيفية على الًتكيز دكف
 جوراف كيرل العيوب على احتوائها عدـ مع رضاىم على كٖتوز ا١تستهلكُت حاجات تشبع

:  كىي مراحل بعدة ٯتر للجودة التخطيط أف
. ا١تستهلكُت ىم من ٖتديد-أ

. احتياجاهتم ٖتديد-ب
. ا١تستهلكُت ٟتاجات تستجيب لكي ا١تنتج مواصفات تطوير-ج
. ا١تطلوبة ا١تعايَت أك ا١تواصفات تلك ٖتقيق شفّنا من اليت العمليات تطوير-د
. العاملة القوم إٔب ا١توضوعة ا٠تطط نتائج نقل-ىػ
 مهمة عملية اٞتودة على الرقابة أف يرل جوراف فإف الجودة على للرقابة بالنسبة أما     

 . العيوب كجود عدـ ُب اإلنتاجية العمليات أىداؼ لتحقيق كضركرية
: تتضمن الجودة على فالرقابة

 .للعمل الفعلي األداء تقييم (1)

 .ا١توضوعة باألىداؼ( الفعلي )ا١تتحقق األداء مقارنة (2)

 .السليمة اإلجراءات باٗتاذ االختبلفات أك اال٨ترافات معاٞتة (3)

 ال مستمرة عملية كىي الشاملة اٞتودة إدارة صميم ٯتثل ا١تنتج تطوير أف جوراف كيرل
:  ا١تستهلكُت من لنوعُت يتعرض ا١تنتج كإف .تنتهي أف تكاد

 السلع يشًتم، الذم العميل كٯتثل  External Consumerانخبرجي ا١تستهلك .1
 .ا١تعنية ا١تنضمة أعضاء ضمن يكوف كال(  الزبوف)

 العاملُت ٯتثلوف الذين ا١تستهلكُت كٯتثل Internal consumer الداخلي ا١تستهلك .2
. ا١تنظمة داخل

 Zero" للمعيبات كجود ال "يعرؼ ٔتا جاء لقد Philip Grosby كروسبي فيليب  .3

Defect  "اإلنتاجية العملية إطار ُب صفرا تساكم ا١تعيبات أف أك .
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 األدكات ككذلك القيادة معيارية ١تدل االنعكاس إال ىي ما اٞتودة أف كركسيب يرل     
 مستمرة اٞتودة لتكوف عوامل عدة توفَت ضركرة كيرل اٞتودة، معايَت تعكس اليت األخرل

: منها
 كا٠تدمات، ا١تنتجات جودة بف٫تية كعي ذكم ا١تستهلكُت إف 

 من ا١تنظمة حصة زيادة إٔب ستؤدم اٞتودة تطوير على تساعد اليت األدكات تطوير إف 
 السوؽ،

 كظرفية بيئية تغَتات من يبلءمها ٔتا باٞتودة ا١تتعلقة الثقافة تطوير يتم أف ٬تب.  

(1995) أتكنسوف.  4
:  الشاملة اٞتودة إدارة مفهـو لتحقيق عناصر سبعة اشًتط (28)

 إطار ُب عمل فريق كأىداؼ كعمل فكر ٖتكم اليت الكلية الرؤية كتعٍت: اإلستراتجية 
 ا١تنظومة،

 من يتضمنو ٔتا اإلسًتاتيجية لتحقيق ا١تناسبة اإلدارية التشكيبلت استخداـ: الهيكلة 
 كالعمل، العبلقات ُب السائدة األ٪تاط تغيَت إعادة

 كاالبتكار، با١تركنة ذلك كيتم صحيحة بصورة األعماؿ تكوف لكي:  النظم 

 الذاتية الرقابة أسلوب بتطبيق الشاملة اٞتودة ٖتقيق ُب عنصر أىم كىم: العاملوف 
 باألىداؼ، كاإلدارة الوظيفي باإلشراؼ

 العمل منظومة ُب األفراد لدل كالكامنة اٟتالية ا١تهارات استثمار ضركرة أم: المهارات 
 األفضل، إٔب ا١تستمر للتغيَت فيها كالتطور االبتكار كتشجيع

 النظاـ، ُب اٞتودة إدارة يقود الذم القيادة ٪تط كيعٍت: النمط 

 ُب الشاملة اٞتودة ٔتفهـو تؤمن أف ٬تب اليت السائدة القيم نظم كىي: المشتركة القيم 
 .األىداؼ عن ا٨تراؼ أم من كقائية معايَت ٔتثابة كتكوف عليها، يتفق تنظيمية ثقافة

 العناصر أما الشاملة للجودة األساسية البنية األكٔب الثبلثة العناصر تشكل حيث
 بتشجيع العمل ُب با١تركنة اٞتودة ُب التطور ٭تقق الذم العمل بفريق فتتعلق األخَتة األربعة

 (.2001 النجار، )االبتكار ك التغيَت تقود اليت القيادة من

 
: اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ٚ اٌضمبفٟ اٌزغ١١ش

 يتم اليت باٞتودة الصلة ذات القيم من ٣تموعة هبا يقصد :اٌغٛدح صمبفخ رْش٠ف
 ٖتيط اليت ا٠تارجية الظركؼ ٣تاهبة على ا١تنظمة قدرة تطوير أجل من مشًتؾ بشكل تعلمها

. الداخلية شؤكّنا إدارة كعلى هبا
 

 :اٌغٛدح صمبفخ أ١ّ٘خ
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 (29)األداء كٖتسُت ا١تنظمة ثقافة بُت التداخلية العبلقة طبيعة ا١تعاصرة الدراسات تظهر    
 ا١تتحدة الواليات ُب الدكلية األعماؿ منظمات بعض ُب مديرا 615 ؿ استقصاء ففي

 للجودة كمتمم أساسي جزء ىي ا١تنظمة ثقافة ُب التغَتات أف منهم 43 نسبة رأت األمريكية
. األداء كٖتسُت
 كقادة ١تدراء ا١تشًتكة كالتوقعات ا١تعتقدات من تتشكل ا١تنظمة ثقافة أف كٔتا     

. كإسًتاتيجيتها أدكاهتا مبادئها، ا١تنظمة، رسالة: باألساس تشكل كاليت ا١تؤسسة
 مسارىا ٖتدد تنظيمية توقعات تصميم على تعمل الدكلية ا١تنظمات أف لوحظ فقد    

 األساسية ا١تعتقدات من ٣تموعة يلي كفيما اٞتنسيات، متعددة ا١تنظمات خصوصا الوظيفي،
: عا١تيا كا١تنتشرة الكبَتة الشركات لبعض
 شركة IBM :التميز مواصلة الزبوف، خدمة ٖتسُت الفرد، احًتاـ. 

 األكٔب الوظيفة ىي اٞتودة: فورد شركة. 

 ا١ترتبطة التنظيمية الثقافة ُب ىاما تغيَتا الشاملة اٞتودة إلدارة الفعاؿ التطبيق يتطلب    
 كجزءا ا١تنظمة إدارة ُب أساسيا نظاما اٞتودة ىذه تصبح كي ا١تنظمة، ُب ا١ترؤكسُت بسلوؾ

. ا١تنظمة لوظائف اليومية ا١تمارسات من
 

 : اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ئداسح ريج١ك ثغشك اٌّيٍٛثخ اٌضمبف١خ اٌزغ١شاد
 التغيَتات إحداث من البد ا١تنظمة إدارة داخل الشاملة اٞتودة إدارة مفهـو لتطبيق
 اٟتديث،كيوضح اإلدارم ا١تفهـو ىذا تطبيق فعالية لضماف التنظيمية الثقافة ُب الضركرية
: ا١تطلوبة الثقافية التغيَتات ىذه أمثلة بعض التإب اٞتدكؿ

 إلى التغيير من التغيير

 العميل متطلبات فهم ُب نقص- 
 ٖتقيق كفًتة ا١تستخدـ التخطيط نوع بُت التوافق عدـ- 

 ا١ترسومة األىداؼ
 ا١تخرجات ُب كاألخطاء ا١تعيارية اال٨ترافات بعض قبوؿ- 
 التنظيمية القرارات اٗتاذ كعشوائية فردية- 
 لؤلىداؼ األكيد التحقيق يضمن ال إدارم ٪تط استخداـ- 

 

 إرضائها على كالعمل العمبلء متطلبات لفهم فعاؿ اتصاؿ نظاـ استخداـ- 
 كجو بفحسن

 ا١ترجوة األىداؼ كطبيعة ا١تستخدمة ا٠تطط بُت توازف كضع- 
 ا١تخرجات سبلمة كضماف حد ألقصى األخطاء تقليل ُب االجتهاد- 
 كبانضباط تشاركية بصفة القرارات كاٗتاذ ا١تشاكل معاٞتة- 
 كمتناسقة كاضحة بفىداؼ كمفتوح كاضح إدارم ٪تط- 

 عمل كرقة العربية، با١تؤسسات البشرم االستثمار ،اسًتاتيجيات توفيق الرٛتن عبد: المصدر
 أكتوبر 26-24 مصر، – القاىرة للتدريب، الثالث السنوم ا١تؤ٘تر ُب مقدمة
. 113،ص1995
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 ذلك ألف ا٢تُت، باألمر ليست ا١تنظمة داخل اٞتودة ثقافة إرساء عملية إف     
 كتتطلب. ا١تنظمة داخل اٞتودة فكرة ترسيخ على تعمل ٤تنكة إدارية قيادة كجود إٔب ٭تتاج
 فيما حصرىا ٯتكن مهمة جهودا اإلدارية القيادة قبل من اٞتودة ثقافة كترسيخ نشر عملية

 :   يلي

 سبعة توافر خبلؿ من إال ذلك يتحقق كال :الشاملة الجودة إدارة ثقافة خلق .1
 الذكر، سالفة أساسية عناصر

 بااللتزامات الوفاء من البد لتحقيقها :الشاملة الجودة إدارة ثقافة وترويج نشر .2
 :التالية

 ا١تنظمة، داخل بف٫تيتو كإشعاره الفرد ٖتسيس ػ
 التوبيخ، أسلوب عن كاالبتعاد أدائهم لتقييم لؤلفراد فرصة إعطاء ػ
 أقوالو تطبيق ُب القائد فشل ألف ا١تنظمة، داخل لؤلفراد مثلى قدكة القائد يكوف أف ػ
 اٞتودة، ثقافة نشر ُب فشلو إٔب ًيؤدم

 ا١تنظمة، ُب اٞتميع بُت التعاكف ركح لتطوير مشًتكة قيم إ٬تاد ػ
 اٞتودة إدارة تطبيق أساس يعترب الذم الثقاُب التغيَت خلق ٬تسد ٔتا الرموز تغيَت ػ

 الشاملة،
 ا١تنظمة، كمعتقدات العاملُت قيم بُت التوفيق ػ
 البَتكقراطية، العوائق ٗتفيض ػ
 آرائهم، عن التعبَت على كتشجيعهم لآلخرين التصرؼ حرية إعطاء ػ
 هبا، العمل على كتشجيعهم الشاملة اٞتودة إدارة مفهـو قواعد شرح ػ
 خدمة لزيادة كتشجيعهم كٖتفيزىم ا١تنظمة داخل العاملُت بُت ا١تستمر االتصاؿ ػ
 الزبائن،
 ، كاضح بشكل العاملُت بُت ا١تسؤكليات ك ا١تهاـ توزيع ػ
 ، اٞتودة ٖتسُت فرؽ خبلؿ من اٞتماعي العمل تشجيع ػ
 تسليم على كالًتكيز التالية، ا١ترحلة إٔب ا٠تطف نقل كمنع تفادم على العاملُت حث ػ
. ألخرل مرحلة من اٞتودة

 
 : اٌزغ١١ش ِمبِٚخ ٚ اٌؾبٍِخ اٌغٛدح ئداسح
 بعض طرؼ من مقاكمة يواجو ا١تنظمة ُب الشاملة اٞتودة إدارة تطبيق إف      

 اإلدارة على ٭تتم الذم األمر مفيدة، غَت تكوف كقد مفيدة ا١تقاكمة ىذه تكوف قد العاملُت،
. احتوائها ك٤تاكلة ا١تقاكمة ىذه معاٞتة
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 ْتقيقة العاملُت ٞتهل ترجع قد الشاملة اٞتودة إلدارة العاملُت مقاكمة إف      
 اٞتودة إدارة كصناعة التخطيط ُب العاملُت مشاركة لعدـ أك الشاملة، اٞتودة إدارة كأىداؼ
 فإف كعليو التحويل، غمار لدخوؿ ضركرة كجود كعدـ اٟتإب الوضع عن لرضاىم أك الشاملة،
 اٞتميع تقبل يسبقو أف ٬تب اٞتودة مبادئ على قائمة جديدة كمفاىيم ثقافات استخداـ
 : بػ إال يتحقق ال كىدا للتغيَت، ا١تتوقعة مقاكمتهم على التغلب ك للربنامج

 العاملُت، ٚتيع آلراء كتفهمها ا١تنظمة كإسًتاتيجية رؤية كضوح 

 ا١تنظمة، داخل كا١تشرفُت كالتعليم التدريب على الًتكيز 

 األفراد، ٚتاعات داخل كا١تسؤكلية القيادة ركح تطوير 

 ا١تنظمة، داخل االتصاؿ كٖتسُت العمليات ٖتسُت فرؽ كتكوين اٞتماعية ا١تشاركة 

 ك١تكافآت، باٟتوافز كاالىتماـ العمل بيئة ٖتسُت 

 العمل بفخبلقيات االلتزاـ. 

 

 
 
 
 

 
 

 اٌخبرّخ

  
 السلوكيات ا١تمارسات، من كثَت كمساءلة مراجعة خبلؿ من يبدأ التغيَت قبوؿ إف     

 لتقييد إال تؤدم ٓب اليت الصلبة األطر ٖتطيم أجل كمن التفكَت، عملية ٖترير هبدؼ كا١تواقف
 ُب التغيَت عملية ُب البدء على الًتكيز من البد القدرات، كإضعاؼ كهتميشها الكفاءات
 كمن ا١تطركحة، التحديات مواجهة ُب عليهم ا١تسؤكلية تقع الذين األكٔب بالدرجة اإلطارات

 تطبيقو إف حيث للتغيَت، شامل منهج تعترب اليت الشاملة اٞتودة إدارة التحديات ىذه أىم
 تعد الشاملة اٞتودة إدارة إف باألفراد، منتهية ا١تنظمة من بدءا اٞتوانب ٚتيع ُب تغيَتا ٭تدث

 القرارات أنسب اٗتاذ إٔب يؤدم هبا العمل إف حيث  ا١تنظمة ُب التغيَت مداخل أىم من
 يعٍت الشاملة اٞتودة إدارة منهج بتطبيق منظمة إم قبل من االلتزاـ إف. األداء كٖتسُت لتطوير
. الزبوف رضا ٖتقيق ُب منها رغبة األفراد سلوكيات لتغيَت قابليتها
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: التالية التوصيات البحث يقًتح الصدد كهبذا
 اختبلؼ على لواجباهتم ٦تارساهتم أثناء بو التقيد اإلداريُت يلـز أخبلقي ميثاؽ تطوير 

 ا١تنظمة، ُب إ٬تايب تغيَت أم لتقبل األفراد يهيف الذم األمر كا١تسؤكليات، الوظائف

 البشرم، ا١تاؿ رأس كتطوير كالتوظيف التدريب ٣تاؿ ُب ا١تختلفة الدارس من االستفادة 

 كا٠تاص العاـ القطاعُت ُب كحقوقو ا١توظف مسؤكليات ٣تاؿ ُب القوانُت أنظمة تكييف. 
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ِغإ١ٌٚخ اٌّشاعِ اٌخبسعٟ ّٓ ١ٍّّخ االٔزمبي ئٌٝ ريج١ك 
إٌَبَ اٌّؾبعجٟ اٌّبٌٟ فٟ اٌغضائش 

 
سصلٟ ئعّب١ًّ / عف١ش ِؾّذ 

اٌّشوض اٌغبِْٟ اٌج٠ٛشح                                                                       
 

: اٌّمبٌخٍِخـ 
    يتمحور دكر ا١تراجع ا٠تارجي ُب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب من التفكد أف ا١تؤسسة 

قامت بإعداد ميزانية افتتاحية كفق النظاـ اٞتديد ْتيث ٘تثل نقطة البداية للمحاسبة، حيث 
ينص على التطبيق الكامل للمعايَت بفثر رجعي ( IFRS1)٧تد معيار التقرير ا١تإب الدكٕب 

الصادرة  02للمعايَت ُب تاريخ االنتقاؿ إٔب تطبيقها، أما فيما ٮتص اٞتزائر فاف التعليمة رقم 
عن كزارة ا١تالية ىي اليت ٖتدد إجراءات عملية االنتقاؿ، حيث تناط با١تراجع ا٠تارجي خبلؿ 

عملية االنتقاؿ التفكد من ٚتلة من النقاط ا٠تاصة بعملية االنتقاؿ خصوصا فيما يتعلق 
باالعًتاؼ بكل األصوؿ كا٠تصـو اليت يتطلب النظاـ ااسيب ا١تإب االعًتاؼ هبا كاإلفصاح 

عنها، ككذا تطبيق قواعد النظاـ ااسيب ا١تإب فيما ٮتص تقييم كل األصوؿ كا٠تصـو ا١تعًتؼ 
. إضافة إٔب اإلفصاح بالقوائم ا١تالية ا٠تمس حسب متطلبات النظاـ اٞتديد. هبا
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، SCF ا١تراجعة ا٠تارجية، النظاـ ااسيب ا١تإب، االنتقاؿ إٔب :اٌىٍّبد اٌّفزبػ
 . ٤تافظة اٟتسابات،(IFRS1)ا١تعيار

 عند استعمالنا ١تصطلح ا١تراجع ا٠تارجي نقصد بو كذلك ٤تافظ اٟتسابات :     ِالؽَخ
 

: ر١ّٙذ
    ٘تثل عملية االنتقاؿ إٔب تطبيق معايَت ااسبة الدكلية ١تختلف البلداف عملية جد 

صعبة كمعقدة كبا٠تصوص ُب الدكؿ النامية، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للجزائر اليت ًب االنتقاؿ 
، 2010/ 01/01من تطبيق ا١تخطط الوطٍت للمحاسبة إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب فعليا 

ْتيث يكوف ٢تذه العملية صدل كبَت على عمل ا١تراجع ا٠تارجي للحسابات الذم يهدؼ 
عملو التفكد من صدؽ كشرعية اٟتسابات ا١تمثلة ُب القوائم ا١تالية ا١تعدة كا١تعركضة من طرؼ 

ا١تؤسسة، كانطبلقا من القوائم ا١تالية يقـو ا١تراجع باالعتماد على أدلة كقرائن يدعم هبا رأيو 
حوؿ مصادقة القوائم ا١تالية، كالتفكد كذلك من أف ىذه األخَتة بإمكاّنا أف تعطي العرض 

كما يعتمد ا١تراجع على نظاـ الرقابة الداخلية . العادؿ كالصورة الصادقة ٟتالة ا١تؤسسة
للمؤسسة موضوع الدراسة الذم يعرب عن ٣تموع الضمانات اليت تساىم ُب التحكم ُب 

ا١تؤسسة، كأنو بتقييمو ٢تذا النظاـ ٯتكنو الوقوؼ على مدل سبلمتو كبالتإب سبلمة النظاـ 
.  ااسيب كاٟتكم على ٣تموعة العمليات ا١تسجلة

 
 -Iاٌّشاعْخ اٌخبسع١خ:  

    إف تطور اٟتاجة ا١تتزايدة إٔب الثقة ُب ا١تعلومات  قاد بدكره إٔب تطور عملية ا١تراجعة، 
حيث انتقلت ا١تراجعة من ٣ترد قياـ ا١تراجع بتحديد مدل سبلمة كصحة ا١تركز ا١تإب للشركة 

كالتفكد من صحة كدقة البيانات ااسبية ا١تثبتة بالدفاتر كالسجبلت، كاكتشاؼ ما قد 
يتخللها من أخطاء أك غش أك تزكير، كفحص ١تدل فاعلية كقوة نظاـ الرقابة الداخلية 

كا٠تركج برأم فٍت، إٔب أىداؼ جاءت كليدة التطور االقتصادم ا١تتسارع الذم يشهده العآب 
من مراقبة ا٠تطط كمتابعة تنفيذىا، كتقييم األداء كرفع مستول الكفاءة كالفاعلية ُب الشركات 

.  (1)ا٠تاضعة للمراجعة
 -1-Iٯتكن تعريف ا١تراجعة ا٠تارجية على أّنا  :ِفَٙٛ اٌّشاعْخ اٌخبسع١خ :

عملية فحص جملموعة من ا١تعلومات تقـو على االستقصاء هبدؼ التحقق من سبلمة "
القوائم ا١تالية كفقا للمعايَت ا١تتعارؼ عليها، كاليت تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم 
مع ضركرة إيصاؿ ىذا الرأم لؤلطراؼ ا١تعنية ١تساعدهتم ُب اٟتكم على مدل جودة كنوعية 

  كنشَت ىنا إٔب أف ا١تراجع ".(2)ىذه ا١تعلومات كٖتديد مدل االعتماد على تلك القوائم 
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قانونية، )أنواع من ا١تراجعات ا٠تارجية يكوف مستقبل كيشمل ىذا النوع من ا١تراجعة عدة 
 .  (اختيارية، مراجعة مالية، مراجعة العمليات

     كمنو فا١تراجعة ا٠تارجية ىي اليت تتم من طرؼ مراجع خارجي ال ينتمي ألجهزة 
ا١تؤسسة، ْتيث يكوف مستقػبل عن إدارهتا، كتتمػثل مهامو ُب إبداء الرأم عن مدل صػحة 

كتنقسم . كسبلمػة القوائم ا١تالػية كا١تعلومات ااسبية ا١توجودة كا١تعركضة من طرؼ ا١تؤسسة
. (3)ا١تراجعة اإللزامية كا١تراجعة االختيارية:ا١تراجعة من حيث االلتزاـ القانو٘ب إٔب نوعُت

-1-1-I ُب ىذا النوع من ا١تراجعة، العملية تقـو بفحكاـ القانوف :اٌّشاعْخ اإلٌضا١ِخ 
ْتيث تلتـز ا١تؤسسة بضركرة تعيُت مراجع خارجي ١تراجعة حساباهتا كاعتماد القوائم ا١تالية 

ا٠تتامية ٢تا، كمن ًب يًتتب عن عدـ القياـ بتلك ا١تراجعة كقوع ا١تؤسسة ُب ا١تخالفة كتكوف 
 من القانوف 4مكرر  715ففي ىذا الصدد تنص ا١تادة .  ٖتت طائلة العقوبات ا١تقررة

تعٌُت اٞتمعية العامة العادية للمسا٫تُت مندكبا للحسابات أك أكثر ١تدة "التجارم على اف 
فهذه . (5)..."ثبلثة سنوات ٗتتارىم من بُت ا١تهنيُت ا١تسجلُت على جدكؿ ا١تصف الوطٍت

ا١تادة تلـز ا١تؤسسات تعيُت مراجع خارجي كٖتدد كذلك مدة 
التعيُت بثبلثة سنوات تكوف قابلة للتجديد مرة كاحدة كىذا حسب ما ينص عليو القانوف رقم 

 ا١تنظم لعملية مزاكلة مهنة ا٠تبَت ااسب، ٤تافظ اٟتسابات كااسب (4) اٞتديد01-10
 .08-91ا١تعتمد كا١تعوض للقانوف 

-1-I2- ىذا النوع من ا١تراجعة يتم بصفة اختيارية من طرؼ :اٌّشاعْخ االخز١بس٠خ 
ا١تؤسسة كبدكف كجود إلزاـ قانو٘ب ٭تتم القياـ هبا، كما ٯتكن أف تكوف ىذه ا١تراجعة إما كاملة 

أك جزئية، كا١تؤسسة تطلب ىذه ا١تراجعة لزيادة الثقة بالقوائم ا١تالية كاطمئناف الشركاء على 
صحة ا١تعلومات ا١تالية ا١تعربة عن نتائج األعماؿ كا١تركز ا١تإب، كما تستعمل خاصة ُب 

. حاالت انفصاؿ أك انضماـ شريك جديد ككذلك لتحديد حقوؽ الشركاء
-2-I إف تعدد اٞتهات الطالبة ٠تدمات ا١تراجعة لدليل : أ١ّ٘خ ٚأ٘ذاف اٌّشاعْخ 

. عن مدل أ٫تيتها، لذا سنتطرؽ ُب ىذا العنصر إٔب أ٫تية ا١تراجعة كأىدافها العامة كا١تيدانية
-2-I1تعترب ا١تراجعة مهمة بالنسبة للمستثمرين كأصحاب األمواؿ : أ١ّ٘خ اٌّشاعْخ

  الذين يتمٌيزكف باستعما٢تم للقوائم ا١تالية ُب اٗتاذ القرارات، كمن ا١تستفيدين من ا١تراجعة
ا٠تارجية ٧تد كل من مسٌَتك ا١تؤسسات، ا١تسا٫توف كمبلؾ ا١تؤسسة، الدائنوف كا١توردكف، 

.  (6)ا١تستثمركف، ا٢تيئات اٟتكومية كإدارة الضرائب
: ٯتكن الوقوؼ على أ٫تية ا١تراجعة ا٠تارجية من خبلؿ النقاط التالية     كعليو،
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التدقيق ا٠تارجي عملية منهجية كموضوعية، فعمل ا١تدقق ا٠تارجي ليس ىدؼ  -1
ذاٌب بل ىو ىدؼ موضوعي، كا١تتمثل ُب إعطاء صورة حقيقية كصادقة عن عمل إدارة 

 .الشركة
إف ٕتميع كتقييم األدلة ىو جوىر عملية التدقيق كىو األساس الذم يعتمد عليو  -2

ا١تدقق ا٠تارجي إلبداء رأيو حوؿ القوائم ا١تالية للشركة، فهذه األدلة تستخدـ للتحقق من 
مدل تطابق نتائج العمليات كاألحداث االقتصادية اليت حدثت خبلؿ الفًتة كأثرت على 

 .نتائج عمليات الشركة كمركزىا ا١تإب كا١تعايَت ا١توضوعة
يقـو ا١تدقق ا٠تارجي بتوصيل نتائج التدقيق لؤلطراؼ ا١تعنية كيتحقق ىذا االتصاؿ  -3

من خبلؿ التقرير الذم يعده ا١تدقق ُب ّناية عملية التدقيق، كالذم يقـو فيو بتقييم القوائم 
ا١تالية ا١تعدة من قبل إدارة الشركة ُب ضوء ٘تاشيها مع ا١تعايَت ا١توضوعة كىي مبادئ ااسبة 

 .ا١تقبولة قبوال عاما
العمل على زيادة الثقة كالتفكد من سبلمة ا١تعلومات ككفايتها حىت يتسٌت  -4

 ١تستعمليها اٗتاذ أ٧تع القرارات كٗتفيض ٥تاطر اٗتاذ القرارات غَت السليمة؛
 -2-I2  ككما أسلفنا الذكر فإف ا١تراجعة قد تطورت عرب العصور، :أ٘ذاف اٌّشاعْخ 

كىذا التطور انعكس على أىدافها فانتقلت من أىداؼ تقليدية إٔب أىداؼ حديثة، فمن 
: األىداؼ التقليدية نذكر

التفكد من صحة البيانات كالقوائم ا١تالية كمدل االعتماد عليها؛ - 
إبداء رأم فٍت استنادا إٔب أدلة كبراىُت عن صدؽ كشرعية القوائم ا١تالية؛ - 
اكتشاؼ حاالت الغش كاألخطاء ُب الدفاتر كالسجبلت ااسبية؛ - 
التفكد من كجود رقابة داخلية جيدة للتقليل من فرص ارتكاب األخطاء؛ - 
مساعدة اإلدارة على كضع السياسات ا١تبلئمة، كاٗتاذ القرارات اإلدارية ا١تناسبة؛ - 

- IIٌٟباالستناد إٔب التجربة األكربية   :رزجِ ِشاؽً ريج١ك إٌَبَ اٌّؾبعجٟ اٌّب
 02كعلى التعليمة رقم  IFRS01 ُب تطبيق معايَت ااسبة الدكلية، كاعتمادا على ا١تعيار

الصادرة عن كزارة ا١تالية من خبلؿ اجمللس الوطٍت للمحاسبة  29/10/2009 ا١تؤرخة ُب
، يستلـز على ا١تؤسسات اٞتزائرية إتباع 2010كا١تتعلقة بفكؿ تطبيق للنظاـ ااسيب ا١تإب ُب 

٣تموعة من ا١تراحل األساسية كاٞتوىرية لضماف االنتقاؿ السليم إٔب تطبيق النظاـ ااسيب 
كبطبيعة اٟتاؿ فاف ا١تراجع ا٠تارجي ليس ٔتعزؿ عن ىذه اإلحداث ا١تتبلحقة من . ا١تإب

ترتيب عملية ا١تركر إٔب تطبيق النظاـ اٞتديد، كتتبع مراحلو اليت من خبل٢تا يستطيع اخذ 
صورة كاملة عن الكيفية اليت ًب هبا االنتقاؿ، كمن ٙتة يستطيع تكوين نظرة شاملة عن ىذه 
العملية، تسمح لو بتحديد ٣تاالت تدخلو باالعتماد على مراجعة توفر الشركط الضركرية 
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٢تذه العملية، كُب ىذا اجملاؿ سوؼ نتطرؽ إٔب أىم ا١تراحل الواجب ا١تركر هبا لتحقيق انتقاؿ 
. صحيح، أخذين بعُت االعتبار ٥تتلف جوانب ا١تؤسسة كالفاعلُت فيها بعُت االعتبار

 -1-IIمن اجل ضماف : اٌشؤ٠خ اإلعزشار١غ١خ ٍّٝ أٍّٝ ِغزٜٛ فٟ اٌّإعغخ
ا١تراقبة اٞتيدة لعملية تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب من كجهة النظر اإلسًتاتيجية، فاف توفر رؤية 

حيث أف ذلك يكوف على . ُب العمق كُب اٞتوىر من طرؼ اإلدارة العليا تعترب جد ضركرية
ْتيث يكوف . (7)مستول أعلى ُب ا١تؤسسة ٔتساعدة مديرية ااسبة كا١تالية من خبلؿ مديرىا

ىدفها ٖتديد التنظيم العاـ للعملية كٖتديد التوجهات اليت ٬تب إعطاؤىا لئلدارات ا١تشرفة 
ىذه العناصر سوؼ تستفيد منها فيما . على العملية إلظهار الصورة ا١تالية الدقيقة كالواضحة

. بعد ُب ٖتسُت قيادة ا١تؤسسة
 

-2-II ٌٍّْٟفمن خبلؿ ىذه  : ِمبسثخ ٚرى١١ف االخز١بساد ِِ اٌٛالِ ا
ا١ترحلة فاف ا٠تيارات ٯتكن ٕتسيدىا على كاقع ا١تؤسسة من خبلؿ ٖتديد اإلسًتاتيجية العامة 

فهذا ما ٯتكن ا١تديرية العامة من قياس اآلثار العملية . لبلتصاؿ سواء الداخلي أك ا٠تارجي
كالتنظيمية اليت ٯتكن أف تًتكها عملية تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب، كىذا ما ٯتكن أف يًتؾ 
اثر كبَت كحاسم على اإلسًتاتيجية ا١تتبعة من طرؼ ا١تؤسسة، خاصة مثل قرارات التوسع 

 لغة ٤تاسبية جديدة ا٠تارجي أك قرارات التمويل، كىذا من خبلؿ اإلقباؿ على اعتماد
، كنتيجة كل ذلك فاف ىذا النظاـ  (8)كتكييف اإلفصاح الداخلي مع اإلفصاح ا٠تارجي

اٞتديد سوؼ يًتؾ آثار على ٚتيع مستويات ا١تؤسسة كعلى ٥تتلف ىياكلها على غرار كل 
من مصلحة ااسبة، مصلحة مراقبة التسيَت، مصلحة تسيَت التثبيتات، مصلحة ا٠تزينة، 

على  مصلحة تسيَت ا١توارد البشرية، مصلحة البحث كالتطوير، مصلحة تسيَت ا١تخزكف كحىت
عمل ا١تراجع كغَتىا من ا١تصاّب، كىذا ما يسمح ١تختلف ا١تصاّب ُب ا١تؤسسة ٔتعاٞتة كتوفَت 

كمنو ال بد على ا١تراجع ا٠تارجي عند إعداده للتقرير قياس . معلومات ذات طابع مإب
بشكل جلي تفثَت ذلك على القوائم ا١تالية للمؤسسة عن طريق االستعانة ٔتختلف ا١تصاّب 

. العملية ا١تعنية كمع مسئوؿ نظاـ ا١تعلومات ُب ا١تؤسسة
    إذف ا١تؤسسة ُب ىذا اجملاؿ سوؼ تتكبد مصاريف إضافية تشمل عملية إعداد القوائم 

ا١تالية على األقل مرة كاحدة ُب السنة، كعملية اإلببلغ ا١تإب اليت من ا١تمكن أف تكوف 
، كأيضا عملية اعتماد (ا١تعلومات القطاعية)سداسية أك حىت ثبلثية كتكوف ا١تعلومات مفصلة 

طرؽ تقييم معينة قد تستدعي مصاريف إضافية على غرار اعتماد طريقة القيمة العادلة ُب 
عملية التقييم كإعادة التقييم، اليت من شاّنا أف تكوف ٤تل فحص كحىت إعطاء مبلحظات 

. حو٢تا من قبل ا١تراجع ا٠تارجي
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-3-II ٌٟٚإف تنفيذ ككضع النظاـ ااسيب ا١تإب يعترب :  ٌالٔزمبي اّزّبد ِؾشُٚ أ
مشركع مهما جدا، كمن الضركرم كاألكيد انو ال بد من تعيُت مسئوؿ مشركع كتشكيل 

٣تموعات عمل تتؤب عملية التنفيذ، حيث أف أعضاء ٣تموعات العمل ال بد أف يكونوا من 
٥تتلف ا١تديريات كاألقساـ العملية اليت تشكل ا١تؤسسة، فمن األ٫تية ٔتكاف إعداد برنامج 

ألف )دقيق لتسلسل األعماؿ كذلك لتفادم الوصوؿ إٔب طريق مسدكد كاالختناؽ ُب العمل 
عملية التكوين تكوف ٤تدكدة كمقتصرة على ٣تموعة معينة فقط لذلك يكونوا ٤تل اسًتشاد 

أيضا ال بد على ٥تتلف أعضاء ٣تموعات .  (من طرؼ ٥تتلف ٣تموعات العمل ا١تشكلة
العمل نشر معارفهم حوؿ النظاـ ااسيب ا١تإب كا١تعايَت ااسبية الدكلية مع ٥تتلف أفراد 
ا١تؤسسة كعلى أكسع نطاؽ ٦تكن، للسعي ٨تو تكييف تلك ا١تعارؼ حسب األىداؼ 

ا١تسطرة كحسب درجة ارتباطها باحتياجات عملية التطبيق ُب ا١تؤسسة، لذلك من الضركرم 
إعداد دليل ١تختلف الطرؽ ا١تتبعة كمسار تنفيذ كتطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب ُب إطار أكؿ 

ٔتكاف ا١تراجع ا٠تارجي ُب تقييم نظاـ الرقابة  ىذه اإلجراءات قد تساعد تطبيق، فًتسيم كل
. الداخلي كٖتديد ٣تاالت تدخلو اليت من خبل٢تا يقتصر ُب اٞتهد كالوقت

-4-II مع كجود ٣تموعة كبَتة من :  ثبٌّإعغخرى١١ف َٔبَ اٌٍِّْٛبد
ا١تعطيات كالبيانات الواجب توفَتىا كتقدٯتها حوؿ ا١تؤسسة ال بد من تكييف نظاـ 

١تختلف ىياكلها كمديرياهتا مع متطلبات النظاـ ااسيب ا١تإب، كذلك  ا١تعلومات ُب ا١تؤسسة 
دكف نسياف توفَت بر٣تيات لئلعبلـ اآلٕب تسمح بتجميع ٥تتلف ا١تعلومات كالبيانات حوؿ 
٥تتلف مديريات ا١تؤسسة ُب اقل كقت كبفقل جهد كبفعالية أكرب، حيث أف استعماؿ ىذه 
الرب٣تيات يكوف امتداد للرب٣تيات كا١تعطيات كالبيانات ا١تسجلة من قبل، كذلك عن طريق 
. تكييف الرب٣تيات السابقة مع ا١تعايَت اٞتديدة أك اقتناء بر٣تيات جديدة تكوف أكثر كفاءة

كنضيف ىنا إٔب انو يستحسن توسيع استعماؿ اإلعبلـ اآلٕب ُب ا١تؤسسة على أكسع نطاؽ 
من أجل تسهيل كتسريع عملية إعداد ا١تعلومة ا١تالية ، كذلك بغية التخفيف من ضغط 

.  (9)العمل
 

-5-II  ٌٟرغي١ش ثشٔبِظ رى٠ٕٟٛ ِغبّذ ٍّٝ ريج١ك إٌَبَ اٌّؾبعجٟ اٌّب
إف برنامج التكوين يستحسن أف يكوف مقسم إٔب مواد ٘تشيا كمتناسقا مع : ألٚي ِشح

٥تتلف الوظائف ُب ا١تؤسسة، مع الًتكيز على ا١تصاّب اليت ٢تا عبلقة مباشرة بتطبيق النظاـ 
ْتيث تكوف ىذه الربامج مركزة حوؿ جوىر النظاـ، كُب مرحلة الحقة . (10)ااسيب ا١تإب

. حوؿ األدكات اٞتديدة لئلببلغ ا١تإب اليت سوؼ يتم تطبيقها
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     فا٢تدؼ من عملية التكوين ليس فقط ضماف إتقاف النظاـ من طرؼ ا١تشرفُت على 
اٞتهود من طرؼ كإ٪تا من أجل تسهيل عملية تنسيق كتوحيد ، (11)عملية االنتقاؿ إٔب تطبيقو

. ٥تتلف عماؿ كمصاّب ا١تؤسسة ُب سبيل إ٧تاح ا١تشركع ككل
    باإلضافة إٔب ىذا كلو كاف ٬تب مراعاة التطبيق التدر٬تي على مراحل للنظاـ اٞتديد، 
حيث يتوقف ذلك على مستول التنظيم كا١توارد البشرية مقارنة با١تتطلبات اليت يفرضها ىذا 

. النظاـ
 

-III ِغإ١ٌٚخ ِؾبفٌ اٌؾغبثبد ِٓ ١ٍّّخ االٔزمبي: 
    ىذا اٞتزء من البحث يهدؼ إٔب ٖتديد العناية ا١تهنية اليت ٬تب على ٤تافظ اٟتسابات 
أف يبذ٢تا خبلؿ عملية االنتقاؿ إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب أم عملية ا١تراجعة كا١تصادقة 

