


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 لعلوم االجتماعية سابقاامجلة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، ُيسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة االجتماعية؛ وتهدف إلى:

االرتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خالل البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 ل المعرفي بين حقول المعرفة االجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق التكام -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم االجتماعية بالتنمية االجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم االجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.
 
 ا



  -جمةل العلوم العلوم الاجامتعية سابقا  -

 2سطيفمحمد ملني دابغني جامعة  عن تصدر جمةل علمية دورية حممكة
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 مركز مجعة املاجد ديب

 العراق جامعة ذي قار

 السودان–جامعة خبت الرضا 

 2جامعة قس نطينة 

 املدرسة العليا قس نطينة
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دبيـة في تخصصات 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية واال

 
العلوم اإلنسانية، االجتماعية، تنشر مجلة العلوم االجتماعية، اال

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، االنجليزية، ا

 كلمة. 2000ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقاالت المقدمة للنشر ما يلي 
ن يكون المقال /1
 
صا

 
خرى مهما كانتيا

 
وال وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
ال   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستال من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيدًا عن التجريح/2
 
 .االلتزام با

عناصر البحث وااللتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  اعتماد منهجية موحدة في ترتيب/3
وال
 
 ...(ا

4/  
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 25صفحات وال يزيد عن  12عن المقال  يقل عدد صفحات ال  ا

ن ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسالً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون /5
 
 .في قرص صلب "، ومسجـالMicrosoft Wordالمقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.5، يسار سم 03هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.5را

 
حجم  ،سم 1.5، ا

 .21cmX 29.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  21بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين اال

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و اإلنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .12مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد  /8

 
 ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي /9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خاليًا من اال

 
 .قدر اإلمكانوالمطبعية النحوية واللغوية اإلمالئية ويجب ا

 :من خالل بقواعد ضبط الكـتابة االلتزام -
 جدا. الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلةاية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعالمة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل عالمات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(االستفهامالتعجب )!( وعالمة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب اال -   ختزال ما لم ُيَشْر إلى ذلك.ُيَتَجنَّ
عالم ُيذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  - 

 
سماء اال

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة اإلنوا

 
ليزية ا

ول مرة، وُيكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا

و - 
 
عمال المتضمنة لنصوص شعرية ا

 
ن يراعى في اال

 
عالم ضبطها بالش   يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
تخريج و كلا

بيات 
 
حاديث واال

 
 .يةالشعرواال

ن توضع ال/10
 
خر الإلحاالت والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة اإلدراج اال

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعال(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية اإلجبارية  التا

 على المؤلف اإلشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قاالتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * اال

 
و المذكرة، عنوان اال

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 01/15نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، ال بد من  * اال

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم االسم، تخصص
 
ول ال

 
و الحرف اال

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع اال *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان اإللكـتروني كامال ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا االقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاماًل،  * المخطوطات:

خوذ منه االقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم اإلحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم اإلحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، واال

 
 
شكال ترقيمًا متسلساًل مستقاًل، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىواال

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل /11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضال عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة اإللكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خالل الدراسة،  على الباحث إخفاء- 
 
جل ذلك تكـتب شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
وال

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر االسم.

 
خرى على الصفحة اال

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  - 

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهاال

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب اال

 
 تعلق اال

ن  /12
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثالث  كلمة( 150)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةُمَعب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي ال تتعدى و( Key words)ذات الداللة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثالث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
وال في ترتيب اال

 
من مؤلف يتم مراسلة االسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختالفواال

كد من مالءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خالل مدة زمنية التصإجراء المقال 
ال تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر ال يؤخذ بعين االعتبار، والمجلة غير معنية بإعالم صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي ال تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  ال عالقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إال بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة ال يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقاالت تحريرها، وال تلتزم  اال

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن ال تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة االلكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـالت إلـى السيـد المراسلـة واالشتـراك:

 2سطيف  دمحم لمين دباغين جامعة-االجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 036661181الهاتف: 
 االلكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع اإللكـتروني للمجلة
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 الملخص

سري عند الطفل الذي يع مقاليهدف هذا ال 
أ
ا ومعرفة ما إذا كان هذ، اني من اضطراب فرط النشاط الحركيلدراسة التوظيف ال

سري، وذلك 
أ
خير يعاني خلال في توظيفه ال

أ
تم  ، حيثوالمقابلة العيادية ( 1964لـلويس كورمن) اختبار رسم العائلةبالعتماد على ال

نثى يبلغان من العمر  إجراءات الدراسةتطبيق 
أ
سفر  9على حالتين ذكر وا

أ
ت سنوات ويدرسان في الصف الرابع والثالث ابتدائي، وقد ا

ن على  بعد التحليل  نتائج الدراسة
أ
طفال ا

أ
سري باضطراب فرط النشاط الحر  نيالمصابال

أ
وجود مع  كي يعانون من سوء التوظيف ال

 
أ
سرحدود مائعة في مختلف ال

أ
سرية. ، إضافة إلى عدم احترامنساق الفرعية المكونة لهذه ال

أ
عضاء كل نسق فرعي وظائـفهم ال

أ
 ا

سري، فرط النشاط الحركي، اختبار رسم العائلة. :المفاتيحالكلمات 
أ
سرة، التوظيف ال

أ
 الطفولة، ال

 
Résumé 

Cet article vise à étudier le fonctionnement familial chez l'enfant atteint de trouble d'hyperactivité afin de découvrir si ce 

dernier souffre d’une perturbation dans son fonctionnement familial et ce, en utilisant le test de dessin de la famille de (Louis 

Corman, 1964) et l’entretien clinique. L’étude concerne deux cas ; un garçon et une fille âgés de 9 ans et scolarisés en 3eme 

et 4eme années primaires. Les résultats de l'étude ont révélé que les enfants présentant un trouble de l'hyperactivité souffrent 

d'un dysfonctionnement familial en raison des limites diffuses dans les sous-systèmes de ces familles. Elle a également montré 

que les membres de chaque sous-système dans la famille d'un enfant présentant un trouble d'hyperactivité ne respectent pas 

leurs fonctions familiales. 

           Mots clés: Enfance, famille, Fonctionnement familial, Hyperactivité, Test de dessin de la famille. 

Abstract 

 This article aims to study the family functioning of the child with hyperactivity disorder, and to know whether the latter 

suffers a defect in his family functioning, using the family drawing test of Louis Corman (1964), and the clinical interview that 

have been applied to two cases (a boy and a girl), aged 9 years old and studying at the 3rd and 4th grade of primary school. 

The results of this study reveal that children with hyperactivity disorder suffer from a family malfunction, and there are fluid 

boundaries in the different subsystems of these families. In addition to, the members of each subsystem do not respect their 

family functions. 

         Keywords: Childhood, Family, Family Functioning, Hyperactivity, Family Drawing Test. 
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 مقدمة

سرة، فبالتحام 
أ
ول لال

أ
يعتبر الفرد اإلنساني المكون ال

فراد بعالقات مختلفة بدءا من عالقة الزواج 
أ
مجموعة من ال

سرة، والتي عن طريقها يستمر النسل والحياة 
أ
تتشكل ال

بشكل عام، ففي هذا الوسط يحقق اإلنسان جل غرائزه من 

من 
أ
مومة، ا

أ
اجتماعي، اقتصادي، بقاء النوع، تحقيق غريزة ال

خوة
أ
بوة، ال

أ
 الفرد وهي المسؤولة عن نموه من ..ال

أ
. ففيها ينشا

، إذ ةوالنفعالي ة، اللغوية، العقليةالجسميمختلف الجوانب 

ول 
أ
سرة تظهر مجموعة من المسؤوليات عند ا

أ
بمجرد تشكل ال

طفال، حيث  فردين فيها وتتطور هذه المسؤولية بإنجاب
أ
ال

سرة يبحثون عن طرق تحقق استقرارهم 
أ
فراد هذه ال

أ
يصبح ا

لذلك يسخرون  ،للمحافظة على هذه الخلية بشكل متوازن 

 عالقة المحبة، 
أ
كبر قدر من طاقاتهم وقدراتهم لها، فتنشا

أ
ا

خوة 
أ
لفة وال

أ
فرادها بين ماال

أ
طفالهم  ،ا

أ
ويشرعون في تلقين ا

شكال التنشئة
أ
ول له، وتختلف تربية فهي المعلم  ؛مختلف ا

أ
ال

خرى تبعا للظروف الجتماعية، القتصادية 
أ
سرة ل

أ
الطفل من ا

سرة
أ
إضافة إلى نمط العيش ونوعية الحياة  ،والثقافية لهذه ال

وكل هذا يؤثر على تكوين الطفل من كل  ،التي يعيشونها

نها "مرحلة عمرية يكون فيها 
أ
جوانبه، فالمتعارف على الطفولة ا

مه كونها التي تقوم بإشباع الطفل مرتبطا 
أ
ارتباطا وثيقا با

ساسية من غذاء، دفء وحنان، وبمرور الوقت 
أ
حاجاته ال

سرته".
أ
فراد ا

أ
 الطفل " 1يتعود الطفل على وجود بقية ا

أ
ين يبدا

أ
ا

في عملية التقليد والمحاكاة لمن حوله خاصة من يعجب 

وكل هذا يؤثر في شخصيته، فهذا "الطفل ما  2بشخصيتهم".

ستقبل لشخصيات وسلوك الكبار، فحين يسلك هو إل م

سرة  اسلوكالطفل 
أ
غير سوي يكون ذلك ناتجا عن قصور دور ال

سس لدى الطفل  3في توجيهه".
أ
ول عالقة تتا

أ
ذلك كون "ا

خذ  ،تكون مع والديه
أ
وكل عالقة جديدة سيقيمها الولد ستا

ولي مع الوالدين الذي يحدد وجودهما 
أ
مرجعا في الرابط ال

لهما ودللتهما الرمزية، فالوالدان يمثالن معطى الحقيقي تخي

صل الضطراب ولكن  ا؛راهن
أ
نهما يتدخالن ليس فقط في ا

أ
ل

شكال مواجهته العيادية وفي حله".
أ
يضا في استمراره وفي ا

أ
 4ا

وهذا ما دفع  بجل الدراسات الراهنة إلى دراسة مختلف 

سري للكشف الحقيقي عن 
أ
الضطرابات النفسية في إطارها ال

عراض ما هي إل س
أ
صل الضطراب فما يبديه الطفل من ا

أ
ببية وا

سري من توتر انعكاس
أ
فنجد دراسة  ؛لما يعيشه نسقه ال

ن اضطراب الفوبيا  (2016،مختار بوثلجة)
أ
التي كشفت ا

سري 
أ
المدرسية لدى الطفل يتعلق بخلل في التوظيف ال

سرته، كما نجد دراسة 
أ
 G.Lemelin, 2009 D.Lafortune)ل

et all)  إلى وجود عالقة بين الخلل ن وفيها الباحث توصلالتي

عراض فرط النشاط الحركي.
أ
سري وظهور ا

أ
 في التوظيف ال

فالتجاه النسقي ينادي بضرورة فهم مختلف الضطرابات 

طفال بصفة خاصة ضمن إطارها  ،النفسية
أ
وتلك المتعلقة بال

سري 
أ
سرة هي المسؤولة عن بناء شخصية    ال

أ
ن ال

أ
"إذ يعتبرون ا

و مضطربة، فال يمكن البحث عن مشكلة تصادف 
أ
متوازنة ا

سرته
أ
ساسية  ،الطفل دون العودة إلى ا

أ
و الوظيفة ال

أ
فالدور ا

فرادها".
أ
سرة تكمن في إثراء النمو النفسي لمختلف ا

أ
 5لهذه ال

سري إذا يعتبر 
أ
ساسي امهم عامالفالتوظيف ال

أ
ي بناء ف اوا

و الالسواء
أ
 ؛شخصية الطفل، فهو من يحكم عليه بالسواء ا

سرة تؤدي إلى اضطرابات عالئـقية 
أ
فعندما تختل وظيفة هذه ال

ما ينجم عنه ظهور مختلف الضطرابات النفسية عند بعض 

فرادها
أ
سست عليها شخصيته ،ا

أ
فنجد  ،كل وفق البنية التي تا

عراض  Minuchin (2005)المقاربة البنائية لـ 
أ
ن "ا

أ
تقر با

سرة ما هو إل نتيجة لسوء 
أ
فراد ال

أ
حد ا

أ
الضطراب التي يبديها ا

سرية".
أ
 Paloكما نجد مدرسة  6التنظيم والتوظيف للبنية ال

Alto (1999 ) مراض والضطرابات إلى سوء
أ
التي تنسب ال

سري 
أ
ن "الطفل الذي يظهر كحامل لهذا  ،التوظيف ال

أ
وا

سرة".
أ
ثرا لعدم اتزان ال

أ
كـثر تا

أ
 cailléإضافة إلى  7العرض هو ال

زمة".( 1991)
أ
ن العرض هو انعكاس لحالة ا

أ
ومن   8الذي يرى "ا

طفال نجد 
أ
ن تظهر عند ال

أ
بين الضطرابات التي يمكن ا

الذي يظهر "و ،السلوكية منها كاضطراب فرط النشاط الحركي

اندفاعية، حركة مفرطة غير هادفة وغير مقبولة  في شكل

عراض ثانوية كضعف التحصيل  ،اجتماعيا
أ
باإلضافة إلى ا

خرين
آ
وعدم التزان  ،الدراسي، ضعف العالقات مع ال

عراض تؤثر سلبا على المسار الحياتي  9النفعالي".
أ
وكل هذه ال

زيادة انتشار هذا الضطراب  للطفل وعائلته، خاصة مع

فإن نسبة انتشار هذا الضطراب عالميا قد  DSMV فحسب

خر  5%بلغت 
أ
 10ى.وتختلف هذه النسبة من دولة ل

سرية 
أ
ولفهم هذه الدينامية ما بين العالقات ال

ووظائـف كل نسق فيها بظهور مختلف الضطرابات وجب 
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لهذا  ةيالحقيقاللجوء إلى وسيلة تكشف عن اإلتيولوجية 

 ،الضطراب، ويتم ذلك بمراعاة خصوصية مرحلة الطفولة

ين يكون الطفل 
أ
وخصوصية اضطراب فرط النشاط الحركي ا

 ،غير قادر على التعبير اللغوي نظرا لنقص رصيده اللغوي

يعانيه، لعدم فهم المشكلة  ماعوعدم القدرة على التعبير 

ة فعليا بالتفصيل وعدم القدرة على انتقاء المصطلحات المعبر 

حد 
أ
مر بمشكلة عالئـقية با

أ
عن حالته، وخاصة إذا ما تعلق ال

سرته فتبعا لهذه العالقة ل يمكن التعبير بحرية، 
أ
فراد ا

أ
ا

نه من مميزات مرحلة الطفولة تعلق الطفل بالرسم
أ
 ،وباعتبار ا

بحيث ويجعله يقوم به دون تذمر وملل  ،وهو نشاط يستهويه

صبح وسيلة تعتمد بكـثرة
أ
يجعل الطفل يعبر  فهو نشاط ،ا

وعواطفه، وإسقاطه كامل  انفعالتهو وبكل حرية عن مشاعره

على هذا الرسم، فهذا النشاط يعتبر  وتاتهبو مك            صراعاته

صورة عاكسة لحالة الطفل النفسية، ومن بين نشاطات الرسم 

 Louis)المستعملة نجد اختبار رسم العائلة الذي قام بوضعه 

Corman,1964)  وهو واحد من الختبارات اإلسقاطية

لتحليل الشخصية، وهو اختبار سهل من حيث التطبيق 

دوات كما 
أ
نحتاج فيه إلى مجموعة بسيطة ومتداولة من ال

ن ينفذه ويفهم تعليماته ببساطة، ولغرض فهم 
أ
يمكن للطفل ا

سري جاءت  (TDAH)اضطراب النشاط الحركي 
أ
في إطاره ال

جاد عالقة ظهور اضطراب فرط هذه الدراسة كمحاولة إلي

سرته
أ
فجاءت إشكالية الدراسة   ،النشاط الحركي لدى الطفل با

 محددة بالتساؤل القائل: 

  طفال المصابون باضطراب فرط
أ
هل يعاني ال

سري؟ (TDAH)النشاط الحركي 
أ
 خلال في توظيفهم ال

 :الفرضية العامة 

    طفال المصابون باضطراب فرط النشاط
أ
يعاني ال

سري. (TDAH)الحركي 
أ
 خلال في توظيفهم ال

 مصطلحات الدراسة : 

 جرائيا تعريف اضطراب فرط النشاط الحركي  :ا 

 على شكل سلوكيات مزعجة من طرفيصدر حركي مفرط  طنشا

بسبب عدم القدرة على التحكم كون خارج سيطرته ت ،الطفل

طفال العاديين ها،وتسيير فيها 
أ
لوف لدى ال

أ
 ؛وخارج عن الما

 ، يتمظهر في مجموعةمع البيئة المتواجد فيهاتالءم حيث ل ت

همها: 
أ
عراض ا

أ
ث -كـثرة الحركة  -من ال

أ
 -ناء الجلوس التململ ا

كـثرة  -سرعة التشتت في النتباه  - التجوال داخل القسم

وامر  - اللتفات
أ
 الندفاعية... -عدم النصياع لال

   :جرائيا تعريف الطفل مفرط النشاط الحركي ا 

سنوات، والذي  10-08عمره ما بين  يتراوحالذي هو الطفل 

درجة في الصورة  42يحصل على درجات عليا تفوق 

ثناء استجاباته في الصورة العائلية  72والدرجة المدرسية، 
أ
ا

مقياس كونرز لتشخيص اضطراب فرط النشاط الحركي  على

طفال.
أ
 لدى ال

 سرة
أ
جرائيا تعريف ال هي وحدة تتكون من  :ا 

فراد 
أ
يعيشون مع بعض، تربطهم عالقة الدم مجموعة من ال

خوة...( يتفاعلون فيما بينهم ويمارسون مختلف 
أ
بوة، ا

أ
)زواج، ا

سرة
أ
، حيث كل فرد فيها الوظائـف الموكلة إليهم في هذه ال

خر.
آ
ثر بالفرد ال

أ
 يؤثر ويتا

    سري
أ
جرائيا تعريف التوظيف ال ي مجموعة ه: ا 

يقوم بها التي الجتماعية والنفسية  من الوظائـف البيولوجية

سرة كل حسب دوره ومكانته التي يشغلها في مختلف 
أ
فراد ال

أ
ا

سرة، بهدف 
أ
نساق الفرعية المكونة لهذه ال

أ
التوازن  تحقيقلال

فرادها. اتحاجوتلبية مختلف 
أ
 ا

 :الدراسات السابقة 

 ( 2016دراسة مختار بوثلجة) 

   :سرية المميزة  عنوان الدراسة
أ
الخصائص ال

سرة الطفل الذي 
أ
 يعاني من فوبيا مدرسية.ل

 :تهدف هذه الدراسة إلى  الهدف من الدراسة

سرة الطفل الذي يعاني من فوبيا 
أ
سرية ل

أ
تحديد الخصائص ال

مدرسية، من منظور مقاربة نسقية، وذلك من خالل تحديد 

نساق الفرعية، 
أ
الحدود الموجودة بين هذه  طبيعةومختلف ال

نساق الفرعية، ووظائـف كل نسق فرعي،
أ
وفرضية الطفل  ال

 الذي لبس ثوب الوالد.

  :02منهم  ،حالت 03تكونت من عينة الدراسة 

عمارهم 
أ
 سنوات. 07وبنت عمرها  ،سنوات 08ذكور ا

 دوات الدراسة
أ
 :ا

 .سرية
أ
 المقابلة ال

 .الجينو غرام 

 .سرية
أ
 الخريطة ال

 .رسم العائلة 

 .المالحظة المباشرة 



 مية جاب هللا وفريدة مقازر                                                        ف الأرسي للطفل مفرط النشاط احلريك                                         التوظي

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              12                           جمةل ال

 :سفرت هذه الدراسة على النتائج  نتائج الدراسة
أ
ا

 التالية:

  طفال الذين يعانون من فوبيا مدرسية
أ
سر ال

أ
ا

سري.
أ
 يعانون من سوء توظيف ا

  سر له تاريخ
أ
سري عند هذه ال

أ
سوء التوظيف ال

باء.
آ
ولياء خاصة ال

أ
سرة الممتدة لال

أ
 يعود لال

 دراسة (G.Lemelin D.Lafortune et all 

،2009) 

    سري  الدراسة: دراسةعنوان
أ
التوظيف ال

 .*والعرضية للطفل المصاب بفرط النشاط الحركي

هداف الدراسة: 
أ
معرفة العالقة بين التوظيف  ا

طفال
أ
سر ا

أ
سري ل

أ
عراض  TDA/H ال

أ
وعالقته بظهور ا

طفال
أ
 .الضطراب عند هؤلء ال

   :عائلة لديها  262تكونت من  عينة الدراسة

طفال يعانون من اضطراب 
أ
طفال تتراوح  TDA/Hا

أ
وهؤلء ال

عمارهم 
أ
 سنة. 12-6 بين ماا

   :دوات الدراسة
أ
اعتمد الباحثون في هذه  ا

 الدراسة على مجموعة من المقاييس والمتمثلة في:

 العامةالمعلومات  ةاناستب( (QRG 

 سري النسخة الثالثة ةاناستب
أ
  FAD) ) التوظيف ال

  مقياسDISC ااضطراب 30مقياس يشخص  وهو 

طفال ما بين  اعقلي
أ
خصائي  18 - 6لدى ال

أ
سنة يستعمله ال

 النفساني.

 عراض الكـتائبية عند الطفل ةاناستب
أ
 (L’IDE) ال

 عراض المصاحبة لضطراب فرط  ةاناستب
أ
حدة ال

 (SWAN-Fالطفل)الحركة عند 

  عراض الحصرية عند الطفل مقياس
أ
 (MASC) ال

 اختبار الذكاء(WISC-3) 

 نتائج الدراسة : 

  عالقة بين عمر الوالدين ودورهما في توجد

سرية وظهور اضطراب فرط النشاط الحركي لدى 
أ
الوظائـف ال

 الطفل.

  طفال الذين يعانون من
أ
 TDA/Hعائالت ال

و اضطراب الوسواس TCالمصحوب باضطراب المعارضة )
أ
( ا

 تعاني من صراعات داخلية وعدم التنظيم.( TOCالقهري )

 عراض فرط الحركة ونقص النتبا
أ
ه تؤدي إلى ا

سري. بالتوظيفواإلخالل  التشويش
أ
  ال

  :من خالل  التعقيب على الدراسات السابقة

ن 
أ
منهما اعتمدت على  كالالدراستين المعروضتين نالحظ ا

دوات منهج
أ
خرى  ةمخالف وا

أ
 حيث  ؛لال

 

* Eude de fonctionnement familial et de la 

 symptomologie des enfants présent un 

TDA/H. 

المنهج العيادي  (2016،)مختار بوثلجةتبنت دراسة 

 بالعتماد على 

سرية والتي اتفقت فيه مع 
أ
دراسة الحالة والمقابالت ال

تقنية دراسة الحالة ورسم العائلة، الدراسة الحالية من حيث 

 ،G.Lemelin D.Lafortune et allدراسة )في حين جاءت 

)بوثلجة مخالفة للدراسة الحالية ودراسة  (2009

دوات حيث اعتمد على  (2016،مختار
أ
من حيث المنهج وال

طبق من خالله مجموعة من المقاييس الذي المنهج الوصفي 

في النتائج  ، لتتفق في الختام كل الدراساتعلى عينة كبيرة

سري له عالقة 
أ
ن سوء التوظيف ال

أ
ثبتت ا

أ
المتوصل إليها حيث ا

سر. ضطرابات النفسيةالبظهور 
أ
طفال هذه ال

أ
    لدى ا

  الجانب التطبيقي 

 تمهيد 

ي دراسة ميدانية يستدعي 
أ
مجموعة من  تباعاإن إجراء ا

حقق من فرضيات الدراسة وإثبات الخطوات المنهجية للت

و  تهاصح
أ
هداف المسطرة وجب علينا تحديد  خطئها ولبلوغا

أ
ال

المنهج الذي يتماشى مع متغيرات الدراسة، تحديد مجتمع 

الدراسة لغرض اختيار العينة عن طريق ضبط كل الخصائص 

ساليب الواجب عليها الواجب توفرها
أ
دوات وال

أ
، مع تحديد ال

 عرضها ومناقشتها.ل، للوصول ختاما إلى النتائج استعمالها

المنهج بصفة عامة هو الطريقة  :منهج الدراسة  -1

التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة والتحقق من 

الفرضيات من خالل المعطيات المشار إليها مسبقا في 

والمنهج المناسب للدراسة الحالية هو المنهج  11اإلشكالية.

نه: المنهج على  يعرف العيادي )منهج دراسة حالة( والذي
أ
ا

الذي يهتم بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بدراسة الظواهر 
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عمقة لجميع البيانات لحالت الفردية، فهو الدراسة الموا

جل الحصول على معلومات وحقائق 
أ
المجمعة عنها من ا

  12.تفصيلية

وقد اخترنا هذا المنهج دون غيره استجابة لمتطلبات 

سري الدراسة والتي تستدعي الفهم المع
أ
مق لنمط التوظيف ال

طفال المصابين باضطراب فرط النشاط الحركي 
أ
عند ال

(TDAH،) فراد كل  وظائـفومعرفة مختلف ال
أ
التي يقوم بها ا

نساق الفرعية في 
أ
سرة،ال

أ
هذا المنهج يعتمد على  فكون ال

حد  ،التقصي والتحليل الكيفي للبيانات
أ
وبالعتماد على ا

دواته وهي دراسة الحالة
أ
فهذا سيسمح لنا بالنظر للمشكلة  ،ا

كبر كم 
أ
من جميع الزوايا والفهم المعمق لها عن طريق جمع ا

فراد من المعلومات المتعلقة بمختلف الوظائـف ا
أ
لتي يؤديها ا

نساق عائالتهم
أ
 .ا

تمثل الحقل الذي يجري عليه  :مجموعة البحث  -2

ي هي مصدر البيانات المطلوب جمعها 
أ
الباحث اختباراته ا

ويتم اختيارها وفقا لمتطلبات البحث،  ،ذه الدراسةإلجراء ه

اختيرت بطريقة قصدية عن طريق الحالية  ومجموعة بحثنا

والذين  ،التوجه المباشر للحالت التي عينتهم مديرة المدرسة

حيث شخصوا من  ؛يعانون من اضطراب فرط النشاط الحركي

خصائيين النفسانيين العاملين بقطاع الصحة 
أ
طرف ال

إضافة للتشخيص المعاد من طرف الباحثة لغرض  ،المدرسية

كد
أ
. وبعد التقرب منهم وإجراء مقابالت معهم ومع معلميهم التا

ومالحظتهم في وضعيات مختلفة تم تحديد مجموعة من 

طفال الذين ثبت عندهم الضطراب
أ
نا حالتين ثم اختر  ،ال

 وفق مجموعة من الشروط والمتمثلة في:

  الحالة يعاني من اضطراب فرط النشاط الحركي

 المصحوب بنقص النتباه.

  و
أ
ي اضطرابات عضوية ا

أ
الحالة ل يعاني من ا

 عقلية.

 .المستوى القتصادي للحالة متوسط 

  سنوات. (9-8) بين ماعمر الحالة 

 .مستوى ذكاء الحالت فوق المتوسط 

دوات البحث   -3
أ
 ا

نها النتباه المقصود والموجه  المالحظة: -3-1
أ
تعرف ا

و جماعي معين، بقصد متابعته ورصد 
أ
نحو سلوك فردي ا

و وصفه 
أ
تغيراته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط، ا

و وصفه وتقويمه
أ
وقد اعتمدت في الدراسة الحالية 13.وتحليله، ا

ثناء تواجده في المدرسة 
أ
قصد مالحظة سلوكيات الطفل ا

فراد 
أ
 مجموعةلتشخيص اضطراب فرط النشاط الحركي عند ا

    البحث.

هي وسيلة جمع البيانات، وهي عبارة  المقابلة: -3-2

عن استقصاء شفوي تتضمن عالقة مباشرة بين طرفين، وهي 

بلية للتعديل وبإمكانية استخدامها في تتميز بالمرونة والقا

شكال متعددة
أ
فراد وحتى مع  ،ا

أ
نماط عديدة من ال

أ
ومع ا

ن يحفز ويشجع المجيب
أ
طفال، حيث يمكن للباحث ا

أ
 14.ال

 ،وقد استعملنا المقابلة في هذا البحث مع الحالت والمعلمين

فراد 
أ
ول يتمثل في اختيار ا

أ
حد الوالدين لهدفين ال

أ
مجموعة وا

 و الثاني من خالل المقابلة مع المعلمين والوالدين، البحث

سيرورة  و فهم ،هو تشخيص الحالت التي تعاني من الضطراب

سرهم.
أ
 الحياة التي يعيشونها رفقة ا

هو اختبار إسقاطي اختبار رسم العائلة:  -3-3

وسمات  ،بغية التعرف على المعاش النفسييستخدم 

داة لتشخيص اضطرابات الشخصية  الشخصية
أ
للطفل، وهو ا

وهو اختبار     1961عام  Louis Cormanوتحليلها وضعه 

طفال تعليمته بسيطة 
أ
سهل التطبيق ومستحب من طرف ال

و تخيل عائلة من ومفهومة تتمثل في: "
أ
رسم عائلتك ا

أ
ا

 15".هاوارسم   اختراعك

داة لمحاولة فهم 
أ
نا إليه في بحثنا هذا كا

أ
وقد لجا

طفال، والكشف عن مختلف 
أ
سر هؤلء ال

أ
الدينامية داخل ا

سر والصراعات التي يعاني منها 
أ
فراد هذه ال

أ
العالقات بين ا

صحاب هذه 
أ
داة الرئيسية المستعملة في  ،الحالتا

أ
وهي ال

سري عند 
أ
 .مجموعة البحثهذه الدراسة لفهم التوظيف ال

لتشخيص  ستعملت ةاناستبهو مقياس كونرز:  -3-4

طفال
أ
عراض اضطراب فرط النشاط الحركي لدى ال

أ
  ،وقياس ا

 M.Dugasوترجم من طرف  1969عام  connersقام بإعداده 

et S.Cook s.d)صورة موجهة  :، يتكون من صورتين

لوصف سلوك الطفل تتوزع على  ابند 48للوالدين وتتكون من 

  محاور) محور المشكالت السلوكية، محور صعوبات التعلم 5

محور الندفاعية وفرط الحركة، محور سلوك الجسدنة محور  ،

 ابند 28الحصر( والصورة الثانية موجهة للمعلمين تتكون من 
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محاور )محور المشكالت  3لوصف سلوك الطفل تتوزع على 

نتباه(. كل السلوكية، محور الندفاعية وفرط الحركة، محور ال

وتتراوح مجموع  ،بدائل لإلجابة 4تتضمن  امنهصورة 

وفي الصورة  ،درجة 144-0الدرجات في الصورة الوالدية من 

 16درجة. 84-0المدرسية بين 

داة تشخيصية 
أ
وقد استخدم في دراستنا الحالية كا

فراد 
أ
 .مجموعة البحثلضطراب فرط النشاط الحركي لدى ا

 عرض ومناقشة النتائج  -4

 تمهيد

، تباعهاوبعد اختيار المنهج المناسب للدراسة    

فراد 
أ
وفقا للشروط المحددة سابقا  مجموعة البحثواختيار ا

قمنا بتطبيق إجراءات الدراسة على الحالت المختارة 

ين قمنا بمالحظتهم وإجراء 
أ
دوات المحددة ا

أ
باستعمال ال

خيرا طبقنا عليهم اختبار
أ
رسم  مقابالت معهم ومع معلميهم، وا

 لمجموعة من النتائج سنعرضها في التالي. توصللن ، العائلة

 تائجعرض ومناقشة الن -4-2

 ولى
أ
 الحالة ال

دم طفل يبلغ من العمر 
آ
سنوات، يدرس في قسم  9ا

ي مرض عضوي حسب 
أ
السنة الرابعة ابتدائي، ل يعاني من ا

دم يعيش رفقة عائلته 
آ
الملف الطبي المدرسي المطلع عليه، ا

 3العم، زوجة العم،   ،الممتدة المتكونة من الجد، الجدة

بناء العم منهم 
أ
كبر منه سنا 2ا

أ
قل منه ،ا

أ
، و ناعمت ،وواحدة ا

مستواه  ،سنة يمارس مهنة الفالحة 39البالغ من العمر  والده

سنة ماكـثة  35ابتدائي، ووالدته التي تبلغ من العمر  6الدراسي 

ختولم تلتحق بمقاعد الدراسة نهائيا، له  ،بالبيت
أ
واحدة  ناا

 السنة في سنوات تدرس  6تبلغ من العمر 
أ
 ،ابتدائي ولىال

ما عن مستواهم   .  شهرا 14والصغيرة تبلغ من العمر 
أ
ا

يشتغلون كلهم في  ،القتصادي فهو مستوى فوق المتوسط

فراد  بين ماالفالحة لهم ملكيات خاصة، وفيما يخص العالقة 
أ
ا

دم فهي تتميز بالتذبذب وعدم التفاهم وكـثرة الشجار 
آ
سرة ا

أ
ا

دم.
آ
 حسب ما قاله ا

دم تلميذ يعاني من اضطراب فرط النشاط الحركي، 
آ
ا

كـثير الحركة والندفاعية  نهإلتي قالت دلتنا عليه معلمته ا

ن ،لدرجة اإلزعاج، كما وصفته بمشتت النتباه
أ
ي مثير  و ا

أ
ا

له، هذا ما  امنتبهكان  ماع خارجي يجعله يركز معه وينسحب 

جعلنا نقوم بمالحظته في وضعيات مختلفة داخل حجرة 

ثناء دخول ومغادرة القسم، 
أ
ثناءوالدراسة، ا

أ
الذهاب إلى  ا

ث
أ
كد معنا ما قالته المطعم وا

أ
ناء حصة التربية البدنية، وقد تا

نه كـثير  ؛المعلمة
أ
إذ سجلنا مجموعة من المالحظات منها: ا

الحركة ول يمكنه الجلوس لمدة طويلة في مكانه على الكرسي، 

يندفع لإلجابة قبل إكمال طرح السؤال، مقاطعة المعلمة 

رفقة والزمالء، يتشاجر مع زمالئه، ل يمشي في نفس الصف 

كد من الضطراب طبقنا عليه مقياس 
أ
باقي الزمالء... وللتا

ين تحصل على درجة  (كونرز )
أ
لتشخيص فرط النشاط الحركي ا

جاب في ا 120 ودرجة ،في الصورة المدرسية 70
أ
لصورة التي ا

دى إلى ظهور  ،ناالوالدعليها 
أ
ولفهم المشكل الحقيقي الذي ا

 رسم العائلة.هذا الضطراب طبقنا على الحالة اختبار 

 تحليل اختبار رسم العائلة 

  :دم رسم  العائلة الحقيقية
آ
عندما طلبنا من ا

ول ما سجل عليه من 
أ
عائلته الحقيقية والتي يعيش معها ا

 الرسم من اليسار إلى اليمين وهو 
أ
نه بدا

أ
 ما يدل على مالحظة ا

يميزها قدر من النضج المثبت حركة تدريجية طبيعية للنمو 

بين الجنسين من خالل رسم الشعر لإلناث  تفرقتهمن خالل 

 .غير الذكور 

دم فهو الجد 
آ
ول شخص رسمه ا

أ
والذي وفيما يخص ا

همية وعناية كبيرة من خالل البدء به و
أ
وله ا

أ
كبر حجماا

أ
 ،هو ال

كـثر تلوينا كما وضع له قبعة وهو الشخصية المحبوبة في 
أ
وال

ويدل ذلك على  ،وهو من يريد تقمص شخصيته ،المنزل

ساسية التي 
أ
السلطة التي يمارسها في البيت وعلى الوظيفة ال

ب في العائلة الممتدة يؤديها
أ
من ، في الوقت الذي غاب فيه ال

بشكل نهائي من وظيفته العائلية  امقصيوالذي يعد الرسم 

و النسق ال سواء
أ
ونفس  زوجي،في النسق الفرعي الوالدي ا

خر من رسمه
آ
م التي كانت ا

أ
حيث  ؛ا الحالةالحال بالنسبة لال

ولدها
أ
 إنقاصوهذا  ،وقريبة من العمتين ،كانت منفصلة عن ا

مع غيابها من مكانتها التي تؤديها في النسق الفرعي الوالدي 

ديتها لوظيفتها فيه،  ،العاطفي
أ
كما نالحظ رسم كل وعدم تا

فراد منفصلين عن بعض
أ
وجود عالقات  عدموهذا يفسر  ،ال

خر شخص  في انفسهالحالة  تركبينهم، كما  طيبة
آ
خذ  رسمي  ا

أ
وا

التي يتلقاها عندما  اتصعوبلل ويعود ذلك ،الهامشمكانة 
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خرين بسبب العدوانية ضدهم،
آ
نه يقيم عالقات مع ال

أ
 و ل

نه مقصي ومحروم
أ
داء وظيفته المنسوبة إليه في  يشعر ا

أ
من ا

خويالنسق الفرعي 
أ
دم  .ال

آ
الجهة في  امتمركز وقد جاء رسم ا

للطفولة اليسرى السفلى والدالة على الميل للحركة النكوصية 

ولويات الفطرية للحياة المختارةالماضية 
أ
 ،والعيش حسب ال

ن الوضع الحالي المعاش من طرف الطفل غير 
أ
وهذا يدل على ا

نه محطم ،مرضي
أ
سرته من  وما ،وا

أ
فراد ا

أ
كيد ذلك رسمه ل

أ
زاد تا

سفل
أ
على إلى ال

أ
مان في مواجهة  ،ال

أ
والذي يدل على عدم ال

سرته الممتدة.
أ
 الضغوط وعدم الستقرار الذي يعيشه وسط ا

مراقبة من  كما ظهر على الطفل ميولت عدوانية ونزوات عنيفة

على
أ
ناه ال

أ
إمساك  منمن خالل رسم الخطوط بقوة،  طرف ا

وعض الشفتين إضافة إلى تميز رسمه بكـثرة  ،القلم بقوة

 وهذا يعكس رفضه كذلك للوضع الحالي ،قيمةالخطوط المست

وتكوين عائلة  ،ورغبته في الستقالل عن العائلة الممتدة

نووية واستالم كل فرد لوظيفته الرئيسية في النسق العائلي 

 .الذي ينتمي إليه لخلق التوازن والستقرار

دم يعيش
آ
وصعوبات  ،حالة من القلق والخوف ا

مع المراقبة الشديدة لنزواته من  إزاء الوضع الحالي داخلية

على
أ
ناه ال

أ
كل من رسم الجذع على  اوالذي يشير إليه ،طرف ا

ذن و رسم ،شكل مربع
أ
دم  ؛العين مفتوحة وانعدام رسم ال

آ
فا

من يعيش
أ
 ،والستقرار هذه الحالة بسبب نقص اإلحساس بال

كيدهوالذي 
أ
ذرع مفتوحة زاد تا

أ
يدي وال

أ
، رسمه لكل من ال

رجل منفرجة
أ
وكل هذا راجع إلى غياب مصدر الحنان  ،ال

من الذي 
أ
م  هيوفر وال

أ
ب وال

أ
ساسية ال

أ
والتي تعد وظيفتهما ال

قصيا منه في العائلة  ،في النسق الفرعي الوالدي
أ
والذي ا

 . الممتدة

  :ن يرسم لنا العائلة الخيالية
أ
دم ا

آ
عندما طلبنا من ا

فراد الذي يرغب في العيش معهم
أ
ي ال

أ
في شرع  ،عائلة خيالية ا

الرسم من اليسار إلى اليمين كما فعل في رسم عائلته 

يتميز  الطبيعية للنمو، والذيوهذا يدل على الحركة  ،الحقيقية

الجنسين من خالل  بين مابنوع من النضج من خالل التفرقة 

 الشعر.

دم هو رسمه الذي يميل إلى الجهة وما برز على رسم 
آ
ا

والذي يعبر عن محاولة الهروب من واقع معاش  ،اليسرى 

ين  والرغبة في الحركة النكوصية للماضي ،صعب التحمل
أ
ا

، كما كان فيه طفل صغير ل يعي فيها معنى المسؤوليات

دم تميز بخطوط متفاوتة الطاقة والتي تعكس 
آ
ن رسم ا

أ
لحظنا ا

وخوفه من العجز حسب  ،العدواني طابعهونزواته العنيفة 

الذي زاد من إثبات ذلك رسم الكـتفين بشكل عريض كورمان و

دم ل يستجيب 
آ
زرق، فا

أ
حمر وال

أ
إضافة إلى استعمال اللونين ال

ذنين له
أ
وامر والديه وبرز ذلك من خالل رسم ا

أ
كما يدل  ،ل

دية وظيفته، فهو 
أ
ذلك على عدم قدرة النسق الفرعي الوالدي تا

مه لهم فقط من خالل رس نوويةيرغب في العيش مع عائلته ال

فراد الذي
أ
فهم يشكلون  ،يعيش معهم حقيقة ندون باقي ال

حيث قاموا بإقصاء الوالدين من  ؛موضوع قلق بالنسبة له

بنائهم تجاهوظيفتهما الحقيقية 
أ
ن رسمه يحتل  ،ا

أ
إضافة إلى ا

 المنطقة العليا من الورقة والدالة على اتساع الخيال عنده

داء كل فرد في العائلة  ،واطالعه لتغيير الوضع الحالي
أ
وا

من الخوف والقلق من الوضع  انوع، فهو يعيش لوظيفته

سرة  الحالي
أ
فراد ال

أ
الذي تغيب فيه كل الوظائـف الرئيسية ل

وخضوعهم للسلطة العائلية التي تفرضها العائلة  ،النووية

عين مفتوحة،  ،الممتدة
أ
 رسمو ويتجلى ذلك من خالل رسم ال

فراد، ،الجذع على شكل مربع
أ
ذنين لكل ال

أ
 وعدم رسم ال

زرار في كامل الرسومات
أ
ويعود سبب هذا الخوف  ،ووضع ال

سقط ذلك 
أ
من الذين يعيشه وا

أ
كذلك إلى نقص الحنان وال

ذرع مفتوحة
أ
يدي وال

أ
 ووجود بعض الخطوط ،برسم ال

دم يعيش ال
آ
يتمثل في رغبته الشديدة  اداخلي اشعور منحنية، فا

 تحادافهو يملك رغبة في  ،عاشفي تغير الوضع الحالي الم

وتكوينهما لنسق فرعي والدي خاص  والديه وتفاهمهما

ويتجسد ذلك من خالل رسمهما قريبين  ،بعائلتهم النووية

ول من قام برسمهما، كما تميز رسمهما  ،جدا لبعضهما
أ
وهما ا

ما  ائشيفهو ينتظر منهما  ،بوجود الفم المفتوح لديهم فقط

قوال الطفل
أ
 ،يتمثل في النتفاض من الوضع المعاش حسب ا

، وتحمل والنفصال لتشكيل العائلة النووية الخاصة بهم

وبرز هذا من  ،وفرض سلطتهما العائلية ،مسؤولية عائلتهما

نف
أ
 ،خالل رسم التفاصيل الصغيرة كالعينين، الفم، ال

زرار...
أ
 وال

 ر رسم تحليل الحالة من خالل المقابلة واختبا

 ائلةالع

جمن خالل ما جاء في المقابلة التي  
أ
دم  تيرا

آ
مع ا

نه يرفض الوضع 
أ
وتطبيق اختبار رسم العائلة عليه توصلنا إلى ا
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وهو  ،اضائعوهو قلق إزاء مستقبلهم الذي يراه  ،المعاش حاليا

يعيش حالة من الخوف والقلق نتيجة عدم الشعور بالحنان 

نينة في الوسط الذي يعيش فيه
أ
ولحظنا هذا من  ،والطما

دم للعائلتين
آ
والذي تميز برسم الجذع على شكل  ،خالل رسم ا

باإلضافة إلى  ،والعين المفتوحة ،ةمالمستقيمربع، الخطوط 

 ،ةيالحقيقئلة للعا الرسم المتمركز في الجهة اليسرى السفلى

 ،وترك مساحة بيضاء كبيرة جهة اليمين في العائلة الخيالية

همية فالحالة
أ
ية ا

أ
كبر ووالده ل يليهم ا

أ
ول يؤدي وظيفته  ،هو ال

ب في رسم  ،في النسق الوالدي
أ
والمثبت لهذا عدم وجود ال

فهو فهو يسقط هنا دوره  في العائلة،  ،ةيالحقيقالحالة لعائلته 

خيه ووالدهدائم النشغال 
أ
حيث يشتغلون  ؛بالفالحة رفقة ا

دم يحضر 
آ
ن والد ا

أ
مع بعضهم ويسكنون في نفس المنزل إل ا

للبيت يتناول العشاء ثم يخلد للنوم ليستيقظ بالغد  مساء

دم يقول 
آ
سئم هذا  نهإالباكر ويكرر نفس روتينه اليومي، فا

بناء عمه 
أ
ن لديه ا

أ
الوضع الذي جعله كـثير القلق والتوتر خاصة ا

هله بإلقاء  ،وغالبا ما يتشاجر معهم ،يكبرونه سنا
أ
ويقوم كل ا

كبر منه سنا  ؛اللوم عليه
أ
 البقاءو احترامهماجب عليه وفكونهم ا

كبر ،طوال الوقت هادائ
أ
ن يسمع كالم ابن عمه ال

أ
ويقتدي  ،وا

جده ووالده دائما يرغمانه على هذا الشيء وهو  نإبه، حيث 

ن يحصل ذلك،
أ
دم في رسمه للعائلة  يكره ا

آ
سقطه ا

أ
وهذا ما ا

ين ةيالحقيق
أ
بناء عمه  ،وضع نفسه على الهامش ا

أ
ولم يرسم ا

ما والدته فيقول  مطلقا بسبب رغبته في البتعاد عنهم،
أ
ل  نهاإا

دم يقول  ،تبالي إطالقا لما يحصل معه
آ
ختيه فا

أ
 نإول مع ا

ما والدته فهيئم النهماك في العمل خارج البيتوالده دا
أ
ل  ، ا

ن تقوم 
أ
مرانها ا

أ
ي سلطة في المنزل فالجد والجدة يا

أ
تملك ا

نعام التي يمتلكونها ول يتركانها تقضي 
أ
شغال المنزل ورعاية ال

أ
با

بنائها اوقت
أ
بنائها إصابة  و ما ،مع ا

أ
م عن ا

أ
زاد إثبات ابتعاد ال

شهرا بحروق من الدرجة الثانية  14البنت البالغة من العمر 

نية مملوءة 
آ
على مستوى كامل جسمها بسبب سقوطها في ا

عالف للبقر 
أ
مها تقدم ال

أ
بالمياه الساخنة في الوقت الذي كانت ا

دم، وعند إ
آ
الذي خرق  صابتها حضر الجدحسب ما قاله ا

خذ وظيفته ودوره فيه 
أ
 اعوض النسق الفرعي الوالدي لبنه وا

دم يقول لنقلها إلى ا عنه
آ
مه دائما ترضخ  نإلمستشفى، فا

أ
ا

وامر الجدين
أ
ل تهتم بهم ول تحبهم كما يفعلن باقي  نهاإو ،ل

مهات
أ
م هنا مقصية تماما في النسق الوالدي ال

أ
 ،فوظيفة ال

خر فرد 
آ
دم من خالل تركها كا

آ
 رسمي  ويبرز ذلك في رسم ا

بنائها ،وإعطائها مكانة الهامش
أ
 وتلوينها بالبني. وبعدها عن ا

يرغب في تغير الوضع والعيش رفقة  فالحالة إذن 

نينة وبرز ذلك 
أ
من عائلته النووية والستمتاع بالحنان والطما

ين خالل
أ
ول وبعنايةرسم  رسمه للعائلة الخيالية ا

أ
ب هو ال

أ
 ،ال

مه اقريبورسمه 
أ
في الوقت الذي غاب فيه نهائيا في  جدا من ا

فراد
أ
عائلته النووية  العائلة الحقيقية، باإلضافة إلى رسمه ا

ين كانت قريبة جدا  ،فقط
أ
مه ا

أ
ول ثم ا

أ
باه هو ال

أ
دم ا

آ
فقد رسم ا

كبر منه سنا يليها رسمه لنفسه ،منه
أ
خته ال

أ
  ،ثم ا

أ
خيرا ا

أ
ته خوا

وهذا يعكس رغبته في  ،وكانت المسافة قريبة بينهم ،الصغرى 

سرة النووية وظيفته  ،الستقرار
أ
وتولي كل فرد في هذه ال

نساق الفرعيةالحقيقية حسب 
أ
 .ال

 ستنتاجا 

حسب ما توصلنا إليه في التحليل العام يتضح معنا 

فرادها مختلة
أ
سرة وظائـف ا

أ
دم يعيش وسط ا

آ
ن ا

أ
وحدودها  ،ا

فراد ل ينتمون لهذه  مائعة،
أ
ما سمح باختراقها من طرف ا

نساق الفرعية،
أ
ن الجد هو الذي استلم دور  ال

أ
ووظيفة فنجد ا

سرة كلها في الوقت الذي  ،الوالد
أ
فهو من يتولى إدارة شؤون ال

قصي دوره من العائلة
أ
فال  ،التي ينتمي إليها غاب الوالد كليا وا

ي مجال غير توفير لقمة العيش
أ
بوية في ا

أ
ي  ؛تظهر وظيفته ال

أ
ا

 الوالدي الفرعي في النسق الحقيقية تخلي الوالد عن وظيفته

م والزوجي
أ
التي ل تؤدي وظيفتها ، ونفس الشيء حدث مع ال

ولدها،
أ
م معروفة بمصدر الحب والحنان ل

أ
واستالمها لمهام  كا

بنائها وتقصيها من وظيفتها في النسقين 
أ
ووظائـف تبعدها عن ا

دم لتطوير  الفرعيين الزوجي والوالدي،
آ
وهذا ما دفع با

 
أ
 نساقاضطراب فرط النشاط الحركي كرد فعل لختالل ال

سرته ةالفرعي
أ
ورغبته في  ئـف الوالدين فيهوغياب وظا ،ل

وإعادة  ،وتكوين عائلة نووية ،النفصال عن العائلة الممتدة

 . يهاالتوازن فيها ليستلم كل فرد فيها وظيفته ودوره ف

   :الحالة الثانية 

سنوات بنت تدرس بالسنة الثالثة  9خولة ذات  

ب البالغ من و ابتدائي،
أ
هي الصغرى في عائلتها المتكونة من ال

م تبلغ  42العمر 
أ
سنة يشتغل بناء مستواه الدراسي ابتدائي، ال

سنة ماكـثة بالبيت تدرس حاليا في قسم محو  39من العمر 

كبر يبلغ من العمر
أ
خ ال

أ
مية وتعليم الكبار، ال

أ
سنة  21 ال
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خ 
أ
الثاني البالغ طالب جامعي بولية بعيدة عن مقر سكناه، وال

سنة غادر مقاعد الدراسة في مرحلة التعليم  18من العمر 

وهو بطال حاليا ويشتغل كعامل يومي في بعض  ،المتوسط

حيان مستواهم القتصادي متوسط، تسكن رفقة عائلتها 
أ
ال

النووية في مسكن خاص بعدما كانت تعيش مع العائلة 

فراد الممتدة حياة متدهورة تسودها العالقات المتوت
أ
رة بين ا

سرتها حسب ما قالته الحالة.
أ
 ا

خولة تعاني من اضطراب فرط النشاط الحركي 

ستاذها دائم الشكوى منها
أ
فهو كان يصفها بالمتخلفة  ،وا

نها من ذوي الحتياجات الخاصة، بعد دخولنا  ،ذهنيا
أ
وا

المدرسة والحديث مع المديرة والمعلمين طلبوا مني إجراء 

ين حضرت 
أ
معهم حصصهم طول الفترة جلسة مع خولة ا

خيرة  
أ
ن معلمها وضعها في الطاولة ال

أ
الصباحية فالحظت ا

وقد كانت منشغلة باللعب طول  ،بمعزل عن باقي زمالئها

الصفوف،  بين ماالفترة، تتحرك بكـثرة فقد كانت تجول 

شياء زمالئها، ل تبالي  اسببتفتعل 
أ
خذ ا

أ
للذهاب إلى السلة، تا

وامر المعلم
أ
وعند مغادرة القسم للذهاب إلى المطعم كانت  ،ل

وقد خرجت تجري باتجاه  ،منعزلة  لوحدها خارج الصف

على  connersالمطعم... وبعد ذلك قمت  بتطبيق مقياس 

كد من الضطراب فتحصلت خولة على الدرجة 
أ
 76الحالة للتا

في الصورة الوالدية. بعدها  118في الصورة المدرسية والدرجة 

اختبار رسم العائلة لفهم السبب الحقيقي الكامن  طبق عليها

ساسي لمعاناة خولة.
أ
 خلف الضطراب والمصدر ال

   تحليل اختبار رسم العائلة 

  :ثناء  العائلة الحقيقية
أ
المالحظ على خولة ا

 ،إلى اليسارالشروع في عملية الرسم هو انطالقها من اليمين 

كـثر  حركة نكوصيةوهي دللة على 
أ
لمرحلة طفولة مبكرة ا

فخولة ترفض الوضع الحالي المعاش  حسب كورمان،سعادة 

خضر لتلوين نفسها
أ
واللون  ،من خالل استعمال اللون ال

حمر في تلوين الوالد وهي تحاول الهروب من هذا الواقع 
أ
ال

والدللة على ذلك رسمها المتمركز في اليمين  ، هتحملصعب ال

ذن عند 
أ
فرادمع غياب رسم ال

أ
ي تعيش في وسط فه ،كامل ال

ويتجلى ذلك من خالل استعمال  ،يتميز باضطرابات عالئـقية

فراد منفصلين عن بعض ،مساحة ضيقة
أ
فراد  ؛ورسم ال

أ
ن ا

أ
ي ا

أ
ا

نساق الفرعية الخاصة 
أ
سرة ل يؤدون وظائـفهم الخاصة في ال

أ
ال

فخيالها   ،وخولة تتطلع لمستقبل يغير وضعهم الحالي ،بهم

وضاع واسع لتحسين
أ
والدال على ذلك الرسم جهة اليمين  ،ال

من  الحالةف ،في المنطقة العليا من الورقة
أ
تشعر بنقص ال

سقطت ذلك في رسمها من 
أ
والحماية وهي بحاجة لتوفرهما وا

خير، 
أ
 رسمو خالل رسم نفسها في وسط العائلة رغم ترتيبها ال

ذرع مفتوحة
أ
 ،باإلضافة إلى الحجم الصغير للرسومات ،ال

 .قلمالوالضغط على  ،الجذع على شكل مربع رسمو 

بقوة ما يعكس  مرسومة خطوطرسم خولة جاء ب

كيد عدوانيتها كـثرة الخطوط  ،نزواتها العنيفة
أ
وما زاد تا

ن  ،المستقيمة في رسمها
أ
وهذا من النمط العقلي يدل على ا

نها تعيش ميكانيزمات دفاع الحالة واقعية عدوانية، 
أ
 انوعإل ا

خضر والخطوط 
أ
من الرقابة الذاتية من خالل اللون ال

ثناء الرسم
أ
فالحالة رغم عدوانيتها إل  ؛المستقيمة المستعملة ا

على.
أ
ناها ال

أ
نها مراقبة من طرف ا

أ
 ا

ما فيما يخص صاحب السلطة 
أ
في والمكانة العاطفية ا

خالل البدء فيه في الرسم،  ذلك منالعائلة فهو الوالد ويظهر 

خرين من خالل  هتمنحفقد 
آ
ه تلوينعناية زائدة في الرسم على ال

حمر الجذع بلونين
أ
ن  ،بالبنيوجه الو ،بال

أ
ورغم سلطته إل ا

سه
أ
بوية غائبة من خالل رسم الشعر فوق را

أ
 ،وظيفته ال

م التي رسمتها 
أ
باإلضافة إلى عينيه المغمضتين، عكس ال

فراد الفاقدين لوظائـفهم
أ
عين مفتوحة على خالف كامل ال

أ
 ،با

نها الوحيدة التي تهتم بالحالة
أ
وتحتل مكانة  ،وهذا يدل على ا

 جيدة عندها.

وفيما يتعلق بنضج ونمو خولة فهي تتميز بنقص 

خالل  سواء منإذ نالحظ عدم تفرقتها بين الجنسين  ؛فيهما

 خالل الفارق العمري. وسواء من ،اللباس والشعر

  :ثنا العائلة الخيالية
أ
فراد  ا

أ
قيام خولة برسم ال

ي عائلتها الخيالية قامت بإعادة رسم 
أ
الراغبة في العيش معهم ا

فراد الذين رسمتهم في عائلتها الحقيقية، ونفس ما 
أ
نفس ال

ول قامت خولة ببدء الرسم من اليمين إلى 
أ
حصل في الرسم ال

نكوصية لمرحلة طفولة مبكرة  حركة وهي تعبر عن ،اليسار

كـثر سعادة 
أ
ين كانت الحالة ل تعي درجة  (كورمان)حسب ا

أ
ا

سرتها
أ
فراد ا

أ
 .المشكالت القائمة بين ا

بالنسبة للمساحة التي شغلها الرسم كانت ضيقة  

شكال صغيرة  وهي تعكس انطواء 
أ
في  خلالو، وخجالوبا

إضافة إلى عدم اإلحساس  ،للميول عند خولة اوتثبيتالنبساط 
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من والحماية
أ
كيد هذا الشعور عند الحالة رسم  ،بال

أ
وما زاد تا

ذرع مفتوحة
أ
ذنين، ،كل ال

أ
وهي تتميز كذلك  وعدم رسم ال

على بالطابع العدواني
أ
نا ال

أ
ثبت  ،المراقب من طرف ال

أ
وما ا

مع تلوين كل  ،ومسك القلم بقوة ،ذلك الرسم المضغوط

حمر
أ
فراد باللون ال

أ
وعدم  ،الجذع على شكل مربع رسمو  ،ال

ذ
أ
يضا حالة الخوف والقلق التي  ،نينرسم ال

أ
كما يعكس هذا ا

سرتها  هيف ،تعيشها خولة
أ
فراد ا

أ
تبحث عن الهتمام من طرف ا

ن يتحسن الوضع  ،التي ترغب في العيش معهم
أ
مل ا

أ
وتا

وهذا ربما يعكس تدهور  ،ويستلم كل فرد وظيفته ،بينهم

سقط من خالل المساحة الضيقة 
أ
سرية الذي ا

أ
العالقات ال

 ،الصغيرة مع رسم الوالدين قريبين من بعضوالرسومات 

وهذا دللة على رغبة الحالة في اتحاد والديها معا، فخولة 

فضل من الوضع المعاش حاليا
أ
حيث جاء  ؛تتطلع لمستقبل ا

كما تركت  ،في اليمين وهي منطقة المستقبل امتمركز رسمها 

مساحة بيضاء كبيرة جهة اليسار والدالة على الرفض للرجوع 

ين كانت العائلة النووية تعيش رفقة والخوف منه ،للماضي
أ
، ا

 العائلة الممتدة. 

بيها هو 
أ
المالحظة الرئيسية على رسم خولة هو رسمها ل

ول
أ
كبر  ،وهذا يعكس مكانته العاطفية لديها ،ال

أ
كما رسمته ا

مها ل
أ
والصراع الموجود  ،تبرز سيطرته وسلطتهحجما من ا

فراد
أ
يدي عند كل ال

أ
 ،بينهما، إضافة إلى تميز رسمها بانعدام ال

وعدم  ،ويدل ذلك على إنقاص القيمة والشعور بالذنب

عين مغلقةالهتمام الذي ج
أ
 فهي  اء من خالل رسم كل ال

فراد عائلتها بسبب تخليهم عن 
أ
تشعر بعدم الهتمام من طرف ا

نساقهم الفرعية.
أ
 وظائـفهم الرئيسية في ا

خيرا فيما يتعلق بالنمو والنضج  
أ
نفس ما جاء فهي وا

ول 
أ
نهاالحالة ففي الرسم ال

أ
تعاني من نقص في النمو  تبين ا

وجاء ذلك من خالل عدم التفرقة بين الجنسين من  ،والنضج

 ومن حيث المظهر) لباس+شعر(. ،لسل الزمنيحيث التس

   تحليل الحالة من خالل المقابلة واختبار رسم

 العائلة

ن الحالة 
أ
هم ما يمكن استخالصه هنا هو ا

أ
تعيش التي ا

 ،فهي تتميز بالعدوانية ؛وضع صعب التحمل ها خولةفي

وذلك نتيجة تدهور  ،وتعيش حالة من الخوف والقلق

سرتها بين ماالعالقات 
أ
فراد ا

أ
في استالم  خلالوتشكل  ،ا

نساق،
أ
حيث من خالل مقابلتنا مع  الوظائـف في مختلف ال

ترفض العيش في وضعهم الحالي المتميز  نهاإالحالة قالت 

 يذالو ،والدها كـثير الشجار مع والدتها نإإذ قالت  ؛بالتوتر

سبب كل ما يعيشونه حاليا من هروب  نهإو ،تصفه بالمهمل

كبر لولية بعيدة للدراسة هناك
أ
 ،وتسرب البن الثاني ،البن ال

مها  نإلخولة، حيث قالت  مرضيةالغير والنتائج الدراسية 
أ
ا

باها دائما قائلة 
أ
عندما كان من المفروض عليه  نهإتعاتب ا

ولده وهم صغار كان منشغال مع والده وإخوته في
أ
 الهتمام با

باإلضافة إلى  ،الفالحة تاركا كامل مسؤولية التربية لها وحدها

عمال المنزلية التي تقوم بها،
أ
قوال الحالة  كل ال

أ
وما زاد إثباتا ل

فرادها في العائلتين 
أ
رسمها المتميز بوجود مسافات بين ا

تتلقاه  يالذباإلضافة إلى دللة الهتمام  ،الحقيقية والخيالية

مفتوحتين،  هاعيني ن خالل رسم من طرف والدتها فقط م

وتخلي كليهما على  ،والمثبت لتدهور العالقة بين والديها

بوي
أ
رسمها لهما  إذ كان ؛وظيفته في النسق الزواجي وال

ح
أ
سقطت قريبين وبا

أ
ين ا

أ
جام متفاوتة في العائلة الخيالية ا

 وحل النزاع بينهما. لتحامهماارغبتها في 

وكان الجد  ،فخولة كانت تعيش رفقة العائلة الممتدة 

فرادها
أ
مر ،هو المسير لكل ا

آ
وتولى  ،وهو الناهي ، فكان هو ال

ن يتولها الوالد
أ
سرية التي من المفروض ا

أ
 ؛كامل الوظائـف ال

بناء هذا الجد يقيمون في مكان بعيد عن 
أ
حيث كان كل ا

مور الفالحة
أ
نزل إل بعد ول يعودون إلى الم ،المنزل لتولي ا

سبوع
أ
سبوع مع عائلتهم ثم  ،مرور ا

أ
ين يقضون نهاية ال

أ
ا

حد، وكان الجد هو الموجود دائما في 
أ
يعودون للعمل يوم ال

المنزل وهو من يتولى كامل المسؤوليات، إذا فوظيفة الوالد 

ب كانت مقصية نهائيا ول تتجلى إل في توفير الماديات، 
أ
كا

م التي كا
أ
نت طول الوقت منشغلة ونفس الشيء حدث مع ال

عمال المنزلية الكـثيرة 
أ
فراد  ،بال

أ
كإعداد الطعام لكامل ال

خرى، ولم يكن لها وقت تقضيه  ،والعمال
أ
عمال ال

أ
وباقي ال

بناء فكانوا 
أ
ما ال

أ
مومية الحقيقية، ا

أ
بنائها لتقوم بوظيفتها ال

أ
مع ا

وليس هناك من يوليهم  ،كـثيري الشجار مع بعضهم البعض

 .اخاصاهتماما 

بناء بعائالتهم عن العائلة الكبيرة 
أ
وبعد انفصال كل ال

نفسهم 
أ
ومنها عائلة خولة التي استقرت بمنزل خاص وجدوا ا

فتقول  ،يعانون من مخلفات نمط العيش في العائلة الممتدة

رى خالي  نإ :خولة
أ
بدا معنا ويلعب معنا كما ا

أ
والدها ل يجلس ا
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بنائه
أ
 يتناول العشاء ،امتعب ءمسافهو يعود للمنزل  ،يعمل مع ا

فهنا يبرز لنا تخليه عن وظيفته في  ،ويذهب مباشرة للنوم

بوي
أ
ن النسق الفرعي ال

أ
خ، كما ا

أ
كبر هااا

أ
يزور بعيد عنهم ول  ال

سبوع  المنزل
أ
ين يقضي عطلة نهاية ال

أ
كـثر ا

أ
و ا
أ
إل بعد مرور شهر ا

خر  ،ويعود للجامعة
آ
فمرة  ؛كامل وقته خارج المنزليقضي وال

وهذا دللة على عدم  ،ومرات يتسكع فقط ،يعمل كعامل يومي

خوي
أ
ديتهم لوظيفتهم في النسق الفرعي ال

أ
، وكانت خولة تا

مها وحيدة تشاهد التلفاز تعود للمنزل لتجد
أ
و منهمكة في  ،ا

أ
ا

عمال المنزلية
أ
جد حتى من يساعدني في  :وقالت خولة ،ال

أ
ل ا

و يلعب معي ،الدراسة
أ
ريد  ،ا الوضعلذلك كرهت هذ ،ا

أ
نا ا

أ
فا

عيش كبقية زميالتي لديهن من يلعب معهن
أ
ن ا

أ
 ،سهنويدر   ،ا

وتبرز حاجة خولة لالهتمام من  ويرافقهن من وإلى المدرسة...

فراد عائلتها من خالل رسم نفسها وسطهم في كلتا 
أ
طرف ا

حب كـثيرا الجري واللعب العائلتين، 
أ
صبحت ا

أ
تقول خولة ا

كره البقاء في مكان واحد كما
أ
جد  وا

أ
حدفي منزلنا ل ا

أ
يهتم  اا

مري 
أ
لعب لوحدي ،ل

أ
صبحت  ،فدائما ما ا

أ
كره ذلك فا

أ
نا ا

أ
وا

ماكن حتى في المنزل
أ
لعب في كامل ال

أ
جري وا

أ
حب  ،ا

أ
ول ا

و الجلوس في مكان واحد.
أ
 البقاء ا

  استنتاج 

خولة ظهرت   نإإذا من خالل ما تقدم يمكن القول  

عراض اضطراب فرط النشاط الحركي كرد فعل على 
أ
لديها ا

فهي في مرحلة تتميز بحب وحاجة الطفل  ،الواقع الذي تعيشه

فراد العائلة
أ
فالوالد  ؛لالهتمام بشكل خاص من طرف كامل ا

ن 
أ
بوية بكامل جوانبها ليس بتوفير  يؤدييجب ا

أ
وظيفته ال

من الذي  الحنانو الرعاية توفيربإنما ، والماديات فقط
أ
وال

ب الذي لم يتمكن من 
أ
 التفردتفقدهم خولة من غياب وظيفة ال

بعد وظيفته في العائلة الممتدة  تولىوالتمايز عن والده الذي 

من وقيامه بإقصائه  ،الوالدي الفرعي حدود النسقل اختراقه

م التي غابت وظيفتها 
أ
وظيفته، ونفس الشيء بالنسبة لال

م لولدهاكمصدر الحب والحنان ا
أ
والتي غالبا  ،لذي توفره كل ا

ففي الوقت الذي كان من المفروض  ؛ما تتماهى البنت بها

ساسيتين في النسق الفرعي الزو عليها توليها لوظيفتي
أ
جي ن ا

خرى نسبت إليها من والدوال
أ
ي كانت منهمكة بمسؤوليات ا

دت بها لختالل توازن عائلتها  ،طرف العائلة الممتدة
أ
والتي ا

ما بالنسبة لوظيفة اإلخوة وعادت عليها بالسلب ،النووية
أ
، ا

فهي  ،خولة ل تذكر تقريبا إخوانها نإحتى  ،فهي مقصية تماما

صال نهاإتقول 
أ
 نإوكل هذا يجعلنا نقول  ،ل تشعر بوجودهما ا

سرة تعاني من سوء التوظيف 
أ
 مخلفلخولة تعيش وسط ا

سرة الممتدة التي خرقت حدود 
أ
للظروف التي عاشتها رفقة ال

نساق. ،النسق الفرعي الوالدي
أ
ثر بدوره على باقي ال

أ
 والذي ا

   استنتاج عام 

ن      
أ
من خالل العرض والتحليل السابق نخلص إلى ا

دى بهما لتطوير 
أ
سرية ما ا

أ
الحالتين يعانيان من اضطرابات ا

داء الذي اضطراب فرط النشاط الحركي كردة 
أ
فعل على سوء ال

سرهما
أ
فراد ا

أ
والناجم عن حجم الالسواء الذي  ،يتميز به ا

سري، فعمليات التفاعل داخل هذا النسق 
أ
يتصف به النسق ال

، )عالء الدين ك فافيليست صحيحة وسوية كما جاء عن 

فراد ،  17(2009
أ
سري ل

أ
فالمالحظ هنا بروز سوء التوظيف ال

سر من خالل الحدود المائعة الموجودة في مختلف 
أ
هذه ال

خوي، 
أ
نساق الفرعية المكونة لها من نسق زواجي والدي، ا

أ
ال

الفرعي  لنسقلوقد حدث هذا التميع  نتيجة لختراق الجد 

  ،الوالدي
أ
خذ دور ال

أ
ن الجد ا

أ
ي ا

أ
بوية  ا

أ
ب وتوليه الوظيفة ال

صبح يؤدي وظيفته بدل منه، 
أ
في الوقت الذي كان من وا

ن تولى هذه الوظيفة للوالدين 
أ
، نالحقيقييالمفروض ا

صبحت جل المهام الموكلة للوالد والتي تعتبر مسؤولية 
أ
فا

ب، وما زاد 
أ
النسق الفرعي الوالدي يؤديها الجد عوضا عن ال

 
أ
م وحرمانها من وظيفتها ال

أ
مر تدهورا هو إقصاء ال

أ
مومية، ال

نها مصدر الحنان والهتمام والرعاية 
أ
م ا

أ
فالمتعارف على ال

طفالها 
أ
ساسية الموكلة لها في النسق  ،ل

أ
وهي الوظيفة ال

فقد حرمت من هذه  امخترقالوالدي، لكن كون هذا النسق 

لة عمل توفر الماديات فقط، 
آ
صبحت كمجرد ا

أ
الوظيفة فا

فراد النسق الوالدي ل يقومون بوظائـفهم نظرا لعدم 
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صبح ا

أ
فا

سرة الممتدة
أ
وعدم  ،وضوح الوظائـف الموكلة لهم في ال

ولى
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سرة نووية عند الحالة ال
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 ،تمكنهم من النفصال وتشكيل ا

 
أ
سرة الممتدة للحالة الثانية، وعدم القدرة على تجاوز مخلفات ال

ين غابت عندهم الوظيفة 
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ولد ا
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ونفس الشيء حدث عند ال

خوي وذلك نتيجة لعدم اكـتسابهم 
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خوية في النسق الفرعي ال

أ
ال

عن  ن تخليااللذيمفهوم هذه الوظيفة من طرف الوالدين 

فراد " ،وظيفتهما في النسق الفرعي الوالدي
أ
فلكي يؤدي ا

ن تكون  النسق الفرعي وظائـفهم
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على نحو مناسب ينبغي ا
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عضاء النسق الفرعي 
أ
الحدود واضحة بدرجة كافية لكي تسمح ل

ن يؤدوا وظائـفهم دون تدخل من هؤلء الذين هم 
أ
الوالدي ا

كل هذا خلق حالة من عدم الستقرار  18خارج النسق الوالدي".
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داخل ا

زمة التي 
أ
كد  ،نهاايعيشالحركي كانعكاس لحالة ال

أ
وقد ا

ن "العرض يعكس صورة  Caillé.Ph) (1991،ذلك
أ
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زمة".
أ
ن  (palo alto,1999)كما نجد مدرسة  19لحالة ا

أ
"ترى ا
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أ
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أ
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أ
ا

فرادها"، فحسب هذه 
أ
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المدرسة فإن "الطفل العرض هو الذي يمتلك درجة عالية من 

سري 
أ
ثرا لعدم التزان ال

أ
كـثر تا

أ
 ،ردات الفعل العاطفية، فهو ال

سرته".فهو من يحمل المشكلة التي تعاني منه
أ
نقال عن  20ا ا

خرى نجد  21.(2016،)بوثلجة مختار
أ
ومن جهة ا

(Minuchin,2005)   ن كل هذه الضطرابات التي
أ
الذي يقر ا

طفال تكون نتيجة لوجود مجموعة من المشاكل 
أ
تتولد لدى ال

سرهم تشمل 
أ
على مستوى كل من: الحدود،  خلالعند ا

نساق
أ
سر الحالتين  ال

أ
الفرعية، والهرمية. وهذا ما حدث عند ا

نساقها الفرعية مخترقة
أ
فرادها  يحظفلم  ،حيث كانت حدود ا

أ
ا

داء وظائـفهم كما هو واجب، حيث يقول 
أ
بإمكانية ا

(Minuchin,2005) " حدود النسق الفرعي  نإفي هذا الصدد

داء الوظائـف لمن ينتمون لهذا النسق، وكيف 
أ
هي التي تحكم ا

عماله ومسؤولياته".
أ
ن  22ينفذ كل شخص ا

أ
فمن المفروض ا

سرية السوية تكون واضحة
أ
وتسمح  ،الحدود في التفاعالت ال

و تتشوه يضطرب permeableبالنفاذ 
أ
، وعندما تتميع الحدود ا

 
أ
ونفس الشيء حدث مع هرمية النسق الفرعي لوظائـفه.  داءا

سر
أ
على  ؛هذه ال

أ
فقد اختلت عندما شغل الجدان المستوى ال

 . نيلوالدافي النسق الفرعي والذي هو من حق 

نساق الفرعية جعل من 
أ
كل هذا الختالل داخل ال

سرة تعيش حالة من التوتر واضطرابات عالئـقية 
أ
 بين ماال

فرادها، وهذا ما دفع بالحالتين لتطوير هذا الضطراب إلعادة 
أ
ا

سري 
أ
ودفع الوالدين إلعادة استالم  ،التوازن في هذا النسق ال

وظائـفهما عن طريق التركيز على الضطراب والتخلي عن 

خرى غير  ،الصراعات القائمة بينهما
أ
مور ا

أ
وعدم النشغال با

مور 
أ
ولدها

أ
 .اا

 خاتمة

مقدم في هذا البحث والذي كان بعد العرض ال     

سر الطفل الذي يعاني من 
أ
فراد ا

أ
داء ا

أ
هدفه التعرف على كيفية ا

لمختلف وظائـفهم  (TDAHاضطراب فرط النشاط الحركي )

نساقه الفرعية، خلصنا إلى 
أ
سري بمختلف ا

أ
داخل نسقهم ال

سري نتيجة لعدم استالم كل فرد 
أ
وجود خلل في التوظيف ال

نساق  ،لوظيفته الحقيقية
أ
وظهور حدود مائعة بين مختلف ال

سرة الممتدة التي 
أ
الفرعية، وقد نتج هذا الخلل كمخلف لال

قصت الوالدين من تولي  ،خرقت حدود النسق الوالدي
أ
وا

باء من التوصل 
آ
والنفصال  للتفردوظائـفهما، فلم يتمكن ال

سر 
أ
عن والديهما، كل هذه الختاللت الحادثة داخل هذه ال

فراد ا وتر مت اجوخلقت 
أ
ما دفع  ،وغير مستقر عند هؤلء ال

عراض اضطراب فرط النشاط الحركي  كردة 
أ
طفال لتطوير ا

أ
بال

وكـتعبير على عدم الرضا عن الوضع  ر،التوتفعل لهذا 

عراض كميكانيزم إلعادة خلق 
أ
المعاش، واستعملوا هذه ال

ن تكون.
أ
دوار والوظائـف كما يجب ا

أ
 التوازن وإعادة توزيع ال
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 ملخصال

" يةحضيرمرحلة الت  الدريب، ياضيين عبر مختلف مراحل الت  الر  اشئين الن  لدى  رعةعرف على ديناميكية تطور صفة الس  الت   هوراسة الد   هدف

 في  سنة 12إلى  10الثانية من و ،واتسن10إلى  8من  تبعا لمتغير الفئة العمرية ةمنافس" مرحلة الةالخاص ،ةالعام
 
 استخدمنا حيث ،لعاب القوىا

 باستخدام  يةاإلحصائبالمعالجة  قمنابعدما تائج على الن   لناوتحص   ،كامال ارياضي اموسم امن   قد استغرق ذلكو ،ةراسلمالئمته طبيعة الد   المنهج الوصفي 

(SPSS)،فراد عي  بالن   ظر إلى المتوسطات الحسابيةبالن  و
 
ن  لنا إلى توص   ،راسةنة الد  سبة ل

 
 الثالثة المراحل في  بين المجموعتين نسبيةهناك فروقا  ا

ن   نستنتج وبالتالي
 
ن  ومن هنا نرى  ،نمختلف المراحل تبعا لمتغير الس   ياضي ل تختلف عبررعة لدى الناشئ الر  ديناميكية تطور صفة الس   ا

 
طور صفة ت ا

ن   هوياضي دريب الر  في مجال الت   ما نالحظهو  ،سنة 12إلى  8 ما بين  ارعة يكون نسبيالس  
 
ما سنة ف13فة يكون من لتطور هذه الص  ن المناسب الس   ا

 رعة.بلوغ الالزمة لتطوير صفة الس  الو ضجبداية مرحلة الن  و اضييفوق نظرا لستعداد الر  

 ياضي. دريب الر  الت   -دريبمراحل الت   -ياضياشئ الر  الن   -رعةصفة الس   -طور الت  ديناميكية  :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L'objectif de cette étude est de déterminer la dynamique du développement de la vitesse chez les jeunes athlètes à 

travers les différentes périodes de l'entraînement en athlétisme : les périodes préparatoires, générale et spécifique 

(groupe d'âge de 8 à 10 ans) et la période de la compétition (groupe d'âge de 10 à 12 ans).  Nous avons adopté la 

méthode descriptive, appropriée à la nature de l’étude, qui s’est étalée sur une saison sportive complète. Nous avons 

traité statistiquement les résultats obtenus en utilisant le processus (SPSS). Dans ce test de la vitesse, en considérant les 

moyennes réalisées par les membres de l'échantillon de l'étude, nous avons enregistré des différences insignifiantes 

entre les deux catégories étudiées et ce dans les trois périodes de l'entraînement. Nous en déduisons que la dynamique 

du développement des caractéristiques de vélocité de l'athlète n'est pas différente selon les différentes étapes et en 

fonction de la variable d'âge. Nous pensons que le développement de la vélocité est infime entre 8 et 12 ans et que, dans 

le domaine de l'entraînement sportif, l'âge approprié pour le développement de cette capacité est de 13 ans et plus en 

raison des prédispositions athlétiques du début de la puberté et de la maturité requise pour développer la vitesse. 

Mots clé : Dynamique du développement, la vitesse, le jeune sportif, les périodes d’entrainement, entrainement 

sportif. 

Abstract 

The objective of this study is to identify the dynamics of the development of speed characteristics of young 

athletes, through the different periods of training, the general and specific preparatory period and the period of the 

competition, according to the age group of 8-10 years and the 10-12 years as well. In athletics, we used the descriptive 

method according to the nature of the study. We carried out a complete sports season. We obtained the results after 

processing the statistics using the (SPSS) where we obtained, and considered the means of calculating the sample 

members of the study in the speed test for the first two groups of age. We found that the dynamic development of the 

athlete's velocity characteristics is not different at different stages depending on the age variable. Therefore, we saw 

that the development of velocity is relatively between 8 and 12 years. This is what we observed in the field of sport 

training that the appropriate age for the development of this ability is 13 years and older because of the preparation of 

the athlete and the required early maturity and maturity to develop speed. 

Keywords: Dynamics of development, speed, the young sportsman, periods of training, sports training.
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تي تتعدد فيها عبة ال
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على من 
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الذي يساهم و كبير من العمل المحدد) ذهني، تقني، تك تيكي(،

يجابية اإلضمان التغييرات و ياضيفي بناء الستقرار للشكل الر  

نظمة الوظيفية للجسم،
 
ئيسي لهذه المرحلة الهدف الر  و لجميع ال

م  هو رفع مستوى اللياقة العامة 
 
حضيرية ا المرحلة الت  للرياضي، ا

كل الرياضي لتحقيق التحضير مرحلة تطوير الش  فهي الخاصة 

ثير على الجسم كبير 
 
ن يكون التا

 
من خالل  االكافي، يجب ا

تحسين الصفات الشاملة) السرعة، المداومة، قوة السرعة( مع 

 نفسه مراعاة التحسين المهاري في الوقت
 
، المرحلة التنافسية تبدا

ول منافسة رسمية إلى هذ
 
 ه المرحلة من ا

 
خر منافسة، ويجب ا

ت مراعاة فيها ما
 
 ياضيكل الر  الحصول على المستوى الالزم للش   :ييا

زيادة و  ك تيكيةقنية الت  الحفاظ عليه، تحسين ك فاءة اإلجراءات الت  و

ه إلى اإلعداد البدني في هذه المرحلة موج   ن  إعب، حيث إعداد الل  

 كية الخاصة) مداومة سرعة، قوة سرعة(.تحسين الصفات الحر 

هم مراحل  12الى 8المرحلة العمرية من  د  تع
 
سنة من ا

حسن مرحلة للت  و دافعية الفرد،و تكوين شخصية
 
 علم الحركيهي ا

ن   تهاوتنمي فات البدنيةالص   تطويرو
 
طفال في هذه المرحلة  ، ل

 
ال

نه قادر على 
 
في طريق النضج النفسي الحركي، كما يك تشف ا

ن نع
 
عمال حركية والتي يمكن ا

 
ها قاعدة للعمل في عملية د  ا

 تخلق قاعدة مؤكدة نالس   ففي هذادريب الطويل المدى، الت  

مو ل الن  مضمونة للتطور البدني، تتميز هذه المرحلة: ببطء معد  و

المرحلة الالحقة، زيادة و ابقةلسرعته في المرحلة الس  سبة بالن  

مايز بشكل واضح، تعلم المهارات الالزمة لشؤون الحياة  وتعلم الت  

 المعايير الخلقية  والقيم  وتكوين التجاهات 

 جعل ،النفعالت المسؤولية وضبطوالستعداد لتحمل 

نسب لعملية التطبع الجتماعي، إذن تع
 
هم  د  هذه المرحلة ال

 
من ا
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المراحل التي يجب على اإلنسان خاصة المدربين الرياضيين 

ن يبني قاعدة رياضية طويلة و استغاللها
 
استثمارها حتى يستطيع ا

فضل عمر زمني لتطوير القابلية الحركية  هوهذا العمر فالمدى، 
 
ا

 تطلب تطوير الصفات البدنية خاصة صفة السرعةتالمتنوعة فهي 

المطبقة، مرينات عبة من خالل الت  الص  و تعلم الحركات السهلةو

تيهذا المنطلق توصلنا إلى طرح التساؤل  ومن
 
 :ال

رعة لدى الرياضيين هل ديناميكية تطور صفة الس      

الناشئين تختلف عبر المراحل التحضيرية المرحلة التحضيرية 

 ؟السنالعامة، الخاصة، مرحلة المنافسة تبعا لمتغير 

هداف البحث
 
 ا

رعة توضيحو هذا البحث العلمي هو فهم الهدف من ، الس 

رعة لدى بفضل دراسة مستعرضة، ديناميكية تطور صفة الس  

الرياضيين الناشئين عبر مختلف المراحل تبعا لمتغير السن في 

لعاب القوى، مستخدما اختبار قياس السرعة،
 
مالحظة و ا

في  تينالعمريالختالف في تطور هذه الصفة بين المجموعتين 

 12-8كذا إبراز خصائص المرحلة العمرية و  المراحل المختلفة،

لعاب القوى.  
 
همية صفة الس  و إبراز دور -سنة لالعبي ا

 
رعة لهذه ا

 مدى استعدادها للوصول إلى المستويات العاليةو المرحلة العمرية

إبراز مدى  -القصوىتحديد السن المناسب للوصول إلى السرعة و

همية تنمية صفة السر 
 
 عة لهذه الفئة.ا

 تحديد المصطلحات 

البنات و هم الصغار من الجنسين، البنين :نناشوئال

 
 
عمارهم ما بينال

 
تندرج هذه السنوات و سنة، 13و 5 ذين تتراوح ا

مرحلة و سنوات( 10-8)المتوسطة ة الطفولتحت كل من مراحل 

خرة )
 
ولى.و سنة( 12-11الطفولة المتا

 
 بداية مرحلة المراهقة ال

سامة كامل راتب )حسب 
 
تعرف بالطفولة  94( ص1999ا

و مرحلة ما قبل المراهقة،
 
خرة، ا

 
هذه المرحلة مرحلة  د  تعو المتا

الدخول في سن المراهقة لذلك تتميز ببطء في و تمهيد للبلوغ

تتصف بالستقرار و مو في عدة جوانب،في نسبة الن  و معدل

مواجهة المواقف و التعاملو القدرة على تحمل المسؤوليةو النسبي

ن  و الجديدة،
 
الطفل مع ذلك  تتميز بالنمو البطيء المستقر، غير ا

للتكيف مع و الخبرات الالزمة لتوافقهو يك تسب فيها المهارات

 شؤون الحياة الجتماعية.

حسب الفعالية و شاط،الن  و معناه الحركة ديناميكية:

( اسم مؤنث منسوب إلى 2010قاموس المعجم الوسيط )

والحيوية،  ديناميكا، حركة ديناميكية فعال، نشيط، مليء بالقوة

 : علم يبحث في الحركة بمعناها العام.والديناميك

 ثالثينقسم الموسم الرياضي إلى  مراحل التدريب:

 :مراحل

تهدف إلى رفع مستوى اللياقة  :مرحلة التحضير العام

ساس في بناء الفرد الرياضي إذ يتم  ،البدنية العامة للرياضي
 
هي ال

يضًا تحسينها والحفاظ 
 
سس بناء الفورمة الرياضية وا

 
فيها خلق ا

على ذلك تكون نتائج هذه المرحلة هو الستعداد  وبناء عليها،

داء المنافسات
 
  .المثالي ل

كبر ويقل : مرحلة التحضير الخاص
 
ويحتل الجزء ال

فات وتهدف إلى تحسين الص   .العامبالتالي حجم اإلعداد البدني 

 .ياضة الممارسةاملة الخاصة بنوع الر  الش  

الشتراك في المنافسات بنجاح هو  د  يع: مرحلة المنافسة

و الهدف من عملية التدريب 
 
فالهدف من هذه  الرياضي،الجوهر ا

ثناء مرحلة العملية هو الوصول بالر  
 
على مستوى ممكن ا

 
ياضي إلى ا

داء  تهدف المنافسات
 
إلى المحافظة على المستوى العالي لال

سرعة، تحمل سرعة،  ،)قوةة الصفات الحركية الخاص  و الرياضي

 القوة النفجارية(.

غلبالسرعة من العناصر البدنية  السرعة:
 
لعاب  ل

 
ال

 هي إحدى عناصر اللياقة البدنية المهمةو والفعاليات الرياضية

شكال الرياضات و
 
المختلفة، وقد عرفها الك ثير الضرورية لجميع ا

الباحثين بتعاريف مختلفة، ويعرفها مفتي إبراهيم و من العلماء

داء حركات معينة في     203( ص.2001حماد )
 
نها المقدرة على ا

 
با

قل زمن ممكن،
 
يضا سرعة الستجابة العضلية ما بين و ا

 
هي ا

للعديد من جوانب  اهام انمكو   د  تعالنبساط، حيث و النقباض

داء البدني في الرياضات المختلفة،
 
حد عوامل نجاح و ال

 
هي ا

نواع من السرعة: سرعة و العديد من المهارات الحركية،
 
هناك عدة ا

رد الفعل، سرعة الستجابة، سرعة زمن الرجوع، سرعة الحركة 

 الوحيدة، سرعة الحركة المركبة، سرعة تكرار الحركات المتشابهة.