مع إبراز ٥تتلف اآلثار اليت ٯتكن أف ٖتدث على تقرير ، 2010على القوائم ا١تالية لدكرة 
ا١تراجعة من خبلؿ اٟتاالت اليت سوؼ تصادؼ ا١تراجع ُب ىذا اإلطار، كما سوؼ نبُت 

حيثيات تقدٙب رأيو من خبلؿ تقرير خاص عن عملية االنتقاؿ، عن ا١تعلومة ا١تالية ا١تقدمة ُب 
. ىذا الشفف

 
-1-III من خبلؿ ا١تهمة :إٌْب٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌّيٍٛثخ ِٓ ِؾبفٌ اٌؾغبثبد 

العادية ا١تستمرة اليت يقـو هبا ٤تافظ اٟتسابات كأيضا عملية االنتقاؿ إٔب معايَت ااسبة 
الدكلية، فاف عليو أف يتابع مسار اعتماد كتطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب منذ بدايتو إٔب ّنايتو 

 .على مستول ا١تؤسسة
    حيث يسهر على تقييم  حسن سَت عملية االنتقاؿ كيقدـ رأيو كتوجيهات كنصائح 

كاإلرشادات اليت يراىا مناسبة من دكف أف يتدخل ُب التسيَت أك ُب االختيارات اليت انتهجتها 
ا١تؤسسة، كما يسهر على التفكد من أف ا١تؤسسة قد احًتمت كل ما جاءت بو القوانُت 

كا١تراسيم ُب ىذا الشفف دكف إدخاؿ تعديبلت ٓب تكن كاردة، كإ٪تا القياـ بالتصحيح ُب حالة 
. إغفاؿ أك حذؼ عمليات، أك لبس ُب تسجيل معامبلت ٕتارية كمالية  سابقة

-2-III إف ٤تافظ : ِٛلفٗ ِٓ ا١ٌّضا١ٔخ االفززبؽ١خ ٚاٌّْبٌغبد اٌّؾبعج١خ
تناط بو خبلؿ عملية االنتقاؿ إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب أف يقدـ ُب تقرير  اٟتسابات

: خاص بعملية االنتقاؿ السيما فيما ٮتص
إعداد ا١تيزانية االفتتاحية كفق النظاـ ااسيب ا١تإب مع إظهار أرصدة اٟتسابات ٔتا  -

 يسمح بإجراء ا١تقارنة مع الفًتة ا١تاضية؛ 
 التطبيق بفثر رجعي للنظاـ ااسيب ا١تإب ُب ا١تيزانية االفتتاحية كالقوائم ا١تالية ا١تقارنة؛  -
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ٖتميل رأس ا١تاؿ ُب ا١تيزانية االفتتاحية كل التسويات ا١ترتبطة بتطبيق النظاـ ااسيب  -
 ا١تإب؛

عرض ُب ملحق القوائم ا١تالية شرح مفصل عن أثر تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب على  -
 . كضعية كأداء ا١تؤسسة ا١تإب

ُب سياؽ  قيامو بفعمالو من ٚتع معرفة عامة حوؿ ا١تؤسسة      يسعى ٤تافظ اٟتسابات
كتقييم نظاـ الرقابة الداخلي كبعد ذلك ا١تركر إٔب فحص اٟتسابات، التفكد من جهة من 

، كمن جهة أخرل التفكد من صدؽ اٟتسابات ليتسٌت لو ُب األخَت (12).شرعية اٟتسابات
اٟتكم على عملية االنتقاؿ كمدل استقاءىا ٢تذه الشركط، لذا يتوجب على ٤تافظ 

ُب ىذا ا١تنحى التفكد من أف ا١تؤسسة قامت باحًتاـ القيود التالية ُب عملية  اٟتسابات
:  االنتقاؿ إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب اٞتديد

انو ًب االعًتاؼ بكل األصوؿ كا٠تصـو اليت يتطلب النظاـ ااسيب ا١تإب االعًتاؼ  -
هبا كاإلفصاح   عنها؛  

عدـ االعًتاؼ بفم عنصر كفصل من األصوؿ أك خصم من ا٠تصـو إال إذا كاف  -
النظاـ ااسيب ا١تإب ال ينص على ىذا االعًتاؼ؛  

إعادة تصنيف عناصر القوائم ا١تالية اليت أعًتؼ هبا حسب ا١تخطط الوطٍت  -
 كفق التصنيف الذم ينص عليو النظاـ ااسيب ا١تإب؛ للمحاسبة
تطبيق قواعد النظاـ ااسيب ا١تإب فيما ٮتص تقييم كل األصوؿ كا٠تصـو ا١تعًتؼ  -

هبا؛  
 الًتحيل من جديد/11 حساب ضمن التصحيحات عن النإتة الفركؽ كل تسجيل -

 .ا١تيزانية ُب
: ْتيث ٬تب على ٤تافظ اٟتسابات أف يفرؽ بُت

ا١تعلومات النثرية ا١تقدمة لو حوؿ درجة التقدـ ُب ٥تطط االنتقاؿ ك تفثَت تطبيق  -
 النظاـ ااسيب ا١تإب بشكل سردم؛

 . ا١تعلومة الرقمية حوؿ تفثَت عملية االنتقاؿ على ا١تعلومة ا١تالية ك ااسبية ا١تنتجة -
-  -2-III1- ٞٯتكن أف يظهر ذلك : اإلفقبػ ّٓ اٌٍِّْٛخ فٟ ؽىً ٔضش

، فمحافظ اٟتسابات يضع خطة العمل ا١تناسبة 2009من خبلؿ ملحق القوائم ا١تالية لدكرة 
حسب درجة أ٫تية ىذه ا١تعلومة ٔتا ٯتكنو من ٚتع القرائن ا١تناسبة لفحص درجة مشوليتها 

.   كمدل التوازف بُت ا١تعلومات نثرية كا١تعلومات الرقمية. كمصداقيتها
-2-2-IIIتقدٙب تفثَت عملية االنتقاؿ : إلفقبػ ّٓ اٌٍِّْٛخ ثؾىً وّٟا

ُب شكل كمي يقتضي أف ا١تؤسسة قادرة على تكميم بشكل سليم كصادؽ كٔتا فيو 
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، مع التفكيد على 2009الكفاية تفثَتات العملية على ٥تتلف عناصر القوائم ا١تالية لدكرة 
أف الفوارؽ البسيطة ليس ٢تا تفثَت كبَت على مصداقية كشرعية ا١تعلومات ا١تفصح عنها، 

 . كذلك من دكف إعطاء معلومات مظللة ١تستخدميها
    كىنا نشَت إٔب انو من بُت األصوؿ كا٠تصـو الواجب إدراجها ُب ا١تيزانية االفتتاحية 

:  كاإلفصاح عنها حسب ما تتطلبو التعاريف اليت يتضمنها النظاـ ااسيب ا١تإب، ما يلي
مصاريف التطوير ا١ترتبطة بفم أصل، كاليت كانت تسجل كمصاريف عادية للدكرة  -

 ُب كقت حدكثها ستصبح تعترب كفصوؿ معنوية تلحق باألصل ا١تعٍت إذا توفرت شركط معينة؛ 
 األصوؿ ٤تل عقد اإل٬تار التمويلي كا٠تصـو ا١تتعلقة بو؛  -

 . األدكات ا١تالية غَت ا١تسجلة ُب األصوؿ أك ا٠تصـو ك٥تتلف االستحقاقات األخرل -
-3-III  سأ٠ٗ ِٓ ِزيٍجبد ّشك اٌٍِّْٛخ ّٓ األؽذاس اٌّقبؽجخ ١ٌٍّْخ

ال بد أف تكوف ا١تعلومة ا١تقدمة للمستخدمُت حوؿ حسابات سنة االنتقاؿ : االٔزمبي
، 02، مستقاة من النصوص القانونية كاإلرشادات ا١تختلفة، ال سيما التعليمة رقم 2009

إذ ال بد . سواء من حيث اتول أك طريقة العرض IFRS1باإلضافة إٔب ما جاء بو ا١تعيار 
 :2010ك 2009على ا١تؤسسات ا١تعنية أف تقدـ ا١تعلومة للسنتُت ا١تتتاليتُت 

  من خبلؿ ا١تعلومات اإلضافية حوؿ عملية االنتقاؿ؛2009دكرة  -
 . عن طريق القوائم ا١تالية ا٠تتامية2010دكرة  -
 ىي 2009فعلى ٤تافظ اٟتسابات أف يسهر كيتفكد أف ا١تعلومة ا١تالية ا١تقدمة ُب  -

إعادة تكييف حسابات كعمليات ) 2010نفسها ا١تعلومة اليت تظهرىا القوائم ا١تالية لدكرة 
 .2010 خبلؿ مراجعتو ٟتسابات (SCFمع ما يفرضو   PCN حسب 2009

-4-III 2009/2010 رؾذ٠ذ دٚس ِؾبفٌ اٌؾغبثبد خالي ِشالجخ ؽغبثبد:  

من األ٫تية ٔتكاف على   SCFا١تعدة كفق ١تبادئ  2010عند تقدٙب رأيو حوؿ حسابات دكرة 
: ا١تراجع أف يتفكد من

حسب ا١ترجعية ااسبية اٞتديدة با١تقارنة مع ما ًب  2010ميزانية االفتتاح لدكرة  -
 ؛2009إقفالو ُب دكرة 

 .01باإلضافة إٔب ا١تعلومات اليت يفرضها معيار ا١تعلومة ا١تالية رقم  -
أم ٥تتلف ) 01/01/2010حيث أف ا١تراجع يتفكد من أف حسابات االفتتاح بتاريخ 

، ْتيث ال بد 2010ال ٖتتوم على أخطاء ٔتا يؤثر على حسابات  (عناصر األصوؿ كا٠تصـو
فتكوف ا١تراجعة . أف تكوف ىي اٟتسابات اليت ًب تعديلها كفق مبادئ النظاـ ااسيب ا١تإب

: اليت يقـو هبا على النحو التإب
 عمليات المراجعة الواجب القياـ بها العمليات المحاسبية

مراجعة عادية من خبلؿ ا١تصادقة على حسابات دكرة  .31/12/2009 بتاريخ PCNاٞتداكؿ الشاملة ا١تعدة كفق 
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2009. 
التفكد من اٟتسابات االجتماعية من خبلؿ ميزاف ا١تراجعة  .SCF كفق ١تبادئ   2009إعادة ترتيب حسابات 

 .قد ًب توجيهها بشكل سليم ُب اٟتسابات اٞتديدةبفنو 
 31/12/2009 بتاريخ 2009إعادة معاٞتة أرصدة حسابات 

 .SCFكفق ١تبادئ   
 فيما SCFالتفكد من مطابقتها مع ا١تعايَت اليت جاء هبا 

 .صحة ا١تبالغ النإتة عنهاٮتص التقييم كالتسجيل ك
مراجعة من أجل احتياجات ا١تصادقة على حسابات  .31/12/2009 بتاريخ SCFا١تيزانية ا١تعدلة حسب 

2010. 
. من إعداد الباحثُت باالعتماد على ا١تمارسات ُب ا١تيداف: المصدر

    حيث يراجع ٤تافظ اٟتسابات ٥تتلف التعديبلت اليت جرت على مستول ٥تتلف 
 ا١تعدة كفقا للمخطط الوطٍت للمحاسبة، كاليت 2009عناصر القوائم ا١تالية على حسابات 

تناط با١تراجع ك ،٘تت مراجعتها، اليت ٘تت إعادة تكييفها مع ما تفرضو ا١ترجعية اٞتديدة
إعطاء رأيو حوؿ استعماؿ القيمة العادلة بدؿ التكلفة التارٮتية عند تقييم األصوؿ ا١تادية أك 
غَت ا١تادية، كما ٬تب على ا١تؤسسة ُب آخر الدكرة اإلفصاح على القيمة العادلة كعن مبلغ 

 .(13)التسوية الذم أحدثتو على القيمة السابقة
ُب تقريره كيعطي تفسَتات فيما ٮتص التطبيق بفثر      ك٬تب أف يراعي ٤تافظ اٟتسابات

 من خبلؿ ا١توازنة بُت التكلفة كالعائد للمعلومة، ما (IFRS1)رجعي الذم ينص عليو ا١تعيار 
فإذا كانت . يًتتب عنو عدد من االستثناءات للمبدأ العاـ ا١تتعلق بالتطبيق بفثر رجعي

التكلفة اليت سوؼ تتكبدىا ا١تؤسسة أكرب من العائد ا١تتوقع لبلنتفاع با١تعلومات، فيمكن 
االستغناء عن ىذه ا١تعلومات كتدخل ُب حيز اإلعفاءات كاالستثناءات ا١تربرة كا١تسموح هبا 

 (.IFRS1)حسب ما ينص عليو 
 كليس 2009    ال بد من اإلشارة ىنا إٔب أف عملية االنتقاؿ تكوف كلها خبلؿ دكرة 

، لذلك ال بد على مراجع اٟتسابات أف يعود إٔب ميزاف ا١تراجعة ك٥تتلف العمليات 2010
 حيث يظهر تفثَت عملية االنتقاؿ ُب األمواؿ ا٠تاصة اليت .31/12/2008التجارية بتاريخ 

. سوؼ ٖتمل من جديد من دكرة إٔب أخرل
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 خالفخ

 
 

    من خبلؿ العرض السابق تول عملية االنتقاؿ إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب ُب 
اٞتزائر، كما يعًتم ىذه العملية من كجوب تفاعل كتضافر جهود ٥تتلف الفاعلُت ُب اجملاؿ 

ااسيب، يفٌب دكر ٤تافظ اٟتسابات كمراجع خارجي كالرأم الفٍت الذم يقدمو حوؿ صدؽ 
كشرعية القوائم ا١تالية ا١تعركضة كفق ىذا النظاـ، الذم يعترب ٔتثابة صماـ األماف الذم يعتمد 

حيث يتوجب على . عليو ٥تتلف ا١تتعاملُت مع ا١تؤسسة كا١تستعملُت للمعلومات اليت تنتجها
:  ٤تافظ اٟتسابات أف يقدـ ٣تموعة من ا١تبلحظات ُب تقريره السيما فيما ٮتص

أف يدقق ُب استمرارية استعماؿ الطرؽ كالسياسات ااسبية من طرؼ ا١تؤسسة ككذا  •
مربرات تغيَتىا إذا حدث ذلك، مع تبياف اثر ذلك على الوضعية ا١تالية للمؤسسة ليتسٌت 

 .١تختلف ا١تستعملُت للمعلومة على حد سواء فهم ذلك
أف عملية االنتقاؿ إٔب تطبيق النظاـ ااسيب ا١تإب غَت كافية  ٤تافظ اٟتسابات عندما يقدر •

كٓب تتم كفق الشركط العادية اليت تسمح بالعرض العادؿ لواقع الشركة، يتوجب عليو ُب 
  .ىذه اٟتالة اإلشارة إٔب ذلك ُب تقريره خصوصا إذا ٓب يتلقى التربيرات البلزمة

ُب التقرير الذم يعده أف يقدـ مبلحظاه خاصة بوصف ٤تتول نظاـ ٤تافظ اٟتسابات على  •
الرقابة الداخلية خاصة إذا كاف غَت متبلئم مع ا١تعلومات ا١تقدمة من طرؼ الشركة، 

كا٠تاصة بتغَت ا١ترجع ااسيب من ا١تخطط ااسيب الوطٍت إٔب النظاـ ااسيب ا١تإب كما 
 .يتبعو من تغيَت ُب الطرؽ كالسياسات ااسبية
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عٕٛة فٟ ؽٛك – ٚالِ ٚ ِْٛلبد رىبًِ عٕٛة "
اٌّزٛعو 

 "ؽبٌخ دٚي اٌّغشة اٌْشثٟ 
 

 ّبئؾخ ؽ١خٟ 
      ع١ْذح عبِْخ

  فشاعٟ ثٍؾبط                       
 ثؾبس عبِْخ

 

 :اٌّمذِخ
تشهد الساحة العا١تية ُب الوقت اٟتإب تكتبلت إقليمية جهوية بُت الدكؿ الغَت 

متكافئة من حيث النمو، كمن ىذه التكتبلت ٘تثل الدكؿ ا١تربمة التفاقيات الشراكة 
دكؿ )جنوب، فهي ٕتمع بُت دكؿ جنوب ا١تتوسط - األكركمتوسطية  تكامبل من نوع  مشاؿ
كدكؿ مشاؿ ا١تتوسط متمثلة ُب دكؿ االٖتاد األكركيب،  (شرؽ كغرب الضفة اٞتنوبية للمتوسط

كلعل أىم ما ٯتيز ىذه االتفاقيات ىو أّنا تتم بصورة ثنائية بُت االٖتاد األكركيب كوحدة 
متكاملة، ككل دكلة من جنوب ا١تتوسط على حدل، ٦تا يقلل من قوهتا التفاكضية من أجل 

اٟتصوؿ على مكاسب أكرب كاف ٯتكن ٖتقيقها لو أّنا كانت ضمن تكتل لدكؿ جنوب 
نطقة جنوب ا١تتوسط يشهد انتكاسات ُب ٣تاؿ التكامل ا١تتوسط، غَت أف الواقع اٟتإب ٓب

جنوب خاصة بالنسبة للدكؿ ا١تغاربية ٦تا يفوت عليها االستفادة من فرص - جنوب
  .كمكاسب لتحقيق النمو ا١تنشود

جنوب بُت الدكؿ ا١تغاربية  يعترب ضركريا لد٣تها ُب االقتصاد - إف تكامل جنوب
العا١تي، ككذا من أجل ٕتميع ا١توارد العديدة كا١تتنوعة ٢تذه الدكؿ ٦تا ٬تعلها ٖتتل موقعا أكثر 

عو١تة االقتصاد، فهي ٘تلك من ا١تؤىبلت  قوة ُب مواجهة التحديات اٞتديدة النإتة عن
ا١تادية كاٞتغرافية كاإلنسانية كالتارٮتية كالدينية ما يسمح ٢تا بإقامة تكامل اقتصادم ُب أعلى 
درجاتو، كبالتإب ٖتقيق مكاسب عديدة، منها توسيع أسواؽ ا١تنطقة كجذب االستثمارات 
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كبالرغم من ااكالت كا١تبادرات العديدة  إلنشاء . كبالتإب خلق فرصا أكرب لتحقيق النمو
ىذا التكامل كأ٫تها إنشاء اٖتاد ا١تغرب العريب الذم أعلن عن قيامو ُب السابع عشر من 

ُب مراكش من أجل ٖتقيق االندماج االقتصادم كالسياسي لدكؿ ا١تغرب  1989فرباير سنة 
أف تطبيقو على أرض الواقع كاف ليبيا، تونس، اٞتزائر، ا١تغرب كموريتانيا، إال : ا٠تمس

تقف حائبل أماـ ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ، ك٢تذا الصدد جاءت كرقتنا يصطدـ دائما بعوائق عديدة 
:     البحثية لتسليط الضوء على ىذا ا١توضوع كفقا للمحاكر التالية

. ا١تكاسب كالتكاليف النإتة عن التكامل اٞتهوم -1
 .كاقع كعوائق  التكامل ا١تغاريب -2
 . آفاؽ التكامل ا١تغاريب -3
 

: اٌّىبعت ٚاٌزىب١ٌف إٌبرغخ ّٓ اٌزىبًِ اٌغٙٛٞ -1
إف ٖتقيق تكامل أك اندماج اقتصادم بُت دكؿ متعددة ليس سول صورة من صور 

التجمع أك التقارب االقتصادم بينها، كيكوف ّناية ١ترحلة طويلة ك٥تتلفة قد قطعها ىذا 
فالتكامل اٞتهوم يتجاكز  التعاكف  الضيق ادكد كالعارض بُت ٣تموعة من الدكؿ . التجمع

ُب ٣تاؿ معُت إٔب مرحلة متقدمة تتميز بشركط فنية كتثَت جوانب تنظيمية  تتعلق بالكيفية 
اليت يتم هبا رسم ىذه العملية كإدارهتا كتنفيذ القرارات ا١تتعلقة هبا، كمراقبة ىذا التنفيذ 

، كهتدؼ الدكؿ من خبلؿ اندماجها ُب تكتبلت إقليمية إٔب ٖتقيق ٣تموعة من (1)كمتابعتو
: األىداؼ من أ٫تها

اٟتصوؿ على ميزات ٕتارية كاقتصادية أكثر ٦تا ٖتصل عليو الدكؿ األعضاء   :أٚاًل
خارج التكتل، ٖترير التجارة، فتح األسواؽ، تدفق أنواع االستثمار كاليد العاملة بُت الدكؿ 

 . األعضاء
 توفَت اٟتماية من ضرر منافسة االقتصاديات األخرل، اليت أصبحت ٤تتدمة  ُب :صب١ًٔب

ظل العو١تة االقتصادية كفتح األسواؽ، خصوصان ُب فًتات الركود االقتصادية كاٟتاجة ٟتماية 
. اإلنتاج الي

كبالنسبة للدكؿ النامية كالدكؿ ا١تغاربية خصوصا فإف االنضماـ إٔب تكتل إقليمي 
أصبح  أمران حتميا، إذ ٓب يعد ىناؾ ٣تاؿ للنجاح ُب ٖتقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة  الدفاع 

. عن ا١تصاّب االقتصادية الوطنية إذا بقي البلد منفردان 
كىكذا فاف اتفاؽ ٣تموعة من الدكؿ على إقامة تكامل جهوم فيما بينها يؤدم إٔب 

تفيد نظرية التكامل االقتصادم اٞتهوم  أف ىذه ، ٖتقيق مكاسب كتكاليف للطرفُت
. كالديناميكية النإتة عن ىذا التكامل" االستاتيكية"ا١تكاسب كالتكاليف تتمثل ُب  اآلثار الساكنة 
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كتتمثل اآلثار الساكنة لنموذج االٖتاد  :االعزبر١ى١خ"ا٢صبس اٌغبوٕخ  1-1
ُب آثار ٖترير التجارة فيما بُت الدكؿ األعضاء من  1950 سنة Vinerاٞتمركي  كما عرضها 

، حيث ينتج عن ٖترير التجارة (2)ناحية، كاٟتماية ٕتاه الدكؿ غَت األعضاء من جهة أخرل
".  ٖتويل التجارة"ك"خلق التجارة "   بػVinerكتقييدىا ما أٝتاه 

منشف "على أنو األثر الذم يؤدم إٔب تغَتات ُب" أثر خلق التجارة"حيث يعرؼ 
من منتج ٤تلي إٔب منتج عضو ُب االٖتاد حيث يتسبب ىذا األثر ُب نقل اإلنتاج من " ا١تنتج

 (ذا التكلفة ا١تنخفضة)إٔب ا١تنتجُت األكثر كفاءة  (ذم التكلفة ا١ترتفعة)ا١تنتجُت األقل كفاءة 
داخل االٖتاد اٞتمركي حيث تتمتع دكلة من الدكؿ األعضاء ٔتيزة نسبية ُب إنتاج سلعة ما 
كيكوف من تفثَت التكامل ازدياد معدؿ تبادؿ ىذه السلع مع الدكؿ األعضاء األخرل ٦تا 

يؤدم إٔب ٗتصصها كزيادة إنتاجها ٢تذه السلعة كتقـو الدكؿ األعضاء األخرل باستَتاد كل 
ُب تغيَت ُب " اثػر ٖتويل التجارة"متطلباهتا من السلع من ىذه الدكلة كىكذا، ُب حُت يتمثل 

، إٔب دكلة منتج (مواردىا أقل تكلفة)من دكلة منتجة غَت عضو ُب االٖتاد " منشف ا١تنتج"
كبعبارة أخرل ٬تسد ٖتويل التجارة اٟتالة اليت ال تتمتع فيها دكلة  (مواردىا أكثر تكلفة)عضو 

من دكؿ التكامل ٔتيزة نسبية ُب إنتاج سلعة ما كيكوف من تفثَت التكامل ازدياد معدؿ تبادؿ 
ىذه السلع مع الدكؿ األعضاء األخرل، كلكن ذلك يكوف على حساب الدكؿ األخرل 

األكثر كفاءة ُب إنتاج السلعة ا١تماثلة لتمتعها ُب إنتاجها ٔتيزة نسبية أكرب من الدكلة العضو 
ُب التكامل حيث يتم ٖتويل التجارة من ا١تنتج األقل تكلفة ُب دكلة غَت عضو ُب التكامل 

 فإف ىذا Vinerاالقتصادم إٔب ا١تنتج األكثر تكلفة ُب الدكلة  العضو ُب االٖتاد، كحسب 
. التغيَت سيكوف بعيدا عن ٗتصيص التجارة اٟترة للموارد كقد يقلل من الرفاىية

 ىذا األثر على اإلنتاج كقد توصل إٔب أف خلق التجارة يعد نافعا Vinerلقد درس 
للرفاىية ُب حُت يعترب ٖتويل التجارة ضارا بالرفاىة ألنو ٯتثل استخداما أقل كفاءة للموارد، 

، أنو ال ٯتكن عند ٖتليل أثر االٖتاد viner أكضحوا فيما بعد  (3)إال أف اقتصاديوف آخركف
اٞتمركي االقتصار على أثره على اإلنتاج فقط، بل ٬تب أيضا ْتث أثره على االستهبلؾ 

أيضا، فقد يكوف األثر على اإلنتاج سلبيا نتيجة ٖتويل التجارة إال أف ا١تستهلكوف يستفيدكف  
من  ا٩تفاض أسعار السلع األجنبية فيحققوف  بذلك زيادة ُب رفاىيتهم، كىكذا توصلوا إٔب 
أنو ٯتكن لؤلثرين أم أثر اإلنتاج أك االستهبلؾ أف ٭تققا ُب ٣تموعهما أثرا كليا ا٬تابيا على 

. (4)الرفاىة االقتصادية
٪توذج )إف النظرية التقليدية لتحليل آثار التكامل اٞتهوم  :ا٢صبس اٌذ٠ٕب١ِى١خ 1-2

قد أصبحت ٤تدكدة، إذ أّنا تغفل أك هتمل اآلثار الديناميكية للتكامل  (االٖتاد اٞتمركي
اٞتهوم، ٔتعٌت أف ا١تنهج التقليدم ال يفخذ ُب اٟتسباف إال اآلثار الساكنة كا١تتمثلة ُب خلق 
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كٖتويل التجارة، أين يتميز التحليل با١تقارنة الساكنة حيث أف تقنيات اإلنتاج، األذكاؽ 
كىبات عوامل اإلنتاج ال تتفثر بتشكيل التكتل االقتصادم،  غَت أنو كُب الواقع فإف 

ديناميكية التحليل ٗتلص إٔب كجود آثار حركية أك دينامكية ٢تذا التكامل، ٯتكن أف تكوف 
 .أكثر رْتية للدكؿ األعضاء

ىذا كيقصد باآلثار الديناميكية للتكامل االقتصادم تلك اليت تتحقق  على ا١تدل  
الطويل كاليت ٯتكن أف تؤدم إٔب تغَتات أساسية ُب ا٢تيكل االقتصادم  للدكلة العضو ُب  

ىذا التكامل اليت تؤثر إ٬تابا على ٪تو االقتصاديات ا١تعنية، كٯتكن إٚتاؿ اآلثار التكامل 
:  الديناميكية فيما يلي

إف تفثَت حجم السوؽ على النمو  :آصبس ؽغُ اٌغٛق ٚإٌّبفغخ اٌذ١ٌٚخ   1-2-1
يعترب دائما ا١تربر األكؿ إلقامة التكامل االقتصادم، فزيادة حجم اإلنتاج كزيادة حجم السوؽ 
يسمح بتطوير العبلقات ما بُت ا١تؤسسات كبالتإب خلق أثر إ٬تايب على النمو االقتصادم ٦تا 

يؤدم إٔب التفكيد على أف السوؽ ا١توسعة بالنسبة لكل مؤسسة كلكل صناعة ٗتلق شركطا 
ٖتفز على االستثمار ُب البحث كالتطوير بصورة أكرب داخل اإلٖتاد ٦تا يؤدم ، أكثر مبلئمة

إٔب تسارع ُب النمو، كىذا ما ٬تعل التقدـ التكنولوجي يتسارع خاصة أف البحوث ٖتسن من 
فبالنسبة للدكؿ النامية فاف ا٩تفاض . ، ٦تا ٭تقق أرباحا ُب اإلنتاجية(5)كفاءة اإلنتاجية

مستويات االستثمار، كىشاشة  السوؽ الداخلي كسوء االستخداـ للقدرات اإلنتاجية ٯتكن 
التغلب عليها من خبلؿ تطوير مسار التكامل كمن خبلؿ ما ٭تققو من مزايا مرتبطة ْتجم 
السوؽ األدٗب الكفء، كتركز ا١تؤسسات باإلضافة إٔب أف توسيع السوؽ سيزيد من كجود 

ا١تنافسة، حيث أف اإللغاء الكلي أك اٞتزئي للوسائل اٟتمائية بُت الدكؿ األعضاء ُب التكامل 
يؤدم إٔب خلق بيئة كظركؼ أكثر تنافسية ٦تا يلغي ا١تراكز االحتكارية اليت كانت قبل تشكيل 

اإلٖتاد، كيرجع ذلك إٔب أف إنتاج السلع الية سيواجو منافسة قوية من السلع ا١تماثلة 
٦تا يدفع ا١تنتجُت إٔب ٖتسُت إنتاجهم ٔتعٌت زيادة الكفاءة ،ا١تنتجة داخل دكلة عضو أخرل 

اإلنتاجية ٦تا يؤدم إٔب ا٩تفاض تكلفة الوحدة من السلعة ٤تل التنافس كيظهر ذلك خاصة 
ُب الدكؿ اليت كانت تتمتع فركعها اإلنتاجية  بدرجة عالية من اٟتماية قبل تشكيل التكامل 

 .اٞتهوم
 كنعٍت هبا اال٩تفاض ُب نفقة رؾم١ك اٌّضا٠ب اٌّزشرجخ ّٓ ٚفشاد اٌؾغُ  1-2-2

إنتاج السلعة نتيجة ١تزايا اإلنتاج الكبَت إذ أف نظرية اإلٖتاد اٞتمركي تفًتض ثبات نفقة إنتاج 
الوحدة من السلعة أيا كاف حجم اإلنتاج كحجم الوحدات اإلنتاجية اليت تقـو بو كىو فرض 

تبسيطي، غَت أف الواقع االقتصادم اٟتإب يسلم بفنو كلما زاد اإلنتاج ككلما زادت 
ا١تشركعات اليت تقـو بو، أدل ذلك إٔب تناقص نفقة إنتاج الوحدة من السلعة كذلك حىت 
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حد معُت، كتنجم ىذه األخَتة عن اتساع حجم السوؽ بسبب التكامل ٦تا يتيح فرص 
الدخوؿ إٔب أسواؽ جديدة ك بالتإب يزيد اإلنتاج كيساىم ُب تزايد غلة اٟتجم اليت تنتج عن 

. (6)ا٩تفاض تكلفة ا١تدخبلت  ا١تستوردة
إف انفتاح االقتصاد ال ينتج فقط عن تصدير السلع كإ٪تا : رؾف١ض االعزضّبس 1-2-3

بدخوؿ للشركات ا١تتعددة اٞتنسيات اليت تسعى إٔب االقًتاب من سوؽ ُب طور النمو، 
كلقد تطور االستثمار األجنيب . كاستخداـ يد عاملة ٤تلية رخيصة أك مراقبة مورد ١تادة خاـ

ا١تباشر بدرجة سريعة جدا خبلؿ العشريات األخَتة ا١تتعاقبة ىذا التطور يرجع إٔب ٖترير حركة 
رؤكس األمواؿ ككذا إنشاء السوؽ األكركبية ا١توحدة، أين ترغب الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات 

بالفعل فاف إقامة منطقة للتبادؿ اٟتر أك اٖتاد ٚتركي تعطي ىذه . ُب اخذ أماكن ٢تا
الشركات إمكانية الدخوؿ إٔب فضاء متكامل من خبلؿ عدة مواقع لئلنتاج، كبالتإب 

االستفادة من اقتصاديات اٟتجم ٦تا يؤدم إٔب تطوير ُب تدفق  االستثمارات األجنبية 
. ا١تباشرة
 

: ٚالِ ّٚٛائك  اٌزىبًِ اٌّغبسثٟ -2
 تعترب فكرة الوحدة ا١تغاربية  فكرة :ٔجزح ربس٠خ١خ ّٓ اٌزىبًِ اٌّغبسثٟ 2-1

قدٯتة، فدكؿ ا١تنطقة تتقاسم لغة كديانة كاحدة، باإلضافة إٔب حقبة تارٮتية مشًتكة ك٤تيط 
جغراُب كاحد، ىذه العناصر قد حددت منذ البداية خلق ىوية مغاربية مشًتكة لشعوب 

كقد زادت الرغبة ا١تشًتكة ُب ٤تاربة االستعمار من ركابط التضامن بُت شعوب . ا١تنطقة
ا١تنطقة، فكانت أكٔب ا١تبادرات لتحقيق كحدة فعلية ُب طنجة با١تغرب ُب أكاخر شهر أبريل 

، أين عقدت ٣تموعة من األحزاب ا١تغاربية، ٔتشاركة ٦تثلُت لعدد من األحزاب 1958من عاـ 
من ا١تغرب كتونس كاٞتزائر، كخبلؿ عقدم الستينيات كالسبعينيات من القرف ا١تاضي طيرحت 
عدة مبادرات لتوحيد دكؿ ا١تغرب العريب ُب شكل معاىدات ثنائية، كالبعض اآلخر ُب شكل 

إتفاقيات تشمل كل أك معظم دكؿ ا١تغرب العريب، ك٘تثلت أكؿ مبادرة جادة لتفسيس ىذا 
الذم صدر عن قادة كل من اٞتزائر كموريتانيا كا١تغرب كتونس " إعبلف زرالدة"اإلٖتاد ُب 

، 1988كليبيا، خبلؿ لقائهم على ىامش القمة العربية اليت استضافتها اٞتزائر ُب جواف عاـ 
كىو اإلعبلف الذم أكصى بتشكيل ٞتنة تبحث ُب إ٬تاد كسائل ٖتقيق كحدة ا١تغرب العريب، 

 أعلن قادة الدكؿ ا٠تمس خبلؿ اجتماع ٢تم 1989كُب السابع عشر من شهر فرباير عاـ 
كلقد ". إٖتاد ا١تغرب العريب"ٔتراكش ُب ا١تملكة ا١تغربية عن تفسيس إٖتاد إقليمي ٖتت اسم

:   (7)٘تثلت األىداؼ ا١ترجوة من إقامة اإلٖتاد كما يلي
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ا٢تدؼ من قياـ اٖتاد ا١تغرب العريب ىو تقوية العبلقات بُت الدكؿ األعضاء، كال  . أ
سيما ُب اجملاالت االقتصادية كالثقافية كالعسكرية كالدكلية، كجعل ىذه الدكؿ ٣تموعة 

 .متكاملة كأكثر استمرارية كاستدامة
كتنص ا١تعاىدة ا١تنشئة الٖتاد ا١تغرب العريب على السعي ا١تتواصل لتحقيق التكامل  . ب

ستكوف االتفاقية أرضية مبلئمة حقيقية التاـ حىت يصبح لبلٖتاد كزنو على الساحة الدكلية، ك
 .٠تلق اٖتاد أكسع ليشمل دكال عربية كإفريقية

كهتدؼ االتفاقية أيضا إٔب إقامة سياسة موحدة ُب ا١تيداف السياسي من أجل  . ت
ترسيخ الوفاؽ بُت الدكؿ األعضاء كُب ميداف الدفاع من أجل ٛتاية استقبلؿ كل دكلة من 
ىده الدكؿ، كُب ا١تيداف الثقاُب ٛتاية القيم ا١تشًتكة للهوية العربية، كُب ا١تيداف االقتصادم 

 .من أجل ٖتقيق النمو ُب القطاع الصناعي، التجارم، االجتماعي للدكؿ األعضاء
كيتم ٔتوجب اتفاقية مراكش  كضع إسًتاتيجية مغاربية مشًتكة طموحة، يتم من خبل٢تا 

 يتم 2000 كُب آفاؽ 1995، اٖتاد ٚتركي قبل ّناية 1992إقامة منطقة للتبادؿ اٟتر قبل ّناية 
لتجسد ا١ترحلة التالية الوحدة االقتصادية أين يتم توحيد السياسات . إنشاء السوؽ ا١تشًتكة

.  كبرامج التنمية
يعترب التكامل ا١تغاريب من الفرص ا١تضيعة حاليا، : ٚالِ اٌزىبًِ اٌّغبسثٟ   2-2

فبالرغم من أف االىتماـ ٔتوضوع التكامل االقتصادم ُب ا١تغرب العريب قد بدأ منذ الستينيات 
، كبالرغم من تشكيل اٖتاد ا١تغرب العريب ُب  ف إال أف االٖتاد ا١تغاريب  1989من القرف ا١تنصـر

كمنذ فًتة كاجو عدة مشاكل منها ما ىو اقتصادم كتفاقم أزمة ا١تديونية كمشكلة البطالة، 
ىذا إضافة إٔب ا٠تبلفات السياسية خصوصا على القضية اٞتوىرية ُب ا١تنطقة ا١تتمثلة ُب 

. مشكلة الصحراء الغربية
لقد عرفت السنوات األخَتة اليت عقبت تفسيس االٖتاد تطورا ىاما ُب ٣تاالت 

العبلقات االقتصادية منها التزايد الكبَت للتكتبلت اٞتهوية االقتصادية ُب العآب كاليت تتميز 
ُب غالبيتها بكثافة كمتانة الركابط كالصبلت االقتصادية كالتجارية السائدة بُت أعضائها، إال 

أف حجم ا١تبادالت كالركابط االقتصادية كالتجارية بُت بلداف ا١تغرب العريب يعترب ضعيف 
ُب ّناية عقد الثمانينات، ُب حُت أف نسبة  %5جدا، حيث ٓب  تتجاكز على العمـو نسبة 

 من حجم صادرات كل دكلة من الدكؿ ا١تغاربية  %70ٕتارهتا مع اإلٖتاد األكركيب يتجاكز 
كيوضح لنا اٞتدكؿ ا١توإب ا١تبادالت التجارية البينية للبلداف ا١تغاربية . (8)مع اإلٖتاد األكركيب

ما ٯتكن استنتاجو من ىذا اٞتدكؿ ىو ضعف .  ٔتبليُت الدكالرات1988خبلؿ سنة 
. العبلقات التجارية بُت البلداف ا١تغاربية سواء من حيث التصدير أك االستَتاد
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: الوحدة 1988: المبادالت التجارية المغاربية البينية خالؿ سنة: (1)جدوؿ رقم 
مليوف دوالر أمريكي 

المغرب  ليبيا الجزائر البلد
 تونس موريتانيا األقصى

الجزائر 
 - 29 5,5 5,5 78,0 

ليبيا 
 8,2 - 0,9 - 7,7 

المغرب 
 4,8 3,2 - 96 10,7 األقصى

موريتانيا 
 3,3 - 0,23 - - 

تونس 
 57,0 37 11,5 0,2 - 

  (9)٤تمد الشريف منصور . أعن:  ا١تصدر
 

:      (10)اٌْٛاًِ اٌّغبّذح ٍّٝ ل١بَ اٌزىبًِ فٟ ِٕيمخ اٌّغشة اٌْشثٟ 2-3
شفّنا ا١تسا٫تة ُب ٖتقيق التكامل ا١تغاريب، ٯتكن  تتميز دكؿ ا١تغرب العريب بعوامل عديدة من

:   إٚتا٢تا فيما يلي
إف عامل اٞتوار مهم جدا ألم  عملية تكامل، كُب : العامل الجغرافي والتاريخي . أ

ا١تغرب العريب فاف اٟتدكد ا١تشًتكة تسهل عملية التبادؿ كتسهم كذالك ُب ترقية التعاكف 
، حيث ٭تتل ا١تغرب العريب موقعا جغرافيا متميزا اٞتهوم ُب ا١تنطقة اليت تشكل كحدة جغرافية

ُب مشاؿ أفريقيا ٭تده مشاال البحر األبيض ا١تتوسط كغربا ايط األطلسي كجنوبا ٣تموعة من 
ك٘تتلك دكؿ ا١تغرب العريب تاريخ . الدكؿ اإلفريقية باإلضافة إٔب الوضع ا١تناخي ا١تتشابو

فقد شهدت ا١تنطقة العديد من الغزكات ا٠تارجية إضافة إٔب ا١تصَت . مشًتؾ طويل كثرم
لدكؿ ا١تنطقة، كوّنا خضعت لبلستعمار األكركيب، ٦تا ساىم ُب تزايد التضامن  (11)ا١تشًتؾ

 .بُت سكاف ا١تنطقة من أجل تشكيل جبهة مشًتكة للمحاربة االستعمار
تتميز دكؿ ا١تنطقة بتنوع للموارد الطبيعية فالبعض من ىذه : العامل االقتصادم . ب

ُب حُت يعتمد اقتصاد دكؿ أخرل  (اٞتزائر كليبيا)الدكؿ  يعتمد اقتصادىا على اركقات 
كىذا التنوع يعزز ضركرة قياـ تكامل بُت ىذه . على الفبلحة كالسياحة كالصيد البحرم

البلداف ُب إطار التبادؿ فيما بينها من جهة كللمنافسة من جهة أخرل، فا١تنافسة موجودة 
بُت دكؿ ا١تنطقة حيث أف لكل دكلتُت على األقل تشابو ُب ا١تيزة النسبية بالنسبة للموارد 

ا١تغرب )الطبيعية اليت تتميز هبا، باإلضافة إٔب ا١تيزة التنافسية ُب بعض الصناعات منها النسيج 



477 

 

كمن العوامل ا١تساعدة أيضا على ٖتقيق (. اٞتزائر)كالصناعات البًت ككيماكية  (كتونس
التكامل ُب ا١تنطقة  كجود ٕتارة موازية  ىامة بُت دكؿ ا١تنطقة، تبُت كجود فرص حقيقية 

ازدىارا كبَتا خاصة على للتبادؿ اٞتهوم اليت ٬تب ترقيتها، كقد شهد ىذا النوع من التجارة  
.  1994اٟتدكد ا١تغربية اٞتزائرية قبل أف تغلق ىذه اٟتدكد ُب سبتمرب 

كتشًتؾ ىذه الدكؿ ُب كجود عناصر بشرية متقاربة ٕتمع بينها كحدة اللغة ككحدة 
الدين، حيث أف ىذه الدكؿ تدين اإلسبلـ كتتحدث اللغة العربية باإلضافة إٔب كضع 

. دٯتوغراُب متقارب
 كل ا١تؤىبلت :عٕٛة ث١ٓ اٌذٚي اٌّغبسث١خ- ّٛائك اٌزىبًِ عٕٛة  2-4

السابقة كاف ٯتكن ٢تا أف تؤدم إٔب تكامل حقيقي بُت الدكؿ ا١تغاربية فبالرغم من األىداؼ 
. الطموحة اليت ًب تبنيها ُب االتفاقية  ا١تؤسسة لبلٖتاد إال أّنا ٓب تتحقق على أرض الواقع
فالتعاكف االقتصادم اٞتهوم ُب ا١تنطقة كالذم كاف يعوؿ عليو من اجل إحداث تقارب 
سياسي ٓب ينطلق حىت،  حيث ٓب يتم تنفيذ ا١ترحلة األكٔب من ا٢تداؼ كا١تتمثلة ُب إقامة 

منطقة التبادؿ اٟتر، فهناؾ العديد من العوائق االقتصادية كالسياسية اليت تقف حائبل أماـ 
ٯتكن استعراضها فيما . تشكيل حقيقي كفعاؿ ألم تكامل جهوم يشمل الدكؿ ا١تغاربية

:  يلي
: التعارض بُت األنظمة االقتصادية للدكؿ ا١تعنية :اٌْٛائك االلزقبد٠خ 2-4-1

فبعض من الدكؿ ا١تغاربية تتبع النظاـ الليربإب كالبعض اآلخر تبٌت النظاـ االشًتاكي ٦تا يسبب 
تعارض ُب تنسيق كانسجاـ السياسات االقتصادية كالتجارية ٦تا يشكل عائقا ىاما أماـ تطور 

 .التكامل ا١تغاريب
ضيق السوؽ ا١تغاربية بسبب ضعف درجة التكاملية بُت االقتصاديات كاستمرار  . أ

، إضافة إٔب كثافة (12)مليوف مستهلك 80التفكك فيما بينها  ٦تا يغيب سوؽ إقليمية قوامها 
اٟتواجز اٞتمركية كثقل أعباء اإلجراءات كثقل أعباء اإلجراءات اإلدارية، فضبلن عن غياب 

شكلت كلها عناصر أثنت ا١تستثمرين الغربيُت عن . خطوط النقل اٟتديدية كالربية اٟتديثة
التوجو إٔب الضفة اٞتنوبية للمتوسط، اليت ال تستقطب حاليان سول اثنُت ُب ا١تائة فقط من 

االستثمارات ا٠تاصة األكركبية، فيما ىي تتجو بكثافة إٔب أمريكا البلتينية كآسيا كأكركبا 
 .الشرقية

منها  ٖتتل الدكؿ ا١تغاربية مكانة ىامة نظرا للموقع ا١تتميز، كٟتجم الثركات كا١توارد  . ب
كتشكل ىذه ا١تؤىبلت . الطاقة ا٢تائلة، مواد أكلية، منتجات ٝتكية، كالصناعة السياحية

أساسا قويا لتطوير عبلقات اقتصادية تعاكنية فيما بينها، إال أف غياب االستثمارات يقلل من 
ىذا الدكر، فاالستثمارات األجنبية غَت كافية ُب ا١تنطقة بسبب ضيق السوؽ ا١تغاربية الناتج 
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ا١تغرب العريب الكبَت على أرض الواقع  باإلضافة إٔب حذر ا١تستثمرين  عن عدـ ٕتسيد ٕتمع 
اتملُت، ليس فقط األجانب كإ٪تا أيضا ا١تستثمرين الوطنيُت، ٦تا ينعكس سلبا على تطوير  

التنمية  ٦تا ينجر عنو  تفخر على ا١تستول االجتماعي  بسبب ضعف ُب االقتصاد الذم 
يرفع نسبة البطالة، كما يؤثر ُب السياسات الًتبوية كالصحية، ككذا ُب التطور كالتجهيزات 

 .اْب ... اٞتهوية
النقل، )منها ضعف ُب ا٢تياكل القاعدية ، العراقيل ذات الطبيعة ا٢تيكلية . ت

الكربل  نتيجة ضعف االستثمار ُب ىذه ا١تشاريع حيث توقفت ا١تشاريع  (....االتصاالت
 ا١تغاريب، لبلندماج الرئيسية ا١تشاريع ٘تويل عن للتجهيز، نتيجة توقف ا١تساعدات األكركبية

 . أماـ أم تقدـ معترب ١تسار التكاملتقف عوائق كىي
الصعوبات الكبَتة فيما ٮتص ٘تويل ا١تبادالت اٞتهوية بسبب عدـ قابلية تبديل  . ث

 . (13)النقود، باإلضافة إٔب نقص ُب توفَت العمبلت ُب بعض األحياف
كإذا كانت الصعوبات االقتصادية ٖتد من إمكانيات  :اٌْٛائك اٌغ١بع١خ  2-4-2

التبادؿ، فاف العقبات ذات الطبيعة السياسية ىي السبب ا١تباشر ُب توقف ا١تسار 
سببا " لوكريب"ُب البداية شكلت قضية .  ٖتد من إرادة الدكؿ ُب التعاكفكاليتالتكاملي 

فاٟتضر الدكٕب على ليبيا قد اثر على باقي أعضاء االٖتاد من خبلؿ : (14)الضطراب االٖتاد
العقوبات اليت فرضتها األمم ا١تتحدة على ليبيا، ٍب جاءت األزمة الداخلية األمنية  ُب اٞتزائر 

فقد  أدت  ىذه من خبلؿ اإلرىاب  قد تسببت ىي األخرل ُب عزؿ اٞتزائر كمن ًب 
األحداث إٔب انقساـ دكؿ االٖتاد حيث ركزت اٞتزائر على عبلقاهتا ا٠تارجية من جهة ُب 

. الوضعية الداخلية ترقية اسًتاتيجيات فردية اليت تناقض التعاكف ا١تغاريبحُت ًب استغبلؿ 
.  كأخَتا النزاع اٟتدكدم الذم خص معظم دكؿ االٖتاد قد استمر ُب إفساد العبلقات ا١تتبادلة
خصوصا  العائق الرئيسي للتكامل ا١تغاريب بُت اٞتزائر كا١تغرب كا١تتمثل ُب  قضية الصحراء 

كبالرغم من إعادة الوفاؽ بُت الدكؿ ا١تغاربية قد ٝتح بتشكيل االٖتاد،  فاف  التوتر . الغربية
غلق اٟتدكد بُت اٞتزائر   1994بدأ  يظهر من جديد  خبلؿ التسعينات إٔب أف ًب سنة 

كا١تغرب، كباإلضافة إٔب األحداث السابقة ىناؾ عوائق سياسية أخرل كيتعلق األمر 
بالسياسات ا١تغاربية ا١تتباينة، ٦تا أدل إٔب التنافر بُت الدكؿ ا١تغاربية نتيجة للمخاكؼ من 

تغييب السلطة الوطنية لصاّب سلطة فوؽ قومية يفرضها التكامل اٞتهوم، كاف ستمكن من 
تثبيت أسس الدٯتقراطية كٖتقيق تطور سياسي من خبلؿ ٖتقيق ا١تطالب السياسية كيشكل 

ذلك حقبل مبلئما لتطور دكلة اٟتق كالقانوف كٖترير اٟتياة السياسية من قبضة دكؿ ذات 
.  مطلق حكم 
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ىو ، من أىم عوامل ٧تاح أم تكامل اقتصادم: ئّبلخ اٌز١ّٕخ االعزّب١ّخ 2-4-3
إال أف الوضع . التدفق الكبَت للسلع كا٠تدمات إضافة إٔب حرية تنقل اليد العاملة كرأس ا١تاؿ

ُب منطقة ا١تتوسط ال يشهد ىده الديناميكية خاصة على مستول ا١تبادالت البشرية كاليد 
العاملة نتيجة لقرارات سد اٟتدكد بُت كل فًتة كأخرل، فا١تبلحظ ىو الغياب  شبو تاـ 

للتواصل بُت الفاعلُت االقتصاديُت، العبلقات التجارية كا١تالية ال ٯتكن أف يقيمها إال 
شركائهم، زبائنهم كمزكديهم داخل مقاكالت، بنوؾ، مؤسسات  أشخاص يتواصلوف مع 

إف ىذا . اْب... كمنظمات تعاكف ال مركزم التكوين ا١تهٍت، ٚتعيات، منظمات ثقافية 
كتغيَت العقليات كالتعامل  التواصل بتعدد مشاربو، ىو الذم يهيف التعارؼ كالتفاىم ا١تتبادؿ، 

. ُب كل ميادين اٟتياة االجتماعية
 

: آفبق اٌزىبًِ اٌّغبسثٟ -3
إف التكامل االقتصادم ُب حوض ا١تتوسط كاف كاف متطورا ُب االٕتاه العمودم أم 

جنوب ٔتوجب الشراكة االكركمتوسطية، فانو يشهد تعثرا كبَتا على ا١تستول األفقي  -مشاؿ
جنوب خاصة بالنسبة للدكؿ ا١تغاربة  فبالرغم من مشركعية أىدافو فاف االٖتاد - أم جنوب

فقد بقي خاضعا لئلرادة ، ا١تغاريب ال ٯتثل حاليا  إال رمزا، فبسبب ىيكلو ا١تؤسسي ا١تتجمد 
كيرجع توقع ا١تسار التكاملي إٔب ٣تموعة من  العراقيل ذات طابع . السياسية ك١تيوالت اٟتكاـ

سياسي كاقتصادم ًب ذكرىا أعبله، كالسؤاؿ ىو ىل ال تزاؿ ىذه العوائق موجودة كلها 
كبنفس التفثَت؟ أـ ىل بعضها قد زاؿ أك ضعف؟    

٣تموعة من األحداث السياسية  1999لقد شهدت سنة : بالنسبة للعوائق السياسية
ا١تتتابعة بعثت اآلماؿ من جديد حوؿ إمكانية االندماج بُت الدكؿ ا١تغاربية، فقد  ًب حل  

ُب اٞتزائر، ك الذم أدل إٔب " الوئاـ ا١تد٘ب "كرفع اٟتصار عن ليبيا، تبٍت قانوف "لوكريب"قضية 
إّناء األزمة الداخلية، إضافة إٔب الضغط الذم ٘تارسو الدكؿ األكركبية على الدكؿ ا١تغاربية 

 . من أجل ٖتقيق الوحدة  األفقية
كبالنسبة للمشكلة بُت اٞتزائر كا١تغرب، فاف قضية حل  النزاع ُب  الصحراء الغربية  -

ال ٯتكن أف يشكل عقبة أماـ تشكيل كحدة اقتصادية مغاربية، فتجربة إسبانيا كبريطانيا اللتُت 
ٓب ٯتنعهما ا٠تبلؼ على جبل طارؽ من االنتماء معان إٔب االٖتاد األكركيب، ككذلك فرنسا 

 .كبلجيكا اللتُت ٓب ٖتيل النزاعات اٟتدكدية القائمة بينهما دكف تكثيف العبلقات االقتصادية
بالنسبة للتعارض ُب األنظمة االقتصادية ا١تغاربية، فقد : بالنسبة للعوائق االقتصادية

فقد تبنت ٚتيع الدكؿ ا١تغاربية  نظاـ . حصل تطور كبَت ىنا ُب تقارب األنظمة االقتصادية
كبالرغم من ضعف التجارة البينية بسبب العوائق على التجارة . السوؽ كٖترير األسواؽ
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ا١تغاربية البينية، إال أف انضماـ ىذه الدكؿ إٔب منظمة التجارة العا١تية سيؤدم إٔب زكاؿ كثَت 
.  من ىذه العوائق

قررة للعاـ ا١تقبل بناء 
ي
كمع االستعداد إلقامة منطقة تبادؿ حرى مع االٖتاد األكركيب، ا١ت

على اتفاقات الشراكة اليت كقعت عليها ثبلثة بلداف مغاربية مع االٖتاد، يبدك األمر أكثر 
إٟتاحان  لتحقيق التكامل ا١تغاريب، كوف النسيج االقتصادم الي مهدد بسبب إدارتو 

 . التقليدية كصغر حجمو كضعف إمكاناتو التكنولوجية كالتسويقية
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اٌخبرّخ  
 

     إف مسار التكامل ا١تغاريب يظهر طويل كمعقد بسبب ٣تموعة من العراقيل االقتصادية 
إال أف الوضع العا١تي اٞتديد  كالتحديات اليت يفرضها تلـز الدكؿ . كالسياسية كما رأينا سابقا

ا١تغاربية من اجل تفعيل التكامل بينها كذلك من خبلؿ خلق ديناميكية اندماجية  حقيقية 
ٕتسد آماؿ كتطلعات الدكؿ ا٠تمس ففكؿ  ما ٖتتاجو الدكؿ ا١تغربية  ىو ٕتاكز خبلفاهتا 

الداخلية باإلضافة ككذا تفعيل اٖتاد ا١تغرب العريب كتكثيف التنسيق ُب كافة اجملاالت كتوحيد 
التوجهات ُب إطار اٖتاد ا١تغرب العريب كاستكماؿ ىياكلو كآلياتو ضمانا لسَت أعمالو على 

كُب ىذا الصدد ٯتكن صياغة . الوجو األفضل لتحقيق أىداؼ االٖتاد كطموحات شعوبو
 : التوصيات التالية

جنوب ُب حوض التوسط بُت الدكؿ - ضركرة تعميق التكامل األفقي جنوب . أ
ا١تغاربية، ألنو الوسيلة الوحيدة ُب الوقت اٟتإب من أجل ٖتقيق التنمية، كزيادة رفاىية 
الشعوب ا١تعنية، باإلضافة إٔب أف ىذا التكامل يعزز ا١توقع التفاكضي ٢تذه الدكؿ أماـ 

 . شركائها
أ٫تية استغبلؿ الشراكة االكركمتوسطية ُب إزالة العوائق على التجارة البينية ُب  . ب

اٞتنوب، فاتساع األسواؽ الداخلية للدكؿ ا١تغاربية يشكل شرطا ضركريا لتنمية ا١تنطقة خاصة 
آلثارىا ا٢تامة على تنوع ا١تبادالت كعلى ٖتقيق اقتصاديات السلم، كا١تيزة النسبية ما بُت 

 .الفركع كعلى جذب االستثمار
ضركرة كسب ثقة ا١تستثمرين األجانب  من خبلؿ فتح سوؽ مغاربية إقليمية  . ت

إضافة إٔب أف إلغاء اٟتواجز اٞتمركية كٗتفيف أعباء اإلجراءات . مليوف مستهلك 80قوامها 
اإلدارية، كٕتسيد  خطوط النقل اٟتديدية كالربية اٟتديثة، كلها عناصر تساىم ُب استقطاب  

 . ا١تستثمرين الغربيُت إٔب  التوجو إٔب الضفة اٞتنوبية للمتوسط
تفعيل الوحدة اٞتمركية كاليت تشكل ا١تدخل األكثر كاقعية لتحقيق إدماج  . ث

فلن يشكل ٘تاثل ا١تنتجات الصناعية . االقتصادات ا١تغاربية كٖتقيق التكامل اإلقليمي
 .كالزراعية ُب الدكؿ عائقا أماـ ٖترير التجارة

ضركرة االستفادة من التجارب التكاملية ُب العآب خاصة تلك الشبيهة بالتكامل  . ج
كاليت ٘تثل تكامل من نوع « مركوسور»ا١تغاريب ك٘تكن اإلشارة ُب ىذا السياؽ إٔب ٕتربة 

جنوب أيضا ُب  جنوب أمريكا البلتينية، كىي السوؽ اليت انطلقت بفربعة بلداف -جنوب
كبالرغم من أف بلداف أمَتكا اٞتنوبية كانت . كتسعى لضم ٚتيع بلداف أمَتكا اٞتنوبية إليها

أقل ٪توان كأدٗب شفنان من البلداف ا١تغاربية إال أّنا استطاعت ُب عقدين من الزمن أف تصل إٔب 
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كذلك مرت البلداف اآلسيوية من ا١تسار نفسو إذ كاف مستول دخل . ما كصلت إليو حاليان 
. الفرد فيها أقل من البلداف ا١تغاربية ُب السبعينات ليقفز اليـو إٔب ضعفُت كثبلثة أضعاؼ

كيرجع السبب ُب دلك إال االىتماـ بالتنمية البشرية على صعيد التعليم كالصحة كا١تؤسسات 
كذلك ما صنع االستقرار الداخلي كأّنى اٟتركب األىلية كأرسى مناخان من . الدٯتقراطية

كبالرغم من ا٠تبلفات نتيجة ا١تنافسة القوية بُت . التعاكف بُت اٞتَتاف بعد عقود من الصراعات
األعضاء إال أنو ٘تت معاٞتة ا٠تبلفات على أساس إف اٟتلوؿ اٟتقيقية تتطلب مزيدان من 

كىذا ما ىو مطلوب من قاطرٌب االٖتاد ا١تغاريب اٞتزائر كا١تغرب . االندماج كليس العكس
ُب ا١تائة من عدد السكاف اإلٚتإب كاللذين ٯتكن أف يلعبا دكران شبيهان  75اللذين يشكبلف 

 .بدكر أ١تانيا كفرنسا ُب بناء الوحدة األكركبية
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 وّبي اٌذ٠ٓ ثٓ

 ر١غّغ١ٍذ اٌغبِْٟ اٌّشوض

 

 :اٌٍّخـ

 خبل٢تا من تتم اليت العوامل أىم من( األصدقاء )الرفاؽ كٚتاعة كا١تدرسة األسرة تعد     
 اٞتماعة لو تعد أسرة ُب يولد الطفل"بفف م1995 الكندرم أكد كقد. االجتماعية التنشئة
 األـ أحضاف كبُت األسرة ىذه طريق كعن كقيمو، كتقاليده كعاداتو لغتو فيها يتعلم اليت األكٔب
 فيمتد اٟتياة بو تتدرج ٍب ٞتوارىا كيطمئن بفمو الطفل فيتعلق االجتماعية التنشئة عملية تبدأ

 تكسبو اليت مدرستو ُب لينتظم أسرتو عن ما حد إٔب يستقل ٍب كذكيو، كإخوتو أبيو إٔب بتعلقو
 تنشئتو تتطور ذلك بعد كالقيم، كاالٕتاىات كا١تعا٘ب السلوكية كالتوقعات العادات من مزيدان 

 ُب قدمان  بو تسَت أخرل ٚتاعات من للطفل هتيئو كما ا١تدرسة تلك طريق عن االجتماعية
  األصدقاء ٚتاعة ُب عضوان  معهم ليصبح بفصدقائو، يتصل عندما كذلك التنشئة تلك مدارج

 لكن ،(1)كا١تدرسة األسرة شفف ذلك ُب شفّنا ا١ترجعية ٚتاعتو لو األصدقاء ٚتاعة لتصبح أك
 تنعكس خاصة كعوامل ظركؼ االجتماعية العوامل ىذه من كاحدة لكل فإف الوقت نفس ُب

 كالدخل لؤلسرة ا١تعيشي ا١تستول فمثبل اٟتياتية، كأداءاتو مساراتو ُب ذاتو الفرد على بدكرىا
 تكوين ُب مؤثرة عوامل كلها تشكل للوالدين كالتعليمي الثقاُب ا١تستول إٔب باإلضافة الفردم

 قياـ مدل ّتبلء كتوضح تظهر كصورة ألسرتو عاكسة مرآة يصبح ْتيث الفرد، شخصية
. ألخر كقت من ا١تتطورة بواجباهتما األبوين
 قد ىذا إٔب كباإلضافة نفسها باألسرة متعلقة بظركؼ مرتبطة العوامل تلك تبقى لكن     

 كتنمية الفرد تكوين ُب دكرىا كعلى ا١تدرسة على تؤثر أخرل كظركؼ عوامل إٔب نلمح
 ا١تادية كاإلمكانيات التفطَت كالعوامل الظركؼ تلك كمثاؿ كالعلمي، الًتبوم كٖتصيلو مستواه

 كرفقائو التلميذ بُت اٟتاصل كاالحتكاؾ التعامل فإف ذلك على كزيادة فيها، ا١تتوفرة كالبشرية
 على إ٬تابا أك سلبا إما تنعكس قد كعوامل ظركؼ ُب يكوف قد ا١تؤسسة داخل زمبلئو أك

 الظركؼ تلك أف فيو شك ال ك٦تا شخصيتو، تكوين كمدل كأداءه سلوكو كبا٠تصوص ذاتو
 ىي ترتبط فيها اٟتديث سبق كاليت االجتماعية التنشئة على القائمة بالنظم ا٠تاصة كالعوامل
 كالنشاط النظم تلك بُت عبلقة كىناؾ كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٔتمارسة كذلك
 التنشئة نظم بُت اٟتاصل االرتباط ُب البحث الباحث أراد ذلك من كانطبلقا. الرياضي البد٘ب

. كالرياضي البد٘ب كالنشاط االجتماعية
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- ا١تتوسط التعليم تلميذ- ٦تارسة- االجتماعية التنشئة: اٌّفزبؽ١خ اٌىٍّبد
. الرياضي البد٘ب النشاط

Résumé: 

         le groupe familial, l'école et les pairs (amis) sont des facteurs les plus 

importants à travers laquelle la socialisation. A été confirmée par Al-

Kandari (1995) que «l'enfant est né dans une famille est un groupe d'abord 

apprendre la langue, les coutumes, les traditions et les valeurs, et à travers 

cette famille et entre les bras de sa mère commence le processus de 

socialisation est liée à l'enfant avec sa mère et rassurant de son côté et puis 

allant lui, la vie est revendiquée Ptalgah à son père et ses frères et sa famille 

, puis monter dans une certaine mesure de sa famille pour assister à son 

école, qui gagne plus que les coutumes et les attentes comportementales, les 

significations, les attitudes et les valeurs, puis évoluer l'éducation au 

développement social par le biais de l'école et la configuration de l'enfant à 

partir des autres groupes il aller de l'avant dans les pistes de cette éducation, 

lorsqu'elles se rapportent à ses amis, pour devenir avec un membre d'un 

groupe d'amis ou de devenir amis du groupe a son groupe de référence, 

comme la famille et l'école, mais dans le même temps, chacun de ces 

facteurs, les conditions sociales et les facteurs spéciaux ont également 

réfléchi sur l'individu lui-même dans ses voies, et ses performances de la 

vie, par exemple, le niveau de vie pour la famille et le revenu par habitant 

ainsi que au niveau culturel et éducatif des parents sont autant de facteurs 

influents dans la formation de la personnalité de l'individu, de sorte que 

l'image miroir de sa famille et à comparaître et de faire effacer la mesure 

dans laquelle les parents devoirs avancé de temps à autre, 

      Mais garder ces facteurs liés aux conditions liées à la famille elle-même, 

ainsi que cela peut impliquer des facteurs et d'autres circonstances affectant 

l'école et son rôle dans la formation de l'individu et le niveau de 

développement et rassemblé une éducation, la science, et un exemple de 

telles circonstances et d'encadrement des facteurs et des ressources 

matérielles et les ressources humaines mises à leur disposition, et d'ailleurs, 

les opérations ainsi que le frottement gagner entre l'étudiant et de ses 

compagnons ou des collègues au sein de l'institution peut être dans les 

circonstances et les facteurs, ce qui peut refléter soit positivement ou 

négativement sur lui-même, et en particulier le comportement et les 

performances et la composition de son caractère, qui ne fait aucun doute que 

les circonstances et les facteurs de systèmes basés sur la socialisation et déjà 

parler qui sont associés ainsi que l'exercice de l'élève l'activité physique et 

sportive et il ya une relation entre ces systèmes et les sports d'activité 

physique. Sur la base de cette recherche, le chercheur a voulu lien existe 

entre les systèmes de socialisation, l'activité physique et des sports. 
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Les mots clés: socialisation, exercer, élève d’enseignement moyen: 

l’activité physique et sportive. 

 
  :اٌجؾش ِٚؾىٍخ دِـخِـك -1

 التعبَت كسائل من كسيلة كاٟتضارات العصور مر على كالرياضي البد٘ب النشاط بقي       
 اليومية اٟتياة أسس من كيعترب اجملتمع ُب التفاعل ركيزة كىو كالثقاُب االجتماعي البد٘ب،
 لضماف باألحرل أك العيش لضماف كحيدة كسيلة كالرياضي البد٘ب النشاط قدٯتا كاف حيث
 الذم ا١تذىل التطور أدل ما سرعاف كلكن كالسباحة الرماية اٞترم، على يعتمد فكاف البقاء،
 يعترب الذم كالرياضي البد٘ب النشاط ١تمارسة جديدة طرؽ خلق إٔب عامة بصفة العآب شهده

 أنو إٔب باإلضافة الناس، من كبَتة فئة ٘تس اليت كالثقافية االجتماعية النشاطات من نوع اليـو
 حيث من األفراد بُت االجتماعية كالعبلقات الركابط ُب كبَت بقدر تتحكم ظاىرة أصبح
 ا١تراىقة مرحلة ىي حاٝتة ٔترحلة ٯتر حياتو خبلؿ الفرد أف كباعتبار البد٘ب، النشاط ٦تارسة
 ٣تتمعو أفراد مع التعامل كصعوبة قببل ٢تا يتعرض ٓب حادة مشكبلت أمامو تضع كاليت

 متاىات ُب اتم للدخوؿ بو تؤدم قد كاجتماعية نفسية ألزمات يعرضو ٦تا فيو كاالندماج
 ضمن ا١تركزية ا١تكانة للمراىق يوفر كعامل كالرياضي البد٘ب النشاط جاء. كاال٨تبلؿ اال٨تراؼ

 لو كيضمن النفسية العقد عن يبعده كما الزائدة الطاقات من ٭ترره ناجحا كسبيبل ٣تتمعو
 االجتماعي، كسطو أفراد مع تتبلءـ سليمة شخصية لتكوين الفعالة ا١تسا٫تة من كبَتا قسطا

 ُب راقية مكانة كٖتتل بذاهتا قائمة اجتماعية ظاىرة كالرياضي البد٘ب النشاط جعل ما ىذا
 أنو كما عليهم، سليمُت كعقلي بد٘ب ٪تو من بو يعود ١تا كذلك كا٠تاصة العامة األفراد حياة
.  ترابطهم كيقوم األفراد بُت العبلقات يطور
 الًتبوية ا١تنظومة داخل كافرا حيزا يفخذ كالرياضي البد٘ب النشاط جعل لذلك        
 منو كالغرض ا١تدرسي اٞتدكؿ أكقات خارج التلميذ بو يقـو ما خبلؿ من نبلحظو ما كىذا
 للنشاط ا١تدرسة كأككلت. لديو ابب الرياضي النشاط ١تمارسة تلميذ لكل الفرصة إتاحة ىو

 كنفسية بدنية بصفات مزكدين يكونوا ْتيث الغد كنساء رجاؿ تكوين مهمة كالرياضي البد٘ب
 كصبلبة مقاكمة كذكم االجتماعية اٟتياة ٣تاالت ٥تتلف ُب للقيادة صاٟتُت ٕتعلهم كأخبلقية

 البد٘ب النشاط كاقع األحياف بعض ُب يبقى لكن. كالتهاكف للكسل مكاف أم اليًتؾ عآب ُب
 ا٠تاطئة االجتماعية الرؤية حيث من سواء صعبة جد بفًتة ٯتر بفنو يشهد ببلدنا ُب كالرياضي

 التلميذ ٦تارسة كتَتة من قللت كاليت لؤلسرة كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية الظركؼ أك
 مدارسنا تعيشها اليت كالعوامل الظركؼ حيث من سواء أك كالرياضية البدنية لؤلنشطة
 اٟتجم حيث من أك للتبلميذ، ا٢تائلة األعداد مع با١تقارنة كاؼ غَت يبقى الذم كالتفطَت
 ا١تلقاة ا١تهاـ ضخامة مع متكافئ غَت أضحى الذم كالرياضية البدنية الًتبية ٟتصة الساعي
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 ٥تتلف تعليم ١تزاكلة كافية غَت تبقى اليت الرياضية كا١تنشآت العتاد حيث من أك عاتقها، على
 التلميذ زمبلء طرؼ من كالتحفيز التشجيع نقص أف كما كمثمر، عادم بشكل فعالياهتا
 ٦تارسة كتَتة منو قلل عامبل اآلخر ىو كاف كالرياضي البد٘ب للنشاط ٦تارستهم نقص ككذلك
. كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ

 الظركؼ تلك حقيقة مدل إٔب التطرؽ ىذه دراستو ُب الباحث سيحاكؿ لذا       
 عن كالكشف كالرياضي البد٘ب للنشاط الفعلية التلميذ ٔتمارسة عبلقة من لذلك كما كالعوامل
 التلميذ ٦تارسة أماـ عائقا مثلت كثَتا عنها الطرؼ غض خفية جوانب كتعرية جوانبها ٥تتلف

 :التإب التساؤؿ طرح ل كارتف البد٘ب للنشاط
 للنشاط التلميذ وممارسة االجتماعية التنشئة عوامل بعم بين عالقة هناؾ هل
 والرياضي؟ البدني

: التالية الفرعية التساؤالت التساؤؿ ىذا ٖتت كيندرج
 البدني للنشاط التلميذ ممارسةب عالقة لألسرة المعيشية للظروؼ هل- 

 والرياضي؟
 فيما الساعي الحجم وكذا المدرسة داخل الرياضية والمنشآت للوسائل هل- 
 والرياضي؟ البدني للنشاط التلميذ ممارسةب عالقة والرياضية البدنية التربية حصة يخي

 وكذا والرياضي البدني النشاط ممارسة على الرفاؽ جماعة إقباؿ لدرجة هل- 
   والرياضي؟ البدني للنشاط التلميذ ممارسةب عالقة وتحفيزهم تشجيعهم

 
 :اٌفشم١بد  -2

 االجتماعية التنشئة عوامل بعض بُت خطية عبلقة ىناؾ :اٌْبِخ اٌفشم١خ
. كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسةك

 ٦تارسةك لؤلسرة ا١تعيشية الظركؼ بُت خطية عبلقة ىناؾ -:اٌغضئ١خ اٌفشم١بد
. كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ

 اٟتجم ككذا ا١تدرسة داخل الرياضية كا١تنشآت الوسائل بُت خطية عبلقة ىناؾ- 
. كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسةك كالرياضية البدنية الًتبية ٟتصة الساعي

 البد٘ب النشاط ٦تارسة على الرفقاء ٚتاعة إقباؿ درجة بُت خطية عبلقة ىناؾ- 
.  كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسةك كٖتفيزىم تشجيعهم ككذا كالرياضي

 
  :اٌجؾش أ١ّ٘خ -3

 :التالية النقاط ُب حصرىا ٯتكن الدراسة ىذه أ٫تية إف
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  الرياضي البد٘ب النشاط ٦تارسة على االجتماعية التنشئة عوامل بعض تلعبو الذم الدكر *
. االجتماعية بالتنشئة الرياضي البد٘ب النشاط عبلقة *
 مدرستو أسرتو، »خبلؿ من االجتماعية التنشئة عوامل ببعض التلميذ تربط اليت العبلقة *

«. كرفاقو
 

 :اٌجؾش أ٘ذاف -4

: التالية األىداؼ ٖتقيق إٔب ىذا ْتثو خبلؿ من الباحث يسعى 
 للنشاط التلميذ مارسةمب االجتماعية التنشئة عوامل بعض تربط اليت العبلقة تبيُت ٤تاكلة *

  الرياضي البد٘ب
 البد٘ب للنشاط التلميذ ٔتمارسة عبلقة ٢تا اليت األسرم الوسط كعوامل ظركؼ على التعرؼ* 

.  كالرياضي
 البد٘ب للنشاط التلميذ ٔتمارسة عبلقة ٢تا اليت ا١تدرسي الوسط كعوامل ظركؼ على التعرؼ* 

.  كالرياضي
 عبلقة ٢تا كاليت رفقتو ٚتاعة داخل بالتلميذ ٖتيط اليت كالعوامل الظركؼ إٔب التطرؽ ٤تاكلة* 

. كالرياضي البد٘ب للنشاط مارستومب
 
 :ٚاٌّؾبثٙخ اٌغبثمخ اٌذساعبد  -5

 السابقة الدراسات بعض على العثور ًب كالدراسات البحوث من ٚتلة على االطبلع بعد     
 .أجزائو بعض إٔب أشارت بل جوانبو من الكثَت ٘تس ٓب لكنها البحث ١توضوع

 ْألعاب العيب لدل اال٧تاز بدافعية كعبلقتها االجتماعية التنشئة نظم :اٌذساعخ ّٕٛا 
 اٟتركة، كعلـو البدنية الًتبية قسم ماجستَت، مذكرة -*السعودية العربية با١تملكة القول
 .السعودية العربية ا١تملكة سعود، ا١تلك جامعة

 لدل اإل٧تاز بدافعية كعبلقتها االجتماعية التنشئة نظم ىي ما :اٌذساعخ رغبؤالد
 السعودية؟ العربية با١تملكة القول ألعاب العيب

 القول ألعاب العيب لدل اإل٧تاز كدافعية االجتماعية التنشئة نظم ُب الفركؽ ىي ما- 
 كنوع (دكٕب كغَت دكٕب) البلعب مستول للمتغَتات كفقا السعودية العربية با١تملكة
 ٦تارسة بداية عند كالعمر (شباب- ناشئُت) ا١تشاركة كدرجة التعليمي كا١تستول ا١تسابقة
 الرياضي؟ للنشاط كاألخ الوالد ك٦تارسة فيها ا١تشاركة بدأ اليت كالرياضة الرياضي النشاط

  :اٌفشم١بد 
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 تشجيع ُب ا١تتوسط من على تفثَتا ٢تا نظمها ّتميع االجتماعية التنشئة عملية- 
. الرياضي النشاط ١تمارسة السعودية العربية با١تملكة القول ألعاب العيب

 كنوع(دكٕب غَت دكٕب)البلعب نظم حيث من إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ - 
 القول ألعاب العيب إ٧تاز دافعية على تؤثر البلعب عمر ككذا ا١تشاركة كدرجة ا١تسابقة
. السعودية العربية با١تملكة

 ٯتكن ا١تختارة العينة حدكد كُب الدراسة نتائج ضوء ُب: ٌٍذساعخ اٌْبَ االعزٕزبط
: مايلي استخبلص
 تشجيع ُب ا١تتوسط من أعلى تفثَت ٢تا نظمها ّتميع االجتماعية التنشئة عملية إف -

 .الرياضي النشاط ١تمارسة السعودية العربية با١تملكة القول ألعاب العيب

 النسوم اٞتيدك رياضة ٦تارسة على االجتماعي ايط تفثَت*  :اٌذساعخ ّٕٛاْ* 
  االجتماعي البعد حوؿ متمركزة دراسة *- اٞتزائر كالية ُب النخبوم

 مؤسساتو بكل االجتماعي ايط تفثَت درجة إٔب التطرؽ الدراسة ىذه ُب الباحث حاكؿ     
. للجيدك الفتيات ٦تارسة على اإلعبلـ كسائل رياضي، نادم مدرسة، أسرة، من

 النسوم اٞتيدك ٦تارسة على يؤثر االجتماعي ايط ىل :ٌٍذساعخ اٌْبَ اٌزغبؤي
 اٞتزائر؟ كالية ُب النخبوم