جراءات ا  لبحثا 

 الوصفي لمالئمتهاستخدمنا المنهج  :المنهج المتبع

 الدراسة. لموضوع
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يتمثل مجتمع البحث في الفرق الرياضية  :البحثمجتمع 

ول لولية تيزي وزو
 
لعاب القوى التي تنشط على المستوى ال

 
 ل

عمارهم ما بين 
 
 سنة.12إلى  8)دائرة عزازقة( التي تتراوح ا

تتمثل في الفريق الرياضي للناشئين  عينة البحث:

( الذي ينشط على المستوى JSA) المسمى شبيبة الرياضة عزازقة

حيث جاء  الذي احتل مراتب عديدة في عدة منافسات،و الوطني

ول للمنافسة 
 
لعاب Crossفي المرتبة الثانية في اليوم ال

 
 في دورية ا

جريت في دائرة فريحة بتاريخ 
 
نوفمبر  01القوى لتيزي وزو التي ا

يضا في اليوم الثاني و ،2017
 
لقد حافظ على المرتبة الثانية ا

بدائرة 2017ديسمبر  09التي كانت بتاريخ و Crossللمنافسة 

 ناشائ32قد اختيرت العينة بطريقة متعمدة، تتكون من و فريحة،

ولى تتراوح  اذكور  ارياضي
 
مقسمين إلى مجموعتين، المجموعة ال

إلى  10المجموعة الثانية تتراوح ما بين و سنوات، 10الى 8مابين

 سنة.  12

 مجاالت البحث

: تم إجراء الختبار في ملعب ثيرساثين المجال المكاني

 الخاص بالفريق بدائرة عزازقة ولية تيزي وزو.

تم تطبيق هذا الختبار خالل الموسم  المجال الزماني:

. خالل ثالث مراحل. المرحلة التحضيرية 2016/2017الرياضي 

 العامة، المرحلة الخاصة، المرحلة التنافسية.

 جدول يوضح اختبار السرعة خالل مراحل التدريب

 نوع االختبار المراحل
المجال  المجال الزماني

 التوقيت التاريخ المكاني

 التحضيرية
 العامة

  30 السرعة
 متر

ك توبر  01
 
ا

2016 

سا  9
 سا 11الى
 د30

ملعب 
 ثيرساثين

 الخاصة
 30 السرعة

 متر

27 
 ديسمبر

2016 

 سا 10
 سا 12الى

ملعب 
 ثيرساثين

 المنافسة
 30 السرعة

 متر
 مارس 31

2017 

سا  09
 سا11الى

ملعب 
 ثيرساثين

 الجدول وتدوينها فيالباحث بعد اجراء االختبار 

 الوسائل المستعملةو طرق ال

موضحة  كما هيالخطوات المتبعة في الدراسة التجريبية 

عاله نفسها في كل 
 
ل التدريب سواء المرحلة مراحفي الجدول ا

و المرحلة التنافسية، في إجراء 
 
و الخاصة ا

 
التحضيرية العامة ا

تيكانت كما و  اختبار السرعة للناشئين
 
 : يا

مترا حسب علي فهمي 30اعتمدنا على اختبار السرعة 

 ذلك لغرض قياس السرعة النتقاليةو 108( ص.2009)البيك 

خط  المختبر خلفالسرعة القصوى للرياضي، حيث يكون و

عندما تعطى له إشارة البدء و البداية متخذا وضعية الستعداد

قصى سرعة ليقطع المسافة إلى خط النهاية،
 
لضمان و ينطلق با

ل يقل 
 
عدد المختبرين عن ثالثة في وقت عامل المنافسة يجب ا

فضل محاولة، كما و واحد، يسمح للمختبر بمحاولتين
 
تحتسب ا

من الوسائل المستخدمة، مضمار و استعنا بمدربين للمساعدة،

 ميقات، صفارة، ك تاب لتسجيل النتائج، قلم.  مترا،50طوله 

حصائية جراءات اال   اال 

رامج بعد تبويب البيانات في جداول قمنا باستخدام الب

بتحليل البيانات وتفسير  (SPSSالعلمية للعلوم الجتماعية )

سط الحسابي قيمة المتونتائجها انطالقا من القوانين اإلحصائية، 

لمجموعة لكي نستطيع الحكم على بقية قيم ا تتجمع حولها قيم

ما المجموعة، 
 
 النحراف ا

يدل على مدى و اإلحصائي، المعياري لقياس مدى التبعثر

اختبار  مجالت القيم ضمن مجموعة البيانات اإلحصائية، امتداد

( يستخدم هذا النوع من الختبارات عند F.ficherالتجانس ليفين )

مقارنة النماذج اإلحصائية التي تم تعديلها مع مجموعة من 

خذ 
 
البيانات لتحديد النموذج الذي يناسب المجموعة التي تم ا

 اختبارو العينات منها،

(T test لتحديد ما إذا كانت مجموعتان من البيانات )

 تختلفان بشكل كبير عن بعضها البعض. 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

ولى لهاته الدراسةنصت الفرضية 
 
توجد فروق على: " ال

فراد عينة الدراسة في اختبار السرعة  إحصائيةذات دللة 
 
بين ا

"، وبعد العمريةالفئة متغير باختالف مراحل تطبيقه تبعا ل

تية ائجالمعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النت
 
 :ال
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فراد العينة في اختبار السرعة بمراحله تبعا لمتغير الفئة العمرية1الجدول رقم )
 
 جدول االول(')تعديل رقم الجدول بناء على ال ( يوضح الفروق بين ا

 اختبار السرعة
الفئة 
 العمرية

اختبار 
ليفين 

(F) 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 

(T) 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 تحضيرية العامةالمرحلة ال
8-10 

3.247 0.082 
19 5.51 0.520 

30 0.48 
0.63

2 

 غير دال
 0.366 5.43 13 12-10 0.05عند

 تحضيرية الخاصةالالمرحلة 
8-10 

0.000 0.988 
19 5.30 0.414 

30 1.77 
0.08

6 

 غير دال
 0.410 5.04 13 12-10 0.05 عند

 تنافسيةالمرحلة ال
8-10 

0.042 0.839 
19 5.89 0.465 

30 -0.34 0.73

0 

 غير دال
 0.459 5.95 13 12-10 0.05 عند

 spssنتائج التحليل االحصائي باستعمال 

ن  1من خالل الجدول رقم )
 
عاله نالحظ ا

 
قيم اختبار  ( ا

ختبار السرعة في لبالنسبة بلغت  والتي (Fالتجانس ليفين )

ولى 
 
( وبالنسبة 0وبالنسبة للمرحلة الثانية ) (3.24)المرحلة ال

إحصائيا عند مستوى  ةغير دال قيم ي( وه0.04)للمرحلة الثالثة 

لفا )
 
(، وهذا يستوجب استخدام اختبار الدللة 0.05الدللة ا

 ( بالنسبة لعينتين مستقلتين متجانستين.T) اإلحصائية

فراد عينة 
 
وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية بالنسبة ل

الذين تراوحت فئتهم والتي بلغت عند في اختبار السرعة الدراسة 

الذين تراوحت فئتهم ( وعند 5.51) وات"سن 10و 8العمرية بين "

ما في  (4.43" )سنة12و10" العمرية بين
 
ولى ا

 
في المرحلة ال

 الذين تراوحت فئتهم العمرية بينعند  المرحلة الثانية فقد بلغت

 الذين تراوحت فئتهم العمرية بين( وعند 5.30" )سنوات10و8"

في حين بلغت في المرحلة الثالثة عند  (5.04" )سنة12و10"

( وعند 5.89" )سنوات10و8" الذين تراوحت فئتهم العمرية بين

ومنه  (5.95" )سنة12و10" الذين تراوحت فئتهم العمرية بين

ن  
 
نسبية بين الفئتين في مختلف هناك فروقا  يمكن القول با

ن  المراحل
 
 ( والتي بلغتTtestقيمة اختبار الفروق ) ، غير ا

ولى
 
وبالنسبة  (0.48) بالنسبة في اختبار السرعة في المرحلة ال

( نالحظ -0.34بالنسبة للمرحلة الثالثة )و (1.77للمرحلة الثانية )

نه
 
لفا ) ةتغير دال جاء ا

 
(، α=0.05إحصائيا عند مستوى الدللة ا

وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية التي تنفي وجود الفروق، ومنه 

ولىلبحث تم رفض فرضية ا
 
توجد فروق ذات دللة القائلة ب " ال

فراد عينة الدراسة في اختبار السرعة باختالف 
 
إحصائية بين ا

حيث يشير قاسم  "،مراحل تطبيقه تبعا لمتغير الفئة العمرية

، إلى المرحلة العمرية ما بين 133-56( ص.1998حسن حسين )

تطور فن و سنة حيث تزداد قابلية سرعة التعلم الحركي 12إلى  7

داء الحركي الرياضي النوعي في هذه المرحلة،
 
يحصل تطور و ال

 سنوات 10يتوقف في عمر و سنوات 9لقابلية السرعة حتى سن 

ن تطور رد  و يقل بالتدريج،و
 
 الفعل على الرغم من النمو الكبير إل ا

ما البحوثو
 
 تنمية سرعته ل تحصل قبل بلوغ السن العاشرة، ا

جرو
 
يت في ميدان ظهور ديناميكية تغيير السرعة الدراسات التي ا

ن  
 
ظهرت ا

 
تصاعد تحسين السرعة القصوى يظهر في  القصوى فقد ا

خرى  سنة، إن   16عمر 
 
ديناميكية السرعة تتغير من سنة إلى ا

ن   13حيث يصل تطوير السرعة القصوى في عمر 
 
 سنة، فقد ثبت ا

 سنة، 18ى إل 12مع زيادة العمر لدى الذكور من  تطور السرعة يتم  

من هنا نالحظ  وجود اختالف نسبي في تطور السرعة في الفئة و

ما الفئة العمرية من  12إلى  8العمرية من 
 
سنة  18إلى  12سنة، ا

خرى، 
 
فنالحظ اختالفا واضحا في تطور صفة السرعة من سنة إلى ا

يضا في دراسة 
 
في بحثه  Szczesny(1983) p.44كما نستنتج ا

بعنوان ديناميكية تطور القدرات الحركية لتالميذ المرحلة الثانوية 

انخفاض و التي تهدف إلى تحديد مراحل زيادةو سنة18إلى  11من 

ارتباط هذه و تطور الصفات الحركية المدروسة تبعا للفئة العمرية،

نه من إلى القامة للجسم، حيث توصل و عالقتها بالوزن و الصفات
 
ا

ن
 
داء سباق السرعة يكون من  السهل ا

 
كبر زيادة في ا

 
 13نالحظ ا

فراد في صفة 17إلى  16منو سنة15إلى 
 
سنة، إن إمكانيات ال

السرعة ليست نفسها عند الجميع في المرحلة العمرية السابقة فهي 

خرى مع زيادة الحجم
 
طول القامة و الوزن و تختلف من سنة إلى ا

يكون  التيسنة  12 إلى 8للجسم، على عكس الفئة العمرية من 

ن  و فيها الختالف نسبيا،
 
تطور السرعة تبلغ ذروتها  من هنا نجد ا

سامة كامل راتب)13في سن 
 
( 1999سنة فما فوق. حيث يرى ا

 نتائج الدراساتو على ضوء الستعراض النظري  312-321ص.

نه يمكن تتبع تطور السرعة النتقالية و
 
البحوث عن تطور السرعة ا

عمار المختلفة في زمن الجري لمسافات من خالل 
 
المقارنة بين ال

و مسافة الجري لفترات زمنية قصيرة، توجد عالقة 
 
قصيرة محددة ا

طفال )بنين
 
تحسن سرعة و بنات(و خطية بين زيادة العمر لال
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سنة، تفوق البنين على البنات في جميع 12الى 7الجري عمر

عمار في سرعة الجري 
 
 سنة،17الى12يكون واضحا في عمرو ال

سنة 17الى 7يحقق البنين معدل تطور السرعة خالل الفترة و

ك ثر وضوحا في %50حوالي 
 
، كما يظهر تفوق البنين على البنات ا

 هذا ما يدل على و سنة، 17إلى  12عمر 
 
الفروق في السرعة  ن  ا

( 1960سنه فما فوق، لقد توصل اسبنشاد عام )13تظهر في سن 

ن  من خالل دراسته المسحية 
 
طفال إلى ا

 
 لتطور سرعة الجري لال

 4ياردة في الثانية في عمر  4سرعة الجري تكون في المتوسط 

ياردة  6تتحسن مع زيادة العمر حيث تبلغ في المتوسط و سنوات

 سنة، 17يستمر التحسن حتى عمرو سنة،12في الثانية في عمر 

ن  و
 
 8الختالف في تطور السرعة في المرحلة العمرية  منه نالحظ ا

ك ثر وضوحا في  12إلى 
 
قل وضوحا، في حين نجده ا

 
سنة يكون ا

يظهر الختالف من سنة إلى و سنة 18إلى  12المرحلة العمرية 

ن  
 
خرى، حيث ا

 
إلى  8خاصة من بداية سن و النمو بطيء مستقر ا

هناك صعوبة في كل من و ، بطء زمن رد الفعل12نهاية سن 

دم خالل هذه الفترة من القو بين العينو اليدو التوافق بين العين

العمر بينما تشهد نهايتها تحسنا عاما.  تعتبر هذه الفترة انتقالية من 

سيس فترة 
 
ساسية إلى مرحلة تا

 
مرحلة صقل القدرات الحركية ال

لعاب
 
المهارات الرياضية. و المهارات الحركية النتقالية التمهيدية لال

هي المرحلة المناسبة   J. Weineck(1983) p346-348حسب 

للتعلم الحركي فالحركات الجديدة تكون نسبية لكن التعلم مستمر 

ثر بالمؤثرات الخارجية،
 
يضا خالل هذه المرحلة و كما تتا

 
نالحظ ا

الوظيفي للقشرة الدماغية مما ينتج عنه و العمرية النضج التشريحي

سرعة الجري، و سرعة التفاعل، سرعة رد الفعلفي تحسن كبير 

ا ينصح بالهتمام بهذه الفئة العمرية لتطوير السرعة مستقبال، كم

إلى  8ومنه نالحظ عدم وجود اختالف في تنمية السرعة مابين

جراها ليمان)12
 
ظهرته الدراسات التي ا

 
( 1993سنة، حسب ما ا

ن  
 
لم و سنوات، 9و 6في تحسن السرعة ما بين  اكبير  اهناك ارتفاع ا

ن  و سنة،12و 10يالحظ تحسن كبير بين 
 
هذا يعني فقط   يبدو ا

في هذه الفئة العمرية يمكننا العمل فقط بشكل نسبي على 

ولية للسرعة،
 
تطوير السرعة القصوى يجب  عليه فإن  و العوامل ال

ن تدعم
 
 9الحركات الرياضية في سن و منه إن تطور السرعةو ،ا

 سنة.15الى13سنة يكون نسبيا. حيث تبلغ ذروتها في سن 13الى

حول مراحل  53-52( ص.1998قاسم حسن حسين)يضيف و

 ظهور السرعة حيث تم دراسة المتغيرات التي تحصل حسب العمر

قصى حيث ظهر زيادة التردد الحركي و
 
ثر التردد الحركي ال

 
ي عمر فا

ك ثر من  7
 
سنة مقارنة  16مرة في عمر  1.5سنوات، فوصل إلى ا

ن زيادة السرعة ليست منتظمة، 
 
بل تزداد في بعمر الطفولة، بيد ا

سنوات حتى يصل معدل التردد الحركي السنوي بين  9إلى  7عمر 

 11إلى  10مرة في الثانية، ثم يبطئ هذا التطور في  0.6و 0.3

 0.2و 0.1سنة، حيث يصل التحسن السنوي لتردد الحركات بين 

سنة  13إلى  12في الثانية، فضال عن ذلك يصل التحسن في عمر 

سنة يتم  16إلى  14في عمر و حركة في الثانية، 0.4و 0.3بين 

نه ل توجد و توافق واضح في سرعة التردد الحركي،
 
منه نستنج ا

إلى  8اختالفات ك ثيرة في تطور السرعة في الفئة العمرية ما بين 

 سنة في مرحلة المنافسة.12

  
فراد العينةيوضح الفروق بين  (1رسم بياني رقم )

 
اختبار السرعة في  ا

 سنة10-8بمراحله تبعا لمتغير الفئة العمرية 
فراد العينةيوضح الفروق بين ( 1رسم بياني رقم)

 
اختبار السرعة في  ا

 بمراحله تبعا لمتغير الفئة العمرية

 التحليل القرافيك في الكمبتيوتر التحليل القرافيك في الكمبتيوتر
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 العام جاالستنتا 

خالل  ومن على ضوء ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة،

نه ل توجد اختالفات في ديناميكية 
 
الفرضيات المطروحة نستنتج ا

و المرحلة 
 
تطور صفة السرعة سواء في المرحلة التحضيرية العامة ا

و المرحلة التنافسية للفئة العمرية من 
 
إلى  8التحضيرية الخاصة ا

 سنة في رياضة  12
 
 لعاب القوى.ا

التحضيرية ة في المرحلة فمن خالل نتائج اختبار السرع

 10العمرية من  والفئة سنوات 10إلى  8الناشئين من  فئةالعامة ل

نه ل توجد فروق كبيرة في تنميةسنة  12إلى 
 
صفة  وتطور  نجد ا

  الفئتين.السرعة بين 

نه 
 
يضا إلى ا

 
ما المرحلة التحضيرية الخاصة فتشير النتائج ا

 
ا

ئة صفة السرعة بين الف وتنمية فروق كبيرة في تطور  ل توجد

رياضة  سنة في12إلى  10منو سنوات 10إلى  8العمرية من 

لعاب
 
 القوى. ا

ما فيما يخص المرحلة التنافسية بينت نتائج 
 
الختبار ا

نه ل توجد اختالفات في ديناميكية  لصفة
 
 تطور السرعةالسرعة ا

 بين الفئتين العمريتين.

توجد اختالفات في ديناميكية  ل هن  إإذن يمكن القول 

 سنوات 10إلى  8تطور صفة السرعة لدى الناشئين للفئتين من 

سنة خالل مراحل التدريب الثالثة في الموسم  12إلى  10منو

لعاب القوى.
 
 الرياضي لرياضة ا

شار إليه الك ثير من الباحثين في ميدان التدريب  وهذا ما
 
ا

ن برامج التدريب للناشئين تك
 
ون تقريبا واحدة بالنسبة الرياضي، ا

 ،الغرض منها واحد سنة لن   12إلى  10منو 10إلى  8للفئة من 

ن   ىن علمتفقوهذا بالنسبة لصفة السرعة، فكلهم و
 
السن  ا

ا فوق حيث م13بلوغ ذروتها هو و السرعة لتطور صفةالمناسب 

خرى سواء في 
 
تظهر اختالفات كبيرة في تطورها من سنة إلى ا

و التنافسية.المرحلة 
 
و الخاصة ا

 
في رياضة  التحضيرية العامة ا

لعاب القوى.
 
 ا

 

 

 

 الخاتمة

تحليل ديناميكية تطور صفة السرعة لدى الناشئين  إن     

المراحل تبعا لمتغير الفئة العمرية كان  عبر مختلفالرياضيين 

السرعة لدى الناشئين في  نميةمن جهة، التعرف على ت منههدف ال

مختلف المراحل التدريبية خالل الموسم الرياضي، المرحلة 

خرى و والخاصة ومرحلة المنافسة التحضيرية العامة
 
من جهة ا

و تحديد السن المناسب لتنمية
 
 تطوير صفة السرعةو معرفة ا

ك ثر.و
 
 المرحلة المناسبة لها ا

ن يكون التدريب في    
 
 خاصةيعتمد المرحلة  هذه يجب ا

 ) السرعة، الرشاقة، المرونة، التوافق(مثل الصفات البدنية  على

لالستمتاع بالنسبة للناشئ في هذه المرحلة  امصدر  د  التي تع

و مرحلة 
 
و الخاصة ا

 
العمرية سواء في المرحلة التحضيرية العامة ا

و حجم 
 
المنافسة، لذلك فإنه يجب عدم المبالغة في الوقت ا

عضائه الفسيولوجية، يمكن التدريب كي ل ين
 
عكس سلبا على نمو ا

ن النمو يركز على الحجم و التمييز بين النمو
 
ساس ا

 
النضج على ا

و 
 
، إن معدل التقدم نحو الحجم النهائي،بينما النضج يعني مقدار ا

ن 
 
نتائج الختبار المتحصل عليها من اختبار السرعة، تشير إلى ا

و 12إلى  8تطور السرعة لدى الناشئين من 
 
سنة يكون نسبيا ا

 امستقر  و بطيائ اعند هذه الفئة العمرية، حيث تعرف نمو   اطفيف

 ذلك يشمل جميع النواحي الجسميةو ،خالل هذه الفترة 

الجتماعية، الهدف من تدريب هذه الفئة هو زيادة و الذهنية،و

التوافق العضلي العصبي عند الطفل فال يمنع من اختيار مهارات 

مثل م مركبة إلى حد  
 
ا في برنامج هذه المرحلة،  كما تمثل العمر ال

 لك تساب الخبرات الحركية للتخصص الرياضي الحركي المبكر.

خير يمكننا القول و   
 
 الهتمام بهذه الفئة العمرية ن  إفي ال

مر ضروري  12إلى  8ما بين 
 
ولياء و سنة ا

 
مهم جدا سواء بالنسبة لال

جل بناء مستقب
 
و المدربين خاصة من ا

 
 ل رياضي مليء بالنجاحاتا

ل التطورات،و
 
مر في التدريب على صفة بدنية واحدة  وا

 
يقتصر ال

من هنا كدراسة مستقبلية و إنما على جميع الصفات البدنية،و فقط

رياضة  المداومة فينطرح التساؤل: هل ديناميكية تطور صفة 

لعاب القوى تختلف عبر مختلف المراحل 
 
التحضيرية  )المرحلةا

 السن؟العامة الخاصة مرحلة المنافسة( تبعا لمتغير 
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 ملخص ال

لعناصر ل بالنظر ،مدينة سطيفالشارع الرئيسي بوسط إبراز جمالية في التخطيط الحضري  مساهمةالدراسة إلى معرفة  تهدف
هم  اإلشكالية الحضري، وتتمحور المشكلة لهذا الفضاء الجمالية 

 
لجمالية االقيم ساهم في إضفاء تالتي المخططة والعناصر  الموجوداتحول ا

فراد والجماعات داخل الشارع الرئيسي.  المرجوة، إضافة
 
سيسا على ما سبق إلى سلوك ال

 
 هاباعتبار  سؤال بحثي موجه للدراسةعلى  اعتمدناوتا

خير  مدينةالوسط بحالة الشارع الرئيسي دراسة منهج ب كما استعنا .استكشافية استطالعية
 
بكل  ذجيةعينة الدراسة النمو يعد  الذي هذا ال

جل  والستمارةوالمقابلة  ةالمالحظة القصديتقنية  كما استخدمنا .مقوماته المادية وغير المادية
 
لمهم جدا في هذا الموضوع ا في البحثمن ا

، من جمالية الشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيف، وتوصلنا إلى وجود عالقة قوية بين التخطيط الحضري الناجح وحياة المدينة الجزائرية
هم العناصر الجمالية المكونة للشارع ومساهمته في تنظيم السلوكيات الفردية والجماعية لمستخدمي الشارع.

 
 خالل إبراز ا

 الحضري، الجمالية، المدينة، وسط المدينة، التصميم الحضري، القيم الجمالية. التخطيط المفاتيح:الكلمات 

Résumé  

Cette étude vise à explorer le rôle de la planification urbaine dans la mise en valeur de l'esthétique de la 

rue principale du centre-ville de Sétif et ce, en fonction des éléments esthétiques formant cet espace urbain. 
Notre problématique se base sur les atouts nécessaires et les éléments planifiés qui contribuent aux valeurs 

esthétiques souhaitées, ainsi que sur les comportements des individus et des groupes sociaux au sein du centre-

ville. En nous référant à ces données, nous avons opté pour une  question de recherche orientée vers  une étude 

de nature exploratoire. Nous avons également adopté une approche de type étude de cas de la rue principale au 

centre-ville en considérant ce dernier comme un échantillon d’étude avec toutes ses composantes matérielles et 

non matérielles. En ce sens, nous avons utilisé la méthode d’observation intentionnelle, l’entretien et le 

questionnaire, afin de mettre l’accent sur ce sujet qui suscite un grand intérêt dans la vie de la ville algérienne. 
Au terme de  cette étude, nous sommes parvenu à établir un lien étroit entre le succès de l'urbanisme et 

l'esthétique de la rue principale du centre-ville de Sétif, tout en mettant en évidence l’apport des éléments les 

plus importants de celle-ci ayant contribué à organiser les comportements individuels et collectifs des usagers 

de la rue. 

Mots-clés: Planification urbaine, esthétique, ville, centre-ville, conception urbaine, valeurs esthétiques. 

Abstract 

This study aims to identify the role of the urban planning in displaying the aesthetics of the main street 

downtown Setif, taking into consideration the aesthetic elements which shape this urban space. It revolves 

around the most important planned elements that contribute to the desired aesthetic values, in addition to 

individuals and groups’ behavior within the main street. In this respect, we relied on research directed question 

for study, as considering an exploratory study. Besides, we relied on studying the case of the main street 

downtown as an approach, which is regarded as a typical study sample including all its material and non-

material elements. This research also uses the technique of intentional observation, the interview and the 

questionnaire, in order to raise this important question in the life of the Algerian city. Our study reached a 

strong relationship between the successful urban planning and the aesthetic of the main street down town Setif 

through demonstrating the most important elements of the street's aesthetic, and its contribution in regulating 

the individual and collective behaviors. 

Keywords: Urban planning, aesthetic, city, city center, urban design, aesthetic values. 
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 مقدمة

ك ثر من عشرة سنوات، تدخل عالم الجتماع 
 
قبل ا

 rachid sidi boumediene بومدينرشيد سيدي الجزائري 

ثير  عبر
 
، مخاطبا طلبة الهندسة -إذاعة سطيف الجهوية-ا

ننا في حاجة 
 
ن يقوموا ببناء مدن وظيفية، ل

 
المعمارية: ''ا

فراد، ول نبحث عن مدن جميلة"، 
 
لمدن تلبي احتياجات ال

يه، ومن خالل هذه المداخلة تبلورت لدينا فكرة 
 
حسب را

المدينة وعالقتها بالتخطيط جمالية البحث في مفهوم 
 ضري.الح

خيرة، ونتيجة 
 
والتحول الذي حدث في السنوات ال

نسنة المدينة، تب
 
بعاد الجمالية  ينلبزوغ مفاهيم ا

 
ن ال

 
ا

وجودة الحقيقية في المدينة هي التي تؤدي إلى تحسين نوعية 
بعاد التي تجعل المدينة مشجعة على 

 
الحياة بها، هذه ال

والبتكار، كما الحياة والسكن والعمل واإلنتاج، بل واإلبداع 
بعاد تقدم سياقا يحفز ثقافة التخيل واإللهام وتساعد 

 
ن هذه ال

 
ا

الفائت المجتمعية المختلفة في تحفيز فكرهم اإلبداعي 
وقدراتهم التجديدية. لقد تحولت المدينة في منظور تجميلها 
شجار بغرض مجرد التجميل إلى مجموعة من 

 
من نطاق لزرع ال

راء المفعمة بالحياة التي تساعد الفراغات اإلنسانية الخض
طبقات وقطاعات مختلفة من مجتمع المدينة على التواصل 

 .والتفاعل ونقل الخبرات والتجارب اإلنسانية

صبحت شوارع المدينة على سبيل المثال جميلة 
 
لقد ا

نها 
 
شجار ومزينة بالورود ولكن ل

 
نها مظللة بال

 
ليس فقط ل

ملتقى للمجتمع تحولت إلى شرايين لحركة المشاة، و
فراد المجتمع ...لمطاعم والمقاهيلمتدادات او

 
، التي تحقق ل

 فرصة التمتع بمدينتهم و
 
ن يراهم ا

 
ن يروا من حولهم وا

خرون.
آ
 ال

ن يتجاوز  ينةإن طموحنا في مد
 
جزائرية جميلة يجب ا

لتحسين لمفاهيم التهيئة الحضرية واالمفهوم السطحي 
ن ننتقل كما يرى  ،...الحضري 

 
  ية سعيدونيمعاووا

maaouia saidouni  من "مدينة الُمَخَطط إلى المدينة
ن ننطلق إلى حقبة المدينة الجميلة ، و1المشروع"

 
 التييجب ا

تخاطب اإلنسان، وتقدم له تجربة حياة ممتعة ومثيرة 
ومحفزة، ترسخ في ذكرياته وتخاطب عقله ومشاعره وحواسه، 
ن المدينة الجميلة هي التي تحتفي بجمال 

 
خر، ا

آ
بمعنى ا

العالقة باإلنسان والمكان، وتسعى لمحاولة القتراب من 
عناصر الجمال المتناسق، ولذلك ينتمي إليها سكانها عظيم 

النتماء، ويتحملون مسؤولية جماعية في الحفاظ عليها 
 وتطويرها. يانتهاوص

التخطيط الحضري في مجمله يهدف إلى تحسين 
صورة المدينة والرتقاء بها، وذلك بتغيير بنية المدينة نحو 

هيلها وتطويرها وتوسيع حجمها وكل ذلك 
 
حسن، وتا

 
هدف يال

فراد، فهو يعبر إلى توفير مستوى عال من الرفاهية والرقي 
 
لال

ساس 
 
عمال المدروسة والمخططة  نعفي ال

 
مجموعة من ال

بدقة والتي تهدف إلى توفير نظام محكم يمكن من خالله 
حياء ومشاريع عمرانية بطريقة 

 
التخطيط لتوفير سكنات وا

منظمة لخلق فضاء حضري يتسم بالجودة ويوفر حياة مريحة 
همية 

 
للسكان. والجزائر كغيرها من بلدان العالم تعي ا

وره في النهوض بالمدينة وذلك من التخطيط الحضري ود
خالل كل الجهود والمخططات المنتهجة لتطوير المدينة 

 .لى يومنا هذاإ الستقاللالجزائرية منذ 

 هو مكوناتها بكل ينةالمد بجماليات الهتمام إن
 بالجمال وزوارها فاإلحساس ساكنيها حياتية لكافة ضرورة
ك ثر هو النفسية، ووسط المدينة اإلنسان لصحة ضرورة

 
 الرموز  ا

ثيرا
 
ك ثر اإلنسان في ذاكرة ورسوخا تا

 
همية وال

 
 في استرجاع ا

ومفتاح  الذكريات حافظة هي بل حواسه، ومالمسة ذكرياته
في ك تابه  kevin lynchكيفن لينشاسترجاعها، كما ذكر ذلك 

الخمسة التي تشكل  ضمن العناصر -مدينةالصورة الذهنية لل-
الشارع  د  ويع، -المعالم -وهو عنصرالخريطة الذهنية للمدينة 

هم المعالمبمكوناته  مدينة سطيفوسط الرئيسي ب
 
 من ا

همية الدراسةكما ، بالمدينة
 
همية  تنبع ا

 
الشارع، هذا من ا

 
 
هميةوا

 
هداف والنتائج ال همية الموضوع المرتبط به وا

 
مرجوة ال

ن هدف الدراسة
 
الشارع الرئيسي  جماليةهو  منها، حيث ا

ك ثر مدينةالبوسط 
 
معلم بارز في المدينة لما  والذي يمثل ا

 يمثله لسكانها وزوارها.

الدراسة تقييما شامال للنواحي الجمالية  كما تقدم
همية التكامل بين العل تؤكدوالرئيسي بالشارع 

 
والفن  ومعلى ا

والحاجات اإلنسانية لضمان رفع مستوى الجاذبية والحيوية 
والبتعاد عن المحاولت غير  ،ككل المدينةو الرئيسي الشارعب

دراسات سابقة تعنى  توفرعدم و .الفضاءاتالواعية في تخطيط 
لمدينة لالحضرية  ةبموضوع التخطيط الحضري والجمالي

خصوصية هذا  هايعطي الجزائرية، ومدينة سطيف خاصة
 بحثية للدراسة الحالية باعتبارها استطالعية استكشافية.
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سيسا على الموروث الثقافي والتاريخي و
 
 والحضاري تا

يتمتع به الشارع الرئيسي لوسط مدينة سطيف، والذي  الذي
 نافإنيجمع بين كل المقومات الجمالية من مختلف النواحي 

إيجاد التفسيرات والموجهات لممارسة التخطيط  ستهدفن
الحضري فيما يخص العناصر الجمالية ومحاولة معرفة 

 تحديدو للشارعتكوين المشهد الجمالي في لمؤثرة العوامل ا
على إبراز  ، كما نعملوإبراز العناصر الجمالية الموجودة

همي
 
 لعناصر الجماليةاهذه  علىالمحافظة إلى هدف ونتها ا

 .هاوتوثيق

 ثالثة محاور: العتماد علىتم  :دراسةهيكلة ال

ول: 
أ
طار والبحثية مشكلة الالمحور ال  المفاهيميالإ

 الشارع لدراسة الحاجة برزت :المشكلة البحثية -1
 القوةمكامن  على للوقوف بوسط مدينة سطيف الرئيسي
جهزة وقدرة بالشارع المشهد الجمالي في والضعف

 
 المسؤولة ال

 التي مست اتتطور ال ضبطفي  الحضري التخطيط  عن
دوات من خالل  ،الشارع

 
لياتال

 
التخطيطية  والعمليات وال

 الذوق فيها ينعدم صماء عناصر حتى ل ننتجذلك،  لتحقيق
ن نقدميمكن  هذا الطرح  وانطالقا من الرفيع. الجمالي

 
 ا

يساهم التخطيط  التالي: كيفللدراسة  الموجه التساؤل
الرئيسي لوسط  إبراز العناصر الجمالية بالشارع الحضري في
دواته مدينة سطيف

 
لياته وا

آ
 ؟من خالل ا

 المفاهيم المحورية -2

هو: ''التطبيق الفعلي لرؤية التخطيط الحضري: -2-1
هداف محددة مسبقا

 
جل بلوغ ا

 
ترتبط بنمو  ،معينة من ا

 2وتنمية المناطق الحضرية''.

هو  التعريف الجرائي للتخطيط الحضري:-2-1-1
 المباشرة والتقنياتمنظمة من اإلجراءات  اتعبارة عن عملي

جل ، الشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيفتمس التي 
 
من ا

المحافظة على و شارعلل قائمين الوضع التطوير وتغيير وتحس
هم مكونات

 
هم  وعناصر التشكيل الموجودة، ها

 
على غرار ا

واجهات البنايات  عين الفوارة،المسجد العتيق، المعالم )
إبراز هذه العناصر من خالل توجيه التدخالت  ...( معالعتيقة

عاة البيئة الجتماعية وهذا مع مراالعمرانية في هذا اإلطار، 
والثقافية والسياسية والقتصادية التي تميز الشارع الرئيسي 

 بوسط مدينة سطيف.

تم طرح بديل عن اللفظتين "علم  الجمالية: -2-2
"الستطيقا" تتمثل في "الجمالية"، هذا المصطلح و الجمال"

الذي كان في القواميس اللغوية والشروحات مرادفا لكل من 

 عماوالستطيقا، لتصبح الجمالية هي المعبر  الجمالعلم 
ك ثر ارتباطا 

 
يسمى "فلسفة الجمال" فمصطلح الجمالية يبدو ا

نها بهذا المعنى الواسع كانت موجودة 
 
بميدان الجمال، ل

خالل تاريخ الحضارة. لكن كلمة الجمالية قد ظهرت كمصطلح 
ول مرة في القرن 

 
محض تشير إلى شيء جديد ليس و 19بعينه ا

همية الجمال، وغدت تمثل 
 
محبة للجمال بل قناعة جديدة با

فكارا اتخذت نمطا متميزا 
 
فكارا بعينها عن الحياة والفن، ا

 
ا

ك ثر محافظة وتقليد.
 
فكار ا

 
 3وقدمت تحديا جديدا وجديا بوجه ا

جرائي -2-2-1 هي مجموعة من لجمالية: ل التعريف الإ
و  الرمزيةالعناصر ذات قيم جمالية تستلهمها من 

 
التاريخية ا

لوانها الرمزية المجتمعية
 
شكالها وا

 
وتوظيفها وتنسيقها  وكذلك ا

تساعد في  .الرئيسي بوسط مدينة سطيف الشارعنطاق ضمن 
فراد والجماعات بالمكانارتباط وا

 
في ترويج كما تساعد  نتماء ال

 ياحوالسكعناصر جذب للزوار  هاوتوظفوتسويق صورة المدينة 
ما يرفع من مردودية النطاق وتساهم في تشكيل المشهد 

 .على غرار المعالم التاريخية مدينة سطيفلالجمالي العام 

ليست مجرد تجمعات من الناس " هيالمدينة:  -2-3
مرا ممكنا، مثل الشوارع والمباني 

 
مع ما يجعل حياتهم فيها ا

نها ليست مجرد مجموعة من ...ووسائل المواصالت
 
، كما ا

المحاكم والمستشفيات والمدارس  :النظم واإلدارات، مثل
إن المدينة فوق هذا كله اتجاه عقلي،  ...الشرطةمراكز و

مجموعة من العادات والتقاليد إلى جانب تلك التجاهات 
صلة في هذه العادات، إن المدينة 

 
المنظمة والعواطف المتا

و بناء صنعه
 
خر ليست مجرد ميكانيزم فيزيائي ا

آ
 بمعنى ا

نها متضمنة في العمليات الحيوية التي تنظم 
 
اإلنسان، ذلك ل

الناس الذين يكونونها، إنها نتاج الطبيعة وذات طبيعة 
 4إنسانية على وجه الخصوص.''

جرائي للمدينة: -2-3-1 -هي حالة نفسو التعريف الإ
هي الحيز المكاني الوظيفي والجمالي، معقدة، و اجتماعية

والبيئة الجتماعية المثلى لحياة الفرد المتحضر، تتميز 
 ديناميكية ن والمكان، تتطلباتحولت سريعة في الزمب
فراد والجماعات ل
 
، كما غيراتللتمكن من اللحاق بهذه التال

 سكانهاديد من الوظائ ف والخدمات لتقدم المدينة الع
هم وظيفة تقدمها المدينة 

 
ن يكون الجمال ا

 
وزوارها، ويمكن ا

لذلك فهي تحتاج إلى عمليات تخطيطية وتحديث  لإلنسان.
هم عناصرها الجمالية لتشكيل مشهد جمالي مريح.

 
 ل

''بؤرة الحياة الخاصة بها، هو  وسط المدينة: -2-4
همية خاصة 

 
المجتمعات فهو  لدىحيث يمتلك هذا الموقع ا

عمال في 
 
جل التسلية، والثقافة، وإدارة ال

 
المركز الرئيسي من ا
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المدينة، حيث يضم المحالت التجارية، البنوك، النوادي، 
نه 
 
الفنادق، المتاحف والمسارح، ويتميز وسط المدينة با

تي إليه عدد كبير 
 
مركزي، حيث تلتقي به طرق المواصالت، ويا

جل 
 
و الزيارة وهناك عدة من السكان كل يوم من ا

 
العمل ا

نواع من المراكز منها: الحكومي، المك تبي، المركز التجاري، 
 
ا

و السياحي، وقد تكون بعض المراكز 
 
الديني، الجتماعي ا

مختلطة حيث تتراوح نسبة الختالط على حسب الخلفية 
 5الجتماعية، القتصادية، الحضارية والسياسية''.

هو الفضاء  سط المدينة:التعريف الجرائي لو -2-4-1
، دائما ما يكون سطيف المحوري والمركزي داخل مدينة
، تهاوصور  تهاوسياس تهاوثقاف الموجه والمحرك لتجارة المدينة

وقات، وهذا يرجع 
 
غلب ال

 
ك ثر حركية اجتماعية في ا

 
يكون ا

ساسا للتجهيزات الجتماعية المتواجدة
 
 المعالم خاصة به ا
الراحة التي تكسبه التفرد والتميز  العناصر الجمالية ومرافقو

فراد  التقاءنقطة  يعد  كما  ،عن باقي نطاقات المدينة
 
وعبور لال

 . والجماعات

 المفاهيم الفرعية -3

التصميم المرحلة  يعد  التصميم الحضري:  -3-1
الثانية من التخطيط الحضري، كما يهتم بالتفاصيل الجزئية 
نه: ''التخطيط الذي يتم به إعداد مشروعات 

 
للمناطق ويعرف با

التخطيط التفصيلية للمناطق التي يتكون منها المخطط العام 
للمدينة كذلك فإنه يضع القواعد التي تشترطها المناطق 

توجه عمليات التنمية في كل منطقة  والبرامج التنفيذية التي
 6من المناطق التي يتكون منها التخطيط العام''.

التي يمتلكها الشيء  هي''القيمةالقيمة الجمالية: -3-2
اعتمادا على ما يمتلكه من خصائص ذاتية وموضوعية )مادية 

يرتكز على المادة في حد ذاتها ولكن على  وفكرية(، إذ ل
ن اإلحساس الفكرة التي تشكلت في 

 
ضوئها المادة، ذلك ا

بل بإدراك القيمة  فقط ل يتحقق باإلدراك الحسي بالجمال
يضا

 
وبذلك يمتلك الشيء جمالياته  ،والدللة الجمالية ا

الناتجة عن العالقة بين مكونات الشكل والجماليات  الشكلية
 الرمزية التي تربط بين المكونات وبين فكرة 
 
و معنى ا

 7محددين.''

الحضرية وجمالية المدينة  عملياتالالمحور الثاني: 
 الجزائرية

  الحضرية عملياتال -1

 هي :العمرانية التقنية التدخالتمفهوم  -1-1
 نسيج مستوى على تكون التي العمرانية العمليات مجموعة

ین معین، عمراني
 
 تهیئته، هیكلته، ترمیمه، تشكیله، نعید ا

و
 
و كلیا تجدیده ا

 
 الحیاة متطلبات مع یتماشى حتى منه، جزء ا

ي في لكن للسكان، والجدیدة الحدیثة
 
 عمراني تدخل عملیة ا

ي مستوى على
 
ن یجب عمراني نسیج ا

 
 ،تحليلية دراسة تسبقه ا

 ذلك من واإليجابية السلبية الظواهر مختلف لستخراجوذلك 
 :فيما یلي العملیات هذه وتتمثل

 :Aménagement urbaine الحضرية التهيئة-1-2
 فیزیائي-ويالسوس المجال على المطبقة التدخالت كل تشمل
جل

 
 كإعادة تنمیته وكذا الحسن وسیره تنظیمه ضمان ل

 كما الحضري، والتوسیع الهیكلة إعادة لتجدید،ا العتبار،
عمال كل لفهما كبیر  مدلول التهیئة مفهوم یحمل

 
 الضروریة ال

 حي ككائن المدینة على المحافظة هدفها عمرانیة لسیاسة
 وحركیة منسجمة بصفة والقدیم الجدید فیه یتعایش موحد
 تعتمد .مقبولة نوعیة ذات مستویات إلى بها ترتقي دائمة
ساسیین كعنصرین والتخطیط البرمجة على نیةاالعمر  التهیئة

 
 ا

 8.الحضري  التوسع قبةمراو التوجیه هدفهما

عتبار -1-3 عادة الإ  تعد  :  Réhabilitation urbaine اإ
عمال مجموعة من

 
و بنایة استعادة إلى تهدف التي ال

 
و حي ا

 
 ا

ي
 
و للسكن صالحا تجعله التي للخصائص مقر ا

 
داء ا

 
 ما وظیفة ا

ن والعمل، واإلقامة للعیش جیدة ظروف في
 
 إعادته تضمن با

ولى حالته إلى
 
 للبنایة، المعماریة الخصائص على الحفاظ مع ال

 عدة تمس واسعة عملیة العتبار إعادة فإن التجاه هذا وفي
همها جوانب
 
 إلى التطرق ، للمسكن الداخلیة الهیكلة إعادة :ا
جل شقق إلى البنایة تقسیم

 
 الحجم متطلباتمع  تكییفها ل

سقف تصلیح خاصة
 
 9والتلبیس، معالجةوتجانسالواجهات. ال

 هو :Rénovation urbaineالحضري  التجدید -1-4
 ومالیة وعقاریة إداریة بقوانین المدعمة اإلجراءات من مجموعة
نسجة وضعیة تحسین إلى تهدف وتقنیة

 
 القدیمة العمرانیة ال

و مساحتها، كانت مهما
 
 وتعني بالخراب مبانیها تمیزت منطقة ا

خرى  وتعویضها القدیمة البنایات إزالة میدانیا
 
 وفق جدیدة با

 العمراني الحیز هذا وظیفة على للحفاظ الحدیثة اإلجراءات
یضا العملیة هذه وتعرف المتدهور،

 
نها ا

 
 تمس جمالیة عملیة با

و كل
 
غلبیة ا

 
و الردیئة المباني نوعیة بسبب ما لقطاع المباني ا

 
 ا

رض استغالل ك فایة عدم
 
و ال

 
قلم عدم ا

 
 10المرور. حركة مع التا

 هو :Restauration urbaineالحضري  الترميم-1-5
عمال مجموع

 
السكنات  نوعیة تحسین إلى تهدف التي ال

ثیث السكن إطار في وترقیتها القدیمة
 
و والتا

 
عمال  إطار في ا

 
ا

خرى 
 
شمل ا

 
وسع ا

 
هم غالبا یشمل المستعمل والمقیاس وا

 
 ا
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المرحاض  السكان، الحمام، راحة تضمن التي التجهیزات
 11المركزیة. التدفئة

 :Amélioration urbaineالحضري  التحسين-1-6
ساسا یتمثل
 
و طریق عمارة،تجهیز وترمیم إصالح في ا

 
 فضاء ا

جل من عمراني
 
فضل في جعله ا

 
عمال مجموع فهو حالة ا

 
 ال

 حیاة مستوى رفع إلى والرامیة الحیاة إطار جوانب تمس التي
هداف تحقیق طریق عن وذلك السكان

 
 :التالیة ال

 .للسكان الفیزیائي اإلطار تحسین -

فراد بین التصال تشجیع-
 
 .بینهم العالقة وتقویة ال

 تغییر في یساهم الذي للمحیط الجمالیة النوعیة إثراء-
 12والجتماعي. النفسي السلوك

 Politique de الحضري  الرتقاء سیاسة -1-7

réaménagement urbain: إلى القائم الوضع تحسین هو 
فضل وضع
 
 جمیع في الحضریة البیئة تطویر طریق عن منه ا
 :جوانبها

 شبكة تحسین بمعنى :العمراني المجال في -1-7-1
ساسیة البنیة

 
 الصحي الصرف میاه وشبكات طرق  من ال

 .وتشكیلها العمومیة الفراغات وتحسین .وكهرباء...الخ

 باإلنسان الرتقاء صور  الجتماعي: المجال في -1-7-2
 وتقالیده. وعاداته وسلوكیاته

 تنمیة یعني القتصادي: المجال في -1-7-3
عمال وتطویر دخولمال

 
جل من اإلنتاجیة ال

 
 المستوى رفع ا

 13المعیشي.

عادة -1-8  Remodelageالحضري  التركیب اإ

urbain: مفكر من الحضري  التركیب إعادة تعاریف واختلفت 
خر إلى
آ
 Bernardo Secchiسیك تشي:  برناردووفقا ل :  ا
جل یعمل الحضري  التركیب "إعادة

 
 إنشاء هیكل من ا

جزاء مختلف بین ویربط متماسك
 
 ذلك . ولتحقیق"المدینة ا

 المدن تخطیط نحو والتوجه التحضیر عملیة في التحكم یجب
یة البشر للمستوطنات المجالي والتنظیم والتكنولوجیا والفن

جل تصحیح الصورة الجمالیة 
 
 إلى وللوصول .للمدینةمن ا
 شرطین: تحقیق یجب الحضري  التركیب إعادة

ول:  الشرط -
أ
 للمنطقة تعریف وضع في یتمثلال

 عن والكشف وتركیبتها وهیكلتها خصائصها وتحدید الحضریة
 وذلك العمومیة والمرافق والتجهیزات الطرق  وتوفیر مكوناتها
 الفراغات. باستغالل

ن على اعتمدالثاني:  الشرط -
 
ولویة تكون ا

 
 التمییز ا

 قطاع كل مشاكل وتحدید والخاصة العامة القطاعات بین
ضافومساره.  التركیب اتجاه تحدید یمكن هذا من وانطالقا

 
 وا

ن سیك تشي
 
 الهیاكل توفیر على یساعدنا الحضري  التركیب ا
وسع. بیئة وخلق الجتماعیة

 
 14ا

ما-1-8-1
 
نه على فیعرفه :لینش كیفن ا

 
 النظر إعادة ا

ثریة...( معالم )المساجد، المعالم في
 
جل من ا

 
 تنمیتها ا

ولویات وتحدید
 
 إستراتیجیة إعادة إلى والتوجه المعالم هذه ا
 یجب الموجودة، كما والفراغات الحضریة المناطق في الهیكلة

ن
 
 تم الذي اإلطار وترتیب تنظیم طریق عن مصممة تكون ا

شكال إلیجاد تحدیدها یجب كما المناطق هذه في إنشاؤه
 
 ا

 15الحضریة. للمنطقة جدیدة هویة وإعطاء جدیدة

عادة -1-9  الحضریة الهیكلة اإ
Restructurationurbaine: الصادر 836/84 المرسوم حسب 

 ومختلف الطرق  على التدخل إلى تهدف عملیة هي :1984 سنة
 العملیة لهذه یمكن جدیدة، تجهیزات ببناء وكذلك الشبكات

ن
 
نشطة وذلك الحي، خصوصیة في تغییرا تحمل ا

 
 بتحویل ال

نواعها بجمیع
 
 في لستعمالها البنایات وظیفة تغییر وكذا ا
خرى  نشاطات
 
نها"سعيدوني: معاویة ويعرفها .ا

 
 عملیة على ا

و للمجال جدیدة مكونات إدراج
 
 لهذا تشكیله، نفرد إعادة ا

و المخطط على وذلك الواسع الحضري  للمجال جذري  تغییر
 
 ا

 16المبني". إطاره

دماج -1-10  Le processus الحضري  الإ

d'inclusion urbaine: فهو التعقید بالغمفهوما  اإلدماج یعتبر 
 من فروع عدة ویضم الدللة من حقل واسع على یحتوي
ن هذا وفي الجتماعیة، العلوم

 
حد یقول الشا

 
 وهو الباحثین ا

ن : یمكنBESSONبیسون
 
 طریق عن اإلدماج مفهوم یعرف ا

 تستعمل التي القواعد على وبناء فیه یستخدم الذي الوسط
هداف لتحقیقه

 
ن نستطیع ل فإننا وهكذا إلیها، یرمي التي وال

 
 ا

ن علینا وإنما فقط التقني البعد في اإلدماج نحصر
 
 نتناول ا

 یقصد العموم وعلى خاصة. الجتماعي وبعده القتصادي بعده
و عنصر إدخال باإلدماج

 
 على الجدیدة العناصر من مجموعة ا

شیاء
 
 17.بینها فیما معین تناسق ضمان بشرط موجودة ا

 الجزائريةجمالية المدينة  -2

مفهوم المدينة من الصطالحات الحديثة في المجال 
ن المدينة في وقت سابق كانت 

 
التشريعي والقانوني، خاصة وا

تتطابق، ويقتصر تعريفها على اإلطار البلدي، فالبلدية يمكن 
ن هذا الوضع تغير بصدور القانون رقم 

 
اعتبارها كمدينة. إل ا
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متعلق بتهيئة اإلقليم ال 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01-20
وتنميته المستدامة، حيث عرفت المدينة الجزائرية مرحلة 

 وبناء  جديدة على المستوى القانوني وهي العتراف الصريح بها 
 عليه تم وضع الخطوط العريضة والتشريعية لفكرة المدينة.
ومنذ ذلك الحين توالت النصوص القانونية التي تعترف 

نواعها منهاوتنظم فكرة المدينة 
 
 08-02القانون رقم  :بمختلف ا

المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 
 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة. 06-06

 التعريف التشريعي لجمالية المدينة الجزائرية:  -2-1
حيان ل يعرف إل في بعض الحالت 

 
غلب ال

 
المشرع في ا

بطة بموضوع المدينة ع للنصوص المرتالستثنائية، وبالرجو 
 الذي 2011فبراير  17المؤرخ في  04-11رقم  القانون نجد

يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وبالتحديد 
ن تسعى كل  08المادة 

 
نه: "يجب ا

 
منه نجدها تنص على ا

عملية تجديد عمراني إلى جمال اإلطار المبني وتحسين راحة 
المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية". وكذا 

ن يؤخذ في الحسبان النسجام 10تنص المادة 
 
: "يجب ا

المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة 
و البنايات التي تكون موضوع العق

 
ارية عند تصميم البناية ا

 12عملية توسيع مشروع عقاري". كما نص المشرع في المادة 
يحدد  2008جويلية  20المؤرخ في  12-08من القانون رقم 

قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على جمال المدن 
بالقول: "يعتبر المظهر الجمالي لإلطار المبني من الصالح 

 18العام ولهذا الغرض يستلزم المحافظة عليه وترقيته."

النقاط في  المدينة في الجانب العقاري: يةجمال -2-2
 التالية:

ثرية  -2-2-1
أ
ترميم المباني القديمة )المعالم ال

وجبت على والتراثية والتاريخية(: 
 
هناك نصوص عديدة ا

ثرية والتراثية 
 
جهزة الدولة التنفيذية الهتمام بالمباني ال

 
ا

والتاريخية، بإجراء الترميمات وصيانتها دوريا، فالهتمام بها 
وم الجمالي يعني دفعها للقيمة الجمالية للمدن، مما يزيد المفه

فراد.
 
 لال

لذا توجب ترميم المباني القديمة، التي تعد عملية 
نها تهدف إلى حماية القيمة 

 
متخصصة بدرجة عالية جدا، ل

ثر واضح على إضفاء 
 
الجمالية والتاريخية للمباني لما لها من ا

ل تغيب الثقافة التي تنشرها هذه 
 
صورة رائعة للمدينة، ويجب ا

ناطت المسؤولية إلى ذوي المباني إضافة إلى جما
 
ليتها. وا

ن 
 
دنى ل

 
على قمة الهرم إلى ال

 
ن في هذا الجانب بدءا من ا

 
الشا

الجميع مسؤولون، وهي غاية سلطة الضبط اإلداري في حفظ 

النظام العام، ومن الهيائت المتخصصة التي كرست لها هذه 
ثار وحماية المعالم والنصب 

آ
المهمة الوكالة الوطنية لال

ثار. التاريخية،
آ
ن  كما  والمركز الوطني للبحث في علم ال

 
 ا

بنية وترقيتها لها ارتباط كبير 
 
سياسة المحافظة على هذه ال

بتاريخ المدينة، من حيث القيم الجتماعية والثقافية 
يضا، إضافة إلى كونها انعكاسا 

 
والتاريخية والمعمارية ا

 ارد  هذه السياسة  د  تعلإلشعاع الحضاري اإلنساني، كما 
شكال التخلف الذي 

 
حد ا

 
النسيج العمراني  يمس  صريحا على ا

بنية للمدن، من خالل التقليل من قيمة ه
 
ذه المعالم وال

 19.والمساس بها

الناظر إلى المدن العالمية  البناء والتشييد: -2-2-2
ضفت عليها جمال  يتهابفن  يجدها مطبوعة 

 
المميزة، التي ا

الناظرين إليها، وذلك في تشييد العمارات وفتح  تسر  متناسقا 
 من هرم 

 
سواق وتخطيط المرافق التي تؤلف جزءا ل يتجزا

 
ال

شكال المعمارية، لوجدناها 
 
الجمال، وإذا عدنا إلى صفات ال

إلى وظائ ف ومدلولت جمالية وثقافية وسياسية  روتؤش  ترمز 
عه من المعاني، والتي تعمل على فهم المكان والتعامل م
 دامقي  بشكل مناسب جماليا وثقافيا واجتماعيا، والذي يكون 

من الحضارة التي ترتبط به سواء  ال نوعويمث  بثقافته وتعليمه، 
و المكان.

 
ولما كانت العمارة جزءا من  من حيث الزمان ا

شكال إل إذا اتصفت 
 
المدينة فهي ل توصف بجمالية وتطور ال
العناية الفائ قة التي  ثم  بحسن التخطيط، وروعة التنفيذ، ومن 

لوانه ت
 
تية من الطالء الزاهي بشتى ا

 
عقبها، وجمالية المدينة متا

 20الذي يعكس وجه المدينة الناصع.

يمكن حصر  العمارة: المحافظة على جمال -2-2-3
بمظهر العمارة في التشريع الجزائري من  قةالمتعل  القواعد 
 175-91لتنفيذي من المرسوم ا 31حتى المادة  27المادة 

القواعد العامة للتهيئة  ديحد   1991 ماي 28المؤرخ في 
والتعمير والبناء، نظرا للبنايات وجمال العمارة وتناسق 

 المباني حتى تنسجم مع البيئة المحيطة بموقعها.

ك  فمن الضروري 
 
ت  دالتا

آ
من كون البنايات والمنشا

و مظهرها  تمس  المراد بناؤها ل 
 
و حجمها ا

 
بحكم موقعها ا
ماكن المجاورة، لس

 
همية ال

 
يما المناظر الطبيعية، الخارجي با

شغال المزمع إنجازها إتالف المناطق  بيترت  كما 
 
على ال

ثرية 
 
و تغيير المعالم ال

 
نها المساس ا

 
و من شا

 
الحضرية، ا

ن تبدي البنايات بساطة في الحجم 
 
والتاريخية كما يجب ا

ووحدة في الشكل وتماسكا عاما للمدينة وانسجام المنظر. 
زامات الخاصة بالستغالل وهذا بغرض الحفاظ على اللت

هذا  يدوحتى يز ،العقالني والمنسجم للمناطق والفضاءات
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ن  لبد  النسجام في منظر المدينة، 
 
للجدران الفاصلة  كونيا

والجدران العمياء في البناية التي ل تتكون من المواد التي 
ينسجم مع مظهر هذه  مظهربنيت بها الواجهات الرئيسية، 

ن تنسجم البنايات الملحقة والمحولت 
 
الواجهات، كما يجب ا

الكهربائية مع كافة الهندسة المعمارية المعتمدة والمنظر العام 
 21للمدينة.

عالن: -2-2-4 ويراد  تنظيم لوحات الدعاية والإ
نواع اللوحات العادية واإلرشادية والمتغيرة 

 
باللوحات كافة ا

عمدة اإلنارة وعلى المحالت 
 
و ا
 
رصفة ا

 
ذاتيا، التي توضع على ال

سطح العمارات. وقد سنت دول العالم قوانين 
 
و ا

 
التجارية ا

لتنظيم هذه اللوحات التي تعكس الوجه الجمالي والحضاري 
ن  للمدينة 
 
 روالتوت  إلى الضيق النفسي  يتؤد   عشوائية توزيعها ل

 العصبي، وبهذا نفتقد الذوق الرفيع، بشرط 
 
ل
 
تتقاطع مع  ا

ن تكون منسجمة مع العادات ول تخالف 
 
عراف السائدة، وا

 
ال

من 
 
داب العامة، وتراعي مقتضيات ال

آ
ذواق السليمة وال

 
ال

والسالمة، هذا ويراعى في مكان اإلعالن عدم تشويه لمنظر 
و
 
ثري  طبيعي، ا

 
ن  مرفق ا

 
وضعه بال رخصة يعد مخالفة  ل

 22يعاقب عليها القانون.

يعرف  جمال المدينة في الجانب البيئي: -2-3
 04بموجب المادة  ناتهامكو  الجزائري البيئة من خالل  ع المشر  

بقوله: "تتكون البيئة من الموارد الطبيعية  10-03من القانون 
رض  والجو  الالحيوية والحيوية كالهواء 

 
رض وباطن ال

 
وال

شكال 
 
والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي وا

ماكن والمناظر والمعالم 
 
التفاعل بين هذه الموارد وكذا ال

اك تفى بالجانب  ع المشر  ومن هذا التعريف نجد  23الطبيعية."
رض 

 
الطبيعي للبيئة، ولكن بتطور الحياة البشرية على وجه ال

بالبيئة، وجب وضع  ىالمسم  ط الطبيعي وارتباطها بهذا الوس
جل التفاق بين هذين العنصرين. وكان 

 
بعض النقاط من ا

للمدن والبيئة الحضرية باعتبارها الوسط المعيشي لإلنسان 
ثير على البيئة الطبيعية، لذلك وجب اإلبقاء على هذه 

 
كبر تا

 
ا

ركان المدينة، مما يفرض مسؤولية 
 
خيرة ضمن معالم وا

 
ال

على البيئة حفاظا يرسخ ديمومة وجمال المدينة المحافظة 
 ومن صورها:

فراد المجتمع  الحفاظ على نظافة المدينة: -2-3-1
 
ا

ن  الواجب  لونيتحم  
 
زقة  ل

 
جلهم فنظافة ال

 
هذا اإلجراء هو من ا

دليل على نظافتهم وانعكاس ذوقهم الشخصي فالمجتمع إذن 
فراده إلى النظافة، 

 
تي اإلجراءات الصحية التي  ثم  يدفع ا

 
تا
وتعمل جاهدة  فاتهاومخل  تتبعها البلديات بإزالة النفايات 

للحفاظ على منظر المدينة وجمالياتها إلخالئها من الملوثات 

نواعها، وهذا ما 
 
المؤرخ في  19-01عليه القانون  نص  بشتى ا

يضا  قالمتعل   2001ديسمبر  12
 
بتسيير النفايات ومراقبتها، وا

 قالمتعل   2011يونيو  22المؤرخ في  10-11ون رقم القان
على صالحيات  تنص  منه حيث  88بالبلدية بموجب المادة 

السهر على النظام "...  ب جلس الشعبي البلدي، حيث يقوم الم
 24والسكينة والنظافة العمومية."

وتعمل سلطات الضبط تشجير المدينة:  -2-3-2
اإلداري على خدمة المواطن، بتوفير سبل الراحة والمتعة 
النفسية، وذلك بزيادة رقعة المناطق الخضراء وتشجير المدن 

ن  من خدمات عامة.  بهتتطل  ومداخلها وزيادة المالعب وما 
 
 ل

زيادة المساحات الخضراء تعني إضفاء الجمالية على المدينة 
شجار مما استوجب على اإلدا

 
فراد العمل على زراعة ال

 
رة وال

ضرار التي تحملها الرياح، 
 
خضر يحميها من مختلف ال

 
كحزام ا

به الدراسات الحضرية  لتتك ف  مشروع بناء  كل  وإدراجها في 
والمعمارية العمومية والخاصة، واحترام مجموعة من القواعد 
من ضمنها ضمان اإلبقاء على المساحات الخضراء القائمة 

بين تصميمات  قيوف  تدمير الغطاء النباتي. والتشجير وعدم 
اإلنشاء وجمال الطبيعة داخل المدينة مما ينعكس إيجابا على 
القيم السلوكية والجمالية والقيم المعمارية والهندسية 

 25والمناخية.

تي دور الفنان في  تزيين تقاطعات الطرق: -2-3-3
 
يا

إضفاء بصمته اإلبداعية على الطرق وتقاطعاتها حين يجود 
بخلق إشكالية هندسية تربط الماضي بإبداعات الحاضر 
ن يبدع في تماثيل 

 
وان ا

 
ن ال

آ
بلمسات حضارية فنية، فقد ا

جيال القادمة، باإلضافة إلى  ةقص  شامخة تحكي 
 
مس لال

 
ال

يبتكر المهندسون  .ةتلوين الطرق وتفرعاتها بخضرة دائم
براجا تزيد جمال المدينة، ولسيما 

 
المعماريون ك تال صماء وا

ن   شك  ، فال اتلك التماثيل التي تمثل رموز 
 
شكال  ا

 
هذه ال

 26تكمل رواء المدينة وجمالها.

المدينة  الهتمام بزراعة الميادين والحدائق: -2-3-4
ل تسمى حقيقة مدينة إن لم تكن ذات حدائق وميادين 
طفال، فجميعها 

 
ماكن للعب ال

 
مزروعة ومسطحات مائية وا

 من رموز الرقي  تعد  
 
ل
 
الحضاري المرتبط بعصرنة المدينة  قوالتا

همية الحدائق في حياة المدن 
 
وجمالها، وقد ازدادت ا

ساسيا في تخطيطها، ولما كانت 
 
مست جزءا ا

 
الحديثة، والتي ا

الحديقة تلعب دورا حضاريا في إضفاء الجمالية على المدينة 
ن 

 
فيها شروط إن روعيت في تهيئة الحدائق  رتوف  تيفضل ا

شعرت العامة، تكون قد 
 
بالراحة النفسية التي  نيالمرتادا

طول فترة فيها، وفي المحصلة تيفتقدونها و
 
 إن  جعلهم يقضون ا
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على حدائ قها هو السبب وراء هذا  سالمؤس  جمال المدينة 
على توفير هذه الحدائق بمختلف  ع المشر  الجمال، وحرص 

نواعها وتصنيفاتها، وذلك بموجب المادة 
 
من القانون رقم  11ا

المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  07-06
 27وتنميتها، مع حرصه على حسن تسييرها والمحافظة عليها.

 تعد   ترقية المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية: -2-4
نوعية البنايات وشكلها وإدماجها في المحيط، واحترام 
المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي والتاريخي 
فراد المجتمع والدولة على السواء. وقد 

 
منفعة عمومية لكامل ا

هذه المفاهيم لتصبح قوانين قائمة بذاتها، تشمل  رتتطو  
ة تنظيم المدن وإنجاز وضع القواعد القانونية الرامية إلى كيفي

راضي القابلة 
 
التجمعات السكنية العمرانية، تنظيم إنتاج ال

للتعمير، إنجاز وتطوير المباني حسب التسيير العقالني 
نشطة الجتماعية، 

 
رض، تحقيق التوازنات بين مختلف ال

 
لال

والمحافظة على المحيط والبيئة والمنظر العام الحضري، وهذا 
ساسها القوانين  دتحد  عامة  يجيةواستراتبموجب سياسة 

 
على ا

دوات التهيئة والتعمير.
 
 28وتنفذ عن طريق ا

ليات مراقبة العمران  -2-4-1
 
سند  فيه: موالتحك  ا

 
ا

التشريع صالحيات القوة العمومية للبلديات، في ميدان 
التدهور  معالجة حالتتنظيم ومراقبة العمران، وفي 
عمليات التعمير والتهيئة  كل  الحضري، بتمكينها من إخضاع 

التحقق من التزام  بيتوج  لتدقيق قانوني صارم وردعي حيث 
راضي وقواعد استعمالها مع مراقبة دائمة 

 
تخصيصات ال

 لمطابقة عمليات البناء.

ن تخضع للشروط  
 
في  دةالمحد  وعلى البلديات ا

القوانين والتنظيمات، وكذا الحفاظ على التراث العمراني 
ثرية والمعماري، 

 
والطابع الجمالي، وحماية المواقع ال

والطبيعية، والمساحات الخضراء، والسهر على احترام 
المقاييس والتعليمات في مجال العمران، بما يضمن تطبيق 

استخدام، ومطابقة  كل  معايير ومواصفات وضوابط حيز 
سيسا على 

 
هداف مخططات التهيئة والتعمير. وتا

 
العمران مع ا

الرخص المرتبطة بالبناء  كل  ون سلطة منح ذلك، حصر القان
والتجزئة، والتقسيم والمطابقة والهدم، في يد رئيس المجلس 
الشعبي البلدي، باستثناء تلك المتعلقة بعمليات البناء التي 
و الولية، والتي تعود لسلطة الوالي، مع 

 
تكون لصالح الدولة ا

توسيع هذه السلطة إلى مراقبة ومتابعة عمليات البناء حتى 
 الكلي للمشروع.اإلنجاز 

حكام  لخو  وتُ 
 
صالحية البحث والمعاينة المخالفة ل

عوان البلدية  لكل  القانون 
 
 فينالمكل  من مفتشي التعمير، وا

إدارة التعمير والهندسة العمرانية، الذين  يوموظفبالتعمير 
مام رئيس المحكمة المختصة، ويمكنهم  ونيؤد  

 
اليمين ا

 29عرقلة ممارسة مهامهم. الستعانة بالقوة العمومية في حالة

وبرغم هذه الترسانة الردعية، وصرامة التقييدات التي 
التطبيق الميداني ل يزال محدودا،  فإن  وضعها القانون، 

ى من السلطات البلدية، عدد 
 
حيث يتزايد يوميا، وعلى مرا

 المباني المخالفة للقانون.

هداف الجمالية: -2-4-2
أ
تحديد صورة ذهنية  إن   ال

ماكن 
 
حد ال

 
هداف البصرية لعمليات  ليمث  مميزة ل

 
حد ال

 
ا

هداف الجزئية لفكرة 
 
تنسيق الموقع، وعند الحديث عن ال

ن  يمكن القول  هفإن  التجميل والتنسيق 
 
حد  با

 
هم  ا

 
عناصره هو  ا

ثيرا إيجابيا على  ري، وتؤث  الحس  الجمال 
 
عناصر تنسيق الموقع تا

ساني. فالنفس البشرية تميل بشكل عام ذلك اإلحساس اإلن
لتلك المؤثرات المرتبطة بعناصره من حيث الرؤية والسمع 

و والشم  واللمس 
 
زهار، ا

 
لوان المختلفة للنباتات وال

 
، كرؤية ال

ثير على اإلنسان 
 
و صوت خرير المياه، مما له تا

 
رائحة الورود ا

ثير على سلوكه، حيث 
 
اإلنسان إذا شعر  ن  إنفسيا، وبالتالي التا

بالمتعة البصرية والهدوء ينعكس ذلك على شعوره بالراحة 
 30النفسية.

هم عناصر الوحدة "و
 
حد ا

 
شجار ا

 
تمثل النباتات وال

خضر، وبذلك فهي تمثل عنصر 
 
البصرية من خالل اللون ال

الربط بين العناصر المعمارية المختلفة، كما يمكن تحقيق 
ي تصميم عناصر التنسيق هذه الوحدة من خالل التحكم ف

الصلبة، مما يسهم في تحقيق التوافق واإلنسجام بين هذه 
العناصر والفراغ العمراني، ويمنع ظهور مظاهر التلوث 
البصري، ولسيما ما تسهم به عناصر اإلضاءة واللوحات 

لوان المنسجمة
 
 31."اإلعالنية وال

هناك العوامل المؤثرة على الجمالية الحضرية:  -2-5
على عملية تجميل وتشكيل  رتؤث  مجموعة من العوامل التي 

 الفراغات العمرانية واختيار عناصر التنسيق المالئمة للفراغ،
 .وباإلنسانوتنقسم هذه العوامل إلى عوامل تتعلق بالفراغ 

 العوامل المتعلقة بالمكان -2-5-1

 
أ
البعد التاريخي للمنطقة  ليمث   العوامل التاريخية: -ا

البعد  ليمث  عامال هاما في تجميل البيئة العمرانية، حيث 
الزمني شاهدا على التغيرات المتالحقة في الفكر الثقافي، 
ثرها الواضح في التشكيل العمراني والنسق البصري 

 
والتي لها ا

للمنطقة، من خالل مشاهد بصرية مختلفة داخل المنطقة 
من إحياء الوحدة العضوية البصرية  بد  ل ثم  الواحدة، ومن 
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للمناطق التاريخية، وحماية الثروة التراثية ذات الطابع المميز 
المنطقة، ومنها عناصر تنسيق الموقع  ناتمكو  من خالل كافة 

 32التي قد تعكس الحقب الزمنية للمنطقة التاريخية.

الستعمال الوظيفي  ليمث   العوامل الوظيفية: -ب
اختيار العناصر بما يتناسب مع احتياجات  ،للفراغ

المستخدمين بحيث تنعكس وظيفة الفراغ في تشكيالت 
العناصر المعمارية البصرية ويكون لهذه التشكيالت خصائص 

استعمال، فالفراغات التي تختص  لكل  بصرية عامة مميزة 
)تجارية، إدارية، سكنية...( تحتاج إلى  دةمحد  بوظائ ف 
 رويوف  الطابع الخاص لهذه الستعمالت  قيحق  تصميم 

 33احتياجاتها الوظيفية. 

ن  ''نجد مثال 
 
ممرات الحركة في الفراغات ذات الطابع  ا

بالنتظام والتساع لستيعاب الحركة والتوقف  زتتمي  التجاري 
ماكن العرض، والمواد المستخدمة تتناسب مع ك ثافة 

 
مام ا

 
ا

ي الفراغات ذات الطابع الحركة ف اتممر  حركة المرور، بعكس 
بالتعرج الخفيف إلتاحة الستمتاع بالحركة  زتتمي  السكني فهي 

ماكن الجلوس  زوتتمي  وزيادة فرص اللتقاء 
 
بالتوجيه نحو ا

 34والمناظر.''

موقع خصائصه  لكل   العوامل الطبيعية: -ج
هميته  لتتشك  المميزة، التي 

 
من خالل إمكانياته الطبيعية وا

الوظيفية على مستوى المدينة التي يقع فيها وذلك على النحو 
 التالي:

مكانات الطبيعية: - تتصف بعض المواقع  الإ
ميزة خاصة، مثل اختالف في المناسيب،  ابخصائص تكسبه

و 
 
و وقوعها في منطقة غابات  رتوف  ا

 
مورد مائي طبيعي، ا

تحتاج إلى تنسيق بصري لستغالل هذه طبيعية، وبالتالي 
 فويتوق  المميزات وتطويرها بالتكامل مع صفاتها الطبيعية. 

رض، فيمكن  نالميعلى درجة  هوتنسيقتخطيط الفراغ 
 
ال

رض بطريقة معمارية هندسية، 
 
للمصمم التعامل مع شكل ال

و بطريقة طبيعية، فتصميم الطرق والممرات في الفراغات 
 
ا

ث  مثال 
 
ن  والطبوغرافية.باختالف المناسيب  ريتا

 
 يتم  ويراعى ا

رض، ويمكن استغالل 
 
تصميمها بما يتناسب مع شكل ال

تضاريس الموقع في فصل الستعمالت المختلفة وتوفير 
مان إضافة إلى حجب الضوضاء المرورية.

 
 35الخصوصية وال

قد  زمتمي  بعض الفراغات بموقع  عتتمت   الموقع: -
همية وظيفية، )وسط المدينة 

 
طراف المدينة -يضفي عليها ا

 
-ا

(، وبالتالي تحتاج إلى دراسة لتطويرها ...مداخل المدينة

وخاصة من النواحي البصرية لتحقيق التوازن بين الحتياجات 
 36الوظيفية وصفاتها الجمالية.

اإلمكانات القتصادية  رتؤث   العوامل القتصادية: -د
للمجتمع على التكوينات المعمارية المختلفة، ويبدو ذلك 

بين مجتمعين مختلفين في الحالة  اقارن  واضحا إذا ما 
القتصادية حيث يرتبط اختيار عناصر التنسيق للفراغ 
العمراني بالعامل القتصادي وتكاليف اإلنشاء، من حيث 

لى نوع النشاط الممارس اختيار نوع المواد، والذي يعتمد ع
وطبيعة المنطقة والطبيعة الطبوغرافية، وطبيعة التصميم 
م نظام طبيعي(، تكاليف الصناعة والصيانة 

 
)نظام هندسي ا
 لعناصر التنسيق.

خر  العوامل التكنولوجية: -ه
آ
تختلف من عصر ل

خر، وهي ترتبط بمواد البناء والطرق المتبعة 
آ
ومن مجتمع ل

ساليب العلمية والتكنولوجيةفي اإلنشاء، باإلضا
 
 .فة إلى ال

مواد  روتؤث  مادة بناء تقترح طرق اإلنشاء التي تتالءم معها  وكل  
البناء وطرق اإلنشاء على شكل ومكونات الفراغات العمرانية، 
ويبدو ذلك واضحا في العمارة الحديثة إذ ينعكس التطور 
ساليب 

 
الهائل في مواد البناء الحديثة وطرق اإلنشاء وال

التكنولوجية عليها، ويظهر ذلك واضحا في ضخامة المقياس 
 37س.الشديد في الشكل واللون والملم عوالتنو  

نسان قةالمتعل  العوامل   -2-5-2  بالإ

 
أ
وهي عبارة عن  العوامل الجتماعية والثقافية: -ا

الظواهر التي يشترك فيها مجموعات كبيرة من الناس في 
مجتمع من المجتمعات، مثل الحاجة إلى العالقات 
و الرتباط بالطبيعة وكذلك التقاليد 

 
و الخصوصية ا

 
الجتماعية ا

خر 
آ
والعادات المشتركة، وتختلف تلك الظواهر من مجتمع ل

الموروثة.وتلعب حسب خلفيته الثقافية وعاداته وتقاليده 
العوامل الجتماعية دورا في تصميم الفراغ واختيار عناصر 
شجار لحجب الرؤية وتوفير 

 
التنسيق، فيمكن استخدام ال

الخصوصية على مستوى مرتفع، واستخدام الحواجز النباتية 
والشجيرات إضافة إلى فروق المناسيب في الفراغ لحجب 

ن  الرؤية على مستوى منخفض، كما 
 
ه وتصميم مقاعد توجي ا

 38الجلوس له دور هام في تكوين العالقات الجتماعية.

من: -ب
أ
مان  بتتطل   عوامل ال

 
من وال

 
عوامل ال

رض  مةءمال
 
نشطة مثل ال

 
والممرات  دةالممه  تفاصيل الفراغ لال

سوار للحماية في 
 
والميول المناسبة لنوع الحركة، ووجود ال

طفال، واختيار نوعية اإلضاءة المناسبة وتوفير 
 
ماكن لعب ال

 
ا

الالفتات والعالمات اإلرشادية، واختيار نوع المواد وغيرها من 
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بعادها  بتتطل  التفاصيل التي 
 
عناية في تصميمها، واختيار ا

من. فمثال البتعاد عن اختيار عن قلتحق  ومواصفاتها 
 
صر ال

الملمس الناعم سهل الخدش والك تابة عليه، وكذلك عدم 
شجار الشوكية وغيرها من العناصر غير المالئمة.

 
 39استخدام ال

 دتعد   ''إن   نوع النشاط وطبيعة المستخدمين: -ج
نشطة 

 
جناس مستخدمي الفراغات،  دوتعد  ال

 
عمار وا

 
إلى  ييؤد  ا

إعداد  ميحت  تباين في عناصر التشكيل البصري للفراغ بما 
بما يتناسب مع نوع  ناتهالمكو  التجانس البصري  قتحق  دراسة 

''فالعديد من الدراسات 40النشاط وطبيعة المستخدمين''.
ثبتت 

 
ن  ا

 
فراد داخل الفراغ تختلف حسب النوع  ا

 
احتياجات ال

احتياجات  الجتماعي، فاحتياجات النساء تختلف عن
في اختيار عناصر التنسيق من خالل  ريؤث  الرجال، وذلك 

مان لفئة النساء  رتوف  مراعاة العناصر التي 
 
الخصوصية وال

و إنشائية لحجب 
 
طفال مثل استخدام عناصر طبيعية ا

 
وال

الرؤية ومنع التصال السمعي، توفير عناصر اإلضاءة كافية، 
 41وتوفير عناصر اإلرشاد والمراقبة.''

''كما يختلف تصميم عناصر التنسيق حسب نوع 
عمار وطبيعة المستخدمين، فال 

 
توافر  يهم  النشاط واختالف ا

طفال 
 
مسند للذراعين في تصميم المقاعد في مناطق لعب ال

مثال، بينما من الضروري تواجدها في تصميم مقاعد كبار 
ماكن النتظار تحتاج 

 
ماكن الجلوس واللعب وا

 
السن. كذلك ا

شجار ذات النوع الخيمي سريعة النمو 
 
نواع معينة من ال

 
إلى ا

 42لها''. صةالمخص  وتتناسب مع المساحات 

لها يفض  وفي دراسة لتحديد العناصر التي 
نلعناصر تنسيق الموقع، وجد  نوالمستخدم

 
الساللم  ''ك ثرة ا

ثير لدى فئة الشباب، بينما كانت 
 
والمنحدرات لم يكن لها تا

 ليفض  سببا في منع فئة كبار السن من زيارة الفراغ، كذلك 
رضية 

 
طفال وال

 
رضية الملساء لال

 
البتعاد عن استخدام ال

شديدة الخشونة التي قد تؤذيهم، ول يستخدم لكبار السن 
رضية الرملية.''

 
 43ال

شار  دور عناصر تنسيق الموقع: -2-6
 
إلى  لينشا

، وهي )المسارات، للمدينةخمسة عناصر للصور الذهنية 
عالمات الموقع، نقاط المناطق المتجانسة عمرانيا، الحدود، 

وقد نظر إلى الفراغات العمرانية العامة كنقاط  44التجمع(.''
نشطة، وتساعد على تنظيم  زتترك  تجمع عمرانية، 

 
فيها ال

 التشكيل العمراني للمدينة.

في  رةالمؤث  عند معالجة العناصر البصرية  ''ولبد  
عنصر منها متداخال، وذا  كل  اإلدراك الذهني للمدينة، اعتبار 

خرى فالفراغات العمرانية 
 
صلة كبيرة ومتكاملة مع العناصر ال

حد عناصر الصورة الذهنية للمدينة، وتلعب  وناتها هومكو  
 
ا

دورا هاما في تكوين النطباع الذهني وعناصر تنسيق الموقع 
حد مكوناتها 

 
دورا وظيفيا وجماليا بالفراغ، وتعطي  يتؤد  كا

 45نيا وهي تكمل الصورة الذهنية''.مقياسا إنسا

في وضوح اإلدراك  هام دور ولعناصر تنسيق الموقع 
ذلك من  ضحويت  البصري وتكوين الصورة الذهنية للمكان 

 مجالت وهي: ةعد  خالل 

الناحية الجمالية  ىتتجل   الناحية الجمالية: -2-6-1
بما  هاوتصميم هاوتنظيممن خالل تنسيق العناصر الالزمة 

منها وما يالئم الطابع العمراني للمنطقة  كل  يتناسب مع مكان 
، لكي تكون هذه العناصر عناصر جذب بصري وذات دةالمحد  

 ذلك من خالل:  قويتحق  مظهر جمالي، 

لوان عناصر التنسيق بعضها مع بعض لتحقيق  -
 
ربط ا

المظهر  نيكو  النسجام التام بينها والتكامل اللوني الذي 
 هذه العناصر. قهتحق  الجمالي الذي 

ن  -
 
نها ا

 
مظهرا  لتشك  تصميم العناصر التي من شا

ي الهدف منها تحقيق الجانب الجمالي مثل: 
 
جماليا فقط، ا

و النصب التذكارية...( والتي تكون إضافة 
 
)العناصر المائية ا

 .لكونها عنصرا جماليا يمكن من خاللها تحقيق الجانب الرمزي 

هتمام بتناسق اللوحات واإلعالنات من حيث ال -
لوانها وانسجامها مع المحيط.

 
 موقعها وا

وتناسق التصاميم لعناصر  الوحدة البصريةتحقيق  -
 التنسيق مع الطابع العام للمكان.

شجار التي  -
 
هم عوامل جمال الفراغات  د  تعزراعة ال

 
ا

من مظهر جمالي وبصري وراحة نفسية للناس  قهتحق  نظرا لما 
 46الهوائي والصوتي. ثالتلو  وحماية البيئة من 

يعالج  الناحية الوظيفية والسالمة العامة: -2-6-2
تصميم عناصر التنسيق والتجميل المشاكل التي تعاني منها 
المدينة، كما تعمل كعنصر جمالي وعنصر جذب للفراغ، إلى 

 جانب دورها الوظيفي من خالل ما يلي:

الهتمام بنوعية المواد التي تصنع منها عناصر  -
 التنسيق.

سوار والحواجز التي تفصل  -
 
الهتمام بتوفير ال

ماكن مرور 
 
لتحقيق السالمة العامة  باتالمرك  الفراغات عن ا

لمستخدمي الفراغ، وذلك لضمان عدم اختالط حركة سيرهم 
 بالمركبات.
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ماكن جلوس مريحة، وتدعم  -
 
الهتمام بتصميم ا

 العالقات الجتماعية والتواصل الجتماعي.

نها توفير الراحة واإلرشاد توفير العنا -
 
صر التي من شا

للناس عبر توفير عناصر معينة، مثل: العالمات اإلرشادية 
 والالفتات.

 47الهتمام بنوعية اإلضاءة المالئمة. -

ثير دتتحد  وهي  المشاكل الجمالية: -2-6-3
 
 بالتا

 على تشكيل الفراغ وصورته لدى المستخدمين ومنها: السلبي

البصري الواضح من خالل واجهات  هالتشو  انتشار  -
مواد الالفراغ والمباني المحيطة فيالحظ الخلط الواضح في 

لوان ولسيما في واجهو
 
 المبنى الواحد. ةال

عشوائية الالفتات التجارية وطابع المظالت الخاصة  -
و المظهر.

 
و اللون ا

 
 سواء بالحجم ا

 في التشكيل المعماري. عوالتنو  غياب الوحدة  -

تشكيل عناصر الخدمات وتوزيعها في الفراغ يقطع  -
 الستمرارية في امتداد المحور البصري.

وغير المتعمد نتيجة قلة الوعي  اإلتالف المتعمد -
 والهتمام من قبل المواطنين.

ثيث  انعدام -
 
الهتمام والصيانة لعناصر التا

 .والتنسيق

ثيث مما  عدم -
 
لوان عناصر التنسيق والتا

 
الهتمام با
 يضفي بعض الملل والرتابة.

الجمود في التصميم الهندسي المتناظر للفراغ وتوزيع  -
 48عناصر التنسيق.

طار التطبيقيالثالمحور الث  لدراسةونتائج ا : الإ
جراءات المنهجية -1  الإ
 مراحل تطور مدينة سطيف -1-1

 

حمر  باللونالجغرافي موقع سطيف  -
أ
مقارنة ال

قليم   الجزائر.باإ

 :الفرنسي الحتالل مرحلة -1-1-1

 
أ
ة -ا

أ
 المستعمر دخول منذ :1839/1954النواة  نشا

 عرفت 1962 غاية إلى 1839 سنة سطيف منطقة الفرنسي
ن فبعد هامة، تغيرات المدينة

 
نقاضا كانت ا

 
 يرجع لبنايات ا

 واستقر   الفرنسي المستعمر جاء الروماني، العهد إلى تاريخها
شار إلى ذلككما  الستعمارية، المدينة ببناء قام حيث ،بها

 
 ا

 تم  الوقت  هذا في Xavier Malverti تير كزافي  ي مالفا
ختصين في تقنية المسح(، مسيرين مهندسين )متوظيف "

 بيني الجزائر في الفترة الممتدة إنشاؤها ف تم  إداريين لمدن و
عمالهم نزعة براغماتيةضفون ، وهم ي1860و 1840 سنة

 
 على ا

دوات حضرية يمكن تطبيقهاهذه الميزة مكنتهم 
 
 من خلق ا

 ويمكن لمس هذه الميزة في ،على مناطق مختلفة جدا
ساسيين 

 
 إلى عالتطل  من عملهم: القدرة على عنصرين ا

 ذه المخططات ع لى مر الزم ن وذلكالمستقبل وتصور تطور ه
 49" .منذ بداية وضع المشروع

و وضع 1843سنة  تمثل و"
 
 في حضري  لمخطط ا

 Premier plan urbain de Sétif".50 سطيف

مر المساجد، تحت وبناء للبريد مراكز إنشاء وتم  
 
 ا

 إصدار ثم ،1845 مسجد العتيق إنشاء مثل 1845 سنة صدر
وربية، حيث النواة إنشاء يتضمن 1847ملكي قرار

 
 إنشاء تم   ال

 وتم 1856 الحفالت وقاعة المدينةفندق  ،1855 البنك
راضي استغالل

 
فريل 26 بمرسوم كما الخصبة، ال

 
 منها 1863 ا

لف هك تار. 20استغالل  امتياز
 
 لشركات امتيازات منح 51ا

جنبية
 
راضي من ا

 
سويسرية  لشركة الزراعية ال
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compagnegenevoise محيطة قرى  تشكيل على عملت 
 الحاسي، فرماتو، الطريق، عين السفيهة، بالمدينة عين

خرى  تجهيزات إنشاء تم كما الموس، عين الباز،
 
 :مثل ا

ولى  الدرجة من محكمة -
 
 .1866ال

حاليا  باديس ابن SaintMonique كنيسة إنشاء -
1867. 

حاليا  قيرواني Collège colonial مدرسة إنشاء -
1873. 

خرى  إدارية مراكز -
 
خذت وعليه :1874ا

 
 المدينة ا

 هما:  اجد   مهمين بشارعين النواة

 ومحاط القلعة مكان :الشمال في العسكري  الشارع -
 52عسكرية. بثكنات

 كبير باستغالل زيتمي   :الجنوب في المدني الشارع -
 الفترة هذه في للمعمرين الحياة مظاهر يعكس للمجال،
رصفة مع واسعة طرق  :بحيث

 
شجار مزينة ا

 
 محالت ،با

ثالث  إلى الشارع هذا وينقسم وعمارات. مساكنو ودكاكين
خرى وهي: شوارع
 
 ا

Avenue Jean Jaurès -  ول
 
 .حاليا 1954 نوفمبر ا

Avenue Clemenceau -08 حاليا 1945 ماي. 