 
: اٌفشم١بد

 البيئة من يتكوف كونو الفرد على يؤثر االجتماعي ايط إف :اٌْبِخ اٌفشم١خ
 خبلؿ( اإلعبلـ كسائل الرياضي، النادم ا١تدرسة، اٟتي،)ا٠تارجية كالبيئة( األسرة)الداخلية
. شخصيتو بناء مراحل

 
: اٌغضئ١خ اٌفشم١بد

. اٞتيدك لرياضة اإلناث ٦تارسة على كإ٬تايب فعاؿ دكر اٞتزائرية لؤلسرة- 
 على لئلشراؼ ا١تدرب ككعي مستول خبلؿ من إ٬تايب دكر لو الرياضي النادم- 

 ٦تارسة من النفور أك اإلقباؿ ُب قصول أ٫تية البيداغوجية كطريقتو النسوم العنصر تدريب
. الرياضة ىذه

. اٞتيدك لرياضة اإلناث ٦تارسة على ا١تؤثرة الثانوية الوسيلة اإلعبلـ كسائل تعترب- 
 
 

: ٌٍذساعخ اٌْبَ االعزٕزبط
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 تلعبو الذم للدكر نظرا كىذا الي ا١تستول على توجد اٞتيدك لرياضة النسوية ا١تمارسة
 كىذا ضعيفة الوطٍت ا١تستول على ٦تارستها تبقى لكن اٞتزائر، كالية ٮتص فيما األسر بعض
 ضف فقط، الذكور عنصر على حكرا تكوف قد كاليت الرياضات من النوع ىذا لتهميش نظرا
 متابعة، دكف ا١تمارسة ىذه تبقى للجيدك نسوية ٦تارسة كجود من بالرغم أنو على ذلك إٔب
 األ٫تية فإف اإلعبلـ كسائل إٔب كبالنظر. الية ا١تستويات بعض على حكرا جعلها ما ىذا
. شكلية تبقى للجيدك الفتيات ٦تارسة إٔب تؤب اليت
 األنظمة دكر على التعرؼ إٔب ىدفت كاليت (1997) والربعاف المصطفى دراسة 

 كالرياضية البدنية الًتبية مدرس/األسرة،ا١تدرب االجتماعية، البيئة ُب متمثلة االجتماعية
 بُت الفركؽ على التعرؼ ككذلك لؤلطفاؿ التنافسية االجتماعية التنشئة ُب كاألصدقاء

 الرياضية األنشطة ُب االشًتاؾ ٨تو التشجيع درجة ُب ا١تختلفة االجتماعية األنظمة
  .التنافسية

 باألندية( سنة12-9) السنية ا١ترحلة ُب األطفاؿ الرياضيُت من الدراسة عينة تكونت -
.  العبا  202 عددهم بلغ كالذين السعودية العربية بالمملكة الشرقية للمنطقة الرياضية

 ٕتاه االجتماعية األنظمة بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود النتائج أكٌدت كقد -
 كل لصاّب كذلك التنافسية الرياضية األنشطة ُب ا١تشاركة ُب للبدء األطفاؿ تشجيع درجة

 ذات فركؽ ىناؾ تكن ٓب بينما األخرل، االجتماعية األنظمة على كاألصدقاء األسرة من
 كتشجيع الرياضيوف ٯتارسها اليت( كفردية ٚتاعية )الرياضية األلعاب نوع بُت إحصائية داللة

 التنافسية الرياضية األنشطة ُب ا١تشاركة بدء إتاه االجتماعية األنظمة

 بروستاد دراسة (Brustad1996 )قبل من االجتماعية التنشئة تفثَت عبلقة حوؿ 
 مدارس أطفاؿ لدل الرياضي النشاط ١تمارسة اال٧تذاب على ا١تشاركُت كجنس الوالدين
 الرابعة السنة ُب طالبة 59و طالبا 48 من العينة تكونت كقد األمريكية أنجلوس لوس

 .(6) السادسة إٔب (4)

 االجتماعية التنشئة بُت إحصائيا دالة عبلقة ىناؾ أف بالدراسة ا١ترتبطة النتائج بٌينت -
 الرياضي النشاط ٦تارسة إٔب اال٧تذاب ككذلك البدنية الكفاءة إدراؾ كدافعية الوالدين قبل من

. ا١تدارس أطفاؿ لدل
 وويلد أندرسن دراسة (Anderssen&Wold) على كاألصدقاء الوالدين تفثَت حوؿ 

 غرب من طالبا 904 من عينة على الفراغ، كقت أثناء البد٘ب للنشاط ا١تراىقُت ٦تارسة
 .سنة 12أعمارهم  معدؿ النرويج

 الدعم ككذا كاألصدقاء الوالدين لدل البد٘ب النشاط مستول أف النتائج أثبتت -
 ا١تراىقُت، لدل البد٘ب النشاط مستول على األثر عظيم لو كاف البد٘ب للنشاط كالتشجيع
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 ُب مهم كقع لو للمراىق كداعمُت ٪تاذج(كاألصدقاء الوالدين)ا١تهموف اآلخركف أف كوف
. البد٘ب للنشاط ٦تارستهم تشجيع
 ويجاند و بروستاد قاـ كذلك (Brustad&Weigand1989) تفثَت حوؿ بدراسة 

 الرياضية األنشطة ُب ا١تشاركُت لؤلطفاؿ الداخلية الدافعية على الوالدين ضغوط إدراؾ
 األمريكية أوريجوف بوالية القدـ كرة العيب من طفال 145 من البحث عينة كتكونت
 من يزيد( للضغوط منخفض إدراؾ )العإب العاطفي الدعم إدراؾ أف النتائج كأٌكدت
 توقعات إلدراؾ إحصائيا داؿ تفثَت ىناؾ يكن ٓب بينما للمفحوصُت، الداخلية الدافعية
 أف بينت النتائج كلكن الدافعية، على الوالدين عند النجاح أ٫تية مدل إدراؾ أك الوالدين
 .األطفاؿ لدل الداخلية الدافعية بتطوير عبلقة لو ا١تطلوبة لؤلخبلقيات الوالدين تدعيم

. كتشكيلها الوالدية ا١تعاملة عناصر بعض على تؤثر األبناء إتاىات إف- 
 

 استعراض خبلؿ من يبلحظ :ٚاٌّؾبثٙخ اٌغبثمخ اٌذساعبد ٍّٝ اٌز١ٍْك 5-1
 النظم بعض كتفثَت دكر على ركزت الدراسات ىذه معظم أف كا١تشاهبة السابقة الدراسات

 البدنية األنشطة ١تمارسة األطفاؿ تشجيع على كاألصدقاء الوالدين خصوصا االجتماعية
 لدل اإل٧تاز بدافعية كعبلقتها االجتماعية التنشئة نظم: )بعنواف الدراستُت عدا ما كالرياضية،

 ًب كاليت (النخبوم النسوم اٞتيدك ٦تارسة على االجتماعي ايط تفثَت) (-القول ألعاب العيب
 االجتماعية،كما التنشئة بدراسة ا١تهتمُت بُت عليها ا١تتفق االجتماعية النظم ١تعظم فيهما التطرؽ
 البد٘ب النشاط ٔتمارسة كعبلقتها ا١تختلفة كنظمها االجتماعية التنشئة دراسات قلة نبلحظ

. النخبة كرياضيي األطفاؿ على اقتصرت حيث الرياضي،
 

 :ثبٌجؾش اٌّشرجيخ اٌّقيٍؾبد ٚ اٌّفب١ُ٘ رؾذ٠ذ  –6
 نسق ُب تنظم كاليت ببعض بعضها يرتبط اليت اجملموعة ىي: االعزّب١ّخ اٌْٛاًِ

 الطابع ذات ا١تكونات من ٣تموعة أك نتيجة، إحداث إٔب ٣تموعها ُب تؤدم حيث معُت
( 2)اجملتمع أفراد تكوين ُب تسهم عوامل ككلها كاٟتي ا١تدرسة األسرة، البيئة، مثل االجتماعي

 االجتماعي الوضع عبلقة ىي :ئعشائ١ب اٌذساعخ ِفَٙٛ ٠زٕبٌٚٙب اٌزٟ اٌْٛاًِ- 
.  الًتبوم الرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسة ٔتدل كالرفقة ا١تدرسي كالوسط لؤلسرة

 
 طريق عن العاـ الثقاُب اإلطار ُب الفرد إدماج عملية ىي :االعزّب١ّخ اٌزٕؾئخ

  تكوينو ُب الثقاُب الًتاث إدخاؿ
  ( 3).عموما كاجملتمع األكٔب بالدرجة األسرة التنشئة ىذه كتقـو إياه كتوريثو
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 اٟتياة ُب األساسية بالوظائف للقياـ اٞتديدة األجياؿ هتيئ اليت العمليات ىي -
 ( 4).االجتماعية

 حياة ّنج إتباع أك تعاطيو أك عمل المتهاف كاقعية كيفية :افيالؽب: ِّبسعخ -
 نتيجة ىي الكفاءة أف بو يراد مثل – رياضة – مهنة ٦تارسة – فن ٦تارسة - كزكالو معُت

 (5).كا١تستمر الدائم التمرف

 أفضل ٖتقيق هبدؼ التدريب بفف «Matviev »يقوؿ : ٚاٌش٠بمٟ اٌجذٟٔ إٌؾبه
 ُب الرياضي النشاط أجل من بل الرياضي الفرد أجل من فقط ليس ا١تنافسة ُب ٦تكنة نتيجة

 باللعب ا١تفعم النشاط ىو البد٘ب النشاط أف  «LOCHEN WEST» كيشَت ذاتو حد
 ُب نتائج كتقرير مسابقة ُب تشًتؾ فرقا أك أفرادا يتضمن العائد، أك ا١تردكد كا٠تارجي الداخلي التنافسي

 (6).كا٠تطط البدنية كا١تهارة التفوؽ ضوء
نظرا الرتباط موضوع دراستنا با١تؤسسات التعليمية، فإف الباحث ارتفل  :اٌّشا٘مخ

التطرؽ إٔب خصائص ك٦تيزات تلميذ التعليم ا١تتوسط على كجو ا٠تصوص، حيث تعترب مرحلة 
التعليم ا١تتوسط من أىم ا١تراحل اليت ٯتر هبا التلميذ ا١تراىق، فمن خبل٢تا يتم إعداده ليصبح 

. مواطنا يتخذ ا١تسؤكلية من خبلؿ مشاركتو ُب نشاط اجملتمع
فا١تراىقة اليت ٯتر هبا التلميذ ىي مرحلة العمر اليت تتوسط بُت الطفولة كاكتماؿ الرجولة 

كاألنوثة، فهي مرحلة معقدة كخطَتة، ٦تا ٖتملو من تغَتات جسمية كنفسية كعقلية، فهي 
ٕتعل ا١تراىق يعيش تقلبات، كحالة عدـ استقرار ككذا تناقضات كانعكاسات، حيث يبلحظ 
عليو االنطواء على نفسو، كانغماسو ُب التفكَت الطويل كالشديد نظرا للمشاكل النفسية اليت 

( 7).يعيشها

 

 :إٌّٙغ١خ األعظ -7
 ا١تنهج على الدراسة ىذه ُب الباحث اعتمد لقد  :اٌّزجِ إٌّٙظ- 7-1

 على ييعٌرؼ الذم الدراسة، ١توضوع كمبلئم مناسب كمنهج االرتباطي الوصفي

 عناصر بُت العبلقة ككذا جوانبها كٖتديد ما لظاىرة كشف أك تشخيص عن عبارة " أٌنو
 الفهم ٖتقيق ُب كمتصلة دقيقة بصورة الظاىرة عناصر حصر إٔب يهدؼ كىو الظاىرة، تلك

 أكثر أك متغَتين بُت العبلقة ٖتديد" إٔب يسعى الذم ا١تنهج كىو ،(8)اٟتسن

 التنٌبؤ بغرض عدمها أك عبلقة كجود معرفة ىو منو كالغرض للقياس، قابلُت

 با١تتغَت ارتباط ٢تا اليت للمتغَتات ا١تقارنة السببية للدراسة ٗتضع حيث كالتعميم،

.  (9)الرئيسي
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 بالطور كالرياضية البدنية الًتبية أساتذة ُب البحث ٣تتمع ٘تثل :اٌجؾش ِغزِّ -7-2
.  كالرياضية البدنية للًتبية ا١تمارسُت ا١تتوسط التعليم تبلميذ ككذا ا١تتوسط
 الًتبية مادة أساتذة من ٣تموعة ُب ٘تثلت  لؤلساتذة بالنسبة - :اٌجؾش ١ّٕخ -7-3

 كٖتتوم متوسطة  120 بػ عددىا كا١تقدر تيارت كالية ٔتتوسطات العاملُت كالرياضية البدنية
 40 أفرادىا عدد كاف اليتك. منهم بسيطة عينة باختيار الباحث كقاـ أستاذا، 223 قرابة

 .متوسطة 24 من أستاذا
 كالرياضية البدنية للًتبية ا١تمارسُت التبلميذ من ٣تموعة ُب ٘تثلت للتبلميذ بالنسبة- 

 عرب موزعُت تلميذ 240 عددىا كاف منهم عينة باختيار الباحث كقاـ. ا١تتوسط بالطور
. البحث مشلها اليت ا١تتوسطات ٥تتلف

 توزيع ًب حيث( اٞتزائر غرب) تيارت كالية ُب البحث أ٧تز: اٌجؾش ِغبالد 7-4
 .متوسطة 24 على االستمارات

 قاـ كقد االستبياف طريقة ىنا الباحث استخدـ :اٌجؾش رم١ٕبد ٚ أدٚاد 7-5
 .الدراسة إليو ماتصبو كفق ا١تبحوثُت إٔب مقدمة استمارات شكل ُب استبياف بإعداد الباحث

 كىذا سؤاال (17) عشر سبعة من مكونة استبيانيو استمارة تصميم ًب لؤلساتذة بالنسبة- 
 ىذه ككانت النهائي شكلها ُب كإخراجها اكمُت طرؼ من كتعديلها صياغتها ٘تت أف بعد

. الدراسة ُب ا١تقصودين ىم التبلميذ باعتبار للتبلميذ ا١تقدـ لبلستبياف دعامة ٔتثابة االستمارة
. الدراسة فرضيات ُب كلها تصب ٤تاكر شكل على االستمارة ككضعت

 سؤاال (21)كعشركف إحدل ٖتوم إليهم استبيانيو استمارة تقدٙب ًب للتبلميذ بالنسبة- 
. الدراسة فرضيات حوؿ كلها تدكر ٤تاكر شكل على كانت

 األداة بنتائج كالوثوؽ االعتماد ٯتكن حىت:  ٌالعزج١بٔبد ا١ٌٍّْخ اٌؾشٚه 6 -7
 الثبات الصدؽ،) العلمية الشركط على توفرىا من البدٌ  ا١تيدانية، الدراسة ُب ا١تستخدمة
 (.كا١توضوعية

 كصياغة كالتبلميذ األساتذة من لكل االستبياف أسئلة كتعديل تصحيح قصد: اٌقذق 7-6-1
 الصدؽ الباحث استخدـ البحث أداة ُب األساسي الشرط ٖتقيق كقصد النهائي شكلها ُب االستمارة
الوسائل اليت ٖتدد قدرة األداة على  ألداة ٚتع ا١تعلومات من الظاىرم الصدؽيعترب  حيث الظاىرم

 ٣تموعة على األداة عرض ًب حيث ،(10) اكمُت على بعرضو كذلك قياس ما صممت لقياسو ظاىريا
. التحكيم قصد العلمي البحث ٣تاؿ ُب كبَتين كخربة بتجربة ٢تم ا١تشهود ا١تختصُت من

 طريقة اعتماد ًب كالتبلميذ لؤلساتذة ا١توجو االستبياف ثبات معامل إل٬تاد: اٌضجبد 7-6-2
 األداة مبلئمة من للتفكد الثبات معامل إ٬تاد ُب الطرؽ أحسن من تعترب كاليت االختبار كإعادة االختبار
 .ا١تطركحة للدراسة
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 باألساتذة ا٠تاص لبلستبياف 0.84 ا١تستخرج الثبات معامل قيمة كانت اإلحصائية ا١تعاٞتة كبعد
  .0.78 قيمتو كانت فقد التبلميذ الستبياف كبالنسبة فقراتو، ّتميع

 

 بكل ا٠تاصة األجوبة تكرارات عدد ْتساب الباحث قاـ :اإلؽقبئ١خ ٌيش٠مخا 7-7
 األحزمة بربنامج الباحث استعاف كما سؤاؿ، لكل ا١تئوية النسبة حساب ٍب سؤاؿ،

. Spss االجتماعية للعلـو اإلحصائية
 

 :ثبألعبرزح اٌخبؿ االعزج١بْ -8
 عن أسئلة: األوؿ بالمحور الخاصة االستبياف نتائج ومناقشة وتحليل عرض 8-1
 .به اهتمامها ومدى بأسرته وعالقته التلميذ

 ُب رأيكم ىل الظركؼ ا١تعيشية الصعبة لبعض التبلميذ؟ :05الس اؿ رقم 
معرفة ما إذا كاف للظركؼ ا١تعيشية الصعبة أثر على ٦تارسة التلميذ للنشاط : الغرض منه

 .البد٘ب كالرياضي
 

  :05الجدوؿ رقم 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المئوية
 2كا

المحسو
 بة

 2كا
 الجدولية

درجة 
الحر
 ية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

تقلل من ميولهم نحو النشاط البدني 
 %85 34 الرياضي

19.60 
 
 

3.84 

 
 
01 

 
 

0.05 

 
دالة 
 إحصائيا

تزيد من ميولهم نحو النشاط البدني 
 % 00 00 الرياضي

ال عالقة لذلل بميولهم نحو النشاط 
 %15 06 البدني الرياضي

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

من العينة أكدت على أف  %85من خبلؿ االطبلع على اٞتدكؿ يبلحظ أف نسبة        
الظركؼ ا١تعيشية الصعبة لبعض التبلميذ تشكل حاجزا أماـ ميوؿ التلميذ ٨تو ٦تارسة النشاط 

 من العينة تشَت إٔب أف %15البد٘ب الرياضي، بينما لوحظ أف النسبة ا١تتبقاة كا١تقدرة بػ 
الظركؼ ا١تعيشية الصعبة لبعض التبلميذ ال تشكل حاجزا أماـ ميوؿ التلميذ ٨تو ٦تارسة 

. النشاط البد٘ب الرياضي
 ٯتكن تفسَت النتائج بكوف أف الظركؼ ا١تعيشية الصعبة تشكل عائقا أماـ  إقباؿ       

التبلميذ على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي ىذا ألف األساتذة يعيشوف كاقعهم كيعرفوف 
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ظركفهم من خبلؿ التقرب إليهم خارج إطار اٟتصة، كيبقى ُب بعض األحياف أف الظركؼ 
.  ا١تعيشية الصعبة ال عبلقة ٢تا ٔتيوؿ التبلميذ ٨تو ا١تمارسة

 عن أسئلة: الثاني بالمحور الخاصة االستبياف نتائج ومناقشة وتحليل عرض  -2
 التربية لدرس الساعي الحجم وكذا المتوفرة والوسائل الممارسة ومساحات التجهيزات

 .التلميذ بدافعية ذلل وعالقة والرياضية البدنية
 ىل ا١تنشآت الرياضية ا١توجودة ُب مؤسستكم تساعد على السَت :07الس اؿ رقم 

اٟتسن لدرس الًتبية البدنية كالرياضية؟ 
معرفة ما إذا كاف للمنشآت الرياضية عبلقة بفداء درس الًتبية البدنية : الغرض منه

. كالرياضية
  :07الجدوؿ رقم 

 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

 %22.5 09 نعم
03.95  

5.99 
 
02 

 
0.05 

 
غير دالة 
 إحصائيا

 % 47.5 19 ال
 %30 12 أحيانا

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

أجاب فيها األساتذة بفف  %47.5من خبلؿ النتائج ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ ٧تد أف نسبة 
ا١تنشآت الرياضية ا١توجودة ُب مؤسستكم ال تساعد على السَت اٟتسن لدرس الًتبية البدنية 

 فقد تعلقت بإجابات األساتذة الذين قالوا بفف ا١تنشآت الرياضية %30كالرياضية، أما نسبة 
ا١توجودة ُب مؤسستكم تساعدىم أحيانا على السَت اٟتسن لدرس الًتبية البدنية كبالنسبة 

 ٘تثل األساتذة الذين أجابوا بفف ا١تنشآت الرياضية ا١توجودة %22.5للنسبة ا١تتبقية كا١تقٌدرة بػ 
. ُب مؤسستكم تساعدىم على السَت اٟتسن لدرس الًتبية البدنية

ٯتكن تفسَت ىذه النتائج ا١تتفرقة على أنو ىناؾ منشآت رياضية ال تعُت األساتذة على 
سَتكرة درس الًتبية البدنية كيبقى بعضها يساعدىم أحيانا لكن ىذا ال ٯتنع على أف ىناؾ 

. منشآت رياضية تساعد ُب إ٧تاز درس الًتبية البدنية
 ىل ٯتكنكم درس الًتبية البدنية من معرفة ميوؿ التلميذ ٨تو نشاط :09الس اؿ رقم 

رياضي ما؟ 
معرفة ما إذا كاف درس الًتبية البدنية كاؼ للتعرؼ على ميوؿ التبلميذ : الغرض منه

 .٨تو نشاط رياضي ما
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 :09الجدوؿ رقم 

 صفة الداللة مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا المحسوبة  2كا النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %00 00 نعم

12.10  % 77.5 31 ال دالة إحصائيا 0.05 01 3.84 
 %22.5 09 أحيانا

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

من إجابات األساتذة صرحوا فيها أف درس الًتبية  %77.5       تبُت نتائج اٞتدكؿ أف نسبة 
البدنية ال ٯتكنهم من معرفة ميوؿ التلميذ ٨تو نشاط رياضي ما، أما النسبة الباقية كا١تقدرة بػ 

 ا٠تاصة بإجابات األساتذة صرحوا فيها أف درس الًتبية البدنية ٯتكنهم ُب بعض 22.5%
. األحياف من معرفة ميوؿ التلميذ ٨تو نشاط رياضي ما

       لذا ٯتكن تفسَت ىذه النتائج على أف درس الًتبية البدنية كالرياضية قليبل ما يسمح 
لؤلستاذ ٔتعرفة ميوؿ تبلمذتو ٨تو نشاط رياضي ما إف ٓب نقل أنو كثَتا ما ال يسمح ٔتعرفة 

تلك ا١تيوؿ الرياضية كيرجع األساتذة ذلك إٔب التوقيت األسبوعي الذم ٯتنح للتلميذ ١تمارسة 
 .الًتبية البدنية كالرياضية

أسئلة عن : عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستبياف الخاصة بالمحور الثالث 8-3
 .دور جماعة الرفاؽ وأثرها على دافعية التلميذ لممارسة النشاط البدني الرياضي

 كيف يكوف رد فعل زمبلء التلميذ حُت الٯتارس النشاط البد٘ب :14الس اؿ رقم 
الرياضي؟ 

  .معرفة درجة اىتماـ ٚتاعة الرفاؽ ٔتمارسة زميلهم للنشاط البد٘ب الرياضي: الغرض منه
  :14الجدوؿ رقم 

 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرار اإلجابة

مستوى  درجة الحرية لجدولية
 الداللة

صفة 
 الداللة

 %00 00 راضين

22.50 
 
 

3.84 

 
 
01 

 
 

0.05 

 
دالة 
 % 12.5 05 غير راضين إحصائيا

 %87.5 35 دوف رد فعل

: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ
 قالت أف التلميذ % 87.5       من خبلؿ اٞتدكؿ يتضح أف نسبة من األساتذة كا١تقدرة بػ 

حُت ال ٯتارس النشاط البد٘ب الرياضي ال يكوف أم رد فعل من طرؼ زمبلئو، كنسبة 
 ترل أف رفقاء التلميذ ال يكونوف راضُت حُت ال ٯتارس زميلهم النشاط البد٘ب 12.5%

. الرياضي
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       ٯتكن تفسَت نتائج اٞتدكؿ ُب أف الكثَت من ٚتاعات الرفاؽ ال يبالوف بزميلهم إذا ما 
. ٓب ٯتارس النشاط البد٘ب الرياضي، ُب مقابل ذلك ٧تد قلة قليلة ٦تن يكونوف غَت راضُت

 
 :االعزٕزبط اٌخبؿ ثبعزج١بْ األعبرزح  -9

 اٞتدكلية 2 اسوبة ىي أكرب من قيمة كا2من خبلؿ النظر إٔب اٞتداكؿ يتبُت أف قيمة كا     
، ٦تا يشَت إٔب كجود داللة إحصائية ٞتميع فقرات االستبياف، 0.05:عند مستول الداللة
 اسوبة كانت أصغر 2 كاليت ٓب تكن ٢تا داللة إحصائية ألف قيمة كا07باستثناء الفقرة رقم 

.   اٞتدكلية2من قيمة كا
 

 :ثبٌزال١ِز اٌخبؿ االعزج١بْ -10
 عن أسئلة: األوؿ بالمحور الخاصة االستبياف نتائج ومناقشة وتحليل عرض 10-1
 على تأثير من لذلل وما التشجيع ودرجة األسري والجو باألسرة المحيطة الظروؼ
 .الرياضي البدني للنشاط االبن ممارسة دافعية

 إف ضعف دخل األكلياء؟ :06الس اؿ رقم 
. معرفة ما إذا كاف لدخل األكلياء عبلقة ٔتمارسة النشاط البد٘ب الرياضي: الغرض منه

 
 06الجدوؿ رقم 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المئوية

 2كا
المحسو
 بة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

يسمج لي بممارسة 
 %00 00 النشاط البدني الرياضي

198.01 
 
 

3.84 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
دالة 
 إحصائيا

ال يسمح لي بممارسة 
 % 95.42 229 النشاط البدني الرياضي

ليس لذلل عالقة 
بممارستي للنشاط البدني 

 الرياضي
11 4.58% 

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

       يبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف نسبة كبَتة من التبلميذ ا١تستجوبُت كاليت تقدر بػ 
يركف أف ضعف دخل األكلياء ال يسمح ٢تم ٔتزاكلة أنواع النشاط البد٘ب، أما النسبة  95.42%

ترل بفنو ليس لذلك عبلقة إذا ما تعلق األمر ٔتمارسة نوع من  %4.58 الباقية كا١تقدرة بػ
. األنشطة البدنية كالرياضية
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       ٯتكن تفسَت النتائج بكوف أف ضعف دخل األكلياء سيقف حاجزا أماـ ٦تارسة التلميذ 
ألنواع النشاط البد٘ب، كيبقى ُب بعض األحياف القليلة جدا أف ٦تارسة التلميذ لنوع من 

. األنشطة البدنية كالرياضية ال يتفثر بضعف دخل األكلياء
 عن أسئلة: الثاني بالمحور الخاصة االستبياف نتائج ومناقشة وتحليل عرض 10-2
 التلميذ ممارسة على تأثير من لها وما لها المخصي والوقت الممارسة مساحات
. الرياضي البدني للنشاط

أرضية ا١تيداف ا١توجودة با١تؤسسة؟  :11الس اؿ رقم 
معرفة ما إذا كانت أرضية ا١تيداف تساعد التلميذ على ٦تارسة النشاط : الغرض منه

. البد٘ب الرياضي
 

  :11الجدوؿ رقم 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المئوية
 2كا

المحسو
 بة

 2كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

تساعدني على ممارسة 
 %17.5 42 النشاط البدني الرياضي

68.30 
 
 

5.99 

 
 

02 

 
 

0.05 

 
دالة 
 إحصائيا

تساعدني نوعا ما على 
ممارسة النشاط البدني 

 الرياضي
144 60 % 

ال تساعدني على ممارسة 
 %22.5 54 النشاط البدني الرياضي

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

 من العينة تشَت إٔب أف %60     من خبلؿ النتائج ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ يبلحظ أف نسبة 
أرضية ا١تيداف ا١توجودة با١تؤسسة تساعدىم نوعا ما على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي، 

من إجابات التبلميذ تؤكد على أف أرضية ا١تيداف ا١توجودة با١تؤسسة ال  %22.5ك٧تد نسبة 
 يتضح فيها أف بعضهم %17.5تساعدىم على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي، كتبقى نسبة 

. قد تساعدىم أرضية ا١تيداف ا١توجودة با١تؤسسة على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي
       ما ٕتدر اإلشارة إليو ىنا أف أرضية ا١تيداف ا١توجودة داخل ا١تدارس قد تساعد التبلميذ 
ُب أداء نوع من النشاط البد٘ب الرياضي دكف آخر، إف ٓب نقل أنو بالرغم من ذلك فإف ىناؾ 

.  أرضيات ميداف ال ٗتدـ التبلميذ عند ٦تارستهم ألنواع النشاط البد٘ب الرياضي
 ُب رأيك ىل الوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرياضية؟ :13    الس اؿ رقم 
معرفة ما إذا كاف للوقت ا١تخصص للًتبية البدنية كالرياضية عبلقة ٔتمارسة :       الغرض منه

. التلميذ للنشاط البد٘ب الرياضي
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  :13الجدوؿ رقم 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المئوية

 2كا
المحسو
 بة

 2كا
 الجدولية

درجة 
الحر
 ية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

يزيد من ميولل نحو ممارسة 
 %33.75 81 النشاط البدني الرياضي

97.67 
 
 

5.99 

 
 

02 

 
 

0.05 

 
دالة 

إحصائ
 يا

يقلل من ميولل نحو ممارسة 
 % 59.17 142 النشاط البدني الرياضي

ليس لذلل عالقة بممارستل 
 %7.08 17 للنشاط البدني الرياضي

 
: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ

من العينة تشَت إٔب أف  %59.17     من خبلؿ النتائج ا١تدكنة ُب اٞتدكؿ يبلحظ أف نسبة 
الوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرياضية يقلل من ميو٢تم ١تمارسة النشاط البد٘ب 

من إجابات التبلميذ تؤكد على أف الوقت ا١تخصص ٟتصة  %33.75الرياضي، ك٧تد نسبة 
 %7.08الًتبية البدنية كالرياضية يزيد من ميو٢تم ١تمارسة النشاط البد٘ب الرياضي، كتبقى نسبة 

يتضح فيها أنو ال عبلقة للوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرياضية  ٔتمارسة النشاط 
. البد٘ب الرياضي

       ما ٯتكن تفسَته ىنا أف الوقت ا١تخصص ٟتصة الًتبية البدنية كالرياضية يبقى ُب عديد 
ا١ترات ال ٮتدـ ميوؿ التبلميذ ٨تو األنشطة البدنية كالرياضية، إف ًب القوؿ أنو ٮتدـ التبلميذ 

عند ٦تارستهم ألنواع النشاط البد٘ب الرياضي كليس لو عبلقة بدرجة ا١تيوؿ فإف ذلك قليبل ما 
 .. ٭تدث

 أسئلة: الثالث بالمحور الخاصة االستبياف نتائج ومناقشة وتحليل عرض 10-3
 التشجيع وعالقة البدني للنشاط ممارستهم ومدى الرفاؽ جماعة داخل العالقات عن

 .كذلل التلميذ ممارسة بدافعية والتحفيز
 نقص إقباؿ زمبلئي على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي؟ :18الس اؿ رقم 
معرفة ما إذا كاف نقص ٦تارسة ٚتاعة الرفاؽ للنشاط البد٘ب الرياضي يؤثر : الغرض منه

. على اىتمامو بالنشاط البد٘ب الرياضي
 :18الجدوؿ رقم 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المئوية
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صفة 
 الداللة

يزيد من اهتمامي بالنشاط 
 %00 00 البدني الرياضي

101.40 3.84 01 0.05 
 

دالة 
يقلل من اهتمامي بالنشاط  إحصائيا

 % 82.5 198 البدني الرياضي
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ليس لذلل عالقة باهتمامي 
 %17.5 42 بالنشاط البدني الرياضي

: رؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ
من عينة التبلميذ أكدت  %82.5     من خبلؿ االطبلع على اٞتدكؿ يبلحظ أف نسبة 

على أف نقص إقباؿ زمبلئهم على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي يشكل حاجزا أماـ ميو٢تم 
 من عينة التبلميذ تشَت إٔب أف %٨17.5تو ا١تمارسة، بينما لوحظ أف النسبة ا١تتبقاة كا١تقدرة بػ 

نقص إقباؿ زمبلئهم على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي ال يشكل حاجزا أماـ ميو٢تم ٨تو 
. ا١تمارسة 

       ٯتكن تفسَت النتائج بكوف أف نقص إقباؿ زمبلء التلميذ على ٦تارسة النشاط البد٘ب 
الرياضي يشكل عائقا أماـ  إقبالو ىو أيضا على ا١تمارسة، كيبقى ُب بعض األحياف أف نقص 

إقباؿ زمبلء التلميذ على ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي ال عبلقة لو ٔتيوؿ التبلميذ ٨تو 
.  ا١تمارسة

 
 :االعزٕزبط اٌخبؿ ثبعزج١بْ اٌزال١ِز  -11
 اٞتدكلية 2 اسوبة ىي أكرب من قيمة كا2من خبلؿ النظر إٔب اٞتداكؿ يتبُت أف قيمة كا     

. ، ٦تا يشَت إٔب كجود داللة إحصائية ٞتميع فقرات االستبياف0.05:عند مستول الداللة
 

 :ٌٍذساعخ اٌْبَ االعزٕزبط -12
 على مقسما كاف كالذم كالتبلميذ لؤلساتذة ا١توجو االستبياف ٖتليل عملية خبلؿ من       
 لتسليط تدكر  كانت كاليت ا١تقًتحة، الفرضيات مع ٘تاشيا حدا على كاحدة كل ٤تاكر شكل
 للنشاط التلميذ ٔتمارسة عبلقة ٢تا االجتماعية التنشئة عوامل بعض كانت إذا ما حوؿ الضوء
 كٚتاعة ا١تدرسة األسرة، ُب كا١تتمثلة العوامل تلك ظركؼ ظل ُب كىذا الًتبوم الرياضي البد٘ب

 األساتذة استبياف من لكل الثبلث ااكر استنتاجات ُب ذكره سبق ما الباحث يوجز الرفاؽ،
 تلك إٔب فيها نتطرؽ ا١تقًتحة كالفرضيات تتماشى ٤تدكدة عناكين شكل على كالتبلميذ
: كالعوامل الظركؼ

 للنشاط الفعلية التلميذ ٦تارسة قلت كلما كسيئة متدىورة األسرية الظركؼ كانت كلما *
 للنشاط الفعلية التلميذ ٦تارسة دافعية أماـ عائقا ْتق العامل ىذا يعترب: كالرياضي البد٘ب
. أدائو مستول من كيقلل كالرياضي البد٘ب

 وهوسي ويجند كار، من كل إليو ذىب ما كىذا       
(Carr&Weigand&Hussey,1999) أكثر اآلباء أف أكدكا حيث إ٧تلًتا، ّتنوب دراستهم ُب 

 .للرياضة الداخلية كالدافعية ا٢تدُب التوجو على األطفاؿ لدل تفثَتان 
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 الًتبية ٟتصة الساعي اٟتجم ككذا الرياضية كا١تنشآت الوسائل ُب نقص ىناؾ كاف كلما *
 نقصها أف إذ: كالرياضي البد٘ب للنشاط الفعلية التلميذ ٦تارسة قلت كلما كالرياضية البدنية

 ككذا للتلميذ السيئ األداء كراء كامنا سببا يكوف مستلزماهتا ككذا ٕتهيزاهتا انعداـ أك
 للنشاط الفعلية ا١تمارسة دكف ٭توؿ الذم كالرياضية البدنية الًتبية لدرس الساعي اٟتجم
. الرياضي البد٘ب

 التشجيع نقص ككذا الرياضي البد٘ب النشاط ٦تارسة على التلميذ زمبلء إقباؿ نقص *
 الرياضي البد٘ب للنشاط زميلهم ٔتمارسة اىتمامهم عدـ ككذا الرفاؽ طرؼ من كالتحفيز

 للنشاط الفعلية التلميذ ٦تارسة دكف ٭توؿ ذلك كل كاالستهزاء السخرية عنصر إٔب إضافة
 كالرياضية البدنية األنشطة ٦تارسة ٨تو التوجو نقص خبلؿ من ىذا كيكوف: الرياضي البد٘ب
 كل زميلهم، بفمر اىتمامهم عدـ ككذا الرفاؽ، ٚتاعة طرؼ من كالتحفيز التشجيع كنقص

. كفعلية جدية غَت الرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسة دافعية ٬تعل ىذا
 أف جليا يتضح االستبياف بيانات ٖتليل عملية لنتائج ا١توجز العرض ىذا خبلؿ كمن     
 البد٘ب للنشاط التلميذ ك٦تارسة االجتماعية التنشئة عوامل بعض بُت خطية عبلقة ىناؾ

 كانت كلما أنو حيث االجتماعية، التنشئة بعوامل ا٠تاصة الظركؼ ظل ُب كىذا الرياضي
 غَت كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسة كانت كلما سيئة كالعوامل الظركؼ تلك

 إتهت كلما جيدة كالعوامل الظركؼ تلك كانت ككلما. السلب ٨تو كتتجو كفعلية جدية
.  اإل٬تاب ٨تو كالرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٦تارسة
 إٔب الخولي أنور أمين الدكتور ذىب هبا ا٠تركج ًب اليت للنتيجة مشابو باب كمن     
 ا١تؤسسات كٕتاىل اجملتمعات ُب الرياضة بف٫تية االجتماعي الوعي نقص بفف القوؿ

 ىذه ألفراد الرياضي التطبيع ٖتقيق دكف ٭توؿ تلعبو الذم التقدمي للدكر االجتماعية
.  اجملتمعات

 كأف ا١تمارسة، ٕتاه السلبية أك اال٬تابية ا١تشاركة إٔب الباحثُت من العديد أشار كما       
 كاألصدقاء، متعددة اجتماعية بعوامل ارتباطو إٔب يعود الرياضية األنشطة أداء
 ,canlan) بارسوف وسيموف، لوبل كاربينتير، سكانلن،:منهم كا١تدرسة كاألسرة اجملتمع نظرة

Carpenter, Lobel&Simons1993, Parson2003 S)   
 :اٌّغزمج١ٍخ ٚاٌفشم١بد االلزشاؽبد -13

 االجتماعية التنشئة عوامل بعض عبلقة حوؿ الباحث هبا قاـ اليت الدراسة من انطبلقا    
 ٯتكن ال الدراسة ىذه أف إدراكو كمع الًتبوم الرياضي البد٘ب للنشاط التلميذ ٔتمارسة
 ا١تهم اٞتانب ٢تذا تناكلو ككذا اٞتديدة العلمية البحوث من جزء بل كاملة دراسة اعتبارىا
 للنشاط التلميذ ٔتمارسة عبلقة ٢تا اليت العوامل ٥تتلف ٖتديد ُب كفائدتو أ٫تيتو كرغم كا١تهمل
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 بعض ٯتد أف ىذه دراستو من استخلصو ما حسب البحث صاحب أراد  الرياضي البد٘ب
 كالرياضية البدنية الًتبية حصة ١تمارسة التلميذ كدفع ٖتفيز ُب مناسبة يراىا اليت االقًتاحات

: يلي فيما ك٭تصرىا كجو أكمل على
. ا١تراىقة مرحلة أثناء ابنها ميوالت تراعي أف األسرة على- 
 من كاليت اإلمكاف قدر ا١تتوفرة كا١تعنوية ا١تادية ا١تساعدات كل تقدٙب األسرة على- 

. مستقببل ابنها تكوين ُب سببا تكوف أف شفّنا
 تربوية كسيلة ىي الرياضة بفف خاصة بصفة كاألسرة عامة بصفة اجملتمع توعية- 
. االجتماعي أك الصحي اٞتانب من سواء التلميذ على بالفائدة تعود كأّنا األكٔب بالدرجة
 الظركؼ كهتيئة توفَت قصد التعليمية ا١تؤسسات ُب الرياضية كا١تعدات الوسائل توفَت- 

. الرياضي النشاط ٦تارسة ُب رغبة لديو تكوف لكي للتلميذ اٞتيدة
 ا١تنشآت تشهدىا اليت النقائص أنواع ّتميع اإل١تاـ إٔب ا١تعنية ا٢تيئات التفات- 
. التلميذ على األكرب بالنفع سيعود ذلك ألف الًتبوية، ا١تؤسسات داخل الرياضية

. الرياضي البد٘ب بالنشاط أكثر لبلعتناء ال ١تا رياضية مدارس إنشاء- 
 الرفاؽ ٞتماعة حسن اختيار خبلؿ من مبلئم اجتماعي ٤تيط ٨تو التلميذ توجيو- 

. األخَتة ىذه تلعبها اليت البالغة باأل٫تية ندركو كأف
 البد٘ب للنشاط الفعلية للممارسة كمنطلق لو الزمبلء كٖتفيز لتشجيع التلميذ أخذ- 
. ذلك كجود ظل ُب بوسعو ما كل يعمل كأف الرياضي

 بو الزمبلء اىتماـ كعدـ تشجيع نقص االعتبار بعُت يفخذ ال أف التلميذ على- 
. كالرياضية البدنية الًتبية ٟتصة اٟتسن األداء من ٯتنعو كحاجز ذلك كاعتبار

 
: اٌّغزمج١ٍخ اٌفشم١بد ثْل

 . األخرل ا١تتغَتات بعض كإدراج الدراسة من ا١تزيد إٔب البحث ىذا  ٭تتاج     
 الرياضي البد٘ب النشاط ٔتمارسة الرياضية النوادم عبلقة دراسة -
 الرياضي البد٘ب النشاط ٔتمارسة  ا١تسجد عبلقة دراسة -

 .الرياضي البد٘ب النشاط ٔتمارسة اإلعبلـ كسائل عبلقة دراسة -

 الرياضية البدنية لؤلنشطة كا١تمارس ا١تدرس / ا١تدرب بُت العبلقة دراسة -
 .لديو الرياضية الدافعية استثارة ُب كدكرىا

 ُب الرياضية البد٘ب النشاط ٦تارسة بداية عند العمر عبلقة مدل دراسة -
 .الرياضية ا١تمارسة على انعكاسو

 
 ٚئؽبالد ٘ٛاِؼ
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 .129ص ، 1984
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 إٌّبفغخ اٌش٠بم١خ ٚداف١ْخ اإلٔغبص  ٌٍٕبؽئ١ٓؽبٌخ لٍك ّاللخ 

  فٟ ثْل األٔؾيخ اٌغّب١ّخ ٚاألٔؾيخ اٌفشد٠خ  عٕخ(14-18)
 
 
ثٓ ْٔغخ ِؾّذ 
اٌّشوض اٌغبِْٟ ر١غّغ١ٍذ 

 
 
 

: ٍِخـ 
 يستلـز ا١تدل بعيد ىدؼ ىو للرياضي بالنسبة العالية ا١تستويات إٔب لوصوؿ ا إف     
 فيها يكتسب مستمرة عملية ىو ،فالتكوين كالتحضَت كالتكوين اإلعداد من طويلة سنوات
 ،فيحدث الرياضية ا١تنافسة ُب االشًتاؾ ٔتواقف مركره نتيجة كمتغَتة جديدة خربات الرياضي

 ىذه من كا٠تركج أىدافو إٔب الوصوؿ خبل٢تا ك٭تاكؿ ا١تواقف ىذه كبُت بينو تفاعل فيها
 ىو ا١تتميز ا١تستقبل رياضي أف القوؿ كٯتكن األضرار، بفخف األقل كعلى بنجاح ا١تواقف
 التدريبية العملية مركز يعترب حيث الرياضي الناشئ ُب كيتجسد لو، ٥تطط مسبق لعمل نتيجة

 ُب يؤثر كالذم ا١تقنن، التدريب خبلؿ من للتطوير كقابليتو األكلية إلمكانياتو نظرا التعليمية
 كالتعلم التغَت على القادر الناشئ ٢تذا كاالجتماعية كالنفسية كالفيزيولوجية البدنية اٞتوانب

. كالنفسية كالتكتيكية كا١تهارية البدنية ٯتارسو الذم الرياضي النشاط متطلبات مستول على
 إٔب التدريبية بالعملية للوصوؿ ضركرم أمر الذكر السابقة للمتطلبات الشاملة فالعناية     
 معُت نشاط ُب الرياضي ،فالناشئ النفسي ا١تتطلب أ٫تية تظهر ىنا كمن ا١ترسومة، أىدافها

 من اليت  نفسية كضغوط كمشاكل كاضطرابات، مشاعر بعدة النفسية الناحية من ٯتر
 الرياضية ا١تباريات أك ا١تنافسات موعد اقًتاب عند جليا تظهر اليت القلق حالة أعراضها
 إدراكو كحسب الناشئ بو ٯتر الذم ا١توقف طبيعة حسب اٟتالة ىذه درجة كٗتتلف

 منها يعا٘ب اليت  الرياضية ا١تنافسة قلق حالة معرفة ىذا ْتثنا ُب ك٨تاكؿ. بو ايطة كالظركؼ
 النجاح إ٧تاز دافع بعد ببعديها اإل٧تاز بدافعية كعبلقتها الرياضية األنشطة بعض ُب الناشئ

 .الفشل ٕتنب دافع كبعد

. حالة قلق ا١تنافسة، ا١تنافسة الرياضية، دافعية اال٧تاز، الناشئ الرياضي: اٌىٍّبد اٌذاٌخ
 

: ِمذِخ
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     لقد تعددت ُب اآلكنة األخَتة ا١تشاكل اليت يعا٘ب منها الفرد نظرا للتطور السريع ُب 
 ىذه اٟتياة، االنفعاالت السلبية ُب٥تتلف ٣تاالت اٟتياة، ٦تا أدل بالفرد إٔب ا١تعاناة من 

كخاصة الضغوط النفسية كالقلق كالتوتر كالغضب ٦تا أدت ىذه االنفعاالت إٔب تفثَتات سلبية 
على الصحة قد تصل إٔب اإلّناؾ العقلي كاإلجهاد البد٘ب، كبعض ا١تشكبلت كا١تشاعر 

. النفسية السلبية اليت ال يستطيع الفرد ٕتاىلها أك التكيف معها بسهولة
القلق     كُب اجملاؿ الرياضي، ٧تد نفس الشيء حيث أصبح الفرد الرياضي يعا٘ب من حالة 

 .اليت ترافقو ُب حياتو الرياضية كما يصادفو من ٕتارب كخربات أثناء ٦تارستو للرياضة
    كحاليا فاف الفرد ا١تشارؾ ُب ا١تنافسات الرياضية ٮتتلف عن رياضي السنوات السابقة، 

كىذا نتيجة للتطور ُب شكل ا١تنافسات، كحجمها، كشدهتا، حيث أصبحت ىذه ا١تنافسات 
تستمر لفًتة طويلة، ٦تا أدل كذلك إٔب التغيَت ُب العملية التدريبية كمتطلباهتا للوصوؿ إٔب 

ا١تستول الذم يسمح ٔتسايرة عمر ا١تنافسة، كيرتقي بفداء الرياضي للوصوؿ إٔب أحسن 
. النتائج
 الرياضية ا١تستويات إٔب البلعب كصوؿ أف الرياضي النفس علماء من العديد كيرل     
 مواقف ١تواجهة البلعب ستعدادا هبا يقصد كاليت ،الرياضي اال٧تاز دافعية على يتفسس العالية

 التفوؽ مستويات من معُت مستول ضوء َب كاالمتياز التفوؽ ك٤تاكلة الرياضية ا١تنافسة
 ُب ةغبالر عن كتعبَت كا١تثابرة كالفاعلية النشاط من ٦تكن قدر أكرب إظهار طريق عن كاالمتياز
 (  .142:9 )الرياضية ا١تنافسة مواقف ُب التفوؽ أجل من كالنضاؿ الكفاح

 معُت مستول أك معيار مع التنافس إما أنو على يتحدد اال٧تاز ىدؼ أف  كما    
 ٨تو كالكفاح السعي ك٤تاكلة السابق أدائو مع الفرد تنافس أك آخرين مع التنافس أك لبلمتياز

 ما أداء على كالقدرة كالسيطرة التمكن ٨تو ا١تدل طويل اٞتهد ذلك على كا١تثابرة متفرد ا٧تاز
 ( .193:5) بالصعوبة يتميز
 الفشل، ٕتنب كدافع النجاح دافع بُت للعبلقة النهائية اصلة ىي اال٧تاز دافعية كأف

 لتوظيف الفرد سلوؾ توجو اليت الدكافع تلك ىي النجاح دكافع أف حيث بينهما كالتفاعل
 الصعاب، كمواجهة ا١تغامرة ُب كتبدك النجاح لتحقيق كإ٬تابية بكفاءة التعامل َب إمكانياتو

 ىذه ٘تثل حيث االستقبللية ا١تنافسة، با١تقدرة، اإلحساس بالنفس، الثقة االىتمامات، تنوع
 ( .24:11 )الفرد لدل إقداـ دكافع الدكافع

    كا١تنافسة الرياضية ىي االختبار اٟتقيقي ٞتاىزية الرياضي ُب ٚتيع اٞتوانب البدنية 
كا١تهارية كا٠تططية كالنفسية، كعليو لتحقق جاىزية الرياضي ٬تب أف يكوف مستعدا كمتكامبل 

. ُب ٚتيع اٞتوانب كجانب ىاـ ُب ٣تاؿ التدريب الرياضي
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لذا فمتابعة الرياضي من الناحية النفسية تكوف عملية مستمرة تبدأ منذ نشفتو، 
فالسنوات األكٔب ١تمارسة الرياضي، الناشئ ىي اٟتجر األساس لتكوين شخصيتو، كمبادئو، 
كقدراتو ٨تو النشاط الرياضي الذم ٯتارسو، ك٨تو اآلخرين ألّنا تعترب مرحلة اكتساب كتعلم 

. ٞتميع ما ٭تتاجو ١تواجهة ا١تتنافسُت معو
     كمن الطبيعي أف ٬تد الناشئ الرياضي صعوبات عديدة طواؿ مدة ا١تنافسة، ٦تا يواجو 
مشاكل نفسية كالقلق اليت ٗتتلف شدهتا تبعا ١تصدرىا، سواء أكانت اجتماعية أك شخصية، 

كتظهر لدل الفرد الرياضي سواء كعمليات عقلية أك نفسية كعدـ القدرة على التفكَت 
كتشتت االنتباه أك على ا١تستول البد٘ب كزيادة دقات القلب كارتباؾ كارٕتاؼ األطراؼ كزيادة 

. معدؿ التنفس كغَتىا
    كما أف الدافعية لئل٧تاز ٗتتلف من فرد رياضي إٔب آخر حسب مكتسبات كخربات 

كل فرد، لذلك فإف ما ٯتر بو با٠تصوص الناشئ الرياضي منذ بداية ٦تارستو للرياضة كمرافقتو 
٢تا  أمر ىاـ ُب ٖتديد مستقبلو، كلذلك فإف معرفة الضغوط اليت تنشف عن ا١تنافسة الرياضية 
كمصدر ىاـ باإلضافة إٔب دافعية اال٧تاز، كاليت يتعرض ٢تا الناشئ الرياضي أمر ضركرم ُب 
سبيل إعداده للمستقبل بشكل سليم كموجو، كيكوف ٪تو سليما كمتكامبل ُب ٚتيع اٞتوانب 

. ك٤تاكلة للوصوؿ ألعلى ا١تستويات الرياضية
 

: اإلؽىب١ٌخ
     إف االىتماـ بتفثَت حالة القلق على الرياضي يعترب موضوع ىاـ من ناحية فهم 

يشَت مفهـو )الرياضي للصعوبات اليت يبلقيها أثناء اشًتاكو ُب ا١تنافسات الرياضية حيث 
 كظيفتو كلو الرياضية، ا١تنافسة كأثناء قبل البلعب هبا ٯتر  اليت االنفعاالت منالقلق  على انو 

 ٔتثابة كاف كتوجيهو فيو التحكم أحسن فإذا األداء، على السلبية تفثَتاتو جانب إٔب التنشيطية،
 لدل شدتو زادت إذا أما ا١تيسر، القلق اٟتالة ىذه َب عليو كيطلق لؤلداء، اإل٬تابية الدافعة القوة

 كإ٧تازه البلعب أداء إعاقة ُب كيسهم لؤلداء معسران  قلقاٌ  يصبح اٟتالة ىذه ُب فإنو البلعب
 كبالتإب فالفهم اٞتيد للقلق يهدؼ ١تساعدتو ُب إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ،(199:1) (اإلحساس

٢تا لتحسُت األداء كٖتقيق أفضل النتائج أثناء اشًتاكو ُب ا١تنافسة، حيث تعترب ىذه األخَتة 
 ٍب كمن القلق، مصادر أىم من الفشل من ا٠توؼ كيعترب)مصدر ىاـ من مصادر القلق حيث 

 النقاط بعض فقداف أك ا١تباراة، خسارة توقع نتيجة ا١تباشر ا٠توؼ ك٭تدث النفسية، الضغوط
 يدرؾ عندما الكفاءة عدـ من ا٠توؼ ك٭تدث ا١تنافسة، أثناء األداء ضعف أك ا١تسابقة أثناء

 ُب الذىٍت أك الفٍت أك البد٘ب اٞتانب من سواء استعداداتو ُب معينان  نقصان  ىناؾ أف الرياضي
 أك قصور بوجود يشعر الرياضي أف على ؼكا١تخا من النوع ىذا كيًتكز ا١تسابقة أك ا١تنافس مواجهة

      .(84:2 ))نفسو عن رضائو عدـ إٔب يؤدل ٤تدد خطف
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    كبذلك فالناشئ الرياضي معرض منذ بداية ا٩تراطو ُب النوادم الرياضية كبداية مشاركتو 
ُب ا١تنافسة الرياضية إٔب ضغوط نفسية ٥تتلفة اليت تًتجم كحالة للقلق كاالرتباؾ، ككذلك 

. على مدار عمر ا١تنافسة اليت أصبحت تفخذ كقت أطوؿ من السابق
ىذا القلق ا١تصاحب للمنافسة ٗتتلف من ٗتصص إٔب آخر كمن رياضي إٔب أخر كتبعاهتا 
كذلك، كما يظهر ىذا القلق ُب فًتات ٥تتلفة خبلؿ مدة ا١تنافسة كبدايتها، فنجد درجتها 
متغَتة فهناؾ من تفثَتىا كبَت يستمر لفًتة طويلة خبلؿ ا١تنافسة،كعدـ كجود ا١تساعدة من 
قبل الوالدين البنهما ا١تنخرط ُب فريق رياضي، كما يبلقيو من صعوبات إتاىهم نظرا لعدـ 
تفهمهم لو، كاإلصرار على رأيهم باف يركز ُب الدراسة، كمنها ما يستمر لفًتة قصَتة كهزٯتة 

. ُب مباراة ما ٍب العودة للفوز ُب ا١تباراة البلحقة
    كما أف الناشئ الرياضي يكوف توجيهو ١تمارسة نشاط ما على أساس قدراتو كميولو 

كبالتإب تتكوف لديو دافعية اإل٧تاز كرغباتو،كيًتجم ذلك عن طريق ا٩تراطو ُب الفرؽ الرياضية، 
. ٤تاكال صقل كإبراز قدراتو ٦تا يعرب ذلك عن ذاتو

     كأف الضغوط النفسية ٢تا أعراض ظاىرة كالقلق الغضب، نقص تركيز االنتباه، ا٠توؼ 
من نتائج ا١تنافسة، ا١تيل إٔب العدكانية كغَتىا كلذلك تفٌب ضركرة إبراز العبلقة ا١تتواجدة بُت 

القلق كدافعية اال٧تاز بالنسبة للناشئ الرياضي كىذا كلو إلعداد الناشئ جيدا لكل أطوار 
ا١تنافسة، كمواجهة ما يتعرض لو من صعوبات تعيق أداؤه كٖتقيق أىدافو، كمساعدتو على 

 .مواجهتها
ىذا األمر أصبح أمر ضركرم ُب العملية التدريبية حيث فهم شخصية الرياضي من الناحية 
النفسية يوفر جهد كبَت للقائمُت على تكوينو ُب اختصار السبل كالطرؽ اليت تضمن جاىز 

.                      يتو كاستعداده كبالتإب النجاح ُب مهامهم كٖتقيق أىدافهم
  :ك٨تن ٨تاكؿ ُب ْتثنا ىذا اإلجابة على التساؤالت التالية

كرة اليد،كرة )ىل ٗتتلف حالة قلق  ا١تنافسة بُت الناشئُت ا١تمارسُت لؤلنشطة اٞتماعية .1
؟ (ـ1500اٞتودك، )كا١تمارسُت لؤلنشطة الفردية  (القدـ
 (كرة اليد،كرة القدـ)ىل ٗتتلف دافعية اال٧تاز للناشئُت ا١تمارسُت لؤلنشطة اٞتماعية  .2

؟ (ـ1500اٞتودك، )كا١تمارسُت لؤلنشطة الفردية 
 ىل توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت حالة قلق ا١تنافسة  ا١تصاحبة للمنافسة .3

كاألنشطة  (كرة اليد،كرة القدـ)كدافعية اال٧تاز بُت الناشئُت ُب بعض األنشطة اٞتماعية 
؟ (ـ1500اٞتودك،)الفردية 
 

: فشم١بد اٌجؾش
. ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا ُب حالة قلق ا١تنافسة بُت العيب األنشطة اٞتماعية كالفردية-1
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 .ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا ُب دافعية اال٧تاز بُت الناشئُت ُب األنشطة اٞتماعية كالفردية -2
  ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت حالة قلق ا١تنافسة كدافعية اال٧تاز بُت الناشئُت

  .ُب األنشطة اٞتماعية كالفردية
: أ٘ذاف اٌجؾش

. ا١تقارنة بُت الرياضيُت الناشئُت ا١تمارسُت لؤلنشطة اٞتماعية كالفردية-1
.  معرفة حالة قلق ا١تنافسة ا١تصاحبة للمنافسة الرياضية للناشئُت-2
.  معرفة دافعية اال٧تاز للناشئُت ُب األنشطة اٞتماعية كالفردية-3
معرفة العبلقة االرتباطية ا١توجودة بُت حالة قلق ا١تنافسة  كدافعية اال٧تاز للناشئُت ُب -4

. األنشطة اٞتماعية كاألنشطة الفردية  
: ِقيٍؾبد اٌجؾش
: إٌّبفغخ اٌش٠بم١خ

 موقف أك حدث رياضي ٤تدد بقوانُت كلوائح كأنظمة معًتؼ هبا ،كفيها ٭تاكؿ -
إظهار كإبراز أقصى ما لديو من قدرات كمهارات  (أك الفريق الرياضي)البلعب الرياضي 

كاستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب ا١تنظمة، اكلة ٖتقيق النجاح أك الفوز على منافس 
أك من الفريق )أك اكلة ٖتقيق مستول األداء ا١توضوعي ا١تتوقع من البلعب  (أك منافسُت)

  . (28:4) (الرياضي
 :اٌش٠بم١خ إٌّبفغخ لٍك

 كاالستجابة لو، مهددة أّنا على الرياضية ا١تنافسة مواقف إدراؾ إٔب البلعب ميل ىو"
 بدرجات يتميز الذم البلعب بفف التنبؤ ٯتكن ْتيث كالتوتر ا٠تطر توقع ٔتشاعر ا١تواقف ٢تذه

 مهددة أّنا على الرياضية ا١تنافسة مواقف يدرؾ سوؼ الرياضية ا١تنافسة قلق ٝتة من مرتفعة
 الذم بالبلعب با١تقارنة ا١تواقف ُب القلق من عالية مستويات أك بدرجات يشعر كبالتإب لو،

  ( .385:5 )الرياضية ا١تنافسة قلق ٝتة َب منخفضة بدرجة يتميز
: االٔغبص داف١ْخ

استعداد الفرد لتحمل ا١تسؤكلية، كالسعي ٨تو التفوؽ لتحقيق أىداؼ معينة، كا١تثابرة - 
للتغلب على العقبات كا١تشكبلت اليت قد تواجهو، كالشعور بف٫تية الزمن، كالتخطيط 

  ( .96:14) للمستقبل
: اٌذساعبد اٌغبثمخ

 قلق عبلقة على التعرؼ استهدفت دراسة :1998 على محمد حمديدراسة  -
 با١تستول كعبلقتو ا٠تاص البد٘ب اإلعداد مكونات كبعض اإل٧تاز كدافعية الرياضية ا١تنافسة
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 البحث عينة كاشتملت الوصفي ا١تنهج الباحث استخدـك كا١تضمار، ا١تيداف ١تتسابقي الرقمي
 .اٞتمهورية بطولة ُب ا١تشًتكُت من العبان ( 134  على

 الرياضية، ا١تنافسة قلق حالة قائمة-  ٧تازاإل دافعية قائمة :البحث أدوات كمن -
 الرياضية ا١تنافسة قلق أبعاد بُت إحصائيان  دالة إرتباطية عبلقة كجود إٔب النتائج أهم كأشارت

 .(13)الرياضي ٧تازاإل دافعيةك

ىدفت إٔب التعرؼ على العبلقة بُت ٝتة القلق : 1992عبدهدراسة حسن أبو  -
التنافسي الرياضي كبعض مصادر الضغوط النفسية لدل ناشئ كرة القدـ كأجريت على عينة 

ناشئا كقد توصلت أىم النتائج إٔب أف اجملموعة ذات ٝتة  القلق ا١تنخفض ( 26)عددىا 
تقبل نتائج - ٘تيزت عن اجملموعة ذات القلق ا١ترتفع ُب ا٩تفاض درجة ا٠توؼ من الفشل 

توقعها لتقليل النقد السليب من ا١تدرب - الفشل كتفثَتاتو السلبية ا١تتوقعة ا٠تزم كا٠تجل 
 (12).ا٩تفاض درجة ا٠توؼ من التقييم ا٠تارجي-كاآلباء كالزمبلء كاٞتمهور

 يةبدافع كعبلقتها النفسية الطبلقة" بعنواف : 2002دراسة إيماف عبد اهلل زيد محمد  -
: ىدفت إٔب" الطائرة الكرة العيب لدل إل٧تازا

 ُب ا١تشًتكة الفرؽ بعض العيب لدل الرياضي ٧تازاإل يةدافعك النفسية الطبلقة حالة-1
 . الطائرة الكرة بطولة

 العيب لدل الرياضي ٧تازاإل يةدافعك النفسية الطبلقة حالة بُت اإلرتباطية العبلقة -2
. الطائرة الكرة بطولة ُب ا١تشًتكة الفرؽ بعض

 (72) قوامها عينة على ا١تسحي األسلوب بإتباع الوصفي ا١تنهج الباحثة كاستخدمت

. الطائرة للكرة العبان 
 ٧تازاإل يةدافع مقياس – النفسية الطبلقة حالة مقياس :اٌجؾش أدٚاد ِٚٓ

.  الرياضى
- عيارلآب ٨تراؼاإل - اٟتسايب ا١تتوسط: ا١تستخدمة اإلحصائية األساليب كمن

 أقل - فالتبام ٖتليل- سبَتماف معامل- البسيط االرتباط معامل - االلتواء معامل-  الوسيط
  .L.S.D معنول فرؽ

 :إٌزبئظ أُ٘ ِٚٓ

 ا١تستول أصحاب الطائرة الكرة العيب لدل عالية النفسية الطبلقة حالة كجود -1
. اإلسكندرية السويس، قناة الشريف، القاىرة،األزىر حلواف، جامعات ٔتنتخبات العإب

 ا١تستول أصحاب الطائرة الكرة العيب لدل منخفضة النفسية الطبلقة حالة كجود -2
. كأسيوط العإب التعليم طنطا، جامعات ٔتنتخبات ا١تنخفض
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 العإب ا١تستول أصحاب الطائرة الكرة العيب لدل عالية إ٧تاز دافعية كجود -3
. كطنطا السويس قناة الشريف، حلواف،القاىرة،األزىر جامعات ٔتنتخبات
 ا١تستول أصحاب الطائرة الكرة العيب لدل منخفضة إ٧تاز دافعية حالة كجود-4
 .كأسيوط العإب، التعليم، اإلسكندرية جامعات ٔتنتخبات ا١تنخفض

 كبعد النفسية الطبلقة مقياس أبعاد بُت إحصائيان  دالة طردية رتباطيةإ عبلقة توجد -5
. مصر جامعات ٔتنتخبات الطائرة الكرة العيب لدل النجاح ا٧تاز دافع

 كبعد النفسية الطبلقة مقياس أبعاد بُت إحصائيان  دالة عكسية رتباطيةإ عبلقة توجد-6
(  3) .مصر جامعات ٔتنتخبات الطائرة الكرة العيب لدل الفشل ٕتنب دافع

 

: اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ 
: ِٕٙظ اٌجؾش ٚاإلعشاءاد ا١ٌّذا١ٔخ

: ِٕٙظ اٌجؾش
    إف طبيعة الدراسة تعتمد على كصف الظاىرة كٚتع البيانات كا١تعلومات عنها، كٖتليل 

النتائج للوصوؿ إٔب اٟتقائق، فقد اعتمد ا١تنهج الوصفي الذم يعترب أكثر ا١تناىج العلمية 
استعماال ُب ميداف البحوث الًتبوية كالنفسية كالرياضية، حيث يلجف إليو الباحث عادة كىو 

 ..على دراية كبَتة بفبعاد كّناية الظاىرة ا١تدركسة
     ٢تذا استخدـ ىذا ا١تنهج لوصف حالة قلق ا١تنافسة اليت يتعرض ٢تا الناشئُت من 
خبلؿ ٦تارستهم ُب ا١تنافسات الرياضية كإ٬تاد العبلقة بُت حالة قلق ا١تنافسة الرياضية، 

. كدافعية اال٧تاز للناشئُت
 

 :١ّٕخ  ِٚغزِّ اٌجؾش

: يتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية كفقا للشركط اآلتية
 مثلت العينة -االشًتاؾ ُب ا١تنافسة الرياضية -.مسجلة ُب االٖتادات الرياضية اٞتزائرية

 كاألنشطة -(كرة القدـ، كرة الطائرة)الناشئُت الرياضيُت ُب العد يدمن األنشطة اٞتماعية 
. (اٞتو دك، سباؽ نصف الطويل)الفردية 

 
: ِغبالد اٌجؾش

: اٌّغبي اٌّىبٟٔ
أجريت ىذه الدراسة ُب كاليات الغرب اٞتزائرم، حيث تتواجد الفرؽ الرياضية  - 

. (تيارت، مستغاٖب، معسكر، كىراف)األنشطة اٞتماعية كالفردية 
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: اٌّغبي اٌضِبٟٔ
. 2012 إٔب غاية مام 2009شرع ُب البحث منذ شهر جانفي    -

 :اٌّغبي اٌجؾشٞ

كجو االستبياف ا٠تاص بقائمة حالة قلق ا١تنافسة الرياضية كدافعية اال٧تاز إٔب  -
اٞتو دك، )كاألنشطة الفردية  (كرة القدـ،كرة الطائرة)الناشئُت ُب فرؽ األنشطة اٞتماعية 

 (سباؽ نصف الطويل
 

 :أدٚاد عِّ اٌج١بٔبد 

: االعزج١بْ
 كآخركف مارتنز صمموًب استعماؿ مقياس حالة قلق ا١تنافسة  الرياضية الذم -

Martens,et.,al ثبلثة القائمة كتتضمن القائمة، ٢تذه العربية الصورة بإعداد عبلكم كقاـ 
: يلى كما كىى ا١تنافسة بقلق مرتبطة أبعاد

كيقصد بو التوقع السليب ١تستول البلعب كافتقاده الًتكيز كتصور  :اٌّْشفٟ اٌمٍك- 
. الفشل َب ا١تنافسة الرياضية

كىو إدراؾ االستثارة الفسيولوجية كيتضمن أعراض التوتر كمتاعب  :اٌجذٟٔ اٌمٍك -
. ا١تعدة كغَتىا من استجابات اٞتهاز العصيب

. كىو البعد اإل٬تايب ُب مواجهة القلق:ثبٌٕفظ اٌضمخ -
عبارة كفيها يطلب من ا١تفحوص كصف شعوره قبل ا١تنافسة  (27)كتتضمن القائمة 

على مقياس مدرج من أربعة  (قبل ا١تنافسة بفسبوع أك بعدة أياـ أك بعدة ساعات)ٔتدة معينة 
 ( .422:6 )(دائمان تقريبان – غالبان – أحيانان – أبدان تقريبان )تدر٬تات 

 تصميم الرياضى اال٧تاز دافعية قياس     يتم استعماؿ استبياف دافعية اال٧تاز للناشئُت ٓب
 ٤تاكر قصر ًب كقد (و1999) عبلكل حسن ٤تمد كتعديل تعريب Go Willis جوكلس

 كعدد الفشل، ٕتنب دافع كبعد النجاح، ا٧تاز دافع بعد ٫تا رئيسيُت بعدين علىانًقيبص 
.  ةعبار( 20) ا١تقياس عبارات

 
: اٌذساعخ االعزيال١ّخ

قمنا بدراسة استطبلعية على عينة من الناشئُت كىذا هبدؼ معرفة مدل تقبل ا١تبحوثُت -
ألسئلة االستمارة كفهمهم ٢تا، كًب توزيع عدد من االستمارات كمن خبل٢تا ٘تكنا من معرفة 

 .األسئلة غَت الواضحة، كقمنا بإعادة صياغتها

. (الصدؽ الثبات ا١توضوعية) ا١تعامبلت العلمية لبلستبيانُت- 
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:  ٌالعزج١بْ ا١ٌٍّْخ اٌّْبِالد ؽغبة-1-6
 ىو الصادؽ فاالستبياف اٞتيد، االستبياف شركط أىم الصدؽ يعترب:  اٌقذق -1-6-1

 الصدؽ أف" تايلر "كيبشر آخر، شيئا ليس ك فعبل أجلو من كضع ما قياس ُب ينجح الذم
 .  االختبار ُب توافره ٬تب اعتبار أىم

 االختبار فيو يؤدم الذم ا١تدل يعٍت الصدؽ أف" جي ماؾ "ك" باركا "من كل كيرل
  .(583:10) أجلو من كضع الذم الغرض

 الباحث قاـ: إٌّبفغخ لٍك ؽبٌخ ثبٌٕغجخ اٌذاخٍٟ االرغبق فذق- 1-6-1-1
 الداخلي االتساؽ طريقة باستخداـ البحث قيد النفسية لبلختبارات الصدؽ معامل إل٬تاد
 معامبلت حساب ٍب االستطبلعية العينة أفراد على النفسية االختبارات بتطبيق كذلك

 ًب كما إليو تنتمي الذم البعد درجات ٣تموع كبُت عبارة كل درجة بُت البسيط االرتباط
 الكلية الدرجة كبُت بعد كل درجات ٣تموع بُت البسيط االرتباط معامبلت حساب

 .ذلك كضحت (2)،(1) كاٞتداكؿ
 قلق مقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامالت (1) جدوؿ

 12= ف  إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة الرياضية المنافسة
 البدني القلق ا١تعرُب القلق بالنفس الثقة   

 االرتباط معامل العبارة االرتباط معامل العبارة  االرتباط معامل العبارة   

 1 0.623*  2 0.763*  3 0.666*  

4 0.589*  5 0.705*  6 0.723*  

7 0.607*  8 0.687*  9 0.651*  

10 0.714*  11 0.695*  12 0.728*  

13 0.621*  14 0.731*  15 0.583*  

16 0.659*  17 0.556*  18 0.658*  

19 0.714*  20 0.649*  21 0.543*  

22 0.712*  23 0.683*  24 0.786*  

25 0.568*  26 0.682*  27 0.732*  

 0.05 مستول عند داؿ            * 0.514= 0.05 عند اٞتدكلية ر قيمة  
      

 بُت 0.05 مستول عند إحصائيان  دالة إرتباطية عبلقة كجود( 1) جدكؿ من تضحكم
 ٔبإ يشَت الذم األمر إليو ينتمي الذم للبعد الكلية الدرجة ٣تموع كبُت عبارة كل درجة

. الرياضية ا١تنافسة قلق ١تقياس الداخلي االتساؽ
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 الرياضية ا١تنافسة قلق ١تقياس بعد كل درجات بُت االرتباط معامبلت (2) جدوؿ
 12=ف للمقياس الكلية كالدرجة

 
بعداؿ ـ العبارات عدد  االرتباط معامل   

1  0.715 9 ا١تعرُب القلق*  

*0.740 9 البد٘ب القلق     2  

*0.789 9 بالنفس الثقة    3  

  
 0.05 مستول عند داؿ        *   0.514= 0.05 عند اٞتدكلية ر قيمة 

 
 بُت 0.05 مستول عند إحصائيان  دالة إرتباطية عبلقة كجود (2) جدكؿ من يتضح

 قلق ١تقياس الداخلي االتساؽ صدؽ ٕبإ يشَت الذم األمر للمقياس الكلية كالدرجة األبعاد
 .الرياضية ا١تنافسة

 السابق ا٠ترباء ٣تموعة على االستبياف عرض ًب :اإلٔغبص داف١ْخ اعزج١بْ فذق
 بُت االرتباط معامل قيم ٚتيع أف كجد حيث الداخلي االتساؽ صدؽ حساب كًب ذكرىم
 مابُت قيمتها تراكحت حيث، 0.05 الداللة مستول عند دالة إليو تنتمي الذم كاور العبارة
 ككل لبلستبياف الكلية كالدرجة ااكر درجة بُت 0.79 ك 0.68 بُت كتراكحت. 0.81ك 0.41
 ٤تاكر كأف لبلستبياف الداخلي التجانس إٔب يشَت ٦تا ،0.05 الداللة مستول عند دالة

. الرياضية ا١تنافسة ُب الناشئُت لدل اإل٧تاز دافعية تقيس االستبياف
 كاالنسياؽ الدقة مدل أنو على االختبار ثبات يعرؼ : االعزج١بْ صجبد  -1-6-1-2

 ( .56:7) ٥تتلفتُت مناسبتُت ُب األفراد من عينة على طبق لو فيما نتائجو استقرار أك

 نفس على تكرر ما إذا باستمرار النتائج نفس يعطي كاف إذا ثابتا االختبار أف كما-
 أعيد ما إذا أنو االختبار ثبات يعٍت كما( 193:10). الشركط نفس كٖتت ا١تفحوصُت

 ارتباط معامل كجود أم معنوية نتائج يعطي الظركؼ نفس ٖتت العينة نفس على االختبار
. (70:8) االختبار نتائج بُت كبَت

: اإلٔغبص داف١ْخ ٚاعزج١بْ إٌّبفغخ لٍك ؽبٌخ العزج١بْ اٌضجبد ِْبًِ
 من للتفكد" تطبيقو كإعادة االختبار تطبيق "طريقة االختبار ثبات ٟتساب الباحث كاستخدـ

 بفاصل مرحلتُت على االختبار بإجراء الباحث قاـ ك٢تذا االختبار، نتائج كاستقرار دقة مدل
( ا١تكاف نفس التوقيت، نفس العينة، نفس )ا١تتغَتات على اٟتفاظ مع أسبوع قدره زمٍت

. لبَتسوف االرتباط ٟتساب العامة الطريقة الثبات معامل ٟتساب كاستعملنا
 0 ،87 كجد ا١تنافسة قلق حالة الستبياف" بَتسوف "االرتباط معامل حساب بعد     
 ف )حرية درجة عند االختبار ثبات ١تعرفة االرتباط دالالت جدكؿ ُب بالكشف قمنا كبعدما
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 الدرجة ألف عالية ثبات بدرجة يتميز االستبياف أف لنا تبُت 0 ،05 داللة كٔتستول (2 –
  .0 ، 38 تساكم كاليت اٞتدكلية، القيمة من أكرب كانت الثبات ١تعامل اسوبة
 أف لنا كتبُت اإل٧تاز دافعية الستبياف بالنسبة 0 ،91" بَتسوف "االرتباط معامل ككجد

.  عالية ثبات بدرجة يتميز االستبياف
 كعدـ التعصب، أك التحيز من التحرر با١توضوعية يقصد: اٌّٛم١ّٛخ-1-6-1-3
 كل على كاستنادا (332:15). أحكاـ من الباحث يصدر فيم الشخصية العوامل إدخاؿ

 صورتو ُب االستبياف أف الباحث يستخلص الذكر السابقة كاالعتبارات ا١تيدانية اإلجراءات
. االستبياف كثبات صدؽ إٔب باإلضافة عالية، ٔتوضوعية يتمتع ا١تقًتحة

اٟتسايب،  ا١تتوسط :اٌيشق ٚاٌٛعبئً اإلؽقبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌجؾش
اال٨تراؼ ا١تعيارم، اختبار ت استو دنت لداللة الفركؽ بُت متوسطُت غَت مرتبطُت 

.  معامل االرتباط لبَتسوف،(2ن≠1ن)
 

: ّشك إٌزبئظ
 حالة ُب إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ توجد  :األٌٚٝ اٌفشم١خ ٔزبئظ ّشك -2-1-1

.  كالفردية اٞتماعية األنشطة ُب الناشئُت بُت الرياضية ا١تنافسة قلق
: اٌفشد٠خ ٚاألٔؾيخ اٌغّب١ّخ ٌألٔؾيخ ثبٌٕغجخ

: اسوبة ستودنت ت قيمة يبُت  (3) رقم اٞتدكؿ
ا١تعيارم اال٨تراؼ ت اٟتسايب ا١تتوسط   ا١تتغَت اجملموعات العدد 