 Avenue Paul Doumer-.53السعيدبوخريصةحاليا 

وصلت
 
 قسنطينة باتجاه حديدية سكة بخط المدينة ا
سوار وهدمت1925  سنة  الشرقي بالجنوب

 
ت كان التي ال

 كل   في حركة التعمير توامتد   بشوارع وعوضت بها، تحيط
ك   هن  إ القول يمكن وهنا التجاهات،

 
ول دتا

 
 خارج تعامل ا

ول ظهور  وبالتالي القلعة المدينة
 
سوار خارج حضري  وعي ا

 
 ا

غراض فارغا المجال ب ترك وتميزت المدينة هذه
 
 عسكرية. ل

 الشمالية. القلعة: في الشمال بجاية باب -

 الحدائق منابع من تشكل: في الغرب الجزائر باب-
مير Exorlean للتنزه حديقة إلى باإلضافة الحياة

 
 القادر عبد ال

ثار نظرا الهواء على مفتوح كمتحف والتي تعتبر حاليا،
آ
 لال

 مستشفى خلق إلى باإلضافة تحويها، كانت التي والتماثيل
 .1939مدني 

حياء وتشكل في الجنوب: بسكرة باب -
 
 وراء محيطة ا

 عرب سوق تموضع للشرطة، الرئيسي والمركز العدالة قصر
marché arabe  ونهج Leclercوملعب Egirunt، حديقة 

 Albertini ثانويتي مالحظة ويمكن Erlacier حاليا قصاب
 54.) قيروانيو قايد مليكة للفتيات( جديدة

 يحوي المحطة حي في الشرق: قسنطينة باب -
 للحبوب ومخازن مطاحن  إلى باإلضافة مساكن

compagnegenevoise، مام الحي هذا يتموضع
 
بو مسجد ا

 
 ذر ا

والذي  1928 المحطة عمال وحي مسيحية، ومقبرة الغفاري،
 البرجوازية تسكنها خاصة حدائق تضم   بمساكنيتميز 

نشئ والذي المتوسطة
 
 05.55رقم الوطني الطريق بحواف ا

حياء ظهور  -ب
أ
 وهذا :1954/1962 المحيطة ال

 هذه في المتبعة الفرنسية العسكرية السياسة إلى طبعا راجع
 التعذيب. والضطهاد، التقتيل محتشدات، إقامةمن  الفترة
د   ما هذا

 
حياء إقامة إلى ىا

 
و ا

 
 النواة، المدينة بحواف عاتتجم   ا

حياء. هذه بين ومن
 
 :ال

 حي قطع ظهور  الريف من النازحين المضطهدين -
رضية اشتروا بحيث :  1954طنجة

 
 منازل ببناء وقاموا صغيرة ا

 منها مراقبة مراكز تموضع الحي هذا ظهور  وتضمن عليها،
Ancien parc à fourrageالغرب، في المدنية ، الحماية 

garde mobile مدرسة بناء حاليا، مع الوطني الدرك مركز 
 عبدو الشيخ مدرسة حاليا l’école maternelleابتدائية

 تواجد مع اإلسالمية، المقبرة مقابل الجنوب في ،1956سنة
 نسجل المرحلة هذه في .الجنوب في واليهود للمسلمين مقبرة
-Gailletتجزئة  وتمركز النخلة لديار جماعية عمارات بناء

Pierre بيرقاي،  شارع سمي 1956 بعد الجزائريين، للمدنيين
ن ننسى ل كما

 
ن   هننو   ا

 
 حقول عن عبارة كان المجال هذا ا

 الجنوب في بونشادة اإلمام حول المساكن هذه وبنيت للقمح،
 56.بسكرة نحو 28رقم الطريق بمحاذاة الغربي

 الحضري  للتشريع كامل تعميم 1960 سنوات في
ولى وللمرة الجزائر في الفرنسي

 
نجزت ال

 
 وتم   خاصة دراسات ا

بين  سطيف PUD الموجه الحضري  المخطط وضع
1959/1960. 

 الستقالل مرحلة-1-1-2

 
أ
و   كان: 1962/1970 التنموية المخططات -ا

 
 هذه لا

 كان والذي ،1967/1970الثالثي  طالمخط   طاتالمخط  
ولى بالدرجة موجها

 
ما الصناعي، القطاع في لالستثمار ال

 
 ا

بعض  إنشاء بإتمام تميزت الفترة فهذه للعمران بالنسبة
 مخطط إطار في"المستعمر  تركها التي السكنيةالمشاريع 
هم   ،"قسنطينة

 
 الجميل الهواء حي :المشاريع نذكر هذه وا

 سنة مسكن 121 الجديد السور  حي .1962سنة  مسكن 130
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 بوعروة حي .1968سنة  مسكن 230سينيستال حي .1966
 .1970سنة  مسكن 120 بيزار حي.1969سنة  مسكن 150
 1970.57سنة  مسكن 80حي

 الكبرى  السكنية التجمعات مرحلة -ب
 السكنية التجمعات الفترة بظهور  هذه زتتمي   :1970/1985
ن   السكن باعتبار من المواطنين حاجاتتلبية  الكبرى 

 
 هذه ا

زمة عرفت الفترة
 
 السكن قطاع جعلما  هذا حادة، سكن ا

ول،  الرباعي التنموية المخططاتفي  بحدة نفسه يفرض
 
ال

الولئية  القطاعات القطاعية، المخططات الثاني، الرباعي
 مسكن 750 :التالية المشاريع إنجاز المرحلة هذه رويتصد  
 المعبودة حي مسكن 300.الشمال في مسكن 600.بيالر
 طريق المدينة جنوب في مسكن 1000الجزائر. طريق

 .المسيلة المدينة طريق جنوب في مسكن 400.المسيلة
 الجديدة وظهور مشاريع المنطقة الحضرية  باإلضافة إلى

 :من كل   في صيصاتحت

 قطعة 116 فرماتو .ZHUNمسكن  1006و 1014 -
رض

 
 58مسكن. 266 الطريق عين .ا

 هذه زتتمي   :1985/1998العقارية  الوكالت -ج
 الوكالت لعبت بحيث السوق، اقتصاد نحو بالتجاه الفترة

 وإنجاز جهة من العقارية المضاربة في مهما دوراالعقارية 
 الفردي النمط تحكم ثانية، كما جهة من السكنية المشاريع

من  الجتماعية الطبقات تمكين الجديدة السياسة هذه في
 والشمال الشرق  من المدينة فتوسعت سكن، مشروع تحقيق

 مسكن، 1014 ل cnep البرنامج الجتماعي تكملةالشرقي 
 باإلضافة والحتياط، للتوفير الوطني الصندوق برنامج
 .مسكن1006على

 )عين الضحوية القرية نحو السكان تحويل وتم  
 إنجاز إلى باإلضافة لها السكنية البرامج واستمرارالطريق(، 

 تجزئة حشمي حي ك توسيع صيصاتحوت سكنية مشاريع
ول حي دالس، بوعروة حي، 01رقم

 
ولد تجزئة نوفمبر، ا

 
 ا

، "مرواني"، "شادلي"لتجزئة  العقارية براهم، التعاونيات
و الجيوب المجالت استغالل

 
 حي من كل في الفارغة ا

 عمومية ووضع مرافق الخمسة، المعدومين ثليجان، يحياوي،
 .Cnasat -Eriad -L’inspectionبيزار بحي وشركات

خرى  تجهيزات على المدينة توفر لىإ باإلضافة
 
 ا

رشيف، حديقة كالفنادق،
 
 مؤسسة الجامعة، التسلية، ال

 المستقبل، لحي المغطاة السوق بوعروة، بحي سونلغاز
 مركز المعبودة، يحياوي، شمال بقاق بن) في ابتدائية مدارس

 من المرحلة هذه وتعد   .الجديدة( الحضرية المنطقة يحياوي،
هم  

 
 المساحةحيث  المجال استهالك حيث من المراحل ا

 هك تار 2073إلى 1980 سنة هك تار 895 للمدينة المعمورة
ي ، 1990سنة 

 
 هك تار، 1178  تقدرب بزيادة تضاعفتا

 إلى سنة، باإلضافة/هك تار 107يعادل سنوي ومتوسط
 هك تار، 1008.88على تتربع حيث العقارية الترقية مشاريع

ما
 
 صناعية مشاريع فتشغلها هك تار 162.22باقي المساحة ا

 بONAMA العتاد الفالحي وحدة إنشاء تم   إذ واقتصادية،
 كل   في عاتوس   شهدت كما للمدينة، الغربية الشمالية المنطقة

خر في وبلغت النشاطات، ومنطقة الصناعية من المنطقة
آ
 ا

ي هك تار، 2210المدينة  مساحة المرحلة هذه
 
 137 بزيادة ا

 11.42 قدره سنوي استهالك وبمعدل سابقتها عن هك تار

 .سنة/هك تار

 جميع في امتد المجالي التوسع فإن   سبق لما خالصة
ن   إل التجاهات،

 
 والجنوبية الشرقية الناحية الشمالية ا

كبر تطورا عرفتا الشرقية
 
خرى، الجهات من ا

 
 خطة"متبعا  ال

 رجسو رنستباإ  للعالم Zonal-consentric المركزي  النمو
BurgessErnest الحلقات تركيب لكن العام، متخذا شكلها 

ة  ذات المدن به تمتاز ما وهذا متناوب،
 
 الستعماريةالنشا

ن نجد حيث السهول، في الواقعة
 
وربي المركز ا

 
 محاط ال

حياء 
 
حياء من حلقة تليها المعمرينبا

 
 الكالسيكية الضواحي ا

 حلقة رابع شكلت الدولة كما مبادرة الجديدة الضاحية ثم
 59المدروسة. الثانوية للتجمعات

لى يومنا هذا:  1998 ذمن-د عرفت هذه المرحلة ظهور اإ
خر للسكن وهو السكن التساهمي

آ
نواعه بكل   نمط ا

 
والذي  ،ا

، يتمثل هذا 1998مارس15كان نتيجة لقرار وزاري صادر في 
النمط من السكن في عملية مساهمة بين الدولة والمواطن في 

موجه للطبقات التي ل  عملية بناء وامتالك مسكن وهو
مسكن حيث يقدم الصندوق الوطني للسكن  اءاقتنتستطيع 

 60مستفيد من هذا السكن. لكل  مساهمة مالية 

وسط مدينة يتشكل المكانية للدراسة:  الحدود-1-2
كما قدمه  الستقاللمن مجموعة شوارع تحيط بساحة سطيف 

 .مدينةاللنا المكلف على مستوى الفرع البلدي لوسط 

 ) Le centre-villeوسط المدينة 
 
 ىسم  يُ كما  البالد وا

  هو حي متكون (في مدينة سطيف لدى عامة الناس
 
ساسا من ا

 بعضكما تتواجد بها  ،الستعماريةبنايات ترجع الى الحقبة 
القطار  محطةحي  المؤسسات الحكومية يحده من الشرق 

(La Gare)،  ومن الشمال الشرقي حي(لنغارLangar)،  ومن
ما ،(Parc-attractionحديقة التسلية)الشمال 

 
من الغرب  ا
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بينما  (LesCombatants) المحاربينوحي  الجنانحي  هفيحد  
ساحة باب للحافالت و ساحة قصابمن  كل  يحده جنوبا 

 61.بسكرة

 

 رسم توضيحي لحدود وسط مدينة سطيف. -

ن نوفر الجهد والوقت 
 
نه ليس باإلمكان ا

 
وجدنا ا

، خاصة والمال لدراسة كل الشوارع المشكلة لوسط المدينة
والذي يتطلب حالت  من خالل تطبيق منهج دراسة الحالة

جل التحكم في المنهج والموضوع 
 
صغيرة الحجم من ا

، لذلك اقتصر البحث التركيز على الشارع الرئيسي المدروس
لوسط المدينة بالخط الطولي )من الشرق إلى الغرب(، 

 نادي الضباط وما يقابلها ثانوية القيروانيحدود تحديدا من و
على واجهات كل المباني  التركيزوتم  ،الشارع الرئيسيبمرورا 

و خاصة للمدينة
 
 الممتدة على طول الشارع سواء حكومية ا

رصفة والمحالت وكل مكونات الشارع
 
. ثم ساحة وال

ين يتواجد المعلم المميز لمدينة سطيف عين 
 
الستقالل ا

و خاصة، 
 
رصفة وبناءات حكومية ا

 
الفوارة وما جاورها من ا

و حديثة
 
المسجد إلى غاية حدود  للدراسة الميدانية تاريخية ا

الصورة كما هو مبين في العتيق وما يقابله قاعة الحفالت 
 . الفضائية

 

صورة فوقية لمنطقة الدراسة عن طريق  -
googleearth. 

سباب -1-2-1
أ
 الدراسة منطقة اختيار ا

 
أ
همية -ا

أ
همية تنبع للمنطقة: الرمزية ال

 
 الرمزية ال

همية من للمنطقة
 
 بداية فهي نواحي، عدةومن  التاريخية ال

حياء من والذي يعد المدينة وسط في تقع
 
 التي التاريخية، ال

وخاصة  منذ الدولة البيزنطية إلى يومنا هذا العمرانفيها  امتد  
 المنتهجة الستعمارية السياسة إن" .الستعماريةالمرحلة في 

وربيين تخدم كانت
 
هالي فقط ال

 
ما ال

 
 منهم انتزعت فقد ا

راضيهم
 
 مثل التعسفية القوانين من سلسلة بسبب وذلك ا

 بمساعدة تمت وهذه العملية ،lois warnier فاريني قانون
سمالية العقارية والشركات الكبرى  البنوك

 
 وبذلك والرا

كبر على الجزء جنيف شركة تحصلت
 
راضي من ال

 
 الفالحية ال

وروبية الدولة وإنشاء سطيف، بمنطقة
 
ثر على ال

 
الملكي  القرار ا

ثار من الك ثير استغلت ولقد ، 1847 سنة الصادر
آ
 الرومانية ال

ربع تحددت المدينة النواة ولقد عسكرية، ك تك تالت
 
 جدران با

ربع على مفتوحة محيطة
 
 واضحي بقسمين وتميزت جهات ا

 في عسكرية ثكنات على يحوي الروماني القسمهما  المعالم
عالية  والخضر بالفواكه غني الجنوبي والقسم الدفاع، حالة

 62."الجودة

همية -ب
أ
همية هذه وتظهر للمنطقة الوظيفية ال

 
 ال

 تقع فهي ناحية فمن وظائ فها، وتعدد المنطقة حيوية في
هم جزء الوهي  بوسط المدينة،

 
 للمدينة الرئيسي الشارع منال

 المؤسسات من العديد به وتتمركز ،1945ماي  08المسمى 
 الترفيهية الخدمات من والعديداإلدارية والثقافية،  والمقرات
 .والتجارية

 وتحليل رصد من تبين منطقة الدراسة: مشاكل -ج
ن الميدانية، الزيارات خالل من المنطقة

 
 من تعاني المنطقة ا

ثرت والتي المشاكل من العديد
 
و بشكل ا

 
خر ا

آ
الشكل  على با

 :نحددها في للشارع الرئيسي بوسط المدينة الجمالي

 الوظيفية * المشاكل

رصفة استخدام -
 
صحاب الدراجات  من المشاة ا

 
قبل ا

النارية والهوائية مع عدم وجود مسار خاص بهم، إضافة إلى 
 برفقتهمبعض المارة الذين يصطحبون ل غير السوي سلوكال

 الكالب.

 البنية شبكة ك فاءة وانخفاض العامة الخدمات نقص -
ساسية

 
 والمؤدية الطرق المحيطة شبكة حالة وتدهور  ال

 .للشارع
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ثيثال بعناصر الهتمام عدم -
 
هيلها والتنسيق تا

 
 وتا

 .مستخدمي الشارع لحركة

ثيث العصرية  -
 
غياب تام للعديد من عناصر التا

 والمتطورة خاصة التكنولوجيات الحديثة.

 المؤثرة بالمشاكل دوتتحد   الجمالية: * المشاكل
 الشارع الرئيسي بوسط المدينة تشكيل على سلبية بصورة
 :ومنها المستخدمين لدى وصورته

 واجهات خالل من الواضح البصري  التشوه انتشار -
 من البناء مواد في الخلط الواضح فيالحظ المحيطة، المباني
لوان حيث

 
نواع ال

 
 واجهة في ولسيما المستخدمة، المواد وا

دوار واجهاتب الهتمامبعض  فنلحظ الواحد، المبنى
 
 ال

رضية
 
دوار باقي صيانةعدم إهمال و مع ال

 
 .ال

 الخاصة المظالت وطابع الالفتات عشوائية -
و بالحجم سواء التجارية، بالمحالت

 
و اللون ا

 
 مما ،شكلال ا

 من ويقلل الشارع امتداد على النسجام عدم من نوعا يوجد
 .الشارع لمستخدمي البصرية الراحة

 المعماري. التشكيل في والتنوع الوحدة غياب -

جمالية والوظيفية على غرار بعض العناصر ال تالفإ -
حواض 

 
بهذه  الهتمامعدم و الوعي قلة عن الناتج الزهور،ا

 .التفاصيل

ثيث لعناصر والصيانة الهتمام قلة -
 
 .والتنسيق التا

لوان الهتمام عدم -
 
ثيث التنسيق عناصر با

 
 مما والتا

 والرتابة. الملل بعض يضفي

 للشارع المتناظر الهندسي التصميم في الجمود -
 .التنسيق عناصر وتوزيع

ش -
 
و العناصر الطبيعية عدا غياب تام لعنصر ال

 
جار ا

شجار بساحة  بعض
 
 .الستقاللال

 دراسةال تامتد الحدود الزمنية للدراسة: -1-3
 2019سنة نهاية إلى  2016من سنة الممتدة شمل الفترة تل

والتي تميزت بمتابعة تقدم مشروع الترامواي الذي شكل 
خاصة بالشارع الرئيسي لوسط جدا  امهم افجائي اعنصر 

حدث تغييرات ك ثيرة في المجال من خالل 
 
المدينة، حيث ا

تجاوز العديد من العناصر القديمة المكونة لوسط المدينة 
مام حركة المركبات من الجهة 

 
خاصة ما يتعلق بغلق الشارع ا

الشرقية باتجاه الجهة الغربية والعكس كذلك، مع اإلبقاء على 
حركة المركبات من الجهة الشمالية باتجاه الجنوبية والعكس 

رضيةكذلك. كما تمت إعادة تهيئة 
 
المجاورة لمسار  ال

ثيثها بشكل يظهر 
 
مسبقا من خالل  امخططالترامواي، وتا

وضع بعض مقاعد الجلوس، ومظالت على جانبي ساحة 
 ،كما تم وضع حواجز حديدية، إشارات ضوئية لستقاللا

رصفة، 
 
شجار بساحة وضع تبليط ال

 
سالل القمامة، غرس ال

المراجع من في او عدد إضافة إلى البحث عن .الستقالل
 .المهتمة

فريل  2017الفترة بين سنة كانت و 
 
إلى غاية شهر ا

هم المعطيات المستقاة من الكم  2019
 
تم التركيز على ا

النظري المعالج إضافة إلى تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة 
، حيث تم النزول إلى الميدان في يوم الميدانية وتنفيذها

ول ك 21/04/2019
 
جل القيام ا

 
دراسة استطالعية، من ا

ولى لتقنية المالحظة القص
 
جل ة ديبالتجربة ال

 
 فاك تشامن ا

المجال وقدرات الباحث الميدانية، وتوالت الزيارات الميدانية 
جل ضبط جدول المالحظة ليهتم 

 
في العديد من المرات من ا

بكل مكونات الشارع، وبعد ضبط تقنية المالحظة، تمت 
من الساعة  مساء   25/07/2019التجربة بنجاح يوم الخميس 

جل الوقو 22:00إلى غاية الساعة  16:00
 
ف على ليال، من ا

بين النهار والليل في فصل  التغيرات الحاصلة في الشارع
الصيف، وكان اختيارنا ليوم الخميس لكون اليوم الموالي 
فراد والجماعات من 

 
سبوع ما يمثل فرصة لال

 
عطلة نهاية ال

جل التجول وقضاء بعض الوقت بالشارع. 
 
تم إعادة تنفيذ وا

بعد الزوال من  10/10/2019ميس تقنية المالحظة يوم الخ
في وهذا  مساء   ثامنةظهرا إلى غاية الساعة ال الساعة الواحدة

  ظل
 
 المناخية الماطرة والباردة. حوالال

بالنسبة لتقنية المقابلة فبعد النزول للميدان بتقنية 
دركنا العديد من الحقائق الواجب طرح تساؤلت 

 
المالحظة، ا

جل الفهم الجيد للعملية التخطيطية، وما يعيقها 
 
حولها من ا

تقنية  استخداموما يساعدها خاصة في الميدان. ما استدعى 
جهزة المقابلة الفردية المفتوحة غير المقننة، مع ا

 
لعديد من ال

سئلة 
 
المسؤولة عن التخطيط الحضري، حيث كانت ا

المقابالت تتمحور حول: المهام الملقاة على عاتق كل جهاز، 
 لتدخ  كذلك الرؤية التخطيطية والجمالية لكل جهاز، حدود 

كل جهاز وخاصة على مستوى الشارع الرئيسي بوسط مدينة 
هم المشاكل والعراقيل القانونية 

 
والميدانية التي سطيف، ا

تواجه المخطط الحضري، تقييم التقنيات والوسائل المتاحة 
سئلة المفتوحة. وكانت المقابالت خالل 

 
إلى غير ذلك من ال

وشهر جانفي  2019مختلفة من شهر ديسمبر فترات زمنية 
2020. 
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داة مساعدة 
 
جهزة المسؤولة عن ووكا

 
ضبط لمقابلة ال

ن   ظل  التخطيط الحضري، وفي 
 
الدراسة تنتمي إلى الدراسات  ا

توظيف تقنية المقابلة كذلك مع مجموعة  ، تم  الستكشافية
ساتذة الجامعيين 

 
التخصصات ذات الهتمام  يذومن ال

المباشر وغير المباشر بالتخطيط والجمالية الحضرية. والتي 
سئلة حول  .تنوعت من حيث المعارف والمشارب

 
وتمحورت ال

لي لمختلف التخصصات واإلمكانات الفكر التخطيطي والجما
العلمية والفلسفية والتقنية المتاحة لبلورة رؤية تخطيطية 
رض الواقع، وكانت على فترات 

 
جمالية يمكن تنفيذها على ا
 . 2020زمنية مختلفة من شهر جانفي 

ا من خالل ، تبين لنالستمارةلتقنية بالنسبة 
ن  ، المستخدمتين التقنيتين

 
لعينة مهمة  اتغييبهناك  ا

للدراسة، تتمثل في مستخدمي ومرتادي وزوار الشارع الرئيسي 
وكان  الستمارةتقنية  لستخدامبوسط مدينة سطيف. ما دفعنا 

وقات متفرقة من نهاية شهر جانفي 
 
. وتم 2020ذلك على ا
الثنائي  Rensis likert رنسيس ليكرتبمقياس  الستعانة

جل ضبط إجابات العينة، و
 
على تقديم إجابات الحث من ا

سئلة  جدية بعيدة
 
عن التخمين غير المجدي. كما تنوعت ال

 بين المغلقة والمفتوحة.

العينة  تعد  : لدراسةا وعينة الحدود البشرية -1-4
و حكم خاص من 

 
القصدية عملية استخدام الباحث لمعيار ا

من تكوين عينة بواسطة اختيار مجموعة  نيتمك  جانبه حيث 
و المؤسسات.

 
فراد ا

 
فالعينة القصدية هي: "العينة  من ال

ساس 
 
المكونة من العناصر المنتقاة بطريقة مدروسة على ا

بعض المتغيرات حتى تكون ممثلة للسكان الذين سحبت 
 63منهم".

هداف ولتحقيق
 
 تتناسب عينة تحديد يتعين المعلنة ال

 بالشكل البحث هذا في تدحد   وقد البحث مجتمع ووضعية
 التالي:

جهزة 
 
 :الحضري  التخطيطعن  سؤولةالم*ال
 المديرية التقنية لبلدية سطيف.  -
 والهندسة المعمارية والبناء. مديرية التعمير -

* مركز الدراسات الحضرية واإلنجاز الحكومي 
U.R.B.A.S. 

 .CLOAسطيف  المعماريين لولية *نقابة المهندسين
ساتذة جامعيون

 
 .مختلفةعلمية من تخصصات  * ا

وزوار الشارع الرئيسي بوسط  و ومرتادومستخدم -
 مدينة سطيف.

نه: ''مفيد في منهج دراسة الحالة:  -1-5
 
يعرف با

ساليب 
 
إعطاء معلومات ل يمكن الحصول عليها با

خرى.''
 
ومنهج دراسة الحالة ''يكون مناسبا لالستخدام 64ا

البحث على ظاهرة معاصرة ضمن سياق عندما يكون تركيز 
استخدامه عندما تكون  لفض  ''يُ كذلك فإنه  65الحياة الواقعي.''

هناك رغبة في دراسة حالة تحتوي على العديد من المتغيرات 
والعوامل المرتبطة مع بعضها البعض وحينما تكون هذه 

هو وبالتالي يكون  66العوامل والمتغيرات يمكن مالحظتها.''
نسب

 
هداف الدراسة ال

 
جل تحقيق ا

 
 .الحالية لالستخدام من ا

يعتمد  مراحل استخدام منهج دراسة الحالة: -1-5-1
ول هذه الخطوات 

 
ساسية، ا

 
منهج دراسة الحالة على خطوات ا

الدراسة ومحدداتها ونوعها وعددها. وتم  محل  هو تحديد الحالة 
 باعتباراختيار وسط مدينة سطيف ليكون حالة دراسة، 

لمدن الجزائرية وهي ضمن المدن عن ا ةجيد عينةمدينة ال
شهدت  المبرمجة في إطار مخطط المدن الكبرى في الجزائر،

المدينة قفزة حضرية بعد إنجاز العديد من المشاريع الضخمة، 
كبر مركز تجاري في الجزائر وبعض الفنادق من 

 
على غرار ا

على  خمس نجوم، مشروع الترامواي والذي يقدم خدمة كبيرة
نه ساهم في تقديم  مستوى

 
النقل العمومي بالمدينة، كما ا

بعض اإلضافات الجمالية على طول مساره خاصة ضمن نطاق 
نها مدينة يسهل بحثها والوصول إليها من طرف 

 
الدراسة، كما ا

نه 
 
الباحث. وتم اختيار الشارع الرئيسي لوسط مدينة سطيف ل

يكون محرك يحتوي على المكونات والعناصر الضرورية ل
ساسي للمدينة على 

 
صعدة وهذا ما نهدف إليها

 
، جميع ال

الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تساهم في تقديم اإلضافة 
 الجمالية المرجوة من وجودها بوسط المدينة.

تي تحديد نوع دراسة الحالة التي سيتم 
 
وبعد ذلك يا

ن هناك العديد من 
 
وضحت الدراسات ا

 
التعامل معها، فلقد ا

نواع 
 
دراسة الحالة مثل: ''دراسة الحالة التفسيرية، ودراسة ا

الحالة الوصفية، ودراسة الحالة المتعددة، ودراسة الحالة 
خير هو  67المتعمقة، ودراسة الحالة الستكشافية''.

 
والنوع ال

لخاص باستكشاف ا، وهو دراستنا الحاليةالمستخدم في 
وضاع معينة ضمن حالة الدراسة، حيث 

 
استكشاف  يتم  ا

نة مساهمة التخطيط الحضري في إبراز العناصر الجمالية المكو
دوات  للشارع الرئيسي بوسط المدينة

 
من خالل التقنيات وال

 المتوفرة.

ما
 
 المطلوب المفاهيم تحديد هيف الثانية الخطوة ا
ول باستعراض مفاهيم الدراسةالمحو  في قمنا فلقد دراستها

 
 ر ال

والمدينة،  ي ومفهوم الجماليةطيط الحضر المرتبطة بالتخ
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ما لفهم موضوع الدراسة، إجرائياوتحديدها 
 
الخطوة الثالثة  ا

ساليب المناسبة إلجراءوالخاصة 
 
 فتم  الدراسة  بتحديد ال

ساسي للمعلوماتالعتماد عل
 
وفر يحيث  ى الميدان كمصدر ا

هدافللباحث المعل
 
 الدراسة.  ومات التي تساعد على تحقيق ا

دوات -1-6
أ
 البحث المستخدمة ا

حيث "يقوم الباحث : قصديةالمالحظة ال -1-6-1
شخاص معينين لتسجيل  بالتصال

 
و ا
 
الهادف بموقف معين ا

يمكن استخدام المالحظة في دراسة الحالة و68مواقف معينة". 
إجراء و ةعينفترة زمنية م مدىعلى  اتعلى نحو إجراء المالحظ

قوالستيثاق من صحة إلل اتالمالحظ
 
 من خالل ينالمبحوث ا

 ةديتم اإلستعانة بتقنية المالحظة القص ،ت والستمارةالمقابال
 وعلى فترات مختلفة بين فصل الصيف والشتاء والنهار والليل.

 طريق عن يتم لفظي تفاعل "هي المقابلة: -1-6-2
ن  المقابلة على القائم لشخص فيها يحاول مواجهة موقف

 
ا

و معلومات يستشف
 
داء ا

 
و ا

 
خر شخص معتقدات ا

آ
و ا

 
شخاص ا

 
 ا

خرين
آ
وتم 69الموضوعية". البيانات بعض على للحصول ا

سئلة لم يتجاوز 
 
بالنسبة  سؤال 12تصميم دليل المقابلة بعدد ا

ساتذة، لتحفيز  10للمؤسسات و
 
سئلة بالنسبة لال

 
 بالمستجوا

كما هو مبين في  ،على تقديم إجابات صادقة وقيمة وواضحة
وهي ل  العنصر السابق الموسوم ب : الحدود الزمنية للدراسة.

 تزال قيد المعالجة والتحليل.

"تقنية إلعداد وجمع البيانات  هي: :الستمارة --1-6-3
سئلة والبيانات المعدة 

 
خذ شكل سلسلة من ال

 
المرقمة با

فراد،  هدة توج  موح  مسبقا وتوضع بطريقة 
 
إلى عينة من ال

ممارساتهم، اتجاهاتهم  رتفس  تمكننا من إعداد روابط إحصائية 
رائهم انطالقا من وضعيتهم في المجال الجتماعي".

آ
و ا
 
وتم 70ا

هداف الستمارة بناء الستمارة وفق
 
والمتمثلة في الحصول  ا

بمعرفة الرؤية والتقييم الجمالي تتعلق  وبيانات على معلومات
 .عينة الدراسة بالشارع الرئيسي لوسط مدينة سطيفمن طرف 

سئلة  وتم  
 
 :يوه اور محثالثة  إلىتقسيم ال

ول:  -
 
لعينة الدراسة البيانات الشخصية المحور ال

سئلة 07وتضمن 
 
 .ا

المحور الثاني: بيانات حول الخصائص الجمالية  -
سئلة  10، وتضمن لشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيفل

 
ا

 تنوعت بين النصف مفتوحة والمفتوحة.

المحور الثالث: بيانات تقييم عينة الدراسة لجمالية  -
سئلة كلها  10، وتضمن الشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيف

 
ا

 مغلقة.

كيدية والضابطة وذلك لضمان 
 
سئلة التا

 
وتم وضع ال

سئلة من 
 
إلى  المفتوحةالصدق في اإلجابة كما تنوعت ال

سئلة 
 
التي تتضمن خيارات لإلجابة وذلك بغية و المغلقةال

 .والتحليل تهوالمفتوحة إلراح بحوثالمتيسير مهمة 

 عندما مارةيستخدم الباحثون في دراسة الحالة الستو
 يكون التصال الفردي المباشر بجميع المشاركين غير ممكن

 الستبيانو وتكون البيانات المرغوب في جمعها غير شخصية.
ن يستثير معلومات متعمقة.المصمم 

 
 تصميما جيدا يمكن ا

 وهي ل تزال قيد المعالجة والتحليل.

نه ر يع :الفوتوغرافية الصور  -1-6-4
 
ف التصوير با

و اإلشعاع "
 
تقنية تسجيل صورة كائن ما من خالل الضوء ا

ول مرة في الثالثينيات 
 
على مادة حساسة للضوء واستخدمت ل

 التصوير استخدام من الهدف 71".من القرن التاسع عشر
 ومعالم صور  بعض واستكشاف الضوء إلقاء هو الفوتوغرافي،

 جزئيات عن تعبيرا تعد   والتي ،بمنطقة الدراسة اليومية الحياة
فراد الجتماعي والواقع اليومية الحياة ومجريات

 
 مجتمع ل

  الباحثين بعض ويرى  الدراسة
 
 يعتبر الفوتوغرافي التصوير : "ن  ا

  من
 
 توثيق على الباحث مساعدة يمكنها التي الوسائل هما

  مالحظاته
 
  الممارسة صور  إبراز وا

 
 والمادة الظاهرة دراسة ثناءا

 يمكنه الفوتوغرافي التصوير بواسطة الباحث يجمعها التي
 72."للمالحظة مكملة تكون فقد بها النتفاع

دق 
 
استخدمنا هذه التقنية لتساعدنا في إعطاء صورة ا

كيد لللشارع قيد الدراسة واستعمالته وكذا 
 
لمعلومات اتا

تاريخية عن وسط المدينة والتغيرات التي لحقت به خاصة ال
نواع هي:

 
 بعد مشروع الترامواي لهذا شملت الصور ثالثة ا

صور قديمة لمنطقة الدراسة تحصلنا عليها من مواقع  -
صدقاء ا

 
نترنيت وبعض ال

 
 .الهتمام يذول

صور ملتقطة من القمر الصناعي بالعتماد على  -
، حيث تحصلنا على صور تبين google earthتطبيق 

 .بدقة منطقة الدراسة

الستعانة بتقنية التصوير لجمع عدد معين من  توتم  
الصور لكل المشاهد الجمالية المتاحة كما يراها الباحث من 

جل 
 
استخدامها في التحليل وكذلك في توضيح بعض العناصر ا

 والمشاهد الخاصة بتقنية المالحظة.

 وصف حالة الدراسة منطقة -2

وصف وتشخيص الحالة  هو الهدف من المالحظة
و المرضية لمنطقة الدراسة. 

 
 الصحية ا
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من  :مالحظة مستخدمي الشارع الرئيسي -2-1
 خالل

حركية عادية داخل النطاق يمكن  الحركية: -2-1-1
ن تقاس بالمتوسطة كما يمكن اإلشارة إلى 

 
ن  ا

 
الحركية هي  ا

حركة عابرة وغير قصدية بالرغم من توفر الشارع على العديد 
من المحالت التجارية والمعالم السياحية، إضافة إلى تواجد 

رصفة مغطاة ما يساعد
 
جواء الممطرة ا

 
مع  على التنقل خالل ال

ن  حركية ضعيفة جدا بالليل. في حين 
 
يام  ا

 
الحركية في ال

كبر 
 
ك ثر  احجمالمشمسة تكون ا

 
خرة  انشاطوا

 
وقات متا

 
وإلى ا

 من الليل.

سكون وقتي جدا ول يتعدى  السكون: -2-1-2
المقاهي بالرغم من توفر مقاعد للجلوس بالفراغ مع تواجد 

فراد و ،الستقاللمظالت بساحة 
 
غياب شبه كلي لال

والجماعات بالنطاق في الليل بسبب برودة الطقس. في حين 
ن  
 
يام المشمسة يكوال ا

 
وقات طويلة خاصة سكون في ال

 
ن ل

رصفة المقاهي مع تواجد العديد من التجمعات  ضمن الفراغ
 
وا

خرة من الليل.
 
وقات متا

 
 الشبابية وإلى ا

لبسة الشتوية اتنوع  اللباس: -2-1-3
 
الخفيفة والتي ل

سود
 
زرق وال

 
بالنسبة للجنسين  والبني يطغى عليها اللون ال
ن  كما يمكن اإلشارة إلى 
 
لبسة عصرية وغياب كلي  ا

 
الغالب هي ا

ن  في حين . 'القشابيةللباس التقليدي على غرار '
 
اللباس  ا

لوان.ب زيتمي  الصيفي 
 
 العصرية مع تنوع كبير لال

 الممارساتبعض  والسلوكيات: الممارسات -2-1-4
كذلك بممرات الحركة متحضرة على غرار ركن السيارات الغير 

الرمي العشوائي لبعض الفضالت بالرغم من تواجد صناديق 
حواضها 

 
زهار والنباتات با

 
للمهمالت كما وقفنا على غياب تام لال

فراد إلى وضع 
 
حد ال

 
نتيجة تصرفات غير مسؤولة ما استدعى ا

حو
 
 قام هو بغرسهااض الزهور التي لفتة ورقية على بعض ا

معلقا بعبارة ''يرحم والديك متمسنيش'' ما يؤكد فرضية 
ثيث العام بالشارع. 

 
فراد اتجاه التا

 
السلوكيات الشاذة لبعض ال

ن  كما 
 
يام الصيفية  ا

 
ك ثر حدة خالل ال

 
هذه السلوكيات تكون ا
 نسبة للحركية الكبيرة بالشارع.

ثر السلوك -2-2
أ
نساني ا المشهد  تشكيل على الإ

نشطة السلوك العام:
 
حد اإلنسانية وال

 
 مكونات الشارع ا

فراد والجماعات بالشارع سلوك ريؤث   وبالتالي
 
ث   ال

 
 به، رويتا

فراد سلوك دويتحد  
 
نماط ال

 
 :بعدة ا

فراد سلوك -2-2-1
أ
 المنطقة زتتمي   المقيمين: ال

 السكان وارتفاع حجم في مضطردة ضعيفة وزيادة بك ثافة

سعار
 
 اتجه والورثة، الملكيات مشاكل تواجد مع الملكيات ا

 مباني ىإل السكنيةبنايات ال وتحويل ترك المنطقة إلى البعض
 المنطقة في الستثمارات زيادة ن  إف وبالتالي ،وتجارية إدارية

دت إلى
 
زادت  لذلك ونتيجة التجارية المحالت زيادة ا

 .حيوية جذب منطقة جعلها مما الشارع امتداد على الخدمات

صحاب -2-2-2
أ
 سلوك يالحظ التجارية: المحالت ا

صحاب
 
 مالحظة مع واجهات التجاريةال تشكيل في المحالت ا

لوان ذات التجارية بالواجهات الصارخ الهتمام
 
 ال

 وقلة التجار بين المنافسة نتيجة المختلفة والتصميمات
دوار الواجهات لباقي بصيانة الهتمام

 
 لجوء التجار وكذلك .ال

رضيات تبليط إلى
 
نواع لمحالتهم المالصقة ال

 
 من مختلفة با

د   البالط
 
 .لجماليةا في الصورة خللإلى  ىا

رصفة بالشارع الرئيسي -2-2-3
أ
 المالحظ :تجار ال

رصفة لباعة انتشار ضعيف
 
ماكن واستغاللهم ال

 
 في لبعض ال

سوار الفراغ
 
ثيث وعناصر كال

 
 وجود عدم مع منتجاتهم لبيع التا

، كما يساهمون في تشويه المشهد لهم مخصصمكان 
 الجمالي. 

 الدور  لهم الشارع الرئيسي: في العاملون-2-2-4
كبر

 
 للشارع من والجمالي الوظيفي الدور  على المحافظة في ال

ثيث التنسيق عناصر وصيانة النظافة حيث
 
 وزراعة والتا

 للقائمين دائم مكان وجود عدم بالذكر الجدير ومن اتالنبات
عمال هذه على

 
 قبل من متابعةالشراف ولإل وجودل و ال

 .البلدية

 سلوكيات الشارع الرئيسي: مستخدمي سلوك -2-2-5
ثير الشارع لها مستخدمي

 
 يتؤد   حيث ووظيفته جمالياته على تا

شجار غصون كسر من النباتية العناصر إتالف
 
 وقطف ال

زهار
 
ثيث عناصر وكذلك إتالف ال

 
 على المحافظة وعدم التا

 الناتجة السلوكيات الخاطئة بعض إلى إضافة المكان نظافة
هميةب الوعي قلة نع

 
 كما .بها المنوطة والوظيفة الفراغات هذه ا

ن  
 
نشطة ا

 
فراد بها يقوم التي ال

 
 جماليات في هاما دورا تلعب ال

التسوق و والنتظار والتجوال المشيمن خالل  الشارع
نشطة من وغيرها الوجبات والمشروبات تناول الترفيه،و

 
 ال

يضا  والجتماعي، وهناك الترفيهي الطابع عليها التي يغلب
 
ا

نشطة الجماهيرية
 
 عن للتعبير ساحة الفراغ من جعلت التي ال

ي خاصة بالنسبة لمناصري الفرق الرياضية  حريةو الفرحة
 
الرا

الزائرة لمدينة سطيف، حيث يتخذون من معلم عين فوارة 
هازيجهممكانا إلطالق 
 
 .ا
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حواض الزهور  تعرضت له للتخريب الذيصورة  -
أ
ا

 الحديثة.

فضاء يتميز بعمران  تشكيل الشارع الرئيسي: -2-3
وروبي يعود للحقبة الكولونيالية، إضافة لبعض اللمسات 

 
ا

العصرية من خالل الفنادق الحديثة والمتركزة بجوار معلم 
مام حركة  غلقه تمالترامواي بعد مشروع  .عين الفوارة

 
ا

ما المركبات من الجهة الشرقية انطالقا من ثانوية القيرواني و
ما الجهة الغربية إلى نهاية المسجد العتيق و يقابلها باتجاه

حركة عادية من الجهة الفيما تبقى  .والعكس كذلكيقابله 
 رص  الشمالية باتجاه الجهة الجنوبية والعكس كذلك، تم 

رصفة على جانبي مسار التر 
 
امواي ببالط يطغى عليه اللون ال

وهذا تماشيا  خدامدي مع خشونة محسوسة عند الستالرما
ومناخ المنطقة الذي يتميز بفصل شتاء طويل ومثلج، في 

ن  حين 
 
ول والمالصق  المغطى بالط الرصيف ا

 
المجاور لال

واجهات المباني ، للبنايات يتميز باللون البني مع ملمس زلق
وروبية

 
العالنية وحتى  غياب كلي للوحاتو تخضع للعمارة ال

 بالفضاء. رشاديةاإل

 يجابية بين المباني والفراغاتإلالعالقات اوتبرز هنا 
و حتى بين المباني وبعضها البعض

 
يضا بين المحيطة بها ا

 
 وا

ثر قوي وواضح علىالفراغات وبعضها البعض
 
 ، لما لهذا من ا

 الذي يعيشهجمالي الحضري للمدينة التكوين العام للمشهد ال
تية: ومساء  السكان صباحا 

آ
ثر بشكل مباشر بالعناصر ال

 
 وتتا

 فإن مفتوح الشارع كون والواجهات: الك تل -2-3-1
وهذه  البصرية الواجهات تمثل المباني المحيطة ك تل

 الواجهات ومن تتبع بوظيفتها ومحددة ممتدة الواجهات
فقي من المتداد المفاجئ النتقال يالحظ

 
 المتداد إلى ال

سي
 
وذلك  المحيطة للمباني السماء خط في تدرج يوجد فال الرا

 المباني في ارتفاعات تحكم التي القوانين تطبيق لغياب نتيجة
ما
 
 في: لتتمث   فهي بالشارع الموجودة الك تل المنطقة ا

 
أ
ثيث في عناصر لتتمث   خفيفة: عناصر -ا

 
 المبنية التا

حواض  الرؤية تحجب ول تحدد الفراغ بسيطة عناصري وه
 
كا

 الزهور.

 عناصر مباني ك تل في تتمثل جامدة: عناصر -ب
كشاك وتشمل بالفراغ الملحقة الخدمات

 
 ،...المياهة دور  ،ال

 التصال في الستمرارية الرؤية وتقطع تحجب العناصر وهذه
جزاء بين البصري 

 
 الشارع. ا

يتوفر الفضاء على  العناصر والمعالم المميزة: -ج
عين الفوارة، عين الدروج،  :مجموعة من المعالم على غرار

، مسجد العتيق، ساحة الستقالل، واجهات قيروانيثانوية 
 .المباني على طول الشارع الرئيسي

 :المميزة للشارع الرئيسيالجمالية  عناصرال -2-3-2

 
أ
المعلم يبقى على حاله منذ مدة زمنية : عين الفوارة -ا

و عمليات تجميلية، رغم غلقها 
 
و صيانة ا

 
ي ترميم ا

 
طويلة دون ا

جل ترميم تمث
 
س بها من ا

 
ة التيلمدة ل با

 
عتلي ت ال المرا

إعادة  يتعد  النافورة بعد محاولة تحطيمه، لكن هذا الترميم لم 
 تحطيمه من جسد التمثال. تم  ما 

 

 صورة لمعلم عين الفوارة وسط مدينة سطيف. -

وجود المياه بقوة مع إضافة : الدروجعين منبع  -ب
مقاعد للجلوس خشبية دون مساند بنية اللون وذات قاعدة 
و عمليات تجميلية.

 
ي صيانة ا

 
 حديدية ويبقى كذلك من دون ا

 

 وسط مدينة سطيف. عين الدروج نبعصورة لم -
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تواجده في حالة كارثية من : المسجد العتيق -ج

لوانه بين الواجهة
 
والمنارة وبوابة  حيث عدم تناسق ا

 معلهذا المعلم الديني،  العتبار ةالمسجد، ما يتطلب إعاد

ضافت جمالية 
 
لوان ا

 
تجهيز منارته بإضاءة ليلية متعددة ال

 للمسجد.

 

 الستقاللصورة ليلية تجمع بين جزء من ساحة  -

 والمسجد العتيق.

ترميم واجهة الثانوية  يتم  : القيروانيدمحم ثانوية  -د

شغال المستمرة هو محاولة المحافظة 
 
والمالحظ من خالل ال

 الطابع المعماري المميز للثانوية.على 

 

 صورة فوقية لثانوية دمحم القيرواني. -

: المحالت على طول الشارع الرئيسي اتواجه -ه

لوان حيث 
 
شكال وال

 
بعدم التناسق  زتتمي  اختالف ال

مع بعضها البعض ومع واجهات البنايات والطابع  والنسجام

ن  المعماري المميز للشارع، كما 
 
العديد من المحالت مغلقة  ا

 .تماما

: على طول الشارع الرئيسي بناياتواجهات ال -و

يغلب عليها الطابع المعماري الكولونيالي إضافة إلى تواجد 

العديد من النقاط السلبية من خالل بعض المشاريع غير 

على المشهد الجمالي العام للشارع،  رتؤث  والتي  ةملالمك ت

تواجد العديد من البنايات الحديثة التي ل تنسجم مع المعمار 

 .المميز للشارع

 

رضية الشارع والتراموايصورة  -
أ
حديثة  بناياتو ل
 مع واجهات قديمة.

 الفراغات بالشارع الرئيسي -2-3-3

 
أ
الفراغ المقابل لثانوية القيرواني ونادي الضباط:  -ا

 تشغل النسبة الكبيرة من الفراغ تراموايالمجهز بمواقف 
مقاعد خشبية ذات قاعدة حديدية من دون  ،دورة مياهو

رضية ذات بالط خشن ولون رمادي
 
. مساند بنية اللون، ا

 حواجز حديدية على طول مسار الترامواي بالفراغ.

مجهز )عين الفوارة(:  الستقاللفراغ ساحة  -ب
مقاعد للجلوس تتنوع بين ذات وبنافورة مياه )عين الفوارة( 

خرى دون مساند وبين الخشبية والحديدية 
 
وجود و مساند وا

ك ثر 
 
ولمن الفراغ  ااتساعمظالت حديثة، الفراغ ا

 
، مجهز ال
، مع بالفراغ بحواجز حديدية على طول مسار الترامواي

عين الفوارة عن طريق مدخلين  نافورةى لإإمكانية الوصول 
)مدخل صغير الحجم ل يكاد يظهر للعين المجردة، مع 
ي تنوع ل من حيث 

 
كبر حجم مع عدم وجود ا

 
مدخل ثاني ا

شكال(، تواجد بائع للمنحوتات الفنية ذات 
 
لوان ول ال

 
ال

شكل النافورة، تواجد كشك خدمات مع كشك لبيع تذاكر 
 .تواجد نقطة مراقبة للشرطةالترامواي، إضافة إلى 

رضيات:  -2-3-4
أ
مبلطة يغلب عليها اللون الرمادي ال
 وتنوع اختالف، من الرتابة بالشارع انوعالمستمر ما يضفي 

دراج التشطيب مواد
 
 الجمالية الصورة مما يشوه رغم قلتها لال

طفال صعود في إلى عناصر تساعد تفتقد كما لها،
 
 ونزول ال

الخاصة مع عدم مراعاة  الحتياجات وذوي السن وكبار
 التجانس.

 
أ
 منطقة في الدراسة منطقة تقع :الحركة ممرات -ا
حد تمثل شريطية

 
ك ثر ا

 
همية وحيوية المناطق ا

 
 مدينة في ا



براز جاملية املدينة اجلزائرية  عبد الرزاق أ مقرانادل بن همين و خ                                                                                   التخطيط احلرضي أ لية لإ

آداب والعلوم الاجامتعية                2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              50                                جمةل ال

كسبها سطيف، مما
 
 من كل وتعتمد الطولي، المتداد صفة ا

 للشارع، الرئيسي المحور  حركة المشاة وحركة الترامواي على
ن   نلحظ وبالتالي

 
وحركة  المشاة بين حركة تداخال هناك ا

 خالل من المنطقة ورصد مشاهدة الممكن ومن الترامواي.
 التشكيل حولها عناصر ينتظم والتي في الممرات الحركة

خرى،
 
 الممرات المؤدية من بشبكة الفراغ ارتباط نالحظ كما ال
 والوظيفة، الرتب حيث من الممرات لهذه التدرج ووضوح إليه
تتوفر كما  .لعناصر التنسيق مراتالم هذه افتقار يالحظ كما
جل  الحتياجاتلى وسائل مساعدة لذوي ع

 
الخاصة من ا

ك ثر حرية.
 
 الحركة با

 عناصر الخدمات العامة -2-3-5

 
أ
العديد من المؤسسات على المؤسسات العمومية:  -ا

عتيق، نادي الضباط، ، مسجد الالبنوك، قاعة للحفالتغرار: 
، المركز اإلقليمي اإلعالمي قيرواني، ثانوية الفرع البلدي

بناء العسكري 
 
، الخطوط الجوية الجزائرية، تنسيقية ا

نترنيت، الترامواي.الالشهداء، 
 
 شرطة، فضاء عمومي لال

العديد من المؤسسات المؤسسات الخاصة:  -ب
الخاصة على غرار: الفنادق، المطاعم، المقاهي، محالت 

كشاك، مكات
 
عمال متنوعة، عيادات تجارية متنوعة، ا

 
ب ا

 طبية.

شجار  العناصر الطبيعية:-2-3-6
 
تواجد بعض ال

نها مغروسة حديثا مع  الستقاللبفراغ ساحة 
 
والمالحظ ا

شجار المحيطة بعين الفوارة، 
 
التطوير الحضري للشارع عدا ال

ن  انعدام كلي لعنصر الشجرة على طول الشارع، كما 
 
هناك ا

حواض
 
عدا و تقريبا لعنصر النباتات.كلي للزهور مع انعدام  اا

نواع  ،تواجد عين الفوارة وعين الدروج
 
انعدام كلي لكل ا

شكال العناصر ا
 
 لمائية.وا

 بالشارع الرئيسي الصطناعيةالعناصر  -2-3-7

 
أ
وتتنوع  الستقاللتتواجد بساحة مقاعد الجلوس:  -ا

بين الخشبية من دون مساند مع قاعدة حديدية بنية اللون 
بشكل طولي، والحديدية ذات مساند تتلون بالبني  عتتموق

والرمادي الفاتح وتتموقع تحت المظالت بشكل خماسي. كما 
تتواجد بالفراغ المقابل لثانوية القيرواني ونادي الضباط مقاعد 
خشبية مع قاعدة حديدية، دون مساند بنية اللون تتموقع 

 بشكل طولي.

تواجد مظالت حديثة كبيرة : ليلالتظعناصر  -ب
إضافة إلى  .على كل جانب اثنتين الستقاللالحجم بساحة 

على طول الشارع ومن الجانبين والذي  تينماإلسالسقف 

مع غياب  ليلتظلبنايات، كعنصر ليغطي الرصيف المالصق 
 الطبيعية. ليلالتظتام لعناصر 

ضاءة:  -ج على طول الشارع على  تتواجدوحدات الإ
اختالف وظائ فها، إضافة إلى وحدات إضاءة بمواقف 

ن  الترامواي، وساحة الستقالل. والمالحظ 
 
اإلنارة ضعيفة  ا

خذ بعين 
 
ماكن الجلوس مع ال

 
اللون  العتبارنوعا ما خاصة با

رضية ما يؤثر على اإلضاءة العامة، إضافة 
 
الرمادي المميز لال

خاصة بمعالم الشارع، مع  إلى عدم وجود وحدات إضاءة
 وجود إنارة ملونة لمنارة المسجد العتيق.

رشاد والتوجيه -د عدا  :الالفتات وعالمات الإ
نواع  لكل  انعدام كلي  الالفتات التعريفية بمواقف الترامواي.

 
ا

 .الالفتات وعالمات اإلرشاد والتوجيه

عالن -ه عدا لوحات الدعاية  :لوحات الدعاية والإ
انعدام  جدة بالشارع.االخاصة بالمحالت والمؤسسات المتو

 .كلي للوحات الدعاية واإلعالن على طول الشارع

حواض الزهور:  -و
أ
حواض الزهور ا

 
بين تواجد ا

ن  إل  الفراغين بالشارع
 
و  ا

 
المالحظ هو غياب عنصر النبات ا

 الزهور.

شجار ومناهل صرف المياه:  -ز
أ
حواض ال

أ
غطية ا

أ
ا

شجار المتواجدة بساحة 
 
حواض ال

 
غطية ل

 
 الستقاللتواجد ا

غطية لمناهل صرف المياه، والمالحظ 
 
ن  مع تواجد ا

 
غطية  ا

 
ال

ن  كما  نفسه اللونببالنسبة للعنصرين تتميز 
 
بعض مناهل  ا
 صرف المياه تتواجد في غير مكانها المنطقي.

لون  يذ من الحديد شارعالحواجز بالالحواجز:  -ح
وهي  الحيوية المرجوة، ل تضفي على الشارعو قاتم رمادي
رصفة تفصل
 
 التراموايمسار  عن بالشارع المحيطة المشاة ا

 بالفراغين.

شارات المرور:  -ط متواجدة على طول الشارع اإ
لوان مع 

 
شكال متنوعة بين العادية وثالثية ال

 
بمقاسات وا

 .مرورية صوتيةوجود إشارات 

تواجد كاميرات مراقبة بالعديد كاميرات مراقبة:  -ي
 من النقاط على مستوى الشارع.

يقتصر على ساحة  هاتواجدصناديق المهمالت:  -ك
والفراغ المقابل لثانوية القيرواني ونادي الضباط،  الستقالل

 من وهي دوريا.وتجديدها والمالحظ إهمالها وعدم صيانتها 
هم

 
 .الشارع ونظافة سالمة للمحافظة على العناصر ا
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تمثال نصفي للشهيد تواجد : العناصر النحتية -ل
ة بوزيد، إضافة إلى تمثالسعال 

 
 .عين الفوارة الذي يعتلي المرا

عالقة الشارع الرئيسي بالشوارع المجاورة  -2-3-8
المالحظ هو صعوبة الحركة من وإلى الشارع الرئيسي  :له

همها 
 
سباب متنوعة ا

 
عدم وجود تنسيق بين الشوارع بوسط ل

 المدينة، إضافة إلى اإلنارة الضعيفة جدا بالشوارع المجاورة.

التجهيزات الخاصة بفئة ذوي الحتياجات  -2-3-9
 تواجد العديد من التجهيزات على غرار: الخاصة:

 منبهات صوتية باإلشارات المرورية. -

رضية تساعد على قطع مسار الترامواي -
 
 .منبهات ا

عمدة ذات مقاسات مدروسة عبر ممرات  -
 
مساعدات كا

 الحركة.

رضية عبر كل مواقف  -
 
مسارات من خالل منبهات ا

 الترامواي.

 ظل  المالحظ وفي النظافة العامة بالشارع:  -2-3-10
وحال نتيجة 

 
مطار تكون سيئة من خالل تواجد ال

 
تساقط ال

تربة والغبار، كذلك تواجد الفضالت والمهمالت 
 
تراكم ال

والفراغ المقابل  الستقاللالمتناثرة بالشارع خاصة بساحة 
 ونادي الضباط. قيروانيلثانوية 

 ئج الدراسة في ظل التراث النظري نتا -3

ن من الدراسة الميدانية  ا من خاللتمكن
 
جيب عن نا

. فالتخطيط الحضري وجماليات للدراسة هالموج  التساؤل 
الشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيف تربطهما عالقة قوية، 

ن  حيث نجد 
 
كلما كانت هناك إضافات تخضع لتخطيط  ها

، يكون هذا الشارعخصوصية وتصميم حضري يتناسب و
ك ثر جمالية فالتخطيط الحضري هو 

 
خير ا

 
 للمشهد دالمحد  ال

ن  العام للشارع، كما  الجمالي
 
خير وبما يملكه من  ا

 
هذا ال

فراد والجماعات يساهم ويساعد 
 
موروث وصورة ذهنية لدى ال
يمكن للتخطيط الحضري إبراز و في الترويج لهذه الجمالية.

 رجع لقوة هذه العناصر،العناصر الجمالية بالشارع وهذا ي
إضافة لكون الشارع يتميز بفراغات يمكن من خاللها القيام 

و تحديث وتطوير
 
على غرار عمليات إعادة  بعمليات تدخل ا

هيل والترميمالتهيئة و
 
فضل التا

 
، ما يساعد على وضع ا

جل بلوغ الصورة الجمالية المنشودة.
 
 المعالجات من ا

دوات يملك التخطيط الحضري في الجزائر 
 
ليات وال

آ
ال

لترقية الشارع الرئيسي بوسط مدينة سطيف جماليا، ولكن 
جل المتابعة والصيانة 

 
نه ل يملك اإلمكانات من ا

 
المؤكد ا

جل الديمومة والمحافظة  ،البعديةل والمراقبة القبلية و
 
من ا

يساهم  إذ .على المكاسب والمشهد الجمالي العام لهذا الفضاء
، وهذا لعناصر الجمالية بالشارعاز االتخطيط الحضري في إبر 

فكار والمشاريع التي ترفع من
 
 من خالل العديد من ال

محدودية التقنيات  ةبقى محدودت ا، ولكنهجمالياته مردودي
بالرغم من صياغة العديد من القوانين على غرار  والذهنيات

 امبهموالذي يبقى  06/06القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية 
من دون مراسيم تنفيذية، وحتى قانون مطابقة البنايات 

المبالة من طرف السلطات المعنية، وعدم تشوبه ال 15/08
 من طرف الساكنة. الهتمام

 خاتمة
كنتيجة عامة للدراسة فالتخطيط الحضري يساهم عن 
دواته وتقنياته في إبراز العناصر الجمالية بالشارع 

 
طريق ا

خططات العامة مالالرئيسي لوسط مدينة سطيف من خالل 
للمدينة، إضافة لمجمل العمليات العمرانية ذات التدخل 
المباشر على غرار عمليات إعادة التهيئة والترميم والتجديد 

، وهذا كله يعتمد على دراسات حضرية التطوير الحضري و
جادة تتبنى مفهوم الجماليات وتحترم خصوصيات المجال 

 والذوق العام.
مام كما 

 
ن تفتح الدراسة المجال واسعا ا

 
يمكن ا

الباحثين وطلبة الدراسات العليا خاصة في تخصصات 
المدينة، لستكمال البحث عن القيم الجمالية ومساهمة 

ط الحضري في الرتقاء بالشكل المعماري وجماليات التخطي
ن تفتح 

 
ك ثر كذلك المدينة الجزائرية. ويمكن ا

 
مجال التعمق ا

خرى بمدينة سطيف 
 
بالبحث والتحليل لجوانب جمالية ا

التي تملك من العناصر الجمالية  وغيرها من المدن الجزائرية
التاريخية والحديثة ما يجعلها مناخ بحث خصب، كما يمكن 
توسيع نطاق الستفادة والتطبيقات على مختلف جوانب 
العمارة المعاصرة من خالل تخطيط حضري موصول بتاريخ 

ن نفصل  وخصوصية المجتمع وحضارة المدن الجزائرية
 
ل ا

وتنقلنا هذه الدراسة إلى البحث في النقد  ،بينهم
 ينةوالمخططات العمرانية بالمد السوسيولوجي للمشاريع

باب الوظيفية والجمالية باعتبارهما وجهين الجزائرية من 
 لعملة واحدة.
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Résumé  

Nous proposons à travers l’étude de l’image de soi de Barak Hussein Obama, de cerner le procédé des 

scénographies multiples auquel recourt le président (et son équipe chargée de la communication dans la Maison 

Blanche) afin d’élaborer une image de soi à la fois multiple et unique. L’analyse visera à examiner les différents 

ethè du président dans des espaces discursifs aussi riches que variés, à relever les différentes images et surtout à 

montrer comment ce procédé pourrait être consubstantiel au discours politique du quarante quatrième président 

des État Unis. 

Mots clés : Discours politique, Barak H. Obama, Ethos, Scénographie, scénographies multiples 

Abstract 

Through the study of Barak Hussein Obama's self-image, we propose to identify the multiple scenography 

process used by the president (and his communication team at the White House) which is used in order to 

develop a self-image both multiple and unique. This analysis aims at examining the different ethè of the 

president in discursive spaces which are as rich as they are varied, in order to highlight the different images and 

mostly to show how this process could be consubstantial with the political discourse held by the forty-fourth 

president of the United States.  

Keywords : Political speech, Barak Hussein Obama, Ethos, Scenography, multiple scenographies 

 ملخصال

وباما، حسين لباراك يةالذات الصورة دراسة خالل نستهدف من
 
 الرئيس يستخدمها الصور المشهدية التي منظومة دراسة ا

بيض البيت في التواصل عن المسؤول وفريقه)
 
جل من ،(ال

 
 تحليل ويهدف. في الوقت ذاته وفريدة متعددة ذاتية صورة تطوير ا

 لكي نبرز  المختلفة التي يتجلى بها، الصور  على ءالضو إلى تسليط والمتنوعة، الغنية الخطابية الفضاءات في الرئيس سلوكيات مختلف

ن العملية لهذه يمكن كيف
 
ربعين الرابع السياسي للرئيس الخطاب في جوهرية تكون ا

 
مريكية المتحدة للوليات وال

 
  . ال

وباما، حسينباراك  سياسي،خطاب : المفاتيحكلمات ال
 
 .سينوغرافيا متعددة سينوغرافيا، إيثوس، ا
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Introduction 

L’image de soi d’un homme politique est ce 

qui lui garantit la popularité nécessaire au bon 

déroulement de sa vie politique. La réussite de la 

mise au point de cette image est, également, garante 

de ses actes de langage où la force illocutoire est 

mobilisée en vue de produire l’effet perlocutoire 

escompté. En ce sens, Barak H. Obama est connu 

pour être le président (pour deux mandats de 2009 à 

2016) nobélisé le plus populaire, le plus « swag »1 à 

en juger les sondages et les demandes des 

internautes sur Twitter de reconquérir la Maison 

Blanche. Cette popularité et la position qu’occupe 

cet ancien président dans le champ politique sont le 

fruit d’un style de comportement nouveau, un style 

qui rompt avec l’Habitus politique commun. Ce 

style repose sur un travail laborieux sur l’image que 

reflète le comportement de ce président dit 

« exceptionnel » dont le principe de base est la 

transgression des codes existants notamment en 

matière d’image de soi. En effet, l’image du 

président est celle de l’ethos politique que 

Charaudeau décrit comme le « résultat d’une 

alchimie faite de traits de caractère personnels, de 

corporalité, de comportements, de déclarations 

verbales, cela en rapport avec les attentes floues des 

citoyens via des imaginaires qui attribuent des 

valeurs positives ou négatives à ces manières d’être 

» (Charaudeau, 2005 : 105). 

L’analyse du discours tente d’appréhender 

cette complexité en la divisant préalablement en 

deux entités : l’ethos préalable et l’ethos discursif 

(Amossy, 2010 : 72). Ces deux ethè se nourrissent 

mutuellement et restent interdépendant l’un de 

l’autre. Cependant, dans l’espace du champ 

politique, l’image de soi donne lieu à une 

construction particulière de l’ethos qui se présente 

sous l’appellation d’ethos de crédibilité et d’ethos 

d’identification. À ce propos, le président Obama 

tire pleinement profit de ces entités en recourant à un 

procédé qui permet de concilier dans le même 

espace discursif l’ethos préalable et l’ethos discursif 

confortés par un comportement souvent exemplaire. 

Ce procédé qui rassemble mise en scène théâtrale et 

mise en scène discursive est appelé scénographie. 

La scénographie est un concept emprunté au 

monde de la scène (théâtre et cinéma) qui s’est vu 

développé surtout dans le discours littéraire 

(Maingueneau, 2004). Il est l’atout majeur du 44e 

président des États-Unis d’Amérique qui n’hésite 

pas à se mettre en scène, à travers différents genres 

de discours, pour élaborer et conforter son image de 

président qui veut se démarquer des autres.  

Au début de sa carrière politique, Obama 

avait écrit une autobiographie Les rêves de mon père 

([1995] 2008) et avait posté via son compte 

Twitter2 des dizaines de vidéos dans lesquelles il 

choisit différentes scénographies pour aborder des 

questions telle la promotion de L’Obamacare
3
 

auquel s’ajoute la page officielle des photographes 

de la Maison Blanche4, ou alors le sketch diffusée 

lors du diner des correspondants de 2016 (voir infra 

note N°XX ) qui lui permet d’évoquer, avec 

beaucoup d’humour, son éventuel « chômage » 

après son second mandat. Cette autobiographie, les 

vidéos et les sketchs ayant servi de corpus sont le 

point de départ d’une réflexion qui nous permet de 

nous interroger sur le rôle et le fonctionnement des 

scénographies électives multiples, du discours 

politique du président, dans l’instauration de l’image 

de soi garantissant sa popularité et par la même 

occasion la réussite de sa politique. 

Ainsi proposons-nous d’explorer l’ethos avec 

ses différentes composantes, en vue de montrer le 

processus par lequel le président échafaude les 

différentes scénographies, tel un puzzle, afin de 

suggérer, grâce à un subtil implicite, son image par 

laquelle il veut frôler la perfection et même si la 

réception de cette image est mitigée, il reste que ce 

qui importe pour ce travail c’est l’exploration de ce 

procédé. C’est en somme la réflexion que le présent 

travail propose de développer  

1- L’ethos politique du 44e Président des 

USA 

L’élection en janvier 2009 du jeune Barak H. 

Obama à la tête de l’état le plus fort au monde, ne 
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s’inscrit pas seulement comme une victoire 

personnelle, ni celle d’un parti politique ; il s’agit 

d’un tournant dans l’Histoire de ce pays. C’est la 

première fois qu’un afro-américain accède à ce poste 

et à ce statut. Cela ramène aux esprits la victoire de 

J.F. Kennedy  en 1960 et ce vent de changement qui 

arrivait sur ce pays notamment sur la question 

économique et raciale. Cependant, si John Kennedy 

atteint de son vivant tout autant qu’avec sa mort le 

statut d’effigie, Obama se devait de surpasser tous 

ceux qui l’ont précédé y  compris son idole: J.F.K5. 

Ainsi, l’élaboration d’une image de soi sous 

cette condition et dans un pays comme celui des 

États Unis d’Amérique s’avère une tâche complexe 

qui nécessite un travail coordonné entre le président, 

sa famille, les medias et surtout son équipe de 

communication. Il s’agit d’un travail de 

professionnels en vue de créer une identité pour le 

président, qui tend vers la perfection, et surtout de 

veiller à ce que celle-ci soit pérenne dans la mémoire 

collective des américains et bien au-delà. À cette fin, 

l’identité de ce dernier devrait être celle de l’homme 

politique qui « inspire confiance, admiration, c’est-

à-dire sache coller
6
 à l’image du chef qui se trouve 

dans l’imaginaire collectif des sentiments et des 

émotions » (Charaudeau, [2005] 2007 : 62). Il est 

également question pour le président, qui tient à ce 

que son parcours soit exemplaire, d’éviter que sa 

réputation soit entachée par des scandales comme 

certains de ses prédécesseurs. En ce sens, dans un 

système démocratique et dans une société aussi 

hétérogène que la société américaine, mais aussi 

conservatrice7 sur un certain nombre de valeurs, 

l’homme politique qu’est le président ou « le chef » 

doit savoir jouer avec la norme et la transgression ; 

Obama a su équilibrer entre les deux en vue de créer 

cette identité, comme nous allons le voir.  

À bien examiner cette dernière, l’on se rend 

compte qu’elle se dédouble pour être soutenue par 

les deux ethè fondateurs. La première est une 

identité discursive qui repose sur l’ethos discursif, la 

seconde est sociale et repose sur l’ethos préalable. 

Concernant le président Obama, toutes les images de 

père et mari exemplaire, de président performant 

ayant des valeurs louables, d’expert dans son 

domaine…développées vont être organisées pour 

nourrir les principaux ethè que sont l’ethos de 

crédibilité (Charaudeau, 2005 : 104) et l’ethos 

d’identification (Charaudeau, op.cit. : 105). Dans le 

champ politique, cette double identité ne peut se 

construire qu’à travers cette théâtralisation qui 

permet au président de se mettre en scène en 

fonction de l’image qu’il veut transmettre. La mise 

en scène de soi dans le champ politique permet à 

l’homme politique de développer une multitude 

d’images de soi ; des images complémentaires et 

convergentes vers un seul objectif : celui de mettre 

en avant la face positive8 du président en toutes 

circonstances. Au vu de cette identité multiple, le 

procédé ingénieux des scénographies multiples 

s’avère incontournable dans l’élaboration des 

différents ethè. Cependant, cerner le mécanisme des 

scénographies multiples ne peut se faire sans la 

découverte des différentes images de soi selon les 

deux orientations principales proposées par 

Charaudeau (2005) que sont l’ethos de crédibilité et 

l’ethos d’identification et qui entrent dans la 

composition de l’ethos politique du président 

Obama.  

2- L’ethos discursif : Des discours et des 

images de soi 

L’ethos discursif est l’« […] image que le 

locuteur construit, délibérément ou non, dans son 

discours
9
, qui constitue la force illocutoire » 

(Amossy, [2000] 2010: 69). Dans le discours 

politique, l’identité discursive (tout autant que 

l’identité sociale) du président Obama s’est 

construite d’abord à travers les discours officiels 

prononcés soit devant l’Assemblée Nationale lors de 

certaines occasions nationales ou alors 

internationales. Durant les deux mandats du 

président, il a produit un nombre pléthorique de 

discours, mais certains d’entre eux ont marqué 

l’Histoire. Le Nouvel Observateur en a retenu cinq. 

Chacun de ces discours va montrer un ethos 

différent. Ces cinq discours que nous analysons ci-

dessous sont :  
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2-1 Le discours de Philadelphie (8 mars 

2008): discours sur une Amérique post raciale qui 

serait capable d’aller de l’avant tout en s’inspirant 

des paroles sages des fondateurs de la nation. La 

position qu’adopte Obama dans ce discours 

concernant la question raciale est assez innovante10 

par rapport à ce que les autres activistes pour la 

cause raciale venus soi de l’Église chrétienne ou 

alors du champ politique. Son discours tend vers une 

paix sociale en indiquant qu’il existe des inégalités 

raciales notamment vis-à-vis de la communauté 

afro-américaine, sans pour autant aller dans le sens 

d’un discours vindicatif et dénonciateur de haine 

raciale contre cette communauté comme l’a fait le 

pasteur Jeremiah Wright et que Obama contredit : 

Et en ce sens, les déclarations du révérend 

Wright ne sont pas seulement erronées, elles sont 

porteuses de division, et ce à un moment où nous 

avons besoin d'unité; elles sont racialement 

marquées, alors que nous devons au contraire nous 

rassembler pour résoudre une série de problèmes 

énormes : deux guerres, la menace terroriste, une 

économie en déclin, une crise chronique du système 

de santé et un changement climatique 

potentiellement dévastateur; des problèmes qui ne 

sont ni blancs, ni noirs, ni latinos ni asiatiques, mais 

auxquels chacun d'entre nous est confronté. (Obama, 

2008) 

 Le discours est plutôt diplomate et laisse 

entrevoir la figure du conciliateur (Charaudeau, 

2005 : 111) porteur de la parole de sa race sans pour 

autant tomber dans l’extrémisme. C’est une image 

qu’il va travailler davantage à travers d’autres 

positions et d’autres discours.     

2-2 Le discours du Caire (4 Juin 2009): 

Prononcé à la Bibliothèque d’Alexandrie et qu’il a 

intitulé Nouveau départ, Obama voulait se 

démarquer de l’ère Bush qui, avec la question de 

l’Irak, celle de l’Afghanistan et celle de l’ouverture 

de Guantanamo, avait donné l’image d’une 

Amérique hostile envers le Monde musulman. C’est 

le discours de la réconciliation avec le Monde 

musulman où il reconnaît en tant que « féru de 

l’Histoire, je sais ce que la civilisation doit à 

l’Islam » (Obama, 2009). Il n’hésite pas à citer le 

Coran. Il va aller plus loin en mettant la pression sur 

l’État Israélien pour le droit d’existence à l’État 

Palestinien et le gel de la colonisation « tout comme 

le droit d’existence à Israël ne peut être nié, il en est 

de même pour la Palestine. Les Étas Unis 

n’acceptent pas la légitimité de la poursuite de la 

colonisation « Cela va créer un malaise et jeter un 

froid dans les relations Israélo-Américaines ». À 

travers ce discours, le président encre cette figure du 

conciliateur mais, cette fois-ci sur le plan 

international.    

2-3 Le discours de Selma (7 mars 2015) : 

Marchant la main dans la main avec les membres de 

la communauté afro-américaine, Obama célèbre par 

la suite, à travers ce discours, les 50 ans après le 

Bloody Sunday en 1965 où 600 manifestants afro-

américains ont marché pour manifester 

pacifiquement pour le droit de vote, 70 personnes 

seront blessées, lors de ces manifestations. La 

commémoration de cet événement, montre la 

solidarité avec sa communauté tout en restant dans 

« L’idée d’une Amérique juste, d’une Amérique 

équitable, d’une Amérique inclusive et d’une 

Amérique généreuse, cette idée d’Amérique a 

finalement triomphé. 50 ans après le Bloody Sunday, 

notre marche n’est pas encore terminée. Mais nous 

nous rapprochons ! » (Obama, 2015). Il s’agit cette 

fois-ci de la figure de solidarité (Charaudeau, 2005 : 

125) avec tout ce que ce mot peut inférer comme 

attitude compatissante du président lors de cette 

occasion, notamment sur le plan corporel et 

l’accessibilité à sa communauté.    

2-4 Le discours de Charleston (26 juin 

2015): Est également un discours phare en raison de 

la question névralgique des armes et qui est presque  

tabou venant du président des États Unis 

d’Amérique. Prononcé lors des funérailles du 

pasteur sénateur Clementa Pinkney et huit de ses 

fidèles tombés sous les coups d’un suprématiste 

blanc, ce discours évoque les inoubliables injustices 

ainsi que le chaos provoqué par les armes à feu. Il se 

distingue par la péroraison à travers laquelle le 

Président profondément ému entre en communion 
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avec la foule pour chanter Amazing grace, il montre 

à cette occasion une grande sensibilité montrant son 

ethos d’humanité (Charaudeau, 2005 : 114) qui 

contraste parfaitement avec l’ethos de caractère 

(Charaudeau, 2005 : 107); c’est  un président qui a 

suffisamment de peine, de pouvoir et d’audace qui 

lui permettent  d’aborder l’une des questions les plus 

épineuses de la société, celle des armes à feu.  

2-5 Le discours de Philadelphie (27 juillet 

2016) : Prononcé le soir de la convention 

d’investiture démocrate, ce discours est en 

apparences celui des adieux, mais en réalité il est 

celui où Obama annonce son soutient pour Hilary 

Clinton : « Je peux dire en toute confiance que 

jamais un homme ou une femme n’a été aussi 

qualifié qu’Hillary Clinton pour la présidence des 

États-Unis d’Amérique ». Louant ses qualités de 

femme politique « bien préparée » au poste convoité, 

Obama met en valeur cette candidate aux dépens de 

Trump qu’il considère à un moment de son discours 

comme un danger potentiel contre l’Amérique 

« Cette élection n’est pas une élection ordinaire. 

Vous n’avez pas l’affrontement classique entre les 

partis et les politiques, entre la gauche et la droite. 

Cette élection porte plus fondamentalement sur ce 

que nous sommes. Ce que nous avons entendu à 

Cleveland [lors de la convention républicaine] 

n’était pas vraiment républicain, et certainement pas 

conservateur »11. Ce discours montre une autre 

image du président ; celle de la compétence, car la 

compétence d’une personne se reconnaît par les plus 

compétents. L’ethos de la compétence s’est déjà 

montré lors des discours (27 janvier 2010) sur la 

réforme de la régulation de l’économie américaine 

en s’attaquant à Wall Street et aux pratiques de 

risques des banques. Cette réforme le montre comme 

un connaisseur de l’économie ce qui conforte son 

ethos de compétence (Charaudeau, 2005 : 96).  Si 

l’on épluche ces discours, nous trouverons d’autres 

nombreuses images de soi développées, nous nous 

sommes contentée des discours phares. Il existe, 

cependant, d’autres types de discours que le 

président a produit. Ces derniers s’éloignent dans 

leur apparence formelle du discours politique, mais 

lui restent intimement liés, car ils servent, dans une 

forme d’argumentation implicite, l’image du 

président, à travers d’autres espaces discursifs tel le 

discours littéraire. 

3- Des œuvres et des images de soi 

En effet, l’autobiographie qu’Obama a écrite 

est arrivée au bon timing. Publiée aux États-Unis en 

juillet 1995 à l'aube de sa carrière politique, elle a 

été   rééditée en août 2004 après sa victoire 

sénatoriale américaine dans l’État de l’Illinois. 

Apportant de la lumière sur ses origines multiples, 

elle lui permit, surtout, de faire découvrir sa famille 

paternelle, la filiale africaine du Kenya, sur laquelle 

il avait peu de connaissances. La scénographie 

autobiographique était incertaine au début car elle ne 

faisait l’objet de cette œuvre. Par la suite, l’auteur 

construit subtilement cette scénographie en 

recourant au scénario du voyage en quête de vérité 

sur un père longtemps absent : 

 « […] ce qui se trouve dans ces pages est le 

récit d’un voyage personnel, intérieur et, à travers 

cette quête, le désir de donner sens utile à sa vie de 

Noir américain. Le résultat est autobiographique, 

même si, ces trois dernières années, lorsqu’on me 

demandait quel était le sujet du livre, j’évitais 

généralement cette désignation » (Obama, [1995, 

2004] 2008 : 21).   

Cette œuvre introduit le lecteur et les 

électeurs potentiels dans une intimité étudiée du 

président. En effet, les origines multiples ont suscité 

une polémique qui est allée jusqu’à remettre en 

question la nationalité américaine du président. Par 

cette œuvre, le président dévoile ses origines de 

façon très judicieuse et répond par la même occasion 

à ses détracteurs concernant ses origines.  

Dans un autre registre littéraire, Obama écrit 

une Longue lettre à mes filles où il leur apprend les 

valeurs de l’Amérique ancienne et moderne en 

évoquant « générosité, liberté, grandeur d’âme, 

intelligence, don de soi » (Obama, [1995, 2004] 

2008 quatrième de couverture). Cette œuvre recourt 

à la scénographie épistolaire prenant comme 

destinataire ses filles qui lui servent également de 

prétexte pour s’adresser sur un ton paternel à tous les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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enfants de l’Amérique, en vue de leur inculquer ces 

valeurs positives moyennant l’histoire des treize 

figures de l’histoire ayant contribué à la construction 

de l’Amérique : « Vous ai-je dit récemment combien 

je vous trouve formidables ? Combien le son de vos 

pas, cavalant jusqu'à moi, rythme et égaye mes 

journées ? Combien mon univers s'illumine par vos 

rires ensoleillés ? Vous ai-je dit que vous êtes 

créatives ..., intelligentes..., courageuses ? » (P. [3]).  

Cette œuvre fait ressortir essentiellement la 

figure du Chef-souverain (Charaudeau, 2005 : 120) 

et celle du père aussi bien de Natacha et Malia que 

des enfants de l’Amérique dont il défend les valeurs. 

Une autre œuvre est parue en 2006 : L’audace 

d’espérer. Cette dernière combine la scénographie 

autobiographique à celle du penseur essayiste, qui 

dresse le bilan en tant que sénateur démocrate et 

montre une foi inébranlable en une Amérique qui 

croit comme lui en ses valeurs constitutionnelles et 

humaines : 

Je crois à l'évolution, à la recherche 

scientifique et au réchauffement de la planète ; je 

crois en la liberté d'expression, politiquement 

correcte et incorrecte, et je ne suis pas partisan 

d'utiliser le gouvernement pour imposer des 

convictions religieuses, quelles qu'elles soient- y 

compris les miennes -, aux non-croyants. En outre, 

je suis prisonnier de ma propre histoire : je ne peux 

m'empêcher de voir l'expérience américaine à travers 

le prisme d'un Noir à l'héritage métissé, gardant sans 

cesse à l'esprit que des générations d'hommes et de 

femmes qui me ressemblent ont été asservis et 

stigmatisés, toujours conscient des manières subtiles 

et moins subtiles dont l'appartenance à une race et à 

une classe sociale continue à modeler nos vies." 

(Obama, 2006 : SP) 

Ainsi, se profilent de nouvelles images du 

président à travers d’autres types de discours que le 

discours politique traditionnel. Toutefois, chacune 

de ces œuvres joue un rôle primordial dans la 

carrière politique d’Obama. La première le présente 

au début de sa carrière politique ; elle explique la 

complexité de ses origines attenantes à deux 

mondes, celui des blancs et surtout celui des noirs 

d’Afrique. Par cette œuvre, il entame cette quête 

identitaire avec « beaucoup d’honnêteté »12, comme 

disaient ses lecteurs, pour dévoiler cet « héritage en 

noir et blanc ». Une fois cette identité assumée, il 

réussit à conquérir la Maison Blanche et c’est une 

autre orientation que prends la construction de son 

identité qui va vaciller entre l’homme politique 

avisé, le père de famille modèle, le mécène et surtout 

le président le plus charismatique qu’ait connu 

l’Amérique en ce XXIème siècle.  

En ce sens, à la lisière de deux types de 

discours ; le littéraire autobiographique et l’essai 

politique, cette dernière œuvre offre une vision 

pleine d’espoir pour une futur Amérique, différente 

de celle qui a tant perdu sur le plan intérieur 

qu’international sous le mandat Trump. La liste des 

types et des genres de discours utilisés dans la 

construction de l’image du président se rallonge 

dans un autre espace, moins formel certes, mais qui 

réunirait des millions de followers qui entrent en 

communication directe avec Obama durant et après 

ses mandats, pour lui exprimer leur admiration et 

leur soutient. C’est à travers la twittosphère que nous 

découvrons dans le point suivant d’autres images du 

président. 

4- Un espace où l’ancien président reste 

encore plus proche des ses concitoyens : la 

twittoshère13  

Réunissant, en 2017, plus de 313 millions 

d’utilisateurs actifs par mois, avec 500 millions de 

tweets envoyés par jour et disponibles en plus de 

40 langues, Twitter est cet autre espace où l’on 

découvre d’autres images du président Obama. 

D’abord, pour être précis dans les rôles et les statuts 

qu’il joue et incarne, Obama dispose d’un compte 

personnel : « @BarackObama »  où il se présente 

comme : « Dad, husband, President, citizen » c’est à 

dire comme père, mari, président et citoyen. Ce 

compte met en avant l’individu à travers ses rôles au 

sein de sa famille, cela permet de partager une 

certaine intimité avec les internautes. Cependant, 

cette intimité reste celle du président, c’est-à-dire, 

qu’elle passe par le prisme du statut présidentiel, ce 

qui permet de l’encadrer et de lui poser des limites 

https://twitter.com/BarackObama
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aussi bien implicites qu’explicites auxquelles lui-

même se soumet en ne dévoilant que ce qui valorise 

cette image et surtout pour les internautes, afin qu’ils 

ne perdent pas de vue qu’ils s’adressent avant et 

après tout au 44ème président des Etats Unis 

d’Amérique. À travers ce compte, Obama adresse 

des vœux, des condoléances, des encouragements … 

à des amis, à sa femme ou as ses filles. Il partage des 

moments passés avec sa famille pour des occasions 

de fêtes religieuses, nationales … Il est également 

citoyen qui s’exprime sur n’importe quelle question 

qui touche son pays. Les tweets en Annexe, support 

N°1 donnent une idée sur l’activité discursive de 

Obama via cet espace.  

L’ensemble des tweets de Obama 

s’organisent autour de quatre axes ; le premier est 

l’axe familial, le second est dédié à son rôle d’époux 

aimant, le troisième est celui de l’homme politique, 

le dernier est lié à son engagement en tant que 

citoyen soucieux de son pays. En endossant son rôle 

de père de famille (Tweets N°2.1 et N°4.1), il est 

toujours entouré par celle-ci dans les différentes 

occasions pour présenter ses vœux, ou parler de 

leurs vacances ou d’autres actions communautaires 

qu’ils font ensemble. En ce sens, il ne manque pas, 

également, à rendre un très bel hommage à la Reine 

de la Saoul Aretha Franklin en Août 2018 à son 

décès (Tweet N°10.1). Il est très proche de cette 

artiste qui incarne la lutte, la poésie et la musique 

noire. L’image qui se dresse est celle du père de 

famille affectueux, respecté et respectueux et surtout 

dont la famille est très soudée comme nous pouvons 

le voir ci-dessous.  

Ensuite vient l’époux aimant, attentionné, 

romantique et qui n’hésite pas à montrer 

publiquement toute l’affection et toute l’admiration 

à sa moitié. Les tweets N° 2.1 ,3.1 et 8. 1 ne 

cessent de louer l’intelligence, l’engagement et 

témoignent d’un amour infini pour cette « femme 

exceptionnelle ».  

Entant qu’homme politique, Obama rend 

hommage continuellement à ces anciens assistants 

comme ici dans le tweet N°12.1, Valérie Jarett avec 

laquelle il entretient un rapport d’amitié politique, 

l’image montre le président très proche et très 

décontracté en sa présence. Pour lui, elle est source 

d’inspiration. Il évoque, par la même occasion, 

l’autobiographie de cette femme politique Ma voie 

(2019) un ouvrage dédié à son parcours de femme 

agrémenté d’un ensemble de conseils civiques 

inspirés de son expérience. Dans le même sens 

(tweet N°13.1), il envoie un message fort positif à 

propos de sa rencontre avec la classe de relève du 

premier mandat au congrès, une classe qu’il qualifie 

de « jeune, diversifiée » et qui va « conduire des 

progrès pour la longue période à venir ». Très positif 

comme message montrant l’esprit mature et 

encourageant de cet homme politique, ce qui réitère 

une fois de plus l’ethos de compétence.  

En tant que citoyen, Barak prend exemple sur 

ces jeunes engagés pour l’environnement et 

dénonçant la politique Trump à ce sujet, les tweets 

N°6.2 et 7.1 montrent ces jeunes activistes et qui 

sont fortement impliqué dans la lutte pour 

l’environnement. Il incite à suivre leur exemple et 

notamment celui de Greta Thunberg (16 ans), jeune 

suédoise qui a initié un mouvement de grève 

réclamant une action pour le climat. Le tweet 

N°11.1 est un message d’encouragement à un John 

Boucher qui crée un espace d’échange dans un café 

pour venir en aide aux gens à tendance suicidaire. 

C’est cette image de chef souverain (Charaudeau, 

2005 : 120) que l’on perçoit, celle du président 

défendant les valeurs de l’Amérique dans ses écrits 

et concrétisant cette idéologie par des actes concrets. 

Cet espace reste ouvert à d’autres thématiques aux 

encouragements et à tout ce qui peut toucher les 

différentes communautés, notamment dans le cas du 

tweet N°6.1 où Franck Tyndell rend hommage à sa 

fille qui proteste pour soutenir les musulmans 

d’Amérique.  

Le citoyen agit également sur un autre front, 

celui de la Obamacare (supports N°2) à travers 

laquelle il œuvre pour l’accès à un système 

d’assurance décent. L’Obamacare est un autre 

combat du président. Il s’agit une loi qu’il a pu faire 

signer en mars 2010 après un long parcours 

d’oppositions de la part des Conservateurs. Cette 
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réforme du système de santé américain permet aux 

citoyens d’avoir une couverture santé universelle et 

d’éviter ainsi 45000 décès par an. Cela, permet de 

mettre en avant l’image d’un président efficace dont 

les paroles se traduisent par des actes ce qui conforte 

son ethos de « sérieux ». Des messages positifs 

visant la promotion de cet organisme et ce 

programme pour la santé sont régulièrement postés 

sur la page (Tweet N°3. 2). Le tweet N°1.2 montre, 

à l’aide des statistiques, la réussite de ce programme 

d’assurance santé et comme effet de feed-back, les 

tweets N° 2. 2, 4. 2 et 5. 2 montrent les réactions 

positives des internautes de ce programme qui 

permet de montrer l’ethos de solidarité du président 

qui est fortement investi dans la lutte sociale contre 

la précarité sanitaire. 

Par la Obamacare se renforce la qualité et 

l’efficacité des actes du Président, ce qui renforce 

l’ethos de « crédibilité » sous lequel se réunissent 

l’ethos du sérieux sans pour autant être austère, 

l’ethos de vertu par les valeurs familiale citoyenne et 

humaine qu’il défend et l’ethos de compétence qui 

guide et encourage dans les différents domaines 

économique et politique. 

Sur un autre front, celui de la Obama 

foundation (support N°3) l’ex-président se consacre 

à la communauté des jeunes surtout afro-américains 

des milieux défavorisés afin de les mettre sur les 

rails sur le plan professionnel et éducationnel. À 

travers différents programmes, Obama et son épouse 

assurent des formations permettant à ces jeunes 

d’accéder à l’éducation et même à travers le monde, 

d’avoir des diplômes et de créer des startups et de 

les faire fonctionner. Ils apprennent à ces jeunes à 

cultiver leur leadership chacun dans son domaine. 

Le plus important comme le montrent les tweets N° 

1. 3, 2. 3 et 7. 3 est ce soutient constant qu’apporte 

Obama à ces jeunes en les encourageant dans leurs 

actions individuelle ou communautaire. Les tweets 

N° 3. 3, 4. 3 et 8. 3 louent l’action de la fondation 

tout autant que les différents fellows qui ont réussi à 

devenir leaders. De la promotion mais aussi des 

résultats concrets sont présentés sur cette page de 

tweeter. Les derniers tweets N°5. 3 et N°6. 3 

engagent surtout la personne du président qui rend 

hommage à Martin Luther King JR en rencontrant 

les représentants de sa fondation pour l’anniversaire 

de son assassinat. Un autre tweet, le N°6. 3, met en 

avant la figure de l’intimité (Charaudeau, 2005 : 

117) du président dévoilant son « côté romantique » 

par la présentation de l’édifice érigé pour le lieu du 

premier rendez-vous du couple. Le tweet N°7. 3 une 

fois de plus cette volonté d’encourager les jeunes 

quelle que soit leur communauté, leur origine et leur 

appartenance religieuse, notamment lorsqu’elle est 

musulmane comme le montre ce tweet. À travers ces 

tweets, notamment ceux de l’Obama Foundation, 

nous découvrons l’ethos de « vertu » du président 

qui n’hésite par à encourager et à donner l’exemple à 

tous ces jeunes pour leur réussite. Cela dit, la 

tweetosphère permet de jeter un regard sur les 

différentes constructions de l’image de soi, mais 

aussi de cerner une autre composante de cette image, 

en l’occurrence l’ethos préalable.   

5- L’ethos préalable 

La construction de l’image de soi ne se 

réalise pas uniquement à travers le discours de 

l’énonciateur et elle ne dépend pas uniquement et 

totalement de sa volonté. Il existe une autre identité, 

celle qui se construit préalablement au discours du 

président ; il s’agit de l’ethos préalable qui se définit 

comme cette image qui : « […] qu’elle soit 

individuelle ou collective, la construction d’une 

image de soi est toujours tributaire d’un imaginaire 

social […]. C’est dans l’échange, et donc en 

fonction de normes partagées, que je construis une 

identitée à l’intention de mes partenaires » (Amossy, 

2010: 44). Cette image est celle qui se dépose dans 

l’imaginaire collectif et son élaboration repose 

essentiellement sur l’instance médiatique (mais aussi 

à travers les réseaux sociaux) et qui fait que 

l’homme politique « […] se trouve dans un double 

dispositif : de monstration correspondant à sa quête 

de crédibilité, de spectacle correspondant à sa quête 

de captation » (Charaudeau, 2005 : 48). En ce sens, 

la Maison Blanche dispose de ses photographes 

officiels, d’un site sur lequel figure tout ce qui 

concerne la vie politique dans ce sanctuaire, mais 
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aussi la vie politique de toute l’Amérique. Ces 

medias officiels montrent le président dans 

l’exercice de ses différents rôles et tâches, à ceux-là 

s’ajoute toutes les critiques positives ou négatives 

relatives à la réception de ses œuvres qu’elles soient 

littéraires ou autre. Toutes ces images superposées 

présentent des mises en scène représentatives des 

facettes multiples des identités de Barak Obama.       

 Dans le champ politique interfèrent les 

discours du président et les discours sur le président, 

ses faits, gestes, positions politiques, vie familiale, 

intimité, comportements et mêmes hobbies et tenues 

vestimentaires14. S’agissant du président des États 

Unis, tout est passé au crible fin. Des interviews, des 

biographies, des vidéos et surtout des photographies 

viennent conforter les images inférées à travers les 

différentes activités discursives. Pour le cas précis 

de ce travail, nous nous sommes surtout penchée, 

pour cerner l’ethos préalable, sur les images et les 

vidéos publiées par la Maison blanche ainsi que les 

réactions des internautes via les différentes pages de 

Twitter du président. Ces réactions montrent 

clairement l’image qu’ont les citoyens américains 

surtout de leur ancien président. Le support N°2 

regroupe les tweets les plus explicites à ce sujet.  

En effet, tweet N°1. 2 montre les statistiques 

concernant les réactions positives à propos de 

l’assurance maladie instaurée par l’ancien président. 

Le tweet N°2. 2 dénonce le comportement immonde 

de l’actuel président et son indifférence aux 

obsèques d’Aretha Franklin, inférant ainsi le manque 

de compassion de ce dernier, son racisme et son côté 

inculte. Dans le même fil de tweets, un autre 

internaute réagit par un tweet sur lequel figure une 

image où l’on voit un visage composé de la demi-

face de Trump et celle de Nixon, avec le message : 

 We forced a crook out of office. We’ll do it 

again qui signifie « Nous avons évincé un truand de 

son poste. Nous le ferons à nouveau ». Par ce tweet, 

nous percevons l’image que se font les américains 

de leur actuel président qui est comparé à Richard 

Nixon dont le nom est lié à la Watergate
15

. 

Implicitement, il y’a toujours ces comparaisons 

désavantageuses pour Trump, comme le montre le 

tweet N°3 et N°4 dans lesquels on se moque en 

comparant la Obamacare au système actuel de santé 

par le collage dans la même image de la photo de 

Trump et celle d’Obama. Le premier avec un ventre 

proéminant jouant au golf, le second torse nu après 

sa séance de sport, exhibant un corps athlétique avec 

le texte : « Obamacare vs Trumpcare… you decide » 

ce qui veut dire « Obamacare vs Trumpcare… à 

vous de décider ». Le tweet N°5 affiche un gif sur 

lequel figure un paysage de coucher de soleil avec le 

message : Please come back, « S’il vous plait, 

revenez ». Les tweets qui accompagnent ces posts 

disent: « What…am I waking up I in reality now. 

Pres BO is still our president right. All this Trump 

insanity was just à nightmare, correct ! » qui 

signifient « Quoi…suis-je en train de me réveiller 

dans la réalité maintenant. Le président BO est 

toujours notre président vrai ? Toute cette folie de 

Trump n’est qu’un cauchemar, vrai ! ». Ce tweet 

montre ouvertement à travers la comparaison qui 

met en contraste « rêve/cauchemar et BO/Trump » la 

place qu’occupe le président dans le cœur des 

américains. Dans le même sens, cet autre folower 

recourt à l’ironie pour dénoncer le système de santé 

mis en place par Trump et qui coûte à ce citoyen 

ainsi qu’à sa famille 700$ par mois en plus : «It will 

cost me and my family $700 more per month to stay 

on the same plan for 2018…Thanks for NOTHING! 

« Ça va me coûter à moi et à ma famille 700$ par 

moi pour rester dans le même plan pour 2018. Merci 

pour RIEN ! ». Sur le plan typographique, le recourt 

à l’écriture en majuscule infère une intonation haute 

exprimant l’indignation par laquelle se termine le 

tweet.    

Ce que nous offre la tweetosphère, c’est la 

possibilité de cerner à vif les différentes images qui 

se sont construites du président, non pas dans son 

discours mais dans les discours de ses concitoyens 

qui suivent de près ses paroles tout autant que ses 

faits et gestes. À travers les différentes comparaisons 

entre la personne de l’actuel président des USA et 

celle de B.O., transparaissent les figures du président 

efficace, sérieux, vertueux, intègre, mais aussi 

l’ethos d’intelligence et de la compétence. C’est 
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pour cette raison que les messages implorant le 

président à revenir sont une constante dans les 

différents espaces d’expression des américains et pas 

uniquement la tweetosphère.  

Si sur le plan national le 44e président 

d’Amérique jouit d’une grande popularité vu les 

exploits qu’il a pu réaliser et ses positions 

concernant les questions du racisme, des armes et 

celle de la réforme du système de santé, il n’en reste 

pas moins que les avis sont mitigés concernant son 

image à l’international. Ayant obtenu le Prix Nobel 

en 2009 surtout grâce à son ethos d’identification 

très développé et sous lequel l’on perçoit l’ethos de 

puissance, celui du caractère, celui de l’intelligence 

à côté de celui de l’humanité. Ses discours et ses 

positions contre l’armement, pour un nouveau départ 

avec l’Orient musulman notamment lors de la crise 

de l’Irak et de la Syrie, sa politique vis à vis de la 

Chine, les accords sur le nucléaire avec l’Iran et la 

réconciliation avec Cuba et surtout les accords sur la 

question environnementale lui ont valu à la fois 

admiration, mais aussi beaucoup de critiques. Dans 

un article publié le 02 novembre 2016 par le 

Frédéric Koller16 sur le site du journal suisse Le 

Temps
17

, le journaliste dresse à travers les avis des 

spécialistes de la question le bilan des deux mandats 

d’Obama.  Il en relève les exploits tout autant que 

les échecs. En somme, les deux mandats du 

président ont été résumés par les propos de François 

Heisbourg interrogé par Koller à propos de : 

L’Amérique de 2016 n’est-elle pas plus 

forte qu’en 2008 ? 

– Ni plus ni moins. Son économie va bien, le 

budget militaire reste important. D’un côté, on peut 

dire que l’image des Etats-Unis est meilleure qu’à la 

fin des années Bush. De l’autre, il y a celle d’une 

Amérique qui a perdu ses repères, avec un recours à 

la force équivoque. L’échec de la ligne rouge et son 

pivot sécuritaire en Asie qui n’en fut pas un ont été 

interprétés comme de la faiblesse par les Chinois. 

C’est pour cela que Pékin avance en mer de Chine 

du Sud. Car la crédibilité des Etats-Unis est 

affaiblie. 

Si le président a su se montrer compétent, 

conciliateur et fort, il assume avec beaucoup de 

sagesse ses faiblesses :  

« C’est le premier président qui n’a pas peur 

d’être perçu comme faible dans sa réticence à user la 

force, estime Jussi Hanhimäki. Il a opéré un virage 

de l’usage de la force militaire vers la diplomatie 

avec des objectifs politiques. Il veut que les Etats-

Unis restent le numéro un mais les moyens ont 

changé. On appelle cela le soft power. L’image des 

Etats-Unis est bien plus positive aujourd’hui qu’elle 

ne l’était en 2008 ». (Jussi Hanhimäki in. Koller, 

2016) 

Des succès et des échecs mais de façon 

générale, Obama reste un ancien président largement 

apprécié par rapport à son prédécesseur et surtout 

par rapport à son successeur. Ce succès est 

également dû à ces images médiatisées de sa vie 

d’homme politique, de père, d’époux aimant, très 

proche des citoyens avec une figure de l’humour 

(Charaudeau, 2005 : 117) très présente. Dans 

chacun de ces contexte le président se met en scène 

en instaurant des scénographies variées lui 

permettant de générer des images de soi aussi 

variées les unes que les autres mais qui sont 

complémentaires et convergent vers une image 

unique avec des facettes multiples. C’est le procédé 

des scénographies multiples que nous détaillons 

dans ce qui suit.  

6- Le procédé des scénographies multiples 

pour un président qui se veut « unique » 

Le concept de scénographie réfère à cette 

scène d’énonciation de laquelle émerge le discours 

et qui en retour permet de le valider. Les discours 

institués sont en perpétuelle recherche d’une 

scénographie originale pour s’énoncer, car c’est au 

niveau de cette scène que le lecteur éventuellement 

identifiable au co-énonciateur, se voit assigner un 

rôle dans une scène énonciative pour recevoir 

effectivement le discours. À travers ce dispositif 

énonciatif s’établissent les paramètres de cette scène 

de parole. Elle prend en charge l’instauration des 

différents paramètres énonciatifs liés à la 

chronographie (temps ex : pendant un dîner, durant 
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la guerre, lors d’un voyage…) et à la topographie 

(lieu ex : le désert, la ville, sur un bateau, sur une île 

déserte…) de l’énonciation tout autant que les deux 

protagonistes qu’elle réunit, en l’occurrence, 

l’énonciateur (ex : un écrivain, un évadé de prison, 

un guerrier, une femme au foyer…) et le co-

énonciateur. Le discours littéraire est le premier à en 

exiger, car non seulement elle est partie intégrante 

du rituel d’écriture de ce discours, mieux encore, 

elle porte souvent en elle cette part d’originalité 

d’une œuvre, lui permettant une certaine position 

dans le champ littéraire. Certains genres du discours 

politiques exigent également la présence d’une 

scénographie. Différente dans son fonctionnement 

de celle du discours littéraire, elle permet souvent 

d’entrevoir une image de l’énonciateur ainsi que de 

son co-énonciateur tout en définissant le cadre 

topographique et chorographiques duquel émerge le 

discours. La scénographie est définie par 

Maingueneau comme suit : 

À chaque fois que le lecteur se voit assigner 

une place, c’est une scène narrative construite par le 

texte, une « scénographie ». Le lecteur se trouve 

ainsi pris dans une sorte de piège, puisqu’il reçoit le 

texte d’abord à travers sa scénographie, non à travers 

sa scène englobante et sa scène générique, reléguée 

au second plan mais qui constituent en fait le cadre 

de cette énonciation. C’est dans la scénographie, à la 

fois condition et produit de l’œuvre, à la fois 

« dans » l’œuvre et qui la porte, que se valident les 

statuts de l’énonciateur et de co-énonciateur, mais 

aussi l’espace (topographie) et le temps 

(chronographie)
18

 à partir desquels se développe 

l’énonciation. (2004 : 192).           

En dépit du fait que souvent le rôle et le statut 

des partenaires du discours politique sont presque 

prédéfinis, il reste néanmoins une certaine marge 

assez importante qui permet, à ce juste titre, de 

mettre au point des scénographies permettant 

d’atteindre le co-énonciateur et de l’amener à 

adhérer au discours de soi. Le discours politique de 

B. H. Obama est très riche en matière de genres ; il 

englobe des discours officiels solennels comme ceux 

prononcés devant les différentes assemblées ou lors 

de sommets et rencontres internationaux réunissant 

les chefs d’états et des rois. Dans ce qui suit nous en 

exposons quelques uns. La scénographie globale qui 

s’installe dans ces discours est la scénographie 

présidentielle ; Obama endosse avant tout son rôle 

du chef d’état du pays le plus fort au monde. Ce rôle 

est ajustable en fonction de la chronographie et de la 

topographie ainsi que du public auquel il fait face.  

À cet effet, son Discours de Philadelphie 

(2008) sur la question raciale est un discours 

conciliateur où le président n’hésite pas à recourir 

massivement au « nous » inclusif, se mettant au 

même niveau que ces interlocuteurs, notamment 

ceux de couleur, dont il porte la voix. À travers le 

Discours du Caire, Obama se démarque par ses 

prédécesseurs. Précédé d’une visite à une mosquée 

célèbre du Caire, ce discours prononcé à l’Université 

du Caire, un lieu symbolisant le savoir en Orient et 

devant une assistance de 3000 personnes était très 

attendu car il aborde pour la première fois dans 

l’histoire des chefs d’états des États Unis 

d’Amérique les rapports entre l’Amérique et les 

musulmans. Question épineuse certes, au vu de ce 

qui se passait en Irak, en Syrie, en Afghanistan et 

avec l’Iran. Obama, et peut être grâce à son identité 

multiple recelant dans ses sillages, plus exactement 

du côte de la filiale paternelle l’Islam, aborde avec 

aisance et sur un ton extrêmement conciliant cette 

question, montrant une proximité certaine par 

rapport à cette communauté. Intitulant son discours 

Nouveau départ, il commence par la salutation 

symbolique des musulmans : salamoualikoum « que 

la paix soit sur vous », Obama va d’abord dresser un 

bilan des relations Occident- Islam, pour ensuite 

exprimer ce que doit l’Occident à la civilisation 

arabo-musulmane et annoncer, enfin, le nouveau 

départ tant attendu par tous : 

Je suis venu ici au Caire en quête d'un 

nouveau départ pour les États-Unis et les musulmans 

du monde entier, un départ fondé sur l'intérêt mutuel 

et le respect mutuel, et reposant sur la proposition 

vraie que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas et 

qu'ils n'ont pas lieu de se faire concurrence. Bien au 

contraire, l'Amérique et l'islam se recoupent et se 
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nourrissent de principes communs, à savoir la justice 

et le progrès, la tolérance et la dignité de chaque être 

humain. (Obama, juin 2009) 

Ce discours va également parler de la paix au 

Moyen-Orient en insistant sur la création d’un État 

palestinien et en incitant Israël à arrêter la 

colonisation. Dans ce cadre international et face à 

cet auditoire, le président se présente comme « un 

féru de l’histoire », étant donnée qu’il est dans un 

sanctuaire du savoir, celui de l’Université, qui joue 

le rôle du médiateur entre l’Occident et les 

musulmans, entre le passé et le futur, instaurant ainsi 

la scénographie conciliatrice. Il accédera au statut de 

« chef », ce qui lui vaudra quelques mois, plus tard 

de la même année, le Prix Nobel.  

Cette même scénographie va être reprise, 

certes légèrement modifiée en fonction du contexte 

du discours, mais sera récurrente dans d’autres 

discours, tel le discours de Prague (avril 2009) sur 

un monde sans armes nucléaire, en réitérant son 

slogan de campagne « Yes we can » « Oui nous 

pouvons ». 

Sur un autre plan, d’autres scénographies plus 

intimistes sont perçues du Président. D’abord dans 

son discours littéraire, son œuvre autobiographique 

majeure Les rêves de mon père ([1994] 2004) et 

l’autre épistolaire Lettre à mes filles (2010) visant à 

transmettre les valeurs d’une Amérique vue d’un 

autre angle. À ces scénographies s’ajoutent d’autres 

qui contribuent non pas à construire son identité 

discursive, mais à élaborer son identité sociale19. 

Cette fois-ci, ce sont d’autres modalités qui entrent 

en jeux dans la construction de cet ethos préalable ; 

adoptant essentiellement comme médium l’image 

fixe et l’image mobile, les tweets, la chaîne officielle 

de la Maison Blanche, les medias et les autres 

réseaux sociaux, le président se met en scène 

spontanément comme père de famille modèle, 

comme mari aimant, comme un être sensible à tout 

ce qui pourrait affecter son prochain et surtout drôle. 

Des tweets surtout de l’Obama Fondation viennent 

rappeler à quel point le président et sa femme sont 

impliqués dans les entreprises caritatives. Souvent, 

entourés de jeunes en Amérique ou en Afrique du 

Sud, adoptant la scénographie familiale engagée, 

Barak et Michelle prêtent main forte aux plus 

démunis pour une scolarité descente.  

Si ce procédé a caractérisé l’ensemble du 

discours politique du président, c’est dans son 

dernier discours prononcé lors du Diner des 

correspondants
20

 qui a eu lieu le 30 avril 2016 que 

l’on perçoit clairement ce procédé. En effet, lors de 

ce diner se réunissent les journalistes de renommée, 

les politiciens de tous rangs et les stars 

hollywoodiennes allant de Helen Mirren à Kendal 

Jenner passant par Will Smith, Emma Watson et 

Aretha Franklin qu’il affectionne particulièrement. 

Le discours prononcé lors de cette soirée est marqué 

par l’humour21 et recourt massivement au procédé 

de l’allusion humoristique qui lui permet de critiquer 

un certain nombre d’invités et à l’autodérision. 

Obama commence par le maire de New York Bill 

De Blassio sur sa blague sur PCT22, ensuite vient le 

tour de Hilary Clinton et son initiation aux réseau 

sociaux, Bernie Sanders et Donald Trump en louant 

ironiquement ses compétences sur le plan des 

relations internationales : « On dit de Donald Trump 

qu'il n'a pas d'expérience internationale. Pourtant, il 

a passé des années à rencontrer des leaders du 

monde entier : Miss Suède, Miss Argentine, Miss 

Azerbaïdjan… ».   Par ces propos, Obama fait un 

clin d’œil aux nombreuses années durant lesquelles 

le Trump s’attelait à diriger le concours de Miss 

Univers. 

Le discours de ce diner qui va évoquer 

l’épouse du président et sa jouvence, va s’achever 

sur un sketch intitulé Couch commander
23

 mettant 

en scène le président en difficulté à trouver une 

occupation après la fin de ce mandat. Cela le conduit 

à des situations extrêmement rocambolesques. Ce 

discours parsemé d’humour et d’ironie est le dernier 

du président. Si la scénographie globale est celle du 

discours politique, elle reste néanmoins 

concurrencée par une autre artistique qui s’annonce 

dès le départ avec l’entrée du président sur fond 

musical de « When I'm Gone » (tube des années 

1930, repris pour le film Pitch perfect avec Anna 

Kenderick). Pour commenter cette entrée musicale, 
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il dira : « Vous ne pouvez pas le dire, mais vous 

savez que c'est vrai », par cette entrée artistique 

Obama enchaine des blagues, des allusions et des 

propos ironiques face à un public d’artistes, cette 

scénographie vient lui donner une licence qui lui 

permet, une fois, de plus d’aborder certains sujets 

sensibles avec beaucoup d’humour. Cette 

scénographie se confirme en s’achevant sur 

« Obama out » des propos empruntés au feu 

basketteur Kobe Bryant lors de son dernier match 

par lequel il met fin à sa carrière et surtout par son 

geste venu de chez les grands rappeurs, celui du Mic 

Dorp « le lâcher du micro », geste devenu très 

célèbre (au point d’en faire un gif) et par lequel il 

couronne son discours.  

 Ainsi et en scrutant les deux ethè du 

président qui développent essentiellement des 

images et des figures nourrissant son ethos de 

crédibilité et son ethos d’identification, nous 

percevons cette panoplie d’images qu’il a su 

orchestrer avec beaucoup d’ingéniosité ; elles sont 

cohérentes, solidaires et surtout complémentaires 

convergentes vers l’image du « chef suprême ». Leur 

construction n’est pas anarchique en dépit de leur 

nombre. Elles viennent montrer un président 

exerçant ses fonctions, un homme politique au 

service de son pays, un citoyen soucieux de son 

prochain, un mari et un père de famille attentionné et 

aimant. Il a su allier l’image de la force à celle de la 

sensibilité, celle de la compétence à celle de la vertu, 

celle du bon goût à celle de l’expert, tout cela grâce 

au procédé des scénographies multiples lequel, pour 

le cas présent, apparait  comme consubstantiel au 

discours politique de ce président ; pour chaque 

occasion, pour chaque situation, pour chaque 

événement et au quotidien est mise en place une 

scénographie (ou plusieurs) qui permettrai.en.t 

d’inférer l’image d’un énonciateur aux rôles et aux 

images multiples. Fonctionnant tel un puzzle dont 

les pièces sont complémentaires, ce procédé permet 

d’élaborer, grâce aux deux ethè l’un dit préalable et 

l’autre discursif, l’identité de ce président qui voulait 

être « d’exception ».  
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Annexes 

Support 1 : Les tweets de Barak Obama (@BarakObama)        

 

 
1- Célébration de Pâques en 

famille (2019). 

 
2- Les vœux de Barak à 
Michelle pour la Saint-

Valentin. 

 
3-Les vœux de Barak à 

Michelle pour son 
anniversaire.  

 
4- Image de visite à Notre 
Dame venant rendre lui 

hommage après l’incendie 
(2019).  

 
5- Retweet de Obama venu de 

l’Obama Foundation, les 
félicitations pour les 

nouveaux boursiers de la 
fondation.  

 
6- Un mot d’encouragement 

pour ces deux jeunes 
personnes (13 et 16 ans) de 
Denver et Minneapolis qui 

luttent pour l’environnement 
et dénoncent la politique 

Trump à propos de la COP 
24.  

 
7- Encouragement pour Greta 

Thunberg (16 ans), jeune 
suédoise qui a initié un 
mouvement de grève 

réclamant une action pour le 
climat.    
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8- Mots tendres et très 

flatteurs pour son épouse à 
l’occasion de la sortie de son 

livre autobiographique : 
Devenir Michelle Obama 

(2018).  

 
9- Un hommage très 

touchant rendu à Reine de la 
saoul Aretha Franklin à son 

décès en août 2018.   

 
10- Ce tweet rend hommage à 
Johnny Boucher qui a ouvert 
a Chicago un café où peuvent 

trouver des personnes à 
tendance suicidaire un 

support psychologique et 
moral.  

11- Hommage à Valerie 
Jarett, avocate et ancienne 
conseillère du président. Il 
évoque son livre Trouver 

ma voie (2019).  
12- Dans ce dernier tweet, 
Obama exprime sa fierté à 

la rencontre des jeunes 
démocrates, relève du Parti 

démocrate.   

Support  N°2 : Les tweets de la Obama care (@Obamacare.biz)  

 
1- Dénonciation, à travers ce tweet, des 
démocrates du plan Trump concernant 

le « payeur unique » des assurances 
maladie, suivi d’un tweet de statistiques 
montrant l’efficacité de l’Obama Care.  

 
2- Ces deux  tweets d’un abonné à la 
page dénoncent les comportements 
« immondes » de l’actuel président 

comparé dans cette image à Richard 
Nikson. 

 
3-Le lancement à travers cette vidéo, 
faite par le président lui-même, du 

renouvellement de l’inscription aux 
assurances maladie.  

https://twitter.com/ObamaCareDotBiz
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Support N°3 : Les tweets de  The Obama Foundation  (@ Obama Foundation)  

 

 
1- Ce tweet est celui de la 

My Brother's MBK Alliance (
) qui Keeper Challenge

partage un lien vers un article 
écrit par Senegal Mabry, un 

jeune membre du conseil 
consultatif visant à mettre en 

 
2- Hommage au Dr. Lubeya 
de Zambie pour son travail 
en tant que médecin venant 

en aide à ses concitoyens, 
mais surtout pour son rôle de 

mère, à l’occasion de la 
célébration des mamans.    

3- Tweet de Harry Grammer 
l’activiste pour 

l’environnement et poète à 
l’intention de la Fondation. Il 

loue ses actions pour un 
monde meilleur.   

 

4- Ce tweet présente la 
vidéo de promotion de la 

Fondation mettant en scène 
des jeunes venus surtout de 
milieux défavorisés et ayant 
pu percer dans le monde du 

 

 
4- Comme réponse aux tweet 

précédent, les followers de cette page 
répondent avec humour comparant la 

Obama Care à la Trump Care, mais ce 
sont surtout des effusions de 

remerciements qui vont suivre.  

 

 
5- Toujours comme réponse viennent ce 
Gif et ces mots qui gratifient les efforts 
de l’ancien président pour l’assurance 

maladie.  
 

  

 
6- Ce tweet de l’influenceur Frank 
Tyndell (cofondateur de la Magna 

Charter Academy) exprime sa fierté de 
voir sa fille protester pour soutenir les 

musulmans.    
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avant l’importance de miser 
sur les jeunes comme leaders. 

travail et du leadership.  

 
5- Tweet de la fondation en 

association avec la MBK 
Alliance rendant hommage à 

Martin Luther King Jr., à 
l’occasion du cinquantenaire 

de son assassinat. Cette vidéo 
hommage met en scène le 

président avec les membres 
de la Dr. King’s Legacy de 

différentes génération et 
évoquant sa mort, sa vie et sa 

lutte.      

 
6- La fondation ne manque 

pas de souhaiter une joyeuse 
fête de la Saint-Valentin à 

Michelle Obama par la 
publication de l’édifice érigé 
à au lieu du premier rendez-

vous de Barak et Michelle 
Obama.    

 
7- Ce tweet montre l’image 
du couple présidentiel avec 

cette jeune musulmane 
américaine en évoquant 

l’histoire des noirs 
d’Amérique lors du Black 
history month en 2016.      

 
8- Annonce de la nouvelle 

classe des Fellows de la 
fondation ayant réussi à 

devenir un leader, chacun 
dans son domaine.  
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https://www.lesechos.fr/2017/01/les-cinq-discours-phares-de-barack-obama-158743
https://www.lesechos.fr/2017/01/les-cinq-discours-phares-de-barack-obama-158743
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/17414
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muré (Éditions Cadrat) réalisé avec le photographe Pierre Montavon » https://www.editions ducygne.com/editions-du-cygne-
frederic-koller.html. 

17. https://www.letemps.ch/monde/quil-restera-monde-dobama 
18. L’italique est de l’auteur. 
19. L’identité sociale selon Charaudeau est « cette particularité de devoir être reconnue par les autres. Elle est ce qui 

donne au sujet son « droit à la parole », ce qui le fonde en légitimité […]. La légitimité est une notion qui n’est pas exclusive du 
domaine politique. D’une façon générale, elle désigne l’état ou la qualité de qui est fondé à agir comme il agit. On peut être 
légitimé ou non à prendre la parole dans une assemblée ou une réunion, à édicter une loi ou une règle, à appliquer une 
sanction ou donner une gratification. Le mécanisme par lequel on est légitimé est un mécanisme de reconnaissance d’un sujet 
par d’autres sujets, au nom d’une valeur qui est acceptée par tous ; ainsi en est-il dans les exemples précédemment cités. Aussi, 
la légitimité dépend-elle des normes institutionnelles qui régissent chaque domaine de pratique sociale et qui attribuent des 
statuts, des places et des rôles à ceux qui en sont investis » (Charaudeau, 2006 : 344). La légitimité du président s’est forgée 
d’abord par son parcours politique, par son élection surtout en tant que président, par ses œuvres écrites et son comportement. 
Cette légitimité est institutionnelle, discursive et identitaire.   

20. XLe diner des correspondants selon Wikipédia existe depuis 1924, c’est « le dîner annuel (White House 
Correspondents' Dinner, WHCD) est une tradition nationale durant lequel le président et le vice-président des États-Unis 
comparaissent. Treize présidents ont assisté au dîner du WHCA, dont le premier fut Calvin Coolidge en 1924. La soirée se 
déroule le dernier samedi du mois d'avril. […] Depuis plusieurs années, il est d'usage que soit présenté après le dîner 
un sketch dans lequel on se moque du président. Ce sketch est parfois effectué par le président lui-même dans un numéro 
d'autodérision ou bien par un comédien ou humoriste. La performance est parfois accompagnée d'un film de courte durée 
faisant participer le président ou l'orateur. Diverses célébrités ont participé à cet exercice dont Nat King Cole, Dizzy 
Gillespie, Bob Hope, James Cagney, Barbra Streisand, Benny Goodman, Duke Ellington, Rich Little, Jay Leno, Jimmy 
Kimmel ou encore Conan O'Brien à plusieurs reprises » https://fr.wikipedia.org/wiki/ Association_ des 
_correspondants_de_la_Maison-Blanche 

21. L’humour chez Obama est loin d’être le fruit de l’improvisation. David Litt le speechwriter et humoriste attitré du 
président Obama écrit une sorte d’autobiographie relatant son aventure scripturale sous le titre de Thanks, Obama : My 
Hopey, Changey White House Years, paru chez les éditions Ecco en 2017. Parmi ces « vannes » les plus célèbres, sont celles qui 
ont rendu furieux Trump et le démontant lors du Correspondents’ Dinner de 2011. 

22. Colored people's time réfère au «  temps des gens colorés [qui] est une expression américaine qui fait référence à 
un stéréotype négatif des Afro-Américains comme étant souvent en retard. L'expression est souvent décrite comme un 
stéréotype raciste péjoratif » https://en.wikipedia.org/wiki/Colored_people%27s_time. Le maire de New York a eu l’occasion 
d’utiliser publiquement cette expression pour justifier son retard pensant faire de l’humour étant donné que sa femme et ses 
enfants sont des afro-américains. Seulement si le président l’évoque à cette occasion, c’est pour lui faire comprendre que les 
blagues racistes dans la sphère politique sont toujours mal reçues en dépit de l’identité et du statut de leur énonciateur. 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDEGN4Js40 
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Résumé  

Les études consacrées aux mosaïques Nord Africaines ne se sont généralement pas intéressées au costume en tant 

qu’élément indicateur des codes vestimentaires en usage à l’époque romaine. Elles ont plutôt porté sur la description des 

étoffes, des couleurs et accessoires sans, pour autant, les replacer dans leur contexte typologique et historique. D’un autre 

côté, les chercheurs qui ont étudié le vêtement dans l’antiquité se sont davantage focalisés sur la statuaire et les bas-reliefs 

pour le costume Grec en excluant la mosaïque. Cet état des connaissances a attisé ma curiosité me poussant à parcourir les 

tableaux quasi « vivants » que représentent les pavements Africains du Haut- Empire au Bas- Empire, dans le but d’analyser 

l’habillement des personnages féminins.  

Ce premier article traitera donc de deux mosaïques relatives à la mythologie gréco-romaine et plus particulièrement 

à la légende dionysiaque dans en vue de mettre en évidence des éléments importants dans l’analyse du costume et de la coiffure 

féminine antique représentés sur ces pavements. 

Mots-clés : Ménade, Nymphe, Bacchante, Tunique, Palla 

Abstract 

Studies of North African mosaics have generally not been interested in costume as an indicator of ancient dress codes. 

These have focused more on the description of fabrics, colors, accessories without always placing them in their typological 

and historical context. On the other hand, scholars who studied clothing in antiquity used the iconographic supports of statuary, 

low reliefs, and Greek vases for the Greek and Roman costume excluding mosaics.Through a sampling of dionysiac pavements 

coming from two cities of the province of Mauretania (Caesarea end Sitifis), we expect to highlight important elements in the 

analysis of ancient female costume and hairstyle represented in mythological scenes. 

Keywords: Maenad, Bacchante, Nymph, Tunic, Chiton Maenad, Bacchante, Nymph, Tunic, Chiton 

 الملخص 

زياء النسوية  وال فيلم تنظر الدراسات المتعلقة بالتبليطات الفسيفسائية بشمال افريقيا 
أ

باقي اإلمبراطورية الرومانية الى اال
ل الفترة الرومانية.  غلبالظاهرة عليها نظرة دقيقة تجعل منها مؤّشرا هاما لقواعد اللباس المتداول خال

أ
عنصر الزّي بالباحثين  اهتم ا

قمشة  التسريحات بينما اقتصرت
أ

وصاف موجزة لال
أ

كسسواراتعلى مجرد ا
أ

حيانا اال
أ

لوان وا
أ

و  واال
أ

و تاريخي ا
أ

ّي تحليل تنميطي ا
أ

دون ا
خرى نالحظ اعتماد جّل الباحثين  اجتماعي

أ
و ديني...من جهة ا

أ
و ثقافي ا

أ
قي اهتمّوا بموضوع اللباس القديم )اإلغري والمؤرّخين اللذينا

ولى يليه النحت البارز والروماني
أ

نصاب فالرسومات( على النحت التمثالي بالدرجة اال
أ

على الفخاريات اإلغريقية دون منح الفسيفساء  واال
همية المستحقة.

أ
ثري اإليكنوغرافي في إطار  اال

أ
بدراسة اللباس  مشروع خاصدفعتنا هذه الوضعية الى خوض ميدان جديد في البحث اال

ل فسيفساء شمال افريقيا  والتسريحات منالنسوي  المقال سنتطّرق الى نوع معّين من التبليطات ذات المواضيع  وفي هذاخال
 وموريطانيا السطيفيةقيصرية( القيصرية )بمقاطعتي موريطانيا  ديونيزية مك تشفةعّينة من لوحات تصويرية  ولهذا اخترناالميتولوجية. 

ضواء  وسنحاول تسليط)سطيفيس( 
أ

زياء اال
أ

للمرحلة المتراوحة  والتسريحات النسويةعلى العناصر الهامة التي تساعدنا على تحليل اال
 .ميالدي والقرن الرابعالثالث  القرن  بين

 الخيتون-التونيك-النمفات-باخوس كاهنة-ديونيزوسرفيقة : المفاتيحالكلمات 
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Introduction 

Je commencerai par cette phrase d’Anastasia 

Serghidou 1 dans son écrit intitulé vêtements et 

preuves chez Hérodote qui révèle parfaitement toutes 

les lectures possibles que peut offrir une tenue 

vestimentaire : 

« [….] Habits en totalité, habits 

fragmentaires, ils signifient, agissent, présentifient, 

cachent ou dévoilent, construisant ainsi un lien par 

lequel les faits se disent en « étoffe » […] » 

Le vêtement antique reflète un aspect fort 

intéressant des mœurs en vigueur à l’époque et tout 

autant révélateur de l’esprit d’une civilisation. En 

effet, la personnalité s’exprime à travers l’ordonnance 

d’un drapé, tout comme se manifeste la catégorie 

sociale par la présence (ou l’absence) du raffinement, 

de la délicatesse et de l’ornement de l’étoffe. 

  Ces dernières années, il y’a eu 

d’intéressantes recherches et études sur le vêtement 

antique 2 basées sur les statues et bas- reliefs, les 

céramiques Grecques peintes et quelquefois les 

fresques. Pour ce qui est de la mosaïque, à ma 

connaissance, on s’est très peu intéressé à faire parler 

les étoffes et les multiples draperies figurées par les 

mosaïstes, si ce n’est pour des descriptions basiques 

des couleurs et des longueurs des robes. Ceci a attisé 

ma curiosité et m’a poussé à entamer une recherche 

dans ce vaste domaine que je découvre si simple et si 

complexe en même temps ; tant il est, parfois, 

difficile de nommer un vêtement ou de différencier la 

fin d’un drapé grec du début d’un drapé romain ! 

Cet article n’est que le début d’une étude sur 

le costume féminin à travers les mosaïques romano- 

africaines, dont deux pavements que nous présentons 

dans le présent travail, provenant de colonies 

fondées par Nerva, situées à une cinquantaine de 

kilomètres l’une de l’autre, la première en Numidie 

« Cuicul » et la seconde en Maurétanie Sétifienne 

«  Sitifis ». Le point commun entre les deux 

pavements, en plus du domaine de la mythologie à 

laquelle ils appartiennent, est l’ambiance dionysiaque 

dans laquelle ils baignent tous deux, même si un 

siècle les sépare. 

Figure N° 1. Mosaïque dionysiaque de Cuicul-

Djemila.    Source : Serradj.N 

1. La mosaïque dionysiaque de 
Cuicul (Figure 1) : 

Elle ornait dans une riche domus (maison de 

Bacchus), du IIe s AP J.-C., le sol d’une grande salle 

dotée d’une alcôve à abside-fontaine qui serait 

probablement un symposium ; c’est-à-dire un local ou 

se réunissaient les fidèles et les initiés au culte 

bachique autour d’un banquet dionysiaque3. 

La mosaïque se distingue d’abord par 

l’originalité de sa construction d’ensemble, qui 

reproduit au sol l’aspect d’une décoration de voûte à 

quatre pans. Cela fait que l’on ne peut embrasser 

le pavement d’un seul regard, la lecture devant se 

faire par circumambulation. L’enfance de Dionysos 

occupe deux côtés et sur les deux autres côtés deux 

scènes rituelles, et au centre la scène du châtiment de 

Lycurgue. 

Les scènes (représentant des femmes) qui nous 

intéressent, dans cette présente étude, sont quatre en 

plus des quatre victoires qui décorent les angles du 

pavement : 

Figure N° 2 : Détail Scène d’allaitement 
Source : Serradj. N  

1.1. Scène de l’allaitement de 
Dionysos (Figure 2) : 
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Cette représentation qui a été jugée unique en 

mosaïque met en scène les personnages féminins 

suivants : 

1.1.1. La nymphe nourricière Nysa : La 

première à partir de la gauche décrite par Leschi 4de 

la manière suivante : « […] elle est vêtue d’une 

longue robe verte bordée de jaune, et sous la robe, 

une tunique transparente dont une épaulette tombe 

[…] ».  

Il s’agit probablement d’un chiton vert ou 

d’une tunique talaire tunica talaris ornée d’un bord 

jaune recouvert d’un himation grec qui est 

l’équivalent de la palla romaine et que Leschi ne 

mentionne pas. La tunique transparente sous la robe 

évoquée par ce dernier pourrait correspondre à la 

Tunica interior ou la à Subucula, que les femmes 

Grecques et Romaines portaient parfois sous la 

tunique de dessus. 

La tunique talaire est colorée en ce vert de mer 

cité par Plaute
5
 et par Ovide

6
 quand il dit « […] qu’il 

imite le reflet des eaux et que les nymphes en semblent 

revêtues […] ». Ce serait donc la couleur qui 

symboliserait les nymphes et il se trouve qu’on a ici 

une nymphe ! Pourrions-nous envisager dès lors une 

culture littéraire raffinée chez le maître Pictor ou le 

commanditaire ? 

L’étoffe de la robe semble légère et brillante, 

elle souligne avec subtilité le haut des cuisses et les 

jambes comme le ferait un tissu soyeux et on le sait, 

les femmes à l’époque romaine ont préféré le coton 

puis la soie à la laine et au lin. Au IIIe siècle, les 

vêtements de demi-soie sont très à la mode (la soie de 

Chine était mélangée à du lin et à du coton pour 

obtenir un tissu plus léger que la lourde soie chinoise 

que l’on pouvait teindre en de nombreuses 

couleurs)7. 

Cette image de la nymphe nourricière qui 

allaite l’enfant Dionysos nous rappelle la description 

de la statuette de la nymphe Nysa telle qu’elle fut 

présentée dans le cortège des Ptolemaia d’Alexandrie 

chez Athénée de Naucratis (V.198) : « […] 

vêtue d’un chiton jaune brodé d’or et d’un himation 

laconien […] ».  À la différence du chiton de la 

nymphe de Djemila, qui lui ne parait pas brodé d’or, 

l’himation dont on ne voit qu’un mince pan (vu la 

position assise de la nymphe portant l’enfant sur ses 

genoux) ne nous permet pas d’identifier sa typologie 

ni d’ailleurs de vérifier si le chiton est ceinturé à la 

taille ou plus haut. 

La coiffure est des plus simples ; les cheveux 

sont dénoués et tombent librement sur les épaules. 

1.1.2. La muse « Polymnie » (?) : 

Leschi8 la compare à la muse Polymnia sur 

la base de sa posture et de son costume, car il se 

trouve que les muses sont souvent associées aux 

nymphes dans les récits de l’enfance de Dionysos. 

Elles présidaient à l’éducation du dieu, ce qui 

expliquerait la présence de l’une d’elles dans la grotte 

des nymphes figurée à Djemila. Il décrit sa tenue 

ainsi : « […] elle est vêtue d’une longue robe rouge 

qui descend jusqu’aux pieds et que recouvre une sorte 

de grand manteau jaune bordé d’une bande verte. 

L’étoffe de la robe apparait sous le manteau par 

transparence […] ». 

Ici, nous avons, une fois de plus, une tunique 

talaire sans manches longues, teintée en rouge (peut-

être est-ce le rouge cerasinus citée par Plaute ?) 

recouverte d’une palla bicolore en jaune-safran 

(couleur mentionnée par Plaute sous la dénomination 

de crocotula) et vert, assez large, comme le montrent 

les plis visibles sur le côté gauche que l’on peut voir 

et qui doit respecter la longueur exigée chez les 

romaines (9 coudées), cela offrait une grande variété 

d’ajustement du drapé. 

 La muse arbore une coiffure mythologique 

dite « à la Venus » avec la chevelure en haut chignon 

ceinte d’une bandelette blanche. 

Cette scène se rapproche d’une peinture de la 

Farnésine datée de 20 Av. J.-C. qui représente la 

toilette du nourrisson couronné par une nymphe avec 

une couronne semblable à celle que tient la muse de 

Cuicul. D’ailleurs, la mosaïque de Djemila a été 

traitée avec un effet pictural très classicisant. 

2. Scène de l’initiation au domptage des 
fauves : (Figure 3) 

Figure N° 3 : Détail Domptage des fauves 
Source : Serradj. N 

Elle comprend les personnages féminins 

suivants : 

2.1. La nymphe Mystis : 
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Elle apparaît ici dans son rôle d’éducatrice de 

l’enfant dieu. Leschi dit qu’« […] elle porte une 

longue robe verte et sous elle une tunique 

transparente agrafée sur les épaules[…] ».9 Vu le 

drapé du manteau apparent sur l’épaule gauche, il est 

plus vraisemblable que la nymphe soit vêtue non pas 

d’une robe mais d’une large palla à repli (tablier 

triangulaire) de couleur vert amande (couleur 

conseillée par Ovide pour rehausser le teint des 

femmes sous l’appellation d’amygdala) et qui 

retombe du côté droit. La tigresse montée par l’enfant 

Dionysos ne laisse pas voir si le manteau est doté 

d’une ceinture cachée comme c’est souvent le cas 

dans les draperies romaines ou apparente. Je 

pencherais plutôt pour une ceinture dissimulée 

comme dans l’himation drapé selon le type IV établi 

par Jules Repond10 , représenté par une statue de 

Thémis de Chairestratos. 

 En Dessous, Mystis porte un chiton ionien / 

tunica dans un vert-gris transparent qui lui découvre 

l’épaule et le sein droit cousue ou agrafée par un seul 

point sur les épaules. Dans la réalité, une femme 

respectable ne se découvrait pas ainsi le sein, cela 

était réservé aux femmes mythologiques comme les 

amazones et les ménades, dans le cas présent, 

nous avons affaire à une nymphe (sans oublier la 

première nymphe Nysa vue plus haut, dont le sein 

dénudé serait justifié par l’action de 

l’allaitement). 

Ses cheveux tombent sur les épaules et elle 

porte une couronne haute devant, en bandeau 

multicolore orné d’un feuillage vert et jaune. C’est 

sans doute la mitra dionysiaque, signe qui indique 

qu’elle est déjà initiée aux mystères dionysiaques. 

3. Scène de l’initiation aux mystères 
dionysiaques : (Figure 4) 

Figure N° 4 : Détail Scène d’initiation 
Source : Serradj. N  

3.1. La femme initiée (?) : 

Leschi dit qu’elle est « […] vêtue d’une robe 

jaune pâle, recouverte d’un grand manteau gris qui 

la drape jusqu’aux pieds, ses bras sortent de longues 

manches […] ».11 

À mon avis, la femme assise qui contemple 

la scène avec une expression pensive porterait trois 

pièces qui sont : d’abord, une tunique intérieure 

tunica intima qui semble être taillée dans une fine 

étoffe transparente teintée en jaune-verdâtre, par-

dessus, on y voit soit un chiton, soit une tunique de 

dessus de la même couleur, mais dans un vert plus 

foncé à longues et larges manches (peut-être à 

crevées). La femme s’est, ensuite, enveloppée dans 

un large manteau « palla » vert assez souple pour 

souligner la cuisse droite, la lacinia de la palla est 

ramenée sur l’épaule gauche et sur le bras gauche 

pour retomber en plis droits jusqu’au sol, ce qui 

pourrait correspondre au type IV déjà observé 

précédemment pour la nymphe Mystis.   

La coiffure est en chignon très haut et la 

chevelure est traversée de bandelettes en jaune pâle. 

Leschi a envisagé que cette femme 

représenterait Déméter en se basant sur la ciste 

qu’elle tient, sur sa position assise et son expression 

affligée. Personnellement, je me demande s’il ne faut 

pas plutôt la rapprocher de la domina méditant sur sa 

vie dans la fameuse fresque de la villa des mystères 

à Pompéi
12

, assistant aux rituels d’initiation, assise 

en observatrice et probablement en initiée avec le 

même regard pensif. 

3.1.1. La candidate à l’initiation : 

Leschi la décrit ainsi : « […] vêtue d’une 

longue tunique rouge sombre descendant jusqu’à mi 

jambes et retenue à hauteur des cuisses par une 

ceinture qui la fait bouffer. Le haut du corps est 

couvert d’une pièce de vêtement verte tachetée de 

sombre qui semble-t-il se gonfle derrière les épaules, 

nouée autour de la taille comme une ceinture, les plis 

tumultueux du vêtement qui se relève découvrant la 

jambe droite […] ».13 

Elle semble arborer soit un chiton à repli à 

colpos, soit une tunique qui se rapproche beaucoup du 

peplos à forme attique avec repli long et ceinture 

sous-jacente (comme la statue d’Artémis 
d’Ariccia au musée des thermes de Rome). Le 

colpos est bien visible, il forme un bourrelet de plis 

bouffants et descend jusqu’aux cuisses. On note aussi 

le retroussis de la tunica qui dévoile la jambe droite 

et la naissance de la cuisse et qui confirme bien 

qu’en dépit de la ceinture cingulum, le chiton 

gênait la marche de ses plis. Aussi, les femmes 

pouvaient le retrousser en un paquet fixé à la ceinture 

par devant. On peut voir un retroussis analogue au-

dessous d’un colpos chez la ménade de la mosaïque 
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des saisons de Volubilis
14

. On y voit également une 

écharpe qui s’envole mais elle n’est pas attachée 

autour de la taille en ceinture comme à Djemila, où 

elle porte aussi une écharpe verte qu’elle a nouée 

autour de la taille en ceinture et qui rappelle un peu le 

« strophium » porté quelquefois sur la tunique en 

écharpe enroulée et serrée sous la poitrine. 
La coiffure est la même que celle de l’initiée 

en haut chignon ceint d’une bandelette blanche. 

Une ancienne étude de la mosaïque 15 a 

identifié cette femme comme une démone ailée la 

comparant à celle de la fresque de la villa des 

mystères, sur la base de l’extrémité de trois rémiges 

vues du côté de l’épaule droite, l’autre étant détruite. 

3.1.2. L’initiante / la phallophore (porteuse 
du phallus sacré) : 

« […] . le haut du corps est vêtu d’une 

tunique verte et les jambes drapées dans un vêtement 

rouge qui s’étend parterre […] ».16  

Leschi ne nous renseigne guère sur le type de 

robe de l’initiante et les lacunes de la mosaïque à cet 

endroit nous laissent juste supposer une tunique / 

chiton ionien vert-gris (galbinus chez Plaute) sans 

manches agrafé ou cousu aux épaules, accompagné 

d’un manteau beige qui recouvre le genou et la jambe 

gauche. 

Elle porte des cheveux assez courts défaits, ce 

qui est fort rare et la tête est ceinte d’une couronne de 

feuillages. À noter que la mode des cheveux courts 

maintenus par un bandeau d’étoffe ou de métal était 

déjà en vogue à Athènes au Ve Av. J.-C.17
. 

4. Ambrosia (Figure 5) : 

Devant la scène du meurtre de la nymphe 

Ambrosia par Lycurgue, nous sommes face à un 

« dévêtir » plus qu’à un vêtement dont il ne reste 

qu’une partie de couleur bleue enroulée autour de la 

jambe gauche (la tunique ou la palla). À cela 
s’ajoute une partie du manteau qui s’arrondit 

derrière elle et qui parait bicolore (jaune et bleu). Le 

nu d’Ambrosia est dépourvu de toute connotation 

sexuelle que l’on retrouve chez les ménades ou les 

nymphes, il recèle plutôt une connotation magique (la 

transformation en vigne) et menaçante (le meurtre de 

la nymphe). 

 

5. Victoire en haut à droite (Figure 1) : 

Elle est figurée en amazone, à moitié nue, 

excepté une palla transparente qui lui couvre le bas 

du corps avec ceinture et dont l’extrémité vient 

reposer sur la saignée du bras gauche. On retrouve 

l’himation complet chez la victoire d’Olympie 

sculptée par Paionios (au musée d’Olympie). 

6. Victoire en bas à gauche : 

Son drapé se rapproche de celui de la divinité 

Fortune avec la palla qui lui couvre le bas du corps. 

7. Victoire en haut à gauche : 

En chiton à colpos découvrant le sein droit 

avec ceinture et écharpe nouée autour de la taille. 

8. Victoire en bas à droite : 

En chiton à colpos long arrivant à mis jambes 

et découvrant le sein droit avec une écharpe qui flotte 

des deux côtés vers l’arrière. Elle nous rappelle 

beaucoup le type de Niké de Samothrace. 

Les quatre victoires s’apparentent au type de 

Niké en vol aux ailes déployées connu par les statues 

en marbre et bronze de l’époque hellénistique 

comme celle du musée de Cirta. 

2. Mosaïque de Sitifis de gauche à droite 
(Figure 6) : 

2.1. Ménade possédée : 

Blanchard-Lemée18 ne décrit pas le costume 

de cette ménade dans son étude de la mosaïque. Je 

propose d’y voir un chiton à colpos taillé dans un 

tissu fluide en dégradé de bleu et jaune qui descend 

jusqu’aux pieds et dont l’épaulette droite tombe et 

découvre l’épaule. La particularité de ce chiton est 

qu’il est fendu du côté droit laissant largement 

apparaître la cuisse et la jambe droite. Cela n’est pas 

sans nous rappeler le chiton des femmes spartiates qui 

était cousu uniquement du côté gauche, la fente avait 

pour but de laisser plus de liberté aux mouvements et 

justement la ménade était en plein danse. On peut 

Figure N° 5. Le Châtiment de Lycurgue 
Source : Serradj. N 
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observer deux autres ménades dont la cuisse droite est 

également largement découverte.  La première 

sur « la mosaïque du Thiase Bachique »19 d’El Jem 

(antique Thysdrus) dans la province de la Byzacène 

côtière en Tunisie. La seconde, sur « la mosaïque de 

Dionysos et les quatre saisons » de Volubilis, en 

Maurétanie Tingitane au Maroc20.  

La tunique est ceinturée sous les seins par un 

zona. Un manteau gris s’envole en arrondi derrière 

marquant le mouvement de danse ou de course. La 

ménade porte les emblèmes ménadiques (thyrse, 

tympanon) et une mitra qui ceint sa longue chevelure 

tombant librement derrière. 

Figure n° 6 : Triomphe Indien de Dionysos. 

Mosaïque de Sétif Source : Malek.A A 

 

2.2. Victoire ailée : 

Elle est nue à l’exception de la palla gris-bleue 

sur son épaule gauche. 
2.3. La liknophore (porteuse du liknon) : 

Elle arbore une tunique talaire à manches 

courtes et à ceinture haute au-dessous des seins, 

l’épaule droite est découverte. On note une manche 

assez longue du côté du bras gauche qui 

appartiendrait à une tunique intérieure, mais pas du 

côté de l’autre bras, Est-ce une erreur du mosaïste ? 

Elle est coiffée à la mode Sévérienne (fin 

IIIe) à la Julia Mamaea (mère de Sévère 
Alexandre) (Figure 7) ou comme Otacilia (épouse 

de Philipe l’Arabe) (Figure 8). Les cheveux sont 

finement crantés en bandeaux plats jusqu’à la 

nuque et devaient finir par derrière en un chignon 

plat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 7. Julia Mamaea Source: www.pinterest.com 

 

Figure n° 8 :Otacilia Severa 
Source :www.pinterest.com  

 2.4. Ménade blonde  

En chiton à colpos long jusqu’aux talons avec 

la zona au-dessous de la poitrine, le tissu est bleu-

vert et légèrement transparent. Une palla de couleur 

fauve et blanche est jetée sur son épaule gauche. La 
coiffure est en bandeaux crantés avec un 
chignon bas à la mode de lafin des Sévères21. 

 2.5. L’initiée  

On ne peut rien dire sur son costume invisible 

caché par la ménade précédente et la captive, quant 

à sa coiffure, elle reste classique séparée par une raie 

au milieu et ornée de la mitré dionysiaque avec des 

pampres de raisin sur les côtés, signe distinctif des 

bacchantes initiées. 

2.6. La reine prisonnière  

Sa tenue est particulière de par la couleur et la 

coupe ; elle semble porter une tunique intérieure 

talaire laticlave, à colpos, qui manque de souplesse 

par rapport aux autres (blanche transparente) et à 

deux clavi verticaux qui descendent le long des deux 

jambes de couleur dorée. Par-dessus, elle arbore une 

espèce de manteau court ample à clavi (deux clavi 

parallèles rouges sombres descendent des épaules). 

Ce manteau n’est pas ouvert comme l’himation ou la 

palla, il est plutôt fermé comme le manteau 

d’origine lacédémonienne qui était un vêtement de 
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voyage très rarement figuré, mais cité par les textes 

anciens22. 

Le blanc pose problème et renvoie, comme l’a 

écrit Blanchard-Lemée23 , à une lointaine contrée 

(Inde, Ethiopie ou Egypte), sachant qu’il s’agit d’une 

reine prisonnière que Dionysos a ramenée après sa 

conquête de l’Inde. On sait que chez les romains, le 

blanc était d’abord exclusivement employé relevé de 

claves colorées (comme ici), mais à partir du IIe 

siècle Av. J.-C. les couleurs sont très appréciées sous 

l’influence Gréco-Orientale. Par ailleurs, Athénée de 

Naucratis cite des captives venues d’Inde dans sa 

description de la fête des Ptolemaia de 270 Av. J.-
C. mais ne décrit malheureusement pas les tenues 

« […] des Indiennes et d’autres femmes en tenue de 

captives […] » dans le cortège dionysiaque24. 

Les cheveux sont crantés en bandeaux ondulés 

suivant la coiffure d’Orbiana épouse d’Alexandre 
Sévère (Figure 9), et une couronne dorée est posée 

devant une natte, bien que la coiffure ait été jugée par 

Donderer25 comme la plus tardive du début de l’IVe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 9 :Orbiana  Source : www.pinterest.com 

 

 

  Toutes les ménades de cette mosaïque 

portent l’essentiel de la skeuê theou ou « livrée du 

dieu Dionysos » (mis à part la nébride qui n’apparaît 

pas sur la mosaïque) comme le cite Euripide dans les 

Bacchantes 26. S’adressant au roi Penthée, Dionysos 

lui impose la tenue des ménades et des 

bacchantes : « […] Je vais te dénouer ta chevelure et 

l’étaler sur les épaules…Enveloppe toi d’une robe de 

lin, une robe qui te descendra jusqu’aux pieds et sur 

la tête une mitré…Ta ceinture s’est relâchée et les 

plis de ta robe ne tombent plus droit sur tes 

chevilles… Penthée répond alors : C’est ce qui me 

sembla aussi, du côté droit, de l’autre côté la robe va 

bien jusqu’aux talons. Penthée sort du palais 

chevelure flottante vêtu de la longue robe 

ionienne (chiton), coiffé de la mitre, le thyrse à la 

main […] ». 

Il est donc évident que les mosaïstes et les 

commanditaires de Djemila (antique Cuicul) et de 

Sétif (antique Sitifis) n’ont pas reproduit fidèlement 

l’aspect des personnages féminins de la légende 

dionysiaque tel qu’il est cité dans les écrits, 

notamment chez Euripide. Nous retrouvons tout de 

même des éléments cités par Euripide comme la 

ceinture et la longueur de la tunique talaire et 

probablement aussi l’étoffe des robes représentées 

qui serait du lin fin. 

La seule ménade qui représente parfaitement 

la tenue ménadique attestée par la littérature est celle 

qui ferme la marche du cortège, aussi bien dans sa 

coiffure, que dans le thyrse qu’elle tient dans la main 

droite comme indiqué dans « les bacchantes » 

d’Euripide. Les autres campagnes du dieu arborent 

des coiffures humaines en vogue à l’époque et ne 

portent pas la mitré dionysiaque. 

Enfin, il est important de souligner que cette 

tenue décrite par Euripide était valable aussi bien 

pour les simples femmes mortelles que pour les 

ménades et les bacchantes. Dionysos s’adressant 
à Penthée lui dit : « […] Sors devant le 
palais, fais- moi voir ta parure de femme, de 
ménade, de bacchante ».27

 

Conclusion 

Pour conclure cette première 
recherche, Dans l’antiquité, le costume se 

caractérise par sa permanence et sa transmission 

d’une société à une autre notamment de la société 

Grecque à la société Romaine. Certains vêtements 

restent atemporels et changent juste parfois de 

terminologie comme c’est le cas du peplos / chiton 

ionique / tunica ou l’himation Grec qui est adopté par 

les romaines sous l’appellation de Palla. Il est 

important de noter ici, que les historiens précisent que 

la palla ne fait plus partie de la garde-robe féminine 

des Romaines à partie du IIIème siècle28 ! Or, l’on a 

vu que toutes ces draperies (y compris le pallium) et 

autres accessoires apparaissent sur les mosaïques de 

Cuicul et de Sitifis qui sont espacées d’un siècle et 

appartiennent l’une au Bas- Empire et l’autre au 

Haut- Empire (début du IIIe et début de l’IVe 

siècles). 

Nous pouvons, donc, dire que ces femmes 

dionysiaques figurées sur les pavements de Cuicul et 

de Sitifis ne se parent pas de vêtements 

mythologiques particuliers, car elles sont 

représentées habillées à l’instar des femmes 

« mortelles » de l’époque romaine. 
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 Elles sont rarement dénudées, comme c’est 

souvent le cas sur les sculptures Gréco-Romaines ou 

sur les céramiques Grecques, et jamais échevelées 

avec des couronnes de serpents comme le sont les 

bacchantes ou les ménades dans le cortège des 

Ptolemaia, par exemple. Sur la majorité des 

mosaïques dionysiaques d’Afrique du Nord, les 

ménades et les bacchantes sont représentées habillées 

dans des accoutrements proches de ceux qui 

apparaissent sur nos deux mosaïques présentées dans 
ce travail. Nous avons relevé une nudité (totale ou 

partielle) uniquement sur neuf (9) pavements 

répertoriés dans les villes d’El Jem antique 

Thysdrus
29

, Hammamet antique Pupput
30

, Nabeul 

antique Neapolis
31

, Timgad antique Thamugadi
32

 et 

Lambèse antique Lambaesis
33

.  

 Qu’elles soient nymphes, phallophore, 

participantes à l’initiation au culte des mystères 

dionysiaques, ménades ou bacchantes, elles sont 

toutes plus ou moins décemment vêtues à Cuicul et à 

Sitifis, observant même parfois une pudeur que je 

qualifierai d’inhabituelle chez des femmes 

dionysiaques ! 

Il me tarde d’aller plus loin dans ce projet 

d’étude sur le costume féminin à travers la mosaïque 

Romano-Africaine afin de lever le voile (restons dans 

le thème) sur de nombreuses questions qui me 

taraudent l’esprit notamment : 

Pourquoi observe-t-on plus de pudeur dans 

l’habillement (et parfois même le déshabillement) des 

femmes dionysiaques sur les mosaïques que dans la 

sculpture et la peinture des vases Grecs ? 
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 لخصمال

 مستوياتقفزة نوعية على عديد  2016مارس  06الصادر بتاريخ  16/01شّكل التعديل الدستوري الذي صدر بموجب القانون رقم 
يضا تنظيم السل

 
طة بالنظر للتغييرات الك ثيرة التي مّست بالخصوص تنظيم السلطات والعالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وا

صل  73والحريات والرقابة الدستورية بمعدل القضائية، تزامنا مع الحقوق 
 
ديدة، مادة ج 27مادة( مع إضافة  182مادة مّسها التعديل )من ا

مر الذي رشح التعديل ليكون 
 
نه حافظ على الهندسة الدستورية اجديدً ًادستورً وهو ال

 
يما فنفسهاً حسب بعض خبراء القانون الدستوري، ولو ا

مة )الغرفة الثانية في البرلمان الجز  يتعلق بالهيكل العام للدستور.
 
ذي ائري( الومّست التعديالت مسائل جوهرية خاصة على مستوى مجلس ال

يضا الرقابة البرلمانية 
 
خطار ن حقها إمع تعزيز دور المعارضة التي بات م اتزامنً حقق مكاسب عديدة مقارنًة بوضعِه السابق، فيما تعّززت ا

يضا على استقاللية القضاء وتمت دسترة الالمجلس الدستوري في خطوة غير مس
 
ك ثير بوقة على مستوى دساتير الجزائر، فيما نص التعديل ا

ول: ا لذلك سنبحث مجالت التعديل ِوفقًا للمباحث التالية: من الحقوق والحريات تماشيًا مع التفاقيات الدولية.
 
لحقوق يباجة والدالمبحث ال

المؤسسات والمبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة النتخابات ، ظيم السلطات الثالث في الدولةالمبحث الثاني: تن، والحريات العامة
 الستشارية

 .الدستور، التعديل الدستوري، القانون العضوي، البرلمان، السلطة القضائية، الحقوق والحريات: المفاتيحالكلمات 
Résumé  

La dernière révision constitutionnelle promulguée par la loi n ° 16-01 du 06 mars 2016 représente   une   importante   étape   à   plusieurs   

niveaux,   compte  tenu  des   nombreux changements apportés  à   l’organisation   des pouvoirs et la relation entre les pouvoirs exécutif et 

législatif en particulier,  compte tenu aussi  de l’organisation du pouvoir judiciaire qui est en liaison avec les droits, les libertés et le 

contrôle constitutionnel, puisqu’il enregistre un taux de 73 articles modifiés (sur 182 articles), avec l'ajout de 27 nouveaux articles. Cela a 

été désigné comme l’amendement d’une nouvelle constitution, selon certains experts en droit constitutionnel, bien qu'il conserve la même 

architecture constitutionnelle concernant la structure générale de la Constitution. 

       Les amendements portent sur des questions particulièrement importantes au niveau du conseil de la nation, deuxième chambre du 

parlement algérien, qui a réalisé un progrès considérable par rapport au précédent. À cela s’ajoute, le contrôle parlementaire qui a, 

également, été renforcé parallèlement à la promotion du rôle de l’opposition, qui a le droit de saisi du Conseil constitutionnel au niveau des 

constitutions algériennes.  L'amendement   porte, aussi, sur   l'indépendance   du   pouvoir   judiciaire   et   la Constitutionnalisation   de   

nombreux   droits   et   libertés conformément   aux   conventions Internationales. Nous tentons au moyen du présent travail d’éclaircir les 

domaines de révision à travers les points ci-dessous :   

Section 1 : Préambule ; droits et libertés publics 

Section 2 : L’Organisation des trois pouvoirs de l'état 

Section3 : Contrôle   Constitutionnel ;   Surveillance   des   élections   et   les   institutions 

Consultatives. 

Mots-clés : Constitution, La Révision Constitutionnelle, Loi organique, Parlement, Pouvoir Judiciaire, Droits et 

libertés. 

Abstract  
            The latest Constitutional Amendment was promulgated by Law No.16/01 of 06 March 2016, is significant leap on many levels, in 

view of the many changes that have been introduced. In particular, the latter encompassed the organization of powers and the relationship 

between the executive and legislative, as well as the organization of the judiciary, coinciding with rights and freedoms and constitutional 

control at the rate of 73 articles amended (among 182 articles) with the addition of 27 new articles. This Amendment is considered by some 

scholars of constitutional law as a new constitution, even though it maintained the same constitutional architecture as regards the general 

structure of the constitution. 

             The Amendments touched upon issues of particular importance at the level of the Nation’s council, the second chamber of the 

Algerian parliament, which achieved many gains compared to its previous status. While also strengthened parliamentary control, coincided 

with the strengthening of the opposition's role, which has the right to notify the constitutional council in an unprecedented step at the level of 

constitutions of Algeria, the Amendment also stated the independence of the judiciary and the constitutionalisation of many rights and 

freedoms according to the international conventions. 

             Therefore, we will discuss the Amendment according to the following parts: Preamble, public rights and freedoms; Organization of 

the three authorities of the State; Constitutional control and monitoring of elections and advisory institutions. 

Keywords: Constitution, Constitutional Amendment, Organic Law, Parliament, Judiciary Authority, Rights and 

Freedoms.
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 قدمةم

ت فيه عملية التعديل يتمّيز السياق العام الذي تمّ 

على المستوى الداخلي  حداثأبعديد  2016الدستوري 

اوالخارجي،  ما بين النتخابات الرائسية لعامي  جرى  فداخلي 

لسياق وع   وتّم في، 2019و 2014
 
ت برئيس  مّ كة صحية ا

كما قل على إثرها إلى الخارج عدة مرات للعالج، ن  الجمهورية 

نه
 
 لكترونيةاالفي ظل نشر الك ثير من الصحف والمواقع  جاء ا

ووسائل التواصل الجتماعي لملفات فساد كبيرة وك ثيرة مّست 

قريبة من الرائسة. وعلى الصعيد الخارجي يمكن  ارموزحتى 

القول إن التعديل الدستوري كان ضمن سياق إقليمي يتمّيز 

بتحولت سياسية عميقة في كل من تونس وليبيا ومصر، 

حكم حليفة وقريبة للنظام الجزائري،  ةأنظمحيث سقطت 

للنظام  الستراتيجيةوترّتب على هذا الوضع تعرض البيئة 

لجزائري لتجريف غير مسبوق بعد وصول نخب السياسي ا

يضا  مصر وليبياوًجديدة إلى الحكم في كل من تونس
 
وا

المغرب، تختلف في نسقها العقدي ومرجعياتها الفكرية كلية 

على  احتمً عن النخب الحاكمة في الجزائر، وهو ما ينعكس 

  .1عالقات الجزائر مع محيطها اإلقليمي في المستقبل المنظور 

ت اإلصالحات السياسية في الجزائر إلى وقد وصل

ن ك  
 
خيرة المتعلقة بتعديل الدستور بعد ا

 
ست رِّ المحطة ال

المحطات السابقة لتعديل المنظومة التشريعية التي عّززت 

التي  2012اإلطار القانوني للتعددية الديمقراطية خاصة سنة 

شهدت موجة من التعديالت مّست خصوصًا عدة قوانين 

ّجل اإلعالن عن 2القة بتنظيم السلطاتعضوية لها ع
 
، حيث تا

ن المشاورات مع  منرغمًعلىًالمشروع التعديل عدة مرات 
 
ا

شواطا معتبرة، 
 
الطبقة السياسية والمجتمع المدني قطعت ا

من جديد بقيادة مدير ديوان  3قبل إعادة إطالق المشاورات

زيد من  2014رئيس الجمهورية في شهر جوان 
 
واستمرت ا

ن يصادق البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه 
 
شهرين، قبل ا

على القانون المتعلق بتعديل  2016فيفري  07بتاريخ 

بداه المجلس الدستوري 
 
ي الذي ا

 
بعدم 4الدستور بعد الرا

مساس مشروع التعديل بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

حرياتهما، ول يمّس الجزائري، وحقوق اإلنسان والمواطن و

ساسية للسلطات والمؤسسات 
 
ي كيفية التوازنات ال

 
با

، وهو ما سمح بتمرير المشروع على البرلمان 5الدستورية

ن رئيس الجمهورية استعمل صالحيته وفقا للمادة 
 
باعتبار ا

مّكنه من إصدار القانون المتضمن  176 من الدستور التي ت 

ن ي
 
عرضه على الستفتاء التعديل الدستوري مباشرًة دون ا

رباع )
 
حرز ثالثة ا

 
عضاء غرفتي 3/4الشعبي متى ا

 
صوات ا

 
( ا

 البرلمان.

ن التعديل الدستوري  
 
ثار جدًل   6ومعلوم ا

 
 اكبيرً ا

فيه جملة من المكاسب  ون  بين المؤيدين الذي ير  

نه دستور غير توافقي وسط مقاطعة  ون  والمعارضين الذين ير  
 
با

نضوية خصوصا تحت لواء "تنسيقية رموز المعارضة البارزة الم

-الحريات والنتقال الديمقراطي" ، وتك تل الجزائر الخضراء 

حزاب اإلسالمية
 
كد الناطق  -الذي يضم مجموعة من ال

 
الذي ا

باسمه "إنه وقع انقالب على اإلصالحات السياسية 

والدستورية، وحدث تراجع كبير عن التعديل الجذري 

نه وبعد كل هذا والشامل الذي وعد به رئيس ا
 
لجمهورية، إذ ا

المخاض والمشاورات والوقت والمزايدات باإلصالحات 

الدستورية، يخرج علينا هذا المشروع بهذا الشكل الشاحب 

نه دستور سلطة وليس دستور دولة، 
 
والهزيل، ليؤكد ا

ودستور لحل مشكالت النظام وليس لتلبية احتياجات 

 .7الشعب"

ن المالحظ في هذا الصد
 
ن الدساتير التي حيث ا

 
د با

ِضعت في مراحل استثنائية  عرفتها الجزائر منذ الستقالل قد و 

زمة، بينما التحضيرات والمشاورات بخصوص التعديل 
 
متا

ما، تتسم بالهدوء  انوعً الجديد جاءت في مرحلة مغايرة 

الجتماعي ونضج التجربة عند الفاعلين السياسيين 

غير متهورة، كانت تسمح والجتماعيين وسط معارضة متبلورة 

نها الخروج بدستور 
 
بإعداد وثيقة دستورية متكاملة من شا

على مستوى  سواءيتجاوب والطموحات الشعبية والمتغيرات 

فكار 
 
و الخارطة السياسية العالمية وال

 
المحيط الطبيعي ا

 الجديدة المتعلقة بالحياة الدستورية.  

ن التعديل الدستوري قد حاز 
 
 499على وجدير بالذكر ا

عن  نيآخر 16وامتنع  ثنانا ب  )ل( نائبان تصوً ، فيما اصوتً 

 رفعبالتصويت، حيث سّجلت جلسة التصويت التي تمت 

يدي حضور 
 
، ليكون مجموع توكيالت وخمسةنائبًا  512ال
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صل  انائبً  517الحاضرين 
 
النصاب  أنبًاعلمً ، نائبا 615من ا

. وقد مّس التعديل تقريبا اصوتً  388المطلوب للتصويت هو 

بدايًة : 8مادة 182الذي يتضمن  1996من دستور  %60نحو 

من الديباجة، والمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

بتوزيع السلطات وإعادة  امرورً وكذا الحقوق والحريات، 

الرقابة الدستورية ومراقبة  اوأيضً تنظيمها وتفعيلها، 

 .9لمجالس الستشاريةالنتخابات والهيائت وا

 : ةتياآللذلك فإننا سنبحث اإلشكالية 

ما مدى توفيق المشرع الدستوري في تحقيق 

صالحات دستورية ضمن التعديل الدستوري   ؟2016ا 

 03ولإلجابة عنها سنتناول بالدراسة التعديالت الحاصلة وفق 

ساسية 
 
بواب الثالثة المشّكلة لهيكل نص اتناسقً محاور ا

 
 مع ال

 الدستور الجزائري.

ول: الديباجة والحقوق والحريات العامة.
أ
 المبحث ال

ول  
 
خصص التعديل الدستوري ضمن الباب ال

المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري فصال 

كامال )الفصل الرابع( للحقوق والحريات، وكّرس المؤسس 

ي ما يسمى ب " ضمانات الحقوق" وهي قائمة في صلب الدستور 

الدستور ول تقتصر على الفصل المخصص لها، بحيث هناك 

و غير 
 
خرى في الدستور تضمنها بصفة مباشرة ا

 
مواد ا

ول المتعلق  11، حيث استحوذت الديباجة10مباشرة
 
والباب ال

ع بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري على قرابة الرب

( من حجم التعديالت، حيث بلغ عدد المواد التي مّسها 1/4)

، ِصيغت بمعايير عالمية حسب ما هو 12مادة 27التعديل فيها 

معتمد في الدساتير المعاصرة، حيث تضمنت الكرامة 

اإلنسانية ومنظومة العدالة والحريات والحقوق ومنع التعذيب 

لرابع في والعتقال وهي قفزة نوعية إلى ما يعرف بالجيل ا

الحقوق لتضمنها اإلشارة إلى حقوق البيئة وحقوق اإلعالم 

والثقافة والتوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق 

 الصحفيين.  

ن العناوين الرئيسية للتعديالت في هذا 
 
ويالحظ با

لف 
 
كيد تاريخ الشعب الجزائري الممتد عبر ا

 
اإلطار هي تا

ي لقيادة الشعب السنين وترسيخ دور جيش التحرير الوطن

، تزامنا 13الجزائري في ك فاحه المستمر لتحقيق سيادة الدولة

مع دسترة المصالحة الوطنية وترسيخ ِقيم الِسلم، حيث 

ن 
 
تطرق التعديل لسياسة السلم والمصالحة الوطنية معتبرا ا

ساة وطنية حقيقية عرضت بقاء 
 
"الشعب الجزائري واجه ما

ه الثابت بوحدته قرر الوطن للخطر، وبفضل إيمانه وتمسك

بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي 

عطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها"، وفي المقام
 
ًا

ى عن  نفسه
 
ن "الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منا

 
برز ا

 
ا

الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خالل ترسيخ قيمه الروحية 

خوة في ظل والحضارية التي تدعو إلى الحو
 
ار والمصالحة وال

، ورغم استحسان 14احترام الدستور وقوانين الجمهورية"

ن دسترة القيم من المسائل 
 
البعض لهذه الخطوة باعتبار ا

تلك  مختلف دساتير العالم خاصة التي المتعارف عليها في

 فريقياامقدمتها جنوب  طّبقت المصالحة الوطنية وفيًالتي

سي تضمنت ديباجةًالتي
 
عرفها  التيًدستورها التذكير بالما

كدت على التمسك الشعب خالل مرحلة التمييز العنصري،
 
وا

مر نفسه في
 
دستور الجمهورية ًبقيم الحوار والديمقراطية، وال

 فرنسا الذي الخامسة في

 منه على شعار الثورة الفرنسية02المادةينص في مازال

خوةو الحرية المساواة وهي
 
 .15ال

خرى لقى معارضة من 
 
ن الموضوع من جهة ا

 
إل ا

)مثل عبد هللا جاب هللا رئيس حزب جبهة  بعض السياسيين

الذين اعتبروا إقحام موضوع المصالحة  العدالة والتنمية(

في تاريخ البالد جاء لمحاولة -وهي حادث عابر-الوطنية 

زمة
 
 تسّبب فيها توقيف المسار النتخابي، وهذه إشارة معالجة ا

وًل عابرة، 
 
نها ا

 
نِص  اوثانيً ل لزوم لها في الدستور ل ، ول فةغير م 

رقة  ن يشتمل الدستور على مسائل قد تكّرس الف 
 
يجوز ا

 والخالف.

ول مرة
أ
ول: تمازيغت لغة رسمية ل

أ
 ا

ول مرة على ترسيم 
 
نّص التعديل الدستوري ل

تمازيغت كلغة رسمية بجانب اللغة العربية حيث جاء في نص 

هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل  تتمازيغ" 04الم ادة 

الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة 

مازيغية 
 
عبر التراب الوطني، يحدث مجمع جزائري للغة ال

شغال ي
 
وضع لدى رئيس الجمهورية، يستند المجمع إلى ا

مازيغية قصد 
 
الخبراء، ويكّلف بتوفير الشروط الالزمة لترقية ال

مازيغية . وي  16تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد"
 
عّد إقرار ال
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لغة رسمية ووطنية نقلة نوعية في تعامل السلطة مع المطلب 

مازيغي ويدخل هذا القرار في سياق 
 
، 17تطور سياسي شاملال

ربعينيات من القرن 
 
لة البربرية إلى ال

 
، 20حيث تعود المسا

زمة البربرية" بعدما نشب صراع عام 
 
 1949إلى ما عرف ب  "ال

عضاء من القبائل في حزب الشعب الجزائري )حركة 
 
بين ا

انتصار الحريات الديمقراطية( وزعيمه مصالي الحاج، هذا 

مة الج
 
ن ال

 
خير اعتبر ا

 
ى هؤلء ال

 
-زائرية عربية وإسالمية، فرا

ومنهم الزعيم الحالي لحزب جبهة القوى الشتراكية حسين 

حمد
 
يت ا

 
للتاريخ الجزائري ما قبل  وتجاهالً  ااستفزازً في هذا  -ا

عد  مازيغية، ونادوا بضرورة إدراج الب 
 
اإلسالم وللهوية ال

ه البربري في تنظيم الدولة المستقلة المقبلة، وقد انتهت هذ

زمة بإقصائهم من قيادة الحزب واستبدل بهم قيادات 
 
ال

مازيغية.
 
 قبائلية ليست من دعاة ال

مازيغي  1980وفي عام 
 
خذ المطلب ال

 
ًامميزً ًاُبعدً ا

في شكل حركة احتجاجية في القبائل، وكان السبب  اوعلنيً 

حداث القبائل )مظاهرات طالبية في 
 
المباشر في اندلع ا

هو منع السلطات الكاتب  1980جامعة تيزي وزو( في مارس 

"مولود معمري" من إلقاء محاضرة في جامعة تيزي وزو حول 

ي في عهد - 1985"الشعر القبائلي القديم"، وفي عام 
 
ا

قبلت السلطة على اعتقال العديد من -بن جديدالشاذلي 
 
ا

مازيغية.
 
ومع توسع ظاهرة اإلرهاب في  نشطاء الحركة ال

مازيغي 
 
ن النشطاء اإلحاحً التسعينيات، ازداد المطلب ال

 
، وكا

رادوا انتهاز فرصة ضعف السلطة لدفعها إلى 
 
مازيغ ا

 
ال

وشهدت منطقة القبائل موجة من  ،الستجابة لمطالبهم

طلق عليه الحتجاج
 
طفال المدارس الذي ا

 
همها إضراب ا

 
ات ا

 الرئيس اليمين زروال الوضع 
 
"مقاطعة المحفظة"، فهّدا

مازيغية في التعليم بمنطقة القبائل، 
 
 وبإدخال اللغة ال

 
نشا

 
ا

خرى تم إحداث 
 
مازيغية"، من جهة ا

 
"المحافظة السامية لال

مازيغية، كما قا
 
م نشرات إخبارية في التلفزيون باللغات ال

حد 
 
مازيغي باعتباره ا

 
الرئيس اليامين زروال بإضافة البعد ال

ساسية للهوية الجزائرية إلى جانب اإلسالم 
 
المقومات ال

درجه في الدستور )تعديل 
 
 (.1996نوفمبر  28والعروبة، وا

ي القبائل، 
 
بَّ في را ل  مازيغي لم ي 

 
لكن المطلب ال

فريل 
 
حداث ا

 
الوضع في المنطقة، إذ  رلُتفجً  2001وجاءت ا

شعلت وفاة طالب ثانوي في مقر الدرك الوطني ببني دوالة 
 
ا

زمة من جديد، وسط رفض 
 
في ولية تيزي وزو فتيل ال

شكال التنظيم 
 
المحتجين لكل ما يرمز إلى السلطة وإلى ا

حزاب، وهو ما سمح لحركة "تنسيقية 
 
السياسي الحديث كال

ة لّخصت مطالبها في العروش" بالظهور كطرف مفاوض للسلط

همها إخالء  15وهي عريضة من  18"لئحة القصر"
 
مطلبا، ا

الدرك لمنطقة القبائل، معاقبة الدركيين المتسببين في 

بعاده الهوياتية 
 
مازيغي بكل ا

 
حداث، تلبية المطلب ال

 
ال

والحضارية واللغوية والثقافية دون استفتاء ودون شروط، 

خرى اجتماعية وتعويضية 
 
هل ومطالب ا

 
)مثل تعويض ا

ّوج الحوار بين السلطة والعروش باستجابة  الضحايا(، وقد ت 

برز مطالب لئحة القصر من خالل خطاب الرئيس 
 
السلطة ل

مازيغية كلغة وطنية 
 
علن ترسيم ال

 
عبد العزيز بوتفليقة الذي ا

خرى 19بدون استفتاء شعبي
 
ن يتم ترقيتها مرة ا

 
، قبل ا

كلغة رسمية بجانب اللغة  2016في تعديل بترسيمها مجّددا 

 .العربية

ًالولكن  ًعلى التمكين القانوني الظاهر  منرغم

مازيغية
 
 في الدستور الطامح لترفيع مكانتها كلغة رسمية في لال

جعات الدستورية االتمعن في خلفية وسياق المر ، فإن دالالب

نها جاءت نتيجة مسار عسير من  الدافعة
 
لتكريسها، يكشف ا

الثقافية والمطالبات السياسية التي دفعت السلطة  النضالت

عادة صياغتها في شكل حلول دستورية، إو لحتوائها ةالحاكم

وليس كخالصة نقاش واسع وعميق مع شرائح المجتمع 

و 
 
المختلفة والفاعلين السياسيين وقوى المجتمع المدني، ا

 .20باستشارة الشعب مباشرة

مر بقدر ما نال استحسان
 
ن ال

 
المتابعين عديد  غير ا

ثار تحّفظ العديد من القانونيين والمتابعين
 
يضاً  بقدر ما ا

 
 ا

مازيغي
 
ن ال

 
لعدة اعتبارات سياسية وقانونية  ، وهذاللشا

 :ةآلتياوتاريخية يمكن تلخيصها في العتبارات 

-  
 
في الجزائر ينقسمون إلى عدة مجموعات  مازيغال

مازيغية في ظل ، ومن هنا فإن ترسيم 21منفصلة جغرافياً 
 
ال

هذا التعدد اللغوي إضافة إلى اختالف المواقف السياسية قد 

مازيغ حول طبيعة 
 
يفتح جبهة جديدة للصراع بين ال

م إلى الشاو
 
قرب إلى القبائلية ا

 
مازيغية الوطنية: هل هي ا

 
ية ال

م إلى المزابية؟
 
 ا

حيث يطالب  22ك تب بها؟إشكالية الحروف التي ت   -

 
 
ن تك تب بالحروف من المازيغ بعض ال

 
شاوية والمزاب ا

مازيغيتهم بحروف التيفناغ 
 
العربية، فيما يك تب القبائل ا
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كاديمية البربرية بباريس 
 
للتيفناغ  اوفقً الجديدة )التي تبّنتها ال

ن تقرر المحافظة 
 
القديمة التي يستعملها الطوارق(، قبل ا

مازيغية ك تابتها بالحرف الالتيني. 
 
 السامية لال

 حقوق والحريات الفردية والجماعيةز الثانيا: تعزي

يعّزز التعديل الدستوري جملة هائلة من الحقوق 

والحريات الفردية الجماعية ويساوي بين جميع المواطنين في 

خرى غير الشروط التي 
 
ية شروط ا

 
تقّلد المهام والوظائ ف دون ا

 24، حيث تدّرج في ترسيم ودسترة الحقوق23يحددها القانون

نحنى يحترم المجالت المستهدفة التي توزعت تقريبًا بين:  بم 

  ة والتناصف
 
المجالت المرتبطة بالشباب والمرا

ة في سوق التشغيل، والكرامة اإلنسانية 
 
بين الرجل والمرا

كاديمية، 
 
ي والبتكار والحريات ال

 
وحرية المعتقد وحرية الرا

 . 25والحق في الثقافة

  القتصادية من خالل  المجال المتعلق بالجوانب

عمال 
 
الحديث عن حرية الستثمار والتجارة، تحسين مناخ ال

وضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين ومنع الحتكار 

داء الضريبة ومعاقبة 
 
والمنافسة غير النزيهة، والمساواة في ا

موال
 
 . 26التهرب الجبائي وتهريب رؤوس ال

 ضائية المجال المتعلق بالجرائم واإلجراءات الق

حيث تم الحديث عن عدم المساس بالحقوق والحريات 

الفردية والجماعية ذات الصلة بقانون العقوبات وقانون 

اإلجراءات الجزائية وغيرها من القوانين وقانون الجتماعات 

 .27والمظاهرات العمومية وقانون اإلعالم

  المجال المتعلق بضوابط الممارسة السياسية

حزاب السياسية حيث شملت التعديالت ا
 
لدستورية ال

والجمعيات والديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات 

المحلية، ونظام النتخابات، وعدم تقييد الحقوق المدنية 

بّرر من السلطة  والسياسية للمواطن إل بموجب قرار م 

 .28القضائية

  ّسرة والبيئة حيث تكل
 
م المجال المتعلق بال

وق الطفل وقمع العنف ضد التعديل الدستوري عن حق

طفال وحق العامل في الضمان الجتماعي وترقية التمهين، 
 
ال

 29واستحداث مناصب الشغل، وحق المواطن في بيئة سليمة

شخاص الطبيعيين والمعنويين 
 
والحفاظ عليها وواجبات ال

 .30لحمايتها

وبقراءة سريعة في هذا الفصل يشير الخبير الدستوري 

 
 
نه بخصوص مجال الحريات والحقوق مسعود شيهوب إلى ا

خير ل ينقص 
 
ساسية، فإن ما جاء به التعديل الدستوري ال

 
ال

حيانا"،
 
رقى الدساتير في العالم، "بل تجاوزها ا

 
 عما يوجد في ا

عطى 
 
ة في  ال ًامثوا

 
في هذا الخصوص بترقية حقوق المرا

 التناصف في الشغل 
 
الدستور الجزائري، من خالل إقرار مبدا

ها المسؤوليات، وفي ذلك حسبه، اندماج تام دوفي تقلّ 

ة.
 