1.28 
1.56 
1.80 

7.12 
7.44 

108 
70 

فردية أنشطة  ٚتاعية أنشطة ا١تعرُب القلق األكؿ البعد   

2.92 
2.29 
1.66 

7.30 
6.38 

108 
70 

فردية أنشطة  ٚتاعية أنشطة  
الثا٘ب البعد  
البد٘ب القلق  

2.46 
2.80 
2.42 

12.8 
11.8 

108 
70 

فردية أنشطة  ٚتاعية أنشطة  
الثالث البعد  
بالنفس الثقة  

3.99 
7.83 
5.90 

43. 48  
44.12 

108 
70 

فردية أنشطة  ٚتاعية أنشطة الكلية الدرجة   

 . 0.05 داللة مستول عند  1.96  ب ا١تقدرة كلية اٞتد ت     
  

 حالة ُب إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ أف للباحث اتضح سبق ما كل خبلؿ من- 
 الفردية األنشطة ُب كا١تشًتكُت اٞتماعية األنشطة ُب ا١تشًتكُت الناشئُت بُت ا١تنافسة قلق

 الثقة الثالث البعد كُب ،البد٘ب القلق الثا٘ب البعد من كل ُب  اٞتماعية األنشطة لصاّب
-2.92) بُت اسوبة ت قيمة تراكحت حيث ككل لبلستبياف الكلية الدرجة كُب ،بالنفس

 ا١تقدرة 176 اٟترية كدرجة 0.05 الداللة مستول عند اٞتدكلية القيمة من أكرب كىي( 3.99
 .1.96بػ
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 األنشطة ناشئي بُت  ا١تنافسة قلق حالة ُب إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ٓب كما    
( 1.28) بػ اسوبة ت قيمة تراكحت حيث ا١تعرُب القلق األكؿ البعد ُب كالفردية اٞتماعية

 .176 اٟترية كدرجة 0.05 الداللة مستول عند 1.96بػ ا١تقدرة اٞتدكلية ت من اقل قيمة كىي
 من أكثر ا١تنافسة قلق حالة معرض اٞتماعية األنشطة ُب ا١تشًتؾ فالناشئ كبالتإب

.  الفردية األنشطة ناشئ
 اإل٧تاز دافعية ُب إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ  :اٌضب١ٔخ اٌفشم١خ ٔزبئظ ّشك -2-1-2

. بُت الناشئُت ُب األنشطة اٞتماعية كالفردية
( القدـ كرة اليد، كرة )الجماعية األنشطة بين" ت" قيمة يبين (4) رقم الجدوؿ
(.  الطويل نصف الجودو، )الفردية واألنشطة

  ا١تتغَت  اجملموعات  العدد  اٟتسايب ا١تتوسط  ا١تعيارم اال٨تراؼ  ت  

9.45 0.03 
0.022 

41.46 
40.94 

108 
70 

  ٚتاعية أنشطة
   فردية أنشطة

 دافع بعد األكؿ البعد
  النجاح إ٧تاز

28.72 
0.07 

0.054 
30.40 
26.35 

108 
70 

   ٚتاعية أنشطة
   فردية أنشطة

 دافع بعد الثا٘ب البعد
الفشل ٕتنب  

42.95 0.063 
0.054 

72.29 
67.05 

108 
70 

  ٚتاعية أنشطة
  فردية أنشطة

  الكلية الدرجة

 
  .0.05 داللة مستول عند  1.96  بػ ا١تقدرة كلية اٞتد ت
 بعد ُب إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ أف للباحث اتضح سبق ما كل خبلؿ من- 

 اٞتماعية األنشطة بُت لبلستبياف الكلية كالدرجة الفشل ٕتنب دافع كبعد النجاح إ٧تاز دافع
( 42.95-9.45 )بُت اسوبة ت كجدت حيث اٞتماعية األنشطة لصاّب الفردية كاألنشطة

  .0.05 الداللة كمستول 176 حرية درجة عند 1.96بػ ا١تقدرة اٞتدكلية ت من اكرب قيم كىي
 ناشئ من  عالية إ٧تاز دافعية لديو اٞتماعية األنشطة ُب ا١تشًتؾ فالناشئ كبالتإب

.  الفردية األنشطة
ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت حالة : اٌضبٌضخ اٌفشم١خ ٔزبئظ ّشك -2-1-2

 .قلق ا١تنافسة  كدافعية اال٧تاز بُت الناشئُت ُب األنشطة اٞتماعية كالفردية
( القدـ كرة اليد، كرة )اٞتماعية األنشطة بُت" ر "قيمة يبُت (5) رقم اٞتدكؿ

(.  الطويل اٞتودك،نصف )الفردية كاألنشطة
 
 
 
 

ا١تعيارم اال٨تراؼ ر اٟتسايب ا١تتوسط  2ا١تتغَت اجملموعات العدد  1 ا١تتغَت   

-0.09  
7.83 
0.03 

43. 48  
41.46 

108 
 

ٚتاعية أنشطة  
 قلق حالة

 ا١تنافسة
 بعد األكؿ البعد
النجاح إ٧تاز دافع  
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-0.12  
5.90 
0.022 

44.12 
40.94 

 

 
70 

فردية أنشطة  

-0.18  
7.83 
0.07 

43. 48  
30.40 

ٚتاعية أنشطة 108  قلق حالة 
 ا١تنافسة

 بعد الثا٘ب البعد
الفشل ٕتنب دافع  

+0.27  
5.90 
0.054 

44.12 
26.35 

فردية أنشطة 70  

-0.28  
7.83 
0.063 

43. 48  
ٚتاعية أنشطة 108 72.29  

 قلق حالة
الكلية الدرجة ا١تنافسة  

+0.13  
5.90 
0.054 

44.12 
فردية أنشطة 70 67.05  

 
 بُت ضعيفة   سالبة ارتباطية عبلقة ىناؾ أف للباحث اتضح سبق ما كل خبلؿ من- 

 حيث الفردية كاألنشطة اٞتماعية األنشطة ُب النجاح إ٧تاز دافع كبعد  ا١تنافسة قلق حالة
(. 0.12-ك   0.09)- ربُت قيمة بلغت
 ُب الفشل ٕتنب دافع كبعد  ا١تنافسة قلق حالة بُت  سالبة ارتباطية عبلقة ككجود    

 بلغت حيث اٞتماعية األنشطة
 كبعد ا١تنافسة قلق حالة بُت كضعيفة موجبة ارتباطية عبلقة ككجود (0.18)- "ر "قيمة     

 (.0.27)+" ر "قيمة بلغت حيث الفردية األنشطة ُب الفشل ٕتنب دافع
 الكلية كالدرجة ا١تنافسة قلق حالة بُت كضعيفة سالبة ارتباطية عبلقة كجدت كما    
 ارتباطية عبلقة ككجود (0.28)-" ر "قيمة بلغت حيث اٞتماعية األنشطة ُب اإل٧تاز لدافعية
 الفردية األنشطة ُب اإل٧تاز لدافعية الكلية كالدرجة ا١تنافسة قلق حالة بُت كضعيفة موجبة
 (.0.13)+" ر "قيمة بلغت حيث
 

 :اٌجؾش فشم١بد ِٕبلؾخ -1
 إٔب تشَت اليت البحث فرضية خبلؿ من  : األٌٚٝ اٌجؾش فشم١خ ِٕبلؾخ -3-1-1

 اٞتماعية األنشطة ناشئي بُت الرياضية  ا١تنافسة قلق حالة ُب إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ أف
 البحث نتائج خبلؿ كمن( الطويل كنصف اٞتودك )الفردية كاألنشطة( اليد كرة القدـ، كرة)

 ُب إحصائيا داؿ فرؽ ىناؾ كاف حيث (3) رقم اٞتداكؿ ُب دراستنا ُب إليها توصلنا اليت
 لؤلنشطة ا١تمارسُت الناشئُت لصاّب لبلستبياف الكلية الدرجة كُب الثالث البعد كُب الثا٘ب البعد

. ٖتققت قد األكٔب البحث فرضية أف نقوؿ كلو ىذا خبلؿ كمن اٞتماعية،
 أف إٔب تشَت اليت البحث فرضية خبلؿ من: اٌضب١ٔخ اٌجؾش فشم١خ ِٕبلؾخ- 3-1-2

 القدـ، كرة)بُت الناشئُت ُب األنشطة اٞتماعية  اإل٧تاز دافعية ُب إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ
 ُب إليها توصلنا اليت البحث نتائج خبلؿ كمن ،(الطويل كنصف دك اٞتو )كالفردية( اليد كرة

 ٕتنب دافع كبعد النجاح إ٧تاز دافع بعد إحصائيا داؿ فرؽ ىناؾ كاف حيث( 4) رقم اٞتدكؿ
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 األنشطة لصاّب الفردية كاألنشطة اٞتماعية األنشطة بُت لبلستبياف الكلية كالدرجة الفشل
. اٞتماعية
. ٖتققت قد الثانية البحث فرضية أف نقوؿ كلو ىذا خبلؿ كمن     

 أف إٔب تشَت اليت البحث فرضية خبلؿ من: اٌضبٌضخ اٌجؾش فشم١خ ِٕبلؾخ- 3-1-3
 عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت حالة قلق ا١تنافسة كدافعية اال٧تاز بُت الناشئُت ُب ىناؾ

 خبلؿ كمن ،(الطويل كنصف دك اٞتو ) كالفردية(اليد القدـ،كرة كرة)األنشطة اٞتماعية 
   سالبة ارتباطية عبلقة ىناؾ كاف حيث (5) رقم اٞتداكؿ ُب إليها توصلنا اليت البحث نتائج

 كاألنشطة اٞتماعية األنشطة ُب النجاح إ٧تاز دافع كبعد  ا١تنافسة قلق حالة بُت ضعيفة
 ُب الفشل ٕتنب دافع كبعد ا١تنافسة قلق حالة بُت  سالبة ارتباطية عبلقة كىناؾ الفردية،
 الفشل ٕتنب دافع كبعد ا١تنافسة قلق حالة بُت كضعيفة موجبة ارتباطية عبلقة اٞتماعية األنشطة

. الفردية األنشطة ُب
 الكلية كالدرجة  ا١تنافسة قلق حالة بُت كضعيفة سالبة ارتباطية عبلقة كجدت كما

 قلق حالة بُت كضعيفة موجبة ارتباطية عبلقة ككجود اٞتماعية األنشطة ُب اإل٧تاز لدافعية
. الفردية األنشطة ُب اإل٧تاز لدافعية الكلية كالدرجة ا١تنافسة
 

 إحصائيا دالة فركؽ كجود الرياضية ا١تنافسة قلق حالة ُب*-  :االعزٕزبعبد -3-4
 دك، اٞتو )الفردية األنشطة كناشئي( القدـ اليد،كرة كرة )اٞتماعية األنشطة ناشئي بُت

 ا١تنافسة قلق حالة أف نستنتج كلو ىذا خبلؿ كمن اٞتماعية األنشطة لصاّب( الطويل نصف
 .اٞتماعية األنشطة ناشئي عند عالية بدرجة ىي الرياضية

 كرة )اٞتماعية األنشطة ناشئي بُت إحصائيا دالة فركؽ كجود اإل٧تاز دافعية ُب*-
 األنشطة لصاّب( الطويل نصف دك، اٞتو )الفردية األنشطة كناشئي( القدـ كرة اليد،

 بدرجة ىي  اٞتماعية األنشطة ُب  اإل٧تاز دافعية أف نستنتج كلو ىذا خبلؿ اٞتماعية،كمن
 .اٞتماعية األنشطة ناشئي عند عالية

 اٞتماعية األنشطة ُب اإل٧تاز كدافعية  ا١تنافسة قلق حالة بُت ارتباطية عبلقة كجود*-
 اإل٧تاز ٨تو السعي قل  ا١تنافسة قلق حالة زادت كلما أف نستنتج كمنو الفردية، األنشطة كُب
. كالفردية اٞتماعية األنشطة ُب

 ككلما اٞتماعية، األنشطة ُب الفشل ٕتنب بعد قل ا١تنافسة قلق حالة ارتفعت ككلما 
. الفردية األنشطة ُب الفشل ٕتنب بعد ارتفع ا١تنافسة قلق حالة ارتفعت

 ككلما اٞتماعية، األنشطة ُب اإل٧تاز دافعية ا٩تفضت ا١تنافسة قلق حالة ارتفعت ككلما
 ىذا خبلؿ كمن. الفردية األنشطة ُب  قليبل اإل٧تاز دافعية ارتفعت ا١تنافسة قلق حالة ارتفعت
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 كتتفثر اٞتماعية، األنشطة ُب ا١تنافسة قلق ْتالة سلبيا تتفثر اإل٧تاز دافعية أف نستنتج كلو
. الفردية األنشطة ُب ا١تنافسة قلق ْتالة إ٬تابيا

 من غليها ا١تتوصل النتائج كمناقشة ٖتليل بعد  :ٚااللزشاؽبد اٌزٛف١بد -3-6
  الرياضية ا١تنافسة قلق حالة ُب إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ أف جليا ،تبُت الدراسة ىذه خبلؿ

 قلق حالة بُت العبلقة نوع كُب الفردية كاألنشطة اٞتماعية األنشطة بُت اإل٧تاز دافعية كُب
 النتائج ىذه ضوء كعلى الفردية كاألنشطة اٞتماعية األنشطة ُب اإل٧تاز كدافعية  ا١تنافسة
: يلي ٔتا الباحث يوصي

  اإل٧تاز دافعية كاستبياف الرياضية ا١تنافسة قلق حالة استبياف استخداـ ضركرة- 1
 ا١تنافسات كبعد ا١تنافسات كقبل الرياضي، التدريب موسم فًتات خبلؿ الرياضيُت للناشئُت
. اإل٧تاز دافعية كدرجة للناشئُت، الرياضية  ا١تنافسة قلق حالة على للتعرؼ

 تصبح حىت الرياضة، ُب ا١تشاركة أسلوب ُب أبنائهم ْتق اآلباء يقتنع أف ٬تب- 2
 مع ألبنائهم الظركؼ كهتيئة االقًتاحات اآلباء يقدـ أف ٔتعٌت لبلستمتاع، مصدرا ا١تمارسة

. ما نشاط ُب ا١تبالغة أك معُت رياضي نشاط ٦تارسة على إجبارىم عدـ
 عندما يبلحظ ما كىذا الفشل، خربات مواجهة على أبنائهم اآلباء يساعد أف- 3

 ،كىنا األداء نتائج أساس على ليس ا١تنافسة، نتائج أساس على الرياضي الناشئ تقييم يكوف
 الفشل، ٓتربات ٯتركف عندما ألبنائهم كا١تساندة ا١تساعدة تقدٙب ُب األسرة دكر أ٫تية تظهر
 الركح الطفل يكتسب أف الصعوبة فمن ألبنائهم، كالقدكة ا١تثل أّنم دائما اآلباء يتذكر كأف

. األسرة كُب كالديو ُب الصفات ىذه يوجد ال عندما انفعاالتو على كالسيطرة الرياضية
 يهتموا أف الرياضيُت للناشئُت النفسي باإلعداد كا١تهتمُت ا١تدربُت على ٬تب -4

 ا١توضوعة األىداؼ تكوف كأف ا١تهارات، كتعليم التدريب ُب اٟتديثة الوسائل باستخداـ
 .الرياضي الناشئ كإمكانيات قدرات مع تتناسب
. ا١تباريات كبعد ا١تباريات قبل النفسي باإلعداد االىتماـ ا١تدرب على ٬تب- 5
 كأف كبَتة، بصورة الناشئُت كبُت بينو االتصاؿ كتدعيم بتقوية ا١تدرب يقـو أف -6
. القرارات كاٗتاذ األىداؼ كضع ُب الناشئ باشًتاؾ يسمح

 التدريب أكقات حيث من الناشئ ظركؼ مراعاة كا١تريب ا١تدرب على ٬تب -7
 االقتصادية كاٟتالة كاالمتحانات الدراسية حياتو ظركؼ مع تتعارض ال ْتيث كا١تنافسات

 لو يتعرض كالذم ٢تا كنتيجة كالقلق الضغوط درجة معرفة لو يتسٌت حىت لو كاالجتماعية
. لو اإل٧تاز دافعية درجة من كالرفع لتخفيفو، يسعى كبالتإب الناشئ
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١ٍّّخ االٔزمبء اٌش٠بمٟ ٌٍّٛا٘ت اٌؾبثخ فٟ اٌٛعو اٌزشثٛٞ ِٓ 
ٚعٙخ َٔش ِذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بم١خ 

 
إٌْزشٞ ِؾّذ ٍّٟ  

اٌّشوض اٌغبِْٟ ر١غّغ١ٍذ 
: ٍِخـ اٌذساعخ

  كرست لذا تصاف، أف ٬تب اليت ذخَتهتا ىم ا١توىوبُت أف ا١تتقدمة الدكؿ أدركت     
 معها ا١تنسجمة الًتبوية الربامج كتنظيم كقدراهتم مواىبهم عن كالكشف هبم للعناية جهودىا
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 اإلنسانية با١تواىب اعتنت قد الًتبية أف ُب شك من ىناؾ كليس تنميتها، على القادرة
 هبذا الًتبية اىتماـ كيفٌب توجيهها حسن إٔب كدعت اال٬تايب كاالىتماـ تنميتها على كحرصت
 ألم اٟتقيقية الثركة ٘تثل البشرية الثركة أف إدراكها من انطبلقا اإلنساف شخصية ُب اٞتانب
 النابض القلب ٔتثابة ىم إ٪تا ٣تتمع أم ُب با١توىوبُت يوصفوف  من كإف اجملتمعات من ٣تتمع
 ٥تتلف مواجهة ُب كاال٬تايب الفاعل كأثرىم البالغة، أل٫تيتهم نظرا لو، ا١تفكر كالعقل

. التحديات
 ا١تيادين ٥تتلف ُب اجملتمع أبناء من ا١توىوبُت من بالكثَت تزخر الًتبوية مؤسساتنا إف     

 إٔب هتدؼ حيث الًتبية من يتجزأ ال جزء البدنية الًتبية أف كٔتا كا١تعرفية العلمية كاجملاالت
 ٚتيعا علينا تفرض فهي كاألخبلقية كاالجتماعية كالبدنية النفسية الناحية من النشء تربية
 على الضوء نلقي كىنا ا١تختلفة كٔتواىبهم هبم كالعناية الفئة ىذه بففراد االىتماـ من مزيدا

 كذلك هبم كالعناية رعايتهم إٔب باإلضافة ا١توىوبُت كانتقاء الكشف ُب الًتبوية ا١تؤسسات
 األدكات من أمكن ما توفَت على كالعمل ا١تختلفة ا١تواىب لنمو ا١تبلئم الًتبوم اٞتو بتوفَت

 ا١تواىب على التعرؼ خبل٢تا من ٯتكن اليت األنشطة ٥تتلف ١تمارسة البلزمة كالتجهيزات
 ا١توىوبُت التبلميذ مع التعامل كيفية على ا١تدرسُت تفىيل على كاٟترص كتطويرىا كتنميتها

 ُب ا١توىوبُت استعدادات ككشف انتقاء على العمل ُب ا١تدرس كدكر أ٫تية تنطلق كىنا
 عاتقو على كإف ٘تيزىم جوانب من كاإلفادة اٟتديثة العلمية األساليب كفق الًتبوية ا١تؤسسات

 مواىبهم تنمية على اٞتاد كالعمل الصحيح التوجيو كتوجيههم النشء تربية ُب عظيمة مسؤكلية
 ىذه أ٫تية يدرؾ الذم ا١تدر توافر دكف تتحقق أف ٯتكن ال اليت ا١تسؤكليات من ذلك غَت كإٔب

 فاعلية موضوع دراسة الباحث أراد كمنو كفعالة ا٬تابية بطريقة توجيههم على كاٟترص الشر٭تة
. كتوجيهها الشبانية الرياضية ا١تواىب كاكتشاؼ انتقاء ُب كالرياضية البدنية الًتبية مدرسي

 
Résumé de l'étude: 

         Les pays développés ont compris que les surdoués sont des munitions 

qui doivent ętre préservées, c'est pourquoi ils ont dévoué  leurs efforts pour 

s'occuper d'eux et de révéler leurs talents et leurs aptitudes, et organiser des 

programmes éducatifs compatibles avec eux, et d"ętre capable de les 

développer, et il ne fait aucun doute que l'éducation a pris en charge les  

talents humains et désire de les développer  et elle  a appelé ŕ l'attention 

directe de mieux  les orienter et vient l'intéręt de l'éducation ŕ cet aspect dans 

la personnalité humaine et de reconnaître que la richesse  humaine 

représente la véritable richesse d'une communauté et ceux qui ont été décrit 

comme des doués sont tel un cśur qui bat et l'esprit penseur en vue de leur 

importance, et leur impact efficace et positif en face ŕ des défis différents. 

         Nos établissements d'enseignement riches riche en beaucoup de 
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membres talentueux de la société dans divers domaines et champs de la 

science, de la connaissance et comme l'éducation physique est cognitif en 

tant qu'une partie intégrante de l'éducation qui vise ŕ éduquer les jeunes en 

termes de physique et psychologique, social, moral, parce qu'ils infligent ŕ 

chacun d'entre nous une plus grande attention aux membres de cette 

catégorie et leur prise en charge et des talents différents et ici il faut  mettre 

en lumičre les établissements d'enseignement dans la détection et la 

sélection des plus talentueux de la prise en charge et des soins pour eux et 

en leur fournissant de l'air pour une éducation appropriée pour la croissance 

des différents talents et de travailler ŕ fournir autant que possible des outils 

et les équipements nécessaires ŕ l'exercice des diverses activités ŕ travers 

lesquels on peut identifier  quelques talents et les développer et d'assurer la 

qualification des enseignants sur la façon de traiter avec les élčves doués, et 

ici commence  l'importance et le rôle de l'enseignant de travailler sur la 

sélection des talents et montre leurs  préparations révélées dans les 

établissements d'enseignement conformément aux méthodes scientifiques 

modernes et de bénéficier de certains aspects de leur caractčre distinctif et 

la, sur son épaule une grande responsabilité dans l'éducation des jeunes et de 

les  guider dans le bon sens et travailler dur pour développer leurs talents qui 

ne peuvent pas ętre atteints sans la disponibilité des formateurs qui 

comprennent l'importance de ce segment et des soins ŕ prendre pour les 

guider dans un sens positif, efficace, de ce fait le chercheur voulait examiner 

la question du rôle des enseignants de l'éducation physique et sportive dans 

la sélection et la découverte des jeunes talents sportifs et les orienter. 
 

 
 

 
 

: ِمذِخ
    إف مؤسساتنا الًتبوية تزخر بالكثَت من ا١توىوبُت من أبناء اجملتمع ُب ٥تتلف ا١تيادين 
كاجملاالت العلمية كا١تعرفية كٔتا أف الًتبية البدنية جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة حيث أّنا 

هتدؼ إٔب تربية النشء من الناحية النفسية كالبدنية كاالجتماعية كاألخبلقية فهي تفرض علينا 
ٚتيعا مزيدا من االىتماـ بففراد ىذه الفئة كالعناية هبم كٔتواىبهم ا١تختلفة كىنا نلقي الضوء 

على ا١تؤسسات الًتبوية ُب الكشف كانتقاء ا١توىوبُت باإلضافة إٔب رعايتهم كالعناية هبم 
كذلك بتوفَت اٞتو الًتبوم ا١تبلئم لنمو ا١تواىب ا١تختلفة كالعمل على توفَت ما أمكن من 

األدكات كالتجهيزات البلزمة ١تمارسة ٥تتلف األنشطة اليت ٯتكن من خبل٢تا التعرؼ على 
ا١تواىب كتنميتها كتطويرىا كاٟترص على تفىيل ا١تدرسُت ُب كيفية التعامل مع التبلميذ 
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ا١توىوبُت كفق األساليب العلمية اٟتديثة كاإلفادة من جوانب ٘تيزىم كإف على عاتقو مسؤكلية 
عظيمة ُب تربية النشء كتوجيههم التوجيو الصحيح كالعمل اٞتاد على تنمية مواىبهم كإٔب 

غَت ذلك من ا١تسؤكليات اليت ال ٯتكن أف تتحقق دكف توافر ا١تدرس الذم يدرؾ أ٫تية ىذه 
 .الشر٭تة كاٟترص على توجيههم بطريقة ا٬تابية

دكر مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ُب انتقاء كتوجيو "ىذا ما جعلنا ٩تتار ىذا ا١توضوع 
 ".التبلميذ ا١توىوبُت ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة

كىا ٨تن اآلف بصدد عرض أىم النتائج اليت تلمح إٔب معطيات دراستنا كمن ىذا 
 : ا١تنطلق سنطرح التساؤؿ التإب

ما ىو الدكر الذم يلعبو مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ُب انتقاء  - :التساؤؿ العاـ
ا١تواىب الشابة كتوجيهها؟  
ما ىو الدكر الذم يلعبو مدرس الًتبية البدنية كالرياضية  ُب  - :التساؤالت الفرعية

عملية االنتقاء ا٠تاصة با١تواىب الشابة؟  
ما ىي الطرؽ الناجعة ا١تستعملة من طرؼ مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ُب - 

   توجيو ىذه ا١تواىب؟
 

 :اٌفشم١بد
: اٌفشم١خ اٌْبِخ

. ١تدرس الًتبية البدنية كالرياضية دكر فعاؿ ُب انتقاء ا١تواىب الشابة كتوجيهها
 

: اٌفشم١بد اٌغضئ١خ
. يلعب مدرس الًتبية البدنية كالرياضية دكر فعاؿ ُب عملية انتقاء ا١تواىب الشابة
. ىناؾ عدة طرؽ ناجعة يستعملها ا١تدرس ُب عملية توجيو ىذه ا١تواىب الشابة

: ٯتكن إدراج أىداؼ البحث ُب النقاط التالية :أ٘ذاف اٌجؾش
توضيح ما إذا كانت ىناؾ برامج لتفىيل مدرسي الًتبية البدنية كالرياضية فيما يتعلق  -

. بعملية االنتقاء كالتوجيو ا٠تاصة با١توىوبُت
  إبراز قدرات كاستعدادات الفئة ا١توىوبة لًتٚتتها إٔب كقائع ميدانية لبلستفادة منها  -

. كتطويرىا
.   التطرؽ إٔب أىم ٦تيزات مرحلة ا١تراىقة خاصة فئة ا١توىوبُت -
.   التعرؼ على ا١تشاكل كالعراقيل اليت يعا٘ب منها التبلميذ ا١توىوبوف كٕتاكزىا -
  إبراز الدكر الذم تلعبو ا١تنافسات الرياضية ا١تدرسية سواء الداخلية أك ا٠تارجية كأثرىا  -

. على إبراز ا١تواىب كبالتإب توجيهها إٔب ما يتماشى مع قدراهتم كطاقاهتم
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 .  تسليط الضوء على الدكر الذم يشغلو مدرس الًتبية البدنية ُب العملية التعليمية  -
 

 :أ١ّ٘خ اٌجؾش
:     تكمن أ٫تية ا١توضوع  ُب النقاط التالية

  تسليط الضوء على األسس العلمية كالنفسية كالًتبوية  لعملية االنتقاء كالتوجيو ا٠تاصة  -
. هبا
.   إبراز أ٫تية الفئة ا١توىوبة ُب تنمية كتطوير اجملتمعات -

  إبراز الدكر الفعاؿ الذم يلعبو مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ُب انتقاء ا١تواىب بفسس  -
. مقننة للكفاية بالغرض

.   توفَت العناية الكاملة للموىوبُت لضماف طريق كجيو ٨تو التقدـ من كل جوانبو -
  إدراؾ الغاية ا١ترجوة من ٦تارسة النشاط البد٘ب الرياضي كا١تتمثلة ُب تطوير اٞتانب  -

 .النفسي كالبد٘ب كالًتبوم للتبلميذ ا١توىوبُت
 

: رؾذ٠ذ اٌّقيٍؾبد
: رْش٠ف اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ اٌش٠بم١خ

 ذلك اٞتزء من الًتبية الذم يتم عن طريق النشاط الذم :Sharman: تعريف شارماف
يستخدـ اٞتهاز اٟتركي ٞتسم اإلنساف كالذم ينتج أنو يكسب الفرد بعض االٕتاىات 

. السلوكية
 ىي مظهر من مظػاىر الًتبية تعػمل على ٖتقيق أغراضها :تعريف حسن معوض

البدنيػة كالعػقلية كاالجتماعية كالنفسية بواسطة النشاط اٟتركي ا١تختار هبدؼ التنػمية الشػاملة 
  .(1 )ا١تتزنة كتعديل السلوؾ ٖتت قيادة صاٟتة
ىو الشخص الذم يقـو بًتبية التبلميذ عن طريق : مدرس التربية البدنية والرياضية

النشاط الرياضي كإعدادىم بدنيا كاجتماعيا كثقافيا مع العمل على مساعدهتم على التطور 
تطورا مبلئما للمجتمع الذم يعيشوف فيو كتوجيههم كإرشادىم اإلرشاد البلـز كإكساهبم 

ا٠تربات الًتبوية اليت تساعدىم على النمو ا١تتزف ُب ٚتيع النواحي اٞتسمية كالعقلية ٪توا يعمل 
 .(2 )على تعديل السلوؾ كٖتقيق األىداؼ الًتبوية

 : اآلٌب األكثر اقًتابا للموضوعية Marlandيعترب تعريف : تعريف الموهوبين

 لقد ًب تعريف األفراد ذكم ا١تواىب كالقدرات ألشخاص Marlandتعريف مارالمد 
مؤىلُت ذكم قدرات كأيضا قادرين على األداء العإب كالسامي، ىؤالء ىم األفراد الذين 

خلق ىؤالء ا١تزكدين بربامج عادية لكي يدركوا  يتطلبوف برامج تعليمية متنوعة كخدمات
، كىؤالء األفراد ذكم ا٧تازات كقدرات مسا٫تة ُب (9)إسهاماهتم بالنسبة ألنفسهم كجملتمعاهتم
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القدرة الفعلية العامة، القدر األكادٯتية اددة التفكَت اإلبداعي، قدرة : اجملاالت اآلتية
 .(5 )القيادة، قدرة ا١تدرؾ كالباعث النفسي

ىو عملية ديناميكية مستمرة طويلة األمد تستهدؼ التنبؤ ٔتستقبل الفرد كما  :االٔزمبء
 .(6 )ٯتكن إف ٭تققو من نتائج، ىدفها ٖتقيق الكماؿ عند اختيار كانتقاء الفرد

كجو التلميذ، :  ىو تعيُت االٕتاه ا١تراد أخذه، ٔتعٌت سَت، دؿ فنقوؿ مػثبل:اٌزٛع١ٗ
كالتوجيو ىو ٣تموعة من ا٠تدمات اليت هتدؼ إٔب مساعدة الفرد على أف يفػهم مشاكلو كأف 

يستغل إمكانياتو من ناحية، كإمكانيات ىذه البيئة من ناحية أخرل، كىذا نتيجة فهمو 
 .(7 )لنفسو ك بيئتو، كٮتتار الطرؽ اققة ٢تا ْتكمة كتعقل فيمكن بذلك من حل مشاكلو

 ىي فًتة زمنية ١ترحلة من مراحل اٟتياة، كتعرؼ بفنػها بداية :رْش٠ف اٌّشا٘مخ
، كيعود مصطلح (8)لػمرحلة جديدة كخاصة تتسم بفحداث كظواىر معينة ملفتة لبلنتباه

كيقصد بو النمو من مرحلة الطفولة إٔب مرحلة النضج، " مراىق"إٔب اسم الفاعل " ا١تراىقة"
. (10)ْتيث يكوف ىناؾ تغيَت من الناحية اٞتسمية كالسلوكية لدل الطفل

 
 : اٌذساعخ االعزيال١ّخ

مدرس من ا١ترحلة  20عينة االستطبلعية بطريقة عشوائية ككاف قوامها أخذت اؿ
ا١تتوسطة كًب توزيع االستبياف على اجملموعة هبدؼ أف يكوف االستبياف اقرب إٔب الدقة 
كالوضوح ْتيث ًب استبعاد بعض األسئلة كاليت كانت تشكل عائق ُب اإلجابة بسبب 

. غموضها كعدـ فهمها بالنسبة للمدرسُت كاستبدا٢تا بفسئلة أخرل
 
 

 ِٕٙظ اٌذساعخ 
انطبلقا من طبيعة ا١توضوع استخدمنا ا١تنهج الوصفي الذم يعتمد على دراسة الظاىرة 

كما توجد ُب الواقع كيسهم بوضعها كصفا دقيقا كيوضح خصائصها عن طريق ٚتع 
. ا١تعلومات كٖتليلها كتفسَتىا، كمن ٍب تقدٙب النتائج ُب ضوئها

 
١ّٕخ اٌذساعخ                                                     

ًب سحب عينة بطريقة عشوائية من ٣تتمع البحث ٔتنح فرص متكافئة لكل فرد من 
 201 مدرس من أصل 42أفراد اجملتمع أف يكوف ضمن أفراد العينة ا١تختارة كتفلفت العينة من 

 %.20.89مدرس أم بنسبة 
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 :  ِغبالد اٌجؾش
 إٔب 2008شرعنا ُب ا٧تاز اٞتانب النظرم ُب مقربة شهر ديسمرب  :اٌّغبي اٌضِبٟٔ
، أما فيما ٮتص اٞتانب التطبيقي فقد داـ من شهر فيفرم 2009غاية ّناية شهر جانفي 

 .2009 إٔب غاية أكاخر شهر مارس 2009
قمنا بإجراء الدراسة ا١تيدانية على مستول بعض ا١تؤسسات  :اٌّغبي اٌّىبٟٔ

. الًتبوية اليت ًب اختيارىا ُب كالية غليزاف
 

: أدٚاد اٌذساعخ
.  قمنا ُب ْتثنا ىذا باستعماؿ تقنية االستمارة كفداة ٞتمع البيانات:االعزج١بْ

: حيث قمنا بإعداده من خبلؿ أتباع ا٠تطوات التالية
مراجعة البحوث كالدراسات النظرية كا١تيدانية اليت تناكلت موضوع الدراسة 

. ا٠تربة الشخصية
 

 فذق االعزج١بْ                                                       
: فذق اٌّؾى١ّٓ

من الطرائق اليت ٯتكن أف يلجف إليها الباحث للحصوؿ على صدؽ اتول 
ُب اللجوء إٔب عدد من اكمُت حيث قمنا بعرض أداة االستبياف على ٣تموعة من 
اكمُت من ذكم العلم كا٠تربة ُب ٣تاالت البحث العلمي كمن ا١تسئولُت ا١تؤىلُت 

. للحكم عليها
 

اٌٛعبئً اإلؽقبئ١خ  
  :²اختبار  كا:                                     النسبة المئوية 
 2( فت-  ـت)                          مج 100×                          التكرار

ػػػػػػػػػػػ =     2ػػػػػػػػ       كا=         النسبة المئوية
  ف                           مجموع التكرارات                            ت 

: ّشك ٚرؾ١ًٍ ِٕٚبلؾخ إٌزبئظ
 ما ىي ا١تعايَت األساسية اليت تعتمد عليها النتقاء ا١توىوبُت؟: 14السؤاؿ رقم 

ا٢تدؼ من السؤاؿ معرفة ا١تعايَت األساسية اليت يعتمد عليها مدرس الًتبية البدنية 
. كالرياضية ُب انتقاء ا١توىوبُت  
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 المعايير األساسية المعتمدة في عملية انتقاء :14الجدوؿ رقم 
 .الموهوبين

العينة 
 الداللة مستول الداللة ²كا %النسبة ا١تئوية  التكرار اإلجابات

القدرة العضلية العامة 
 45,23% 19 (الًتبية ك التعليم األسرع )

 داؿ 0,01 23,54
 26,19% 11 (التنسيق اٞتيد لؤلداء اٟتركي)القدرة اٟتركية 

 19,04% 08 (قيادة  الفريق)القدرة القيادية 
 09,52% 04 (اإلبداع، االخًتاع )القدرة اإلبداعية 

 100% 42 اجملمػػػوع

 
: ّشك إٌزبئظ

بدرجة  0،01عند مستول الداللة  23،54 ²بلغت نسبة كا 18     من خبلؿ اٞتدكؿ رقم 
 اجملدكلة، إذف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا ُب نسبة ² اسوبة اكرب بكثَت كا²كبالتإب كا، 3حرية 

للقدرات القيادية كتليها  19,04%تليها نسبة  45,23%اإلجابات حيث بلغت النسبة األكرب 
 . 09,52%القدرات االبداعية بنسبة 

 
: اٌزؾ١ًٍ ٚ إٌّبلؾخ

     من خبلؿ ا١تعطيات يتضح لنا انتقاء ا١توىوبُت يكوف على حسب االستعدادات 
ا١تتنوعة للموىوبُت كا١تتمثلة ُب القدرات كا١تهارات كالسمات ا١تختلفة كالٕتاىات ٨تو ٦تارسة 

الًتبية البدنية الرياضية الًتبوية من خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية اليت يلعب فيها 
ا١تدرس دكر كبَت من خبلؿ ادراكو ٢تذه االستعدادات كتتبعها من كل اٞتوانب؟ 

للنسب المئوية الخاصة المعايير المعتمدة في انتقاء الموهوبين : التمثيل البياني : التمثيل البياني
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 ىل ترل اف حصة الًتبية البدنية ك الرياضية ٢تا تفثَت على :16السؤاؿ رقم 
.  ٧تاح عملية

االنتقاء والتوجيه؟  
 ىو معرفة ما إذا كانت ٟتصة الًتبية البدنية كالرياضية  تفثَت على :الهدؼ من الس اؿ

٧تاح عملية االنتقاء ة التوجيو  
 . تاثير حصة التربية البدنية على نجاح عملية االنتقاء والوتوجيه:16الجدوؿ رقم 

العينة 
 الداللة مستوى الداللة ²كا %النسبة المئوية  التكرار اإلجابات

 نعػػػم
40 %95,23 

 داؿ 0,01 34,38
 ال

2 %04,76 

 المجمػػػوع
42 %100 

: عرض النتائج

 



532 

 

 كٔتقارنتها 34،38 اسػوبة ²يتضػح لنا انو بلػغت نسبة كا 20    من خبلؿ الػجدكؿ رقم 
 اٞتدكلية ² كاليت بلغت كا(1= 1-2) كبدرجة حرية 0،01 اٞتدكلية عند مستول الداللة ²مع كا
 اٞتدكلية كبالتإب ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ²كا<  اسوبة ² إذف كا6،63

 .95,23%تكرارات اإلجابة بنعم كاإلجابة ببل لصاّب اإلجابة بنعم ة اليت بلغت نسبتها 

 
: اٌزؾ١ًٍ ٚإٌّبلؾخ

    من خبلؿ اٞتػدكؿ يتضح لنا أف معظم األساتذة يركف أف ٟتصة الػًتبية البدنيػة 
كالرياضية تطور ا٬تايب ُب ٧تاح عملية االنتقاء كذلك بإتاحة الفرص للكشف عن مواىبهم 
الرياضية ُب ٥تتلف الرياضػات كىذا يعود على عاتقو مدرس الًتبية البدنية كالرياضية الذم 

عليو اف ينظم كيعمل جذب اىتماماهتم ٨تو نوع النشاط الذم يفضلونو كيعمل على دفعهم 
كتشجيعهم كاثبات كجودىم ُب ٦تارسة ىذا النشاط كامكانية كصولو للمستويات الرياضية 