 للجزائر مع المبادئ العالمية لترقية حقوق المرا

ول مرة على حق 
 
شار إلى تنصيص الدستور ل

 
كما ا

التظاهر السلمي وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات 

وعلى حرية الصحافة، ومنع حبس الصحفي وسلبه حريته، 
كريس الحقوق السياسية في الدستور ، تنفسهًفي السياق امثمنً 

حزاب السياسية 
 
الجديد من خالل منح الدعم المالي لال

الممثلة في المجالس المنتخبة، وإقرار الحقوق القتصادية 

والجتماعية من خالل دسترة حرية الستثمار والتجارة وكذا 

دسترة حق المواطن في السكن والشغل والضمان 

ية الدولة في التك فل بهذه الجتماعي، مع تحديد مسؤول

للعديد من الدول التي اختارت  اوخالفً الحقوق الدستورية. 

هملت البعد الجتماعي، فإن الجزائر 
 
سمالي وا

 
التوجه الرا

نحو اقتصاد السوق مع  اواضحً ًاتوّجهً حّددت بدستورها 

يه 
 
الحفاظ على الطابع الجتماعي للدولة، مما يعكس في را

د من وله المشرع لهذا الطابع المستم 
 
 الهتمام الكبير الذي ا

ليات للتطبيق 
 
مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، والذي عّززه با

والمتابعة وبإصالح للمجلس الدستوري، بما يضمن التطبيق 

حكام الدس
 
 .31تور السليم ل

 م السلطات الثالث في الدولةالمبحث الثاني: تنظي

غالبًا ما ينال باب تنظيم السلطات خاصة بين 

كبر في دائرة اهتمام 
 
السلطتين التنفيذية والتشريعية الحّيز ال

الباحثين والفقهاء الدستوريين بالنظر لتعلق نظام الحكم 

بمدى توزيع السلطات والختصاصات بين السلطات، وقد 

يضا غاية هي الوصول إلى توافق واسع 
 
كان لهذا التعديل ا

ساسي يتعلق بالفصل والتعاون ب
 
 ا
 
ن تكريس وتعميق مبدا

 
شا

يضا 
 
بين السلطات الذي يمثل العمود الفقري للديمقراطية، وا

مة بمنحه حق المبادرة والتعديل في 
 
دعم صالحيات مجلس ال

ًاوضعً المجال التشريعي، وكذلك منح المعارضة السياسية 
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 في بعث حركية جديدة في احتمً ، مما يساهم ادستوريً 

المؤسسات الدستورية، وتوسيع فضاء الحقوق وحريات 

المواطن، وتعزيز دولة القانون خاصة من خالل تحديث 

 .32وظيفة المراقبة من قبل البرلمان على عمل الحكومة

وجاء الباب الثاني في التعديل الدستوري بعنوان 

( 177 -84مادة ) المواد  93"تنظيم السلطات" بمعدل 

ول السلطة التنفيذية فصول 03متدرجا وفق 
 
، الفصل ال

(، الفصل الثاني السلطة التشريعية ) المواد 111- 84)المواد 

-156( والفصل الثالث السلطة القضائية ) المواد 155 -112

رقام فإن نصف الباب الخاص بالسلطات 177
 
(، وبلغة ال

برز لتعديالتها 
 
و هيعود للسلطة التشريعية التي كان العنوان ال

ول مرة الحق في المبادرة بالقوانين في 
 
مة ل

 
منح مجلس ال

ليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، 
 
 لذلك اوتبعً ظل تعزيز ا

هم ما جاء في تعديالت 
 
صوص بخ 2016سنستعرض ا

 في الدستور. عبالمتًّالسلطات الثالث وفقا لترتيبها 

ول: تعديالت السلطة التنفيذية
أ
 ا

عاد التعديل الدستوري 
 
إعادة هندسة العالقة  2016ا

ول على نحو يكّرس 
 
ابين رئيس الجمهورية والوزير ال  شكلي 

وضح
 
بعدما تم التشديد على  ،33الثنائية التنفيذية بصورة ا

قة بشروط الترشح لمنصب رئيس بعض النقاط المتعل

شارت المادتين 
 
 88و 87الجمهورية وعهدته النتخابية، فقد ا

صلية 
 
دون سواها،  احصرً إلى شرط الجنسية الجزائرية ال

م والزوجة، وهذا 
 
ب وال

 
صلية لال

 
باإلضافة إلى الجنسية ال

ن "التمتع بالجنسية  63تماشيًا مع المادة 
 
شارت إلى ا

 
التي ا

الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة 

ضافت في الفقرة الثانية منها "يحدد 
 
والوظائ ف السياسية" وا

القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائ ف 

ثير حول 
 
عاله" بعد الجدل الكبير الذي ا

 
السياسية المذكورة ا

، خاصة في الشق المتعلق بحرمان الجالية 34هذه المادة 

واإلطارات المهاجرة إلى الخارج، في الوقت الذي تم اشتراط 

يضا اإلقامة الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة 
 
سنوات على  10ا

مة مهام رئيس 
 
قل مع تمديد مدة تولي رئيس مجلس ال

 
ال

و  90الدولة إلى 
 
حد يومًا، وضبط حالت انسحاب ا

 
وفاة ا

المترشحين لالنتخابات الرائسية بما يدعم مصداقية العملية 

نه يمكن  88. هذا وتم التنصيص وفقا للمادة 35النتخابية
 
على ا

"تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة" وجعل العهدة 

ي تعديل 
 
ن يمّسها ا

 
مة التي ل يمكن ا

 
الرائسية ضمن ثوابت ال

 الجمهوريمثل الطابع  212 دستوري والواردة في المادة

للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية، اإلسالم، 

 . 36العربية، سالمة التراب الوطني، العلم والنشيد الوطنيين

خر تم منح المزيد من الصالحيات للوزير 
 
في سياق ا

غلبية البرلمانية وفقا لل
 
عّين بعد استشارة ال ول الذي ي 

 
 مادةال

ة بصالحيات رئيس الجمهورية التي نّصت على الخاص 91/5

غلبية البرلمانية وينهي
 
ول بعد استشارة ال

 
 "يعّين الوزير ال

عضاء 37مهامه"
 
، فيما ل يمكن لرئيس الجمهورية تعيين ا

ول وفقا للمادة 
 
التي  93الحكومة إل بعد استشارة الوزير ال

ول ينّسق عمل الحكومة التي تعّد 
 
ّن الوزير ال

 
كدت با

 
مخطط  ا

نه "ينّفذ برنامج رئيس 
 
عملها الذي حذفت منه عبارة ا

ن التعديالت التي مّست المادتين 38الجمهورية" 
 
 80، حيث ا

ول بمخطط عمل  3981و
 
استبدلت مخطط عمل الوزير ال

بتقديم بيان  98الحكومة التي باتت ملزمة بموجب المادة 

مام المجلس الشعبي الوطني
 
ساس عل 40السياسة العامة لها ا

 
ى ا

كيد على فكرة مسؤولية الحكومة عن مخطط عملها الذي 
 
التا

يعتبر البرنامج السياسي لها، والذي تنال ثقة المجلس الشعبي 

ب عليه في نهاية كل سنة بمناسبة  حاس  ساسه وت 
 
الوطني على ا

، وقد 41تقديم الوزير لبيان السياسة العامة لفريقه الوزاري 

ول استقالة  على ضرورة تقديم 95نصت المادة 
 
الوزير ال

حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس 

الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، في سياق إعادة 

التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية وتعزيز صالحيات الوزير 

س اجتماعات حكومته وبات بإمكانه التوقيع 
 
ول الذي يرا

 
ال

ميم اختصاصاته دون الرجوع على المراسيم التنفيذية في ص

لموافقة رئيس الجمهورية بعد حذف عبارة "بعد موافقة رئيس 

 .   85/3الجمهورية" التي كانت سابقا في نص المادة 

 ثانيا: تعديالت السلطة التشريعية

وّسعت المراجعة الدستورية من صالحيات البرلمان 

كدت على حقوق المعارضة، 
 
في مجال الرقابة البرلمانية، وا

سئلة 
 
جال محددة على ال

 
لزمت الحكومة بضرورة الرّد في ا

 
وا

صبحت التفاقيات القتصادية تمّر 
 
و الشفوية، كما ا

 
الك تابية ا

لزمت الحكومة بتقديم اوجوبً 
 
بيان  على البرلمان، فيما ا
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السياسة العامة بشكل دوري، وبات مجلس المحاسبة ملزم 

نه منح لمجلس 
 
بتقديم تقرير سنوي للبرلمان، باإلضافة إلى ا

مة صالحية التشريع ولو في مجالت محددة، كما وّسع حق 
 
ال

عضاء البرلمان، بعدما كان 
 
على رئيس  احصرً اإلخطار ل

إلى تقييد اللجوء  الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، باإلضافة

مريات الرائسية بالظروف العاجلة، وكذا ضرورة استشارة 
 
إلى ال

جل تعيين 
 
غلبية البرلمانية من قبل رئيس الجمهورية ل

 
ال

ول، وهذه النقاط قد تكون العناوين الرئيسية 
 
الوزير ال

ساسي السلطة 
 
لمجمل التعديالت التي مّست بشكل ا

ساسين  التشريعية، ولعل تلخصيها يمكن في
 
إبراز محورين ا

مة حق التشريع والمبادرة، وكذا 
 
مهمين وهما منح مجلس ال

ليات رقابة البرلمان للحكومة.  
 
 تعزيز ا

ّمة
 
نصار البيكاميرالية –يعتبر مجلس ال

 
، -حسب ا

مان ومكبح إليقاف كل انزلق قد يحدث بمناسبة 
 
صمام ا

والجهاز التفاعالت الدستورية والسياسية بين الجهاز التنفيذي 

عضاء المجلس المشترطة¾ التشريعي، حيث تعتبر نسبة 
 
 ا

مة  سابق ا
 
ي نص قانوني في مجلس ال

 
على  دليالللمصادقة على ا

قيام المجلس بهذه المهمة، ولكن في ظل التعديل الدستوري 

ت مراجعة هذا النصاب المتطلب للمصادقة 2016لعام  ، تمَّ

غلبية المطلقة فقط
 
لمؤسس الدستوري ، وتخلي ا43لصالح ال

عضاء( والتي  3/4عن النسبة الثابتة العالية السابقة )
 
عدد ال

نها كانت 
 
حسب له على اعتبار ا كانت محل انتقادات شديدة ت 

لتحكم السلطة التنفيذية في العملية التشريعية من خالل  داةأ

، مما يطرح تساؤلت وقراءات عدة 44الثلث الرائسي المعين

ّب التحولت الدستورية التي 
 
عن الغاية من ذلك، وعن ل

نح للغرفة العليا في البرلمان حق  الجزائرها تفعر  ، بحيث م 

المبادرة بالتشريع في مجالت محددة، وكذلك حق 

من التعديل غّيرت الوضع السابق  136فالمادة  .45التعديل

ن "لكل من
 
عضاء مجلس  بنّصها على ا

 
ول والنواب وا

 
الوزير ال

مة حق المبادرة بالقوانين"
 
قّيد المادة 46ال ن ت 

 
 137، قبل ا

مة في المبادرة بثالث مجالت 
 
بنّصها  احصرً حق مجلس ال

"تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي : على

مة"، وهو 
 
وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي مك تب مجلس ال

عّمق ممارسة الغرفة الثانية لحقها في المبادرة التقيي د الذي ل ي 

ن التقسيم اإلقليمي للبالد مثال قد ل يكون إل مرة 
 
على اعتبار ا

مر بالنسبة للتنظيم المحلي 47واحدة في ربع قرن 
 
، ونفس ال

عضاء مجلس 
 
صاب في كون ا

 
ن التعديل ا

 
وتهيئة اإلقليم، ولو ا

مة )خاصة الثلثين المنتخبين
 
( لهم باع واسع في التنظيم ال

عضاء في المجالس 
 
المحلي باعتبارهم منتخبون محليون وا

 الشعبية البلدية والولئية.  

تهدف التعديالت المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز 

 الفصل بين السلطات من خالل دعم دور البرلمان في 
 
مبدا

كبر بين غرفتيه، ومضاعفة صالحياته من
 
 اتجاه تحقيق توازن ا

 خالل:

مة حق المبادرة وحق التعديل في  -
 
تخويل مجلس ال

 المواضيع المحّددة حص ًرا.

ليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف  -
 
دعم ا

توفير شروط الحكامة الجيدة من خالل دعم صالحية 

المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة 

 
 
ول وجوبًا، تشريعية لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير ال

ومنح كال غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعالمية مؤقتة 

عبر كامل التراب الوطني، سعيًا لتسهيل عمل البرلمانيين 

ميدانيًا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول 

جل لجتماع اللجنة 48تنفيذ مخطط عمل الحكومة
 
، وتحديد ا

عضاء بمبادرة من ال
 
ول في حالة خالف المتساوية ال

 
وزير ال

جل إلجابة الحكومة على 49بين غرفتي البرلمان
 
، وتحديد ا

عضاء البرلمان،  
 
موضوع ساعة، وسؤال مك توب يطرحه ا

داء العمل البرلماني 
 
نه ضمان ا

 
جال من شا

 
ن تحديد ال

 
بحيث ا

كبر
 
 .50والحكومي بسرعة ا

تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك  -

شغال البرلمان من جهةبتكريس حضو 
 
، ومنع 51رهم الفعلي ا

ثناء العهدة مع الحفاظ على طابعها 
 
تغيير النتماء السياسي ا

الوطني، حرصا على احترام "العقد المعنوي" الذي يربط 

خرى 
 
 52.المنتخب بمنتخبيه، من جهة ا

من  135كّرس المؤسس الدستوري بموجب المادة -

( 10الواحدة ومدتها ) نظام الدورة البرلمانية 2016تعديل 

كيد دو
 
شهر، بدًل من نظام الدورتين الربيعية والخريفية لتا

 
ام ا

شغال البرلمان والضطالع بشكل فعال بمهام 
 
واستمرارية ا

 التشريع والرقابة الموكلة إليه. 

وامر في المادة -
 
 142 تّم تقييد التشريع بواسطة ال

لطابع من التعديل، من خالل حصره في المسائل ذات "ا

نه يطرح التساؤل حول 
 
الستعجالي" فقط دون سواها، إل ا
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وامر 
 
من له سلطة تقييم مدى توافر عنصر الستعجال في ال

 التي يصدرها رئيس الجمهورية.

، ل سيما حق 53م نح المعارضة البرلمانية عدة حقوق -

إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص 

منازعة القوانين التي صادقت عليها بمعنى ) قانونية للدستور 

غلبية البرلمانية
 
والمراسيم الرائسية، وكذلك حق اقتراح  (ال

عمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش، 
 
جدول ا

فهذه التعديالت التي تمنح المعارضة السياسية مركزًا 

دستوريًا، ك فيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز 

 .دية في بالدناالديمقراطية التعد

ت وسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل  -

خرى من اختصاص القوانين العادية حاليا، إلى 
 
مواضيع ا

همية ومن انعكاس على الحياة 
 
المجال العضوي، لِما لها من ا

 . 54السياسية

 ثالثا: تعديالت السلطة القضائية

لة
 
 إن اإلشكالية القانونية المطروحة تتمحور حول مسا

ي الضمانات 
 
استقاللية العدالة وحصانتها في الجزائر، ا

تى بها التعديل الدستوري 
 
، مع التسليم 2016الجديدة التي ا

ر  بعض المسائل التي  ت  س  ن هذا الدستور قد د 
 
ضمانات  دتعبا

وامر 
 
 التقاضي على درجتين، وتعليل ال

 
للمتقاضي كمبدا

 
 
شكال القضائية، وترقية حق المحامي في الحماية من ا

ثيرات التي تعيقه 
 
دية مهامه في إرساء عالضغوط والتا

 
ن تا

يضا تمكينه من الدفاع عن حقوق المتقاضين وفق 
 
العدالة، وا

 .مقتضيات القانون

كد التعديل الدستوري على استقاللية السلطة  وقد
 
ا

ن رئيس الجمهورية هو الضامن لستقاللية هذه 
 
القضائية وا

"السلطة القضائية مستقلة  :156السلطة، حيث نصت المادة 

وتمارس في إطار القانون، رئيس الجمهورية ضامن استقالل 

السلطة القضائية". وبالنظر لصياغة نص الفقرة الثانية من 

هم ضامن  156المادة 
 
ن رئيس الجمهورية هو ا

 
نجدها توحي با

مر الذي الستقالليةلهذه 
 
 بل هو الضامن الحقيقي لها، وهو ال

قّلل من قي خرى التي نّص عليها قد ي 
 
مة الضمانات ال

 .55الدستور 

ينتقد بعض المتابعين مدى التطبيق الفعلي  لكن

سة منذ الدستور التعددي الذي   استقاللية القضاء المكرَّ
 
لمبدا

خر، فالقضاء 1989صدر في 
 
ن الواقع شيء ا

 
، حيث ا

ّقاد-الجزائري  عرف بتبعيته -في نظر هؤلء الن  ضعيف، ي 

وخضوعه للجهاز التنفيذي، ويتجلى ذلك من خالل انفراد 

هم المناصب 
 
رئيس الجمهورية بصالحية التعيين واإلقالة في ا

القضائية، مثل رئيس المحكمة العليا والنائب العام بها، 

بلغ صورة عن رئيس مجلس الد
 
ولة ومحافظ الدولة، وهذه ا

خطر ما جاء في تعديل 
 
التبعية التي تعيب القضاء. ومن ا

عطى فيها الرئيس لنفسه  92ما تضمنته المادة  2016
 
التي ا

خرى 
 
يضا صالحية التعيين في الوظائ ف القضائية ال

 
، وهو 56ا

ي رئيس، وهذا التوسيع في سلطة التعيين 
 
ما لم يسبقه إليه ا

ول في السلطة السياسية، هو واإلقا
 
لة لصالح المسؤول ال

على للقضاء الذي يفترض 
 
حسب -إضعاف وتهميش للمجلس ال

ن يكون المسؤول عن المسار -من الدستور  174المادة 
 
ا

 .57المهني للقضاة والضامن لستقالليتهم

وعلى العكس من ذلك فإن التعديالت مّست جوانب 

 01/16ايجابية ك ثيرة لّخصها المجلس الدستوري في قراره رقم 

المتعلق بمشروع القانون المتضمن  2016يناير  28المؤرخ في 

ن تعديل المواد وإضافة  58التعديل الدستوري 
 
كد با

 
والذي ا

ن رئيس الجمهورية ضا
 
من مادة جديدة تهدف إلى النص على ا

 التقاضي على 
 
كيد مبدا

 
لستقاللية السلطة القضائية وتا

وامر القضائية 
 
درجتين في المسائل الجزائية وتعليل ال

حكام القضائية، وحظر التدخل في سير 
 
والصرامة في تنفيذ ال

ة الحماية القانوني ، وكذاالعدالة وعدم قابلية نقل قاضي الحكم

حالت تنازع  دسترة محكمة التنازع للفصل فيللمحامي و

، بين هيائت القضاء العادي والقضاء اإلداري  الختصاص

ع النصًوأيضا
 
لى على الستقاللية المالية واإلدارية للمجلس ال

ساسية لحسن سير العدالة  دًّعتًُفهي للقضاء 
 
دعامة ا

 واستقالليتها.

د  اواعتبارً  جّسِ
ن دسترة هذه المبادئ القانونية ت 

 
ا

حماية القاضي والمتقاضي وذلك من خالل دعم استقاللية 

ى المجلس الدستوري 
 
القاضي وتعزيز حقوق المتقاضين، ورا

ن إضافة المادة 
 
يضا با

 
 حقوق الدفاع من  170ا

 
تدعم مبدا

كيد على ضمانات قانونية يستفيد منها المحامي 
 
خالل التا

ل له ال شكال الضغوط.وتك ف 
 
 حماية من كل ا
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المبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة 

 .النتخابات والهيائت والمجالس الستشارية

شهد الباب الثالث من التعديل  نفسهًوعلى النسق

الدستوري الك ثير من التعديالت التي صّبت في إطار تحسين 

على 
 
فعالية بعض المؤسسات خاصة المجلس الدستوري كا

سمى  هيئة
 
لمراقبة دستورية القوانين وتطابقها مع القانون ال

في البالد، زيادة على النقلة النوعية بخصوص مراقبة 

كبر من الضمانات وإلزام 
 
النتخابات ومحاولة تقديم حّد ا

، الحكومة كجهة تنظيم للمواعيد النتخابية بالشفافية والنزاهة

رضية لعدد من المؤسسات ال
 
ستشارية التي تزامنا مع إرساء ا

 تشمل فائت ومجالت حيوية في المجتمع.   

ول: المجلس الدستوري 
أ
 ا

فرد لها التعديل 
 
فيما يتعلق بالرقابة الدستورية فقد ا

ضفت تغييرات عديدة على 191-182مواد )المواد من  10
 
( ا

يضا شروط  59مستوى استقاللية المجلس
 
وتشكيلته وا

العضوية والختصاصات وكذا توسيع سلطة إخطاره وحجية 

ن التعديالت التي تناولتها ال ااعتبارً قراراته النهائية، 
 
مواد ا

لس الدستوري لمجتهدف إلى تكريس استقاللية ا 183و182ً

ومنحه الستقاللية اإلدارية والمالية وتحديد اختصاصاته 

ستشارات الوطنية وإعادة النظر في ك قاضي النتخابات في ال

عضائه من 
 
 اعضوً  12إلى  09تشكيلته بزيادة عدد ا

واستحداث وظيفة نائب الرئيس وإقرار ترجيح صوت رئيس 

ثناء لمجا
 
صوات ا

 
لس الدستوري في حال تساوي ال

ي 60المداولت
 
. وقد فرض عليهم إلزامية التوقف عن مزاولة ا

و مهنة حّرة بمجرد انتخابه
 
داء نشاط ا

 
و تعيينهم وكذا ا

 
م ا

رة مهامهم لضمان  باش  مام رئيس الجمهورية قبل م 
 
اليمين ا

تمثيل متوازن للسلطات الثالث الممثلة في تشكيلته بغرض 

تمكينه من التك فل بالمهام الدستورية الجديدة الموكلة له 

لية الدفع بعدم الدستوريةوالمترتبة عن توسيع اإلخطار 
 
 16وا

نها القانون العضوي 
 
سبتمبر  02بتاريخ  18/16التي صدر بشا

والذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  2018

عضاء المجلس من الدستورية، 
 
هدة ا إلى  06فضاًل عن تمديد ع 

لس الدستوري لمجسنوات التي تهدف إلى ضمان استقرار ا 08

 
 
عضائه لِسيما من خالل ا

 
 داء اليمينوتدعيم المركز القانوني ل

 .26والتزامهم بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولت

هذا وتم تشديد شروط العضوية من خالل المادة 

عضاء المجلس  184
 
نه " يجب على ا

 
التي نصت على ا

تي
 
و المعينين ما يا

 
 :الدستوري المنتخبين ا

ربعين )-
 
و 40بلوغ سن ا

 
( سنة كاملة يوم تعيينهم ا

 انتخابهم.

( سنة 15تع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة )التم-

قل في التعليم العالي في العلوم القانونية، في القضا
 
ء، على ال

و 
 
و لدى مجلس الدولة ا

 
و في مهنة محام لدى المحكمة العليا ا

 
ا

ضافت المادة 
 
حصانة  185في وظيفة عليا في الدولة"، وا

عضاء المجلس بنصها 
 
س : "يتمتع رئيس المجل علىقضائية ل

عضاؤه، خالل عهدتهم، 
 
الدستوري ونائب الرئيس، وا

ن يكونوا .بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية
 
 ول يمكن ا

و جنحة إل 
 
و توقيف بسبب ارتكاب جريمة ا

 
محل متابعات ا

و بترخيص من المجلس 
 
مر ا

 
بتنازل صريح من المعني بال

ن الدستوري". والتعديالت الواردة تهدف إلى وضع شروط الس

هيل والك فاءة والخبرة لتولي وظيفة عضو ا
 
لس لمجوالتا

الدستوري وتكريس الحصانة القضائية في المسائل الجزائية 

عضاء ا
 
لس الدستوري خالل ممارسة عهدتهم لمجلفائدة ا

شكال الضغط التي قد تعيق 
 
ى عن كل ا

 
لجعلهم في منا

 استقالليتهم في ممارسة اختصاصاتهم الدستورية.

 النتخاباتثانيا: مراقبة 

ي صراع بين  ادومً 
 
كانت النتخابات مربط الفرس في ا

السلطة والمعارضة بالنظر لالتهامات المستمرة حول تزوير 

النتخابات التي ترفعها المعارضة في وجه السلطة، وفي خطوة 

كد التعديل الدستوري على تكريس بعض مبادئ 
 
جديدة ا

النزاهة والشفافية بدسترة تكليف اإلدارة بتنظيم انتخابات 

م السلطات العمومية "  193افة حيث ورد في المادة شف لز  ت 

المكلفة بتنظيم النتخابات بإحاطتها بالشفافية والنزاهة. 

وبهذه الصفة توضع القائمة النتخابية عند كل انتخاب تحت 

تصرف المترشحين. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام 

قرت النتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم." وتبعا لذل
 
ك ا

 إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة النتخابات بنصها 194المادة 

حدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة النتخابات. ن " ت 
 
 على ا

س الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس 
 
ترا

حزاب السياسية.63الجمهورية
 
 ، بعد استشارة ال



 معمريادلين  رصن                                                                                                                    2016قراءة يف التعديل ادلس توري 

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              93                         جمةل ال

للهيئة العليا لجنة دائمة، وتنشر الهيئة العليا 

خر
 
عضاءها ال

 
 .64"ين فور استدعاء الهيئة النتخابيةا

الذين  قضاةال من تتكون الهيئة العليا بشكل متساو  و

على للقضاء، وك فاءات مستقلة يتم 
 
يقترحهم المجلس ال

تسهر اللجنة ، بحيث اختيارها من ضمن المجتمع المدني

 العليا على شفافية النتخابات الرائسية والتشريعية والمحلية

استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعالن النتائج ونزاهتها، منذ 

وفي سبيل ذلك لها عدة صالحيات تتعلق  المؤقتة لالقتراع.

 اإلشراف على عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم النتخابية،ب

لفائدة التشكيالت السياسية حول  دورات تكوينيةتنظيم و

 مراقبة النتخابات وصياغة الطعون. 

مؤسس الدستوري إلزامية القصد من إقرار ال وكان

قاعدة ك بالشفافية والنزاهة لالنتخابات  اإلدارة بإحاطتها

حزاب  ،دستورية
 
ووضع معايير الستقاللية واستشارة ال

العليا المستقلة لمراقبة  السياسية قبل تعيين رئيس الهيئة

مين وتمكين  هو إرساء ضمانات دستورية النتخابات
 
لتا

ن دسترة تسليم القوائم التعبير عن اإلرادة الشعبية
 
، كما ا

 الشفافية والنزاهة في النتخابات وغاي
 
تها النتخابية يضمن مبدا

السياسية  تكريس التداول الديمقراطي من خالل التعددية

 65.المكرسة دستوريا

ي مخالف حيث 
 
خر كان للمعارضة را

 
من جانب ا

جمعت على محدودية هذا اإلجراء وعدم ك فايته لضمان نزاهة 
 
ا

ملية النتخابية وتمّسكت بمطلب إنشاء هيئة مستقلة الع

ن ما جاء 66لتنظيم النتخابات وليس مراقبتها فقط
 
، بما يعني ا

ِفي بالغرض  -حسب المعارضة -في التعديل الدستوري  ل ي 

ويجعل منها مجرد هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة 

عضاءها يعينهم رئيس الجمهورية، 
 
ن ا

 
ن الداخلية ل

 
في حين ا

المعارضة تريد هيئة مستقلة تشرف على النتخابات من تاريخ 

استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية إلى مراجعة 

ن تضطلع 
 
القائمة النتخابية ودراسة ملفات المترشحين، وا

عمال التحضيرية 
 
بكل مراحل العملية النتخابية وغيرها من ال

و إعالمية المتصلة بالنتخابات سواء 
 
و مالية ا

 
كانت مادية ا

. 67والنتهاء باإلشراف على النتخابات ثم فرزها وإعالن نتائجها

تضم قضاة  النتخاباتفإحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة 

عّين من طرف  كاديميين، بينما رئيسها ي 
 
وشخصيات عامة وا

فِقد الهيئة  حزاب السياسية، ي 
 
رئيس الجمهورية بعد استشارة ال

ستقالليتها، في حين نجاحها يتطلب وجود إرادة سياسية من ا

السلطة للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة بشرط استقاللية 

حزاب السياسية
 
 .68هذه اللجنة عن اإلدارة وعن ال

 ثالثا: المؤسسات الستشارية

تضمن الفصل الثالث من الباب الثالث من التعديل 

مادة  13المتعلق بالمؤسسات الستشارية  2016الدستوري 

خرى 
 
صّبت كلها في إطار دسترة بعض المجالس وخلق ا

مجالس وهيائت دون الحديث عن  07جديدة بمجموع 

على للغة العربية والمجمع الجزائري للغة 
 
المجلس ال

مازيغية المذكورين في المادتين 
 
على التوالي من  04و 03ال

ل الفصل الثالث بداية المجلس ، واشتم69التعديل الدستوري 

على )المادة 
 
من )المادة 196اإلسالمي ال

 
على لال

 
( والمجلس ال

 :مجالس تشمل 05بنحو  امرورً ( اللذان كانا من قبل، 197

 لقد نتج عن  :المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

دسترة هيئة جديدة  2016الدستورية في شهر فبراير  المراجعة

نسان في الجزائر سميت لوق امكلفة بالدفاع وترقية حق

لجنة الوطنية   "اخلفا ل اإلنسانالوطني لحقوق  بالمجلس

سيسها  اإلنسان"لترقية وحماية حقوق  الستشارية
 
التي تم تا

مر 2009سنة 
 
وت  27الصادر في  09/04رقم  بموجب ال

 
ا

 11الصادر في  180/10رقم  سيالرائ بالمرسومًالمتمم، 2009

" المرصد الوطني لحقوق اإلنسانوحّلت محل " 2010جويلية 

ول مرة سنة 
 
نشئ ا

 
 70.2001وتم إلغاؤه سنة  1992الذي ا

في  اإلنسانالوطني لحقوق  المجلسوتتمثل مهام 

لة تتعل
 
ي مسا

 
على الصعيدين الوطني والدولي،  قترقية ا

نها تقييم النصوص السارية  مالحظاتوتقديم 
 
 المفعولبشا

حيث نصت ، 71اإلنسانلحقوق  سيةاألساًالمبادئعلى ضوء 

ن  علىفي هذا اإلطار 199و 198ن االمادت
 
يتولى المجلس ا

ق مهمة المراقبة واإلنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقو

ون المساس بصالحيات السلطة )ديدرس ، واإلنسان

و  (القضائية
 
كل حالت انتهاك حقوق اإلنسان التي يعاينها ا

ن
 
بّلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشا ، ت 

ن 
 
يعرض نتائج تحقيقاته على السلطات اإلدارية حيث له ا

مر  على الجهات القضائية المختصةوالمعنية، 
 
إذا اقتضى ال

عمال التحسيس واإلعالم والتصال ذلك، 
 
يبادر المجلس با

 ترقية حقوق اإلنسان".ل
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  :على للشباب
 
على  200نصت المادة المجلس ال

على للشباب، وهو هيئة استشارية توضع 
 
حدث مجلس ا نه " ي 

 
ا

لدى رئيس الجمهورية، يضم المجلس ممثلين عن الشباب 

وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة 

  ميقدت دوره في 201بشؤون الشباب." ووّضحت المادة 
 
راء ال

، توصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشبابال

ي ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس ف ةساهموالم

وساط الشباب. 
 
 المدني والتضامن الجتماعي في ا

 وطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة ال :

 01 /06 القانون بموجب 2006 عام الهيئة هذه ُاّسست

ن قبل الفساد ومكافحته، من بالوقاية المتعلق
 
 دسترتها تتم ا

ن ، والمالحظ72 2016عام
 
 ذات طابع اختصاصاتها غالبية ا

ًالف استشاري،  للوقاية الوطنية بالهيئة تسميتها منًرغمعلى

ن دورها إل ومكافحته الفساد من
 
ساسا يتعلق ا

 
ًوليس بالوقاية ا

ن خاصة بالمكافحة
 
 على تنص 06/01 القانون من 22 المادة وا

نه
 
 وصف ذات وقائع إلى تتوصل عندما الهيئة على يتعين ا

ن تحول جزائي
 
 بتحريك يختص الذي العدل وزير إلى الملف ا

 .73القتضاء عند العمومية الدعوى

 74المجلس الوطني القتصادي والجتماعي: 

مر رقم 
 
ول مرة بموجب ال

 
 06الصادر في  68/610ُاحِدث ل

جهزة الستشارية، ومارس  همأحيث يعد من  1968نوفمبر 
 
ال

عبر مرسوم صادر  1976هذا المجلس وظيفته لغاية حّله سنة 

خرى بموجب 1976ديسمبر  30في 
 
عاد إنشاؤه مرة ا ، لي 

ك توبر  05الصادر في  93/225المرسوم الرائسي رقم 
 
، 1993ا

ن يالمادتالنص عليه في  ربً عً ، 2016لغاية دسترِته في تعديل 

 : ، حيث يتولىلحكومةل امستشارً ًباعتباره205ًو 204

توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور  -

 الوطني حول سياسات التنمية القتصادية والجتماعية،

ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء   -

 القتصاديين والجتماعيين الوطنيين،

ية في المجال تقييم المسائل ذات المصلحة الوطن -

القتصادي والجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، 

 ودراستها،

 عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة. -

 وطني للبحث العلمي والتكنولوجياالمجلس ال: 

 بمهمة قصد التك فل 207و 206ن االمادت بموجب حدثاست  

 في الوطنية السياسات تحديد في العمومية السلطات مرافقة

 القانون التكنولوجي، يشجع والتطوير العلمي البحث ميدان

 الك فاءات بمستوى والرقي والعلمي التكنولوجي بداعاإل

 المنظومة نجاعة مدى وتقييم المجال، هذا في الوطنية

 ووضعها البحث نتائج تثمين على العمل مع الوطنية البحثية

 .المستدامة والتنمية الوطني القتصاد خدمة في

ول، الوزير لدى المجلس هذا ويوضع
 
 من ويتشكل ال

 ذات التقنية والقدرات العلمية والشخصيات الباحثين صفوة

 النخبة ذلك في بما العلمي البحث مجال في المؤكدة الخبرة

ن على الوطن، خارج المقيمة الوطنية
 
 هذا ضمن إشراك يتم ا

 القطاع من وإطارات القتصادية المؤسسات مسيري  المجلس

 .والقتصادي الجتماعي

تية: حيث 
 
 يتولى المجلس على الخصوص المهام ال

ترقية البحث الوطني في مجال البتكار  -

 التكنولوجي والعلمي،

اقتراح التدابير الك فيلة بتنمية القدرات الوطنية  -

 في مجال البحث والتطوير،

جهزة الوطنية المتخصصة في  -
 
تقييم فعالية ال

لفائدة القتصاد الوطني في إطار التنمية تثمين نتائج البحث 

 المستدامة.

س المجلس ك فاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس 
 
ترا

 الجمهورية.

خرى للمجلس وتنظيمه 
 
يحدد القانون المهام ال

 .وتشكيلته"

سيس مجلس
 
وطني لحقوق  فالمواد الجديدة تتعلق بتا

سيس هيئة وطنية 
 
على للشباب وتا

 
اإلنسان وإحداث مجلس ا

الوطني المجلس قاية من الفساد ومكافحته ودسترة للو

القتصادي والجتماعي وإحداث مجلس وطني للبحث العلمي 

و المجاوالتكنولوجي، وهذه 
 
لس والهيئة المستقلة المحدثة ا

عرضها على خالل  المدسترة تهدف إلى تحسين الحكامة من

راء واقتراحات وتوصيات ذا
 
ت مؤسسات الدولة تقارير سنوية وا

 طابع استشاري.

 خاتمة

 عدة2016ًمارس  07التعديل الدستوري  عرف

الممارسة تتعلق ب عديدة جوانب مّستتغييرات عميقة 
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يضا الديمقراطية في البالدتعميق السياسية و
 
تحسينات ، وا

ة وتعزيز النتماء ك ثيرة تصّب في تقوية الوحدة الوطني

 :يأتيالوطني، ويمكن إجمالها فيما 

التاريخ العريق والمعاصر للجزائر وإبراز قيمة تمجيد  -

كيد على الهوية الوطنية بمكوناتها
 
 جي ش التحرير الوطني والتا

 الثالث.

 الفصل  -
 
تعزيز الحريات الديمقراطية وتعميق مبدا

 بين السلطات وتقوية مكانة المعارضة البرلمانية وتفعيل رقابة

دائها مع اعتماد
 
إجراءات  السلطة التشريعية للحكومة وا

 جديدة لدعم مصداقية النتخابات. 

دعم دولة القانون واستقاللية القضاء والتنصيص  -

 على إجراءات عديدة في صالح المتقاضين والدفاع.

م ال مرِجعية لمجتم -  عناإعطاء ال مزيد من الهتمام للِقي 

طير التحولت 
 
بعادها المتنوعة وذلك بتا

 
 القتصاديةفي ا

خلقة الممارسات
 
 .في إطار الحوكمة وا

التحسينات المسّجلة على مستوى بعض المؤسسات  -

الدستورية لتفعيلها وترقية دورها، خاصة المؤسسة التشريعية 

ن لمواكبة التغييرات الحاصلة بمزيد م اكثيرً التي يعّول عليها 

الحرص على استغالل كل الصالحيات في مجالي التشريع 

لتي تبقى تملك الصالحيات والرقابة على السلطة التنفيذية ا

كبر في الممارسة العملية.  
 
 ال

هذا ونرى ضرورة تقديم عدة اقتراحات لسّد بعض 

همها فيما 
 
الفراغات التي ل تزال موجودة، ويمكن إجمال ا

 :يأتي

نقل فقرات كاملة من قوانين متفرقة عادية وعضوية  -

إلى النص الدستوري جعل ظاهرة التضخم تصاحبه، حيث 

ورة مرة إلى  ارتفع
 
جدر تفادي هذه 218عدد المواد ل

 
 مادة، وال

ن دسترة بعض القضايا 
 
ي تعديل لحق، خاصة وا

 
الظاهرة في ا

تجعل تعديلها صعبا للغاية بعكس لو بقيت في قوانين عادية 

و عضوية يسهل تعديلها. 
 
 ا

تجّنب الفصل في قضايا مصيرية تتعلق بالهوية عبر  -

لية التعديل الدستوري و
 
تمريره على البرلمان، بينما يفترض ا

ن كل 
 
منح الكلمة للشعب عبر الستفتاء، حيث نجد با

مازيغية وترسيمها تّمت عبر 
 
التعديالت التي مّست اللغة ال

 البرلمان وليس عبر الصندوق والستفتاء.

ضرورة تحقيق توازن مؤسساتي بين السلطات  -

ولوية للسلطة القضائية في سب
 
يل تحقيق الثالث، ومنح ال

ول عبر الرجوع 
 
استقالليتها التامة، وتعزيز موقع الوزير ال

لتسمية "رئيس الحكومة" بصالحيات فعلية، والتقليل من 

سيطرة رئيس الجمهورية وهيمنته على كل التعيينات الحاسمة 

 في مفاصل الدولة. 

مة بالنظر للحصيلة السلبية له  -
 
نقترح إلغاء مجلس ال

على المستوى التشريعي باعتباره  سواء( سنة 20طيلة )

، اجّدً مجالت ضيقة  03من حق القتراح سوى في  امحرومً 

ليات الرقابة خاصة لجان 
 
وعزوفه المطلق عن استعمال ا

التحقيق والستجواب بحيث لم يستعملها ولو مرة واحدة. 

وبالنظر لتعقد العمل التشريعي والوقت الذي يستغرقه 

ين، وكذا اإلمكانات المالية مشروع القانون بين الغرفت

 مليار سنويًا(، وبالنظر 450الضخمة المسّخرة للغرفة الثانية )

وضاع واستقرار الخارطة السياسية وفي ظل تراجع  اببالستت
 
ال

نظمة عن نظام الغرفتين 
 
)مصر تونس،  امؤخرً عديد ال

 موريتانيا...( من المستحسن العودة لنظام الغرفة الواحدة.  

وامر  المتعلقة142ًدة إن الما -
 
ًء ل تضع جزابالتشريع با

ول 
 
وامر على البرلمان في ا

 
على عدم عرض رئيس الجمهورية لال

جدر ملء هذا الفراغ وتقييده بمدة زمنية معينة.
 
 دورة له، وال

وامر إن   -
 
لم يعرضها رئيس  التنصيص على إلغاء ال

ول دورة له وسّد الفراغ في هذا 
 
الجمهورية على البرلمان في ا

ن، وتعديل القانون العضوي
 
بما يسمح للبرلمان الحق في  الشا

 المناقشة في الموضوع.

تقييد سلطة الحكومة في مجال ضبط جدول ضرورة  -

ولوية في ذلك للبرلمان
 
عمال وإعطاء ال

 
 .ال

خرى تفعيل الدور الرقابي  -
 
نواع ا

 
خذ با

 
عن طريق ال

نية
 
و "ال

 
سئ لة الساعة" ا

 
سئلة، خاصة فيما يتعلق ب  "ا

 
" من ال

سئلة إلى الحكومة" كما 
 
و "ال

 
خذ بها النظام المغربي ا

 
التي ا

جال الرد  -تسمى في النظام الفرنسي. 
 
إن التحديد الدستوري ل

سئلة من طرف الحكومة يبقى 
 
عيبً على ال نه لم يقترن بجز  ام 

 
اء ل

ن 
 
و الجماعية للحكومة، كما ا

 
لتقرير المسؤولية الفردية ا

ق  بعد لما  ر  سئلة لم ت 
 
سبوعية للرد على ال

 
تخصيص جلسة ا

قوي الرقابة البرلمانية، ففي فرنسا مثاًل تبرمج   04إلى  03ي 

سئلة 
 
مام البرلمان لإلجابة على ال

 
سبوعية للحكومة ا

 
جلسات ا

 البرلمانية.
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مني لكال من ملتمس الرقابة إلغاء الرتباط الز  -

 اُمتاحً والتصويت بالثقة ببيان السياسة العامة، وجعل ذلك 

ي وقت من السنة، مع ضرورة ضبطها 
 
عضاء في ا

 
للنواب وال

 لالستخدام العشوائي ايً تفادوفق إطارها القانوني والدستوري، 

جلها.
 
ِجدت من ا لية حتى ل تخرج عن الغایة التي و 

 
 لهذه ال

نها تجعل كل فتح  -
 
"المسؤولية الفردية" للوزراء ل

داء ووزارته وعملها، ول
 
جل تحسین ا

 
 وزیر یعمل بجّد وكّد من ا

یختفي وراء "المسؤولية التضامنية" التي یتخذها كذرع واقي 

 على تقصيره.

تبّني التدابير التشريعية والمؤسسية الالزمة لتعزيز  -

داة ف، فال اتامً استقالل القض اء استقالًل 
 
ن يكون ا

 
ي ينبغي ا

و السلط
 
وامر السلطة التنفيذية ا

 
و إلج ازة ا

 
ة لعبة السياس ة، ا

 .التشريعية دون اعتبار للقانون

ا ة إلى التطبيق السليم ماسّ الالحاجة  نؤكد على ختام 

فإنها ، لمحتوى التعديالت التي وإن شابها بعض النقص

م حيان عدة تشكل في ع 
 
ت في عديد ال بَّ

 
ومها خطوة ايجابية ل

مطالب سابقة للمعارضة وفقهاء القانون الدستوري، فيما 

ينا 
 
لكل المسائل  امفتاحً تشكل نزاهة النتخابات في را

ن كل الممارسات السياسية والديمقراطية مرتبطة 
 
والمشاغل ل

 إنشاء "سلطة وطنية مستقلة لتنظيم النتخابات" ولعّل بها، 

في تنظيم العملية  "وزارة الداخلية"صالحيات ومنحها 

الهيئة العليا "صالحيات ومن بدايتها إلى نهايتها،  النتخابية

النتخابات" في مراقبة النتخابات يشكل مراقبة لالمستقلة 

بإجراءات لتعزيز هيبة  الحق اخطوة مشجعة في انتظار تعزيزها 

مؤسسات الدولة واسترجاع ثقة المواطن فيها.
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 الهوامش
فتحي بولعراس، مشروع تعديل الدستور الجزائري: السياق، المواقف، والحتمالت الممكنة، موقع مركز الجزيرة للدراسات  .1

http://studies.aljazeera.net 2013يونيو  03، بتاريخ. 
ة ف .2

 
حزاب، التنافي مع العهدة البرلمانية، الجمعيات، اإلعالم، تمثيل المرا

 
 خ.لالولية...إ ي المجالس المنتخبة،مثل قوانين النتخابات، ال

يضًا مشاركة قيادات من حزب جبهة اإلنقاذ المحل تمثلت في كل من الهاشمي سحنوني ومدني مزراق كشخصيات  .3
 
عرفت المشاورات ا

علن 
 
لمقابل اوالتي حظيت في  حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات الوطنية رفضهم للدعوة التي وجهتها لهم رائسة الجمهورية 12وطنية، في مقابل ذلك ا

ستاذا جامعيا من 12منظمة وجمعية و 37تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى  64حزبا من بين  52وجهت لها الدعوة و 36شخصية من بين  30بقبول 
 
 ا

 المصّف العالي.
نباء الجزائرية

 
نظر: المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور، موقع وكالة ال

 
، http://www.aps.dz/ar/algerie ،حول الموضوع ا

 .2014جويلية  08بتاريخ 
ي المجلس الدستوري رقم  .4

 
 06قم يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ر  2016يناير  28ر.ت د / م د مؤرخ في  01/16را

 .2016فيفري  03بتاريخ 
ن المشروع قيد التعديل يحقق جملة من القيم والعتبارات الوطنية، مثل تعزيز الوحدة الوطنيةعّلل المجلس  .5

 
يه با

 
حول  الدستوري را

 ا
 
 لفصل بينتاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية، كما يدعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقاللية العدالة، فضال عن تعميق مبدا

داء دو السلطات، وتحسين 
 
ك ثر فاالعالقات بين السلطات وتكاملها، باإلضافة إلى منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من ا

 
علية، ر ا

يضا بحسب التعليل، بعث المؤسسات المكلفة بالمراقب
 
ة، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، ومن القيم التي تضمنها الدستور قيد التعديل ا

ن عة، فضال لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات القتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطني تجسيدا
لية مستقلة لمراقبة النتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية.

 
 تكريس ا

ي المجلس الدستوري 
 
 ، مرجع سابق.01/16انظر: را

يضا  .6
 
ّول عن طريق المجلس الشعبي الوطني وصدر في عرفت الجزائر ا

 
ية جويل 07خمسة تعديالت جزئية في الدستور، حيث كان التعديل ال

ربعة عشر مادة تختّص برئيس الجمهورية وصالحياته في عهد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد 1979
 
تعديل  ، تاله1991 - 1979، واحتوى التعديل على ا
خر عن طريق المجلس ال

 
يضا صدر في ا

 
واحتوى على مادتين، وقد استحدث بموجب هذا التعديل مجلس للمحاسبة  1980جانفي  12شعبي الوطني ا

ص عن طريق استفتاء شعبي خا 1988نوفمبر  03المالية يختص برقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والهيائت الحكومية، وجاء تعديل ثالث في 
مازيغية كلغة وطنية بعد مظاهرا 2001وكان رابع تعديل عن طريق البرلمان في · الحياتهباستحداث منصب رئيس الحكومة وص

 
ت شعبية تّم فيه ترسيم ال

ّما التعديل الرابع فقد جاء عام 
 
ّول عهدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ا

 
يضا 2008بمنطقة القبائل خالل ا

 
، حيث تّم خالله عن طريق البرلمان ا

ّول واإلتاح فتح الولية
 
لجمهورية اة لرئيس الرائسية للّسماح للرئيس بوتفليقة بالترّشح لولية ثالثة، كما استبدل منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير ال

ّول
 
فريل · تفويض بعض صالحياته للوزير ال

 
  2013وفي ا

 
طلقها تّم تنصيب لجنة من خبراء قانونيين لصياغة دستور جديد للبالد بعد حزمة إصالحات ا

ثار الثورات التي سادت بعض البلدان العربية، والتي عرفت باسم ثورات الربيع العربي وتعثر  2011الرئيس بوتفليقة مطلع العام 
 
طلقت من لمواجهة ا

 
ت ثم ا

 مادة. 73وتوجت بتعديل دستوري شمل  2015جديد سنة 
سبوع السياسي، الحسين الزاوي،  .7

 
رهانات تعديل الدستور الجزائري، يومية الخليج، ملحق ال

http://www.alkhaleej.ae/supplements 14/01/2016، بتاريخ 
كبر رقم بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة، ف ،2016مادة بعد تعديل  218إلى  182ارتفع عدد مواد الدستور الجزائري من  .8

 
 1963دستور وهو ا

 مادة(. 218) 2016مادة(، وتعديل  182) 1996مادة(، دستور  167) 1989مادة(، دستور  199) 1976مادة(، دستور  78)
عيد ترقيم المواد بناًء على المادة 

 
وإعادة ترقيم  من التعديل التي نصت على "ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري بعد تنسيق 02وقد ا

نظر:  مواده في الجريدة الرسمية
 
 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وحول موضوع إشكاليات ترقيم المواد ا

رات خالد شبلي، اإلشكالت العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم الّنص القانوني من منظور الصياغة التشريعية، موقع شبكة ضياء للمؤتم
 .2016مارس  13، بتاريخ http://diae.netوالدراسات، 

صاًل في قوانين عادية وعضوية متفرقة، حيث تم إدر جا .9
 
ثقاًل بفقرات كانت موجودة ا قرة ف 100اج ء التعديل الدستوري من الناحية الشكلية م 

ل تعديلها حسب الظروف وا خيرة يسه 
 
ن هذه ال

 
نسب دستوريًا ترك تلك المواضيع للقوانين بدل دسترتها ل

 
 لمقتضياتفي شتى المجالت، بينما كان ال

 الوطنية. انظر:
لجلفة، إلدارية، جامعة ا، مجلة البحوث السياسية وا2016مصطفى بلعور، اإلصالح الدستوري في الجزائر، دراسة في التعديل الدستوري لسنة 

 .284، ص 2017، 10العدد 
ليات ضمناها وترقيتها في التعديل الدستوري الجزائري لعام  .10

 
سات ، مجلة البحوث والدرا2016كرنيش بغداد، جديد الحقوق والحريات وا

 .174القانونية والسياسية، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، العدد الثامن، ص 
ن هذه الديباجة ت .11

 
حكامها ملزمة في وضع القوانين، وا

 
جعل إن المشرع الجزائري ارتقى بالديباجة إلى مستوى النص الدستوري، وجعل ا

عتبر فيه الديباجة مجرد مقدمة ذات طابع فلسفي،ف ك ثر تطورًا من الدستور الفرنسي، الذي ت 
 
التعديل ا ز بها هذطبيعة الديباجة التي تميالدستور الجزائري ا

فكارا جدي
 
حكام الدستورية ملزمة التطبيق، كما يسّجل في نفس السياق تضّمن الديباجة ا

 
خرجها من الطابع الفلسفي السطحي إلى مستوى ال

 
ن دة لم تكا

طيرها لمختلف المراحل التي مّرت بها الجزائر بما فيها مرحلة المصالحة الوطنية. ك
 
لديباجة يص في اما تم التنصمدرجة في الدساتير السابقة للدولة، وتا

ول مرة، دسترة
 
مازيغية. وتم ل

 
ليات على حقوق وواجبات الشعب الجزائري وهويته الوطنية القائمة على الثوابت الثالث؛ العروبة، اإلسالم وال

 
التي  ال

على للعربية، المجلس اإلس
 
متعتمد عليها الدولة لترقية مقومات الهوية الوطنية، على غرار المجلس ال

 
كاديمية اللغة ال

 
على وا

 
ع إلحاقها مازيغية، المي ال

 بمؤسسة رائسة الجمهورية.

http://www.aps.dz/ar/algerie
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، 58، 55، 54، 53، 51، 48، 47، 45، 44، 43، 42، 39، 38، 37، 36، 34، 21، 20، 14، 8، 7مكرر،  3، 3والمواد هي: الديباجة والمواد  .12
61 ،64 ،65. 

نها إطار قانوني  17و 16، 6، 2الفقرات  .13
 
 من الدستور، بما يعني ا

 
نها جزء ل يتجزا

 
كد المجلس الدستوري با

 
مرجع دستوري ومن الديباجة التي ا

ن اعتبر ديباجة دستور 
 
بواب الدستور، وقدسبق للمجلس الدستوري ا

 
 من ضمن الك تلة الدستورية مما يجعلها من صلب الدستور، فمن 1989لباقي ا

 جديد يذكر سوى التنصيص عليها صراحة هذه المرة.الناحية القانونية، ل 
 من الديباجة. 9و 8الفقرتين  .14

ي  .15
 
نظر را

 
، 2016جانفي  29 حوارهلجريدةالمشوارالسياسي، بتاريخرئيسالجمعيةالجزائريةللدراساتالقانونيةوالدستوريةفيحمزة خضري ا

http://www.alseyassi-dz.com. 
 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.  .16
جر بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ابتد 12تم ترسيم  .17

 
نفي اًء من جاجانفي "عيد يناير" كمناسبة وطنية ويوم عطلة مدفوعة ال

2018. 
 نسبة إلى منطقة القصر التي تقع في ولية بجاية.  .18
ن "استبعاده فكرة الستفتاء الشعبي بقوله إنه ل يزال يتوجس  2004مارس  12عّلل الرئيس بوتفليقة في خطابه يوم  .19

 
كون الرّد غير يخوفًا من ا

مازيغية كلغة وطنية
 
 .بالمرور على البرلمان فقط 1996من دستور  176وفقًا لصالحيته حسب المادة  "إيجابي"، وعليه اختار "دسترة اللغة ال

نظر حول الموضوع:  .20
 
 ا
ميندمحم 
 
وكيل، ا

 
لة بناء الدولة الوطنية في الجزائر  ا

 
مازيغية ومسا

 
تصادية، ونية والقمقاربة قانونية، مجلة الجتهاد للدراسات القان-الهوية ال

 .336ص  ،2019، 04، العدد 08المجلد 
مازيغية لغة وطنية في الجزائر، 

 
ي -موقع الجزيرة عبد النور بن عنتر، تداعيات ترسيم ال

 
ركن المعرفة )مقالت را

 .03/10/2004، بتاريخ http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinionsوتحليالت(،
وراس )جنوب شرق ال .21

 
مازيغية الالقبائل في بالد القبائل )شرق العاصمة(، الشاوية في منطقة ال

 
ت وحيدة ذاعاصمة(، المزاب )المجموعة ال

قصى جنوب البالد(، الشناوة في منطقة شرشال ) 500المذهب اإلباضي( في منطقة غرداية )
 
ة(، كلم غرب العاصم 90كلم جنوب العاصمة(، الطوارق )ا

مازيغية بقربها الكبير من الشلحية و
 
و لهجتها ال

 
خرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لغتها ا

 
مازيوهناك مجموعة بربرية ا

 
غية هم ا

 الشلوح )بربر( في المغرب.
 في الجزائر، إذ طالب .22

ً
ا طويال مازيغية نقاش 

 
ساتذة وخبراء بك تابتها بالحرف العربي  وعرف موضوع الحرف الذي ستك تب فيه ال

 
قارب ماًنا لتضا

خرون بك تابتها بالحرف الالتيني لم
 
ك ثر اللغات انتشارا في التعليم الجزائري، في حين طالب ا

 
من فضل ا لذلك "اللغتين الرسميتين ونظًرا لكون العربية ا

خرين على 
 
نه من الواجب إفي انتشار اللغة عبر العالم". وانصبت المطالب عند باحثين ا

 
صل هذه اللغة، معتبرين ا

 
نه ا

 
حياء هذا حرف تيفيناغ، بما ا

مازيغية من الدستور، موقع 
 
ول نسخة ا

 
حرف الالتينية إلصدار ا

 
نظر: الجزائر تستخدم ال

 
بالعربية  CNNالحرف كما وقع في المغرب. ا

https://arabic.cnn.com/world/2016/05/11/amazigh-algeria-latin-font. 
ث .23

 
ن "التمتع بالجنسية الجزائري دون سواها شرط لتولي المسؤوليات والوظائ ف العل 51من المادة  02ارت الفقرة ا

 
يا في الدولة التي تنص على ا

نه والوظائ ف السياسية" جدًل كبيرًا، حيث يرى فيه البعض إقصاء للطاقات المهاجرة والك فاءات الموجودة بالخارج، بينما يراه المبّررون ب
 
ًاط منطقيتر اشا

ن الجزائري  او سياسيًوبديهي
 
ًء دفتر شروطيكون قد اك تسبها على ضوالجزائرية الجنسية على زيادة ثانية بجنسية التمتع اختار الذي دستوريا باعتبار ا

 لوظيفة تقلده حالة في جنسيتها اك تسبًالتي والدولة الجزائر بين المتعلقة القضاياًفي الحياد على قادر غير تجعله اللتزامات من حزمة عاتقه على يضع

ي رقم  في سامية
 
كّرس دستوريًا، لكن ل 01/16الدولة. وقد حسم المجلس الدستوري الجدل بقوله في الرا صل وهو م 

 
 المساواة هو ال

 
ن مبدا

 
 حرج في با

 استثناء بعض المسؤوليات والوظائ ف الحساسة بشكل حصري نظرًا لخصوصيتها. 
 (.73إلى  32حق جديد في الفصل الرابع من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات )المواد من  20تّم إضافة نحو   .24
نظر المواد من   .25

 
 .2016من التعديل الدستوري  42إلى  32ا

نظر المادة  .26
 
 من التعديل. 43ا

نظر المواد من  .27
 
 .51إلى  46ا

 .  60إلى  52انظر المواد من  .28
 جة،الديبا إلى الرجوع فب، البيئة في الحق دسترة من الجزائري  الدستوري  المؤسس موقف في فارقا ليسجل 2016الدستوري  التعديل جاء .29

جل من باختياراته متمسكاً  الجزائري  الشعب نّصت:" يظل نجدها
 
وجه على والقضاء الجتماعية الفوارق  من الحد ا

 
 بناء لىع ويعمل الجهوري، التفاوت ا

بقولها:  الديباجة في ورد ما تؤكد نجدها منه 68المادة  نص إلى وبالرجوع ."البيئة على والحفاظ المستدامة التنمية إطار في وتنافسي منتج اقتصاد
شخاص واجبات القانون البيئة. يحدد على الحفاظ على الدولة تعمل سليمة. بيئة في الحق "للمواطن

 
نظر: البيئ لحماية والمعنويين الطبيعيين ال

 
 ة". ا

 الدستوري  التعديل المتضمن 16/01 القانون من 68المادة  نص ضوء على مقارنة دراسة-البيئة في للحق الدستوري  مهني وردة، التكريس
داب والعلوم الجتماعية، جامعة دمحم لمين دباغين سطيف مجلة، 2016الجزائري 

 
 .32-31ص ص ، 2018، 27، العدد 15، المجلد 2ال

نظر المواد من   .30
 
 .73إلى  61ا

نظر: الدستور الجديد يرفع من قدسية الحقوق والحريات، موقع جريدة المساء   .31
 
 .12/03/2016، بتاريخ http://www.el-massa.com/dzا

نظر:  .32
 
تور، موقع اإلذاعة الجزائرية نص رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة تصويت البرلمان على تعديل الدسا

http://www.radioalgerie.dz 07/02/2016، بتاريخ. 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.el-massa.com/dz
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ق .33 ين كانت ت 
 
حادية السلطة التنفيذية بعدما تراجع عن فكرة ثنائية المؤسسات الدستورية ا

 
كد على ا

 
ن المشرع كّرس وا

 
ّسم كل المالحظ ا

لشعبي اسلطة إلى قسمين متوازيين، بحيث السلطة القضائية تقوم على ازدواجية: قضاء عادي وقضاء إداري، والسلطة التشريعية مقسمة إلى: المجلس 
خير بالوزير الول سنة الوط

 
مة، والسلطة التنفيذية تنقسم إلى: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل تغيير ال

 
تفعيل  ، وإعادة2008ني ومجلس ال

نظر:2006بعض صالحياته في تعديل 
 
 .  ا

مال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة -عبد العالي حاحة
 
ة ، مجلة العلوم القانوني2016ا

ك توبر 14والسياسية، العدد 
 
 .75، ص 2016، ا

صبحت بعد الترقيم المادة  2016نسبة إلى رقمها في الدستور قبل تعديل  51عرفت باسم المادة  .34
 
 .63وا

ثير ذلك سمترشحين مرة و 06بانسحاب  1999وعدم تكرار سيناريو انسحاب المترشحين الذي وقع في النتخابات الرائسية  .35
 
ياسيًا احدة، وتا

 وإعالميًا على مصداقية النتخابات.    
شارت المادة  .36

 
ن ا

 
نه ل يمكن تجديد العهدة الرائسية سوى مرة  74سبق ا

 
صل تنص على ا

 
احدة، ومن الدستور جدًل كبيرًا حيث كانت في ال

 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل 
 
ن يلجا

 
ولى دات الرائسية ليتسنى له الترشح للعهدة الثالثة )العهدة ابفتح العه 2008قبل ا

 
( 2004-1999ل

 مجددًا إلى غلق العهدات والسماح ب2019-2014( والعهدة الرابعة )2014-2009( والعهدة الثالثة )2009-2004العهدة الثانية )
 
ن يلجا

 
اإلعادة مرة (، قبل ا

عهدة "شخصنة" المادة وتعديلها حسب المقاس، وهو النتقاد الذي دفع بالرئيس إلى ترقية قضية ال. وهو ما يؤكد 1996واحدة كما كانت في دستور 
ي تعديل.

 
 الرائسية إلى منزلة الثوابت الجامدة التي ل يمّسها ا

ن الستشارة هنا ملزمة كإجراء شكلي فقط، لكن نتائجها غير ملزمة لرئيس الجمهورية. .37
 
 وجب التنبيه إلى ا

 .1996من دستور  79/2دة في المادة التي كانت وار  .38
صبحتا  .39

 
 .2016بعد تعديل  94و 93ا

خير من المادة  .40
 
مة حسب الفقرة ال

 
مام مجلس ال

 
مة بي 98لكنها غير ملزمة ا

 
ن تقدم إلى مجلس ال

 
انا عن التي تنص على "يمكن الحكومة ا

 السياسة العامة".
الوجوب إللزام الحكومة بتقديم بيان عن السياسة العامة للمجلس من الدستور، صيغة  98كّرس المؤسس الدستوري بموجب المادة  .41

 س الشعبيالشعبي الوطني، لتمكين البرلمان من الضطالع بمهامه الرقابية ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مخطط عملها الذي صادق عليه المجل
ى تقديم من الدستور السابق، حيث اك تفت بالتنصيص عل 84معتمدة في المادة  الوطني ومحاسبتها في حالة عدم تنفيذه، وهذه الصياغة الجديدة لم تكن
كيد على وجوبية تقديمه. انظر: 

 
 الحكومة لبيان السياسة العامة دون التا

 .2016، المديرية العامة للتشريع، المجلس الشعبي الوطني، سبتمبر 2016البرلمان في ضوء اإلصالحات الدستورية لسنة 
مة في الجزائر بين المؤيدين لبقائه وال البيكاميرالية .42

 
معارضين هي الثنائية البرلمانية، حيث هناك جدل كبير حول مدى جدوى مجلس ال

، كما زادت تكاليف الغرفة الثان و جودة للعمل التشريعي بل زادته تعقيدًا وبطائً
 
ي جدوى ا

 
ن مسيرة الغرفة الثانية لم تحقق ا

 
بلغ تية التي له، ولو ا
لف مليار سنتيم منذ إنشائه سنة  10مليار سنتيم سنويًا من متاعب الخزينة العمومية التي تكّبدت نحو  400نحو  ميزانياتها

 
نظر:. حول ال1997ا

 
 موضوع ا

مة مجلس تجربة تقييم الدين، نصر معمري 
 
 سمبر، دي25العدد  ،2سطيف  دباغين لمين دمحم جامعة الجتماعية، العلوم مجلة الجزائر، في ال

2017. 
ع المشرع في التعديل الدستوري ت .43 " وفي كل الحالت  138/04حيث قررت المادة )¾( عن نسبة التصويت الخاصة  2016مارس  06راج 

 
 
و بال

 
عضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية ا

 
غلبية ا

 
مة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني با

 
غلبية يصادق مجلس ال

 ."المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية
مة على ضوء التعديل الدستوري  .44

 
ية لة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، تصدر عن كل، مج2016صوادقية هاني، مكانة مجلس ال

 .236-235، ص 2018، 13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، العدد 
 الشعب،، موقع جريدة 2016دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة الدستورية لعام خالد شبلي،  .45

http://www.ech-chaab.com/ar 28/03/2016، بتاريخ. 
ستاذ القانون الدستوري كايس .46

 
كد ا

 
نه الشريف حيث ا

 
مةا مجلس نشاط توسيع خالل من التشريعي للجهاز العتبار إعادة تتجلى عملية ا

 
 ل

عضائه يمكن الذي
 
ن مؤكداً  بالقوانين المبادرة ل

 
همية سيعطي التطور  هذا با

 
ساس هذا وعلى المحلية، لالنتخابات بالغة ا

 
 المشاريع يداعإ نمط سيتغير ال

ن معتبراً  التشريع محل للموضوع تبعاً  بالقوانين والمبادرة
 
مة مجلس ا

 
 وإنما لوطنيا الشعبي المجلس في عليه المصادقة يتم لِما تسجيل غرفة لميعد ال

صبح
 
نظر: والمناقشة التشريع باختصاص تتمتع هيئة ا

 
 والتعديل. ا

غنى التجارب في العالم، 
 
 .18/04/2016، بتاريخ http://www.elwatanmedia.comموقع التجربة الدستورية الجزائرية من ا

خر قانون للتقسيم اإلقليمي كان سنة  .47
 
 .    1984ا

ن النص على هذه اللجان تّم في محور اللجان الدائمة و .48
 
سئلةويالحظ با

 
واب والستج لم يتم تضمينه في المحاور المتعلقة بالرقابة بجنب ال

نها لن تضيف شيائ في ا
 
تطوير ولممارسة ولجان التحقيق وغيرها، بما يؤكد على الطابع الستعالمي الستعراضي فقط لهذه اللجان، وهو ما يدفعنا للجزم با

نها شملت فقط دسترة حق
 
داء البرلماني على اعتبار ا

 
ِخبواالنائب في الطالع على نشاط الجهاز التنفيذي خاصة على مستوى الوليات التي ا ال فيها في  نت 

 ظل بعض الصعوبات التي كانت تعترضهم من طرف بعض الولة.
ي  .49

 
عضاء متى شاء بدون ا

 
ول خطيرًا للغاية حينما كانت له الصالحية المطلقة في طلب اللجنة المتساوية ال

 
 يد زمني،قكان دور الوزير ال

ن يتم تقييد صالحيته بموجب المادة 
 
عضاء  2016من التعديل الدستوري  138/05قبل ا

 
جبرًا على طلب اجتماع اللجنة المتساوية ال ين بات م 

 
جلفا

 
 ي ا

قصاه )
 
نه في حالة ما إ15ا

 
ول الوزير فإن جوهرياً  الخالف كان ذا( يومًا من حدوث الخالف. حيث بّينت الممارسة با

 
 استدعاء هلما كان يتجا غالًبا ال

مة مجلس عليه اعترض الذي باإلشهار المتعلق القانون مع حصل ما اللجنة، مثل
 
و الوزير يطلب ولم ،1999 جويلية  29بتاريخ في مجمله ال

 
 اجتماعا لال

عضاء للجنة
 
حكام لدراسة المتساوية ال

 
 الخالف. حول الموضوع  محل ال

 
 نظر:ا

http://www.elwatanmedia.com/
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فريل 
 
 .91، ص 2006عبد السالم سالمي، نظام المجلسين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، ا

مة في البرلمان شامي رابح، 
 
علوم قانون اإلدارة المحلية، كلية الحقوق وال في الماجستير شهادة لنيل الجزائري، مذكرةمكانة مجلس ال

بي بكر بلقايد السياسية،
 
 .79، ص 2012تلمسان، -جامعة ا

عضاء البرلمان الك تابية والشفوية وكذلك الستجواب بموجب المادتين   .50
 
سئلة ا

 
جال اإلجابة عن ا

 
ومة في من طرف الحك 152و 151تم تحديد ا

سئلة( يومًا من تاريخ تبليغها بها، حتى ل يفقد السؤال غايته والهدف من طرحه وذلك بعد المشاكل السابقة، خاصة منها تراك30غضون ثالثين )
 
 م ال

هميته.
 
و الستجواب ا

 
خر رد الحكومة في الوقت المناسب مما يفقد السؤال ا

 
 وتا

مة كليا لممارسة عهدته، ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطنيعلى " يتفرغ النا 116نصت المادة  .51
 
و عضو مجلس ال

 
 ئب ا

شغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة ف
 
عضائهما في ا

 
حكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية ل

 
مة على ا

 
ي حالة ومجلس ال

ن يتم تسليط غرامات مالية ع الغياب"، وهذا لوضع حد لظاهرة الغياب التي
 
شغال، ومن المحتمل جدا ا

 
ثرت سلبًا على سير ال

 
لى باتت مقلقة وا

مة لمجلس الداخلي النظام تضمن اإلطار هذا وفي المتغيبين.
 
 نصها على:ب المتغّيبين على المسّلطة العقوبات 116إلى  114من  المواد في 2017لسنة  ال

شغال عن المجلس ع ضو تغّي ب إذا
 
و الدائمة اللجان ا

 
 تحت قعي مقبول عذر بدون الدورة خالل م تتال ية ( مرات03لثالث ) العامة الجلسات ا

تية العقوبات طائلة
 
  :ال
ه وجَّ  ك تابي تنبيه إليه *ي 
ر عضاء قائمة *ت  نش 

 
شغال ع ن المتغيبين ال

 
 .سللمجل الرسمي اإللك تروني الموقع وفي للمناقشات الرسمية الجريدة في المجلس جلسات ا

ن دوَّ سماء *ت 
 
ع ضاء ا

 
شغال عن الم تغ ي بين ال

 
غ اللجنة اجتماعات محاضر في الدائمة اللجان ا عضاء حض ور  ورقة من نسخ وتبلَّ

 
 من كل إلى للج نةا ا

 .البرلمانية المجموعات ورؤساء بال ت شريع المك لف الرئيس نائب
شغاللجلساتالعامة

 
شغالللجانالدائمةوا

 
بفيهاعنا غ يَّ يامالتيت 

 
ممبلغماليمنالتعويضةالبرلمانيةالتييتقاضاهاالعضوبعددال خص   .*ي 

خرى  متتالية ( مرات03لثالث ) العضو غياب تكرر  إذا
 
م  مقبولي عذر بدون نفسها الدورة خالل ا ر  ي الترشح من ح 

 
جهزة في منصب ل

 
 هيائتو ا

ولى للغرفة الداخلي النظام انتظار (. فييحدد مك تب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادةالمقبل ) التجديد بعنوان المجلس
 
عّد  لم الذي ال  بعد )لغاية لي 

 (.2019جوان 
نظر المادة   .52

 
 من التعديل الدستوري. 117ا

نظر المادة   .53
 
شغال البرلمانية والحياة السي 07التي عددت  114ا

 
ي اسية كحرية البنود كامتيازات للمعارضة تسمح لها بالمشاركة الفعلية في ال

 
را

جهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري والدبلوماسية البرلمانية.
 
 واإلعانات المالية، مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في ا

 ( إلى قانون عضوي.84/17ق بقوانين المالية )القانون تم مثاًل ترقية القانون المتعل  .54
ترونية ، موقع جريدة القانونية، جريدة قانونية الك 2016عبد المنعم نعيمي، استقاللية وحصانة العدالة في الجزائر كما يراها دستور  .55

 .26/02/2016، بتاريخ http://www.alkanounia.comاحترافية في المغرب، 
خيرة "وزيادة على الوظائ ف المنصوص عليها في الفقرتين الفق 92نصت المادة  .56

 
عاله، يحدد قانون عضوي الوظائ ف 4مكرر و 3رة ال

 
 ا

خرى التي يعّين فيها رئيس الجمهورية".
 
 القضائية ال

نظر حوار القاضي السابق عبد هللا هبول مع جريدة الخبر،   .57
 
اختصاصات المجلس الدستوري ل تجيز له فحص تعديالت بوتفليقة، موقع ا

 .18/01/2016بتاريخ  http://www.elkhabar.comالخبر جريدة 
ي المجلس الدستوري رقم  .58

 
 .25، مرجع سابق، ص 01/16را

ي جهة كانت، حيث المادة  النفراد بوضع قواعد عملمن مظاهر الستقاللية   .59
 
ن يخضع في ذلك إلى ا

 
نه:189/3هبكل حرية دون ا

 
 على ا

خضع الدستور الفرنسي تنظيمه وقواعد عمله لقانون عضوي""يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله
 
 ، على خالف المجلس الدستوري الفرنسي الذي ا

الدستور الفرنسي الحالي: "يحدد قانون عضوي قو اعد تنظيم وعمل المجلس من 63المادة  تتشارك في وضعه الحكومة والبرلمان بغرفتيه، فتنص
مامه ولسيما المواعيد المقررة إلبالغه بالمنازعات". حول الموضوع انظر:

 
 الدستوري واإلجراءات المتبعة ا

ثر التعديل الدستوري الجزائري 
 
ية للدراسات ور وتفسيره، المجلة اإلفريقعلى تفعيل دور المجلس الدستوري في تعديل الدست 2016بومدين دمحم، ا

درار، العدد 
 
حمد دراية، ا

 
 .15، ص 2018، ديسمبر 02القانونية والسياسية، جامعة ا

ربعة )12على " يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر ) 183من المادة  02و 01تنص الفقرة   .60
 
عضاء من بينهم رئيس ال4( عضوا: ا

 
مجلس ( ا

مة، واثنان )2( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان )2هم رئيس الجمهورية، واثنان )ونائب رئيس المجلس يعين
 
( تنتخبهما 2( ينتخبهما مجلس ال

 .( ينتخبهما مجلس الدولة2المحكمة العليا، واثنان )
عضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجًحا".

 
صوات بين ا

 
 في حالة تعادل ال

عضاء البرلمان فحسب ) لم يك تِف بتوسيع جهات اإلخطار إلى الوزير2016التعديل الدستوري لعام  .61
 
ول ولعدد من ا

 
لس نائبا بالمج 50ال

و 
 
ل وهي "الدفع بعدم الدستو  30الشعبي الوطني ا

 
لية جديدة لم تعرفها التجربة الدستورية الجزائرية، ا

 
درج ا

 
مة(، بل ا

 
رية" بموجب عضوا من مجلس ال

قرته التجربة الدستورية الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام  المتضمن التعديل 16/01من القانون  188لمادة ا
 
فيما يسمى  2008الدستوري متبّنيًا ما ا

نظر:
 
ولوية الدستورية". ا

 
لة ا

 
 "مسا

ليةإبراهيم 
 
حكام في الدستورية بعدم الدفع بلمهدي، ا

 
 لسيادةا مخبر القانونية، تصدر عن الدراسات ، مجلة2016الجزائري  الدستور  تعديل ا

 .162، ص 01 العدد ،03 المدية، المجلد فارسب يحي  ى جامعة والعولمة،
ي عضوية 183من المادة  6و 5-4-3تنص الفقرات  .62

 
و تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة ا

 
عضاء المجلس الدستوري ا

 
و على "بمجرد انتخاب ا

 
ي  ا

 
ا

ي
 
خرى، وا

 
و مهمة ا

 
و تكليف ا

 
و مهنة حرة وظيفة ا

 
خر ا

 
( 8ثماني ) يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها .نشاط ا

 .سنوات

http://www.elkhabar.com/
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عضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني )
 
ربع )8يضطلع ا

 
عضاء المجلس الدستوري كل ا

 
( 4( سنوات، ويجددنصف عدد ا

عضاء المجلس الدست
 
باشرة مهامهم."سنوات. يؤدي ا مام رئيس الجمهورية قبل م 

 
 وري اليمين ا

بموجب  ، وتم إنهاء مهامه2016نوفمبر  03مؤرخ في  16/284تم تعيين السيد "عبد الوهاب دربال" رئيسًا للهيئة بموجب مرسوم رائسي رقم  .63
غيير والذي طالب بت 2019فيفري  22، على إثر الحراك الشعبي الذي انطلق منذ جمعة 15، ج ر العدد 2019مارس  11مؤرخ في  19/93مرسوم رائسي رقم 

 النظام وعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
ور ، بعد صد2017جانفي  04مؤرخ في  17/07تم نشر التشكيلة اإلسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة النتخابات بموجب مرسوم رائسي رقم  .64

عضاء الهيئة، والمرسوم الرائسي  17/05مرسوم رائسي رقم 
 
ن المتضمن تعيين الك فاءات المستقلة المختارة من ضم 17/06المتضمن تعيين القضاة ا

عضاء الهيئة. فيما تم بمقتضى مرسوم رائسي رقم 
 
مراسيم ال، حّل الهيئة وإلغاء كافة 15، ج ر العدد 2019مارس  11مؤرخ في  19/94المجتمع المدني ا

عضاء الهيئة.
 
 المتضمنة تعيين ا

ي المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص   .65
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ن تحفظات المعارضة في هذا المجال تم التك فل بها من خالل تشكيل "السلطة الوطنية ا

 
 14لمستقلة لالنتخابات" بتاريخ وجدير بالذكر ا
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 الملخص

هل مارسه الذي الحرفي النشاط جوانب بعض في الحفر الورقة هذه تروم
 
 وتجدر. الوسيط العصر فترة خالل المعسكر مدينة ا

ن إلى البداية في اإلشارة
 
مام هذا المادة بشح المتعلقة الصعوبات من جملة تواجهه النشاط هذا في والتفصيل البحث ا

 
 الخبرية، وا

مر
 
سئلته وإجابات حلول إيجاد الباحث حاول الواقعي ال

 
و إشارات من توفر ما خالل من ل

 
 بعض إلى اللجوء طريق عن مصدرية، ا

وسط للمغرب الجغرافي الحيز إطار في المقاربات
 
 .ال

مر من يكن ومهما
 
 هو المدينة، بهذه والصنائع الحرف لتاريخ العامة المالمح رسم خالل من إليه نصبو الذي الهدف فإن ا

 .لذكره وحفظا له صيانة والبحث الدراسة طريق عن بخدمته وعمراني ثقافي تراث من المدينة هذه خلفته ما حول اللتفاف

وسط المغرب الوسيط؛ العصر معسكر؛ الحرف؛ حفريات؛ :المفاتيحالكلمات 
 
 .ال

Résumé  

Cet article explore certains aspects de l'artisanat pratiqué par les habitants de la ville de Mascara au 

cours du Moyen Âge. Il convient de noter d’emblée que la recherche et les détails de cette activité se heurtent à 

un certain nombre de difficultés liées à la rareté des informations, et que le chercheur tente de trouver des 

solutions et des réponses à ses questions en utilisant des signaux de source ou en recourant à certaines 

approches au sein de la zone géographique. Du Maghreb Central.  

 En tout état de cause, l’objectif que nous visons en dessinant les caractéristiques générales de l’histoire 

de l’artisanat dans cette ville est d’appréhender le patrimoine culturel et urbain de cette ville en lui fournissant 

des activités d’étude, de recherche, d’entretien et de préservation. 

Mots-clés : Fossiles ; Artisanat ; Mascara ; Moyen Âge ; Maghreb Central. 

Abstract  

This article explores some aspects of craftsmanship practiced by the inhabitants of the city of Mascara 

during the Middle Ages. It should be noted at the outset that this research faces a number of difficulties related 

to the scarcity of information, in front of this reality, the researcher is trying to find solutions and answers to his 

questions through the available source references, or by resorting to some approaches within the geographic 

space of the Central Maghreb. Whatever the matter, the goal that we aspire to by drawing the general features 

of the history of crafts and craftsmanship in this city is to circumvent the cultural and urban heritage that this 

city left behind by serving it through study and research in order to preserve it.

 

Keywords: Fossils; crafts; Mascara; Middle Ages; Central Maghreb. 
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 مقدمة

ن  اإلنصافيبدو من باب 
 
تاريخ العريق الالقول با

و "المعسكر" لم تزل الك ثير من صفحاتل
 
 همدينة "الراشدية" ا

مغمورة، سيما في العصور السابقة لعصرنا هذا، والتي تمتد 

تغنيف:  إنسانإلى بداية استقرار  النسان في شمال إفريقيا)

قدم إنسان في شمال إفريقيا
 
قليلة من  ة(؛ ورغم محاولت ثل1ا

غوار المنطقة، خاصة في الفترة الحديثة الباحثين 
 
سبر ا

ن "معسكر العصر الوسيط" لم ُتَسَجل ضمن 
 
والمعاصرة، إّل ا

خيرة، وفي حدود علمنا، 
 
حفريات البحث إل في السنوات ال

ريخ للمدينة 
 
حد المشاريع البحثية التي حاولت التا

 
من خالل ا

ساسا في ك تاب:
 
حوازها، وتتمثل ا

 
"معسكر المجتمع  وا

والتاريخ"، الذي ساهم في إعداده ووضع لبناته مجموعة من 

. د. عبيد بوداود، وصدر الك تاب سنة 
 
الباحثين، ونّسق له ا

م( عن مخبر البحوث الجتماعية والتاريخية 2014ه  )1435

لك تاب خمس عشرة بحثا، تطرق بجامعة معسكر، وعرض ا

لحديثة والمعاصرة، إلى تاريخ المنطقة في الحقبة ا معظمه

. د. عبيد بوداود( 
 
وانفرد عنها بحث واحد سلط  صاحبه )ا

حوازها في العصر الوسيط من 
 
الضوء على مدينة "معسكر وا

 خالل المصادر الجغرافية العربية".

دراسة ضرورة  وإّنه لمن الضرورة بمكان التنبه إلى

تاريخ هذه المدينة، خاصة ما يرتبط بالعالقات بين المجال 

في ذلك المجال  عيشي واإلنسان الذيرافي الذي تشغله لجغا

ريافها وبواديها. ل س من
 
ن تلك المدينة وكورها وا

 
يما وا

فرزت 
 
من اإلبداعات الحضارية: في تنظيم  اك ثير العالقات قد ا

نماط العيش المجتمع وطرق 
 
دفعنا إلى  وهذا ما. العمران وا

اختيار موضوع: "مقدمات عن الحرف وتنظيماتها في مدينة 

معسكر خالل العصر الوسيط"، كمحاولة للبحث في التاريخ 

 القتصادي والجتماعي لهذه المدينة خالل الفترة الوسيطية.

ن نباشر حفرياتنا عن الحرف في هذه المدينة، 
 
وقبل ا

ن ثمة مشكلة منهجية تعتور طريق
 
نا، وتكمن في نشير إلى ا

خبار 
 
ندرة المادة الخبرية التي نقلتها لنا المصادر، سيما ا

جدا، ا التي يبدو حضورها التاريخي محتشممدينة معسكر 

نهم في 
 
خبار الحرفيين والصناع بصفة عامة، رغم ا

 
وتهميشها ل

الحقيقة هم من شكلوا القاعدة القتصادية والجتماعية 

في بناء ثروة  اك ثير ساهموا  المدينة لهذا العهد، كمالمجتمع 

ثرها، وحتى المصادر المتخصصة كك تب الجغرافيا 
 
الدولة وما

نشطة القتصادية عموما، إّل 
 
والرحالت التي لطالما اهتمت بال

ّنها تدخل في السياق
 
نها ل تذكر هنفس ا

 
كافية  تفاصيل، حيث ا

ضرار والمخاطر 
 
عن النشاطات الحرفية المختلفة، وال

رخت والمشاكل الت
 
ي كانت تك تنفنها. لذا فالنصوص التي ا

لتاريخ المدينة جاءت مقتضبة جدا وهزيلة، حيث طغى عليها 

العموم والتواتر، ولم تتناول بالذكر إل بعض سمات المدينة 

حوازه 
 
صناف النتاجية التي شاعت في هذا البلد وا

 
وبعض ال

خرى.
 
 دون ذكر تفاصيل ا

لمغرب لذا سنستعين ببعض النصوص في إطار ا

جل سد ما تبقى من ثغرات، ولتقديم تصور 
 
وسط من ا

 
ال

قريب عن واقع الحرف بهذه المدينة خالل العصر الوسيط، 

ن المدن اإلسالمية في المغرب اإلسالمي تتشابه إلى 
 
ذلك ل

سواقها وتنظيم 
 
حد بعيد في طرق بنائها ووظائ فها ونشاطاتها وا

لحياة الحرف بها، وكذلك لكون النصوص التي تؤطر ا

السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية تخضع لتشريع 

واحد هو الدين السالمي الحنيف المتَضمن في مذهب اإلمام 

نس
 
 -رحمه هللا  -مالك بن ا

 . موضع المعسكر1

السفح على في موضع 2تنتصب مدينة "المعسكر"

الجنوبي لجبل الناظور، على ارتفاع يقدر بخمسمائة وخمس 

، التي (، وهي تنتمي إلى جبال بني شقرانم585مترا )وثمانين 

طلس التلي الداخلية.  اامتداد تعد
 
وتمتد ما بين لسلسلة ال

 35,26°غرب خط غرينيتش، خط العرض 2,11°خط الطول 

 شمال.

فكان على 
 
عمالها لتشمل وادي الصفاصف وا

 
وتتصل ا

من ناحية الغرب والجنوب الغربي، وسهل غريس من 3"مرحلة

الجنوب؛ ويقابلها من الجهة الشرقية جبل فرحان  ناحية

حواز عمالت 4،"ويلل
 
عمالها إلى ا

 
ومن الجهة الشمالية تنتهي ا

 مستغانم ووهران.

وسط في 
 
ثناء زيارته للمغرب ال

 
وذكر الحسن الوزان ا

ول من القرن العاشر الهجري )
 
ن مدينة 16حدود الربع ال

 
م( ا

طول نحو  يمتد على"ضمن إقليم بني راشد الذي: معسكر تقع 

عرض يقرب من  الغرب، وعلىخمسين ميال من الشرق إلى 

خمسة وعشرين ميال، جهته الواقعة جنوبا كلها سهول، 
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راضها معا صالحة 
 
والواقعة شمال كلها تقريبا مرتفعات، لكن ا

تي في الرتبة الثانية . 5للزراعة"
 
ن مدينة معسكر تا

 
-كما بين ا

هميتها السياسية بهذا  -بعد قلعة هوارة
 
اإلقليم من حيث ا

 6واإلقتصادية والعمرانية.

لى إقليم مدينة وقد انعكس هذا المتداد الجغرافي ع

كسبه 
 
من المزايا والثروات الطبيعية، تتمثل  اك ثير المعسكر فا

في الموقع الحصين والسهول والجبال والمراعي والمروج 

ثرت هذه 
 
ودية. وقد ا

 
الخصائص والغابات وعيون الماء وال

حوال 
 
الطبيعية عبر الفترات التاريخية المختلفة على ال

 السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية للمدينة.

نماط 
 
شار الحسن الوزان في وصفه لإلقليم، إلى ا

 
وا

معيشة الساكنة بالبادية والمدينة ومستواهم المعيشي، وطرق 

يقول: العمران بالمجال الريفي والمجال الحضري، حيث 

هل هذه المرتفعات 
 
"ينقسم السكان كذلك قسمين، فا

يسكنون دورا لئ قة جدا مبنية بجدران، ويزرعون الحقول 

والكروم، ويشتغلون بسائر ضروريات المعيشة؛ وسكان 

شرف بك ثير، يقيمون في البادية ويعيشون 
 
السهول، وهم ا

تحت الخيام معتنين بماشيتهم، ولهم عدد وافر من الجمال 

ثرياء جدا يؤدون بعض اإلتاوات إلى ملك  ل،والخي
 
وهم ا

 7تلمسان".

إن الموضع الذي خطت به مدينة معسكر يستجيب  

لكل الشروط التي حددها فقهاء العمران للمدينة المثالية من 

المحرث الطيب والمحطب القريب والماء والهواء والموقع 

ن تنال موقعا إستراتيج
 
يا الحصين، وهذه المميزات رشحتها ل

 فيماوتجارية فقد كانت  اقتصاديةفريدا، جعلها تحظى بمكانة 

بين القرن الخامس والسادس الهجريين ضمن محطات طريق 

ولعل هذا ما  8الرحلة والتجارة الذي يربط بين تلمسان وتنس؛

يضا تحظى 
 
باهتمام ملوك بني زيان حيث  -فيما بعد-جعلها ا

عن السلطان  اتخذوها مركزا لهم وعينوا بها خليفة ينوب

 9الزياني، ويسير شؤونها.

ثر طبيعة البيئة  
 
يتضح من المعطيات السابقة ا

الجغرافية واختالف المظاهر التضاريسية لمدينة معسكر التي 

فراد مجتمعها 
 
نها تتحكم إلى حد بعيد في اختيار ا

 
ل شك ا

لنشاطاتهم القتصادية، انطالقا من المجال الذي تشغله، 

ن النسان في
 
حوال هو ابن بيئته ذلك ا

 
  . كل ال

 

 . الحرف في "المعسكر"2

عمال اإلنسانية الموغلة في تاريخ  ّد تع
 
الِحَرف من ال

البشر، التي ارتبط ظهورها بظهور اإلنسان وحاجته إلى البحث 

عن الطرق الموجبة لتحصيل القوت والوسائل المستخدمة في 

ذلك. وظّلت الحرف تتطّور وتتوسع مع تطور تفكير اإلنسان 

التي  في التخاذ المسكن وصنع اللباس. ول زالت الحضارات

عرفتها المجتمعات اإلنسانية عبر تاريخها الّطويل والحافل، 

ثارا ومستجدات عن 
 
خرى ا

 
تكشف إلى يومنا هذا بين الفينة وال

ساليب وطرق وفنون العمل الحرفي.
 
 ذلك الّتطور والّتنوع في ا

ما عن الحرف في مدينة 
 
كانت نشاطا  المعسكر فقدا

همية، ساهم في تقد
 
شكال متنوعة اقتصاديا في غاية ال

 
يم ا

، إْن في مجال 10من الخدمات لمجتمع "القرية العظيمة"

المعاش، والتجارة، والبناء، والّتحويل، والّرعاية الّطّبية؛ كما 

قبل الناس 
 
كان لها دور بارز في بناء الّثروة والقتصاد. لذلك ا

على تعلمها وتنافسوا على الحذق فيها، كما سهروا على تعليمها 

بج
 
نفسهم. ولما وتلقين ا

 
منوا الفقر على ا

 
دياتها لَبِنيِهْم حتى يا

تي تسمح بذلك، 
ّ
كانت المدينة تتوفر على كل اإلمكانيات ال

رض الخصبة، والغابات والنباتات المختلفة، والمراعي
 
 كال

سواق، وشبكة  ،والمروج، ومقالع الحجارة والطين
 
وال

سهل
 
يسر وا

 
 المواصالت التجارية، كان التصال بالحرف ا

قدر للناس على ترويجها؛ خاصة لما كانوا عرفوا به من 
 
وا

 11المثابرة وحب العمل.

ولما كانت المدن "تتقارب في حالتها وتتدانى في 

وتتماثل في تنظيمها وطرق تسييرها والشراف  12صفاتها"

ّي شك لم تشذ عن هذه 
 
عليها، فمدينة المعسكر من دون ا

مثلها مثل ما في -رف فيها القاعدة، فقد كانت مهّمة تعليم الِح 

وسط
 
صحاب ا-بقية مدن المغرب ال

 
و من اختصاص ا

 
لورشات ا

 يعملون على تكوين المحالت، نعني المعّلمو
ْ
ذين كانوا

ّ
ن ال

ليات الّصنعة؛ حيث يلتحق التلميذ 
 
الحرفيين وتعليمهم ا

المبتدئ عندما يقبله المعلم بالورشة، ويبقى تحت التمرين 

جادة الحرفة وإتقانها وتحّمل مشاق مّدة معينة تمكنه من إ

جًرا شهرًيا 
 
التدريب؛ وخالل فترة الّتمّرن كان التلميذ يتقاضى ا

ن يبلغ مبلغ الصانع الحاذق 
 
حسب درجة حذقه ومهارته؛ إلى ا

جيًرا في ورشة 
 
و يعمل ا

 
فيستقّل بحرفته في ورشة جديدة، ا

ن المدينة كانت تتوفر على بعض الورشا 13معّلمه.
 
ت ول نعدم ا
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رباب هذه الورشات ل يستغنون 
 
المؤهلة لذلك؛ حيث كان ا

جراء داخل ورشاتهم إلنجاز طلبات 
 
عمالهم عن العّمال ال

 
في ا

ن ينجزها بمفرده، لذا 
 
تي ل يمكن لصاحب الورشة ا

ّ
الّناس ال

حيان-يضطر
 
إلى استئجار من يعلم حذقه  -في بعض من ال

 بالّصنعة لمساعدته.

حكًرا على الّرجال، فقد ولم تكن ممارسة الحرفة 

غلب الّنسوة في المجتمع الزياني تمارسن نشاطات 
 
كانت ا

واني 
 
حرفية مختلفة ومتنوعة، كالغزل والنسيج، وصناعة ال

طباق والقفاف وغيرها، رغبة 
 
الفخارية، والصباغة، وصناعة ال

زواجهّن، وتلبية حاجيات المنزل.
 
 14منهّن في مساعدة ا

حواز مدي
 
ما عن الحرف با

 
نة المعسكر وحتى داخل ا

حولها، سيما  ءنسيجها العمراني ل تكاد النصوص تعلمنا بشي

ابن  المصادر المتقدمة عند:

)ت:  ه (، واإلدريسي487)ت:بكري ه (،وال380حوقل)ت:

ولم تتجاوز على وجه  15ه (،560،الحميري )ت: ه (560

الجمال اإلشارة إلى عظمة المدينة "قرية عظيمة" وك ثرة 

ن تعبير القرية العظيمة الذي 
 
شجارها وثمارها وفواكهها؛ غير ا

 
ا

وصفت به مدينة المعسكر ل ينسحب إل على المدينة التي 

ن تستبحر فيه، وهو ما 
 
وشكت ا

 
قطعت شوطا في العمران وا

ن الم
 
ن ك ثرة يجعلنا نستقر على ا

 
رزاق ل

 
دينة كانت تعج بال

ما 
 
رزاق، ا

 
العمران واتصاله بالمدن والقرى تؤدي إلى ك ثرة ال

رزاقها.
 
 16تناقضه فمؤذن بخرابها وذهاب ا

خرة إلى معاني ك ثيرة يفهم 
 
وتشير بعض المصادر المتا

و 
 
منها انتشار الحرف بمدينة المعسكر والمناطق التابعة لها ا

حيث يذكر الحسن الوزان في معرض في إطار إقليم بني راشد، 

وصفه لمدينة معسكر: "...، ويعقد بها سوق كل يوم خميس 

يباع فيه عدد وافر من الماشية والحبوب والزيت والعسل، 

قل قيمة، كالحبال 
 
خرى ا

 
شياء ا

 
وك ثير من منسوجات البالد وا

عنة وحاجيات الخيل"
 
 .17والسروج وال

ل في: التجارة عدد من الحرف تتمثعن ُيْفِصُح النص  

وما ينضوي تحتها من حرفيين، تربية الماشية، الزراعة، 

و عصر الزيتون، تربية النحل، النسيج، 
 
استخراج الزيت ا

عنة
 
عدة الخيل(، )واللجم  فتل الحبال، صناعة السروج وال

 18البغالين. البناء وحرفةباإلضافة إلى حرفة 

صحاب الحرف والصنائع 
 
ما عن المستوى المعيشي ل

 
ا

نهم كانوا يسكنون دورا لئ قة جدا 
 
بالمدينة فيشير الوزان إلى ا

مبنية بجدران، ويعملون بزراعة الحقول والكروم، ويشتغلون 

هل البادية فيعيشون 
 
ما ا

 
كذلك بسائر ضروريات المعيشة، وا

يملكون  في الخيام ويعك فون على العتناء بالماشية، لذلك

نهم 
 
عددا كبيرا من الجمال والخيل، ويضيف الوزان إلى ا

ثرياء جدا، ويدفعون بعض الضرائب إلى سلطان تلمسان.
 
 19ا

ة الذين ينعتون 
َ
ال ويستثنى من هذا الوصف ممتهني حرفة الَبغَّ

جرون للقيام على البغال بإسطبل نائب الملك 
 
بالبغالين ويستا

جراء بالمدينة، حيث كانت من الحرف الو
 
نف ال

 
ضيعة التي يا

جرة التي ل تك في 
 
عن العمل بها، لما فيها من الشقاء وقلة ال

بون النقص في 
 
حيان يرا

 
عادة، لذا كان البغالون في بعض ال

جرة عن طريق امتهان السرقة في السوق، وقد وقع الحسن 
 
ال

حد البغالين اللصوص خالل زيارته لسوق 
 
الوزان  ضحية ل

منه عنان فرسه، وقد استرجعها جنود المعسكر حيث سرقت 

نائب السلطان ومكنوا صاحبها منها؛ وقد كانت عادة السرقة 

هذه مستشرية بين البغالين في كل البالد، ويفهم من تصرف 

نه قد تم تعيينهم
 
لحراسة  الجنود في سياق هذه الحادثة ا

من 
 
جل توفير ال

 
ومراقبة السوق ورواده من نائب الملك من ا

ق من تجار وحرفيين، ومراقبة محالتهم والحفاظ لرواد السو

 اتفقعلى سلعهم، يقول الوزان: "ولما كنت في هذه الناحية 

ن ذهبت إلى هذا السوق لشراء بعض ضروريات السفر الذي 
 
ا

قوم به إذ ذاك إلى تونس. ووصلت إليه ممتطيا فرسي 
 
كنت ا

ن فرغت من شرائي، 
 
ول ما اشتريته حبال الخيام. وبعد ا

 
وا

جد  ...،
 
ثم استقمت ووضعت الرجل في الركاب. لكنني لم ا

ردت امساكه، فنظرت هنا وهناك ...، وإذا 
 
العنان عندما ا

تيا وقال لي: يا سيدي، لقد سرق 
 
بسيافين من خدام الملك ا

خذناه 
 
يناه وا

 
نك ضيفنا، فرا

 
عنانك بّغالن للخليفة لم يدريا ا

خر
 
ذلك اشتريت وبعد  !منهما بالقوة فانظر هل سرقا لك شيائ ا

 20كل ما كنت محتاجا إليه وعدت إلى المنزل".

ومن هذه الحادثة التي وقعت للوزان يتجلى دور 

من والستقرار 
 
طير الحياة القتصادية، وتوفير ال

 
السلطة في تا

سواق، التي كانت تمثل مصادر مهمة 
 
للحرف والصنائع وال

ه عليها من خالل ما تضرب مداخيال ثابتةتذر على خزانة الدولة 

ن استفاد
 
 ةمن إتاوات كانت تؤدى بشكل منتظم.  ول شك ا

الدولة من ذلك في بناء اقتصادها وثروتها، وفي صرف رواتب 

الجيش، وفي إقامة المشاريع العمرانية، وتشييد الصروح 

 الدينة والعلمية وغيرها. 
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 . الضرائب على الصناع والحرفيين3

السلطة المركزية لمدينة المعسكر حزمة  فرضت

الحرفيين والصناع القاّريين والمتنقلين،  الّضرائب علىمن

جل 
 
ذين كانوا يدفعون المغارم عادة في محالتهم عند بلوغ ا

ّ
ال

بواب المدينة إذا 
 
و عند ا

 
جمع الضريبة الذي تحدده السلطة، ا

رادو
 
ة في الفتر  -الدخول. ويبدو من خالل الحسن الوزان  اا

خرة
 
ن حجم هذه الضراب كان كبيرا جدا، فقد كان  -المتا

 
ا

مجموع ما تدفعه مدن وقرى إقليم بني راشد خمسة وعشرين 

لف مثقال وما يقابله من المقاتلين بين الراجلين والراكبين.
 
 21ا

والضرائب على الحرف كانت تقرر حسب دخل  

مين كل صنعة من 
 
الّصّناع، ويرجع تقديرها وتحصيلها ل

مين برفعها إلى المحتسب الصن
 
ائع في المدينة؛ ويقوم هذا ال

شغال بالمدينة الذي يحتفظ بإحصاء شامل 
 
و إلى صاحب ال

 
ا

ربابها وعمالها.
 
 22لكل الصناعات وا

 رف في المعسكر )الطوائف والمجال(. تنظيم الح4

شرنا فيما سبق إلى اهتمام السلطة )الممثلة في نائب 
 
ا

المعسكر( بالحرف والصنائع وتوفير الملك المقيم بمدينة 

بعض الخدمات لها كالحراسة والمراقبة. لكن بالنسبة لتنظيم 

مجالت الحرف داخل الحيز العمراني لمدينة المعسكر فمن 

يدينا ل تمدنا 
 
ن المصادر التي بين ا

 
ولى يبدو ا

 
الوهلة ال

نها منعدمة تماما-بمعلومات كافية 
 
لستجالء  -إن لم نقل ا

مام غياب القرينة ل مضمرات ه
 
ذه القضية، وفي هذه الحال وا

ّن نسلم 
 
بوجود تقاليد كان  -في إطار عموم الظاهرة-يسعنا إل ا

يخضع لها الحرفيون والصناع، وعلى غرار بعض مدن المغرب 

شكال 
 
سواق الحرف بالمعسكر بعض ا

 
وسط عرفت ا

 
ال

صحاب كل حرفة، وهو ما اصطلح 
 
الّتضامن والّتعاون بين ا

صحاب المهن، 23بنظام الّنقابات، عليه
 
رباب الّصنائع، وا

 
وا

وهي تعابير توحي في مجملها بطبيعة 24المهنية، والتحادات

و الصانع وحّتى المتعّلم إلى 
 
الولء الذي كان يكنه الحرفي ا

هل حرفته.
 
 ا

يستوقفنا مفهوم كلمة "البّغالين" التي وردت على 

نة المعسكر خالل لسان نائب السلطان الزياني في داره بمدي

خبر 
 
قامها على شرف الحسن الوزان، الذي ا

 
دبة الغذاء ا

 
ما

ن 
 
حداث السرقة التي جرت له بالسوق، فبعد ا

 
النائب عن ا

استفاض نائب الملك في وصف مهنة البّغالة وحالة البؤس 

والشقاء التي يعيشها البّغالون وضعف مداخيلهم عّلق قائال: 

على ذلك )يعني السرقة( منذ "كافة البغالين ببالدنا تعودوا 

ن تكون وصفا فب 25.طفولتهم"
 
ن الكلمة ل تعدو ا

 
الرغم من ا

نها توحي إلى دور هؤلء الحرفيين 
 
صحاب تلك الحرفة، إل ا

 
ل

عمالهم في المجتمع، كما يشير 
 
اإليجابي والسلبي من خالل ا

نهم كانوا معروفين من غيرهم بهذا النشاط 
 
السياق إلى ا

ن ليهم ويسهل الوصول إل
 
ي ا

 
لحرفة طائ فة تتكون من . ا

فراد، وقد كان المنتمون الجدد إلى هذه 
 
مجموعة من ال

حداث وغلمان-الطائ فة 
 
كانوا يتلقون  -الذين كانوا عبارة عن ا

و 
 
الة( عن طريق المشرف عليها ا بجديات الحرفة )الَبغَّ

 
ا

المنتسبين إلى الطائ فة قديما. وهذا المعنى ينمي عن وجود 

وق يقصده كل من احتاج إلى استئجار بغالين مكان بالس

 للخدمة. 

وبالتالي فمن خالل هذا النموذج الوحيد في بابه، 

يمكننا تعميم هذا التنظيم على كل الحرف التي كانت بمدينة 

سمائها 
 
المعسكر، والتي ل نملك عنا إل إشارات تفيد ببعض ا

فقط، كالفالحين، وعاصري الزيت، ومربي الماشية، 

الين، النساجين، السراجين، واللجامين، والبنائين، والنح

صحاب الحرفة الواحدة،  كما 
 
والبغالين، فهي توحي إلى ا

يظهر من خاللها الولء الذي يكنه الحرفي لجماعته؛ وهكذا 

خرى حيث تنحى التنظيم
 
؛ نفسه دواليك مع بقية الحرف ال

وتنتظم تلك الجماعات الحرفية من الصناع في مجال السوق 

و في زقاق واحد منه 
 
الفسيح متجاورين في مكان واحد منه، ا

يعرف باسم الحرفة التي تشغله، متصلين بعضهم ببعض 

يوميا، تجمعهم روابط مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وفكرية 

 يؤطرها ويسوسها الدين. 

وكان من ضمن الجماعات الحرفية طوائ ف حرفية 

فرادا
 
خرى تنشط في إطار الجماعة تضم ا

 
عماًل  ا

 
يمارسون ا

مثال: الّسماسرة، والّدللين، وسا
 
خرى ا

 
ئ قي الحمير، ا

خرى 26والحمالين وغيرهم.
 
هذا باإلضافة إلى جماعات حرفية ا

صحاب المدابغ، والمصابغ 
 
كان يجمعها هذا الّنظام، كا

تي لم تكن تتركز 
ّ
ومصانع الكبريت، وغير ذلك من الحرف ال

سوار 
 
سواق، وإّنما خارج ا

 
ك ثير من وهناك 27المدينة،في ال

خرى لمن ل يملكون 
 
الحجج تشير إلى وجود طوائ ف حرفية ا

و دكاكين، وإّنما كان عملهم متمركًزا في فضاءات 
 
محالت ا
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مختلفة كالّنقاشين، والسّباكين والّسّقائين، وبائعي العصير، 

 28والقابالت.

وقد خضع توزيع الحرف وتنظيمها داخل المجال 

نابعة من تعاليم  تإلى مجموعة من العتبارا العمراني للمدينة

داب الجتماعية، الهدف منها 
 
خالق وال

 
الفقه السالمي، وال

 رفع الضرر والحرج منها:

  مراعاة المصلحة العامة للناس على المصلحة

 الخاصة للحرفيين. 

  إبعاد بعض الحرف عن المجال العمراني والتي

و مضايق
 
ات يومية لهم: من تشكل خطرا كبيرا على السكان، ا

و الرائحة الكريهة، كالدباغة 
 
و النار والرماد، ا

 
جراء الضجيج، ا

 والصباغة والحدادة وصناعة الفخار.

  ماكن تساعدها على
 
وضع بعض الحرف في ا

ممارسة نشاطها، بحيث تكون قريبة من الماء والساحات 

رحاء تحتاج إلى المياه إلدارتها، وغسل الصوف 
 
الواسعة، كال

 المالبس.  وتبييض

سواق الحرف في المعسكر وكغيرها من مدن 
 
لذا فا

سقطنا على رحابها نموذج التنظيم 
 
وسط، وإذا ما ا

 
المغرب ال

نها ل 
 
سواق مدينة تلمسان، نجد ا

 
الذي كانت تخضع له ا

ن المدن الوسيطية ل تتباين ك ثيرا في 
 
تختلف عنه ك ثيرا، ل

حوالها وصفاتها 
 
سواق  مقسّ فقد كانت -كما ذكرنا سلفا-ا

 
مة ال

بين هذه الطوائ ف المختلفة مثل: العّشابين والعّطارين، 

والخّرازين، والخياطين، والنّساجين، والحاكة، والقبابين، 

واإلسكافيين، والحدادين والّصفارين، والخراطين، 

ّنها 
 
شار الوّزان إلى ا

 
والك تبيين )الوراقين(، والفّخارين، وا

حياء 
 
زقةكانت موزعة على مختلف ال

 
 29.والّساحات وال

طلق عليه اسم 
 
و رئيس ا

 
وكان لكل حرفة شيخ ا

مين"،
 
و 30"ال

 
س كل طائ فة عن طريق الختيار ا

 
يعّين على را

صحاب 
 
النتخاب، بحضور المحتسب، وبالّتعاون مع ا

ن كل حرفة  31الحرف، ويكون ممثاًل للحرفة.
 
والظاهر ا

عراف مقبولة 
 
عرافها، حّتى كانت هذه ال

 
صولها وا

 
صبحت لها ا

 
ا

لخبرة  في فض الّنزاعات المهنية، لدى المحتسب والقاضي

مناء والّصّناع بخبايا الحرف والّصنائع وتجربتهم الّطويلة في 
 
ال

ساليب الحرفيين، وعدم تبّصر القضاة والمحتسبين 
 
معرفة ا

 بها.

مين: الّنظر في شؤون الطائ فة، ولعّل من و
 
اجبات ال

والّسهر على مراقبة الّصّناع، ومدى احترامهم لقواعد الحرفة، 

نتج 
 
صولها؛ فعلى سبيل المثال إذا ا

 
ومعاقبة كل من يخالف ا

و غّش 
 
الّنّساج قطعة قماش تخالف مقاييس الطول والعرض، ا

في مادة الّنسيج، وخرج عن المتعارف عليه في ذلك، يقوم 

مين بمصادرتها وتمزيقها،ا
 
ويعلقها في قارعة الّسوق حّتى  32ل

تكون عبرة لمن تحاكيه نفسه بذلك. كما يساعد الجباة على 

تحصيل الضرائب؛ وكان وسيًطا ومخاطًبا رسمًيا لفض 

هل الحرف و
 
جهزة الدولة،  الزبونالخصومات بين ا

 
و مع ا

 
ا

والحرفيين باإلضافة إلى كونه مسؤوًل عن تبليغ مشاكل الحرفة 

طراف المسؤولة في الدولة.
 
 33إلى ال

 .  شكل التنظيم االجتماعي للطائفة: 1. 4

 

 

 

 

 

 

 34: من عمل الباحث.جعر الم

 تتكون الطائ فة من العناصر التالية:

 مناء الطوائف الحرفية
 
مين ا

 
: يشرف على كل ا

مناؤها.
 
 الطوائ ف الحرفية، ويساعده ا

  و
 
و الشيخ( الحرفة ا

 
مــــين )ا

 
 : الطائفة الحرفيةا

س كل طائ فة حرفية، من المحتسب  -
 
يعين على را

رباب الحرفة، ويكون ممثال للحرفة.
 
 وا

 مهمته: النظر في شؤون الطائ فة.  -

عرافها،  -
 
مراقبة مدى احترام الصناع لقواعد الحرفة وا

 ومعاقبة كل من يخالفها.

صحاب الحرف. -
 
 فض الخصومات بين ا

 عملية تحصيل الضرائب.مساعدة الجباة في  -

سواق  -
 
مرافقة المحتسب في جولته التفتيشية بال

 والورشات.

طراف المسئولة في  -
 
تبليغ مشاكل الحرفيين إلى ال

 الدولة.
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 و المعّلمين
 
رباب الصنائع ا

 
صحاب ا

 
: وهم ا

 الورشات:

عمال وتوجيهها. -
 
 يشرفون على إنجاز ال

جراء. -
 
 يتابعون عمل الصناع ال

-  
ّ
 ون مهّمة تعليم الصنعة للتالميذ الجدد.كما يتول

 جـراء
 
و الـصناع اال

 
: يستخدمهم صاحب الورشة ا

صحاب خبرة 
 
عماله إذا كانت ك ثيرة، وهم ا

 
المعلم في إنجاز ا

جرة لقاء ذلك. 
 
 وحذق بالصنعة، ويدفع لهم ا

 و الـغلمان
 
 :الـخدم ا

و رب الورشة إليصال  -
 
يستخدمهم المعلم ا

صح
 
حياء.المصنوعات إلى منازل ا

 
 ابها بال

كما يرسلهم في حاجته، ويستجلب بهم سلعته،  -

 على مقابل يدفعه لهم.

: وهم الملتحقون الجدد بالورشة بغرض تعلم الـتالميذ

دواتها، 
 
صولها وطرقها وا

 
الحرفة، ويسهر المعّلم على تدريبهم ا

جرا شهريا على ذلك.
 
 ويحثهم على إجادتها وإتقانها، ويتلقون ا

 للحرف االقتصاديالتنظيم . 2. 4

طير  ويضّم 
 
طراف المساهمة في التا

 
هم ال

 
هذا اإلطار ا

القتصادي للحرف من حيث: إحصائها، وتعيين المشرفين 

 ، وهم:الضرائب، إلخعليها، وجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 35: من عمل الباحث.جعر الم

لية 5
 
 للرقابة على الحرف. الحسبة ا

شرنا إليه من دور الّسلطة في
 
تنظيم  وباإلضافة إلى ما ا

من لها 
 
سواق الحرف والتجارات بالمدينة من خالل توفير ال

 
ا

وحراستها، فقد ساهمت في القيام على إصالحها بتعيين 

مناء والعرفاء
 
 36.المحتسبين وال

ن دور هام في 
 
وكان لوظيفة الحسبة في هذا الشا

تنظيم الحرف، وحماية الزبائن وتيسير المعامالت، فكان 

سواق ويقوم بجولت تفّقدّية متكّررة، 
 
المحتسب مالزما لال

على الّسوقة والباعة، ويبحث  وقت ويدور يركب في كل 

عوانه، ومعهم المكاييل 
 
الدكاكين والطرقات، وحوله ا

طعمة، وما يغشونه.والموازين، و
 
رطال ويتفّقد ال

 
 37ال

ن يكشف على شيء 
 
راد ا

 
وكان المحتسب إذا ا

مناء الّثقات فيعتمد على قوله، 
 
يصطحب معه واحًدا من ال

فإن ثبت عنده شيء من الّزيف والغش، عّزر الفاعل حسب 

سواق.
 
مام الّناس وفي ال

 
 38جرمه، وشهر بغشه ا

سواق دور المحتسب مقتصًرا على م ولم يكن
 
راقبة ال

طباء 
 
وحسب، بل كان في مرات عديدة يطوف على ال

حوالهم ويعاين 
 
والصيادلة والمؤدبين، والمدرسين، فيتفقد ا

طباء والعلماء، 
 
محالتهم، وكان يحضر معه من يوثق به من ال

ّنهم قد امتلكوا القدر الكامل 
 
ويختبرهم بحضرته، فإن علم ا

تي تؤهلهم 
ّ
فضل من المعرفة والّدراية ال

 
لممارسة مهنهم على ا

و 
 
عمالهم، وإّل عاقبهم بالّضرب ا

 
وجه، خّلى سبيلهم وا

 39السجن.

ومن صور نظام الحسبة استحداث السلطة، ل سيما 

تي 
ّ
في الفترة الزيانية، بعض المقاييس والمكاييل الّسلطانية ال

نها رفع الّنزاعات وحّل الخصومات بسهولة، وحتى يلتزم 
 
من شا

بو تاشفين بها الّتّجار 
 
في معامالتهم؛ فقد وضع الّسلطان ا

ول )حكم 
 
عرف  -م( صاًعا 1337-1318ه /737-718ال

ساًسا لمكاييل الّسوق، وعرف بعد ذلك -بالّتاشفيني 
 
يكون ا

خذ به الّناس إلى عهد قاسم العقباني 
 
باسم: "الوهراني"، ا

اإلجراء الذي قام  ولعّل  40ه  854قاضي تلمسان المتوفى سنة 

سواق الواقعة في كل  ا السلطان قد تّم به هذ
 
تعميمه على ال

 المدن الزيانية ومنها المعسكر.

مر بالمعروف 
 
يضا ضمن صور الحسبة وال

 
ومما يقع ا

ليف العلمي لتوعية الممتهنين لها 
 
والنهي عن المنكر، التا

وإرشادهم إلى ضرورة التفطن لما يقترفه الحرفيون والصناع 

ية غرضهم منها رفع نسبة من ممارسات وحيل غير شرع

رباح، بكشفها لهم وتبيين حجم الضرر الذي يقع للناس من 
 
ال

حمد بن قاسم بن سعيد  العقباني  ّد جرائها؛ حيث يع
 
دمحم بن ا

التلمساني مصّنف ك تاب: "تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 

ليف في هذا الميدان، 
 
برز تا

 
الشعائر وتغيير المناكر" يعتبر ا
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وفي   41،القرن التاسع الهجري، إذ لم يصلنا غيرهخالل فترة 

طّيات الك تاب نجد عدة نوازل وقعت في حواضر بالد المغرب 

وسط رصدت بعض العادات السيئة المتبعة في بيع اللحم، 
 
ال

ن الك تاب بعض الّتصّرفات غير والخبز وغيرها، كما تضمّ 

الاّلئ قة من بعض المحتسبين في ذلك العصر، وفي هذا 

لت إليه خطة المجا
 
سفه العميق حول ما ا

 
ل يبدي المؤلف ا

الحسبة من تدهور، وما عرفته ذمُم المشتغلين بها من 

 42فساد.

طير
 
ذكرناها التي  -وبالرغم من مظاهر التنظيم والّتا

تي سعى السالطين ونوابهم والقضاة والمحتسبون  -سابقا
ّ
ال

قاليم 
 
والمدن، على إرسائها بين صفوف الرعية وتخضع لها ال

ّن الميدان عرف العديد من المخالفات الّشرعية بين 
 
إّل ا

نفسهم؛ ومن بين 
 
المتعاملين، بل حّتى من  المحتسبين ا

شار  إلى ذلك 
 
صبحت عادة كما ا

 
تي ا

ّ
هذه المخالفات ال

ّن ما يبيعه 
 
العقباني: "وكذلك تقررت العادة ببلدنا تلمسان ا

لكرش والمصران، الجزار من الّلحم يدخل في وزنه شيء من ا

ّن ذلك ل ينضبط تساويه بين 
 
على قدر شدة الّثمن وقلته، إّل ا

جميع الّناس على نسبة محفوظة من كل ثمن ومثمون، وإّنما 

ذي 
ّ
سه من المستضعف ال

 
يختلف بحسب اختالف من يتقي با

ول  43ل ناصر له إل هللا"؛
 
ويضيف على وجه الّتفصيل: " فال

قد ل يحمل شيائ بحسب اختالف ي حمل القليل من الكرش و

خر يحمل ال
 
 44ك ثير من مصابته كرًشا ومصراًنا ".درجاتهم وال

ن ل كما إعتاد بعض الخباز
 
فران، ا

 
صحاب ال

 
ين وا

 يطرحونه عند  يتركوا
ْ
كل بل كانوا

 
الخبز حّتى ينضج ويطيب لال

ن يحين ذلك؛45 وكان المحتسب 
 
صحاب الحوانيت قبل ا

 
ا

ن يقوم بمصاد
 
رته ويمنع بيعه، ويؤدب الفّران عوضًا من ا

ّنهم كانواوصاحب الحانوت، ك
 
ون له يؤدّ  ان يتغاضى عنهم، ل

ّنه من الواجب الحتساب على 
 
الرشاوى.46 ويرى العقباني ا

دب المبرح.47
 
 الوالي عليهم قبلهم ويكون بال

ّن خّطة الحسبة قد شهدت تراجعا وتدهورًا 
 
والظاهر ا

الهجري( بسبب فساد ذمم  على عهد المؤلف )القرن التاسع

فران 
 
صحاب ال

 
المحتسبين وارتشائهم من بائعي الّلحم، وا

وليات الشريعة ظاهرًا 
 
والخّبازين ...، بعدما كانت من ا

ولم يكن هذا الوضع يتعلق بتلمسان فقط، بل  48وباطنًا.

ك تونس  –ك ثير كبريات مدن المغرب اإلسالمي ت بلواه عمّ 

 ة.عرفت ظواهر مماثل التي -وفاس

حسن حاًل من سابقاتها، فقد 
 
ولم تكن المعسكر با

مر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه 
 
بلغ من تراجع خطة ال

صبح خل
 
ن ا

 
فعال السرقة يفة السلطان عليها ل يلقي بالمدينة ا

 
ا

التي تبناها "البّغالون" واستشرت بين صفوفهم، فلم يحتسب 

نه استسلم فعال 
 
لواقعهم ل سيما عليهم رغم علمه بهم، بل كا

فعالهم تلك بعصوبة الوصول إلى 
 
عندما يحاول تبرير ا

استئجارهم بعضهم، ووضاعة الحرفة وك ثرة مشاقها وتفاهة 

نه يتركهم والسرقة ول يك ترث لمن 
 
دهى من ذلك ا

 
جرتها، وال

 
ا

يديهم، وهذا ما يلفتنا إليه الوزان لما روى مشاهد السرقة 
 
تناله ا

ينة يقول: "وقد حكيت هذه القصة التي تعرض لها بسوق المد

ثناء تناول الغذاء، فقهقه ضاحكا وقال: ل 
 
لنائب الملك ا

ناسا يعملون 
 
تستغرب إذا ما قلت لك إننا نعاني ك ثيرا لنجد ا

جرة 
 
نها مهنة وضيعة وشاقة، باإلضافة إلى ال

 
كبغالين، ل

التافهة التي ندفعها لهم والتي ل تك فيهم قطعا. فسواء ربحوا 

جرهم غيري، ك ثيرا 
 
و استا

 
نا ا

 
جرتهم ا

 
و قليال جدا، وسواء استا

 
ا

ن كافة البغالين ببالدنا تعودوا على 
 
فانهم يسرقون دائما، ل

ذلك منذ طفولتهم. فنتركهم يسرقون وتعسا لمن لم يحترس 

 49."!منهم

سباب تراجع خطة الحسبة في 
 
وعلى ما يبدو فإّن من ا

وسط عامة تراجع نفوذ 
 
الدولة وهيبتها، بالد المغرب ال

من خالل القرون الّثالثة 
 
وضاع الفوضوية والالا

 
واستمرار ال

جل بسط 
 
خيرة من العصر الوسيط؛ بسبب الحروب من ا

 
ال

النفوذ على مناطق جديدة، وغارات القبائل العربية على البالد 

القاصية عن مركز السلطة، وتراجع ظل الدولة عن نفوذها؛ 

حداث السياسية وبالّتالي فهذا الوضع المشح
 
ون بال

مام بعض ضعاف الّدين من ل 
 
والعسكرية فسح المجال ا

حد من المؤمنين،
 
وخروجهم عن  50يرقبون إلًّ ول ذّمًة في ا

 الّنظام العام الذي يحمي حقوق المسلمين ويعاقب عليها. 

 كل جـهاز الـّرقـابة علـى الـحرف. ش1. 5

 

 

 

 

 

 51الباحث.: من عمل جعر الم             
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عمال، وقمع الغش 
 
دور هذا الجهاز مراقبة الحرف وال

 والمخالفات ويتكون من: 

 :القاضي العام للبلد، يعين  قاضي الجماعة

المحتسب، ويتدخل في حل القضايا التي قد يعجز المحتسب 

نها تتجاوز سلطته.
 
و ا
 
 عن حلها ا

 :يعينه القاضي، مهمته الرئيسية  المحتسب

مر با
 
 لمعروف والنهي عن المنكر ب :تتلخص في ال

سواق والمعامالت التجارية. -             
 
 مراقبة ال

 محاربة الغش ومعاقبة المخالفين. -             

 تفقد الورشات، والمكاتب، .... -             

 فك النزاعات. -             

وزان. -             
 
 تفقد المقاييس والمكاييل وال

 :مين
 
 سبق اإلشارة إلى دوره. اال

 :عرفهم بها،  الـعرفـاء
 
هل الحرف وا

 
وهم من ا

يعينهم القاضي لمساعدة المحتسب، ويرافقونه في جولته 

حوال الصناع وما يصنعون، فمثال يعرض 
 
يختبر عن طريقهم ا

يهم ذاك 
 
م ل؟ وبرا

 
صول ا

 
 ما ليروا هل يوافق ال

ً
عليهم شيائ

 يحدد حكم المصنوع ووضع الصانع. 

 حوال ـغلمانال
 
: يعينهم المحتسب، ويختبر بهم ا

حدهم ليشتري لحما من الجزار 
 
ن يبعث ا

 
الباعة والحرفيين، كا

كد 
 
تيه به فينظر المحتسب في نوع اللحم المباع، ثم يتا

 
ثم يا

َر بقدر جرمه  و ُعِزّ
 
من وزنه، فإن ظهر غش الجزار عوقب ا

ذيته للناس.
 
 وا

 صحاب التجارات
 
رباب الصنائع وا

 
الطرف : وهم ا

 الُمراَقُب.

 خـاتمة. 6

محاولة للتنقيب في تاريخ الحرف تعّد هذه الدراسة 

والصنائع بمدينة المعسكر خالل الفترة الوسيطية. ولإلشارة ل 

حاجة لمواصلة البحث للكشف عن معالم بيزال هذا الجانب 

وسط. ولعل 
 
التاريخ القتصادي والجتماعي لقطر المغرب ال

سئلة جديدة تتجسد في  - تعالىإن شاء هللا-الموضوع 
 
يثير ا

خرى تستجلى ما لم يتسنى لنا طرقه.
 
 محاولت ا
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 الهوامش
مر قد تغير بعد -1

 
 هذا ما كان متداول بين جمهور الباحثين والمتخصصين في تاريخ استقرار النسان بربوع هذه البالد)الجزائر(، لكن في ال

خيرة )سبتمبر 
 
علن عنها فريق البحث المكون من ثلة من2018نوفمبر  -الك تشافات ال

 
ستراليا وفرن (التي ا

 
سا، تحت الباحثين: من الجزائر وإسبانيا وا

ثار جزارة بموقع "عين بوشريط"  إشراف الباحث الجزائري دمحم سحنوني،
 
دوات حجرية وبقايا عظام حيوانات تحمل ا

 
قدم" ا

 
علن عن اك تشاف "ا

 
حيث ا

قدم يعود
 
ن هذا الموقع هو "ا

 
لف عام" تؤكد على ا

 
ربعمائة ا

 
قدم تو  تاريخها إلى "مليونين وا

 
اجد بشري في العالم"؛ تواجد بشري في شمال إفريقيا" و"ثاني ا

لف سنة".)  وهذا بعد موقع "قونا" في
 
 (. https://sawtsetif.com/v/3627/ 23. 01. 2019/ 00:39اثيوبيا الذي يعود تاريخه الى "مليونين وستمائة ا

رضابن حوقل النصيبي،  -2
 
 .88:ص، 1992منشورات دار مك تبة الحياة، بيروت،، د. ط، كـتاب صورة اال

 ، والصفحة ذاتها.المصدر نفسه-3
بي رقراق للطباعة والنشر، الرباطد. ط، ، ُانُس الُمهج وروض الفرج اإلدريسي الشريف،  -4
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 عضوين مبخرب "دراسات وأ حباث حول اجملازر الاس تعامرية"

 ملخص ال

قاليمو مناطق في المتاحة الطبيعية الموارد تعتبر
 
صلية الشعوب ا

 
ساس ال

 
ه من فهي، الحياة قيد علىواستمرارها  بقائها ا

 
 سبل ما

شد الفائت ت لذاوبقائها،  اليومية معيشتها
 
ثرا مباشرا بتدهور البيئة والنظم اإليكولوجية ونظرا لكونها من ا

 
ثر حياتها تا

 
ثرا بتغيرتتا

 
المناخ فإن  ا

صلية ما انفكت تطالب منذ سنوات بمزيد من الحماية لحقوقها اإلنسانية وتعزيز مركزها القانوني في سياق المفاوضات 
 
ن بلدولية االشعوب ال

 
شا

ادئ فقا لمبالمناخ والجهود المرتبطة به، وكذا حق المشاركة الفعلية والكاملة في هذه المفاوضات كطرف فاعل في دولها وفي العالم، و تغير

صلية لعام 
 
ن حقوق الشعوب ال

 
مم المتحدة بشا

 
ثر بين تغير اسيتم التعرض  ،في هذه الدراسة. 2007إعالن ال

 
ثير والتا

 
لمناخ لعالقة التا

 
 
لى التصدي الرامية إ والجهود الدوليةالمفاوضات والسياسات  سياق في الشعوب المتميزة تحتلها هذه التي المكانةوإبراز  صلية،والشعوب ال

ثارهالمناخ بما في ذلك  لتغير
 
 .عليها المحتملة ا

صلية،  الشعوب، المكانة: المفاتيحالكلمات 
 
 الدولية، المشاركة، تغير المناخ. المفاوضاتال

Résumé  

Les peuples autochtones sont souvent fortement dépendants des ressources naturelles de leurs régions et territoires 

traditionnels et sont donc directement affectés par la dégradation de l'environnement et des écosystèmes. Parmi les plus 

vulnérables au changement climatique, les peuples autochtones réclament depuis des années une plus grande protection de 

leurs droits humains et le renforcement de leur statut juridique dans le contexte des négociations internationales sur le 

changement climatique et des efforts connexes, ainsi que participer à ces discussions en tant qu'acteur actif dans leurs pays 

respectifs et dans le monde, conformément aux principes de la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des 

peuples autochtones. À travers cette étude, l’accent sera mis sur la relation entre le changement climatique et les peuples 

autochtones, en soulignant leur statut de peuples distincts dans le contexte des négociations internationales, des politiques et 

des efforts pour faire face au changement climatique, y compris ses impacts potentiels. 

Mots-clés : Statut juridique, Peuples autochtones, Négociations internationales, Participation, 

Changement climatique. 

Abstract 

Indigenous peoples are often heavily dependent on the natural resources of their traditional regions and territories 

and are therefore directly affected by the degradation of the environment and ecosystems. As one of the most vulnerable to 

climate change, indigenous peoples have called for years for a greater protection of their human rights and for the 

strengthening of their legal status in the context of international negotiations on climate change and related efforts, and to 

effectively and fully participate in these discussions as an active actor in their respective countries and in the world, in 

accordance with the principles of the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Through this 

study, Focus will be on the relationship between climate change and indigenous peoples, highlighting their status as distinct 

peoples in the context of international negotiations, policies and efforts to address climate change, including its potential 

impacts. 

Keywords: Legal Status, Indigenous Peoples, International Negotiations, Participation, Climate Change. 
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 مقدمة

صلية تعيش
 
راض نائية والقبلية الشعوب ال

 
 نظمو في ا

ولى  بيئية
 
هشة وفي ظل ظروف معيشية صعبة جعلتها ا

والتحديات في مجال  المشاكل مختلفتواجه الفائت التي 

حقوق اإلنسان، وفي ك ثير من الحالت تتمركز هذه الشعوب 

ك ثر 
 
التمتع ببيئة  حقمن تلوثا التي تحرمها في المناطق ال

نواع المخاطر  من خاص بوجهني تعاوتجعلها نظيفة وصحية، 
 
ا

ول الضحايا في حالة الكوارث فهم  والتهديدات البيئية،
 
ا

راضيهمالطبيعية والتهديدات التي تلحق 
 
قاليمهم با

 
ل  لذا، وا

يتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات الالزمة 

حيانا تكون الفرص  واستمرارها لبقائها
 
، معدومة بالنسبة لهموا

ساسيةالشعوب بحقوقها  هذه تمتعمن إمكانات مما يقلص 
 
 ،ال

 .  بالكاملبل يؤدي إلى إنكارها 

صلية  ومن
 
التهديدات البيئية التي تواجه الشعوب ال

كبر تحد  الوقت في
 
 للتمتعالراهن هي تغير المناخ، الذي يعد ا

ضحى، والعشرينبحقوق اإلنسان في القرن الحادي 
 
 انشغال وا

ن تغير المناخ  يعترف إذ لإلنسانية،مشتركًا 
 
المجتمع الدولي با

يهدد التمتع الكامل بمجموعة واسعة من الحقوق ويكون 

ك ثر 
 
ثيره ا

 
صلية  الهشةعلى الفائت  حدةتا

 
التي ل كالشعوب ال

الدفيئة  الغازاتمن إجمالي انبعاثات  كبيرةبنسبة تساهم 

المسببة لظاهرة الحتباس الحراري، نتيجة ضعف البنية 

ساس على قطاعات رهينة التحتية ل
 
هذه الشعوب واعتمادها بال

بالظروف المناخية كالزراعة والصيد واستغالل الغابات وغيرها 

 فيمن الموارد التي تعد مصدر رزق لها، مما يقوض قدرتها 

ثارهمواجهة تغير المناخ والتكيف مع 
 
 . ا

وعلى ضوء ما يشكله تغير المناخ من خطر فعلي على 

صلية وفي ظل مكافحة هذا التهديد مجتمعات الشعوب ا
 
ل

ثاره المحتملة، عقدت العديد من 
 
الوجودي والستجابة ل

برمت اتفاقياتالمؤتمرات 
 
ثيرت العديد من  الدولية وا

 
وا

نالمفاوضات في هذا 
 
تغير  علىتركيز النطاق  اتسعو، الشا

ن حالة الشعوب  شواغلوبرزت  حقوقيالمناخ من منظور 
 
بشا

صلية
 
ثار  ال

 
 اإلنسانية حقوقها على التغيرات المناخيةوا

همية ،الجماعية وحقوقها كشعوب متميزة
 
 وضع في اشراكها وا

 الوطني الصعيدين على المناخ بتغير المتعلقة السياسات

خذالمطالبة  وكذا ضرورة، والدولي
 
 عينب التقليدية معارفها با

تغير المناخ  عليها في سياق مكافحة والعتمادالعتبار 

ثاره الوخيمة
 
 . والتصدي ل

 هذه الدراسة، تتحدد إشكالية مبنى مما سبقعلى  

صلية في  الشعوب ما هي المكانة التي تحظى بها" :كالتالي
أ
ال

والجهود سياق المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ 

 ؟"بها الدولية ذات الصلة

م هذه يقست يتمس اإلشكالية، هذه هلى لإلجابة

ساسيين: محورين الدراسة إلى 
 
 ا

ول:  المحور 
أ
صلية  الشعوب بين العالقةال

أ
ال

ثيرا وتغير المناخ
أ
ثرا تا

أ
 وتا

ول
أ
صلية وتغير المناخ الشعوب مفهوم: ا

أ
 ال

ثيرات -ثانيا
 
صلية الشعوب علىتغير المناخ  تا

 
  ال

صلية بوجه خاص إزاء تغير المناخ ثالثا:
 
 ضعف الشعوب ال

صلية في  مكانة الثاني: المحور 
 
 ظلالشعوب ال

ن المفاوضات الدولية
 
البلدان والجهود الدولية المناخ تغير بشا

ثار ُمحتملة وفعلية على التمتع  منالنامية 
 
العالم، وما لها من ا

الكامل بحقوق اإلنسان لهذه الشعوب في الوقت الراهن، 

ثر بالمخاطر  بين منكونها 
 
ك ثر قابليًة للتا

 
شد الفائت ُعرضًة وا

 
ا

ثارت  القضايامما جعلها من  ذات الصلة بتغير المناخ،
 
التي ا

اهتمام المجتمع الدولي للنهوض بحماية هذه الشعوب وك فالة 

حقوقها اإلنسانية وإعطائها مفهومًا جديدًا في سياق التحدي 

 العالمي الذي يطرحه تغير المناخ.

صلية  -1
أ
 مفهوم الشعوب ال

صلية بالتوسع الذي عرفته 
 
لة الشعوب ال

 
ترتبط مسا

القوى الغربية منذ زمن الك تشافات، وتجد جوهرها في 

شار 
 
عالقات الهيمنة الموروثة عن الفترة الستعمارية، وقد ا

نه: " إذا بحثنا عن 
 
مم المتحدة إلى ا

 
مقرر خاص من منظمة ال

دت إلى ميالد
 
سباب التي ا

 
صلية، يجدر بنا  ال

 
الشعوب ال

مم 
 
صلية داخل ال

 
ن المكانة الخاصة للشعوب ال

 
القول با
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والدول ناشئة عن الحقوق التاريخية التي مارسوها على 

قاليمهم وحقوقهم المختلفة..."
 
راضيهم وا

 
 .(1)ا

صلية"تم اعتماد هذا مصطلح  ولقد
 
في  "الشعوب ال

صلية لعام 
 
ن حقوق الشعوب ال

 
مم المتحدة بشا

 
إعالن ال

صبح المصطلح الُمناسب لالستعمال في 2007
 
، ومن ثم ا

المحافل والمناقشات الدولية ذات الصلة من طرف العديد من 

 الدول والمنظمات الدولية.

صليون" لديها اللغوية الناحية من
 
 العديد، عبارة "ال

تختلف بحسب كيفية من الستخدامات في اللغة و

كسفورد"عرفها قاموس " إذاستخدامها، 
 
نها " ا

 
الولدة في با

إلى تعريف السكان  يميل التعريف وهذامكان محدد"، 

صليين عن طريق الخبرات التي يتشاركها فريق من السكان 
 
ال

لف السنين، وهو ما يميزهم عن 
 
قاموا في بلد ل

 
 غيرهمالذين ا

قاموالسكان الذين  من
 
رض منذ مائت السنين.  ا

 
 في نفس ال

وتختلف المصطلحات المستخدمة لتعيين الشعوب 

صلية اختالفا كبيرا مع المكان والسياق الجتماعي، 
 
 وكذاال

و 
 
صليين ا

 
و السكان ال

 
صلية ا

 
اللحظة التاريخية، فالشعوب ال

و 
 
قليات العرقية، ليست سوى عدد قليل  غيرهاالقبائل ا

 
من ال

عديدة التي يمكن تطبيقها على الشعوب من المصطلحات ال

نها 
 
صلية، فالك ثير من الجماعات التي تعرف نفسها با

 
ال

صلية ل تعترف بها البلدان التي توجد فيها 
 
وطانهاشعوب ا

 
 ،ا

صليين عبر الحدود 
 
وطان السكان ال

 
ويمتد العديد من ا

الوطنية، وفي بعض الحالت قد يجد شعب واحد نفسه 

 .  (2)مقسما بين عدة بلدان

ما من الناحية القانونية، فإنه
 
ن  ا

 
ل يوجد حتى ال

صلية، مانع وجامع  تعريف
 
 في السبب يرجع وقدللشعوب ال

 370يقدر بنحو إلى العدد الهائل لهذه الشعوب الذي  ذلك

نهم، )3)مليون نسمة
 
كبر من التنوع الثقافي  وا

 
يمثلون الجزء ال

الفروقات الثقافية  عن فضالالعالمي بين المناطق والبلدان، 

والتاريخية والتباين في الخلفيات والظروف، وبالنظر إلى 

صليةالتنوع الثقافي الهائل للشعوب 
 
وتاريخها المتنوع من  ال

خرى، 
 
الطائ فة  عن فضالالتصال والتفاعل مع المجتمعات ال

من فإنه الكبيرة من السياقات السياسية التي تعيش فيها، 

دوليا "للشعوب  عليه متفقيف تعر إلى التوصلالصعب 

صلية على 
 
صلية" ينطبق على جميع مجتمعات السكان ال

 
ال

ن، كما )4(المستوى الدولي
 
مم إعالن ا

 
ن المتحدة ال

 
 حقوق بشا

صلية الشعوب
 
ي تعريف لها. يحدد ل 2007لعام   ال

 
  ا

ن إلىوتشير عدة مصادر 
 
حفاد  ا

 
صلية هي ا

 
الشعوب ال

و إنشاء 
 
و اإلقليم قبل الستعمار ا

 
رض ا

 
الشعوب التي سكنت ال

حدود الدولة، ولديهم نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية 

 النوع تخص هذا ومعتقداتوثقافات لغات  وكذاخاصة بهم، 

تنتمي إلى فائت المجتمع  على وجه التحديد، والتي الفائت من

صلية، وهم غير المهيمنة وتع
 
نها شعوب ا

 
رف نفسها على ا

بهم وتعزيزها،  الخاصةمصممون على الحفاظ على تلك الهوية 

راضي  الشعوب القوي لهذهالرتباط  إظهار خاللمن 
 
با

جدادها والموارد الطبيعية الموجودة بها
 
 .)5)ا

التعاريف العديد من  هناك، العملية الناحية ومن

ساسية  تتفق
 
لتحديد معظمها حول مجموعة من المعايير ال

صلية، والتي تشمل عموما: الشعوب مفهوم
 
  ال

الحفاظ على السمات الجتماعية والثقافية المتميزة  -

و المجتمع 
 
عن السمات السائدة في المجتمع السائد ا

المهيمن، والتي قد تشمل لغات متميزة، نظم اإلنتاج، 

التنظيم الجتماعي، النظم السياسية والقانونية والروحانية، 

خرى، من وغيرهاوالعالم 
 
 الجوانب ال

جداد والموارد  العالقات المتميزة -
 
راضي ال

 
مع ا

ماكن،
 
 الطبيعية لهذه ال

خرين   -
 
التعريف الذاتي والعتراف من قبل ال

 باعتبارها جزءا من مجموعة ثقافية متميزة،

يضا إلى تجربة   -
 
وفي ك ثير من الحالت، يشار ا

و مستمرة مع الستعباد والتجريد والتهميش.
 
 ( 6)تاريخية ا

 للشعوبوعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع 

صلية، إل 
 
نال

 
هناك معايير تساعد على تعريفها، ويتمثل  ا

في المعايير التي  وكذاالمعيار الرئيسي في التعريف الذاتي 

اقترحها المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 

قليات السيد خوسيه مارتيناز "
 
 " في دراستهMARTINEZال

ن: 
 
صليين بقوله ا

 
المشهورة عن مشكلة التمييز ضد السكان ال

"هؤلء ومجتمعاتهم هم من لهم استمرارية تاريخية مع 

راضيها، 
 
مجتمعات ما قبل الستعمار التي تطورت على ا

خرى 
 
نفسهم متميزين عن باقي فائت المجتمع ال

 
ويعتبرون ا

قاليم، 
 
ن في نفس ال

 
صل معتبراالموجودة ال

 
يين السكان ال
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من الفائت غير المهيمنة حاليا في المجتمع ويسعون إلى 

جيالهم 
 
جدادهم إلى ا

 
قاليم ا

 
الحفاظ وتطوير ونقل ا

ساس لستمرار 
 
المستقبلية، بما في ذلك هويتهم العرقية كا

نماط الثقافية، اإلجتماعية، القانونية 
 
وجودهم، وفقا لال

  .(7)والمؤسساتية الخاصة بهم"

 مفهوم تغير المناخ -2

المية قضية بيئية هامة ومشكلة عتبر تغير المناخ يع

معقدة تطرح العديد من التداعيات السياسية، الجتماعية، 

ولى، ويرجع السبب الرئيسي 
 
القتصادية والبيئية بالدرجة ال

لظاهرة تغير المناخ إلى النشاط البشري والستغالل المفرط 

ة الحرارة بطريقة للموارد الطبيعية المتاحة، مما يؤدي إلى زياد

، فضال (8)غير طبيعية ومن ثمة إلى تغير في نظام المناخ كله

 عن تهديد التوازن البيئي واختالله.

مم المتحدة اإلطارية المتعلقة 
 
وتشير إليه اتفاقية ال

نه: "تغير في 
 
بتغير المناخ بعبارة "اإلحترار العالمي" وتعرفه با

و غير 
 
مباشرة إلى النشاط البشري المناخ يعزى بصورة مباشرة ا

الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي، 

والذي يضاف إلى التقلب الطبيعي للمناخ المسجل على فترات 

 .)9(زمنية متماثلة"

الفريق الحكومي الدولي  ويعني تغير المناخ لدى خبراء

نه التغيير الممكن تحديدە عن طريق  المناخ المعني بتغير
 
با

حوث اإلحصائية، من خالل متوسط التحولت وتباين الب

طويلة، وتشمل  زمنيةلفترة  تستمر عادة قد التيخصائصها 

هذه التحولت كل تغيير في المناخ، سواء بسبب التقلبات 

حوال الطقس في منطقة معينة من 
 
ساسا با

 
الطبيعية المتعلقة ا

رضية، والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط 
 
الكرة ال

مطار والثلوج والرياح، وقد تحدث هذه التغيرات نتيجة 
 
ال

و بسبب قوى 
 
رض كالبراكين ا

 
العمليات الديناميكية لال

شعة الشمسية، ومؤخرا بسبب 
 
خارجية كالتغير في شدة ال

نشطة البشرية.
 
 ( 10)ال

ثيرات تغير المناخ على الشعوب  -ثانيا
أ
صليةتا

أ
 ال

 وعوامل عدم قدرتها في مواجهة مخاطره

صلية في العالم في ظل 
 
يعيش الك ثير من الشعوب ال

ثر مباشرة من جراء 
 
نظمة بيئية صعبة تكون عرضة للتا

 
ا

ن تبعات التغير (11)التغيرات البيئية والتلوث البيئي
 
، غير ا

المناخي تؤثر بشكل خاص على هذه الشعوب، ويرجع ذلك 

قاليم تتميز بنظم بيئية 
 
نهم يعيشون غالبا في ا

 
ساسا الى ا

 
ا

 اليها الوصول يمكن ل العالم من مناطق في، تقع شةه

و بسهولة 
 
و الغابات الستوائية ا

 
كالمنطقة القطبية الشمالية ا

المناطق الساحلية النائية والمناطق الجبلية، مما يضع 

ساسية واستمرارها في خطر شديد.
 
 حقوقهم وحرياتهم ال

صلية: -1
أ
ثيرات تغير المناخ على الشعوب ال

أ
 تا

قر
 
حد تقاريرهمجلس حقوق  ا

 
ثار  اإلنسان في ا

 
ن ا

 
با

شدتغير المناخ تكون 
 
حدة على شرائح السكان التي تعيش  ا

و نوع 
 
و الفقر ا

 
صاًل حالة ضعف بسبب عوامل مثل الجغرافيا ا

 
ا

و إلى 
 
صلية ا

 
و النتماء إلى الشعوب ال

 
و السن ا

 
الجنس ا

و مكان المولد 
 
و الجتماعي ا

 
صل القومي ا

 
و ال

 
قليات ا

 
ي ال

 
و ا
 
ا

خر
 
 .(12)وضع ا

وعلى حد تعبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

و 
 
شخاص المهمشين اجتماعيًا ا

 
بتغير المناخ، فإن "ال

ثرون بوجه 
 
خر يتا

 
ي شكل ا

 
و با

 
و سياسيًا ا

 
و ثقافيًا ا

 
اقتصاديًا ا

خاص من تغير المناخ وكذلك من بعض إجراءات التكيف 

صلية من ، (13)والتخفيف"
 
الفائت  بينوتعد الشعوب ال

ثار المترتبة  المستضعفة
 
التي تعيش حالة ضعف في مواجهة ال

عن تغير المناخ، إذ تتعرض العديد من مجتمعات هذه 

ك ثرالتي تتخذ من الشعوب 
 
النظم اإليكولوجية هشاشة في  ا

مثل الزلزل والفيضانات  كوارثهذا الكوكب موطنًا لها 

عاصير المدارية، 
 
رضية والتسونامي وال

 
والنهيارات ال

في وقوع خسائر فادحة  هذه الكوارث تسببت ولقدوالجفاف، 

رواح والممتلكات 
 
 لهذهفي مصادر الرزق التقليدية  وحتىفي ال

 .، الشعوب

صلية غالبًا ما  
 
ن الشعوب ال

 
وعلى الرغم من ا

نها تعيش عيشة  إل، صغيرةية تكون من مجتمعات محل
 
ا

رضها مرتبطة
 
م و با

 
ساليباستراتيجيات  تمارسال

 
تقليدية  وا

خطار منبثقة عن مجتمعاتها المحلية
 
، هذه (14)للحد من ال

شد بين منالعوامل وغيرها تجعلها 
 
تعرضا بشكل  الفائت ا

ثار الكوارث 
 
  المناخ.  تغير عن الناجمةخاص ل
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ن إلى اإلشارةتجدر 
 
بعض الدول  في تغير المناخ ا

صلية  بها تتمركزالتي  الصغيرةالجزرية 
 
 يشكلالشعوب ال

لها ولمواردها الطبيعية، إذ يؤدي الحترار  مباشراتهديدًا 

مستويات سطح البحر  العالمي في هذه الجزر إلى ارتفاع

مياه المحيطات ويذيب المناطق الجليدية، وقد  ومنسوب

ماكن غير صالحة للسكن  المناخيحول تغير 
 
هذه الجزر إلى ا

ن تغمرها المياه بمدة طويلة، من جراء تزايد وتيرة وحدة 
 
قبل ا

و بسبب اجتياح مياه البحر لمواردها من المياه 
 
المد العاصفي ا

صليون  السكانالعذبة، وإذا اضطر 
 
الدول الجزرية  لهذهال

وى جديد، 
 
 فستكونالصغيرة إلى إخالئها والبحث عن ما

ثار وخيمة على حقوقهم اإلنسانية، بما فيها حقهم في لذ
 
لك ا

 .)15(تقرير المصير وفي التنمية

صلية مجرد شعوب 
 
ن تعتبر الشعوب ال

 
لذا ل ينبغي ا

ثر بتغير المناخ 
 
بل هي شعوب وثيقة الصلة  فحسب،قابلة للتا

بالنظام اإليكولوجي وتتمتع بمعرفة جيدة بالبيائت التي تعيش 

 طيدة معها.فيها وبعالقة و

صلية الشعوب قدرة عدم عوامل -2
أ
 مواجهة في ال

 مخاطر تغير المناخ

قلية من الناحية العددية في 
 
صلية ا

 
تمثل الشعوب ال

ك ثر ضعفًا  تعدو، (16)الدول التي تضمهم
 
من بين الجماعات ال

يوجد  إذاإلنسانية،  حقوقها من المحرومة العالم فيوتهميشًا 

مليون شخص عبر العالم  من  400إلى  350حاليًا مابين 

صليين في حوالي 
 
 مابلدًا حول العالم يشغلون  90السكان ال

 عددهم، وعلى الرغم من (17)% من مساحة العالم20 يقارب

في المائة من سكان العالم،  5الذي ل يتجاوز نسبة  الضئيل

نهم يمثلون نحو 
 
في المائة من مجموع الفقراء في  15إل ا

  .(18)العالم

صلية الشعوب ضعف ويرتبط
 
 في مواجهة مخاطر ال

ساسا تغير
 
التي ساهمت  ،العوامل من بمجموعة المناخ ا

مام هذا 
 
بشكل واضح في عجز هذه الشعوب بشكل خاص ا

همها ، تتمثل(19)التهديد الوجودي
 
 :  يلي فيما ا

 
أ
صلية للشعوب  الكليالعتماد  -ا

 
 على المواردال

راضي في الموجودة الطبيعية
 
واستغاللها في بها  تعيش التي ال

نها على الشعوب هذه إليهاتنظر  ل التي، وعيشهاسبل 
 
ساس  ا

 
ا

نظمها القتصادية والجتماعية والثقافية واإليكولوجية 

ساس لهويتها كشعوب متميزة بل، فحسب
 
 ،(20)كا

  -ب
 
فيها  تتواجد البيئية للمناطق التي نظمةهشاشة ال

صلية الشعوب
 
ن، كما ال

 
قاليم التي  ا

 
الشعوب  هذه تختارهاال

و 
 
بنيتها  بضعف تتميزعلى العيش فيها  مجبرة تكونا

 إماتكون  الحالت من الك ثير في، و(21)القتصادية والسياسية

ومعزولة 
 
ك ثر  مما ،قاسية بيئيةبظروف  تتميز ا

 
يضعهم بين ا

العالم من حيث نقص المكانيات الشعوب تهميشا وضعفا في 

 تلك وخاصة البيئية التغيرات مواجهةالالزمة لوالموارد 

 المناخ، بتغير المتعلقة

سوء التخطيط والفقر ومجموعة من العوامل  -ج

خرى 
 
صلية تاريخيا بشكل عام ال

 
، التي عانت منها الشعوب ال

ساسا المتعلقة
 
والمخاطر  التهجير القسري بنقص التنمية و ا

معرضة بشكل خاص  الشعوب هذه جعلت قد، البيئية وغيرها

ثار اإلحترار العالمي وبعض تدابير التخفيف، 
 
ثرت على ل

 
وا

، مما (22)الحياةوبقائها على قيد  متميزة كشعوب حياتهاطريقة 

مام مخاطر تغير المناخفعلي في  ساهم بشكل
 
وعدم  ضعفها ا

ثاره السلبية والمحتملة، ك فاية قدراتها
 
 في التصدي ل

التمييز العنصري والستبعاد من السلطة السياسية  -د

صلية ممثلة  الشعوب تزالل  إذوالقتصادية، 
 
ك ثر ال

 
شرائح كا

وك ثيرًا ما تجرد هذه الشعوب من  ،(23)المجتمع فقرًا وضعفاً 

قاليم المتوارثة وتحرم من الموارد الالزمة لبقائها 
 
راضي وال

 
ال

يزيد من إضعاف قدرتها على مواجهة  مماماديًا وثقافيًا، 

م من  تغير عن المترتبة المخاطر
 
المناخ، سواء كانت طبيعية ا

 .  (24)صنع اإلنسان

وعموما فإن المجتمعات المحلية الفقيرة التي تعتمد 

صلية في 
 
على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الشعوب ال

ثار تغير المناخ و
 
تعاني العالم النامي، معرضة بشكل خاص ل

ثاره غير المتناسبة
 
ن والسبب وراء ذلك هو، )25(من ا

 
درجة  ا

ثار مع التكيفالقدرة على الضعف و
 
المناخ، موزعة  تغير ا

فرادبين مختلف  متساوبشكل غير 
 
صليةالشعوب  ا

 
 ال

ثر 
 
ين تتا

 
الشعوب في ك ثير  هذه نساءوالمجتمعات المحلية، ا

حيان على وجه التحديد.
 
  (26)من ال
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ن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هشاشة الشعوب 
 
وبما ا

حكام إعالن 
 
صلية، تصبح ا

 
المهمشة، ول سيما الشعوب ال

همية 
 
صلية ذات ا

 
ن حقوق الشعوب ال

 
مم المتحدة بشا

 
ال

نها تساعد على تحديد العناصر التي 
 
ن، ل

 
خاصة في هذا الشا

صلية على 
 
ن تقلل من الضعف وتعزز قدرة الشعوب ال

 
يمكن ا

ن تكون كبيرة الحجم  معتكيف ال
 
ثار التي من المحتمل ا

 
ال

ن 
 
 كما تبرز ، (27)الشعوب للخطر هذهبقاء  تعرضويمكن ا

صلية  تقديمالماسة إلى  الحاجة
 
 وتعزيزالدعم للشعوب ال

 . (28)لتغير المناخ التصدي مجال فيقدراتها 

قصاء: الثثا صلية الشعوب ا 
أ
مم  ظل في ال

أ
اتفاقية ال

طاريةالمتحدة  ن ال 
أ
 ومشارك تها 1992 لعام المناخ تغير بشا

طراف  مؤتمرات دول في
أ
 التفاقية بنفس المتصلةال

مم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
 
شكل مؤتمر ال

رض" في ريو دي جانيرو بالبرازيل 
 
 عامالمعروف باسم "قمة ال

ساسية نحو ابرام معاهدات دولية 1992
 
، نقطة تحول ا

ن تغير المناخ 
 
طراف كالتفاقية اإلطارية بشا

 
 لسنةمتعددة ال

ين قطعت فيها الدول الصناعية الكبرى تعهدات 1992
 
، ا

جدية لاللتزام بها، خاصة باصدار بروتوكول "كيوتو" في 

المؤتمر الثالث لالتفاقية اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 

، الذي تعهدت بموجبه هذه الدول 1997المنعقد سنة 

الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الحتباس الحراري، وفقا 

هداف ملزمة قانونا، كما شهد نفس العام ظهور ما يسمى 
 
ل

صلية على الساحة الدولية في مجال السياسات 
 
بالشعوب ال

 .البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ

قصاء  -1 صلية الشعوبا 
أ
مم  ظل في ال

أ
اتفاقية ال

طارية المتحدة ن ال 
أ
 :1992لعام المناخ  تغير بشا

ن تغير 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
وفقا لتفاقية ال

طراف في هذه 1992 لسنةالمناخ 
 
، تم عقد مؤتمرات للدول ال

قمة حقيقية  التفاقية، وهي لقاءات قد تعد بمثابة مؤتمرات

 .المناخلمكافحة تغير 

ن هناك فرقا كبيرا بين الجانبين النظري 
 
غير ا

مم ال
 
ن مكافحة تغير والتنفيذي لسياسات ال

 
متحدة بشا

التفاقية اإلطارية ول بروتوكول كيوتو إلى  تشيرفلم المناخ، 

صلية في هذه الجهود ولم يعترفا 
 
امكانية مساهمة الشعوب ال

كيد هذه التفاقية والصكوك (29)حتى بوجودها
 
، رغم تا

صلية في وضع 
 
المتصلة بها المصلحة الحيوية للشعوب ال

السياسات العامة وسن الصكوك القانونية في مجال تغير 

 . (30)المناخ المتصلة به

كدت على 
 
حكام التفاقية اإلطارية ا

 
ن ا

 
على الرغم من ا

 مسؤولية وسيادة الدول في التعاون الدول
 
ي تطبيق مبدا

ن مبادئها 
 
ثاره، إل ا

 
لحتواء خطر تغير المناخ والتصدي ل

صلية من هذه الجهود ولم تعترف حتى 
 
استبعدت الشعوب ال

ثرا مباشرة بتغير المناخ، مما 
 
بوجودها كشعوب مستضعفة تتا

شكل تناقضا بين الجانبين النظري والعملي فيما يتعلق 

ن مكافحة تغير المنا 
 
مم المتحدة بشا

 
ثم ، (31)خبسياسات ال

توالت التفاقية اإلطارية بعقد مؤتمراتها بشكل منتظم للدول 

صلية في 
 
طراف في التفاقية، ولكن لم تظهر الشعوب ال

 
ال

طراف فيها هي الدول التي 
 
هذه التفاقية بصفتها طرفا فيها، فال

 تصادق عليها.

ن حقوق 
 
مم المتحدة بشا

 
ومنذ صدور إعالن ال

صلية 
 
وبعد ضغط من طرف هذه  2007 لسنةالشعوب ال

الشعوب وممثليها في المحافل والمؤتمرات الدولية المتعلقة 

ن تكون هيائت 
 
بتغير المناخ، تمكنت هذه الشعوب من ا

مشاركة في جلسات هذه المؤتمرات وقبلها، من خالل  

اإلسهام في إجراء تقييم ما وتقديم المقترحات وكذا امكانية 

شد الفائت اختيار وفود الدول لها ودم
 
جها فيها، باعتبارها من ا

ثر بتغير المناخ الذي تتسبب فيه هذه الدول 
 
التي ل تتا

فحسب، بل ببعض السياسات المتخذة على الصعيد الدولي 

و مشارك تها
 
 .(32)لمواجهته دون موافقتها ا

صلية مهمشة في مفاوضات و
 
لم تكن الشعوب ال

ن تغير المناخ فحسب، 
 
بل كذلك في التفاقية اإلطارية بشا

مم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد 
 
مؤتمر "بالي" لال

ندونيسيا عام 
 
2007با

، الذي منع فيه وفد خاص من (33)

عضاء 
 
صلية بالقوة من الدخول في اجتماع ا

 
 الدهازالشعوب ال

مم المتحدة اإلطارية ومختلف ممثلي 
 
التنفيذي لتفاقية ال

ؤتمر، على الرغم من إلى الم المدعويينالمجتمع المدني 

، وهو )34(الدعوة التي تلقاها الوفد لحضور فعاليات هذا المؤتمر

صلية وحقوقها ومعارفها ال غيابما يؤكد 
 
هتمام بالشعوب ال

التقليدية فيما يتعلق بتغير المناخ في العدد الكبير من وثائق 
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ن تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر 
 
مم المتحدة بشا

 
اتفاقية ال

 بالي. 

ن تغير ف
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
 المناخاتفاقية ال

طراف 
 
لية دولية يتم فيها إبرام اتفاقات ملزمة بين ال

 
هم ا

 
تمثل ا

ن 
 
صلية في عمليات  الشعوب مشاركة)الحكومات(، غير ا

 
ال

اقتصرت على مشاركة المراقبين  قدومفاوضات هذه التفاقية 

المحدودة في ونظرا لطبيعة مشارك تها  ،(35)الشعوب هذهعن 

صلية  التركيزالمفاوضات مباشرة، فإن 
 
على حقوق الشعوب ال

 النحو على اإلطاريةوقضاياها واهتماماتها في إطار التفاقية 

مم عالنإ في الوارد
 
ن المتحدة ال

 
كان  حقوق هذه الشعوب بشا

 ضئيال. 

صلية الشعوب مشاركة -2
أ
 دول مؤتمرات في ال

 
أ
مم ل طرافال

أ
طارية المتحدةتفاقية ال ن تغير المناخ ال 

أ
 بشا

 1992لعام 

صلية وممثليها من عدم اشتكت 
 
منظمات الشعوب ال

مم المتحدة  لها مساحةوجود 
 
للمشاركة في عملية اتفاقية ال

نها لم تستشار في إنشائها، 
 
ن تغير المناخ وا

 
 التياإلطارية بشا

 كبير، سواء في سياق المفاوضاتإلى حد  مستبعدة فيهاكانت 

و المتعلقة
 
، (36)تلك المتعلقة ببروتوكول كيوتو بهذه التفاقية ا

بضرورة دعم هذه الفائت  المتقدمةالبلدان  من دعوة وبعد

 من، النامية والهتمام بهاالجتماعية الضعيفة في البلدان 

 الشعوب قدرةتقاسم المعارف والتكنولوجيا لتعزيز  خالل

صلية والمجتمعات المحلية على الصمو
 
ثار السلبية ال

 
مام ال

 
د ا

لتغير المناخ على سبل عيشها ورفاهها، ظهرت فرص لزيادة 

مم المتحدة اإلطارية  عملية اتفاقيةفي  الشعوب هذهمشاركة 
 
ال

ن تغير المناخ
 
ين شارك بشا

 
طراف  ممثليها، ا

 
في مؤتمرات ال

ن تغير المناخ 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
 وذلكفي اتفاقية ال

1998 سنة منذ
)(. 

مم المتحدة 
 
مانة العامة لال

 
 2001واعترفت ال

صلية بوصفها هيئة مراقبة في إطار 
 
بمنظمات الشعوب ال

ن 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
المفاوضات المناخية لتفاقية ال

لها دعما خاصا مثل خط  قدمت، و2001 سنةتغير المناخ 

مانة والدعوة إلى عقد حلقات عمل 
 
التصال المباشر مع ال

مام  ووفرتحة للمراقبين مفتو
 
لها فرصة لإلدلء ببيانات ا

عمال للمنظمات غير 
 
الجتماع العام في إطار بند جدول ال

صلية بعض الفرص  وهو ماالحكومية، 
 
تاح للشعوب ال

 
ا

 من الرغمعلى بتغير المناخ،  الصلة ذات اهتماماتهالتوضيح 

 التي النهائيةالتوصيات النتائج وفي اقتراحاتها  إدراج صعوبة

مم اتفاقية عن تمخضت
 
1992 لسنة اإلطارية المتحدة ال

)38). 

صلية عددا من 
 
صدرت منظمات الشعوب ال

 
وقد ا

عرب فيها عن اهتماماتها واستياءها 
 
اإلعالنات والبيانات التي ا

ثار تغير المناخ على ثقافاتها وسبل عيشها، وفي سياق 
 
من ا

طراف في حملتها العالمية، دعت هذه المنظمات مؤتمرات 
 
ال

ن تغير المناخ وبروتوكول 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
اتفاقية ال

كيوتو لالعتراف بدورها وحقوقها ومواقفها وإدراجها في عمليات 

 .  (39)صنع القرار

اعترفت التي  الدولية الوثائق من العديدوهناك 

صلية ومعارفها التقليدية في إطار 
 
 الدولية الجهودبالشعوب ال

مم اب الصلة ذات
 
، 1992 لعام اإلطاريةلمتحدة اتفاقية ال

ثار تغير المناخ  نذكر والتي
 
ن ا

 
منها "برنامج عمل نيروبي بشا

طراف 
 
ثر به والتكيف معه" الذي اعتمده مؤتمر ال

 
وقابلية التا

يوصي بجمع  وهو، 2006 سنةفي دورته السادسة عشرة 

وتحليل ونشر المعلومات عن إجراءات وتدابير التكيف بما في 

طراف الرابع 
 
صلية. وفي مؤتمر ال

 
ذلك المعارف المحلية وال

ن تغير المناخ 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
 فيعشر لتفاقية ال

، تضمنت توصيات المنتدى الدولي للشعوب 2008ديسمبر 

صلية وتغير المناخ ما يلي:
 
  (40)ال

 
أ
ضمان اتباع نهج قائم على الحقوق في التصميم  -ا

وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع تغير المناخ، ول سيما 

صلية 
 
ن حقوق الشعوب ال

 
مم المتحدة بشا

 
العتراف بإعالن ال

نشطة التفاقية وتنفيذه وتعميمه، 
 
 في جميع ا

 ضمان الحق في الموافقة الحرة المسبقة عن علم، -ب

وجه وضع  -ج
 
ثار وتقييم ا

 
دوات لتقييم ال

 
منهجيات وا

صلية،
 
 الضعف بالتشاور مع الشعوب ال

التعرف على المعارف التقليدية واستخدامها  -د

ثار والخروج 
 
ودمجها بالمعارف العلمية في تقييم ال

 بالتكييفات،

صلية في  -ه
 
ضمان بناء القدرات المالئمة للشعوب ال

 تكنولوجيات التكيف،
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الفوري لجميع مبادرات إزالة الغابات التعليق  -و

ن يتم العتراف 
 
صلية إلى ا

 
قاليم الشعوب ال

 
وتدهورها في ا

صلية وتعزيزها بشكل كامل، 
 
 بحقوق الشعوب ال

صلية في تنفيذ المرحلة  -ز
 
إشراك خبراء الشعوب ال

 الثانية من برنامج عمل نيروبي،

وضع استراتيجيات للحد من الكوارث ووسائل  -ح

ضرار المرتبطة بمشاريع وسياسات لمعالج
 
ة الخسائر وال

قاليم الشعوب 
 
ثارها في ا

 
ثار تغير المناخ وا

 
التخفيف من ا

صلية.
 
 ال

صلية فيما 
 
ومن خالل الجهود التي بذلتها الشعوب ال

يتعلق بإبراز دورها في مجال التدابير والسياسات الدولية 

ضحى لهذه الشعوب 
 
ثاره، ا

 
المتعلقة بتغير المناخ والتصدي ل

ومنظماتها حاليا خبرة عمل دولية اك تسبتها من مشارك تها 

مم المتحدة 
 
منذ الفاعلة في مختلف المحافل الدولية لال

وهي تسعى دوما لتكون حاضرة في جميع  ،الثمانينات

المنتديات التي تدرس فيها القضايا وتتخذ فيها القرارات التي 

 .(41)تمسها

صلية للشعوب والمتميز الفاعل الدور  -رابعا
أ
 بعد ال

 2015 عامل المتعلق بتغير المناخ باريس مؤتمر

وجه 
 
بلغ الهتمام بتغير المناخ وحقوق اإلنسان ا

طراف التي عقدت 
 
خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ال

2015في باريس في ديسمبر 
مم  حين، (42)

 
قدم مفوض ال

ن 
 
شار فيه إلى ا

 
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بيانًا قويًا ا

اإلجراءات العاجلة والفعالة لمكافحة تغير المناخ ليست واجبًا 

خالقيًا فحسب، بل هي 
 
جباتها حتى تفي الدول بوا ضروريةا

وذكر المقرر الخاص المعني  .بموجب قانون حقوق اإلنسان

ن التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان والبيئ
 
يضًا با

 
ة الدول ا

وحثها على اعتماد منظور  المناخ،بحقوق اإلنسان تشمل تغير 

قدم المقرر  كما، (43)حقوقي لدى التفاوض على التفاق الجديد

خرون بوليات، بمن فيهم المقررة الخاصة 
 
الخاص ومكلفون ا

صلية، والمقررة الخاصة المعنية
 
 المعنية بحقوق الشعوب ال

بالحق في الغذاء، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق اإلنسان 

والتضامن الدولي، هذه الرسائل شخصيًا في باريس، مثلما 

 . (44)فعل ذلك وفد من المفوضية

ول  ويعد
 
حد ا

 
ن المناخ وا

 
ول اتفاق بشا

 
اتفاق باريس ا

نواعها الذي 
 
اعترافًا صريحًا يعترف التفاقات البيئية بجميع ا

ن تغير 
 
 علىالمناخ يشكل شاغاًل مشتركًا للبشرية ويؤكد با

همية حقوق اإلنسان، خاصة 
 
 بحقوق تلك المتعلقة منهاا

صلية الشعوب
 
نه: "ينبغي ال

 
، حيث جاء في ديباجته ا

ن 
 
طراف، عند اتخاذ اإلجراءات للتصدي لتغير المناخ، ا

 
لال

تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة 

صلية  بحقوق
 
اإلنسان والحق في الصحة وحقوق الشعوب ال

شخاص ذوي 
 
طفال وال

 
والمجتمعات المحلية والمهاجرين وال

وضاعًا هشة، والحق في 
 
شخاص الذين يعيشون ا

 
اإلعاقة وال

ة 
 
التنمية، فضاًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرا

جيال"
 
 .)45(واإلنصاف بين ال

 و
 
طراف في اتفاقية ال

 
قرت ال

 
مم المتحدة اإلطارية ا

بضرورة تعزيز المعرفة والتكنولوجيات والممارسات والجهود 

صلية والمجتمعات المحلية 
 
 الصلة ذاتالتي تبذلها الشعوب ال

لتبادل  منبر انشاء وتمبمعالجة تغير المناخ والتصدي له، 

ن اجراءات التخفيف 
 
فضل الممارسات بشا

 
الخبرات وتقاسم ا

ثاره المحتملةوالتكيف مع تغير المن
 
بطريقة شاملة  اخ وا

مم المتحدة اإلطارية  ومتكاملة،
 
وفقا للبيان الرسمي لتفاقية ال

ن تغير المناخ.
 
 (46)بشا

ن باريس اتفاقف
 
يعتبر  2015 لسنة المناخ تغير بشا

صلية وحقوقهم  بالشعوب العتراف مجال في تحول نقطة
 
ال

 مع والتكيف المناخ بتغير يتصل فيما ومعارفهم التقليدية

 اثاره.

شكلت ، 2015باريس لسنة  مؤتمر إلى إضافة

ساسية في مفاوضات 
 
هم المحاور ال

 
صلية احدى ا

 
الشعوب ال

 18إلى  7مراكش للمناخ المنعقد خالل الفترة من مؤتمر 

ول ، (47)بالمغرب 2016 نوفمبر
 
 يالت المناخية اتمؤتمر الوهو ا

نحو تفعيل وتعزيز قدرات الشعوب  مسبوقة غيرخطوة  خطت

صلية والمجتمعات المحلية التي تمت بلورتها 
 
مؤتمر  فيال

شكل هذا الحدث بداية لعهد جديد  ولقد، 2015 سنةباريس 

صلية 
 
تبادل وفي مجال الستجابة لحتياجات الشعوب ال

فضل الممارسات في مجال التخفيف 
 
 مع والتكيفالتجارب وا

 في شك دون من تسهم يجعلهاس مماالمناخ،  تغير

 .الجهود المرتبطة بالعمل المناخي دعم



  جازية لشهب صاشو  يد عيل صالبس                                                           املناخ بتغري املتعلقة ادلولية املفاوضات س ياق يف ال صلية الشعوب ماكنة

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020-  02العدد  17جملدل ا                                                            121                           جمةل ال

صليةممثلو الشعوب  فإن ،ولإلشارة
 
في  شاركو قد ال

الشعوب  بينوهم من  2016مؤتمر "مراكش" لسنة  فعاليات

ك ثر  والمجتمعات
 
 وطالبواتضررا نتيجة التغيرات المناخية، ال

نالمؤتمر  هذافي 
 
تذكر حقوق شعوبهم في التفاق الختامي  ا

 .للمناخ

كد السياق نفس وفي
 
فريقية للسكان  ا

 
ممثل اللجنة ال

صليين بشمال 
 
فريقياال

 
نه  ا

 
همية منبا

 
ن ال

 
 مصطلح يكون ا

صلية" "الشعوب
 
 الختامي، التفاق في واضح بشكل وارد ال

همية نظرا
 
 500 حوالي يمتلكها التي التقليدية المعارف ل

صليين السكان من مليون
 
 في 60 في يتواجدون الذين ال

 وفي درجات من تخفض التي والغابات المناطق من المائة

سيوية المناطق وفي الكبرى  الصحراء
 
 مع التكيف في وغيرها ال

همية غاية في يعتبر ما وهو ،(48)المناخية التغيرات
 
جل من ال

 
 ا

ثار بفعالية والتصدي الكوكب هذا حماية
 
 تغير عن المترتبة لال

 .المناخ

 خاتم ة

هممن 
 
سفرت عنها  التي النتائج ا

 
ما  نذكر الدراسة هذها

 يلي:

غياب العتراف القانوني بحقوق الشعوب  -1 

صلية التي تتمتع بحقوق جماعية
 
وعدم الهتمام بمطالبها  ال

ساسية ول احترام معارفها
 
مم اتفاقية  ظلفي التقليدية  ال

 
ال

ن تغير 
 
 لم التي، 1992 لسنة المناخالمتحدة اإلطارية بشا

صلية  تتضمن
 
ي اعتراف صريح بالشعوب ال

 
و بحقوقها على ا

 
ا

ن حقوق الشعوب 
 
مم المتحدة بشا

 
النحو الوارد في إعالن ال

صلية لسنة 
 
ن وذلك ،2007ال

 
لبروتوكول كيوتو  بالنسبة الشا

ثر قابلية  ازدياد إلى يؤدي، مما 1997 لسنة
 
هذه الشعوب للتا

 بتغير المناخ وتقييد مشارك تها.

صلية كانت مهمشة في مفاوضات  -2
 
ن الشعوب ال

 
ا

ن تغير المناخ وفي العدد الكبير من 
 
التفاقية اإلطارية بشا

ن تغير المناخ قبل انعقاد 
 
مم المتحدة بشا

 
وثائق اتفاقية ال

 
 
لعام  مم المتحدة المعني بتغير المناخمؤتمر "بالي" لال

مشاركة هذه الشعوب فيها محدودة تكن  لم ، حيث2007

دىواقصاؤها، وهذا ما  استبعادها فحسب، بل تم
 
 بمنظمات ا

صلية وممثليها إلى المطالبة
 
مشارك تها  بتعزيز الشعوب ال

 ذات الدولية وفي الجهودالمفاوضات  هذهفي الكاملة والفعلية 

 المناخ. بتغير الصلة

ن  -3
 
صليةمشاركة الشعوب ا

 
المحلية  والمجتمعات ال

ن 
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
طراف في اتفاقية ال

 
في مؤتمرات ال

قد الجهود الدولية ذات الصلة و 1992لعام  المناختغير 

ول مرة خالل 
 
ن تغير المناخ مؤتمرتعززت ل

 
 لعام باريس بشا

نحو تفعيل وتعزيز قدرات هذه  المنطلق يعد الذي، 2015

ثار تغير المناخ التي  الشعوب والمجتمعات
 
في التصدي ل

كده مؤتمر مراكش لعام 
 
صبحت حتمية، وهو ما ا

 
الذي  2016ا

شكل بداية عهد جديد في مجال الستجابة لحتياجات 

صلية 
 
 كشعوب متميزة ،المناخ بتغير يتعلق فيماالشعوب ال

صبحتالتي  المناخيةالتكيف مع المخاطر  على قادرة
 
 حتمية. ا

صلية ولمنظماتها حاليا خبرة  -4
 
ضحى للشعوب ال

 
ا

عمل دولية اك تسبتها من مشارك تها الفاعلة في مختلف 

مم المتحدة، خصوصا تلك المتعلقة 
 
المحافل الدولية لال

هب لها، وهي تسعى دوما 
 
خطار تغير المناخ والتا

 
بالتصدي ل

لتكون حاضرة في جميع المحافل الدولية والمنتديات التي 

 القضايا المناخية وتتخذ فيها القرارات التي تمسها. تدرس فيها 

 القتراحات 

صلية  /1 
 
ساسية للشعوب ال

 
العتراف بالحقوق ال

والمجتمعات المحلية المتضررة من تغير المناخ في إدارة 

مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة وحمايتها من التدهور 

 البيئي.

صلية  /2 
 
المعرضة لخطر تعزيز قدرات الشعوب ال

ثار السلبية 
 
تغير المناخ وتثمينها في مجال التخفيف من ال

والمحتملة لهذا التهديد، وتمكينها من المشاركة في تخطيط 

برامج التكيف وتنفيذها، من خالل إعطاء مزيد من الهتمام 

لمعارف وخبرات هذه الشعوب في مواجهة مخاطر التغيرات 

امة البيئية والقتصادية المناخية، وسعيها لتحقيق الستد

والجتماعية والسياسية المرهونة بإيجاد حلول لهذه 

 التهديدات.

ن يعمل على اشراك  / 3
 
ينبغي على المجتمع الدولي ا

خطار 
 
صلية في مبادرات واستراتيجيات الحد من ا

 
الشعوب ال

التغيرات المناخية، التي تتطلب بذل جهود إضافية لضمان 

برامج ملموسة ومستدامة، تشجع  تمخض هذه المبادرات عن
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خطار 
 
على تبني نهج قائم على حقوق اإلنسان للحد من هذه ال

 تسعى إلى إزالة التحديات التي تعترض سبل تطبيقها عالميا.