. العالية
 

 :16: الشكل رقم
للنسب المئوية الخاصة لدور حصة التربية البدنية والرياضية في : التمثيل البياني
انتقاء الموهوبين 
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: ِمبسٔخ إٌزبئظ ثبٌفشم١بد

 : اٌفشم١خ األٌٚٝ 
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 اسوبة اكرب من ²    ُب ضوء النتائج  ا٠تاصة ور الفرضية األكٔب حيث كانت قيم كا
، (18)،  (16)،  (06) اٞتدكلية ما أعطى داللة إحصائية لنتائجنا تبُت من خبلؿ اٞتداكؿ ²كا

إف مدرس الًتبية البدنية كالرياضية لو الفرصة ُب الكشف عن ا١تواىب ( 13)،  (20)،  (19)
الرياضية كانتقائها حيث يعمل على جذب اىتمامهم كدفعهم إٔب ٦تارسة حصة الًتبية البدنية 

كالرياضية كبالتإب يربزكف طاقاهتم كقدراهتم من خبلؿ تنظيم الدكرات التنافسية ا١تتمثلة ُب 
النشاط التنافسي كالداخلي كا٠تارجي كىذا ما يعكس اىتمامهم هبذه الشر٭تة اليت تربز أثناء 
ىذه الدكرات كىنا خربة ا١تدرس تلعب دكر أساسي ُب انتقاء ىذه ا١تواىب من خبلؿ إدراكو 

الستعداداهتم كا١تهارات كلسمات ا١تختلفة كإتاىاهتم ٨تو ٦تارسة الًتبية البدنية كالرياضية كىذا 
ُب دكر األسس العلمية كالفسيولوجية كاالجتماعية ككفق األساليب العلمية كاحتضاّنم 

باعتبارىم ظاىرة كتستحق االىتماـ كاالحًتاـ ليصل كل منهم إٔب ا١تستويات العالية 
كيسا٫توف ُب ٖتقيق التطور كالتقدـ يعود بالفائدة ٢تم كللمجتمع كبذلك تتحقق الفرضية 

. األكٔب
 

 : اٌفشم١خ اٌضب١ٔخ 
 اسوبة اكرب ²     ُب ضوء النتائج ا٠تاصة ٔتحور الفرضية الثانية كاليت كانت فيها قيم كا

،  تبُت من خبلؿ اٞتداكؿ1°،° اٞتدكلية ما أعطى داللة إحصائية عند مستول الداللة ²من كا

 إف مدرس الًتبية البدنية كالرياضية الكفء ذك (21)، (19)، (16)، (22)، (11)،  (25)
ا٠تصائص الشخصية كالكفايات ا١تهنية الضركرية من الناحية العلمية ُب ٣تاؿ ٗتصصو كذلك 

يتجلى ُب مساعدة التبلميذ ا١توىوبُت على معاٞتة مشاكلهم كالتكيف معها كإرشادىم 
كتوجيههم نفسيا كتربويا كتقوية حب التعلم كمعرفة قدراهتم كاستعداداهتم األكادٯتية كالًتبوية 

كاالجتماعية إلبرازىا كهتيئة الفرص ا١تناسبة لتطويرىا بطرائق كأساليب جديدة كمناىج كخطط 
تربوية لرعايتهم على مستول ا١تؤسسات الًتبوية، كما اتضح أيضا أف مدرس الًتبية البدنية 

كالرياضية يسهم بدرجة كبَتة ُب تنمية شخصية ا١توىوبُت ك٪توىم كٖتقيق غاياهتم للتطلع إٔب 
مستقبل كاعد كبالتإب يسهم ُب رفاه اجملتمع كتنميتو كتطوره كازدىاره كبذلك تتحقق الفرضية 

. الثانية
  
 
  
 

: ٍِخـ االعزٕزبط ٚ اٌخبرّخ
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     ردنا من خبلؿ ىذه الدراسة إبراز موضوع من أىم ا١تواضيع اليت تتعلق بالتلميذ 
ا١توىوب كمدل أ٫تية مدرس الًتبية البدنية كالرياضية ُب عملية اكتشاؼ كانتقاء ىذه الفئة 

 .كاستغبلؿ قدراهتا كطاقاهتا
    تعترب فئة ا١توىوبُت الكنز الكامن الذم ٭تتاج إٔب ا١تزيد من اٞتهد كالعمل ا١تتواصل 

كال شك أف ىناؾ جهود تبذؿ كأفكار تتبلور، إال أف طموحنا .الكتشافو كرعايتو كصقلو
يدفعنا إٔب األمل ُب مزيد من الدعم كالتنسيق بُت األسر كا١تؤسسات الًتبوية كالوزارات ا١تعنية 

كبذؿ أقصى اٞتهود الحتواء ىذه الشر٭تة، كمن ىنا ٬تب رعاية تبلميذنا ا١توىوبُت ألّنم 
 .شباب ا١تستقبل كأملو، كأكرب استثمار ٢تذا الوطن

    كأخَتا كمن خبلؿ ىذه الدراسة أبرزنا دكر ا١تدرس ُب عمليت االنتقاء كالتوجيو كخلصنا 
إٔب ضركرة إعداد برامج خاصة لتفىيل ا١تدرسُت باإلضافة إٔب برامج لرعاية التبلميذ ا١توىوبُت 

لبلستخداـ األمثل كا١تناسب لنتائج عدد من ٤تكات قياس كتشخيص لقدرات ا١توىوبُت، 
ككضع برامج رفيعة ا١تستول سواءن داخل ا١تؤسسات الًتبوية ا١تدرسية أك ُب اجملتمع بوجو عاـ 

كأكلياء  (مدرسُت كإداريُت)للموىوبُت،باإلضافة إٔب التنسيق ا١تشًتؾ بُت ا١تسئولُت ُب ا١تدارس 
األمور كا١تختصُت كبعض ا١توىوبُت أنفسهم لنشر الوعي كشحذ ا٢تمم كٖتفيز الطاقات كتغيَت 
االٕتاىات ٨تو رعاية ميثلى للموىوبُت ألّنا تعد ثركة كطنية غَت قابلة للتعويض أك االستبداؿ، 

 .كباألخص ُب عصرنا ىدا
    كُب األخَت نرجو أف يكوف ْتثنا ىذا انطبلقة جديدة لدراسات كْتوث أخرل 

. لتطوير كتنمية البحث العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: االلزشاؽبد
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على ضوء ما ًب عرضو من خبلؿ ىذه الدراسة كاليت تكمن ُب الدكر الذم يلعبو      
ا١تدرس ُب انػتقاء كرعايػة كتوجيو الػموىوبُت إال انو استخلصنا ٚتلة من االقًتاحات 

 :كالتوصيات كىي كاآلٌب
  ضركرة رعاية ا١توىوبُت كذلك بتوفَت مدارس متخصصة، ْتيث توفر ٢تم عناية خاصة

 .كتعد ٢تم الربامج اليت تتبلءـ مع نبوغهم كقدراهتم كمواىبهم
 توفَت خربات تربوية غنية تتحدل قدرات ا١توىوب ُب ا١تواقف التعليمية. 
 استخداـ أدكات كأساليب علمية ُب الكشف عن ا١توىوبُت كا١تتفوقُت. 
  إبراز دكر ا١تدرس ُب تنػمية شخصية ا١توىوبػُت فلو األثر على شخػصياهتم ك٪توىم النفسي

 .كاالجتماعي
  توفَت للموىوبُت برامج خاصة فريدة عن ا١تنهج إلشباع ا٠تربة كعمقها كإشباع ا١تيوؿ

 .كا٢توايات ُب ٚتيع اجملاالت
  إعطاء برامج تفىيلية فاصلة با١تدرسُت فيما ٮتص كيفية انتقاء كالكشف عن ا١توىوبُت

 .مبنية على أسس علمية مقننة
  إقامة الدكرات التنافسية بُت التبلميذ سواء بُت األقساـ أك ا١تؤسسات إلعطاء فرصة

 للموىوبُت لتفجَت طاقاهتم كقدراهتم 
  تطبيق االختبارات ا١توضوعية كا١تقاييس العلمية ا١تقننة ٞتزء من برنامج متكامل لتقوٙب

 .التبلميذ السيما ُب مرحلة ا١تراىقة حيث يتم نضج القدرات ا١تتعددة
 إبراز دكر ا١تدرس ُب عملية انتقاء كتوجيو ا١توىوبُت كىذا من خبلؿ إقامة برامج تاىيلية. 
  ٬تب توفَت اإلمكانيات ا١تناسبة كالظركؼ ا١تبلئمة حػىت ٯتكن استغبلؿ قدرات كطاقات

 .ا١تواىب الكامنة منذ كقت مبكر
  تصميم مناىج خاصة با١توىوبُت كا١تتفوقُت إلعطائهم فرصػة لتفجَت طاقػاهتم كقدراهتم

 . بتوجيهها كتطويرىا
  تزكيد ا١تدرسُت با١تهارات اليت ٘تكنهم من القياـ بدكر ا١تدرس ا١ترشد كأداء ا١تهاـ اإل٪تائية

 .كالوقائية للموىوبُت كإدماجهم ُب إتاىات اجتماعية مرغوبة
  ضركرة إعداد برامج ٥تتلفة لتوعيػة التبلميذ ا١توىوبيػن ٔتشكبلهتم الػمختلفة ككيفية التغلب

 .عليها كحاجاهتم اإلرشادية ككيفية إشباعها
  توجيو أكلياء التبلميذ ا١توىوبُت إٔب مراعاة مرحلة ا١تراىقة اليت ٯتر هبا أبناؤىم، كأف لكل

منها خصائصها كمشكبلهتا كتبصَتىم باستعدادات أبنائهم ا١توىوبُت حاجاهتم كأف 
 .يساعدكىم على تنمية قدراهتم ُب حدكد إمكاناهتم الواقعية
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 اٌّقبدس ٚاٌّشاعِ اٌّغزخذِخ فٟ اٌذساعخ
 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة "مدرس الًتبية الرياضية ُب مرحلة التعليم األساسي"٤تمد سعيد عزمي .  د-1
. كالنشر، اإلسكندرية، ص
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القاىرة، . ٦تارسة األنشطة الرياضية ا١تدرسية  كأثرىا على التوافق النفسي:  تناء فؤاد أمُت كاآلخركف -3

1986 
، الدار العا١تية للنشر كالتوزيع، 1، ط "دراسات عن ا١تتفوقُت كا١توىوبُت"  طارؽ عبد الرؤكؼ عامر -4

 .56، ص 2005مصر، 
 .232 ص ،2006، ا١تكتبة ا١تصرية، مصر، 1ط" التفوؽ الرياضي"زكي ٤تمد ٤تمد حسن .  د- 5
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 .03، ص 1968مكتبة اإل٧تاد ا١تصرية، القاىرة، 
، منشورات علـو الًتبية، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار "ا١تراىق كالعبلقات النفسية: "أٛتد األكزم  -8

 1992البيضاء، سنة 
9 -ERWIN.H : Entrainement sportif des enfants .ed. V.Paris 9θme Edition-1994. 

10- PIERRE DE COUR SERTIN, PSYCHOPECLOGOGIE DU SPORT, LIBRAIRIE 

PHILOSOPHIQUE UNIRING, 1972. 
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١ّغبٟٔ اِؾّذ . د

ِْٙذ ا٢داة ٚاٌٍغبد 
اٌّشوض اٌغبِْٟ ر١غّغ١ٍذ 
 

: اٌٌّٛــظ
عريق جدا ُب الثقافات اإلنسانية، فقد  Hermeneutique     إف تاريخ ا٢ترمينوطيقا 

تناسلت مناىجو كأساليبو اليت كانت تركز على البحث عن ا١تعٌت األصلي إٔب البحث عن أثر 
ٍب تطور ليصبح نظرية لتفكيل النصوص ا١تقدسة، فهو ٣تموعة من القواعد كا١تعايَت اليت . النص

 كإذا كاف حضوره قويا ُب الفكر - الكتاب ا١تقدس–٬تب أف يتبعها ا١تفسر لفهم النص الديٍت
. الكنيسي الغريب

تطورت ىذه النظريات لتصبح مع شيلينغ تعبَتا عن ا١تدلوالت الفنية "     بعد ذلك 
ا١تتشكلة من جديد ُب كعي القارئ، كبشكل أكثر دقة، ُب نظرية عن الفهم كاإلدراؾ عند 

 كُب اجملاؿ النفسا٘ب مع Dilthey خاصة، كالحقا عند ديلتام Schleiermacherشبليرماخر 
، كقد Heideggerبوتيبنيا، كمع الفبلسفة الوجوديُت أضحى جوىرا خاصة مع ىايدغر 

انفاردف ، كا١تدرسة السويسرية كعلى رأسها .اكتسبت قضايا التفكيل أ٫تية كبَتة ُب أعماؿ ر
. (*)"شتايغر

    لقد عرفت العلـو اإلنسانية منذ القرف التاسع عشر تفرجحا بُت عملية الفهم كعملية 
 اليـو التيار األساس الذم عاِب ىذه ا١تشكلة، Herméneutiqueالتفسَت، كتعد ا٢تَتمنيوطيقا 

خاصة ُب الفكر الفلسفي ا١تعاصر، كأّنا تشكلت فػي صورهتا اٟتالية داخل الفلسفة األ١تانية، 
. Gadamerبدءا من شبليرماخر، كديلتام ، مركرا هبايدغر كغادامَت 

 ذات األصل Hermeneia     كيعود مفهـو ا٢ترمنيوطيقا أك فن التفكيل إٔب كلمة ىرمنيا 
. ، ٔتعٌت قوؿ شيء عن شيءAristoteاليونا٘ب، ىذه األخَتة اليت استعملها أرسطو 

     كٮتتلف فهم أرسطو عن الفهم اٟتديث، ُب أف فهم أرسطو يقصد بو التفسَت، ألنو 
من طبيعة النص العلمي ا١توضوعي، كالفهم اٟتديث يقصد بو التفكيل، ألنو يتمثل ُب البحث 

  Paul Receourمن ىنا يعرؼ بوؿ ريكور . عػػن ا١تعا٘ب ا١تتعددة داخل النص الواحد
ألديب األنو يهتم بالنصوص ذات الطابع الشعرم ك ،(1)"جهة من جهات الفهم"التفكيل بفنو 

 . أك نصوص تستعمل الرمز، ألف الرمز ال يقبل معٌت كاحد فقط
     كيعود تاريخ النظرية ا٢ترمنيوطيقية التقليدية إٔب كتابات رجاؿ الىوت القرف السابع 
عشر الربكتستانت من األ١تاف، الذين طرحوا منهج فهم كتفسَت الكتاب ا١تقدس لتدعيم 
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كاف ٢تذه النشفة ُب كنف الدكائر أك الدراسات البلىوتية ما "  كقد أرائهم حوؿ البلىوت،
يربرىا، السيما إذا علمنػا مدل صعوبة الصراعات اليت نشبت بُت كل من حاكؿ تفسَت 

 على ضركرة أف يكوف الفهم أحاديا [اليت تصر]التوراة خارج إطار التفسَتات الرٝتية 
Littéralement ليبقى، بذلك، تفكيل الكتابة ا١تقدسة، . (الرمزم)، بعيدا عن التفكيل اجملازم

اتسع ىذا ا١تصطلح ٍب ، (2)"، حبيس مسلمات مؤسسة دكغمائية )*(كفق الرؤية الربكتيستانتية
إٔب ٣تاالت " األسطورم"ك" ا١تقدس"فػي تطبيقاتو، ا١تذكورة أعبله، فانتقل من ٣تػاؿ تفكيل 

اجتماعية كتارٮتية كأنثركبولوجية كفلسفية كفكرية كأدبية كفنية، فهو علم قدٙب كجديد ُب نفس 
من ىذه الزاكية كاف شبليرماخر . الوقت

يرفض أف يهتم التفكيل بالنصػوص ا١تقدسة  (أبو ا٢ترمنيوطيقا اٟتديثة)، (ـ1834 -1768)
انتقلت ا٢ترمنيوطيقا على يده إٔب أنسنة النص كالبحث فيو عن القصد، الذم يهدؼ فقط، ك

تتناكؿ ا٢ترمنيوطيقا كل النصوص ا١تكتوبة ذات الطبيعية الدينية " إليو ا١تؤلف، بل أصبحت 
كال يقتصر فهم النصوص على البعد اللغوم كالنحػوم  (...)كاألدبية كالتارٮتية كالرمزية، 

ا١تباشر، بل يتجاكزه للبحث عػن عبلقة النص بقصد الكاتب داخل النص كعبلقة النص 
. (3)"بالسياؽ الثقاُب كالتارٮتي الذم ظهر فيو

    فاٟتركة إذا بدأت على أيدم علماء البلىوت، ٍب اتسعت كامتدت لتشمل النصوص 
األدبية كغَتىا، على أساس أف ىذه النصوص ٘تثل اٟتياة اإلنسانية، اليت تضفي بدكرىػا معٌت 

كالفيلولوجيا كالقانػوف كالتاريخ إٔب جانب تفسَت " على األشياء اليت ٖتتاج إلػى تفسَت، 
النصوص الدينية، كىي األنظمة األربعة اليت انشغلت هبا ا٢ترمنيوطيقا أك فن التفسَت حىت 

كبذلك فإف إسهاـ شبليرماخر كاف ٔتثابة ٤تاكلة أكٔب لتفسيس . القرف التاسع عشر
 .(4)"ا٢ترمنيوطيقا بوصفها نشاطا عاما ُب التفسَت يقـو على الفهم 

عن كجود إفًتاضات  (نظرية التفسَت)     كقد كشف شبليرماخر ُب حقل ا٢ترمنيوطيقا 
. كاىتمامات مشًتكة بُت الركمانسية كاللسانيات اٟتديثة، ٦تا ال ٯتكن فهمو ٔتعزؿ عن اللغة

، (الناقد)كما جعلت ا٢ترمنيوطيقا من مهمتها األساسية ٖتقيق التجانس بُت النص كالقارئ 
حيث يعلم القارئ اٟتدث النفسي للمعٌت الذم خضع لو ا١تؤلف أكال، كىذا ما يصفو 

، فتصوره ٢تا قائم على أف النص ُب أساسو، (الدائرة ا٢ترمنيوطيقية)شبليرماخر ٔتصطلح 
 إلػى –فػي جانبو اللغوم – بالتإب فهو يشَت"كسيط لغوم ينقل فكػر ا١تؤلف إٔب القارئ، ك

،  من ىنا تصبح العبلقة (5)" إٔب الفكر الذاٌب ١تبدعو–كيشَت ُب جانبو النفسي. اللغة بكاملها
غامضا بالنسبة لنا، كغريب عنا، بُت اٞتانبُت عبلقة جدلية، فكلما تقدـ النص ُب الزمن أصبح 

. كمن ٍب صار ىذا ا١تٍنػتىج أقرب إٔب سوء الفهم منو إٔب الفهم
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     كبالتإب انطلق شبليرماخر ُب كضع قواعد الفهم من خبلؿ تصوره ٞتانيب النص، 
اللغوم كالنفسي، كإليو يعزل ىذا العمل، فهو الذم جعل من ا٢ترمنيوطيقا علما يصف 

كانت ٙترة ىذا السعي ال ٣ترد ىرمنيوطيقا "الشركط البلزمة للفهم ُب أم حوار كاف، فقد
فيلولوجية بل ىرمنيوطيقا عامػة ٯتكن ١تبادئها أف تقػدـ أساسا لتفكيل النصوص ّتميع 

. (6)أنواعها
  

 :أعبط اٌفُٙ ٚاٌزفغ١ش ّٕذ ؽال٠شِبخش -1
كبُت اإلطار اللغوم  (أك نفسيتو)     كلكن ما ىي طبيعة العبلقة بُت فكر ا١تؤلف 

الذم يتم فيو التعبَت؟   (الوسيط)
    يقـو التفكيل ُب فلسفة شبليرماخر على أساس ىاـ، مفاده أف النص عبارة عن كسيط 
لغول ينقل فكر ا١تؤلف إٔب القارئ، كما ذكرنا سالفا، كبالتإب فهو يعكس جانبُت ىامُت ُب 

كجانب نفسي يشَت إٔب الفكر . عملية الفهم كالتفسَت، جانب لغوم يشَت إٔب اللغة بكاملها
ككلما . عبلقة جدلية- فيما يرل شبليرماخر نفسو - كالعبلقة بُت اٞتانبُت"الذاٌب ١تبدعو، 

أقرب إٔب سػوء الفهم منو - من ٍب - تقدـ النص فػي الزمن صار غامضا بالنسبة لنا، كصرنا 
يعصمنا مػن سوء الفهم ك٬تعلنا أقرب  (فن)أك  (علم)ف قياـ ػكمن ٍب البد ـ. (7)"إٔب الفهم
.     إٔب ذلك

     كمن ىنا ينطلق شبليرماخر فػي كضع قواعد الفهم ُب تصوره ٞتانيب النص، اللغوم 
الفهم كا٠تطاب كاللغة : تتحدد بالبنية التالية" كالنفسي، من خبلؿ ميزة نسقية كنظامية 

كىو بذلك  ses implication spécifiqueكالذات ا١تتكلمة، ليبسط تضٌمناهتا النوعية 
.   (8)"يتجنب خطف النظريات التفكيلية السابقة ُب أّنا تفتقر إٔب مبادئ عامة

 13    يقوؿ شبليرماخر عن مشركعو الفكرم ُب رسالة بعث هبا إٔب أحد أصدقائو ُب 
إ٘ب ألقي دركسا ُب ا٢ترمنيوطيقا، كأريد تفسيس علم ٓب ٯتٌثل إٔب حدِّ اآلف غَت : "1805جواف 

٣تموعة من ا١تبلحظات ا١تتفككة كغَت ا١ترضية، علم ٭توم اللغة بفسرىا كحدس كيبحث عن 
كيسمي شبليرماخر ا١تهمة األكٔب للتفكيل با١تهمة  .(9)"النفاذ من ا٠تارج إٔب صميم أعماقها

. النحوية أك اللغوية، كالثانية با١تهمة التقنية أك السيكولوجية
 

 
 (اٌزفغ١ش اٌٍغٛٞ)اٌغبٔت اٌٍغٛٞ فٟ ٘ش١ِٕٛى١مب ؽال٠شِبخش،  -أ

     يرل شبليرماخر، أنو إذا كانت اللغة ليست ىي ا١تنتج الوحيد للخطاب، بل ىي 
باألحرل شرط لو،  أم أّنا السبيل الوحيد الذم ٯتكن للمؤلف أف يسلكو داخل النص، 
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كمن خبللو، ٭تدد طرائق التعبَت اليت ينتهجها ُب التعبَت عن فكره، كىذا جانب موضوعي 
، (10)٬تعل عملية الفهم ٦تكنة، ألنو ٯتثل القاسم ا١تشًتؾ بُت ا١تؤلف كاآلخرين العارفُت بلغتو

كفف ٯتلك القارئ الفهم الشامل كالدقيق ألنواع األلفاظ كالصور اللغوية كالثقافية اليت عاشها 
فاللغة ٢تا كجودىا ا١توضوعي ا١تتميز عن فكر . مؤلف النص، كسا٫تت ُب خلق تفكَته كآرائو

التفسَت اللغوم ىػػػو فن إ٬تاد ا١تعٌت اٟتقيقي : " ا١تؤلف الذاٌب، فهو يقػوؿ عن ىذا اٞتانب
 Le، لكنها ليست ا١تبدأ الفعاؿ (11)"جملموعة من ا٠تطابات، من خبلؿ مساعد اللغة

principe actif، ،ىذا ا١تخطط  بل ىذا ا١تبدأ يكمن ُب اإلنساف الذم يتكلم كينتج ا٠تطاب
الذم تبناه شبليرماخر فػي تشكيل ا١تعٌت اللفظي، يرتبط ُب األساس ٔتفهـو البناء الػذم ٯتثل 

 للعبلمة اللغوية، Ferdinand de Saussureالركيزة األساسية ُب تفسَت فرديناند دك سوسَت 
. حيث كاف على كعي باٟتاجة  إٔب التفرقة بُت الكبلـ كاللغة

     من خبلؿ ىذه القاعدة تتجلى اللغة كقاسم مشًتؾ، كىي كما ىي ال ٯتتلكها الفرد 
حسب  .(12)"فهي موزعة حسب الزماف، كموزعة ُب نفس الوقت حسب ا١تكاف "كلية، 

ما ىو خاصية الزماف تكوف عن طريق النمو، أم ا١تطابقة مع ما ىو غريب، مركبة ك٣تزئة مع 
.  فردية، كمتجانس، كحسب ا١تكاف عن طريق ما ىو إقليمي كمتعارؼ عليو

لغة النص "    إف التفكيل اللغوم، تتحدد مهمتو ُب إدراؾ معٌت ا٠تطاب انطبلقا من اللغة،
، كعبلقات (نسق بلغة اللسانيات/ سياؽ نصي أك نظاـ )كما ٭تيط بو من عبلقات داخلية 

، حيث كجود الظركؼ كالعوامل ا١تلهمة أك ا١تصاحبة للعملية (سياؽ مقامي)خارجية 
فهو يعتقد، بناءن على ىذا األساس اإلجرائي، بفف النٌص األديب يعرب عن . اإلبداعية

خصوصية كتفرد ُب استخداـ اللغة ا١تشًتكة، فهو يتجاكز التواصل كالتبليغ إٔب مرتبة أرقى 
اإلٯتائية، كُب اآلف نفسو، ٭تيل / يصبح فيها لغة منزاحة تصنع كينونتها بفضل طبيعتها الرمزية

على ا١تؤلف، مبدع النص، كيكوف ذلك ٔتتابعة ما ٭تيط التجربة اإلبداعية من ظركؼ نفسية 
يفهم من ىذا أف . (13)"كأفكار خاصة، اليت تقف كراء ىذا االستخداـ ا١تخصوص للغة 

الفهم ُب فلسفة شبليرماخر أنو يرتكز على اللغة باعتبارىا شرطا أساسيا كما أسلفنا لوجود 
ا٠تطاب، كعلى مستخدمها أك ا١تتكلم من جهة ثانية، بوصفو العنصر الفعاؿ أثاء العملية 

كيصف شبليرماخر ىذه العملية ٔتصطلح الدائرة ا٢ترمنيوطيقية . اإلبداعية
"Le cercle herméneutique " كالدائرة بوصفها كبل ٖتدد كل جزء مفرد فيها، كالعكس 

كاٞتملة على سبيل ا١تثاؿ ىي .  الدائرة الكلية كٖتددىاأيضا صحيح، فاألجزاء ا١تفردة تكوِّف
٤تددة كلية، ك٨تن نفهم معٌت الكلمة ا١تفردة داخل اٞتملة بإحالتها إٔب اٞتملة الكلية، 

ك٘تتد ىذه العبلقة التبادلية . كاٞتملة بدكرىا يعتمد معناىا الكلي على معٌت كلماهتا ا١تفردة
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كخبلؿ ىذا التفاعل اٞتدٕب بُت الكل كاٞتزء ٯتنح كلُّ منهما  (...)لتشمل ا١تفاىيم الذىنية، 
 .     (14)"الفهم إذف عملية دائرية، كا١تعٌت ال ينهض إال داخل ىذه الدائرة. اآلخر معناه كمغزاه

    ىذه القاعدة ىي األساس، لسبب أف كل تعيُت كتثبيت للخصائص الفردية يكوف 
بعملية تطورية، ألف شبليرماخر ال يعتقد كثَتا بف٫تية ا١تراد ا١تباشر لنص ا١تؤلف، فهذا ال 

يعكس ا١تعٌت اٟتقيقي لقصد ا١تؤلف، ألنو، أم ا١تعٌت، كامن ُب النص، ك١تعرفة ذلك، ال بد 
من دراسة ا٠تصائص الفردية كاٟتاالت كا١تشاعر النفسية، ككذلك الشخصية للمؤلف، ٍب 

اإلحاطة بالظركؼ الثقافية كاٟتضارية كالفكرية كا١تعا٘ب اللغوية لعصر ا١تؤلف، كىي اليت 
سا٫تت بقسط كفَت ُب ٖتديد الدكافع الكامنة كراء رسالة ا١تؤلف كٖتديد قصده ككعيو 

 (ا١تفسر)الثقاُب، فالنص جزء من تلك الظركؼ كالنظاـ اٟتضارم القائم، لذلك على القارئ 
أف يعيش تلك الظركؼ اليت سا٫تت ُب إنتاج النص، من خبلؿ معرفة حياة ا١تؤلف 

. كشخصيتو، ليعرؼ قصده اٟتقيقي
 ىذا اٞتانب، : فٟ ٘ش١ِٕٛى١مب ؽال٠شِبخش (إٌفغٟ)اٌغبٔت اٌزارٟ - ب

بدكنو، كذلك ال ٯتًكن الوقوؼ على معٌت النص، دكف الولوج إٔب ذىنية ا١تؤلف من خبلؿ 
دراسة ٣تموع اٟتياة الفردية الذم يعرب عنها ا٠تطاب بطريقتو ا٠تاصة، بإعادة تركيب اإلنتاج 

الفكرم كإبراز ا١تبدأ الذاٌب كا١توضوعي، أم ما يعرب عػن الذات كما يتعلق مباشرة بعرض 
.  ا١توضوع

أف "    يؤكد شبليرماخر على فكرة أساسية مفادىا أنو على القارئ، فػي عملية القراءة، 
يتباعد عن ذاتو كأفقو التارٮتي الراىن لفهم النص فهما موضوعيا تارٮتيا، كأف يساكم نفسو 
با١تؤلف، كأف ٭تل مكانو عن طريق إعادة البناء الذاٌب كا١توضوعي لتجربة ا١تؤلف من خبلؿ 

.    (15)"النص، كيعترب ذلك األساس ا٢تاـ للفهم الصحيح
     كىذا ىو السبب الرئيسي ُب تسمية نظرية شبليرماخر التفكيلية بالركمانسية، ألّنا 
تفثرت آنذاؾ باٟتركة الركمانسية اليت ذاع صيتها ُب أكركبا، كتعٍت بذلك ٤تاكلة اكتشاؼ 
مكنونات العآب الداخلي للفناف كانفعاالتو كمشاعره، كلكنها ُب الوقت نفسو تؤكد على 

أم أنو ُب ىذه اٟتالة يطلب من . انطباعات القارئ كذلك كمشاعره الذاتية ٕتاه العمل الفٍت
ا١تفسر أف ٯتتلك ملكيت اٟتدس كالتنبؤ، حىت يتمكن من اكتشاؼ أبعاد النص ا١تتعددة، ٔتعٌت 

. أف يتحوَّؿى القارئ نفسو إٔب كاتب
 (...)إف ا٢تدؼ فيها ىو من يتكلم، "    فهو يقوؿ عن اٞتانب النفسي ُب عملية التفكيل 

البد أف ننطلق ُب ىذه العملية من اإلنساف حىت نستطيع فهم ا٠تطاب، فاللغة ما ىي إال 
 (.16)"كا٠تطاب يعترب ُب ىذه اٟتالة مثل نشاط فكرم منتج. أداة، موضوعة ُب خدمة الفرد
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 :ٍَّٛ اٌفىش ٚإٌّٙظ اٌجذ٠ً -2
    لكن األمر ٓب يتوقف عند ىػذا اٟتد الذم كصفو شبليرماخر، بل تعداه ذلك إٔب 

 ،٤Wilhelm Dilthey( 1833 – 1911)تاكلة أخرل جاء هبا تلميذه فلهآب ديلتام 
أراد من خبللػها تفسيس منهجا علميا ٮتتص بالعلـو اإلنسانية، كمستقبل ُب نفس الوقت عػن 

 sciences deكاف يعتقد أنو ال مرد للعلـو اإلنسانية أك علـو الركح "العلـو الطبيعية، إذ 

l'esprit من بناء صرح منهجي يقـو على ا١توضوعية أك العلمية، أك تفسيس إبستيمولوجيا 
 (السيكولوجية)علـو الفكر، كذلك لتحرير ا٢ترمنيوطيقا من النظرة التارٮتية كالنزعة النفسية 

، كبذلك طوَّرى ديلتام ىرمنيوطيقا شبليرماخر (17)"اليت كانت سائدة ُب القرف التاسع عشر
إلػى منهج كلػي للعلـو اإلنسانية، ٮتتلف عن العلػـو الطبيعية، فػي التوجو ا١تعرُب لقصدياهتا 

. ا١توضوعية
    كإذا كاف الوضعيوف يعتقدكف أف ا٠تبلص الوحيد للعلـو اإلنسانية يكمن ُب ضركرة  

تبٍت كتطبيق نفس ا١تنهج التجرييب للعلـو الطبيعية، كذلك سعيا للوصوؿ إٔب قوانُت كلية 
يقينية، فإف ديلتام يقف موقف الرفض كُب كجو كل من الوضعية كميتافيزيقا الكانطية 

أف الفارؽ بُت العلـو االجتماعية كالطبيعية ٯتكن ُب أف مادة العلـو "اٞتديدة، معتقدا 
مادة معطاة، كليست مشتقة من أم شيء خارجها، - كىى العقوؿ البشرية - االجتماعية 

إف على العآب االجتماعي أف ٬تد . مثل مادة العلـو الطبيعية اليت ىي مشتقة من الطبيعة
مفتاح العآب االجتماعي ُب نفسو كليس خارجها، إف العلـو الطبيعية تبحث عن غايات 

إف . ٣تردة، بينما تبحث العلـو االجتماعية عن فهم آ٘ب من خبلؿ النظر ُب مادهتا ا٠تاـ
اإلدراؾ الفٍت كاإلنسا٘ب ٫تا غاية العلـو االجتماعية كىذاف ٯتكن الوصوؿ إليهما من خبلؿ 

التحديد الدقيق للقيم كا١تعا٘ب اليت ندرسها ُب عقوؿ الفاعلُت االجتماعيُت، كليس من خبلؿ 
مناىج العلـو الطبيعية، كىذه ىي عملية الفهم الذاٌب أك التفسَت، نصل إٔب مثل ىذا الفهم 

 . (18)"ُب األحداث االجتماعية  (العيش مرة أخرل)من خبلؿ 
     إف الفشل الذم تعانيو العلـو االجتماعية، خاصة ا١تدرسة التارٮتية، يعػػزكه ديلتام إٔب 

أف دراستها كتقييمها للظاىرة التارٮتية ٓب يقم على أساس من الصلة بتحليل حقائق الوعي، "
- ٓب يكن للمدرسة التارٮتية. كٓب يكن من ٍب مؤسسا على معرفة يقينية ىي مبلذىا األخَت

ك٢تذا . أساس فلسفي، كٓب تنشف ٢تا عبلقة صحيحة بنظرية ا١تعرفة كعلم النفس- باختصار
 .(19)"فشلت ُب تطوير منهجها

    لقد كاف ٢تاجس التفسيس الفلسفي لعلػـو الفكػر عند ديلتام، الرغبة ُب االستثمار ُب 
 ُب نقد٫تا للمثالية Droysenكدركيزف  Rankeنتائج البحث اإلبستيمولوجي لكل من رانك 

األ١تانية، كقد كاف على كعي تاـ بضركرة ٕتديد ا١تدرسة التارٮتية اليت تراجع  دكرىا، 
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مواكبة الثورة ا١تنهجية اٞتديدة اليت فجرهتا فلسفة العلـو "كأصبحت غَت قادرة على  
، ففخذ على عاتقو مهمة تشييد أساس إبستيمولوجي (20)"كاستثمرهتا العلـو الصحيحة

جديػد، ٬تمع بُت التجربػة التارٮتية كاإلرث ا١تثالػي للمدرس األ١تانيػة، ففسس مشركعو نقد 
ُب  Kantعلى غرار ما فعل كانط  Critique de la raison Historiqueالعقل التارٮتي 

، لكن با١تقابل كاف ديلتام يدرؾ pure Critique de la raisonمشركعو نقد العقل اض 
الشرح / فإذا كاف التفسَت "، (الطبيعية)الفرؽ بُت العلـو اإلنسانية كالعلـو الصحيحة 

L'explication ىو غاية العلـو الصحيحة، فإفَّ ا١تدخل ا١تشركع للعلـو اإلنسانية ىو 
كإذا كانت مهمة العلـو أف تفسر الطبيعة فإفَّ غاية األْتاث . Compréhension (الفهم)

، كذلك بإعػادة صياغة الوض ا١تعرُب للفهم عػن (21)"اإلنسانية ىػي أف تفهم تعبَتات اٟتياة
طريق ٖتويلو من دراسة الظواىر الطبيعية إٔب سياؽ دراسة الظواىر اإلنسانية الفردية، بوصفها 

. ذات تارٮتية
    كعلى ىذا األساس تصبح رؤيتنا للعآب الطبيعي ٣ترد ظل ٟتقيقة ٥تتلفة عنا إذ أ٫تلنا 

كٖتليل ىذه اٟتقائق ىو مركز اىتماـ الدراسات . حقائق الوعي اليت تعطيها ٕتربتنا الداخلية
فالتجربة . " اإلنسانية، كمن خبل٢تا تستطيع تشكيل استقبل٢تا الذاٌب عن العلـو الطبيعية

كطا١تا أف ىناؾ . الذاتية ىي أساس ا١تعرفة، كىى الشرط الذم ال ٯتكن ٕتاكزه ألم معرفة
مشًتكا بُت اآلحاد من البشر، فإف التجربة تصبح ىي األساس الصاّب إلدراؾ ا١توضوعي 

إنسا٘ب - ُب العلـو اإلنسانية، خاصة التاريخ - القائم خارج الذات، إذ ىذا ا١توضوعي 
كىذا ما يشَت إليو ديلتام . ٭تمل تشاهبات من مبلمح التجربة األصلية عند الذات ا١تدركة

 الذات ُب شخص أك عمل،  projection، أك إسقاط (األنت)ُب  (األنا)بإعادة اكتشاؼ 
كنتيجة ٢تذا اإلسقاط (. 22)(نفاذ ذات ا١تدرؾ إٔب معطى معقد من التعبَتات)أك بعبارة أخرل 

تنشف أعلى أشكاؿ الفهم ُب اٟتياة العقلية كنعٌت هبا اٟتياة مرة أخرل ُب ا١توضوع أك 
. الشخص

     كتتحوؿ فػي نظػر ديلتام التجربة الذاتية عند اآلخر، ٤تػل الدراسة كالفهم، إٔب 
ألف التعبَت يعطي . موضوع من خبلؿ عملية التعبَت، سواء أفعاؿ اجتماعية أك نص مكتوب

للتجربة موضوعيتها، فيحو٢تا ُب نفس الوقت من حالة ذاتية داخلية إٔب حالة خارجية 
ىذا التعبَت عند ديلتام ليس تدفقا عشوائيا للمشاعر . موضوعية ٯتكن ا١تشاركة فيها

ىذا التحديد "كاألحاسيس الركمنسية، بل ىو ٖتديد موضوعي لعناصر ىذه التجربة، ك 
موضوعية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، كيتباعد - عنده - ا١توضوعي للتجربة ىو ما يؤسس 