صلية والمجتمعات  اإلعتراف /4
 
بحق الشعوب ال

ثر بما قد يسببه تغير المحلية في الموارد الطبيعية 
 
حتى ل تتا

وهو ما يتطلب اشراك المم المتحدة في اتخاذ ، المناخ عليها

في  المستضعفة الشعوب هذه القرارات المناسبة لتقرير حق

المحافظة على مواردها الطبيعية وفق ما تراه مناسبا و ليس 

و بالتدخلفرض المر الواقع 
 
و الحرب ا

 
. السياسي النفوذ ا



  جازية لشهب صاشو  يد عيل صالبس                                                           املناخ بتغري املتعلقة ادلولية املفاوضات س ياق يف ال صلية الشعوب ماكنة

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020-  02العدد  17جملدل ا                                                            123                           جمةل ال

 الهوامش
1. Thomas Berns, le droit saisi par le collectif, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.135. 
2. Douglas Nakashima, Kirsty Galloway McLean and Others, Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for 

Climate Change Assessment and Adaptation, Translation Stéphanie Ledauphin and Others, Paris, UNESCO, and Darwin, 
UN University, Darwin, NT 0909, Australia, 2012, p. 29. 

3. Nations Unies, Droits de L’homme, Haut-Commissariat, Droits des minorités : Normes internationales et 
indications pour leur mise en œuvre, New York et Genéve, 2010, p.03. 

4. Ibid, pp. 03-04. 
5. Ibid, p.04. 
6. Douglas Nakashima, Kirsty Galloway McLean and Others, Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for 

Climate Change Assessment and Adaptation, op.cit, p. 28.   
7. United Nations, The Permanent Forum on Indigenous Issues, The concept of indigenous people, Report on the 

ninth session, (E/2010/43-E/C.19/2010/15), New York, 19-21 January 2004, p.01. 
8. Edouard Bard, Neuf clés pour comprendre l’effet de serre, les dossiers de la recherche n°17, Novembre 2004, p. 11. 
9. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), art 1, para.2. 
10. IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. 
Allen, J. Boschung, A. Nauels, .Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and  New York,  NY, USA, pp. 1535. 

 .47، ص 2002دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة،  دمحم حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، .11
مم المتحدة، الجمعية العامة،  .12

 
عمال جدول من 3 البندوالثالثون ) الحادية دورته في اإلنسانمجلس حقوق ال

 
تقرير المقرر الخاص (، ال

منة ونظيفة وصحية ومستدامة
 
لة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة ا

 
مانة، المعني بمسا

 
 1، نيويورك، (A/HRC/31/53)، مذكرة من ال

 .10، ص 2016فيفري 
13. IPCC, Climate Change 2014: Impact, Adaptation and Vulnerability, Part B : Regional Aspect, The Working 

Groupe 2, contribution to the IPCC’S fifth assessment report, Switzerland, 2014, p. 06. 
14. - AIPP, Asia Indigenous Peoples Pact, Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asia (2012), p. 02. 

Avaible at: https://www.iwgia.org/images/publications/0656_IPs_and_Climate_Change_Adaptation_in_Asia.pdf 
Cited :13/02/2019. 

15. AIPP (2012), Asia Indigenous Peoples Pact, Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asia, op.cit, p. 
03. 

16. Thomas Berns, le droit saisi par le collectif, op.cit, p.136. 
17.  Christel Cournil et Autres, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, Bruylane, Belgique, 

2012, p. 511. 
18. - Frédéric Deroche, Les peuples autochtones et leur relation originale à la terre ? un questionnement pour l'ordre 

mondial, Paris, L’Harmattan, 2008, p.15. 
19. United Nations, E/C.19/2010/CRP. 3 (22 March 2010), Indigenous Peoples: development with culture and 

identity in light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A Reflection Paper of the Inter-Agency Support 
Group on Indigenous Peoples’ Issues, Consolidated by UNESCO, As a contribution to the 9th session of the UN Permanent 
Forum on Indigenous Issues (UNPFII), New York, 2010, pp. 03-04. 

20. United Nations, E/C.19/2008/10, p. 14. 
21. United Nations, E/C.19/2008/CRP. 3 (10 March 2008), Conference on Indigenous Peoples and Climate Change 

Copenhagen, 21 – 22 February 2008, MEETING REPORT, Submitted by the International Work Group for Indigenous 
Affairs (IWGIA) , As a contribution to the 7th session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), 2008, p. 
04. 

22.  Ibid, pp. 04-05. 
23. Economic and Social Affairs, State of the World’s Indigenous Peoples, ST/ESA/328, United Nations, New York, 

Sales NO.09.VI.13, 2009, p. 01. 
مم .24

 
صلية الشعوب بقضايا المعني الدائم، المنتدى والجتماعي القتصادي المجلس، المتحدة ال

 
 ماي 31-20) عشر الثانية دورته في ال

صلية الشعوب مشاركة تعزيز عن دراسة(، 2013
 
خطار من الحد جهود في ال

 
مانة من مذكرة، الكوارث ا

 
 .03 ص.، 2013 فيفري  20، نيويورك، العامة ال

فرقة العاملة الثالثة في تقرير التقييم 2007الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغير المناخ  .25
 
، التقرير التجميعي، مساهمة ال

ولى، الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الطبعة 
 
 .104، جنيف، سويسرا، ص 2008ال



  جازية لشهب صاشو  يد عيل صالبس                                                           املناخ بتغري املتعلقة ادلولية املفاوضات س ياق يف ال صلية الشعوب ماكنة

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020-  02العدد  17جملدل ا                                                            124                           جمةل ال

26. Oviedo Gonzalo and Others, INDIGENOUS PEOPLES AND CLIMATE CHANGE, Human Rights, EN, 
Directorate-General for External Policies of The Union, Directorate B, Policy Departement, EXPO/B/DROI/2009/03, 
PE407.009/rev1, May 2009op.cit, p. 12. 

27.  Ibid, p. 11. 
28.  Ibid, p. 09. 

صلية، الشعوب بقضايا المعني الدائم المنتدى .29
 
منا بحقوق اإلقرار ضرورة عن دراسة ال

 
رض ا

 
 (،التاسعة الدورة ،واحترامه ال

(E /C.19/2010/4 ،06، ص 2010جانفي  15، نيويورك. 
مم المتحدة  .30

 
صلية ومنظومة ال

 
مم المتحدة، الشعوب ال

 
(، مك تب المفوض السامي، 2)التنقيح  9لحقوق اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم ال

 .43، ص 2013نيويورك وجنيف، 
منا بحقوق اإلقرار ضرورة عن دراسة، والجتماعي القتصادي المجلس  .31

 
رض ا

 
 .08، مرجع سابق، ص E /C.19/2010/4واحترامها،  ال

 .06المرجع نفسه، ص  .32
33.  Shelton H. Davis, Indigenous Peoples and Climate Change, The International Indigenous Policy Journal, Volume 

1/ Issue 1, Article 2, Georgetown University, Washington, DC, 2010, p. 10. 
34.  Ibid, p. 11. 
35. AIPP (2012), Asia Indigenous Peoples Pact, Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asia, op.cit, p. 

02. 
36. Victoria Tauli-Corpuz and Aqqaluk Lynge, Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous 

Peopels and On Their Territories and Lands, United Nations, Economic and Social Council, E/C.19/2008/10,Permanent 
Forum on Indigenous Issues, Seventh session, Item 3 and 4 of the provisional agenda, New York, 21 April -2 May 2008, pp. 15-
16. 

37. Macchi, M., Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change: Issues Paper, IUCN, 2008, p.09. 
38. Permanent Forum on Indigenous Issues, Oil Palm and Other Commercial Tree Plantations, Monocropping: 

Impacts on Indigenous Peoples’ Land Tenure and Resource Management Systems and Livelihoods. Victoria Tauli-Corpuz and 
Parshuram Tamang, E/C.19/2007/CRP.6, New York, 7 May 2007, p. 08. 

39. Oviedo Gonzalo and Others, Indigenous Peoples and Climate Change, op.cit, p. 18. 
40. Ibid, p. 19. 

منا بحقوق اإلقرار ضرورة عن دراسة، والجتماعي القتصادي المجلس .41
 
رض ا

 
 .09-08، مرجع سابق، ص E /C.19/2010/4واحترامها،  ال

ن تغير المناخ  .42
 
مم المتحدة اإلطارية بشا

 
طرافاتفاقية ال

 
نظر(، CP.21/1المقرر ) ،الدورة الحادي والعشرين لمؤتمر ال

 
: ا

(FCCC/CP/2015/10/Add.1                                                                                                      
43. COP21 : “States’ human rights obligations encompass climate change” – UN expert. See : 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16836&LangID=E Cited :17/01/2019. 

مم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان في دورته الحادية والثالثون )البند  .44
 
لة من جدول  3ال

 
عمال(، تقرير المقرر الخاص المعني بمسا

 
ال

منة ونظيفة وصحية ومستدامة، )
 
 .07، ص 2016فيفري  A/HRC/31/52 ،)1إلتزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة ا

ن تغير المناخ لسنة  .45
 
 ، متوفر على الموقع اإللك تروني التالي:2015اتفاق باريس بشا

http://www.unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  Cited 21/01/2019  
46. UNFCCC decision 1/CP.21, paragraph 135. 
47. Christine Sibert et Florence Morice, Climat : ce qu’il faut retenir de la COP 22 à Marrakech au Maroc, Article 

publié le 19/11/2016, Sur le site :  
http://www.rfi.fr/cop22/20161119-maroc-environnement-terre-cop-22-afrique-accord-climat-paris-rechauffement  
Cited : 12/12/2018. 
48. International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change,  Last session of the Indigenous Peoples Caucus at 

COP 22 held in the city of Marrakech, Morocco, November 18, 2016.  Available at:  
http://www.iipfcc.org/blog/2016/11/18/last-session-of-the-indigenous-peoples-caucus-at-cop-22-held-in-the-city-of-
marrakech-morocco Cited : 14/12/2018. 

 
 
 

http://www.iipfcc.org/blog/2016/11/18/last-session-of-the-indigenous-peoples-caucus-at-cop-22-held-in-the-city-of-marrakech-morocco
http://www.iipfcc.org/blog/2016/11/18/last-session-of-the-indigenous-peoples-caucus-at-cop-22-held-in-the-city-of-marrakech-morocco


 139-125ص  ص 02، عدد 17، جمدل 2020 الس نة

 

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              125                           جمةل ال

 
The Approach of the European Court of Human Rights in Reconciling the Freedom of Media in 

Expression and States Exercise of their Right to Protect National Security from the Dangers of Terrorism
رسال: اترخي   21-06-2020اترخي القبول:                    26-06-2019الإ

 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف بوجالل، ادلينصالح 

saladine1974@yahoo.fr 

 ملخصال
عمال اإلرهابية ،جهود مكافحة اإلرهاب مسؤولية توفير معلومات دقيقة تتحمل وسائل اإلعالم في سياق

أ
 ،وشاملة عن ال

فكار ليس مجرد حق لوسائل اإلعالم تلك، بل إن من حق الجمهور الح ،والتهديدات المحتملة، فنقل مثل هذه المعلومات
أ
صول وال

منها والمصالح الحيوية للدولة  بضرورات حمايةة دائما عليها. ومع ذلك، فإنه حرية وسائل اإلعالم ليست مطلقة، إذ تبقى مقيد
أ
ا

وربية لحقوق اإلنسان فرصة الحكم في مجموعة من القضايا، تعلقت معظمها بمالحقة الصحتوف   لقد  .القومي
أ
فيين رت للمحكمة ال

ج للحركات ا نها ترو 
أ
وجنائيا بسبب طريقة التغطية الصحفية للعمليات اإلرهابية التي قد تفهم على ا

أ
حيانا، ا

أ
م  إلرهابية ا لمساعدة اتقد 

حايينللحركات اإلرهابية في 
أ
كدت على القيمة الثابتة لحرية التعبير ا

أ
خرى. وإذا كانت المحكمة قد ا

أ
شر نعالم في وواجب وسيلة اإل ،ا

نالمعلومات 
أ
نها قضت بالمقابل بإمكانية فرض قيود محددة على هذه الحرية استنادًا إلى تهديبهذا الشا

أ
مندات يواجهه، إل ا

أ
 ا ال

من القومي.
أ
نها ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية مصالح مشروعة لال

أ
 القومي، متى ثبت ا

وربية لحقوق : المفاتيحالكلمات 
أ
من اإلعالم، حريةوسائل  ،اإلنسانالمحكمة ال

أ
 .رهاباإل ،القومي التعبير، ال

Résumé 

Les médias sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme ; ils sont interpellés car, d’une part, ils ont 

l’obligation de fournir des informations vérifiables et dans l’intérêt du public -qui a le droit fondamental d’accès à une 

information exacte et équilibrée sans verser dans le sensationnel-  de l’autre, la sécurité nationale, les exigences du vivre-

ensemble accroissent légitimement les appels à la retenue, ç la modération, voire à la censure. Certains Etats ont utilisé 

l’argument du « terrorisme » pour réduire les médias au silence et pour incriminer, voire criminaliser des opinions ou des 

actions légitimes.  La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se prononcer sur toute une série de 

questions, dont la plupart concernaient les poursuites pénales à l'encontre de journalistes en raison de leur couverture 

d'actes terroristes pouvant être compris comme une promotion ou une assistance aux mouvements terroristes. Bien que la 

Cour a affirmé le principe inaliénable de la liberté d'expression, elle a estimé que des restrictions spécifiques pouvaient être 

imposées en cas de danger réel et imminent qui menace la sécurité nationale. 

Mots clés : Cour européenne des droits de l’homme, médias, liberté d’expression, sécurité nationale, 

terrorisme. 

Abstract 

Terrorism and the fight against terrorism have become major elements of domestic and international politics, with 

media firmly on the front lines. On the one hand, media must provide verifiable information for the public interest, but also, 

Citizens expect media to give them the exact information without resorting to sensationalism. On the other hand, National 

security, the demands of living together all legitimately lead to call for restraint. Some states have used “terrorism” 

argument to silence the media and bring disruptive journalists under control. They have also used the term to incriminate 

and criminalise legitimate opinions. The European Court of Human Rights has had the opportunity to judge on a range of 

issues, most of which concerned with criminal prosecution of journalists because of their coverage of terrorist acts that may 

be understood as a promotion or assisting to terrorist movements. While the Court has affirmed the fixed value of freedom of 

expression, it has judged that specific restrictions may be imposed in case of a real and imminent danger that threatens 

national security. 

Keywords: European Court of Human Rights, Media, Freedom of Expression, National Security, 

Terrorism. 
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 مقدمة

ساسي ل يمكن إنكاره بوسائل اإلعالم  تضطلع
أ
دور ا

دوار في مجال إعالم الجمهور 
أ
في دولة القانون، بما لها من ا

حول التغيرات الجتماعية، وطرح القضايا السياسية والفكرية 

للنقاش. وإذا كان هامش حرية التعبير المتاح لوسائل اإلعالم 

و
أ
ن كـبح الخطاب المحرض ا

أ
الداعم لإلرهاب يقتضي  كبيرا، إل ا

عمومًا تقييد وتقليص تلك الحرية، ضمن مقاربة تضمن 

ثار الشنيعة التي يخلفها خطاب التحريض على 
آ
التصدي لال

راء 
آ
النشاط اإلرهابي دون النيل من حرية التعبير وتـبادل ال

فكار. 
أ
 وال

وربية لحقوق اإلنسان فرصة توف  لقد 
أ
رت للمحكمة ال

لقضايا، تعلقت معظمها بمالحقة الحكم في مجموعة من ا

الصحفيين جنائيا بسبب طريقة التغطية الصحفية للعمليات 

ج للحركات اإلرهابية  نها ترو 
أ
اإلرهابية التي قد تفهم على ا

خرى 
أ
حيان ا

أ
م المساعدة للحركات اإلرهابية في ا و تقد 

أ
حيانا، ا

أ
. ا

كدت على القيمة الثابتة لحرية التعبي
أ
ر وإذا كانت المحكمة قد ا

راء في القضايا  ،واجب وسيلة اإلعالم في نشر المعلوماتو 
آ
وال

نها قضت 
أ
السياسية وغيرها التي تهم المصلحة العامة، إل ا

بالمقابل بإمكانية فرض قيود محددة على هذه الحرية استنادًا 

نها ضرورية في 
أ
من القومي، متى ثبت ا

أ
إلى تهديدات يواجهها ال

من القومي.  المجتمع الديمقراطي لحماية مصالح 
أ
 مشروعة لال

تحاول هذه الدراسة استجالء المقاربة التي تبنتها 

وربية لحقوق اإلنسان في رسم تلك الحدود 
أ
المحكمة ال

الفاصلة بين حرية التعبير من جهة، والنزلق نحو الخطاب 

خرى  ،التحريضي
أ
و الداعم لإلرهاب من جهة ا

أ
وما يفرزه من  ،ا

من القومي.
أ
ل ذلك انطالقا من اإلشكالية كو  انعكاسات على ال

تية:
آ
كيف حافظت المحكمة على الحماية الالزمة لحرية  ال

عالم في التعبير مع ردعها في الوقت   نفسه وسائل الإ
 
ي ل

رهاب؟  و الدعم لالإ
 
 انزلق نحو خطابات التحريض ا

تنطلق  في معرض معالجة اإلشكالية المطروحة،و

ن  ؛فرضية مؤداهاهذه الدراسة من 
أ
قيود على حرية فرض الا

ن معالجة قضايا اإلرهاب إنما ه
أ
 ووسائل اإلعالم في التعبير بشا

 العاميلقيم المجتمع الديمقراطي ول  انعكاس
أ
 تعارض مع المبدا

 لحق في حرية التعبير.ل

ما بالنسبة لمنهج البحث، فإن الدراسة 
أ
تعتمد ا

ساس على المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
أ
تقدم الدراسة سبال

وربية لحقوق اإلنساناما لقضاء المحكمة عرضا ع
أ
ن  ال

أ
بشا

قضايا اإلرهاب وحرية وسائل اإلعالم في التعبير مع العناية 

، بالقيام يدانالمالستناد إلى  يتمسو بتحليلها ومناقشتها.

ن على نحو جلي نهج المحكمة بدراسة قضايا محددة، تبي  

وربية
أ
 .ال

كيد فر  إشكاليةعلى لإلجابة و
أ
، ضيتهاالدراسة وتا

ول منها المبحثتناول سمت الدراسة إلى مبحثين، ق  
أ
 :ال

حرية وسائل اإلعالم في التعبير بين اإلطالق والتقييد في 

وربية لحقوق اإلنسان
أ
، بينما يتناول قضاء المحكمة ال

من القومي ومكافحة  :الثاني المبحث
أ
مقتضيات حماية ال

 اإلرهاب في مواجهة حرية اإلعالم في التعبير.

ول لمبحثا
 
عالم في التعبير  /ال حرية وسائل الإ

طالق والتقييد في  وربية لحقوق المحكمة  قضاءبين الإ
 
ال

نسان  الإ

ع وسائل اإلعالم بهامش كبير من الحرية في تتمت  

ول(، ومع ذلك فإن هذه الحرية ليست 
أ
التعبير )المطلب ال

 توافرمطلقة، فقد تخضع في حالت معينة للتقييد متى 

 .الموجبة لهذا التقييد )المطلب الثاني(الشروط 

ول
 
عالم في التعبير  /المطلب ال حرية وسائل الإ

نسان وربية لحقوق الإ
 
 وفقا لمقاربة المحكمة ال

وربية لحقوق ثمة 
أ
كيد في سوابق المحكمة ال

أ
إقرار وتا

ضرورة منح وسائل اإلعالم حرية كاملة في  :اإلنسان على

ولالتعبير )الفرع 
أ
شكال التعبير مع اتسا  (،ال

أ
ع ملحوظ ل

وربية لحقوق  10المحمية بموجب المادة 
أ
من التفاقية ال

 الثاني(. )الفرع اإلنسان 

ول
 
قرار /الفرع ال كيد على ضرورة منح وسائل  اإ

 
وتا

عالم حرية كاملة في التعبير  الإ

 

ساسيا ل يمكن إنكاره في 
أ
تحتل وسائل اإلعالم دورا ا

دوار  ،دولة القانون
أ
في مجال إعالم الجمهور حول بما لها من ا

التغيرات الجتماعية، وطرح القضايا السياسية والفكرية 
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فضل للنقاش. فوسائل
أ
ي العام لفهم ا

أ
 ،اإلعالم توفر منبرا للرا

لحكم على مواقف القادة والمسؤولين داخل الدولة، كما لو

فكارهم
أ
والتعليق على  ،تمنح الفرصة للسياسيين لطرح ا

ي العام
أ
سباب، كان التدخل وتقييد و .انشغالت الرا

أ
لهذه ال

حرية التعبير لهذه الفئة موضع تدقيق صارم من جانب 

وربية.  
أ
 المحكمة ال

ن المادة 
أ
وربية  10وعلى الرغم من ا

أ
من التفاقية ال

، فإن (1)صراحة على حرية الصحافة لحقوق اإلنسان ل تنص  

حكام القضائية للمحكمة تقيم صرحا 
أ
مجموعة واسعة من ال

التي تمنح حرية الصحافة وضعية  ،من المبادئ والقواعد

10خاصة ضمن الحريات الواردة في المادة 
. فقد كانت (2)

كد على دور الصحافة في الرقابة السياسية، 
أ
ول من ا

أ
المحكمة ا

قيمت على خلفية  Lingensوذلك في قضية " لينجنز 
أ
" التي ا

حد الجرائد انتقد فيه
أ
المستشار  قيام صحفي بكـتابة مقال في ا

نذاك لتخاذه خطوة سياسية تضمنت 
آ
التحادي النمساوي ا

اإلعالن عن إبرام تحالف مع حزب يقوده شخص له خلفية 

كان الصحفي "لينجز" قد وصف سلوك المستشار و  نازية.

حط 
أ
خالقي" و"عديم الكرامة"، ويظهر "ا

أ
نه "غير ا

أ
النمساوي با

ته من طرف بعد متابعته قضائيا وإدانو درجات النتهازية".

مام المحكمة 
أ
المحاكم النمساوية، تقدم " لينجز" بدعواه ا

تي: 
أ
وربية لحقوق اإلنسان، التي قضت بما يا

أ
قرارو "...ال  مع الإ

جل 
 
ن تتخطى الحدود المقررة من ا

 
نه ل يجوز للصحافة ا

 
 "با

نه يتعين عل
 
ل ا مور، اإ

 
خرين"، بين جملة ا

آ
ى حماية سمعة ال

 
 
فكار حول المسائل السياسية الصحافة نقل المعلومات وال

خرى من الش
 
ن تماما كما في المسائل المنتمية للمجالت ال

 
ا

فكار ليس فقط مهمة 
 
العام. فتقديم هذه المعلومات وال

 الصحافة، بل من حق الجمهور تلقيها .... وفي هذا الصدد،

ي الوارد في حكم محكمة 
 
ن تقبل بالرا

 
ل يمكن للمحكمة ا

ن مهمة الصحافة هي نقل  ، الذيافيين النقض في
 
مفاده ا

لى ن يترك تفسير هذه المعلومات اإ
 
 المعلومات، ول بد من ا

ول
 
 .(3) ..."القارئ في المقام ال

 HOCAOوفي قضية "هوكاو جولري ضد تركيا 

ĞULLARI c. TURQUIE،"  نه إذا
أ
خلصت المحكمة إلى ا

لكان يجب على كل عملية نشر للمعلومات 
أ
تتخطى حدود  ا

من  :ومنها حماية المصالح الحيوية للدولة مثلمعينة، 
أ
ال

نه يتعين 
أ
و السالمة اإلقليمية ضد خطر اإلرهاب، بيد ا

أ
القومي ا

غ المعلومات بل  ن ت 
أ
ن  ،على وسائل اإلعالم ا

أ
فكار بشا

أ
وال

مر هنا و المسائل السياسية، بما فيها تلك القضايا الخالفية.
أ
ال

صميم  :منواإلعالم تندرج ض ،يتعدى كون عملية النشر

وظائـف وسائل اإلعالم، إنه يتعلق بحق الجمهور كذلك في 

الحصول على تلك المعلومات. فحرية الصحافة توفر للجمهور 

فكار 
أ
راء حول ا

آ
فضل السبل لكـتشاف وتشكيل ا

أ
واحدا من ا

ن حرية النقاش السياسي تقع 
أ
ومواقف الزعماء السياسيين، وا

ي. ولهذا السبب بالتالي في صميم مفهوم المجتمع الديمقراط

حماية كبيرة جدا على  10تسبغ المحكمة بموجب المادة 

 .(4)انخراط الصحافة في النقاش السياسي

التي ليس بمقدور  ،ويعد نشر اإلشاعات واإلدعاءات

خرى التي تحظى 
أ
الصحفيين إثبات صحتها من المسائل ال

همية في سياق حرية الصحافة. وقد سبق للمحكمة في قضية 
أ
با

حكام القيمية" ل يمكن البرهنة لينجن "
أ
ن "ال

أ
ن قضت با

أ
ز" ا

عليها، وليست موضوعا لإلثبات، وهذا ردا على وصف قضاة 

المحكمة النمساوية العبارات الواردة في مقالة الصحفي 

ن هذا الصحفي لم يستطع إثبات 
أ
"لينجنز" بالتشهيرية، وا

" Thorgeirson. وفي قضية " ثور جيرسون (5)صحة إدعاءاته

ن شرط إثبات صحة اإلدعاءات يعوزه  قضت
أ
المحكمة با

ضافت
أ
ن الصحافة لن  :المنطق، بل مستحيل تحققه، كما ا

أ
با

ل تنشر إل
أ
ي شيء تقريبا إذا طلب منها ا

أ
 تكون قادرة على نشر ا

 . (6)الحقائق المثبتة بالكامل

كما نظرت المحكمة في موضوع نشر تصريحات 

شخاص من خارج وسائل اإلعالم. ففي 
أ
 ية "جيرسيلدقضل

Jersild  ميزت المحكمة بين مسؤولية الشخص المنسوب ،"

 إليه خطاب الكراهية ووسيلة اإلعالم التي تبث هذا الخطاب.

نفسهم، ينبغي و
أ
باختصار، عندما ينسب الخطاب للصحفيين ا

ما عندما  نفسها هنا إدانتهم بالطريقة
أ
خر. ا

آ
ي كاتب ا

أ
مثل ا

خرين، ف
آ
مر ببث تصريحات ال

أ
إن نشاط الصحفي يتعلق ال

داء لمهمته الصحفية اإلعالمية. وفي هذه 
أ
نه مجرد ا

أ
يكيف على ا

بدتها 
أ
زت المحكمة بوضوح بين التعبيرات التي ا القضية مي 

" ودور الصحفي الذي green jacketsجماعة "الغرين جاكـتس 

نتج التحقيق التلفزيوني الذي وردت 
أ
تلك التعبيرات. وكان  فيها

ن
أ
ي المحكمة ا

أ
ن "ا :من را

أ
لسمة البارزة في هذه القضية ا
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المدعي نفسه لم يصدر التصريحات محل العتراض وإنما 

ساعد على نشرها بصفته صحفي تليفزيوني مسؤول عن برنامج 

نو إخباري.
أ
معاقبة صحفي لمساعدته في نشر  بينت با

دلى 
أ
خر تعرقل بشكل خطير  بهاالتصريحات التي ا

آ
شخص ا

.  لتخلص إلى (7)ا العامة مناقشة القضايفي مساهمة الصحافة 

لها، ومعاقبتها للصحفي ن دولة الدانمارك بتدخ 
أ
"جيرسيلد"،  ا

خير في التعبير
أ
 .(8)تكون قد انتهكت حرية هذا ال

بعد من ذلك، في قضية "توما 
أ
وذهبت المحكمة ا

Thoma يه
أ
" التي لمت فيها الحكومة الصحفي على عدم نا

ت المحكمة وجهة  بنفسه عن التصريحات المنقولة، حيث تبن 

نفسهم 
أ
ى الصحفيون با

أ
ن ينا

أ
ن وضع شرط عام با

أ
النظر القائلة با

 ،ومؤسسي عن مضمون القول المنقول ،على نحو منهجي

نه
أ
خرين ،إهانة :الذي قد يكون من شا

آ
و استفزاز ا

أ
و اإلضرار  ،ا

أ
ا

ل يتفق مع دور الصحافة في تقديم المعلومات  ،بسمعتهم

فكار 
أ
راء وال

آ
و ال

أ
حداث ا

أ
 .(9)الجاريةحول ال

وقد استمرت المحكمة في مسايرة نهجها هذا، ففي 

ت المحكمة "، HOCAO ĞULLARI"هوكاو جولري قضية 
أ
را

فكار، حتى ولو كانت 
أ
و ا
أ
ن مجرد تقديم معلومات ا

أ
وربية با

أ
ال

را للتدخل في  ن يشكل مبر 
أ
و مثيرة للقلق، ل يمكن ا

أ
صادمة ا

 . (10)حرية وسائل اإلعالم في التعبير

شكال التعبير المحمية بموجب  /لثانيالفرع ا
 
ا

نسان 10/01المادة  وربية لحقوق الإ
 
 من التفاقية ال

 10ل تقتصر طرق التعبير المحمية بموجب المادة 

و المنطوقة، لكنها تمتد لتشمل 
أ
على الكلمات، المكـتوبة ا

فعال
أ
يضا الصور والرسوم وال

أ
التي يراد منها التعبير عن فكرة  ،ا

و تقديم معلومة
أ
، ولذا فقد تدخل المالبس في بعض الظروف ا

. وعالوة على 10ضمن طرق التعبير المحمية بموجب المادة 

حماية ليس فقط على مضمون  10ذلك، تسبغ المادة 

فكار، بل وعلى الهيئة التي يتخذها التعبير عن 
أ
المعلومات وال

يضا.
أ
فكار ا

أ
هكذا، تلقى المواد و هذه المعلومات وال

فالم ،اإلذاعيوالبث  ،المطبوعة
أ
ونظم  ،والرسوم وال

المعلومات اإللكـترونية، الحماية بموجب هذه المادة. لذلك 

تدخل وسائل اإلنتاج والتصال وإرسال وتوزيع المعلومات 

فكار في نطاق المادة 
أ
ن تضع في 10وال

أ
، ول بد للمحكمة من ا

حسبانها التطورات السريعة لهذه الوسائل في كـثير من 

 .(11)المجالت

 10ويتسع نطاق الحماية المكـفولة بموجب المادة 

و مبالغة، 
أ
راء التي يتم التعبير عنها بغلظة ا

آ
يضا ال

أ
ليشمل ا

لكن يتوقف مدى الحماية على سياق النقد والهدف منه. فقد 

م المحكمة صدور العبارات الغليظة والنقد الالذع عند  ،تتفه 

و عند
أ
التعرض  تناول المسائل التي يدور حولها جدل عام، ا

ثناء الجدالت السياسية
أ
و ا
أ
ن العام، ا

أ
و الحمالت ،لقضايا الشا

أ
 ا

و 
أ
و السياسيين ا

أ
و عندما يوجه النقد للحكومة ا

أ
النتخابية، ا

السلطات العامة، وسيكون ذلك موضع تسامح كبير من قبل 

رسالن 
أ
"، انتقد مقدم الدعوى Arslanالمحكمة. ففي قضية "ا

ق البالد مستخدما لغة عمل السلطات التركية في جنوب شر 

نها تنطوي على "قسوة واضحة" 
أ
وصفت من قبل المحكمة با

تضفي على هذا النقد قدرا ما من العنف. وعلى الرغم من ذلك، 

ن إدانة مقدم الدعوى بسبب انتقاده 
أ
قررت المحكمة ا

وغير ضروري في مجتمع  ،غير مناسب ،للحكومة

 . (12)ديمقراطي

"،  HOCAO ĞULLARIوفي قضية "هوكاو جولري 

ن الكلمات الواردة في المقال 
أ
وربية با

أ
اعتبرت المحكمة ال

ول للمدعي، والتي من خاللها وجه نقدا للنظام السياسي 
أ
ال

ن 
أ
 تندرج منالتركي واصفا إياه بالنظام "الفاشي"، يمكن ا

 ضمن النقد المسموح به وفقا للمادة 
أ
من  10حيث المبدا

وربية لحقوق اإلنسان
أ
 .  (13)التفاقية ال

"، التي 4سوريك قد ذهبت المحكمة في قضية "و

نها "اإلرهاب الحقيقي" 
أ
وصف المقال المطعون عليه تركيا با

ن النقد الالذع الموجه للسلطات التركية هو 
أ
و"العدو"، إلى ا

كـثر منه دعوة 
أ
حد طرفي الصراع، ا

أ
انعكاس للحدة التي يتبعها ا

نه قادر إجمال، ل يمكن تفسير محتوى المقالو للعنف.
أ
ت با

 .(14)على التحريض على استمرار العنف

ن من حق الجمهور الطالع 
أ
كما دفعت المحكمة با

ن الوضع في جنوب شرق تركيا، 
أ
على وجهة نظر مختلفة بشا

بصرف النظر عن مدى تالؤم هذا المنظور بالنسبة لهم. 

ن إدانة مقدم الدعوى تتعارض مع 
أ
وخلصت المحكمة إلى ا

ت Karatasل، ففي قضية " كاراتاس . وبالمث10المادة 
أ
"، را

ن لهجة بعض مقاطع القصائد 
أ
نه على الرغم من ا

أ
المحكمة ا
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ن حقيقة  ،تبدوا عدوانية جدا
أ
وداعية لستخدام العنف، إل ا

ثير محدود، جعل منها تعبيرا عن  ،كونها ذات طبيعة فنية
أ
وتا

كـثر منها 
أ
زم ا

أ
سى العميق في مواجهة الوضع السياسي المتا

أ
ال

 . (15)إلى النتفاضة دعوة

ن تحدد نية و
أ
ن المحكمة تحاول ا

أ
يتضح مما تقدم ا

ن
أ
ته هي إعالم الجمهور بشا عي في كل حالة، فإذا كانت ني   المد 

لة تهم الصالح العام، فالمحكمة عادة ما ترى التدخل 
أ
مسا

م  
أ
ا عندما تكون التعبيرات قيد المطعون فيه غير ضروري. ا

و على  النظر مصممة بغرض التحريض على
أ
استخدام العنف ا

وسع من التقدير 
أ
الكراهية، فإن سلطات الدولة تتمتع بهامش ا

 .(16)عند دراستها للحاجة إلى التدخل في حرية التعبير

 دواعي تقييد حرية التعبير في قضاء /المطلب الثاني

نسان وربية لحقوق الإ
 
 المحكمة ال

وربية لحقوق اإلنسان في تقييدها 
أ
تعتمد المحكمة ال

حرية التعبير على قاعدة إساءة استعمال الحق الواردة في ل

وربية لحقوق اإلنسان  17المادة 
أ
 )الفرع من التفاقية ال

كبر على القيود التي تضمنتها المادة 
أ
ول(، وبدرجة ا

أ
 10/02ال

 الثاني(. الفرع )نفسها  من التفاقية

ول
 
ساءة  /الفرع ال لى قاعدة اإ استناد المحكمة اإ

 استعمال الحق

تي:" 17رد في المادة و 
أ
ي حكم من ما يا

أ
خذ ا

أ
ل يجوز ا

نه
أ
حكام هذه التفاقية بالتفسير على ا

أ
و لجماعة :ا

أ
و  يقر لدولة ا

أ
ا

ي حق في النخراط في نشاط
أ
و في القيام بعمل بهدف  ،لفرد ا

أ
ا

و  ،هدم الحقوق
أ
و الحريات المعترف بها في هذه التفاقية. ا

أ
ا

وسع من الذهاب بالحد من هذه الحقوق والحريات إ
أ
لى ا

 المنصوص عليه في هذه التفاقية".

 1949تاريخيا لم يكن هذا النص واردا في مشروع عام 

وربية، ولكن فقط خالل المناقشات التي دارت 
أ
لالتفاقية ال

داخل الجمعية البرلمانية تم اقتراح هذا البند من طرف بعض 

وربية
أ
لين، في معرض دفاعهم عن القيم الديمقراطية ال  المتدخ 

فكار النازية 
أ
لية تمكن من التصدي لال

آ
والحاجة إلى وضع ا

يضا فترة الحرب  ،والشتراكية التي صاحبت ،والفاشية
أ
وتلت ا

لية للتصدي لما سمي 
آ
خرى كا

أ
و بعبارة ا

أ
العالمية الثانية، ا

قرت الجمعية البرلمانية هذا البند 
أ
عداء الحرية. وبالفعل ا

أ
با

درجته ضمن النص النهائي لالتفاقية
أ
 17.  لتصبح المادة (17)وا

وربية لحقوق اإلنسان وسيلة قانونية لمن
أ
 عمن التفاقية ال

و حرية الشخص
أ
بطريقة تتنافى مع  ،إساءة استعمال حق ا

وربية.
أ
سس التي تقوم عليها التفاقية ال

أ
 القيم وال

على فئتين مختلفتين، فمن  17نص المادة ينطبق و

تفاقية من جهة، يمكن استخدامه لمنع دولة طرف في ال

من جهة و الستناد إلى بند يؤدي إلى هدم الحقوق والحريات.

خرى، يمنع
أ
فراد من العتماد على  ا

أ
و مجموعة من ال

أ
ي فرد ا

أ
ا

نشطة تهدد الحقوق والحريات الواردة في 
أ
التفاقية للقيام با

. وفي سياق خطابات التحريض على الكراهية، (18)التفاقية

ي يرتب 17فإن تطبيق نص المادة 
أ
ساسا بالفئة الثانية، ا

أ
ط ا

فراد، لمنعهم من إمكانية التذرع بحرية التعبير
أ
والقيام  ،ال

فعال
أ
نشطة تتعارض والقيم الواردة في التفاقية، ول  ،با

أ
و ا

أ
ا

سيما قيم التسامح، السالم الجتماعي، عدم التمييز، الكرامة 

 .  (19)ومكافحة العنصرية

ور  17تسمح المادة و
أ
بية لحقوق من التفاقية ال

من ذات  10/1اإلنسان بحرمان خطاب ما من حماية المادة 

وجوهره ودون حاجة إلى  ،بسبب محتوى الخطاب، التفاقية

 ProportionnalitéTest deالستعانة باختبار التناسب 
 (20) .

مجال تطبيقها الرئيسي في سياق التعابير  17وتجد المادة 

(، حيث يفترض Négationnistesاإلنكارية )إنكار المحرقة 

وربية، عدم 
أ
من الناحية النظرية، وفقا لقضاء المحكمة ال

ا النظر في موضوع الدعاوى المتعلقة بالتعابير اإلنكارية، وإنم

حكام 
أ
ينبغي مباشرة اعتبارها غير متوافقة موضوعيا مع ا

وربية خالل مرحلة المقبولية.  إذ يسمح الستثن
أ
اء التفاقية ال

بإعالن الدعوى متعارضة موضوعيا  17دة المتضمن في الما

rationae materiae  3/  35مع مفهوم المادة  
أ
، ويتعين (21)/ا

35رفضها تطبيقا للفقرة الرابعة من ذات المادة 
(22).  

وربية لحقوق اإلنسان لقد 
أ
استغلت المحكمة ال

كيد بقوة على القيم التي 
أ
الفرصة في عدد من القضايا للتا

سكوي ضد تركيا ففي حكمها في قضية " ،17تحميها المادة 
آ
ا

Askoy c. Turquie ن التصريحات
أ
نت المحكمة با "، حيث بي 

 ،الكراهية العنصرية للمجتمع علىوالتعابير المحرضة 

ن تستفيد من حماية 
أ
رقى ل يمكن ا

أ
فكار الجنس ال

أ
والمتبنية ل

 . (23)من التفاقية " 10المادة 
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خر لتطبيق قاعدة إساءة 
آ
استعمال الحق وثمة مثال ا

 .Norwood cفي قضية "نوروود ضد المملكة المتحدة 

Royaume Unis" ، وربية في الحكم
أ
حيث نظرت المحكمة ال

بإدانة المدعي لعرضه ملصقا كبيرا من تصميم الحزب الوطني 

البريطاني على نافذة بمنزله، يعرض صورة لبرجي التجارة 

ضرمت بهما النيرا
أ
مريكا، وقد ا

أ
ن مع عبارة " العالمية في ا

خرجوا اإلسالم من بريطانيا 
أ
الشعب البريطاني"،  احموا –ا

يضا رمز الهالل والنجمة وقد وضع عليها عالمة الخطر. وقد 
أ
وا

ن مثل هذا الهجوم العام
أ
ت المحكمة ا

أ
والحاد ضد جماعة  ،را

دينية، وربطه بين الجماعة ككل وعمل إرهابي خطير، يتنافى 

بموجب التفاقية، ول سيما قيم  مع القيم المبتغاة والمكـفولة

 .  (24)وعدم التمييز ،والسالم الجتماعي ،التسامح

وردناها 
أ
مثلة التي ا

أ
نفا، يبقىوخارج تلك ال

آ
استخدام  ا

وربية للمادة 
أ
وربية نادرا 17المحكمة ال

أ
م ل، إن من التفاقية ال

نها تميل لصالح النهج القانوني الثاني، نقل استثنائيا، إذ إ

ية العظمى من القضايا المتعلقة بالتحريض على فالغالب

الكراهية، خارج حالة إنكار المحرقة، تم التعامل معها وفقا 

 10/2للقيود المفروضة على حرية التعبير المذكورة في المادة 

وربية
أ
 . (25)من التفاقية ال

لى القيود المفروض /الفرع الثاني ة استناد المحكمة اإ

 10/2المادة على حرية التعبير بموجب 

ن 
أ
لية فحص تقليدية، تنطلق من ا

آ
مر هنا با

أ
يتعلق ال

ة تستفيد مسبقا من الحماية المقررة لحري ،التعابير المصرح بها

وربية، غير 10/1التعبير المذكورة في المادة 
أ
 من التفاقية ال

ن تندرج تلك التعابير ضمن القيود المفروضة 
أ
نه من الممكن ا

أ
ا

من ذات  2/  10ص عليها في المادة على حرية التعبير المنصو

 التفاقية. 

يجوز للسلطات  10، من المادة 2وفقا للفقرة     

ي من الدول المتعاقدة التدخل في ممارسة حرية 
أ
المحلية في ا

 :(26)التعبير إذا استوفت الشروط الثالثة التالية مجتمعة

 ( ن يكون التدخل
أ
و اإجراء شكلي "ا

أ
و "شرطا" ا

أ
" ا

و "عقو
أ
 .بة"( محددة في القانون"قيدا" ا

  كـثر من
أ
و ا

أ
ن يهدف التدخل إلى حماية واحد ا

أ
ا

راضي الدولة، 
أ
من القومي، وحدة ا

أ
و القيم: ال

أ
المصالح ا

و 
أ
السالمة العامة، حفظ النظام ومنع الجريمة، حماية الصحة ا

و 
أ
و سمعة وحقوق الغير، منع إفشاء معلومات سرية، ا

أ
داب ا

آ
ال

 صيانة سلطة القضاء وحياده؛

 ن ي
أ
 كون التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي.ا

ن الشروط الثالثة تم استفاؤها 
أ
فعندما تجد المحكمة ا

تدخل الدولة شرعيا. وتتحمل الدولة عبء  دسيعمجتمعة، 

إثبات استيفاء الشروط الثالثة مجتمعة، في حين تقوم 

عاله. 
أ
المحكمة ببحث الشروط الثالثة وفقا للترتيب المذكور ا

ت الم
أ
ن الدولة فشلت في إثبات استيفاء شرط فإذا ما را

أ
حكمة ا

 في نظرالمن الشروط الثالثة، فلن تستمر المحكمة في 

وستقضي بعدم جواز التدخل محل الدراسة،  ،القضية

ن ول بد للمحاكم الوطنية م وبالتالي بانتهاكه لحرية التعبير.

ن تلتزم بهذه الشروط الثالثة
أ
عند النظر والبت في القضايا  ،ا

ية حال بحرية التعبير. فالهدف الرئيس لنظام التي 
أ
تتعلق با

ن يقوم القضاة المحليون بتطبيق نص التفاقية كما
أ
 التفاقية ا

ن تبقى المحكمة 
أ
تم وضعه وفقا لختصاص المحكمة، فيجب ا

خير.
أ
وربية المالذ ال

أ
طة لهذا فإن القضاة المحليين هم المحو ال

ولى
أ
  ،ال

أ
كد هم في ضمان ممارسة حرية الوال

أ
تعبير، وفي التا

ن القيود المفروضة تفي بالشروط المحددة في الفقرة 
أ
 2من ا

 . (27)كما وضعتها وفسرتها المحكمة

ولكي يتخذ القضاة المحليون قرارا بموجب الشرط 

ن يجيبوا عن 
أ
 التناسب با

أ
ن يطبقوا مبدا

أ
الثالث، يجب عليهم ا

 سؤال مفاده: هل كان الهدف يتناسب مع الوسيلة المستخدمة

لتحقيق هذا الهدف؟ ففي هذه المعادلة، تشير كلمة " الهدف" 

كـثر من القيم والمصالح الواردة في الفقرة 
أ
و ا

أ
، 2إلى واحد ا

ما 
أ
ن تتدخل الدولة في حرية التعبير. ا

أ
والتي يجوز لحمايتها ا

كلمة "الوسيلة" فتشير إلى التدخل بحد ذاته. لذلك فإن 

من "الهدف" يمثل مصلحة محددة تتذرع بها ا
أ
لدولة، مثل "ال

د .. إلخ. و"الوسيلة" هي إجراء محد".القومي"، و" النظام العام

ذ في حق شخص لممارسته لحقه في التعبير.  و نف 
أ
اعتمد ا

خذ " الوسيلة" شكل إدانة 
أ
ن تا

أ
فيمكن، على سبيل المثال، ا

و قرار بدفع تعويضات مدنية،
أ
و التشهير، ا

أ
 جنائية عن اإلهانة ا

مر بعدم النشر،
أ
و ا

أ
و  ا

أ
و منع من ممارسة مهنة الصحافة، ا

أ
ا

و مصادرة للوسائل التي جرى 
أ
تفتيش لمباني الصحيفة، ا

ي ما من خاللها ... 
أ
 .(28) إلخالتعبير عن را
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مدى التناسب على المبادئ الحاكمة  فيالقرار  يرتكزو

ن تدخال ما كان "ضروريا في  ،لمجتمع ديمقراطي
أ
فلكي يثبتوا ا

لقضاة المحليين، وكذا قضاة مجتمع ديمقراطي"، فال بد ل

كد من وجود "حاجة اجتماعية 
أ
وربية، من التا

أ
المحكمة ال

وإذا كانت  بت ذلك التقييد لممارسة حرية التعبير.ملحة" تطل  

، فإنها  السلطات الوطنية هي من يقدر حاجة اجتماعية ملحة 

وربية
أ
وفق ما تضمنته  ،في ذلك تبقى مستندة إلى المعايير ال

حكام المحكم
أ
وربية وسوابقها، فهذه المعايير هي التي ا

أ
ة ال

كبر من تلك التي توفرها القوانين الوطنية
أ
ر حماية ا  ،توف 

طراف.
أ
عليه، فإن و وسوابق المحاكم الوطنية للدول ال

وربية هي سلطة إصدار القرار النهائي 
أ
 إذا كان فيماالمحكمة ال

ادة "تقييدا" ما متوافقا مع حرية التعبير التي تحميها الم

10
(29) . 

وربية في قضيتي "سيالن 
أ
هذا وقد سبق للمحكمة ال

Zana تركيا " زانا ضد ، وTurquie Ceylan c."(30) ضد تركيا

c. Turquie"(31) دت المبادئ التي يسترشد بها في ن حد 
أ
، ا

تحديد ما إذا كان التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي، 

نه ينبغي النظر في كل قضية وفقا 
أ
نت با  ،لمعطياتهاوبي 

حاطت بها ،ومالبساتها
أ
وهامش التقدير الذي  ،والظروف التي ا

وعي التوازن بين الحق كان لدى الدولة، والنظر فيما إذا ر  

ساسي للفرد في التعبير
أ
وبين الحق الشرعي للمجتمع  ،ال

الديمقراطي في الحماية من مخاطر اإلرهاب والتنظيمات 

 اإلرهابية.

من القومي مقتضيات  /المبحث الثاني
 
حماية ال

عالم في التعبير رهاب في مواجهة حرية الإ  ومكافحة الإ

 

وربية لحقوق اإلنسان مجموعة من 
أ
قدمت المحكمة ال

من القومي 
أ
حكام القضائية التي تناولت قضية حماية ال

أ
ال

ن ، وومكافحة اإلرهاب في مواجهة حرية اإلعالم في التعبير تبي 

غلب القضايا التي بعد 
أ
ن مبرر  ،عالجتها المحكمةمطالعة ا

أ
ا

من القومي ليس دائما كافيا للحد من حرية اإلعالم 
أ
حماية ال

ن معالجة هذا النوع من  المطلبفي التعبير )
أ
ول(، كما ا

أ
ال

ي نهج "الواجبات  اإلشكالت قد يفرض على وسائل اإلعالم تبن 

 الثاني(. المطلبوالمسؤوليات" )

ول المطلب
 
من عدم ك فاية مبرر حماية  /ال

 
ال

عالم في التعبير   القومي دائما للحد من حرية الإ

وربية لحقوق اإلنسان عبر قضائها كر  
أ
ست المحكمة ال

من  ،مجموعة من المبادئ للتعامل مع قضية حرية التعبير
أ
وال

راضي ،القومي
أ
  ،وسالمة ال

أ
والسالمة العامة، ويقتضي المبدا

من
أ
نه بمجرد بلوغ المعلومات المتعلقة بال

أ
ول ا

أ
القومي  ال

و سحبها ،المجال العام، فال يجوز حظرها
أ
و معاقبة  ،ا

أ
ا

م  
أ
 الثاني فيحظر على الدول التحديد غير ناشريها. ا

أ
ا المبدا

من القومي
أ
ووسمها  ،المشروط لكل المعلومات في مجال ال

يضا وضع قيد مسبق على 
أ
بالسرية، وبالتالي، فهو يحظر ا

ن بعض ذلك ل يعن الحصول على هذه المعلومات. لكن  
أ
ي ا

حينما تكون  ،المعلومات ل يجوز في الواقع وسمها بالسرية

ن السماح لهذه المعلومات 
أ
سباب جادة لالعتقاد با

أ
هناك ا

من القومي.  ،بالوصول إلى المجال العام
أ
سيشكل تهديدا لال

ن تكون وضعية سرية المعلومات 
أ
وفضال عن ذلك، ل بد من ا

ن يتم التحقق من الحاجة
أ
إلى استمرار هذه  محددة زمنيا، وا

الوضعية بشكل دوري، فمصلحة الجمهور في معرفة بعض 

خرى في العتبار خالل  ،المعلومات
أ
ن تؤخذ هي ال

أ
يجب ا

من القومي ،عملية تصنيف
أ
 .(32)ونشر المعلومات المتعلقة بال

"، Senerوفي هذا الصدد، قضت المحكمة في قضية "سينير 

راء اإلعالم
آ
ر تصنيف ال نه حين يتعذ 

أ
تندرج  ؛ية في كونهابا

م ل، فال يجوز 
أ
ضمن خانة التحريض على العنف ضد الدولة ا

عضاء الستناد إلى دعاوى حماية السالمة اإلقليمية
أ
 ،للدول ال

من القومي
أ
و ال

أ
و منع الجريمة ،ا

أ
و الفوضى لتقييد حق  ،ا

أ
ا

ت الجمهور في الطالع عليها عبر إثقال كاهل اإلعالم بالمتابعا

 .(33)الجنائية

وربية تشك  و
أ
ل القواعد التي وضعتها المحكمة ال

من 
أ
لحالت تعارض حرية التعبير مع مصلحة الدفاع عن ال

القومي، مبادئ إرشادية ينبغي إتباعها على المستوى الوطني. 

ن يضعوا اختبار " 
أ
 ،"الضرورةفيجب على القضاة المحليين ا

 التناسب
أ
وحماية المصلحة العامة ضمن فكرهم  ،ومبدا

وني، حتى لو لم يكن النظام القانوني المحلي ينص القان

ن ينشئوا معيارا متوازنا يجيب عن 
أ
مور، وا

أ
صراحة على هذه ال

 .(34)"الضرورةسؤال "
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وزدميرو ففي قضية " سوريك
أ
 Surek and ا

Ozdemir"  دان القضاة المحليون الشاكيين بتهمة نشر دعاية
أ
ا

شه
أ
ر وبالغرامة، انفصالية، وحكموا عليهما بالسجن لمدة ستة ا

كما صودرت نسخ الجريدة. وقد كان الشاكيان نشرا مقابلتين 

الذي  ،صحفيتين مع عضو بارز في حزب العمال الكردستاني

دان سياسات السلطات التركية في جنوب شرق البالد، واصفا 
أ
ا

راضيهم
أ
كراد من ا

أ
نها ترمي إلى طرد ال

أ
وتدمير  ،إياها با

نو  المقاومة.
أ
يضا ا

أ
الحرب التي يشنها الحزب  زعم هذا العضو ا

الشعب الكردي ستستمر "حتى وإن لم يتبق منا سوى  باسم

يضا بيانا مشتركا عن 
أ
فرد واحد فقط". كما نشر الشاكيان ا

ربعة منظمات، مثلها مثل حزب العمال الكردستاني، 
أ
ا

محظورة بموجب القانون التركي، تطالب فيه بالعتراف بحق 

انسحاب الجيش التركي من الشعب الكردي في تقرير مصيره و

 كردستان.

ول النتقاد الموجه للحكومة و
أ
 –قد تناولت المحكمة ا

ن حدود النقد المباح  –وفقا لما جاء في الجريدة 
أ
مشيرة إلى ا

وسع منها في حالة النقد الموجه لمواطن  ،توجيهه للحكومة
أ
ا

ن احتواء 
أ
برزت المحكمة حقيقة ا

أ
و حتى لسياسي. كما ا

أ
عادي ا

دلى بهما عضو بارز في منظمة محظورة على المقابلتي
أ
ن اللتين ا

انتقاد شديد للسياسة الرسمية للدولة، فضال عن نقلهما لرؤية 

حادية الجانب للوضع
أ
وللمسؤولية عن الضطرابات في  ،ا

ر في حد ذاته التدخل في  ن يبر 
أ
جنوب شرق تركيا، ل يمكن ا

ن الم
أ
ي المحكمة ا

أ
قابلتان حرية الشاكيين في التعبير. ففي را

ما سمح للجمهور بتكوين رؤية حول قدمتا مضمونا إعالميا قي  

الحالة النفسية لهؤلء الذين يشكلون القوة الدافعة وراء 

المعارضة السياسية الرسمية في جنوب شرق تركيا، وبتقييم 

ن 
أ
ت المحكمة ا

أ
المخاطر التي ينطوي عليها النزاع. كما را

ترام الكافي لحق السلطات المحلية فشلت في إظهار الح

ن ،الجمهور في الطالع على وجهة نظر مختلفة
أ
الوضع في  بشا

جنوب شرق البالد، بصرف النظر عن مدى تقبلهم لوجهة 

سباب التي 
أ
ن ال

أ
النظر تلك.  وختاما استقرت المحكمة على ا

قدمها القضاة المحليون إلدانة الشاكيين رغم منطقيتها، ل 

 . (35)التعبيرتكـفي لتبرير تقييد حريتهما في 

ذربيجان 
أ
 .Fatullayev vوفي قضية "فاتولييف ضد ا

Azerbaijan محرر  المدعي، وهو"، التي تتعلق بتعرض

ن انتقد في لصحيفة، 
أ
عوام ونصف بعد ا

أ
لسجن لمدة ثمانية ا

الداخلية لحكومة /الخارجية و ؛مقالته التحركات السياسية

ذربيجان
أ
عمال إر  ،ا

أ
شارت على نحو يشجع على القيام با

أ
هابية. ا

وروبية لحقوق اإلنسان إلى
أ
نه لم يكن واضحا من  :المحكمة ال

أ
ا

ثير
أ
نها قادرة على التا

أ
ي درجة من  ،كـتابات المدعي ا

أ
و ممارسة ا

أ
ا

حداث التي نوقشت في المقالت. كما 
أ
ي من ال

أ
السيطرة على ا

ي موافقة
أ
نه لم يعرب عن ا

أ
ي هجوم من  ،ا

أ
ييدا ل

أ
و حجج تا

أ
ا

المعلومات  هي: نقلمهمته كصحفي هذا القبيل. لقد كانت 

ن القضايا السياسية ذات الصلة
أ
فكار بشا

أ
والتعبير عن  ،وال

ن
أ
راء بشا

آ
العواقب المستقبلية المحتملة لقرارات اتخذتها  ؛ال

ذربيجان. 
أ
ن تدخل السلطات ل  تخ  لحكومة ا

أ
ص المحكمة إلى ا

ذربيجانية لم يكن متناسبا ويتعارض مع المادة 
أ
من  10ال

وربية لحقوق اإلنسانالتفاقية ا
أ
 .(36)ل

ع /الثاني المطلب الم بنهج ضرورة تقّيد وسائل الإ

 "الواجبات والمسؤوليات"

وربا بتاريخ 
أ
ت لجنة وزراء ا إعالنا  2005مارس  2تبن 

 بالنسبة لوسائل اإلعالم في إطار ،حول حرية التعبير واإلعالم

نه هذا اإلعالن حث   :مكافحة اإلرهاب، ومن بين ما تضم 

وربية على عدم إدراج قيود 
أ
السلطات العمومية بالبلدان ال

 ،واإلعالم بالنسبة لوسائل اإلعالم ،جديدة على حرية التعبير

إل  إذا كانت ضرورية ومتناسبة مع المجتمع الديمقراطي، مع 

ن النصوص القانونية وبقية التدابير النافذ
أ
كد بداية من ا

أ
ة التا

عدم اتخاذ تدابير لت العامة غير كافية. كما دعت السلطا

ن اإلرهاب وتلك الداعمة لإلرهاب
أ
 .(73)تساوي بين التقارير بشا

اإلعالن وسائل اإلعالم والصحفيين  ادعوبالمقابل، 

تية:
آ
خذ بعين العتبار للعوامل ال

أ
 بضرورة ال

التحلي بروح المسؤولية في إطار معالجة قضايا   -

ساعدة المجموعات اإلرهاب، حتى ل تسهم تلك المعالجة م

نو اإلرهابية على تحقيق غاياتها.
أ
خص ا

أ
 على وسائل اإلعالم بال

ل تسهم في ترسيخ الشعور بالخوف من العمليات اإلرهابية، 

ن تمنح لإلرهابيين منابر إعالمية مبالغ فيها
أ
 .ول ا

خذ بعين العتبار بالدور ال -
أ
الذي يمكن  كبيرال

ن تلعبه في جهود م
أ
 ،كافحة خطاب الكراهيةلوسائل اإلعالم ا

ن العنف، باإلضافة إلى ترقية التفاهم المتبادل بي إلىوالدعوة 

 .الشعوب
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الوعي بالمخاطر التي قد تنجم بطريقة لإرادية عن  -

نها  ،تعابير الصحافة ووسائل اإلعالم
أ
والتي قد تصنف على ا

جانب
أ
و معادية لال

أ
و خطابات للكراهية ،تعابير عنصرية ا

أ
 .  (83)ا

ن واستمر 
أ
وربية في مكافحة اإلرهاب إلى ا

أ
ت الجهود ال

وربا للوقاية من اإلرهاب بتاريخ
أ
جت بإبرام اتفاقية مجلس ا  تو 

برز ما تضمنته هو التنصيص على (39) 2005ماي  16
أ
، ولعل ا

جرائم اإلرهاب،  ارتكابتجريم فعل التحريض العلني على 

علني من التفاقية يقصد بعبارة "التحريض ال 5ووفقا للمادة 

ي عملية نشر 
أ
ي  Diffusionعلى ارتكاب جريمة إرهابية" ا

أ
و ا
أ
ا

خر يتيح بث رسائل للجمهور بقصد التحريض على 
آ
شكل ا

ارتكاب جريمة إرهابية، وهذا حينما يترتب على ذلك السلوك 

عمال إرهابية، وسواء 
أ
و مجموعة ا

أ
 ادعمخاطر ارتكاب عمل ا

و غير مباشرة إلى 
أ
ارتكاب جرائم هذا السلوك بطريقة مباشرة ا

م ل إرهابية
أ
 .ا

طراف 2، فقرة 5قد فرضت المادة و
أ
، على ال

المتعاقدة ضرورة اعتماد التدابير التي تراها ضرورية لتبني 

فعال التحريض العلني على ارتكاب جريمة 
أ
التجريم الجنائي ل

، عندما ترتكب على 1إرهابية، على النحو المحدد في الفقرة 

من ذات  8ت المادة نص  و تعمدة.نحو غير قانوني وبصورة م

ن اإلدانة بجرم التحريض العلني على ارتكاب 
أ
التفاقية على ا

ة. ل يرتبط بالضرورة بارتكاب الجريمة اإلرهابي ،جريمة إرهابية

من التفاقية على تقيد كل طرف متعاقد  12كما نصت المادة 

بالتزاماته بموجب قواعد حقوق اإلنسان، وبالذات تلك 

 ات المرتبطة بحماية حرية التعبير، وهذا بمناسبة وضعاللتزام

فعال التحريض العلني على 
أ
النصوص القانونية لتجريم ا

 ووضعها موضع التنفيذ.  ،اإلرهاب

ن 
أ
وربية با

أ
كدت المحكمة ال

أ
وفي مسايرة لذات النهج، ا

حرية التعبير ليست مطلقة، بل هي نفسها تتضمن "واجبات 

نية من المادة العاشرة، فهي ومسؤوليات" حسب الفقرة الثا

والمسؤوليات  ،بالمحصلة حرية نسبية. وتؤثر هذه الواجبات

والموظفين العموميين الذين قد  الصحفيين،بشكل كبير على 

يحرمون من حماية التفاقية في سياق مكافحة اإلرهاب بعد 

حداث 
أ
يلول / سبتمبر 11ا

أ
 .(40)ا

نه وفقا لمنطق "الواجب
أ
رت المحكمة با ات وقد ذك 

صل في ممارسة حرية التعبير، فإن 
أ
والمسؤوليات" المتا

 10استفادة الصحفيين من الحماية المكـفولة بموجب المادة 

جل تقديم 
أ
يتوقف على كونهم يتصرفون بحسن نية من ا

خالقيات العمل تمعلومات دقيقة وموثوق بها بما 
أ
تفق وا

دت المحكمة ذلك في قضية "سينير (41)الصحافي ك 
أ
. وقد ا

Sener "ن "واجبات ومسؤوليات
أ
دت على ا ين شد 

أ
"، ا

همية خاصة في حالت الصراع 
أ
والتوتر، اإلعالميين تكـتسب ا

ن توخي الحذر مطلوب كما
أ
ت المحكمة با

أ
خاصة حينما  ،را

راء تتضمن التحريض على العنف 
آ
يجري لفت النتباه إلى نشر ا

وإل يصبح اإلعالم وسيلة لنشر الكراهية والترويج  ،ضد الدولة

 . (42)عنفلل

ن العرض 
أ
شارت المحكمة إلى ا

أ
وفي القضية نفسها، ا

وهو مالك ورئيس تحرير جريدة  –الذي قام مقدم الدعوى 

سبوعية 
أ
مقال تضمن انتقادات حادة  :بنشره هو عبارة عن –ا

كراد في  ،لسياسات الحكومة
أ
من مع ال

أ
ولتعامل قوات ال

ن بعض العبارات صيغت بلهجة عدائ
أ
ية. جنوب شرق تركيا، وا

 
 
ي العنفإل ن المقال ل يزك 

أ
ن المحكمة استقرت على ا

أ
ول  ، ا

و المقاومة المسلحة، وبالتالي فإن  ،يحرض على النتقام
أ
ا

. 10اإلدانة الجنائية الموقعة على مقدم الدعوى تخالف المادة 

م الدعوى لم يتجاوز حدود واجباته ومسؤولياته في  ،فمقد 

جهة نظر مختلفة حول الصراع والتوتر، بل قدم للجمهور و

، بغض النظر عن مدى عدم مواءمة  الوضع بجنوب شرق تركيا 

 . (43)وجهة النظر تلك بالنسبة للجمهور 

كالين " قضايافي  نفسه وقد اتبعت المحكمة النهج

وزكايا ضد تركيا"،  KALIN C. TURQUIE ضد تركيا
أ
 "ا

OZKAYA C. TURQUIE  ،"سلي جوناز
آ
 ASLI GÜNEŞ "ا

c. TURQUIE " ، هاليس دوجان ضد تركيا ""HALİS 

DOĞAN c. TURQUIE ،" " نه رغم اللهجة
أ
نة ا مبي 

والنقد الالذع للحكومة التركية الذين تضمنتها كل  ،العدائية

و ساسها توبع المدع 
أ
، إل ن في هذه القضاياالمقالت التي على ا

نها مع ذلك لم 
أ
و  ،ولم تحرض على النتقام ،العنف تزك  ا

أ
ا

سلحة، وبالتالي فإن اإلدانات الجنائية الموقعة المقاومة الم

10فيها تخالف المادة  هاعلى
(44).    

ول يدخل التحريض على العنف في نطاق الحماية 

، وتحديدا عندما يصاغ التحريض 10المكـفولة بموجب المادة 

على العنف بشكل متعمد ومباشر، وتكون هناك إمكانية 
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"، (3Sürek) 3ريك حقيقية لوقوع العنف. ففي قضية "سو 

نه: "حرب 
أ
كراد با

أ
وفيها وصف المقال نضال التحرر الوطني لال

ضاف صاحب المقال 
أ
ضد قوات الجمهورية التركية"، وا

ي المحكمة، 
أ
حا: "نريد شن  نضال تحرري شامل". وفي را مصر 

لقد ربط المقال المطعون عليه نفسه بحزب العمال 

مسلحة كوسيلة ووجه دعوة لستخدام القوات ال ،الكردستاني

لتحقيق الستقالل الوطني إلقليم كردستان. كما لحظت 

ن المقال قد نشر في سياق اضطرابات خطيرة بين 
أ
المحكمة ا

عضاء حزب العمال الكردستاني تضمنت وقوع 
أ
من وا

أ
قوات ال

رواح
أ
حكام الطوارئ في مناطق  ،خسائر كبيرة في ال

أ
وفرضا ل

لسياق، ل بد من في مثل هذا او واسعة بجنوب شرق تركيا.

اعتبار مضمون المقال قادر على التحريض على استمرار العنف 

ن اللجوء إلى  :الرسالة المنقولة للقارئ هي في المنطقة. بل إن  
أ
ا

العنف يعد إجراء ضروريا ومبررا للدفاع عن النفس في وجه 

ن إدانة و المعتدي.
أ
ت المحكمة، بعد هذا التقييم، ا

أ
قد را

عي ل تتعارض م 10ع المادة المد 
(45). 

دين فيها (1Sürek) 1وفي قضية "سوريك 
أ
" التي ا

المدعي باعتباره مالك الجريدة التي نشرت رسالتين للقراء 

عمال العسكرية التي نفذتها القوات التركية في 
أ
تدين بشدة ال

ن المدعي لم  جنوب شرق تركيا. قضت  
أ
نه حتى ولو ا

أ
المحكمة با

راء الوارد
آ
نه وف  يربط نفسه شخصيا بال

أ
ر ة في الرسالتين، إل ا

ن لكاتبيهما نافذة إلثارة العنف والكراهية. ووفقا للمحكمة، كا

سلطة رسم التوجه  –باعتباره مالكا للجريدة  –للمدعي 

 ،التحريري للجريدة، ومن ثم كان ملزما بإتباع الواجبات

والصحفيون بالجريدة  ،والمسؤوليات التي تتبعها هيئة التحرير

همية  ،قديم المعلومات إلى الجمهور في جمع وت
أ
والتي تحظى با

كبر في حالت النزاعات والتوترات
أ
 .(46)ا

 قضية " هوكاو جولري وفي ذات السياق دائما، وفي 

HOCAO ĞULLARI " دينت فيها المدعية من
أ
، والتي ا

من الدولة التركية، نتيجة نشرها لمقالين 
أ
 -طرف محكمة ا

تضمنا دعوات  -لة الناشرةرئيسة هيئة تحرير للمج :بوصفها

وربية 
أ
كراد عن تركيا. وقد كان نهج  المحكمة ال

أ
انفصالية لال

ساس على
أ
 ،قراءة التعبيرات الواردة في المقالين :يرتكز بال

ن 
أ
وربطهما بالسياق العام لنشرهما، لتخلص المحكمة إلى ا

المقال الثاني على وجه التحديد، والمعنون بـ " الشباب يعني 

، بلغته وتعبيراته " jeunesse veut dire la rébellionالتمرد 

كراد الذين قضوا في النزاع  ،المستخدمة
أ
بطال ال

أ
وإشادته بال

المسلح ضد القوات التركية الحكومية، وبتذكيره للشباب 

ن ل ثورة دون ضريبة للدم، واستخدامه 
أ
كراد وذويهم با

أ
ال

جل الموت وليس ل
أ
لعودة" لتعابير على شاكلة "جئنا هنا من ا

ن المقال في عمومه 
أ
وغيرها، كلها تدل  بما ل يدع مجال للشك ا

يحرض على العنف ويدعوا للكراهية، بطريقة تتنافى مع روح 

ساسية التي تضمنتها ديباجة التفاقية  ،التسامح
أ
والقيم ال

وربية لحقوق اإلنسان، مما يجعل تدخل السلطات التركية 
أ
ال

 . (47)فاقيةمن الت 10مبررا وفقا للمادة 

راء و
آ
ن ال

أ
لئن كان صحيحا، حسب المحكمة دائما، با

راء 
آ
المعرب عنها في المقال ليست بالضرورة مطابقة ل

رت لكاتبها نافذة  خيرة، مع ذلك، وف 
أ
عية، ولكن هذه ال المد 

إلثارة العنف والكراهية. وبصفتها رئيسة تحرير للمجلة، كانت 

ة، ومن ثم فإنها لديها سلطة رسم التوجه التحريري للمجل

ر ملزمة بإتباع الواجبات والمسؤوليات التي تتبعها هيئة التحري

والصحفيون بالجريدة في جمع وتقديم المعلومات إلى الجمهور 

كبر في حالت النزاعات والتوترات
أ
همية ا

أ
 . (48)والتي تحظى با

ن 
أ
يضا بصدد نهج "الواجبات والمسؤوليات" با

أ
يشار ا

وربية قد اعت
أ
 ،مدت على وسيلة اإلعالم المستخدمةالمحكمة ال

خرون 
آ
ثير، ففي قضية " بيتي بورسيل وا

أ
ومدى قدرتها على التا

يرلندا 
أ
"، التي  Betty Purcell and others v. Irelandضد ا

يرلندية على الصحفيين 
أ
تعلقت بحظر عام فرضته السلطات ال

ي مقابالت
أ
و لقاءات صحفية ،بعدم بث ا

أ
و تسجيل  ،ا

أ
ا

ي شخص ينتمي البيانات التي 
أ
حد المنظماتيعلنها ا

أ
 ل

مر الوزاري 
أ
الذي صدر بهذا  ،المحظورة المدرجة في ال

ن 
أ
شارت المحكمة إلى ا

أ
الخصوص. وفي فصلها في القضية، ا

الغرض من تلك القيود هو منع ممثلي المنظمات اإلرهابية 

ومؤيديهم السياسيين من إمكانية استخدام وسائل  ،المعروفة

 ،ومنظماتهم ،كمنصة للدفاع عن قضيتهماإلعالم اإلذاعية 

ن هذه القيود، 
أ
ونقل النطباع عن شرعيتها. وعلى الرغم من ا

ب للصحفيين بعض اإلزعاج حسب المحكمة دائما، قد ت   سب 

نها مع ذلك تبقى مقبولة 
أ
في ممارسة واجباتهم المهنية، إل ا

نت  يها، بي 
أ
و"ضرورية في مجتمع ديمقراطي". ولتدعيم را

ن اإلذاعة والتلفزيون وسائل إعالم  المحكمة في
أ
هذا الصدد با
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ثير كبيرة مقارنة بوسائل اإلعالم المطبوعة، 
أ
ذات قوة تا

و الصحفي بالتصحيح ،وإمكانيات قيام المذيع
أ
و التفسير ،ا

أ
 ،ا

دلى به على الراديو
أ
ي بيان ا

أ
و التعليق على ا

أ
و التلفزيون ،ا

أ
 ،ا

في تعد محدودة بالمقارنة مع تلك المتاحة للصحفيين 

الصحافة المطبوعة. ويضاف إلى ذلك مخاطر استغالل فرصة 

و التصريحات التي تبث  مباشرة على الهواء 
أ
إعالن البيانات ا

 . (49)خطر نقل رسائل مشفرة عبرها

المنطق الذي اعتمدته المحكمة في هذه  إن هذا

كبر للمسؤولية الجتماعية لوسائل 
أ
القضية يعطي وزنا ا

نه ف
أ
ح با ي عالم يواجه فيه الفرد هذا التدفق اإلعالم، ويوض 

و
أ
 /الهائل من المعلومات من خالل وسائل اإلعالم التقليدية ا

صحاب الخطابات 
أ
اإللكـترونية، بما يرافق ذلك من تزايد لعدد ا

هميته 
أ
خالق الصحفية تزداد ا

أ
اب، فإن رصد المتثال لال والكـت 

نت ذلك المحكمة في قضية "ستول ضد  كذلك، مثلما بي 

خذ في العتبار Stoll c. Suisse "(50)سويسرا 
أ
ن ال

أ
.  كما ا

 
أ
ن يساهم في بناء صحافة ل

أ
نه ا

أ
خالقيات مهنة الصحافة من شا

 . (51)ذات نوعية

كـثر حداثة
أ
 المحكمة، وهيعرضت على  وفي قضية ا

التي ، " Affaire Leroy c. Franceفرنسا ي ضد لور قضية "

دين فيها
أ
سي بتهمة " لوري" من طرف القضاء الفرنالسيد  ا

و الترويج لإلرهاب من جهة، 
أ
جريمة المشاركة في الدعاية ا

 de complicité d’apologie duوجريمة الدعاية لإلرهاب 

terrorisme et d’apologie du terrorisme (52) ويتعلق .

ام كاريكاتير، بتاريخ  مر هنا بقيام "لوري" وهو رس 
أ
 11ال

العالمية  ، وفي خضم ضرب برجي التجارة2001سبتمبر 

ربع بنايات 
أ
بنيويورك، بإعداد رسم كاريكاتوري تضمن رسما ل

تربة بعد ارتطامها بطائرتين، 
أ
شاهقة العلو تواجه سحابة من ال

مع استعارته لصيغة عبارة إشهارية لعالمة تجارية مشهورة 

 Nous(، وكـتب: " لقد حلمنا جميعا ... فعلتها حماس )سوني

en Avions tous réve ... le HAMAS l’a fait / We have 

all dreamt of it . . .Hamas did it  وقد تم نشر هذا ."

سبوعية الباسكية 
أ
الكاريكاتير في الصفحة الثالثة من ال

"Ekaitza  وقد 2001سبتمبر  13بتاريخ  787" في العدد .

ن الرسم الكاريكاتوري بما تضمنه 
أ
وجدت المحاكم الفرنسية ا

ساوي لبرجي التجارة العالميةمن ربط بين التدمير ال
أ
وبين  ،ما

عمال العنف، وبإرفاق هذا الرسم بعبارة مديح ل 
أ
عمل من ا

ن يولد 
أ
لبس فيها كـتعبير عن حلم، فكل ذلك من شانه ا

شعورا رائع لعملية القتل التي صاحبت تفجير البرجين. 

نه من المناسب 
أ
ى القضاء الفرنسي ا

أ
وباإلضافة إلى ذلك، را

ءم مع الضطرابات التي لحقت بالنظام العام توقيع عقوبة تتال

 .(53)في منطقة حساسة بشكل خاص للنشاط اإلرهابي

وبعد قيام السيد " لوروي" بتقديم شكوى تحت رقم 

وربية لحقوق اإلنسان بتاريخ 03/36109)
أ
مام المحكمة ال

أ
( ا

2003نوفمبر  12
ن (54)

أ
خيرة هو ا

أ
ي لدى هذه ال

أ
، كان الرا

مت بفحص القضية بناء على سياقها وفقا المحاكم الفرنسية قا

وربية، لتخلص المحكمة  10لمتطلبات المادة 
أ
من التفاقية ال

نه بالنظر إلى
أ
وربية إلى ا

أ
ي كون العمل الفني للشاكي صدر ف :ال

ن تكون غائبة عن ذهنه، فإن إدانته من
أ
 ظل ظروف ل ينبغي ا

ثيرات هذا طرف المحاكم
أ
ن تا

أ
رة. كما ا النوع  الفرنسية تعد مبر 

عمال اإلرهابية 
أ
من الرسائل في منطقة جد حساسة اتجاه ال

وربية دائما، سندا ومبررا 
أ
يضا، وفقا للمحكمة ال

أ
تشكل ا

 . (55)حرية التعبير للطرف الشاكيل اللتدخل وتقييد

 اتمةخ

تناولت الدراسة بالبحث والتحليل مقاربة المحكمة 

وربية لحقوق اإلنسان
أ
الحاجة إلى  في تعاملها مع معادلة ،ال

حماية حرية وسائل اإلعالم في التعبير من جهة، وضرورة 

من القومي من مخاطر 
أ
ممارسة الدول لحقها في حماية ال

تي:و اإلرهاب.
آ
برز نتائج الدراسة في ال

أ
 يمكن إجمال ا

  وربية لحقوق اإلنسان على دور
أ
كيد المحكمة ال

أ
تا

الصحافة في الرقابة السياسية، وعلى واجبها في نقل 

فكار حول المسائل السياسية تمام
أ
كما في  االمعلومات وال

ن العام. فتقديم 
أ
خرى من الشا

أ
المسائل المنتمية للمجالت ال

فكار ليس فقط مهمة الصحافة، بل من 
أ
هذه المعلومات وال

 حق الجمهور تلقيها. 

  فضل
أ
حرية الصحافة توفر للجمهور واحدا من ا

فكار 
أ
راء حول ا

آ
ومواقف الزعماء السبل لكـتشاف وتشكيل ا

ن حرية النقاش السياسي تقع بالتالي في صميم 
أ
السياسيين، وا

مفهوم المجتمع الديمقراطي. ولهذا السبب تسبغ المحكمة 

حماية كبيرة جدا على انخراط الصحافة في  10بموجب المادة 

 النقاش السياسي.
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  ل تقتصر طرق التعبير المحمية بموجب المادة

و المنطوقة، لكنها تمتد لتشمل على الكلمات، المكـتوب 10
أ
ة ا

يضا الصور 
أ
فعال التي يراد منها التعبير عن  ،والرسوم ،ا

أ
وال

و تقديم معلومة
أ
 10وعالوة على ذلك، تسبغ المادة . فكرة ا

فكار، بل وعلى 
أ
حماية ليس فقط على مضمون المعلومات وال

يضا
أ
فكار ا

أ
 . الهيئة التي يتخذها التعبير عن هذه المعلومات وال

 وربية لحقوق  17ل نص المادة يمث
أ
من التفاقية ال

و حرية  ،إساءة استعمال حق عاإلنسان وسيلة قانونية لمن
أ
ا

سس التي تقوم عليها 
أ
الشخص بطريقة تتنافى مع القيم وال

سيئ 
أ
وربية، وبالتالي يمكن استخدامها إذا ما ا

أ
التفاقية ال

 استخدام وسائل اإلعالم لحريتها في التعبير.

 وربية لصالح النهج القانوني تميل المحك
أ
مة ال

وربية، وفقا للقيود  10الذي تضمنته المادة 
أ
من التفاقية ال

من  10/2المفروضة على حرية التعبير المذكورة في المادة 

وربية. 
أ
 التفاقية ال

   وربية لحقوق اإلنسان عبر كر
أ
ست المحكمة ال

ير حرية التعبقضائها مجموعة من المبادئ للتعامل مع قضية 

من القومي
أ
ولوال

أ
 ال

أ
نه بمجرد بلوغ  :، ويقتضي المبدا

أ
ا

من القومي المجال العام، فال يجوز 
أ
المعلومات المتعلقة بال

و سحبها ،حظرها
أ
 الثاني ،ا

أ
ما المبدا

أ
و معاقبة ناشريها. ا

أ
 :ا

فيحظر على الدول التحديد غير المشروط لكل المعلومات في 

من القومي ووسمها بالسرية.
أ
 مجال ال

 كي
أ
نه تا

أ
وربية لحقوق اإلنسان على ا

أ
د المحكمة ال

صل في ممارسة  ؛الواجبات والمسؤوليات"" :وفقا لمنطق
أ
المتا

حرية التعبير، فإن استفادة الصحفيين من الحماية المكـفولة 

يتوقف على كونهم يتصرفون بحسن نية  ،10بموجب المادة 

جل تقديم معلومات دقيقة
أ
وموثوق بها بما يتفق  ،من ا

خالقيا
أ
ن "واجبات وا

أ
دت على ا ت العمل الصحافي. وشد 

همية خاصة في حالت 
أ
ومسؤوليات" اإلعالميين تكـتسب ا

 الصراع والتوتر. 

   وربية في إطار مكافحة اإلرهاب بي
أ
نت المحكمة ال

نه ينبغي النظر في كل قضية وفقا
أ
 ،ومالبساتها ،لمعطياتها :با

حاطت بها وهامش التقدير الذي كان لدى
أ
 والظروف التي ا

ساسالدولة، والنظر فيما إذا روعي التوازن بين الحق 
أ
للفرد  ال

في  ،وبين الحق الشرعي للمجتمع الديمقراطي ،في التعبير

 الحماية من مخاطر اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية.

خيرا، قد يكون من المناسب بالنسبة للقاضي       
أ
ا

ى هذا النهج ن يتبن 
أ
سه الذي مار  الوطني في مختلف الدول ا

وربية لحقوق اإلنسان
أ
في تحقيق التوازن  ،قضاة المحكمة ال

غلب بلدان 
أ
المطلوب بين الحماية المكرسة دستوريا في ا

العالم لحرية التعبير، وبالذات ما ارتبط منها بالممارسة 

لحقها السيادي في  في الوقت نفسهاإلعالمية، وممارسة الدولة 

 حماية 
أ
لتي تزداد يوما بعد ا ،منها القومي من مخاطر اإلرهابا

صبح حيثيوم، 
أ
خير ا

أ
 ؛ظاهرة عابرة للحدود بإمكانها هذا ال

قد يكون منطلق و وحكومات. ،وإسقاط نظم ،تقويض دول

ن  هذا المقترح هو 
أ
غلب القوانين المقارنة الوطنية  ا

أ
 تضما

حكام
أ
وربية لحقوق  اا

أ
شبيهة بتلك الواردة في التفاقية ال

 اإلنسان.

يضا بالنسبة للجامعاتقد يكون من الو     
أ
 ،مناسب ا

ن تقوم بنشر  ،والمراكز البحثية بالتعاون مع وزارات العدل
أ
ا

وربية في هذا المجال
أ
حكام الصادرة عن المحكمة ال

أ
 ،ال

  وترجمتها وإتاحتها للقاضي الوطني. 
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 الهوامش
تي: 10تنص المادة  .1

أ
ن ما يا

أ
ولى على ا

أ
 ، في فقرتها ال

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou 
de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération 
de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d’autorisations. ». 
Voir : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rome, 4.XI.1950. 

(https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre) (24/12/2018). 
وربية لحقوق اإلنسان"، في: رجب سعد طه )تحرير 10مونيكا ماكوفي، "دليل إرشادي حول تطبيق المادة  .2

أ
ديامن التفاقية ال

أ
 ن(، ال

 .409قوق اإلنسان )دون ذكر سنة النشر(، ص وحرية التعبير: إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات ح
3. European Court of Human Rights, Judgment, Lingens v. Austria, Application n° 9815/82, 8 July 1986, para. 41. 
4. Comité d’Experts sur le Terrorisme (CODEXTER), Recueil de la Jurisprudence Pertinente de la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme sur l’Apologie du Terrorisme (2004-2008), Strasbourg : Conseil de l’Europe (mars 2008), p. 12. 
(http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200804/20080403ATT25640/20080403ATT25640FR.pdf ) ( 

15/01/2017). 
5. Lingens v. Austria, Op. Cit., para. 46. 
6. European Court of Human Rights, Judgment, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, Application  n° 13778/88 , 25 June 

1992, para. 65. 
7. European Court of Human Rights, Judgment, Jersild v. Denmark, Application n° 15890/89, 01 Sep 1994, 

para. 35. 
8. Jersild v. Denmark, op. cit., para. 37. 
9. European Court of Human Rights, Judgment, Thoma v. Luxembourg, Application  n° 38432/97 , 29 March 

2001, para. 64. 
10. Comité d’Experts sur le Terrorisme (CODEXTER), Op. Cit., p.12. 

 .417مونيكا ماكوفي، مرجع سابق، ص  .11
12. See: European Court of Human Rights, Judgment, Arslan v. Turkey, Application n° 23462/94, 8 July 1999. 

تي:10تنص المادة  .13
أ
ن ما يا

أ
ولى على ا

أ
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أ
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  على ما يلي: " تعلن/35/3تنص المادة   .21
أ
ي قبول عدم المحكمة ا

أ
ت في حال 34 بالمادة عمالً  مرفوع التماس ا

أ
 : را

ن
أ
حكام مع متعارض اللتماس ا

أ
و التفاقية ا

أ
و المسوغات في سوء عن وحبوض بروتوكولتها، وينم ا

أ
 الستعمال؛ ..." في ا
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ي المحكمة على ما يلي:" ترد   35تنص الفقرة الرابعة من المادة  .22
أ
 هذا على تصرفال لها ويجوز  .المادة بهذه عمالً  مقبول غير تعتبره التماس ا

ي في النحو
أ
 .مراحل اإلجراءات" من مرحلة ا
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تي:10ادة تنص الم .26

أ
ن ما يا

أ
 ، في فقرتها الثانية على ا
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53. Ibid., paras. 5-6, 11-12. 
ن  34تنص المادة  .54

أ
تي: " للمحكمة ا

أ
 المعنونة بـ " الطلبات الفردية"، على ما يا

أ
و منظمة غير حكومية ا

أ
ي شخص ا

أ
و مجموعة تتلقى طلبات من ا

و في البروتوكولت المل
أ
طراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في التفاقية ا

أ
حد ال

أ
نها ضحية انتهاك من جانب ا

أ
عي ا فراد تد 

أ
وتتعهد  حقة بها.ا

ي وسيلة سبيل الممارسة ا
أ
ن ل تعرقل با

أ
طراف السامية المتعاقدة با

أ
 .لفعالة لهذا الحق"ال

55. Affaire Leroy c. France, Op. Cit., para. 45. 
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the level of the cognitive style (Independence / dependance) of the first year learners. In the light of the 
gender and academic specialty variables 

رسال:  21-06-2020اترخي القبول:                     05-05-2019 اترخي الإ

 املس يةل –جامعة محمد بوضياف - بدلية بن زطة

Baldia.Benzetta@Univ-Msila.Dz 

 الملخص

ل في مقابل العتماد على المجال  سلوب المعرفي " الستقال
أ

" لدى اإلدراكيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى ال

شكال المتضمنة )الصورة 
أ

ولى ثانوي في ضوء متغيري الجنس والتخصص الدراسي، حيث تم اعتماد مقياس ال
أ

المتعلمين بالسنة ال

نور الشرقاوي(، على عينة مكونة من 
أ

ببلدية المسيلة، وقد  مساعديهمتعلما نظاميا بثانوية دمحم الشريف  114الجمعية للباحث ا

سفرت
أ

تية:الدراسة على النتا ا
آ

ل في مقابل العتماد على المجال  ئج ال سلوب المعرفي الستقال
أ

متوسط لدى  اإلدراكيمستوى ال

ولى ثانوي.
أ

ل المتعلمين سنة ا تغزى لمتغير  اإلدراكيالعتماد على المجال  -ل توجد فروق دالة بين متوسطات درجات الستقال

 الجنس والتخصص الدراسي.

سلوب: المفاتيحالكلمات  
أ

ل في مقابل العتماد على المجال  ال ولىالمتعلمون بالسنة  اإلدراكي،المعرفي الستقال
أ

 ثانوي. ا
Résumé  

L'étude visait à identifier le niveau de style cognitif (indépendance / dépendance) des apprenants de 

première année. À la lumière des variables de genre et de spécialité académique. L'échelle des "formes 

contenant les images collectives" du chercheur "ANWAR MOHAMED ELSHARQUAUI" a été adaptée sur un 

échantillon de (114) apprenants réguliers de l'école secondaire "MOHAMED CHERIF MESSAADIA" à M 'sila 

city.- Les résultats de l'étude sont les suivants:- le niveau du style cognitif (indépendance / dépendance) sur le 

champ de perception était moyen pour les apprenants secondaires du second degré.- il n'y a pas de différences 

significatives entre les degrés moyens de (indépendance / dépendance) du champ de perception attribuables aux 

variables de genre et académique. 

Mots-clés : - style cognitif (indépendance / dépendance) - apprenants de deuxième année. 

Abstract 

The Study aimed to identify the level of the cognitive style (Independence / dependance) of the first year 

learners. In the light of the gender and academic specialty variables. The scale of "shapes containing the 

collective pictures" of the researcher "ANWARMOHAMED ELSHARQUAUI", was adapt on a sample of (114) 

regular learners at the secondary "MOHAMED CHERIF MESSAADIA school" in M'sila city.- The results of the 

study were as Following:- the level of the cognitive style (Independence / dependance) on the perception field 

was average for the 1etsecondaryyearlearners.- there's no significant differences between medium degrees of  

(Independence / dependance) on the perception fiel disattributed to the variables of gender and academic. 