عن - بالضركرة - كىذا العبَت ا١توضوعي ال يعرب. هبا عن الذاتية اليت يتهمها هبا الوضعيوف
حالة ٗتلقها ُب - إف ٕتربة ا١تبدع . ذات ا١تبدع، بقدر ما يعرب عن ٕتربة اٟتياة ُب ٕتربة ا١تبدع
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تتجاكز إطار ذاتيتها، كذلك ألّنا تتجسد من خبلؿ أداة موضوعية ىي - تعبَت موضوعي 
عن كيتجسد ىذا التعبَت . (23)"كىى من ٍب تعرب عن ٕتربة اٟتياة. اللغة ُب حالة التعبَت األديب

إف ىناؾ بُت ا١تتلقي كالنص . "ٕتربة اٟتياة ُب أرقى أشكالو ُب الفن عموما كاألدب خصوصا
ىذه التجربة ذاتية عند ا١تتلقي، كلكنها ٖتدد لو الشركط . األديب شيئا مشًتكا ىو ٕتربة اٟتياة

.  ا١تعرفية اليت ال يستطيع ٕتاكزىا
كعملية الفهم تقـو على . موضوعية ُب العمل األديب- من جانب أخر-    كىذه التجربة

نوع من اٟتوار بُت ٕتربة ا١تتلقي الذاتية كالتجربة ا١توضوعية ا١تتجلية ُب األدب، من خبلؿ 
نفسو من أف يكوف عملية تعريف عقلية، إٔب  (الفهم)كىكذا يتغَت مفهـو . الوسيط ا١تشًتؾ

ىو ا٠تصيصة ا١تميزة - هبذا ا١تعن- الفهم. أف يكوف مواجهة تفهم فيها اٟتياة نفسها
للدراسات اإلنسانية، بعكس العمليات العقلية اليت تسعى إٔب شرح الظواىر ُب العلـو 

من خبلؿ العمل - فهم اٟتياة لنفسها- كلكن كيف تتم عملية الفهم ىذه. الطبيعية
كفػي ىذه ا١تعايشة يثَت فينا . ف خبلؿ معايشة التجربة اليت يعرب عنها النصإّنا تتم ـ! األديب؟

أحاسيسا كأفكارا، كمواقف - عن طريق العرض التخيلي اٟتي للتجربة – النص األديب 
" ، ألف اإلنساف كائن تارٮتي، ٔتعٌت أنو يفهم نفسو (24)"كإتاىات، متضمنة ُب ٕتربتنا الذاتية

إف ماىية اإلنساف كإرادتو ليست أشياء ٤تددة سلفا، . من خبلؿ التجارب ا١توضوعية للحياة
إنو يفهم . إف اإلنساف ليس مشركعا جاىزا مصمما من قبل، كلكنو مشركع ُب حالة ٗتلق

من خبلؿ التعبَتات الثابتة اليت  (تفكيلية)نفسو بطريق غَت مباشر، إنو يقـو ّتولة ىرمنيوطيقية 
ليس معطى موضوعيا ُب - إذا - إف التاريخ . كهبذا ا١تعٌت فهو كائن تارٮتي. تنتمي للماضي

إننا ُب كل عصر نفهم ا١تاضي فهما جديدا من . ا١تاضي، قائما ىناؾ، كلكن معطى متغَت
خبلؿ التعبَتات الباقية لنا، كيكوف فهمنا للماضي أفضل كلما توافرات شركط موضوعية ُب 

سواء تلك اليت تنتمي - اٟتاضر شبيهة ٔتا كاف ُب ا١تاضي، إف فهمنا للنصوص األدبية
عن طريق معايشة ٕتربة اٟتياة فيها يؤدل بنا إٔب فهم - للماضي أـ تلك اليت تنتمي للحاضر

كىذا بدكره يعدؿ من فهمنا اآل٘ب ألنفسنا كىكذا يفهم . (25)"أفضل للماضي كاٟتاضر معا
اإلنساف نفسو من خبلؿ التاريخ باعتباره عملية مستمرة من الفهم كالتفكيل، كىكذا يتغَت 

ككما ٘تت ا١تعايشة ُب النص األديب على أساس البدء من ا١تشًتؾ بُت ٕتربتنا . كيتقدـ كيتعدؿ
كٕتربة النص، كذلك على أساس ا١تشًتؾ بُت ا١تاضي كاٟتاضر، نعيش ٕتربة النص الذم 
ينتمي للماضي، ذلك أف للماضي كجودا مستمرا ُب اٟتاضر، كاٟتاضر يدرؾ ا١تاضي من 

  .خبلؿ ٕتربتو الذاتية
 

 :(اٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛع١ب)اٌٙش١ِٕٛى١مب ٚأٔيٌٛٛع١ب اٌَٛا٘ش  -3
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كمنهج لدراسة الظواىر، منعرجا ضمن ٖتوالت العقل  (الظواىرية)    تعترب الفينومينولوجيا 
التفكيلي، فإذا كانت تسعى ُب عملها إٔب اكتشاؼ كمعاٞتة مسفلة فهم الوجود، فإف 

ا٢ترمنيوطيقا بدكرىا كذلك، ينصب دكرىا على إشكالية كجود الفهم كظاىرة، يسعى الكائن 
البشرم من خبل٢تا إٔب إعادة معرفة كاكتشاؼ ذاتػو كالعآب ا٠تارجي ُب نفس الوقت، أم أف 

ا٢ترمنيوطيقا كجدت ُب الفينومينولوجيا ا١تصدر ا١تعرُب كاألساس ا١تنهجي الذم بو كسرت "
طوؽ ا١تنظومة التيولوجية اليت صاحبت تشكل نظرية ا٢ترمنيوطيقا، إذ هبا انتقلت من ضيق 

الفكر اٞتاىزم الذم ينظر إٔب ا١تمارسة التفكيلية كوسيلة الستخراج ا١تعا٘ب الدينية البادية ُب 
ظاىر الكتاب ا١تقدس، أك ا١تتوارية خلف ا١تعٌت اٟترُب، إٔب رحابة الوجود حيث كطن الكائن 

كما أف ا٢ترمنيوطيقا، با١تقابل انتشلت الفينومينولوجيا من سلطة التعإب . كمسكن الفهم
كأكىاـ ا١تثالية اليت قامت عليها ُب أصل كضعها، كأدخلتها ُب ٣تاؿ تفكيل الوجود من خبلؿ 

صيغة البحث عن ا١تعٌت ا١تقصود من قبل الشعور، فتحوؿ الباحث ُب ميداّنا من كائن تفملي 
 (.  26)"إٔب كائن تفكيلي

     كقد عكس ىذا ا١تنهج ّتبلء، الفيلسوؼ كالعآب األ١تا٘ب إدموند ىوسرؿ 
Edmund Husserl( 1859 – 1938) حىت أصبح مرتبطا أشد االرتباط باٝتو، حيث يعترب 
.  من مؤسسيو األكائل

    كإف ٖتدثنا عن ىذا الفيلسوؼ، فإننا نريد من كراء ذلك البحث عن اسهامات ىوسرؿ 
، 1911، ذلك أف اٞتدؿ الذم قاـ بينو كبُت ديلتام سنة )*(ُب ا٢ترمنيوطيقا

 Jeanباإلضافة إٔب اٞتدؿ السرم كاألكثر مرارة مع تلميذه ىايدغر كما يقوؿ جاف غرانداف 

Grondin ىو ما عكس ىذه ا١تساىة الصامتة ُب حقل ا٢ترمنيوطيقا، فهو ٓب يكن يعَت أية ،
.  أ٫تية لفكرة التفكيل، ألف ما يهمو ليس التفكيبلت القائمة حوؿ الظواىر كلكن الظواىر ذاهتا

من "ُب كتابو   Paul Ricśur     كقد عرب عن ىذه الفكرة، فكرة ا١تسا٫تة،  بوؿ ريكور 
، "النص إٔب الفعل أْتاث التفكيل ، ُب أف ىوسرؿ قد استخدـ بعض ا١تصطلحات، كالتبُتُّ

.  التفسَت كالشرح كالتفكيل
     ىذه ا١تفاىيم ٣تتمعة عند ىوسرؿ تشكل حلقة ىرمنيوطيقية للفينومينولوجيا، كالفكرة 

تتمثل ُب أنو ال يوجد موضوع دكف ذات، كمن ٍب فبل ٯتكن ْتاؿ "األساس ُب منهج ىوسرؿ 
النظر إٔب ا١توضوعات على أّنا أشياء ُب ذاهتا، بشكل ٬تعلها مستقلة استقبلال مطلقا عن 

ا ىي أشياء مقصودة من قبل الوعي من ىنا يرل . (27)"الوعي، أك ٢تا كجود خارجي قبلي، كإ٪تَّ
جاف غرانداف أنو إذا كاف ُب نظر ىوسرؿ البد من تفكيل بعض الظواىر، فذلك ألجل أف 

كل فينومينولوجي، : "نصل إٔب ماىيتها بشكل أفضل، كُب ىذا السياؽ كتب غادامَت يقوؿ
.   (28)"ُب الواقع كاف ٭تمل تصوره ا٠تاص حوؿ ماىية ا١تعٌت اٟتقيقي للفينومينولوجية 
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قد "    على كل ٯتكن القوؿ مع غرانداف، أف تبلميذة ىوسرؿ ك٫تا ىايدغر كغادامَت، 
تصورا ظاىرة الفهم كفق األ٪توذج الذم قدمو ٢تما كمؤداه أف الفهم يعٍت الصعود تدر٬تيا من 

 .(29)"القوؿ إٔب ا١تعٌت الذم يسكنو، من ا١تقاؿ ا٠تارجي إٔب ا١تسفلة اليت ٖتركو
   

 :اٌذصا٠ٓ ٚأيٌٛٛع١ب اٌفُٙ -4
اٗتذت ا٢ترمنيوطيقا مع ىايدغر بعدا أنطولوجيا، باعتبارىا  كشفا أك تعبَتا عن حقيقة     

كألف حقيقة الظاىرة ال ٯتكن ٢تا أف تعطى لنا بصورة . أك معٌت ظواىر الوجود اإلنسا٘ب
بالتإب ٖتتاج إٔب تفسَت، أم إٔب نشاط ىرمنيوطيقي، كلذلك تسمى "مباشرة أك جاىزة، فإّنا 

كعلى ذلك فإف " كشف اٟتجاب عن"، كىي كلمة تعٌت حرفيا alethia" أليثيا"اٟتقيقة 
  (.30)"التفسَت يعٍت ىنا السماح للحقيقة بفف ٖتدث أك تتكشف من خبلؿ التحجب كالتخفي
     كا١تفسر ُب ىذه العملية يعمل على ٦تارسة فهم اٟتقيقة باعتبارىا تنتمي إٔب عا١تو 

كحىت نفهمها البد من أف نقيم معها حوارا حوؿ .  ا١تعاش كإٔب سياقو التارٮتي الذم ٭تياه
ىذا اٟتوار الذم يبصرنا بالتجربة الداخلية العميقة الكامنة كراء السطح . ٕتلياهتا ا١تختلفة

ا٠تارجي ُب كل عمل إبداعي أك نشاط إنسا٘ب نفسي أك ركحي، كٔتا أف التجربة اإلنسانية 
ليست فردية أك معزكلة، فهي ُب اعماؽ ٕتاربنا تتجلى ُب ٕتارب اآلخرين، كال سبيل إٔب 

النفاذ إٔب ىذا العآب ا١تشًتؾ إال من خبلؿ االىتماـ بو ال بفنفسنا ا٠تاصة، ألف التفكيل فهم، 
  .كليس تعليبل آليا نطبق فيو مفرزات العلم

    كقد امتد ىذا البعد األنطولوجي لعملية الفهم عند ىايدغر إٔب غادامَت كأصبح نقطة 
كل تفسَت "كىذا البعد األنطولوجي كما يراه ىايدغر ىو أف . ٖتوؿ ىامة ُب ا٢ترمنيوطيقا

مقصود ٭تدث على أساس من فهم الوجود بطريقة سابقة على التفمل من داخل موقف معُت 
– حىت التفسَت العلمي – يكوف مرتبطا ارتباطا كثيقا ٔتاضي ا١تفسر كمستقبلو، فكل تفسَت

يكوف مرتبطا با١توقف ا١تعُت الذم يوجد فيو ا١تفسر، فا١تفسر ٤تكـو بزمانية، كبذلك فإف كل 
إدراؾ ١تعٌت يكوف إدراكا متناىيا من داخل ا١توقف التارٮتي لئلنساف، الذم يكوف معطى 

 (. 31)"بشكل سابق على التنظَت
    حاكؿ ىايدغر مثل ديلتام البحث عن منهج يكشف عن اٟتياة من خبلؿ اٟتياة 

كقد كجد ُب ظاىرية أستاذه إدموند ىوسرؿ بعض . "نفسها، أم من خبلؿ التجربة اإلنسانية
 ُب  Beingكجد منهجا ٯتكن أف يفسر عملية الوجود . ا١تفاىيم اليت ٓب تكن متاحة لديلتام

بطريقة تكشف عن الوجود، ال عن التصور  humaine  l’existenceالوجود اإلنسا٘ب 
لقد رفض ىايدغر ُب نظرية الوجود ُب الفلسفة الغربية اعتبارىا اإلنساف . األيديولوجي للوجود

ىو ٤تور الوجود، كىو العنصر الفاعل ُب ا١تعرفة، كإعطائها للوجود دكرا ثانويا ٮتضع فيو 
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كإذا كانت الفلسفة الظاىراتية قد كشفت ُب ٣تاؿ ا١تعرفة أ٫تية . للذاتية كيستجيب ١تقوالهتا
اإلدراؾ القائم على مفاىيم قبلية للظاىرة، فقد اعترب ىايدغر ىذا اجملاؿ ىو الوسيط اٟتيوم 

 . (32)"للوجود التارٮتي لئلنساف ُب العآب
 

  :أٔيٌٛٛع١ب اٌفُٙ ٚؽذٚد اٌزأ٠ًٚ -5
     من ا١تتفق عليو أف ىرمينوطيقا غادامَت ىي استمرار ٢ترمينوطيقا ىايدغر، ذلك أف 

كجد ُب ىرمنيوطيقا ىايدغر الفينومينوٞتية "األساس الذم قامت عليو تفكيلية غادامَت ىو أنو 
ا٢ترمنيوطيقا ا١توضوعية  (...)أساسا يرتكز عليو كيتجاكز ُب نفس الوقت من خبللو، 

ففي كتابو اٟتقيقة كا١تنهج يرفض غادامَت كل حقيقة مطلقة، أك . الكبلسيكية لدل أسبلفو
لديو ليس ىو الوسيلة الوحيدة لبلقًتاب " حىت اليقُت الذم ٨تصل عليو مصادفة، فا١تنهج 

من اٟتقيقة، كما أف اٟتقيقة بدكرىا ليست مطلقة يقينية مكفولة الضماف من خبلؿ أدكات 
.  ، ككفف ىذه اٟتقيقة ىي كنز ٯتكن العثور عليو من خبلؿ خطة مرسومة(33)"ا١تنهج

 
 
 
 

    
 
 
 

خبرّـــــخ 
 

    تاريخ ا٢ترمينوطيقا عريق ُب الثقافات اإلنسانية،  تناسلت منو مناىج كأساليب عدة، 
ظهر التفكيل مع . كانت تركز على البحث عن ا١تعٌت األصلي إٔب البحث عن اثر النص

سقراط الذم فسر أغا٘ب سيمونيديس، ٍب تطور ليصبح نظرية لتفكيل النصوص ا١تقدسة، 
حيث كاف يشار بو إٔب ٣تموعة من القواعد كا١تعايَت اليت ٬تب أف يتبعها ا١تفسر لفهم النص 

ـ إٔب 1654أصبح نظرية للتفسَت منذ ). ، كما كاف مع شبليرماخر-الكتاب ا١تقدس– الديٍت
  (يومنا ىذا ُب األكساط الربكتستانتية

تطورت ىذه النظريات لتصبح مع شيلينغ تعبَتا عن ا١تدلوالت الفنية "    بعد ذلك 
ا١تتشكلة من جديد ُب كعي القارئ، كبشكل أكثر دقة، ُب نظرية عن الفهم كاإلدراؾ عند 
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شبليرماخر خاصة كالحقا عند ديلتام كُب اجملاؿ النفسا٘ب مع بوتيبنيا كمع الفبلسفة 
الوجوديُت أضحى جوىرا خاصة مع ىايدغر، كقد اكتسبت قضايا التفكيل أ٫تية كبَتة ُب 

 (.34")انفاردف، كا١تدرسة السويسرية كعلى رأسها شتايغر. أعماؿ ر
" ا١تقدس"    اتسع ىذا ا١تصطلح ُب تطبيقاتو، ا١تذكورة أعبله، كانتقل من ٣تاؿ تفكيل 

إٔب ٣تاالت اجتماعية كتارٮتية كأنثركبولوجية كفلسفية كفكرية كأدبية كفنية، فهو " األسطورم"ك
. علم قدٙب كجديد ُب اآلف نفسو
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 كالعنف بالقوة االستيطا٘ب االستعمار كتكريس ٕتسيد على االستعمارية اإلدارة عملت 
.  بالقانوف كحىت

 كاف لذلك االستيطا٘ب االستعمار كىددىا مٌسها اليت األكٔب ا١تسفلة األرض كانت 
 ىي االستيطاف كسائل فكانت البقاء، ُب الشرعية لكسب كسيلة األراضي على اٟتصوؿ
 .كالقوانُت ا١تراسيم كحىت الطرد، الشراء، اإلغراء، اإلكراه، العنف، ٦تارسة

 متعددة، كمشارب أنواعا عرفت اليت األكركبية ا٢تجرة على الفرنسي االستيطاف قاـ 
 colons) ا١تستوطنوف فظهر قانونية، كغَت قانونية كٚتاعية، فردية كمؤقتة، دائمة فكانت

(  بُت العبلقة صارت ًب كمن. الشرعيُت األرض أصحاب اٞتزائريُت جانب إٔب
 .ككفاح كنفي إبادة عبلقة اليُت كالسكاف االستعمار

 كثَت فتحوؿ اٞتزائريُت، ٤تل ا١تستوطنُت إحبلؿ أساس على االستيطانية السياسة قامت 
 ثركات تنمية على يعملوف ا١تستوطنُت مصانع ُب عماؿ أك ٜتاسُت عماؿ إٔب منهم

 .ا١تعمرين

 ا٢تجرة بتشجيع الدٯتغراُب العامل على فقط باالعتماد االستيطا٘ب ا١تشركع ٧تاح يرتبط ٓب 
 األرض فإف كبالتإب نفعا، ٬تدم لن عقارية احتياطات بدكف ألف اٞتزائر إٔب األكركبية

 ذلك انعكس ككيف عليها اٟتصوؿ يكوف فكيف إذف االستيطانية، ا١تسفلة جوىر ىي
 ٖتويل ٨تو يتجو الفرنسي الًتكيز كاف كقد الشرعيُت، األرض أصحاب اٞتزائريُت على

  استيطانية؟ مستعمرة إٔب اٞتزائر

 هتيئة على االستيطانية سياستها إ٧تاح أجل من االستعمارية اإلدارة عملت      
 كىددىا مٌسها اليت األكٔب ا١تسفلة األرض فكانت التوطُت، عملية فيو ستتم الذم الوضع

 ألٌّنا موت، أك حياة مسفلة فهي كأمة، كٚتاعة فرد كل قضية كاألرض. الفرنسي االستيطاف
 كل من عنها ا٠تطر كرد أرضو على اٞتزائرم الشعب حافظ كلطا١تا كالبقاء، العيش مصدر

 التاريخ مدل على منو يغتصبها أف أراد ٤تتل عدك
 اٞتزائر تاريخ ُب سجلت ثورة بفعظم ا١تستعمر ففقهر هبا، ك٘تٌسكو حبو كأثبت      
. كاالستقبلؿ بالٌنصر توجت اليت 1954 نوفمرب ثورة

 األصليُت السكاف إخضاع على االستيطاف حركة دعم أجل من الفرنسية اإلدارة قامت     
 لنفس كا١تراسيم القوانُت من سلسلة أنشفت كما بالقوة، أراضيهم على كاالستيبلء الثائرين
 بسعر البيع: ٥تتلفة بفشكاؿ للبيع نظاـ كإ٬تاد التوطُت لعملية طبقان  هبا كالتصٌرؼ الغرض،

. بالًتاضي كالبيع با١تزاد كالبيع ٤تدد
 كاالستيبلء للممتلكات العامة التصفية أجل من الصادرة التشريعات بُت كمن     
(1)كالبايلك الوقف أمبلؾ ٔتصادرة يسمح الذم 1830 سبتمرب 21 قرار األراضي على
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 إٔب  Clauzelكهىسيم كاٞتنراؿ اٞتيش قادة سعى كقد األكائل، للمعمرين أرض إٔب كٖتويلها
 إنشاء على يشجع كاف حيث االستيطاف، عملية تكثيف أجل من األراضي على اٟتصوؿ

 .(2)ا١تعمرين ٢تؤالء اٟتماية توفَت مع لبلحتبلؿ خضعت اليت األراضي على كاالستيبلء ا١تزارع
 نظرا بالفشل، باءت 1832 سنة خبلؿ الرٝتي لبلستيطاف األكٔب ااكالت إف     

 ا١تادية اإلمكانيات أصحاب تشجيع إٔب أدل ٦تا الوافدين، ٢تؤالء ا١تادية اإلمكانيات لنقص
 ٙتا٘ب ُب للهكتار فرنكا 48 قدره كسطي بسعر( الدكلة )الدكمُت أراضي كبيعهم للهجرة،

 ُب إحصاء أدل الطريقة كهبذه الًتاضي، عن الناشئ بالبيع ٝتح كما ،1837 سنة مناقصات
 ٧تاح إٔب يؤد ٓب ىذا لكن. (3)فرنكا 1.50 بسعر ىكتارا 4.583 بيع إٔب السنة ىذه أكاخر

 ،1839 سنة متيجة سهل إٔب القادر عبد األمَت مقاكمة امتداد بفعل الريفي االستيطاف
 ىلكت اليت كالطاعوف كاٟتمى األمراض من سلسلة 1840-1830 من الفًتة عرفت ككذلك
. الكساد مواسم كتبلحقت الببلد

 اتبع ،1840 سنة للجزائر عامان  حاكمان  أصبح الذم Bugeaudبىجى ٣تيء كمع     
 سنة حىت فرنسا اتبعتها اليت اٞتزئي االحتبلؿ سياسة فشل بعد الكلي االحتبلؿ سياسة
 ففي. االستيطاف دائرة كتوسيع القادر عبد األمَت دكلة على القضاء مهمتو كانت ،1838
 ُب فرنسية مقاطعة تفسيس ضركرة على بوجو أكد ،1840 جانفي ُب النواب، أماـ خطابو
 ُب بوجو أكد للجزائر، عاـ كحاكم كصولو كٔتناسبة. الفرنسيوف ا١تعمركف فيها يسيطر اٞتزائر

 12 ُب أصدر كعليو ،(4)عقيمان  سيكوف االستيطاف بدكف الغزك أف على 1841 فرباير 22
 ٯتكنو الفرنكات من 1500 إٔب 1200 من ٯتلك فرنسي كل أف على ينص قراران  1841 أفريل

. كمسكنا ،(5)ىكتارا 12 إٔب 4 بُت ما مساحتها تًتاكح أرض قطعة على الدكلة من اٟتصوؿ
 حيث االستيطانية، ا١تراكز بناء عملية معها كاشتدت األكربية ا٢تجرة الفًتة ىذه ُب كاشتدت

(6)كالساحل ا١تتيجة ُب استيطانيا مركزا 28 ،1844 سنة عددىا كصل
. 

 إٔب الفرنسية اإلدارة سارعت االستيطانية اٟتركة كتوسيع ا٢تجرة حركة نشاط مع     
 الئحتُت 1846ك 1844 سنة خبلؿ ففصدرت ملتوية، بطرؽ كانتزاعها القبائل بفراضي ا١تساس

 .(7)ا١تعمرين إٔب ا١تسلمة األراضي مساحات كتوسيع ا١تضاربات على القضاء منهما الغاية
 ا١تبلؾ كبار من كىم ا١تهاجرين، من متزايدة حركة اٞتزائر ستعرؼ اإلجراءين ىذين كبفعل

 االستيطانية ا١تراكز إلنشاء عليهم سيعوؿ كالذين ا١تعمرين صغار ككذلك الرأٝتاليُت،
. بقسنطينة Budeaux كبودك بوىراف، Lamoricičre المورسَت كمخطط

 12 منها االستيطانية ا١تراكز من عدد تفسيس 1848 سبتمرب 19 قانوف ُب جاء كقد     
 ا١تساعدات بعض بتقدٙب اإلدارة قياـ مع بقسنطينة مراكز 9 كىراف، ُب 21 باٞتزائر، مركزان 

 ا١تراكز عدد بلغ 1851 سنة كخبلؿ .(8)الرم أعماؿ كبعض الفبلحة كآالت البذكر، كتوزيع
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 ُب 48ك قسنطينة، مقاطعة ُب 30و كالساحل، ا١تتيجة ُب 58 منها مركزان، 136 االستيطانية
 من يفسر ما كىذا ا١تعمرين، من ا١تتوقع العدد تستقبل ٓب ا١تراكز ىذه لكن. كىراف مقاطعة
 السنة نفس خبلؿ اٞتزائر ُب األكركبيُت عدد بلغ حيث الريفي، االستيطاف إخفاؽ جديد

 كما فقط، 33.000 بػ بالفبلحة ا١تشتغلُت عدد كقدر. معمران  131.283
-1848 بُت ما ا١تمتدة الفًتة خبلؿ خطَتة أكبئة بتفشي اتسمت الفًتة ىذه أفٌ  اإلشارة ٕتدر

 ىذه ٧تاح فرص تضاءؿ إٔب أدل ٦تا 1848-1847 بُت ما  اقتصادية أزمة كظهور ،1849
 .(9)السياسة

 أراضي منح كيفية تنظيم يعيد قراران   الفرنسية السلطات أصدرت ،1851 سنة كُب     
 اٞتمعية كصادقت. (10)ىكتاران  50 إٔب ا١تمنوح اجملا٘ب التنازؿ رفع إمكانية على كنصٌ  الدكلة،
 ْتجة العرش أراضي على اٟتصوؿ ُب اٟتق لئلدارة ٮتٌوؿ الذم 1851 قانوف على الوطنية

 ا١تواد بعض يعفي ٚتركي قانوف على صادقت كما االستيطاف، مصلحة أك العامة ا١تصلحة
 بنك أنشئ كما (11)اٞتمركية الرسـو من إليها اٞتزائر من كالصادرة فرنسا ٖتتاجها اليت الزراعية
 االستيطاف لفكرة تطبيقان  كذلك التوإب، على 1852ك 1851 سنيت ُب التجارة كبورصة اٞتزائر

 راندكف ٞتف ا١تاليُت ٢تؤالء األراضي كلتوفَت. الريفي االستيطاف إ٧تاح هبدؼ الكبَت الرأٝتإب
Randon( 1795-1871 )أك التحديد سياسية تطبيق إٔب( 1858-1852 )العاـ اٟتاكم 
 جماعي شكل في يحتلوف الذين القبائل حصر ويعني ،Cantonnement (12)االحتواء
 تبقى ما على االستيبلء من السلطات لتمكُت أراضيهم من جزء ُب األراضي من مساحات

 اليت لؤلراضي الكاملة ا١تلكية ُب ْتقهم السلطات ٢تم تعًتؼ ذلك كمقابل ا١تساحات، من
 الرأٝتاليُت على ا١تسلوبة األراضي توزيع ًب اإلجراءات ىذه كبفعل. كيستغلوّنا هبا ٭تتفظوف

 كا١تدنية، العسكرية ا١تناطق بُت التمييز دكف استيطانية مراكز إنشاء هبدؼ (13)كالشركات
 بلغ كقد. العسكرية ا١تناطق ُب اٞتزائريُت من األراضي اقتناء ُب اٟتق للمعمرين أصبح حيث
 مساحتها قدرت امتيازان  81، 1860-1850 فًتة ُب اإلدارة طرؼ من منحت اليت االمتيازات عدد

. (14)ىكتاران  50.000 من بفكثر
 األكراس من كل ُب لبلنتفاضة اجملاؿ فيتح االستغبللية التعسفية السياسة ىذه أماـ    

 تواجد حيث التل إٔب 1864 الشيخ سيد أكالد انتفاضة كامتداد ،1860 كاٟتضنة ،1859
. (15)ا١تعمرين

 عهده عرؼ الذم الثالث نابليوف ٣تيء حىت اجملا٘ب التنازؿ نظاـ استمر ذلك، كرغم     
 لصاّب ذلك يكن كٓب األراضي، منح عن اٟتكومة توقفت إذ االستيطاف، حركة بتوقف

. (16)الصغَت االستيطاف حساب على كذلك الكربل، ا١تالية الشركات لصاّب كإ٪تا اٞتزائريُت،
 أف فيو كا١تعلن الثالث نابليوف أصدره الذم( 1863 أفريل 22 )كونسولت السيناتوس فرغم
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 ُب ٭تمل القانوف فإف كتقليدية، دائمة بصفة هبا تنتفع اليت لؤلراضي مالكة تصبح القبائل
 توزيع عن أعلن حيث اٞتزائرم، االجتماعي الكياف كتفكيك ٖتطيم ىدؼ العاـ مضمونو

 للقبيلة التقليدية الوحدة عن االستعاضة ٔتعٌت أك الدكاكيَت، ٥تتلف بُت الواحدة القبيلة أفراد
 الفردية ا١تلكيات خلق هبدؼ كىذا. (17)القبيلة كليس الدكار، نواتو جديد إدارم بنظاـ

 كارنيي قانوف ٔتوجب القاضية الضربة ستتلقى كاليت كاٞتماعة القبيلة كحدة على كالقضاء
Warnier 1873 سنة. 

 التنازالت كمنحت الرٝتي، االستيطاف جديد من طيٌبق الثالثة اٞتمهورية عهد كخبلؿ     
 اجملا٘ب، التنازؿ من يستفيد ماداـ فرنسيان  الريفي االستيطاف يكوف أف تسعى ككانت اجملانية،
 نقل فتم سيداف، ُب فرنسا ىزٯتة رافقت السياسة ىذه كأف سيما ال ،(18)فيها اإلقامة بشرط
. األراضي من ىكتاران  100.000 بػ كعدكا الذين كاللورين األلزاس سكاف

 مناطق لتوسيع 1871 ا١تقرا٘ب ثورة نتيجة ا١تصادرة األراضي اإلدارة استخدمت كلقد  
 أباح الذم 1845 مرسـو تطبيق معلنا 1871 مارس 30 قانوف ُب ذلك جاء كقد. االستيطاف

 أجرب كمػا. فرنسا ضد عدائي بنشاط يقوموف أك قاموا الذين اٞتزائريُت أمبلؾ مصادرة
 الدكمُت أمبلؾ إٔب انتقل كما (19)الذىبية الفرنكات من مليوف 65 حوإب دفع على اٞتزائريُت

 ٨تو للطرد القبائل من كثَت كتعرضت للثائرين، كانت اليت األراضي من ىكتار 446.000
 بفضل االستيطاف حركة توسيع إٔب ذلك كأدل ٢تا، كعقاب كالصحراكية اٞتبلية ا١تناطق

. (20)التإب اٞتدكؿ يوضحو كما مستمرة، بصفة األراضي على االستيبلء
 

 المجموع قسنطينة مقاطعة وهراف مقاطعة الجزائر مقاطعة السنوات

  هـ82.573  هـ52.813  هـ5.221  هـ23.539 1872

1873 21.060 10.763 28.153 59.976 

1874 6.038 16.695 39.531 62.264 

1875 15.867 12.031 22.655 50.553 

 254.366 143.152 44.710 66.504 المجموع

 
 .1875-1872 االستيطاف حركة لتوسيع المخصصة األراضي :01 رقم الجدوؿ

 
 كاالستيبلء األراضي انتزاع استهدفت اليت الصادرة كالقوانُت ا١تراسيم تلك توجت لقد     

. ا١تشركع كاضع (21)كارنيي بقانوف ا١تعركؼ 1873 بقانوف اٞتزائريُت الفبلحُت كتشريد عليها
 داخل الفردية ا١تلكية بإقامة كذلك العرش، أراضي على للحصوؿ اجملاؿ القانوف فتح كقد



558 

 

 أفراد بُت مشًتكة كملكية كحقها ككجودىا ٘تاسكها على حافظت طا١تا اليت اٞتماعية القبائل
  .القبيلة
 بصفة كا١تستعدة ا١تتماسكة القبيلة كحدة على القضاء ىو القانوف ىذا ىدؼ إف    
 قوة كتعطيها أفرادىا بُت الركابط تقويها اٞتزائرية القبيلة ألف تردد، دكف خطر ألم ٚتاعية

 االستعمارية اإلدارة ٘تكُت ذلك يعٍت الفردية، ا١تلكية كإنشاء للتقسيم تعرضت كإذا الصمود،
 400.000 من أكثر للمعمرين اإلدارة سلمت القانوف ىذا كمن. األكضاع على السيطرة من

 ظل ُب استيطانيان  مركزان  264 توسيع كًبٌ  ،1880-1871 بُت ما ا١تمتدة الفًتة خبلؿ ىكتاران 
: التإب اٞتدكؿ يوضحو كما (22)الرٝتي االستيطاف

 

 األكربيُت تطٌور حركة (با٢تكتار )ا١تساحة ا١توسعة أك ا١تنشفة ا١تراكز السنوات

1841-1850 126 115.000 65.437 

1851-1860 85 250.000 103.322 

1861-1870 21 116.000 129.898 

1871-1880 264 401.099 195.418 

1881-1890 107 176.000 267.672 

1891-1900 103 120.097 364.257 

1901-1920 199 200.000 633.149 

. الرٝتي االستيطاف تطور: 02 رقم الجدوؿ
 إٔب الدخوؿ من ا١تعمرين مٌكن حيث اٞتزائريُت، على كخيمة آثار كارنيي لقانوف كاف    

 إٔب باٞتزائريُت دفع ٦تا اٞتماعية، القبائل أراضي داخل الفردية ا١تلكيات كإقامة العرش أراضي
 عشر، التاسع القرف من الثمانينيات ُب كخاصة  مستمر، كبشكل (23)للمعمرين أراضيهم بيع
 الفرنسية بالسوؽ ارتبطت تصديرية زراعة بطبيعتها اليت باٞتزائر، الكرـك زراعة ظهور مع

.  (24)باٞتزائر بتنميتها ٝتحت كاليت الفرنسية، الكرـك عاشتها تارٮتية لظركؼ
 

 السنوات
 األكربيُت إٔب اٞتزائريُت مبيعات

 (با٢تكتار)
 األرصدة (با٢تكتار )اٞتزائريُت إٔب األكربيُت مبيعات

1877 22194 2520 19674- 

1878 11288 2848 8449- 

1879 18129 4164 13965- 

1880 40143 2917 37226- 

1881 54184 1171 53015- 
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1882 29093 2465 16628- 

1883 64375 3951 60424- 

1884 32713 3705 29008- 

1885 21997 1612 20385- 

1886 21557 5037 16520- 

1887 13404 5013 8391- 
1888 15576 5073 10503- 

1889 13641 25234 11593+ 

1890 19683 6463 13220- 

1891 13404 10458 2946- 

1892 17806 8869 8967- 

1893 32102 5423 26679- 

1894 23133 5061 18072- 

1895 21796 6250 -15546 

1896 18643 6619 12024- 

1897 31472 6381 25091- 

1898 27429 10140 17289- 
 -432388 131374 563762 المجموع

 
1898 إٔب 1877 من الريفية العقارات مبيعات :03 رقم الجدوؿ

(25) .
 

 ،1880 سنة الكرـك من منتوجها أتلف حيث فرنسا، عرفتها اليت الٌزراعية الكارثة إف    
 الفرصة اٞتزائر ُب للمعمرين بالنسبة اعتربت ،(26)الفيلوكسَتا حشرة أٟتقتها اليت األضرار نتيجة

 إٔب الدخوؿ ْترية ٭تظى أصبح باٞتزائر االستعمارم اإلنتاج أف كخاصة انتظركىا، طا١تا اليت
 األراضي منح بإعادة السلطات قامت كما اٞتمركية، الرسـو دفع دكف الفرنسية السوؽ

 أدل ٦تا بالوباء، فرنسا ُب ٦تتلكاهتم أصيبت الذين ىؤالء خاصة ا٢تجرة، كتشجيع للمعمرين
-1881 )خبلؿ كقوهتا أكجها االستيطانية السياسة كستعرؼ. ا٢تجرة حركة ُب زيادة إٔب

 سنة ُب ليصل نسمة 195.418 بػ 1881 سنة خبلؿ الفرنسيُت عدد قدر حيث ،(1901
 .364.257 إٔب 1901

 ،1873 لقانوف ا١تتمم 1887 قانوف صدر األراضي على اٟتصوؿ أجل كمن     
 الطريقة ككانت بيعها، إعادة ُب باٟتق أرض قطعة على للمتحصل بدكره القانوف كيسمح
 إذ ا١تضاربُت، من ٚتاعة منها استفادت كاليت العلٍت، ا١تزاد ُب البيع ىي البيع ُب اٞتارية

 حتما تؤدم كاليت للمضاربات ٗتضع اليت األرض تلك شراء اٞتزائرم الفبلح على يستحيل
. كاألسعار الرسـو ارتفاع إٔب

 فقد الذم اٞتزائرم الفبلح على كا١تراسيم القوانُت من سلسلة جسدهتا اليت العمليات ىذه كل أثرت     
 من بتحويلهم كذلك لنفوذىا كإخضػاعهم اٞتزائريُت ُب للتحكم تسعى كانت اليت الفرنسية السياسة بفعل أرضو
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 كاجملاعات األزمات من اٞتزائرم اجملتمع عاٗب ذلك إٔب باإلضافة.ا١تعمرين ثركات لتنمية يعملوف أجراء إٔب مالكُت
 (.1868-1867 )٣تاعة أخطرىا كاف

 السيما أرضهم، عن للدفاع استعدادىم أظهركا اٞتزائريُت فإف أمر، من يكن كمهما       
 ، االستيطاف سياسة  جراء من اٞتزائر عرفتها اليت التطورات نتيجة األكضاع تدىور بعد

 ا١تقرا٘ب مقاكمة فكانت ا١تستعمر، سياسة ضد كاالنتفاضات ا١تقاكمات  جديد من فاندلعت
 الشيخ كثورة ،1879 سنة األكراس كانتفاضة 1876 سنة العمرم كانتفاضة ،1871 سنة

 اجملتمع يعيشها كاف اليت اإلحباط حالة عن بصراحة عربت اليت ،1881 سنة بوعمامة
 أصحاهبا من األراضي انتزاع سياسة على كالثورة االستعمارم للوجود كرفضها اٞتزائرم،
 .الشرعيُت
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