Key wards:  cognitive style (Independence / dependance)- 1etsecondaryyearlearners. 
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 مقدمـة

يتحدد السلوك اإلنساني بجملة المحاولت الموجهة 

إلى إشباع الحاجات المختلفة لذا فإنه يخضع إلى خبرات الفرد 

ر تفاعله مع الشروط المادية والجتماعية التي يتوفالناشئة عن 

سس 
أ

و مجاله السلوكي وبدورها هذه الخبرات تتا
أ

عليها حيزه، ا

على عملية اإلدراك التي تمثل طريقة التفسير وإعطاء المعاني 

حداث والمواقف المنتهجة من قبل الفرد.
أ

 للمثيرات وال

قر المعرفيون عبر مقارباتهم القائمة على خرائط 
أ

لقد ا

ن هناك كيفيات عقلية تعتبر بمثابة 
أ

معالجة المعلومات با

فراد في 
أ

عادات فكرية مستقرة نسبيا، تترتب عنها استجابات ال

عن الفروق فيما بينهم في  مسؤولةشكل تفضيلي، وهي 

اقف الممارسات المعرفية، وكذلك في المجال الجتماعي  ومو

ساليب 
أ

التعلم وحل المشكالت، تم ترسيمها بمصطلح "ال

المعرفية"، والتي تعددت تصنيفاتها في البحوث والدراسات 

ل في مقابل العتماد على المجال  سلوب الستقال
أ

منها ا

فراد إلى فئتين فئة تحليلية تستند إ
أ

لى اإلدراكي، الذي يقسم ال

خر كإطار  الذات كإطار مرجعي، وفئة شمولية تستند إلى
آ

ال

بعاد الشخصية ترتقي عبر المراحل النمائية 
أ

ن ا
أ

مرجعي. ول

ثر من العوامل البيولوجية، 
أ

إن والثقافية ف والجتماعيةللفرد با

سس على سلسلة 
أ

من الطفولة إلى  اإلرتقاءاتالبعد اإلدراكي يتا

الرشد. ولعل مرحلة التعليم الثانوي تهيكل وحدة سلوكية 

 بتوظيفهامتعلم الذي يواكب المراهقة تكاملية، يتسم فيها ال

عاطفية. واجتماعية، وعقلية، تجعله واضحا في إدراكاته 

لحاجاته الشخصية، وراغبا في تحديد معنى لوجوده، عبر 

كيد ذاته 
أ

طر  وانتمائهتا
أ

ئ قيفي ا سرية، مما يجعله  عال
أ

خارج ا

خرين، 
آ

لية عن ال يتموضع بين اإلحساس بالتمايز والستقال

 حساس بالتبعية والعتمادية.في مقابل اإل

من هذه المنطلقات حاولنا عبر هذه الدراسة الكشف 

ولى ثانوي في 
أ

ل لدى المتعلمين بالسنة ا عن مستوى الستقال

 مقابل العتماد على المجال.

شكالية الدراسة -  ا 

تهيكل الدراسات السيكولوجية سياقات بحثية 

مات تستهدف محركات السلوك اإلنساني عبر تحديد الس

ك تسابيةالموروثة، والخصائص  التي تشكل الشخصية،  ال

نواع النشاط والستجابات، 
أ

فراد ل
أ

وتقف وراء إصدار ال

وتتحكم في مدى توافقهم الذاتي والمجتمعي وتتمظهر 

خاصيات الشخصية في جل النتاجات السلوكية، ولعل 

التعلم يمثل وضعيات حية لحتكاك هذه الخاصيات مجتمعة 

ء النفسي للمتعلم بمتضمناته العاطفية الوجدانية. في البنا

والعقلية، التي تترافق كلها مع  والجتماعية، حركية،والحس 

عوامل النضج واإليقاع البيولوجي للمتعلم، وممارساته الذاتية 

 في تشكيل الخبرات.   

يعمل به  للمعطيات،ويقتضي التعلم تنظيما ذهنيا 

نشطة المتعلم على معالجة المثيرات ا
أ

لتي تتوفر عليها ال

سس لها 
أ

التعليمية، إذ تشير خرائط السير العقلي التي ا

ن الفهم والستيعاب يتوقف على 
أ

المنظرون المعرفيون إلى ا

ليات المعرفية من إحساس وإدراك، وانتباه 
آ

استثمار المتعلم ل

ساسية في تكوين 
أ

وذاكرة، وتفكير وبعد اإلدراك عملية ا

نه يحقق التفسير، والترجمة السجل المعرفي للفرد، 
أ

ل

للمواضع الحسية، ويحولها إلى معاني، وتمثالت مجردة. 

(Anderson,1999,204) 

ن 
أ

في هذا الصدد، تحيلنا التقارير البحثية إلى ا

، إذ وثق المنظر فارقيهالمعالجات اإلدراكية هي قضية 

مريكي 
أ

في مؤلفة الشخصية من Witkin ( »1959 ) »ال

منظور اإلدراك لقضية التمايز النفسي التي تفسر إذا كان 

م عن الخارج 
أ

التحكم في اإلدراك يصدر عن داخل الفرد، ا

 .(196، 2006)رشوان، ممثال في المجال. 

سلوب المعرفي الذي يبرز 
أ

ليقدم بذلك تضمين ال

الكيفية اإلدراكية التي يعتمدها الفرد في جل المواقف 

 لحياتية، كبعد ثابت نسبيا في الشخصية. تتميز بكونها ثنائيةا

فراد على كل قطب من منظور 
أ

القطب، حيث يتوزع ال

وتفضيالتهم الشخصية، وليس من منظور السلبية  سماتهم،

و اإليجابية فقد يميل البعض مثال إلى 
أ

 والمخاطرة في التسرع،ا

سلوب 
أ

مل والفحص. ويعد ا
أ

خر إلى التا
آ

حين يميل البعض ال

ول 
أ

ل في مقابل العتماد على المجال اإلدراكي" ال "الستقال

ساليب المعرفية من حيث التناول والدراسة.
أ

 في منظومة ال

سيسا على ما جاء في ك تابات المنظر 
أ

وتا

« Witkin »سلوب يكونون
أ

شخاص وفقا لهذا ال
أ

إما  فإن ال

متفردين، يتمتعون بالقدرة على التحليل، وفصل العناصر عن 

جزاء واضحا، هؤلء 
أ

سياقها الكلي، بحيث يكون إدراكهم لال

و يكونوا محبين للتجميع
أ

فراد المستقلين إدراكيا، ا
أ

، يمثلون ال

ثرون بالخبرات التشاركية وضعيفي القدرة على عزل المثيرات
أ

 يتا

إدراكهم شموليا، وهؤلء عن سياقها الكلي، بحيث يكون 

فراد المعتمدين مجاليا. 
أ

 .(172، 2001)يوسف، يمثلون ال
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سلوب يتداخل مع السمات 
أ

ن هذا ال
أ

لهذا نجد با

سباب 
أ

الوجدانية، والعقلية، لينعكس في إسنادات الفرد ل

ث اختياراتهسلوكه، وفي 
أ

ئ قية ويتا ر المهنية، والدراسية، والعال

ماعية، مما يقودنا إلى مكاشفة بعوامل النمو، والتنشئة الجت

خاصيات المتعلم بالمرحلة الثانوية، من نضج إدراكي، 

لية عن المواضيع  وتفكير مجرد متحرر، ورغبة في الستقال

الوالدية والتعلق بها في ذات الوقت، والميل إلى تكوين نسق 

فكري فردي لكن تتدعم كذلك التوجهات لديه نحو الجتماعية 

مدرسة من فرص العمل الجماعي، ومعرفة بفضل ما تحققه ال

خر. وتفعيل التماهيات بنماذج سلوكية غيرية كل هذه 
آ

ال

، 2004 ملحم،) المالمح تؤكد معاش المراهقة المتوسطة.

383) 

استضاءة بالتكوينات العقلية والنفسية للمتعلم في 

لمسار النمائي الفطري هذه المرحلة التي يحددها ا

ك تسابي بما يحويه من ، والتي يشكلها القالب الجتماعي وال

ة فإننا نفترض التالزم بين حاجاته، ينظم معيارية وثقاف

سلوبه اإلدراكي ففي دراسة للباحث 
أ

وسماته وبين ا

« Schwartz ( »1977 ) على
أ

فراد يحققون ا
أ

ن ال
أ

تبين با

لية عن المجال اإلدراكي في  الدرجات في خاصية الستقال

  (Schwartz,1977 ). مرحلة المراهقة

ن المتعلم 
أ

وبمراجعة الرؤى النظرية، يتضح لنا با

المراهق في هذه المرحلة، يتراوح بين الحاجة الملحة إلى 

ناه وبين الحاجة إلى تحصيل 
أ

كيد هويته الذاتية، وإثبات ا
أ

تا

لية  القتدار الجتماعي ، لذا نحاول معاينة مستوى الستقال

ولى في مقابل العتمادية على الم
أ

جال لدى المتعلمين بالسنة ا

شار 
أ

ثانوي تبعا لتخصصاتهم ، ولختالف الجنس ، فقد ا

ن 1999الباحث "عبد الهادي دمحم" )
أ

( في دراسته إلى ا

ظهروا ميال إلى 
أ

المتعلمين في التخصصات العلمية ا

لية ظهر المتعلمون في  الستقال
أ

اإلدراكية في حين ا

دبية ميال إلى العتماد اإلدراكي. 
أ

 )عبد الهادي،التخصصات ال

تي: ما مستوى ( 20، 1999
آ

لذا نستقرئ التساؤل العام ال

سلوب المعرفي 
أ

لال على المجال اإلدراكي  العتماد – الستقال

ولى ثانوي؟
أ

 لدى المتعلمين بالسنة ا

تية:التساؤلت  وتتفرع عنه
آ

 الجزئية ال

بين متوسطات  إحصائياهل توجد فروق دالة  -1

سلوب المعرفي 
أ

لدرجات ال على المجال  العتماد – الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير 
أ

اإلدراكي لدى المتعلمين بالسنة ال

 الجنس؟

بين متوسطات  إحصائياهل توجد فروق دالة    -2

سلوب المعرفي 
أ

لدرجات ال على المجال  العتماد – الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير 
أ

اإلدراكي لدى المتعلمين بالسنة ال

 التخصص الدراسي؟

همية الدراسة  -2
 
 ا

همية هذه الدراسة من طبيعة المتغير المبحوث 
أ

تنبع ا

سلوب المعرفي"فيها 
 
ل في مقابل العتماد على  "ال الستقال

حد التضمينات 
أ

صيلةالمجال اإلدراكي الذي يمثل ا
أ

في  ال

السيكولوجية المعرفية، المنبثقة عن التقارير التجريبية حول 

العملية اإلدراكية، وتم اعتباره بمثابة معيار للكشف عن 

شخاص في الكيفية التي يدركون بها
أ

 الختالفات الواقعة بين ال

حداث الخارجية، والطرق التي يفكرون بها، ويفسرون من 
أ

ال

لها ما يخبرونه من مواقف حيات صبح خال
أ

ية مختلفة، إذ ا

 انتشاراالتوجه المعرفي في معالجة القضايا السلوكية يعرف 

واسعا في ضوء عدم فاعلية العتماد على منحى وحيد في تقييم 

حداث سلوكية، دون اإلحاطة 
أ

وفهم ما يصدر عن اإلنسان من ا

بعاده الشخصية، وانتهاج التفكير الشبكي الذي يقارب 
أ

بكل ا

هميتها  كل المركبات النفسية
أ

للفرد كما تستمد هذه الدراسة ا

ل عن المجال اإلدراكي في  من طرح موضوع مستوى الستقال

مقابل العتماد على المجال  في موقف التعلم الذي يشكل 

هم سياق يوظف فيه الفرد قدراته العقلية في تجهيز 
أ

ا

المعلومات، وتبرز فيه الطرق المفضلة لديه في تفسيرها. فقد 

و شموليا في فهمه للمعطيات.يكون تحليليا
أ

 ، ا

همية هذه الدراسة كذلك من تعرضها لمرحلة 
أ

تى ا
أ

تتا

عمرية ذات خصوصية بالمعطى البيداغوجي، والمعطى 

النمائي وهي المرحلة الثانوية، حيث تمثل الطور التعليمي 

الذي ينقل المتعلم من المدرسة إلى الجامعة. وقد مثلتها 

دبيات بالمراهقة المتوسطة 
أ

بالنظر إلى تبعاتها العاطفية، ال

همية هذه الدراسة 
أ

ن تنبثق ا
أ

والفكرية، والجتماعية ويمكن ا

ل ما قد يثيره موضوعها من شراكة معرفية مع  كذلك من خال

خرى تخدم السياق المدرسي من قبيل التوجيه 
أ

مجالت ا

سلوب  النفسيواإلرشاد 
أ

والتربوي، عبر الستفادة من معرفة ال

وتوظيفه في اختبار الشعب الدراسية، إلى  المعرفي للمتعلم

جانب الميول والرغبات وكذلك الدراسات السيكوبيداغوجية 

كاديمية. 
أ

 التي تهتم بالمتعلمين من ذوي الصعوبات ال
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هداف الدراسة -3
 
 ا

هداف تسعى هذه الدراسة 
أ

تيةإلى تحقيق ال
آ

 :ال

ل  -1 سلوب المعرفي الستقال
أ

الكشف عن مستوى ال

ول اإلدراكيالعتماد على المجال  –
أ

ى لدى المتعلمين بالسنة ال

 ثانوي.

بين  معرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا -2

ل  اإلدراكيالعتماد على المجال  -درجات متوسطات الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير ا
أ

 لجنس.لدى المتعلمين بالسنة ال

معرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين  -3

ل  اإلدراكيالعتماد على المجال  -درجات متوسطات الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير 
أ

لدى المتعلمين بالسنة ال

 التخصص الدراسي.  

 تحديد مفاهيم الدراسة  -4

تشكل المصطلحات والمفاهيم القاعدة الركينة للبحث 

الباحث إجراءا منهجيا  ضبطها من قبل العلمي، لذا يعد

عي توخي الدقة والموضوعية بغرض استبعاد دصعبا، يست

ثا وإسقاطاتهتمثالته الفكرية، 
آ

نها ترك ا
أ

ر العاطفية التي من شا

ويليه تنعكس على مصداقية البحث.
أ

 تا

ومنه فإننا حاولنا ضبط المصطلحات المتضمنة في 

 اهيمها الصطالحية.الدراسة الحالية إجرائيا، بعد تقديم مف

سلوب  -4-1
 
العتماد على -الستقالل  المعرفي:ال

دراكي  المجال ال 

مريكييعرفه المنظر 
أ

نه مدى   Witkin »ويتكين« ال
أ

با

قدرة الفرد على التعامل مع الموضوعات كعناصر إدراكية في 

له عن المجال، ويشير  و استقال
أ

المجال سواء في اعتماده، ا

نه، الذي ل يستطيع إدراك 
أ

إلى الفرد المعتمد مجاليا با

جزاء 
أ

الموضوع إل في تنظيم شامل كلي للمجال، بحيث تظل ا

رضية بالنسبة له غير واضحة، ويط
أ

لق عليه بالفرد ذو النمط ال

ما الفرد المستقل مجاليا ويقصد به الذي يستطيع 
أ

الكلي، ا

خرى، وهنا 
أ

إدراك الموضوع منفصال عما يحيط به من عناصر ا

ن يحلل المجال المركب، ويطلق عليه بالفرد ذو 
أ

يستطيع ا

 .(303، 2004)العتوم، النمط التحليلي". 

سلوب 
أ

"الطريقة  اره:باعتبويناولنا "الشرقاوي" هذا ال

و الموض
أ

ع، وما به من تفاصيل و التي يدرك بها الفرد الموقف ا

نه يتناول قدرة الفرد على إدراكه لجزء من المجال كشيء 
أ

ي ا
أ

ا

ي تناول قدرة 
أ

و منفصل عن المجال المحيط ككل، ا
أ

مستقل ا

 .(32، 1992)الشرقاوي، الفرد على اإلدراك التحليلي". 

جرائي  التعريف ال 

ل في مقابل  سلوب المعرفي الستقال
أ

يتحدد ال

في  العتماد على المجال اإلدراكي بالطريقة التي يتبعها المتعلم

و الحيز الخارجي، 
أ

معالجته للمثيرات الواقعة في المجال ا

 ويظهر في مؤشرين: 

ويتضمن قدرة  مؤشر الستقالل عن المجال: -

 الخلفية.   المتعلم على عزل العناصر البسيطة والجزئية عن

ويظهر في عدم قدرة  مؤشر العتماد على المجال: -

جزاء وعزل الموضوع المدرك عن 
أ

المتعلم على تحليل ال

 الخلفية.      

سلوب 
أ

وسيتم إبراز المؤشرين الدالين على هذا ال

ل الدرجة التي يحصلها المتعلم بعد استجابته  المعرفي من خال

شكال المتضمنة )الصور 
أ

 الجمعية( من إعداد على مقياس ال

نور دمحم الشرقاوي" 
 
لية لدى "ا حيث تظهر درجة الستقال

شكال البسيطة د
أ

ل إدراكه لال شكال المتعلم من خال
أ

اخل ال

ل فشل ، في حين تظهالمعقدة ر درجة العتمادية من خال

شكال البسيطة المتضمنة داخل 
أ

المتعلم في إدراكه لال

شكال المركبة.
أ

 ال

ولى ثانويالمتعلمون  -4-2
 
 بالسنة ا

نها المرحلة النهائية من 
أ

تعرف المرحلة الثانوية: با

مراحل نظام التعليم العام، والتي تلي مرحلة التعليم 

المتوسط، والبتدائي، وتستغرق الدراسة فيها مدة ثالث 

سنوات، تنتهي بحصول الطالب فيها على شهادة البكالوريا 

 التي تؤهله للدخول إلى الجامعة.

" المقصود بالتعليم اليونسكوعريف لمنظمة "وفي ت

الثانوي المرحلة الوسطى من سلم التعليم، حيث يسبقه 

ساسي، ويليه التعليم 
أ

وذلك في معظم  العالي،التعليم ال

، )بلحاجبلدان العالم المتقدم منها، والنامية على حد سواء. 

2011 ،105) 

ويمثل التعليم الثانوي مرحلة متميزة من مراحل نمو 

نها "مرحلة من 
أ

المتعلمين وهي مرحلة المراهقة التي تعرف با

وتتميز بتحولت  الرشد،وبين  الطفولة،الحياة تتموضع بين 

 نحو "
أ

-18" سنة، وتنتهي بين "13-12جسدية ونفسية، تبدا
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ن هذه  " سنة،-20
أ

جنا التحديدات متغيرة، بتغيروا
أ

، سال

وساط الجغرافية، والتركيبات الثقافية والجتماعية. 
أ

وال

(Sillamy,1999,08) 

وتبعا للمرحلة البيداغوجية، فإن مرحلة التعليم 

-14الثانوي، تصادف المراهقة المتوسطة التي تقع بين عمر 

لية، والرغبة في  18 سنة، والتي تتميز بشعور )الفرد بالستقال

التوافق، والعمل، والشعور بالمسؤولية الجتماعية، ووضوح 

 .(355، 2005 زهران،)الميول والرغبات. 

جرائيالتعريف    ال 

ولى ثانوي في دراستنا 
أ

يتحدد المتعلمون بالسنة ا

فراد العينة وهم المتعلمون الذين تحصلوا على 
أ

شهادة با

ساسي، ويزاولون دراستهم في ثانوية "
أ

شريف التعليم ال

عمارهم )مساعديه
أ

سنة(،  15" بالمسيلة ويبلغ متوسط ا

دبية.
أ

 ويتوزعون على الشعب العلمية، وال

 الدراسات السابقة -5

دبيات السابقة رؤية بحثية، لم
أ

يتم معالجته  اتمثل ال

لذا تعد مراجعتها خطوة رئيسة في البحث  مشكالت،من 

العلمي تتحقق معها تعددية المقاربة، وتراكمية التناول التي 

هم خاصيات المعرفة العلمية، وهي مرجع مهم بالنسبة 
أ

تعتبر ا

 للباحث يساهم في توجيهه إلى بناء الخطة المنهجية لدراسته.

ونستعرض في هذا العنصر بعض التقارير السابقة التي 

ل في مقابل تن سلوب المعرفي" الستقال
أ

اولت متغير "ال

 العتماد على المجال اإلدراكي:

 Suen" (1995) دراسة "سيون -5-1

ثر 
أ

سلوب المعرفي  اختالفهدفت إلى الكشف عن ا
أ

ال

دا
أ

ل في مقابل العتماد على المجال اإلدراكي على ال ء الستقال

الطلبة الجامعيين  في نمطين مختلفين من التقويم، لدى

مريكية، شاركوا في نبجامعة بنسلفا
أ

يا بالوليات المتحدة ال

ل فصل دراسي  دراسة مقرر في علم النفس التربوي خال

بعاد، 
أ

كامل، وشارك الطالب في ستة اختبارات محددة ال

( طالبا جامعيا، وباستخدام مقياس 102شملت العينة )

شكال المتضمنة )الصورة الجمعية، لقي
أ

سلوب ال
أ

اس ال

ل  العتماد( على المجال اإلدراكي تم  –المعرفي )الستقال

داء المستقلين عن المجال كان 
أ

ن مستوى ا
أ

التوصل إلى ا

دائية عنه في الختبارات الموضوعية.
أ

فضل في الختبارات ال
أ

 ا

داء المعتمدين على المجال اإلدراكي، 
أ

بينما مستوى ا

فضل في الختبارات الموضوعية عنه 
أ

في الختبارات كان ا

دائية. 
أ

 (19، 1996)يعقوب، ال

 (1999دراسة عبد الهادي دمحم ) -5-2

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على العالقة بين 

ل  سلوب المعرفي الستقال
أ

العتماد على المجال اإلدراكي  –ال

دبي بالمرحل
أ

ة والختيارات الدراسية لطلبة القسمين العلمي وال

( طالبا 991عينة الدراسة من )الثانوية بمصر وتكونت 

وطالبة، واستخدام الباحث استبيانا يحوي المعلومات العامة 

سماء التخصصات التي تدرس في الجامعات، كما يحوي 
أ

 29وا

فة الكامنة وراء اختيار ل تتعلق بالعوامل المختلاسؤ

شكال المتضمنة )الصورة التخصصات
أ

، باإلضافة إلى اختبار ال

ل اإلدراكي مقابل العتماد  الجمعية( للكشف عن الستقال

ن : هناك فروق دالة 
أ

اإلدراكي على المجال. وتم التوصل إلى ا

و العتماد عليه 
أ

ل عن المجال، ا احصائيا في اتباع الستقال

تعزى إلى متغير التخصص الدراسي، حيث يميل طلبة القسم 

ل عن المجال حيث بلغ متوسط درجاتهم  العلمي إلى الستقال

( لكل من الذكور، واإلناث، بينما يميل طلبة 14ختيار )في ال

دبي إلى العتماد على المجال، حيث بلغ متوسط 
أ

القسم ال

( بينما بلغ متوسط درجات الطالب 10درجات الطالبات )

(07.) 

ن اإلناث يملن إلى العتمادية، في حين 
أ

كما تبين ا

لية من   عبد الهادي،) المجال.يميل الذكور إلى الستقال

1999 ،20) 

 (2001" )دراسة "عرايس دمحم -5-3

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين 

ل سلوبين المعرفيين" الستقال
أ

لعتماد على المجال ا-ال

و"التمييز التصوري" ومستوى التحصيل الدراسي في  اإلدراكي

( 158ضوء وجهة الضبط والجنس" شملت عينة الدراسة )

داب )تاريخ / انجليزية / إعالم( طالبا من كليتي 
آ

القانون وال

بجامعة التحدي بمصر، واعتمد الباحث على اختبار وجهة 

" شادموميالضبط )الداخلي، الخارجي( للكبار من إعداد "

شكال المتضمنة )الصورة الجمعية( ل  1987)
أ

( واختبار ال

نور الشرقاوي(
 
ل في مقابل 1989) )ا ( للكشف عن الستقال

نه ل العتماد 
أ

على المجال اإلدراكي. ولقد توصلت الدراسة إلى ا

ل  سلوب المعرفي "الستقال
أ

 –توجد فروق دالة إحصائيا في ال
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العتماد على المجال اإلدراكي من حيث وجهة الضبط، ول 

سلوبين المعرفيين من حيث متغير الجنس.
أ

 توجد فروق في ال

 (. 83، 2001)عراس، 

بو -5-4
 
 (2002) "مسلم دراسة "محمود دمحم ا

سلوب المعرفي 
أ

بحثت هذه الدراسة في عالقة ال

ل  العتماد على المجال اإلدراكي بالتحصيل  –"الستقال

الدراسي لدى طالب كلية المعلمين من مستويات عقلية 

( طالبا 192مختلفة بالسعودية، وتكونت عينة الدراسة من )

شكال المتضمنة 
أ

من كلية المعلمين، وتم اعتماد اختبار ال

ل  سلوب الستقال
أ

العتماد على  –)الصورة الجمعية( لقياس ا

المجال اإلدراكي" وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة 

ل عن المجال اإلدراكي والذكاء، كما  وموجبة بين الستقال

سلوب ال
أ

معرفي، تعزى إلى توجد فروق دالة إحصائيا في ال

متغير الجنس، ووجود فروق دالة إحصائيا بين المستقلين، 

والمعتمدين من ذوي الذكاء المرتفع من حيث تحصيلهم 

الدراسي في مقررات الهندسة، والتحويالت، والجبر، والفيزياء 

بو 
أ

 .(13، 2002 مسلم،العامة لصلح المستقلين. )ا

 (2008دراسة "العتيبي" ) -5-5

سلوب المعرفي هدفت إلى ا
أ

لبحث في العالقة بين ال

ل  العتماد على المجال اإلدراكي" والخيال وحب  –"الستقال

بدولة الكويت، طالع لدى طالب المرحلة المتوسطة الست

( طالبا، وتم استخدام 458ولقد تكونت عينة الدراسة من )

شكال المتضمنة )الصورة الجمعية(
أ

دوات التالية: اختبار ال
أ

 ال

، ومقياس )بناء الصورة الخيالية(، ومقياس )دافع حب 

الستطالع : اللفظي والشكلي(، وتبين من النتائج المتوصل 

ن هناك عالقة 
أ

سلوب المعرفي  ارتباطيهإليها ا
أ

بين ال

ل  المجال اإلدراكي، والخيال ،  العتماد على –)الستقال

سلوب المعرفي "  ارتباطيهوكذلك وجود عالقة 
أ

موجبة بين ال

ل   المجال اإلدراكي وحب الستطالع، العتماد على –الستقال

بين الذكور، واإلناث من  إحصائياكما تبين وجود فروق دالة 

ل مقابل العتماد، فكان  سلوب الستقال
أ

فراد العينة في ا
أ

ا

ك ث
أ

لية من اإلناث. الذكور ا  .(38، 2008 العتبي،)ر استقال

 (2015دراسة " سمية بن لمبارك " ) -5-6

ساليب 
أ

تناولت موضوع الرسم، وعالقته ببعض ال

ل  العتماد على المجال اإلدراكي  –المعرفية: "الستقال

سلوب" التروي والندفاع لدى تالميذ المرحلة البتدائية 
أ

وا

 5( تلميذا من 148الدراسة )بالجزائر، وقدر شملت عينة 

شكال المتضمنة 
أ

ابتدائيات بولية باتنة. وباعتماد اختبار ال

ل في مقابل العتماد على  )الصور الجمعية( لقياس الستقال

لوفة( لقياس 
أ

شكال الما
أ

المجال اإلدراكي ومقياس )تراوح ال

تم  الشخص،واختبار رسم  الندفاع،التروي في مقابل 

 اإلدراكييل عام لالعتماد على المجال التوصل إلى وجود م

فراد العينة، وكذا وجود ميل عام لالندفاع المعرفي لدى 
أ

لدى ا

في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين  الدراسة،عينة 

سلوبين المعرف
أ

)بن  ين المدروسين.يالجنسين في كال ال

 .(312 ،2014 لمبارك،

 التعقيب على الدراسات السابقة

دبيات سابقة في معالجة 
أ

استضاءة بما تم عرضه من ا

ل في مقابل العتماد على  سلوب المعرفي" الستقال
أ

متغير "ال

ل عالقته نها تناولته من خال
أ

 المجال اإلدراكي فإننا نستقرئ با

بعاد مختلفة في 
أ

"عراس دمحم ، فدراسات كل من الشخصيةبا

"  2015سمية بن لمبارك " و"  2008" العتيبي ، و"2001

بعاد عقلية، في حين دراسات كل من 
أ

بحثت في عالقته با

"Suen 1995 " بو مسلم )" و
 
"عبيد " و  (2002محمود دمحم ا

" اهتمت بعالقته بالمعطيات المدرسية ، 1999الهادي دمحم 

شكال المتضمنة 
أ

كما نلحظ تضمين جل الدراسات لختبار ال

ل سلوب الستقال
أ

داة لقياس ا
أ

في مقابل  الصورة الجمعية كا

نها اعتمدت المقاربة 
أ

العتماد على المجال اإلدراكي، كما ا

بالمنهج الوصفي، وركزت في مجالها البشري على مراحل 

دبيات 
أ

فادتنا هذه ال
أ

همها المرحلة الثانوية. وقد ا
أ

ي فالتمدرس ا

دوات البحثية المناسبة، وتحديد  الفرضيات،صياغة 
أ

وتبنى ال

نها يظهر في توظيفنا لها في معالم الدراسة النظرية وتثمي

و اإلثبات والنفي لما سيتم استنباطه من 
أ

الحكم والمقارنة ا

 نتائج في دراستنا الحالية في ضوء السياقات النظرية.  

      فرضيات الدراسة -6

 الفرضية العامة

سلوب المعرفي: " -
أ

لمستوى ال العتماد  – الستقال

ولى " متوسط لدى اإلدراكيعلى المجال 
أ

المتعلمين بالسنة ال

 ثانوي.
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 الفرضيات الجزئية

بين متوسطات درجات  إحصائياتوجد فروق دالة  -1

ل  " لدى المتعلمين اإلدراكيعلى المجال  العتماد –"الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير الجنس.
أ

 بالسنة ال

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -2

ل  " لدى المتعلمين اإلدراكيالعتماد على المجال  –"الستقال

ولى ثانوي تعزى إلى متغير التخصص الدراسي.
أ

 بالسنة ال

 منهج الدراسة -7

سلوب توصيف و إلىكوننا نسعى 
أ

مكاشفة مستوى ا

ل في مقابل العتماد على المجال اإلدراكي لدى  الستقال

ولى ثانوي فإنه 
أ

في هاته  تم العتمادالمتعلمين بالسنة ال

ن م بدراسة الظاهرة متالمنهج الوصفي الذي يهالدراسة على 

ل جمع ى البيانات وتصنيفها وترتيبها وتحليلها للوصول إل خال

البحث والمدروس الواقع  مسهم في فهاستنتاجات وتعميمات ت

 يمضي إلى ما ابويبها إنمات وتالوصفي ل يقتصر على جمع البيان

نه يتض
أ

بعد من ذلك ل
أ

ات من قدرًا من التفسير لهذه البيانهو ا

ساليب القياس والتصنيف والتفسير" هفي وتس تخدم
أ

 ا

 (.140، ص 2003)بوحوش، 

 حدود ومجالت الدراسة -8

 الدراسة فيمايلي:تتمثل حدود 

إجراء هاته الدراسة في الفترة  تم الزمانية:الحدود 

ين تم  25/04/2018إلى غاية  15/04/2018الممتدة من 
أ

ا

جل التحليل. واسترجاعهاتوزيع استمارات الدراسة 
أ

 من ا

داة الدراسة تم توزيع الحدود المكانية: 
أ

في  والمتمثلةا

شكال اختبار
أ

المتعلقة  الجمعية""المتضمنة الصورة  ال

بولية مساعديه شريف ثانوية بموضوع الدراسة على مستوى 

 المسيلة.

 تالميذاقتصرت الدراسة الحالية على الحدود البشرية: 

ولى من مرحلة التعليم الثانوي والبالغ عددهم إجمال 
أ

السنة ال

 .تلميذا وتلميذة 114

 عينة الدراسةع وممجت -9

ولى من التعليم تمثل المجتمع في 
أ

تالميذ السنة ال

 379والبالغ عددهم إجمال مساعديه  شريفالثانوي بثانوية 

خذتوالذي 
أ

 تلميذا وتلميذة114ب   ةمنه عينة الدراسة المقدر  ا

ة مئوية بلغت حوالي بنسب عشوائيةبطريقة  اختيارهمتم 

قسام. 4حوالي  ، من% من إجمالي حجم المجتمع30
أ

 ا

الدراسة حسب متغير التخصص وقد توزعت عينة 

دبي/علمي( كما هو موضح في الجدول التالي:
أ

 )ا

فراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص01الجدول رقم )
 
 ( يوضح توزيع ا

 النسبة العدد التخصص
دبي

أ
 %69 79 ا

 %31 35 علمي
 %100 114 اإلجمالي

 متغير الجنس )ذكور/إناث( كما هو موضح في الجدول التالي:كما توزعت عينة الدراسة حسب 

فراد عينة الدراسة حسب متغير (: 02الجدول رقم )
 
 الجنسيوضح توزيع ا

 النسبة العدد الجنس

 %52 60 ذكور 

ناث  %48 54 ا 

جمالي  %100 114 ال 

دوات الدراسة: -10
 
دوات تقنيات للقياس،  ا

أ
تمثل ال

و السمة 
أ

يكشف بها الباحث، عن مقدار توافر الخاصية، ا

هداف في كل 
أ

المراد، دراستها وتتباين هذه التقنيات بتباين ال

دوات، بمثابة إجراءات تطبيقية يتم 
أ

بحث علمي، كما تعتبر ال

بواسطتها جمع المعلومات من الميدان، ثم تصنيفها، 

المتغيرات، والربط  استخراجالباحث من وتبويبها، ليتمكن 

 .واختبارهابينها، وبالتالي التحقق من الفروض 

دوات المعتمدة في هذه الدراسة بعد  بانتقاءلقد قمنا 
أ

ال

سلوب "
أ

دبيات السابقة، حول ا
أ

لمراجعة ال  العتماد -الستقال

ن "اإلدراكي
أ

استخدمناه  المقياس الذي، حيث تبين ا

ك ثر  هو الميدان، وتحصيل المعلومات لستنطاق
أ

 استخداماال

 :ويتمثل فيالمتغير  اللكشف عن هذ

 



 دلرايس   التخصص او درايك( دلى املتعلمني ابلس نة أأوىل اثنوي يف ضوء متغريي اجلنس مس توى الأسلوب املعريف )الاس تقالل يف مقابل الاعامتد عىل اجملال الإ 

 بدلية بن زطة   

آداب والعلوم الاجامتعية                2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              147                                 جمةل ال

شكال المتضمنة الصورة الجمعية اختبار
 
 ال

 الختباروصف  -10-1

عد هذا 
أ

مريكي"  الختبارا
أ

" لقياس  witkinالُمنظر ال

سلوب المعرفي " 
أ

لال في مقابل  اإلدراكيعن المجال  الستقال

"، وقام بتعريبه الباحث  اإلدراكيعلى المجال  العتماد

نورالشرقاويالمصري" 
 
 الختبارات( وهو من 1988" )ا

قسام رئيسية:
أ

 اإلدراكية، يتكون من ثالثة ا

ول
 
: وهو قسم للتدريب، ول تحسب درجته القسم ال

 في تقدير المبحوثين، ويتكون من سبعة فقرات سهلة.

متدرجة في  : ويتكون من تسع فقراتالقسم الثاني

 صعوبتها.

: ويتكون كذلك من تسع فقرات القسم الثالث

يضا في الصعوبة وهو مكافئ للقسم الثاني.
أ

 متدرجة ا

جزاء الثالثة شكال 
أ

وتمثل كل فقرة من الفقرات في ال

معقدا يتضمن داخله شكال بسيطا معينا، ويطلب من 

ن يعلم بالقلم الرصاص على حدود هذا الشكل 
أ

المبحوث ا

 البسيط.

ل يستطيع  الختباربحيث روعي في تنظيم هذا 
أ

ا

المبحوث رؤية الشكل البسيط، والشكل المعقد الذي 

 يتضمنه في وقت واحد.

 الختبارطريقة تقدير درجات -10-2

تعتبر إجابة المبحوث صحيحة، على كل فقرة إذا 

ما  استطاع
أ

ن يوضح جميع حدود الشكل البسيط المطلوب، ا
أ

ا

بعاده. فال يعتبر صحيحا.الشكل الذي لم تحدد ج
أ

 ميع ا

صحيحة،  إجابتهاتعطى درجة واحدة عن كل فقرة 

وتجمع درجات المبحوث، عن القسمين الثاني والثالث 

، وتكون الدرجة النهائية الختبارلتحصيل درجته على 

جاب 18هي ) لالختبار
أ

( درجة. يحصل عليها المفحوص إذا ا

إجابات صحيحة، على جميع فقرات القسمين الثاني والثالث. 

كان ذلك دليال على ميله  الختباروكلما زادت درجة الفرد في 

لإلى  . وكلما قلت دل ذلك على اإلدراكيعن المجال  الستقال

 .اإلدراكيعلى المجال  العتماديةميله إلى 

 الختبارزمن 

جزائه الثالثة ما يلي: الختبارستغرق إجراء ي
أ

 في ا

ول )للتدريب(: دقيقتان.
أ

 القسم ال

 القسم الثاني: خمسة دقائق.

 القسم الثالث: خمسة دقائق.

السرعة، لذا يجب  اختباراتمن  الختبارلذا يعد هذا 

على الباحث ضبط الزمن، ويحتاج المبحوث فيه إلى قلم 

خطاءرصاص وممحاة إلزالة 
أ

ثناء اإلجابة.  ال
أ

التي قد يكشفها ا

 (5-1988،4،الشرقاوي)

ننا قمنا بحساب الخصائص 
أ

السيكومترية ونشير إلى ا

 .متعلًما( 114)على عينة مكونة من  لالختبار

معيار البدائل في تفسير نتائج هذا  اعتمادكما تم 

 الستبيان كما يلي:

 بمحاوره لالستبيان( يوضح المجالت التفسيرية 03الجدول رقم )

 التصنيفات
 ت التفسيريةالالمج

 بالنسبة لالختبار ككل
 2 - 0 منخفض

 6 - 3 متوسط
 10 - 7 مرتفع

عاله رقم )
أ

ل الجدول ا ن تبين ( 03من خال
أ

 الختبارا

فرز لنا 
أ

 تفسيرية وهي كما يلي: ثالثة مجالتقد ا

درجة فهذا يدل  2و 0إذا تراوحت درجة الفرد بين  -

 .ةمنخفض درجةعلى 

درجة فهذا يدل  6و 3إذا تراوحت درجة الفرد بين  -

 .درجة متوسطةعلى 

درجة فهذا  10و 7إذا تراوحت درجة الفرد بين  -

 .ةمرتفعدرجةيدل على 

 

داة الدراسةالخصائص السي -10-3
 
 كومترية ل

شكال  اختبارثبات وصدق 
 
 ال

/ الثبات: 
 
 :تم تقدير ثبات هذا الختبار بطريقتين هماا
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لفا كرونباخ -1
 
 ا

تم حساب ثبات هذا الختبار بطريقة التناسق 

ساس تقدير 
أ

لفا كرونباخ والقائمة على ا
أ

الداخلي باستخدام ا

لفا 
أ

معدل ارتباطات العبارات فيما بينها، حيث قدر معامل ا

ن هذا الختبار ثابت، (، 0.81كرونباخ )
أ

ومنه يمكن القول با

 كما هو موضح في الجدول التالي:
شكال عن طريق التناسق الداخلي04الجدول رقم )

 
ختبار ال  ( يوضح ثبات ا 

شكال اختبار
 
 ال

لفا كرونباخ
 
شكال معامل ا

 
 عدد ال

0.814 18 

 التجزئة النصفية -2

ساس على الطريقة هذه تقوم
أ

هذا  عبارات تجزئة ا

على قسمين ىإل الختبار
أ

دنى ا
أ

و وا
أ

 والعبارات الفردية العبارات ا

 تعويض ثم النصفين بين لرتباطا عامالم حساب ثم الزوجية

 الختبار عبارات تقسيم تم حيث التصحيح معادلة في الناتج

على قسمين إلى
أ

دنى ا
أ

 ( وبعدهاSPSSV21نظام ) طريق عن وا

( 0.71بلغ ) والذي النصفين بين الرتباط معامل حساب تم

ت بلغ لسبيرمانبراون التصحيحية المعادلة في وبالتعويض

( وهذه القيمة ل تختلف ك ثيرا عن 0.86الكلي ) الثبات قيمة

يضا بلغت التيلجاثمان  التصحيحية المعادلة قيمة
أ

( 0.86) ا

ن على ما يدلوهذا
أ

 هو كما مرتفع بثبات يتمتع الستبيان هذا ا

التالي : الجدول في موضح
شكال بطريقة التجزئة النصفية05الجدول رقم )

 
 ( يوضح ثبات اختبار ال

 0.718 النصفين نالرتباط بي
 0.865 براون سيبرمانمعامل الثبات الكلي 

 0.865 معامل الثبات باستخدام جاتمان

 صدق التساق الداخلي() ب/ الصدق:

و 
أ

تم حساب صدق هذا الختبار عن طريق حساب ا

خبارتقدير الرتباطات بين درجة كل شكل بالدرجة الكلية 
أ

 لال

ككل، بمعامل الرتباط بيرسون حيث جاءت الرتباطات بين 

شكال مع الدرجة الكلية له ككل كلها دالة إحصائيا 
أ

درجات ال

لفا )
أ

لة ا ( شكال، وهي 18( وعددها )α=0.01عند مستوى الدل

(1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

فيها ما ( حيث تراوحت قيم الرتباط 19، 18، 17، 16، 15

على ارتباط كان بين الشكل )0,75بين )
أ

( والدرجة 3( ك ا

دنى ارتباط كان بين الشكل 0,46ككل و) لالختبارالكلية 
أ

( كا

ن 4)
أ

( والدرجة الكلية لالختبار ككل، وعموما يمكن القول با

شكال( صادق، كما هو موضح في الجدول التالي:
أ

 اختبار )ال

شكال06الجدول رقم )
 
ختبار ال شكال بالدرجة الكلية ل 

 
 ( يوضح مصفوفة ارتباطات درجات ال

شكال
 
شكال الدرجة الكلية للمحور  ال

 
 الدرجة الكلية للمحور  ال

 **0.593 10الشكل **0.690 1الشكل

 **0.508 11الشكل **0.539 2الشكل

 **0.467 12الشكل **0.756 3الشكل

 **0.497 13الشكل **0.460 4الشكل

 **0.467 14الشكل **0.596 5الشكل

 **0.487 15الشكل **0.546 6الشكل

 **0.488 16الشكل **0.567 7الشكل

 **0.482 17الشكل **0.668 8الشكل

 **0.474 18الشكل **0.554 9الشكل

لفا **0.01) 
 
 ( الرتباط دال عند مستوى الدللة ا

ساليب المعالجة  -11
 
حصائيةا  ال 

 اإلحصائيةبالستعانة ببرنامج الحزمة  قام الباحثة

( 42VSPSSللعلوم الجتماعية في نسختها الرابعة والعشرون )

ساليب 
أ

 التالية:  اإلحصائيةوذلك في تطبيق ال

 بالنسبة للخصائص السيكومترية -1-11

لفا -
أ

 والتجزئة النصفية كرونباخ الثبات عن طريق ا

 الصدق عن طريق التساق الداخلي )بيرسون( -

 بالنسبة لفرضيات الدراسة: -2-11
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للعينة الواحدة لمقارنة المتوسطات  "ت" اختبار -

 الختبار.الحسابية بنظريتها الفرضية المستخرجة من 

مستقلتين بهدف المقارنة  لعينتين "ت" اختبار -

التخصص( حسب ، )الجنسبين خصائص عينة الدراسة 

 درجة الختبار المطبق.

 نتائج الدراسة -12

 نتائج الفرضية العامة عرض وتفسير -1-12

ولى لهاته الدراسة على: "
أ

مستوى نصت الفرضية ال

سلوب المعرفي )الستقالل/ العتماد( متوسط لدى 
 
ال

ولى من التعليم الثانوي
 
"، وللتحقق من تالميذ السنة ال

المتوسطات الحسابية  استخراجصحة هذه الفرضية تم 

فراد عينة الدراسة ثم بعدها مقارنة 
أ

والنحرافات المعيارية ل

ولالمتوسطات الحسابية بالمتوسط الفرضي للمحور 
أ

من  ال

 ت النتائج كما في الجدول التالي:الستبيان، فكان

سلوب مستوى( يوضح 05الجدول رقم )
 
فراد عينة الدراسةالمعرفي  ال

 
 )الستقالل/ العتماد( لدى ا

 الختبار المعرفي
 حجم العينة

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

T 
مستوى 
 الدللة

 القرار

 غير دال 0,132 1,135 113 1,110 6,01 5 114

ل النتائج المبينة م عاله رقم )ن خال
أ

( 05بالجدول ا

فراد عينة الدراسة على 
أ

نالحظ وبناء على المتوسط الحسابي ل

على 6.01والذي بلغ ) الختبار ككل
أ

نه ا
أ

من المتوسط  بقليل( ا

، وبناء على المعايير 5والمقدر ب   الختبارالنظري لهذا 

سلوبدرجة  فإن الختبارالتفسيرية المستخرجة من 
أ

 ال

ن المتوسط المتحصل عليه والمقدر  المعرفي متوسطة
أ

حيث ا

والذي يمتد بين  الثاني( يقع ضمن المجال التفسيري 6.01ب  )

(، وهذا 05( درجة كما هو مشار إليها في الجدول رقم )7 -3)

كدته كذلك قيمة ''ت'' والتي بلغت )
أ

غير ( وهي قيمة 1.13ما ا

لفا )
أ

لة ا نه 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدل
أ

( وهذا يعني ا

ولىتم قبول فرضية البحث 
أ

سلوب والقائلة " ال
 
مستوى ال

 المعرفي )الستقالل/ العتماد( متوسط لدى تالميذ السنة

ولى من التعليم الثانوي
 
كد من هذه النتيجال

أ
ة "، ونسبة التا

 بنسبة 95هي 
أ

 %.5%، مع احتمال الوقوع في الخطا

صولما تنص عليه  إلىيمكننا عزو هذه النتيجة 
أ

 ال

 
أ

ل العتماد على المجال النظرية ل التي  اإلدراكيسلوب الستقال

ثنائية تتسم بكونها، تفصيالت  تعتبره في جوهره قطبية

شخاص
أ

تصهر في طرق تعاملهم مع ما هو موجود في مجالهم  ل

فرادالسلوكي، بحيث ل يتوزع 
أ

على محك النسبة المطلقة  ال

فضليةي ف على محك التمايز وإنما
أ

ل  ا والستقال
أ

العتماد،  ا

فصال عن تدخل عدة عوامل تحكمت في تدعيم هذه الدرجة 

سري المتوسطة منها السياق 
أ

ساليبممثال في  ال
أ

المعاملة  ا

ثراللفظية،  والقتناعاتالوالدية 
أ

بالسلطة الجمعية ،وكذا  والتا

ف في تفسيراتنا ظكما نو (78، )الفرماويالسياق المدرسي 

فراددرجة المتوسطة لدى لبروز ال
أ

العينة في مستوى  ا

ل وكذا العتماد على المجال  ، الخصائص اإلدراكيالستقال

تقر المقاربات  إذالشخصية للمتعلم في المرحلة الثانوية، 

ك ثرالنمائية بان المتعلم في مرحلة المراهقة المتوسطة يكون 
أ

 ا

، عرفية مجردةفي مخططات م إدراكاتهقدرة على تنظيم 

فكيرية وبناء التصورات الذهنية مما تليستثمرها في العمليات ا

لية لديه والتي تيعزز  رتقي بخروجه عن دائرة الوظيفة الستقال

المواضيع الغيرية  إلىالعالقات مع المواضيع الوالدية 

(19،1994(  ،perron الذات مستقلة عن  إدراكوبالتالي فان

المجال  إدراكليلية في الوالدين تساعده على نمو الطريقة التح

ئ قي بناءا على  المادي الفردية ومن جهة  اإلحساساتوالعال

خرى 
أ

فان من مؤشرات الستثمار الدراسي في هذه الفترة هو  ا

ولء الجتماعي والنتماء الصداقة والمعية وال إلىالدوافع بروز 

  إلى
آ

 خر. ال

 suen سيون إليهونعزز هذه النتيجة بما توصل 

لفي مستوى  الختالفاته عن راست( في د1995)  الستقال

  اإلدراكيالعتماد على المجال 
أ

ثرها على ال
أ

 لدى عينة منداء وا

نالطلبة 
أ

قطب، ك تفضيالت معينة لكل هنا الجامعيين، با

فضل  فالمستقلون
أ

داءكانوا ا
أ

ن ات العملية بينما كافي الختبار  ا

  ونالمعتمد
أ

فضل في الختبارات الموضوعية ومنه فان ا

 الفرضية العامة لهذه الدراسة محققة. 

ولى الفرضيةنتائج  عرض وتفسير -2-12
 
 الجزئية ال

 توجد" فرضية الثانية لهذه الدراسة على:نصت ال

 على العتماد –الستقالل درجات " متوسطات بين فروق

دراكي المجال  السنةب متعلم " لدىتبعا لمتغير الجنس ال 

ولى 
أ

الجنس "، وبعد المعالجة  متغيرإلى  تعزى  ثانويال

 تحصلنا على النتيجة التالية: اإلحصائية
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فراد العينة في درجاتهم على )الستقالل06الجدول رقم )
أ

 العتماد( تبعا متغير الجنس -( يوضح الفروق بين ا
الستقالل

-
العتماد

 الجنس 
اختبار ليفين 

عن  للكشف
 (Fالتجانس )

مستوى 
لة  الدل

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
(T) 

مستوى 
لة  الدل

 القرار

 ذكور 
0.432 0.577 

60 5.97 2.221 
112 0.13 0.473 

 غير دال عند
 1.654 5.56 54 إناث 0.05

ل الجدول رقم ) ن قيمة 06من خال
أ

عاله نالحظ ا
أ

( ا

(، وهي قيمة غير 0.43( بلغت )Fاختبار التجانس ليفين )

لفا )
أ

لة ا (، وهذا 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدل

لة  ( بالنسبة T) اإلحصائيةيستوجب استخدام اختبار الدل

 متجانستين. لعينتين مستقلتين

فراد عينة  وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية
أ

بالنسبة ل

ل العتماد( والتي بلغت عند -الدراسة في درجات )الستقال

ن هناك 5.56( وعند اإلناث )5.79الذكور )
أ

( يمكن القول با

ن قيمة اختبار الفروق ) فروقا طفيفة
أ

ي ( والتTtestبينهما، غير ا

لة 0.13بلغت ) ( جاءت غير دالة إحصائيا عند مستوى الدل

لفا )
أ

وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية التي تنفي (، α=0.05ا

القائلة ب   وجود الفروق، ومنه تم رفض فرضية البحث الثانية

ل  متوسطات بين فروق "توجد  العتماد –درجات "الستقال

ولى  السنة متعلمي " لدىاإلدراكي المجال على
أ

 تعزى  ثانويال

كد من هذه النتيجة المت متغيرإلى 
أ

وصل الجنس"، ونسبة التا

 بنسبة 95إليها هو 
أ

%. 5% مع احتمال الوقوع في الخطا

 .)التدعيم بالجانب النظري والدراسات السابقة(

فراد  واإلناثنفسر هذا التقارب بين الذكور 
أ

الممثلين ل

لية والعتمادية بما يقوله  عينة الدراسة في درجات الستقال

حول التغيرات المتسارعة التي تظهر لدى  Piagetالمنظر 

، مما يجعلهم يشعرون بالحماس اإلدراكالمراهقين في عملية 

لن عالقاتهم بالمحيط الفيزيقي تتغير وروابطهم الجتماعية 

 .(301، ص2001)الزغبي ،تتغير كذلك 

كما نسترشد بالحاجات المشتركة لدى الجنسين في 

لية  ع علىهذه المرحلة من العمر والتي تتوز  مالمح الستقال

كيد الذات
أ

الجتماعية حيث  إلى، وفي نفس الوقت المرور وتا

ف الحامي والحاوي تصبح الجماعة في هذا السن بمثابة الغال

مستوى المرجع في  إلىفي تصورات المتعلم  كذلك والتي ترقى

هدافتحديد 
أ

 .(115، ص1976راجح ) ال

بنظمه  ،الجتماعيفكرة المضمون  إلىبالرجوع 

سرةفإننا نالحظ معطيات جديدة تعرفها  ،التربوية
أ

 ال

تالشي  إلى سعدي(تشير الباحثة )وحيدة  الجزائرية، حيث

  اإلناثية التي تفضل الذكور عن التوجهات الوالد
أ

بحت صوا

صبحت من  قدراتهم،الفرصة متاحة لكال الجنسين إلبراز 
أ

وا

ولويات اإلناث الحصول على 
أ

لا  )مجلة الشخصي. الستقال

 .(62، 2013الحكمة ،

 "عرايسالباحث  إليهم توصل هذه النتيجة ب عزز تت

ي دراسته حيث لم تظهر فروق داله إحصائيا ( ف2001) دمحم"

سلوب 
أ

لفي ا بين  اإلدراكيالعتماد على المجال -الستقال

( التي لم 2015وكذلك دراسة "سمية لمبارك" ) واإلناثالذكور 

بين الجنسين من  إحصائيةتظهر فيها كذلك فروق دالة 

 التالميذ في هذا 
أ

 .سلوب المعرفيال

بوفي حين توصلت دراسات كل من " محمود دمحم 
أ

 ا

الهادي، ( "عبد 2008"العتيبي" )(، و2001مسلم ")

تباع في إ متغير الجنس إلىوجود فروق تعزي  إلى( 1999)

لية عن المجال،  والستقال
أ

 إلى اإلناثالعتمادية حيث تميل  ا

علىيظهر الذكور مستوى  العتمادية، بينما
أ

لية  ا من الستقال

ة الحالية وما الحاصل بين النتيج الختالفونعتقد بان 

دبيات إليهتوصلت 
أ

خصائص عينة البحث  السابقة ،مرُده ال

وكذلك المواصفات السوسيوثقافية لبيئة الدراسة، ومنه فان 

ولىزئية الفرضية الج
أ

ترحة للتساؤل قكإجابة مالمصاغة  ال

 
أ

 .ول غير محققةالجزئي ال

 :الجزئية الثانيةالفرضية نتائج  عرض وتفسير -3-12

نه نصت الفرضية الثالثة لهذه الدراسة على
أ

 توجد" ا

 على العتماد –الستقالل  درجات " متوسطات بين فروق

دراكي المجال  السنة متعلمي " لدىتبعا لمتغير التخصص ال 

ولى 
أ

الدراسي"، وبعد  التخصص متغيرإلى  تعزى  ثانويال

 تحصلنا على النتيجة التالية: اإلحصائيةالمعالجة 
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فراد العينة في درجاتهم على )الستقالل07الجدول رقم )

أ
 العتماد( تبعا متغير التخصص الدراسي -( يوضح الفروق بين ا

الستقالل
-

العتماد
 التخصص 

اختبار ليفين 
للكشف عن 

 (Fالتجانس )

مستوى 
لة  الدل

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 (Tقيمة )
مستوى 

لة  الدل
 القرار

دبيين
أ

 ا
0.345 0.564 

79 5.11 2.582 
136 0.68- 0.492 

غير دال 
 عند

 2.573 5.42 35 علميين 0.05

ل الجدول رقم ) ن قيمة 07من خال
أ

عاله نالحظ ا
أ

( ا

(، وهي قيمة غير 0.00( بلغت )Fاختبار التجانس ليفين )

لفا )
أ

لة ا (، وهذا 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدل

لة  ( بالنسبة T) اإلحصائيةيستوجب استخدام اختبار الدل

 متجانستين. لعينتين مستقلتين

فراد عينة 
أ

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية بالنسبة ل

ل العتماد( والتي بلغت عند -الدراسة في درجات )الستقال

دبيين )
أ

ن 5.42( وعند العلميين )5.11ال
أ

( يمكن القول با

ن قيمة اختبار الفروق 
أ

هناك فروقا بينهما طفيفة، غير ا

(Ttest( والتي بلغت )جاءت غير دالة إحصائيا-0.68 )  عند

لفا )
أ

لة ا م قبول الفرضية (، وبالتالي تα=0.05مستوى الدل

تنفي وجود الفروق، ومنه تم رفض فرضية  يالصفرية الت

درجات  متوسطات بين فروق القائلة ب  "توجد البحث الثالثة

ل   متعلمي " لدىاإلدراكي المجال على العتماد –"الستقال

ولى  السنة
أ

الدراسي"،  التخصص متغيرإلى  تعزى  ثانويال

كد من هذه النتيجة المتوصل إليها هو 
أ

% مع 95ونسبة التا

 بنسبة 
أ

 %. 5احتمال الوقوع في الخطا

 يمك
أ

 اختالفن ننا تفسير هذه النتيجة من منظور ا

 
أ

دبي)علمي،  لمتعلمينلكاديمي التخصص ال
أ

( ل يكون بمعزل ا

ات والحاجات التي تطبع مرحلة يالخاص ضعن تشاركهم في بع

ر والتي يتصدرها كما تشي المتوسطة( )المراهقةالتعليم الثانوي 

 سال إليه
أ

، يمن النفسياقات النمائية حاجات الشعور بال

لية عن  سرةالستقال
أ

الحصول كانة الجتماعية وق الميتحق ال

 الجتماعي من  القتدارعلى 
أ

 .والمعلمينولياء ال

في المعطيات  باشتراكهمدعم هذه النتيجة كذلك نكما 

طير  إلىالمدرسية من حيث خضوعهم 
أ

معايير موحدة في التا

هدافلتحقيق  ،والتقويم
أ

ومة التربوية ومعايشتهم ظالمن ا

كذلك نفس الشروط التربوية من حيث صعوبة المناهج 

 والمقررات ومعاي
أ

قسام، شتهم طبيعة التنظيمات المادية لال

وغيرها، وبالتالي فان هنالك ملمحا بيداغوجيا طرق التدريس 

دبيينمشتركا بين العلميين 
أ

 .(1998،18قالدة، ) وال

نحظ كما نل
أ

دبيةالتخصصات  إلىالنظرة  ا
أ

صبحت ال
أ

 ا

ك ثر
أ

وء الفرص ضارنة بمراحل سابقة ربما في قايجابية م ا

دبيينالتعليمية العديدة المتاحة 
أ

 في الجامعة وكذلك لتنوع لال

 .الفرص المهنية لهم

ن
أ

دراسات  إليههذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت  ا

بومحمود دمحم كل من "
 
عبد الهادي ( و" 2002" ) مسلم ا

ثبتتلتي ( ا1995" )دمحم
أ

في  إحصائياوجود فروق دالة  ا

لية والعتمادية حيالدرجات  ن ثستقال
أ

العلميين يميلون  ا

ويالت والجبر والفيزياء العامة مقررات الهندسة والتح إلى

لية لديهم بينما طلبإل قسام شباع دافع الستقال
أ

دبيةة ال
أ

 ال

ل الم اإلدراكيعلى المجال  العتماد إلىيميلون  ررات قمن خال

وبناءا على هذا الطرح فإن الفرضية الجزئية  ،الجتماعية

 ل الجزئي الثاني غيرمقترحة للتساؤ كإجابةالثانية التي صيغت 

 محققة.

 خاتمة

ساليبتنحو 
أ

ن إلىالمعرفية  ال
أ

تكون تضمينا  ا

شكاليتصل بكل  ،الشخصيةمستعرضا في 
أ

، المعرفة ا

سلوبويشكل  ،وكذلك بالسياقات الجتماعية للفرد
أ

 ا

ل  اإلدراكيمجال الالعتماد على  - الستقال
أ

سلوبا معرفيا ، ا

 الفرد لذاته ولحيز الحياة المحيط به إدراكنه يلخص ومتميزا ك

له التنبؤ بطريقة تعامل الفرد في مواقف التعلم  يمكن من خال

ئ قيةواختيار المهنة وكذلك الختيارات  ظهرت، والعال
أ

 وا

ولىدراستنا بان المتعلمين في المرحلة الثانوية )السنة 
أ

( ال

لية وكذا ف العتمادية،  ييتمتعون بدرجة متوسطة في الستقال

وكذلك  ،واإلناثاربة لدى الذكور قوان الدرجة المتوسطة مت

دبيينلدى العلميين 
أ

 .وال

سلوبج هذه الدراسة تطابق مفهمة هذا تائن نإ 
أ

 ال

 المعرفي 
أ

فراد وفق التي تهيكل وضعيات يتوزع فيها ال

و الشمولية.للتحليل  ذاتيةال وتفضيالتهم
أ

 ا

 ي بلسببا اإلسنادوم هذه الدراسة كذلك ر وت 
أ

ثر لال

المشترك لعدة عوامل في تشكيل المستوى المتوسط من 
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لية والعتمادية وعدم وجود الفروق بين الجنسين  ،الستقال

 سواء كانت عوامل سياقية بيئية  اتوالتخصص
أ

سرية ا

و سمات ،ومدرسية
أ

 ةاجتماعية خاصة بمرحلة المراهق نفس ا

 .المتوسطة

ن بالنظر
أ

ج تفاعالت تا هي ن اإلنسانكينونة  إلى ا

بعاد
أ

ن ما إف ،والجسديةالنفسية والجتماعية والمعرفية  ال

  ،من نتائج يبقى نسبيا إليهنتوصل 
أ

فراد ومشروطا بخصائص ا

تناول هذا الموضوع بمنهجية  إلىلذا نطمح  ،الدراسة وبيئتها

فاقنامغايرة ضمن 
أ

 البحثية. ا

 اقتراحات الدراسة

 ت
أ

ساليب  ةسيسا على المقاربات النظريا
أ

المفسرة لال

ننا إالمعرفية، وبناءا على ما انبثق عن هذه الدراسة من نتائج ف

 :نقدم بعض القتراحات

 يمكن اعتماد  1
أ

ل ا العتماد على  –سلوب الستقال

من عمليات توجيه المتعلمين ضمن ض اإلدراكيالمجال 

والشعب الدراسية، بمعنى اختيار المتعلم للتخصص العلمي 
أ

 ا

دبيالتخصص 
أ

ل  ال سلوبيكون من خال
أ

 .الذي يسود لديه ال

 ،ضرورة تفعيل الطرق والستراتيجيات التدريسية 2

ساليبلتي تنشط ا
أ

 .المعرفية لدى المتعلمين ال

، القائمة للمعلمين المعّدةتثمين البرامج التكوينية  3

رية السيكولوجية التي تحيطهم بالسمات ظالسياقات الن على

 الجتماعية، النفعالية ، المعرفية،ينالنمائية للمتعلم

 .حركية والحس

دواتاستثمار  4
أ

 القياسي ال
أ

ساليب ة التي تكاشف ال

رفية التي يتمتع بها المتعلمون من قبل مستشاري المع

 التوجيه المدرسي والمهني.
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 ملخصال

هم الصحف االلك ترونية 
 
ة في واحدة من ا

 
يدينا إلى التعرف على كبريات القضايا المتعلقة بالمرا

 
تهدف هذه الدراسة التي بين ا

الالجزائرية ذات ا
 
سرة "،و لتوجه اإلسالمي ا

 
لإلجابة عن سؤال المشكلة البحثية و هي جريدة البصائر من خالل صفحة "عالم اال

سلوب تحليل المحتوى 
 
سرة " خالل سنة  لبحثالمطروحة فقد تم اعتماد ا

 
تم بناء ، وم. 2015عينة عشوائية من صفحات "عالم اال

كيف  وفائت الشكل قيل؟ ماذاالتي تضمنت فائت المضمون و تساؤالتها الفرعيةو استمارة التحليل وفقا لمعطيات المشكلة البحثية

 قيل؟

ة  –الصحافة اإللك ترونية : المفاتيحالكلمات 
 
تحليل  -جريدة البصائر  -اإلسالمية الصحافة اإللك ترونية  –قضايا المرا

 المحتوى.

 Résumé.  
Cette étude vise à identifier les principaux problèmes liés aux femmes dans l'un des plus importants 

journaux électroniques algériens à orientation islamique, qui est le journal Al-Basair à travers la page "Family 

World". Les pages de "The Family World" au cours de l'année 2015 ont été choisies au hasard, et le protocole 

d'analyse a été construit en fonction des données du problème de recherche et de ses sous-questions, qui portent 

sur la description des catégories de contenu : Qu'est-ce qui a été dit ? Et quelles formes de discours ont été 

choisies ?  

Mots-clés : Journalisme électronique, Les questions des femmes, Journalisme électronique islamique, Le 

quotidien Al-Basaer, Analyse du contenu         

Abstract 

This study aims to identify the major issues related to women in one of the most important Algerian 

electronic newspapers which has an Islamic trend, named as "Al-Bassair" through the “Family World” page. In 

order to answer the question of the research problem raised, a content analysis was adopted to analyze a 

random sample of "Family World" pages during the year 2015. Moreover, the analysis form has been built 

according to the data of the research problem and its sub-questions, which included the content categories 
‘What was it said’ along with categories of the form ‘How was it said؟’. 

Keywords: Electronic journalism Women's Issues, Islamic electronic journalism, Al-Basaer Newspaper    

  , Content analysis. 
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 مقدمة 

ة من القضايا 
 
مازالت وال تزال القضايا المتعلقة بالمرا

الطرح على كافة و المهمة التي فرضت نفسها موضوعا للنقاش

ة رقما ال  ذلكليس و المستويات،
 
ضحت المرا

 
غريبا فقد ا

ي مجتمع 
 
يستهان به في عملية التنمية الحضارية الشاملة في ا

ا عبر نضالها من المجتمعات بفعل المك تسبات التي حصلته

وبخاصة بعد نجاحها في الوصول إلى مواقع اتخاذ  الطويل،

 القرار.

 :ومنها في هذا السياق تجد وسائل اإلعالم نفسها

الصحافة اإللك ترونية كواحدة من بين إفرازات التطور 

 لقدرتها – االنترنت مطالبةالتكنولوجي على مستوى شبكة 

عداد كبيرة
 
 –الجماهير  نمومختلفة  ،على الوصول إلى ا

ة بصورة واقعية بعرضها
 
 تعكسوموضوعية  ،لقضايا المرا

ت على  منواهتماماتها  منجزاتها
 
منطلق التحوالت التي طرا

عطتو المجتمع
 
ة موقعا في التنمية الشاملة. ا

 
 للمرا

ثمرت بعض الدراسات العلمية في مجال 
 
و لئن ا

ة في تناولها لقضايا االتصالو ،اإلعالم
 
ايا زو  تباينتو المرا

معالجتها لقضاياها عبر خطابات تتبع سياسات الوسيلة 

خر استثمر  اإلعالمية
 
،فإنه من المهم هنا اإلشارة إلى خطاب ا

الصحافة اإللك ترونية عبر االنترنت  ليوصل فلسفته في نظرته 

ة  منهاو للعديد من القضايا
 
تدخل ضمن   نهاألقضايا المرا

ولوياته 
 
نية اإلسالمية ممثلة في هنا الصحافة االلك ترو  و نقصد،ا

كواحدة من النماذج التي تمثل التوجه  "البصائر "جريدة

بها  اإلسالمي ما يجعل عملية الكشف عن الكيفية التي تناولت

همية ،
 
مرا في غاية اال

 
ة  ا

 
هو ما و هذه الجريدة قضايا المرا

     ستكشف عنه هذه الدراسة .

طار المنهجي للدراسة وال: االإ
 
 ا

 اسة مشكلة الدر  -1

ي مجتمع من المجتمعات ركنا 
 
ة في ا

 
تشكل المرا

ساسيا في عملية التنمية الحضارية إن لم نقل 
 
ساسا

 
 إنها اال

نها ،المجتمعمرحلة من مراحل تطور كل كله في 
 
 ينشئ من ال

مة فيما بعد إلى حالة من الرقي 
 
جيال الذي سيقود اال

 
مشروع اال

ن هذا ال بي التربوي،و ،الثقافيو ،السياسيو ،االجتماعي
 
د ا

ة النظرة االيجابية المطلوبة في إطار 
 
تى إال إذا استحقت المرا

 
يتا

االجتماعي من  التقديرو منظومة القيم التي يؤمن بها المجتمع

فراده.كل فرد من 
 
 ا

ول 
 
ة مع التحول  نعدماوال

 
ن قضايا المرا

 
الحق ا

مة و المجتمعي
 
الوعي بدورها الفعال في التنمية الحضارية لال

صبح الحديثاهتماما الفتا على كافة قد لقيت 
 
 المستويات، وا

عن قضاياها على طاوالت النقاش وعبر جميع المؤسسات 

الذي يعد من  المنبر، هذا اإلعالميةو الثقافيةو االجتماعية

ثير المطلوب في 
 
ليات التي ال يستهان بها في إحداث التا

 
اال

ة. منهاو التوعية بالقضايا المختلفة
 
 قضايا المرا

الطفرة النوعية التي حدثت على مستوى تقنيات  و مع

جعلت من العالم قرية كونية ،فإن  التيو االتصالو االعالم

ة قد وجدت لها مساحات واسعة ضمن الوسائط 
 
قضايا المرا

فرزتها شبكة اإلنترت 
 
 منهاو الصحافة اإللك ترونية تعدو ،التي ا

لك ترونية سالمية االإ هم الوسائط الصحافة االإ
 
 واحدة من ا

ولوياتهم 
 
خذ القائمون عليها ضمن ا

 
اإلعالمية الجديدة التي ا

ة هي المجتمع كله
 
ن المرا

 
ة إيمانا منهم با

 
 االهتمام بقضايا المرا

نها منو يرتقي، بل عليهاو
 
على من شا

 
ن االسالم ا

 
 نظرو منطلق ا

إليها بنظرة إنسانية ،كل ذلك مقصده تمكينها من المشاركة 

ي التنمية الحضارية بكل مع غيرها من شرائح المجتمع ف

بعادها .
 
 ا

واحدة  –التي تصدر حديثا – جريدة البصائرو تعد 

من نماذج الصحف اإلسالمية اإللك ترونية التي جعلت قضايا 

ة ضمن اهتماماتها 
 
حيزا من صفحاتها لطرح  و خصصت،المرا

سرةصفحة  " و تشكل،كل ما يمس انشغاالتها 
 
" صورة عالم اال

من طرف القائمين على الجريدة عملية لهذا االهتمام 

ن االفصاح عن 
 
ة ،بيد ا

 
اإللك ترونية  في اهتمامهم بقضايا المرا

ة
 
 حقيقة توجه الجريدة في اهتمامها بقضايا تمس المرا

يستوجب منا البحث العلمي الرصين لمعرفة  انشغاالتهاو

 القضايا التي تطرح 
 
إذا كان هذا االهتمام يرتقي  فيماو ، نهابشا

ة
 
جاءت هذه الدراسة  و عليه،داخل المجتمع  بدور المرا

التحليلية التقييمية لطرح التساؤل المحوري الرئيس وهو: 

سالمية ماهي  ة التي تتناولها الصحافة الدينية االإ
 
قضايا المرا

سرة ؟
 
لك ترونية في جريدة البصائر عبر صفحة "عالم اال  االإ
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تتفرع عن المشكلة  للدراسة:التساؤالت الفرعية 

 هي:و اسة مجموعة من التساؤالت الفرعيةمحور الدر 

تتفرع عن المشكلة  للدراسة:التساؤالت الفرعية 

 هي:و محور الدراسة مجموعة من التساؤالت الفرعية

سرة" -
 
ة التي تناولتها صفحة "عالم اال

 
ماهي قضايا المرا

 اإلسالمي؟في جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه 

ضمن كل قضية من ماهي الموضوعات التي تندرج -

سرة" في جريدة البصائر 
 
ة التي صفحة "عالم اال

 
قضايا المرا

 اإلسالمي؟االلك ترونية ذات التوجه 

ة التي -
 
من هو الجمهور المستهدف من قضايا المرا

سرة " في جريدة البصائر االلك ترونية 
 
تناولتها صفحة "عالم اال

 اإلسالمي؟ذات التوجه 

شكال التحريرية التي ا-
 
عتمدت عليها صفحة ماهي اال

سرة " في جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه 
 
"عالم اال

ة؟اإلسالمي في تناولها لقضايا 
 
 المرا

فيمن يتمثل جنس منتج المادة اإلعالمية الخاصة -

سرة في جريدة 
 
ة على مستوى صفحة عالم اال

 
بقضايا المرا

 اإلسالمي؟البصائر االلك ترونية ذات التوجه 

الجغرافي لمنتج المادة اإلعالمية  هو النطاق ما-

سرة" في 
 
ة على مستوى صفحة "عالم اال

 
الخاصة بقضايا المرا

 اإلسالمي؟جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه 

همية الدراسة-2
 
  ا

همية *
 
همية هذه الدراسة في جانبها  :العلميةاال

 
تبرز ا

العلمي من كونها تتطرق إلى إحدى الصحف االلك ترونية ذات 

التي يرى و توجه اإلسالمي ممثلة هنا في جريدة البصائرال

نها امتداد لسليلتها البصائر التي كانت تصدرها 
 
القائمون عليها ا

فإن هذه  الجزائريين، ومن ثمجمعية العلماء المسلمين 

الدراسة ستكشف رؤية هذه الجريدة االلك ترونية ذات التوجه 

ة
 
ولوياتها لدى الو اإلسالمي لقضايا المرا

 
عليها، وإذا قائمين ا

ة بناء على معطيات الواقع  كانت
 
حقيقة تتفاعل مع قضايا المرا

م 
 
 ال؟الذي تعيشه ا

همية 
 
همية العملية لهذه و :العملية*اال

 
تتمثل اال

مولة لهذه الدراسة  فيماالدراسة 
 
ن تقدمه النتائج الما

 
يمكن ا

للقائمين على جريدة البصائر اإللك ترونية بغية االرتقاء 

ة بالشكل الذي يخدم بالكيف
 
ية المثلى في معالجة قضايا المرا

اهتماماتها الفعلية انطالقا من واقع المجتمع دون و تطلعاتها

 لها.اإلخالل بالمرجعية اإلسالمية 

هداف الدراسة-3
 
ي بحث ا

 
هداف الدراسة ال

 
: تحديد ا

هداف في خطة البحث هي 
 
ن" اال

 
علمي مطلب منهجي ذلك ا

غراض الت
 
و اال

 
ي يسعى الباحث إلى تحقيقها عند النهايات ا

هداف و 1"االنتهاء من بحثه
 
تتوخى هذه الدراسة تحقيق اال

تية:
 
 اال

سرة" -
 
ة التي تناولتها صفحة "عالم اال

 
معرفة قضايا المرا

 في جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه اإلسالمي.

الموضوعات التي تندرج ضمن كل قضية من قضايا  -

ة التي صفحة "ع
 
سرة" في جريدة البصائر المرا

 
الم اال

 اإلسالمي.االلك ترونية ذات التوجه 

ة التي تناولتها  -
 
الجمهور المستهدف من قضايا المرا

سرة " في جريدة البصائر االلك ترونية ذات 
 
صفحة "عالم اال

 اإلسالمي.التوجه 

شكال التحريرية التي اعتمدت عليها صفحة -
 
معرفة اال

سرة " في جريدة الب
 
صائر االلك ترونية ذات التوجه "عالم اال

ة.اإلسالمي في تناولها لقضايا 
 
 المرا

الوقوف على جنس منتج المادة اإلعالمية الخاصة -

سرة في جريدة 
 
ة على مستوى صفحة عالم اال

 
بقضايا المرا

 البصائر االلك ترونية ذات التوجه اإلسالمي.

التعرف على النطاق الجغرافي لمنتج المادة اإلعالمية -

سرة" في  الخاصة
 
ة على مستوى صفحة "عالم اال

 
بقضايا المرا

 اإلسالمي.جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه 

من الخطوات المنهجية المهمة تحديد المفاهيم: -4

ن يوضح الباحث المفاهيم التي وردت في 
 
في البحث العلمي ا

 بحثه حتى يرتفع اللبس الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ خاصة

ن المفو
 
حد العلوم في ا

 
هوم الواحد قد يعني معنى معينا في ا

خر، حين قد يعني معنى مختلفا على االطالق في مجال علمي 
 
ا

"التوضيح الذي يعطيه الباحث  تحديد المفهوم ببساطة هو إن

ن يختلف معناها و في البحث الرئيسةللمفاهيم 
 
التي يمكن ا

وباختالف المنطقة 
 
قد و 2 منيةباختالف الحقبة الز  الجغرافية، ا

تية.وردت في هذه الدراسات المفاهيم 
 
   اال
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الصحافة االلك ترونية  االلك ترونية:*الصحافة 

ك ثر من تعبير في الك تابات 
 
تي ترجمة ال

 
و مصطلح تا

 
ك تعبير ا

جنبية 
 
 Electronic Edition ،Electronic مثل:اال

Newspaper ،Virtual Newspapers ،Online 

Journalism ،Electronic Journalism ،Digital 

Newspapers، لذا يشار الى الصحافة االلك ترونية في و

برزها: الصحافةالك تابات العربية بمسميات عديدة و الدراسات
 
 ا

 الرقمية،الصحف او الصحافة و النسخ االلك ترونيةو الفورية،

ك ثر و
 
نها اال

 
ساس ا

 
نستخدم نحن الصحافة االلك ترونية على ا

  3ات العربيةالدراسو شيوعا في الك تابات

ن الصحافة  ومن التعاريف
 
التي وضعت بشا

نها" الصحف التي يتم 
 
االلك ترونية التعريف الذي يرى ا

 كانت هذهسواء  نشرها على شبكة االنترنت،و إصدارها

و إصدارات إلك ترونية لصحف ورقية 
 
الصحف بمثابة نسخ ا

وElectronic Editionمطبوعة 
 
هم محتويات  ، ا

 
موجز ال

 .4ة"النسخ الورقي

خبار
 
نها "نشر اال

 
كافة و  المقاالتو كما تم تعريفها با

برقم و الفنون الصحفية عبر شبكة االنترنت بشكل دوري 

الصور و الرسومو تقنيات عرض النصوص مسلسل، باستخدام

القارئ من  التفاعلية، وتصل إلى المتحركة، وبعض الميزات

م 
 
صل مطبوع ا

 
لي سواء كانت لها ا

 
خالل شاشة الحاسب اال

 . 5كانت صحيفة إلك ترونية خالصة"

نها "منشور  وفي تعريف
 
خر ا

 
دوري  إلكترونيا

حداث الجارية سواء المرتبطة بموضوعات عامة 
 
يحتوي على اال

و بموضوعات ذات طبيعة 
 
يتم قراءتها من خالل و خاصة،ا

 االنترنت،غالبا ما تكون متاحة عبر شبكة و جهاز كمبيوتر

حيانا تو
 
  6كون مرتبطة بصيغة مطبوعة"الصحيفة االلك ترونية ا

نها " نوع من االتصال بين البشر 
 
خر با

 
في حين عرفها ا

 شبكات المعلوماتو االلك تروني، االنترنتيتم عبر الفضاء 

خرى، تستخدماالتصاالت و
 
ليات اال

 
مهارات و فيه فنون وا

ليات 
 
العمل في الصحافة المطبوعة مضافا إليها مهارات وا

اسب استخدام الفضاء االلك تروني تقنيات المعلومات التي تن

و وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام النص
 
 الصوتو كوسيط ا

المتلقي، المستويات المختلفة من التفاعل مع و الصورةو

نباء الستقصاء
 
نية اال

 
نشرها و تحليلهاو معالجتهاو غير االنيةو اال

 .7على الجماهير عبر الفضاء االلك تروني بسرعة

سالمية االلك ترونية التعريف االجرائي ل لصحافة االإ

بناء على ما تم عرضه من تعاريف  :البحثفي الدراسة موضع 

فإننا نتبنى التعريف الذي  اإللكترونيةمتعلقة بالصحافة 

نشرها على شبكة و الصحف التي يتم إصدارها يقصد؛

و إصدارات  االنترنت،
 
سواء كانت هذه الصحف بمثابة نسخ ا

، Electronic Editionوعة إلك ترونية لصحف ورقية مطب

هنا في جريدة البصائر التي تتبنى المرجعية اإلسالمية  ممثلة

ة.منها قضايا و في معالجة القضايا المختلفة
 
 المرا

ن يتعرض  السابقة:الدراسات -5
 
من المفيد منهجيا ا

و 
 
عمال العلمية التي لها صلة وثيقة بموضوع بحثه ا

 
الباحث لال

نما اصطلح على تسميتها الدر 
 
"الفائدة  اسات السابقة، ذلك ا

من وراء العودة إلى هذا النوع من الدراسات السابقة تكمن في 

الباحثون الذين سبقونا  إليهانتائج توصل و تزويدنا بمعلومات

ن تشكل دراستنا  في تناول الموضوع بالدراسة،
 
حيث يمكن ا

و تاكيدا لبعض النتائج التي و امتدادا
 
مواصلة لهذه الدراسات ا

و جزئيا" إليهاصلوا تو
 
و العكس نفيا كليا ا

 
 .8ا

قراءة  بعنوان:ليلى زادي و زكية منزل غرابةدراسة 

  9في الك تابات النسائية في المواقع الدعوية

استهدفت هذه الدراسة التعرف على المضامين التي 

ة في 
 
الدعوة ممثال في موقع" صيد الفوائد  مواقعتتناولها المرا

نسببعده على المنهج الوصفي اعتمدت الباحثتان و ،»
 
 اال

 لمثل هذه الدراسات.

الدراسة إلى مجموعة من النتائج تجسدت  وقد توصلت

تي:
 
 في اال

اعتبر تقنية العالم االلك تروني انتقال نوعي ساعد -

ة ة في االندماج في عالم الك تابة
 
تخلصا من الوصاية و المرا

 الذكورية.

ة ع تنوع-
 
بر الموقع الموضوعات التي تناولتها المرا

موقع "صيد الفوائد " بين من بقيت رهينة  االلك تروني في

بين من اختارت االنخراط في قضايا و التقليدية،الطروحات 

يها في المواضيع 
 
حقية إبداء را

 
المجتمع ككل بما يعطيها ا

 الرجل.المختلفة مثلها مثل 
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ة  بعنوان:دراسة صالح الدين سليم عواد 
 
قضايا المرا

هلية في فلسطين: دراسة مسحية في الصحافة الن
 
سائية اال

  10م2006-2004في الفترة من 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على مختلف القضايا 

هلية 
 
الباحث  وقد اعتمد الفلسطينية.التي تناولتها الصحافة اال

داة تحليل المضمون في إجراء الدراسة 
 
 التحليلية.على ا

ار سنوات اختيار عينة زمنية امتدت على مد وقد تم

لكل من مجلة ينابيع الحياة  8/1/2004-14/12/2006

  النساء. وصحيفة صوت

همها:الباحث إلى مجموعة من النتائج  وقد توصل
 
 ا

ة السياسية-
 
 تناولت الصحافة الفلسطينية قضايا المرا

ة المناضلةو النوع االجتماعيو
 
ةو المرا

 
 العنف ضد المرا

ة و الثقافة العملو التعليمو
 
 يلة.المعالمرا

ولوية لقضايا -
 
هلية الفلسطينية ا

 
عطت الصحافة اال

 
ا

ة السياسية
 
ة المناضلةو الجندرو المرا

 
ة و المرا

 
العنف ضد المرا

 القضايا.على حساب بقية 

ة بتنوع-
 
 تعدد الرؤىو تميز عرض قضايا المرا

 المجتمعية.و المواقف بفعل وجود المؤسسات النسويةو

هلية الفلسطينية -
 
هملت الصحافة اال

 
ة ا

 
قضايا المرا

زياءو التقليدية مثل الطهي
 
بناءو اال

 
ة.و تربية اال

 
 جمال المرا

يناس منصور كامل شرف  قضايا  بعنوان:دراسة اإ

قليم وسط دلتا دراسة  ة في الصحف المحلية في اإ
 
المرا

 :11م2004عام  ميدانية ميدانيةو تحليلية

هدفت هذه الدراسة التعرف على القضايا الرئيسية 

 
 
ة التي ركزت عليها المعالجة الصحفية بالصحف الخاصة بالمرا

التعرف و المحلية الصادرة بمحافظات وسط الدلتا الخمس،

الكيفية لتلك القضايا كما هدفت الى التعرف و المعالجة الكمية

ة التي تنشر 
 
 بالصحف.على اتجاهات القارائت نحو قضايا المرا

اعتمدت الدراسة على المنهج االعالمي بالعينة بشقيه 

سلوب تحليل المحتوىو الميدانيو التحليلي
 
 تم استخدام ا

 االستبيان.استمارة و

هم
 
 النتائج التي تم التوصل إليها: ومن ا

ة -
 
ة في مقدمة قضايا المرا

 
جاءت القضايا الصحية للمرا

التي اهتمت بها صحيفة ك فر الشيخ من إجمالي المساحة 

ة  جاءت القضايا االجتماعية للصحيفة، بينماالتحريرية 
 
للمرا

ة التي اهتمت بها الصحف المحلية 
 
في مقدمة قضايا المرا

جاءت القضايا  الدقهلية، كماو الصادرة بمحافظتي الغربية

ة في مقدمة اهتمامات معظم الصحف المحلية 
 
الثقافية للمرا

 دمياط.و الصادرة بمحافظتي المنوفية

جاء الخبر الصحفي في مقدمة فنون التحرير الصحفي -

ة، كمامتها صحف الدراسة في عرض قضايا التي استخد
 
 المرا

ة في الصفحات 
 
جاءت معظم الموضوعات الخاصة بقضايا المرا

 الدراسة.الداخلية لصحف 

ة في الصحف -
 
على معدل لقراءة قضايا المرا

 
جاء ا

% من اجمالي 88المحلية في محافظة الغربية حيث بلغ 

دقهلية، البلغ اقل معدل في محافظة  بالمحافظة، كماالعينة 

  بالمحافظة.% من إجمالي العينة  78بلغ  حيث

ك ثر و جاءت القضايا الدينية-
 
قضية الزواج العرفي من ا

التي لم تعرضها الصحف المحلية و القضايا التي تهتم القارائت

 كاف.بشكل 

حمد  دراسة
 
سماء مجدي ا

 
معالجة  بعنوان:السيد ا

ة السعودية وعالق
 
دراك الفضائيات العربية لقضايا المرا تها باإ

ة السعودية لواقعها االجتماعي دراسة تحليلية 
 
المرا

 :12ميدانية

هدفت هذه الدراسة التعرف على المعالجة اإلعالمية 

ة 
 
لما تقدمه القنوات الفضائية العربية عن قضايا المرا

والتي تقدم في إطار واقع اجتماعي تحكمه  السعودية،

ثير  وكذلك التعرف معينة،محددات ثقافية وقيمية 
 
على مدى تا

بعادها على تشكيل وعي 
 
تلك المعالجات اإلعالمية بكافة ا

ة السعودية ومدى إدراكها لواقعها وحقوقها.
 
 المرا

وتمثلت عينة الدراسية التحليلية في اختيار قناة 

mbc1 ،قناة السعودية و نموذجًا للقنوات الفضائية الخاصة

التحليل دورة مثلت فترة و الفضائية نموذجًا للقنوات العامة،

شهر لكل 
 
حين تم اختيار  قناة، فيتليفزيونية مدتها ثالثة ا

ة السعودية المقيمة في 
 
عينة عشوائية متاحة من جمهور المرا

 400في الدراسة الميدانية بمعدل  العربية السعوديةالمملكة 

 مفردة.

همها:  وقد توصلت
 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج ا

على كانت القناة السعودية -
 
الفضائية الحكومية اال

ة السعودية خالل فترة 
 
 التحليل، بواقعتناواًل لقضايا المرا
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قضية تناولتها القناة الفضائية  134قضية في مقابل  240

 الخاصة.

ة في -
 
ارتفع تناول القناتين للموضوعات الخاصة بالمرا

لموضوعات عامة -تناولهما  % تاله 54،5المقدمة بنسبة 

 
 
سرة بنسبة % ترتبط بين المرا

 
فراد اال

 
 .44,7ة وباقي ا

جاءت الفتاوى الدينية في صدارة القضايا المتعلقة  -

ة والتي تركز عليها برامج عينة الدراسة التحليلية بنسبة 
 
بالمرا

% من إجمالي الموضوعات، وفي المرتبة الثانية جاء 22،22

 %. 14،4االهتمام بالعالقات الزوجية بنسبة

ة الس-
 
ك ثر صور المرا

 
عودية التي تعرضها الفضائيات ا

 %. 24،4العربية: صورة ربة منزل التي ال تعمل بنسبة 

ن 42،5هناك -
 
% من عينة الدراسة الميدانية ترى ا

ة بالقنوات الفضائية 
 
البرامج التي تتناول موضوعات المرا

 العربية تساهم في حل مشاكلهن اليومية إلى حد ما.

لعزيز العبد فؤاد بن عبد الكريم بن عبد ادراسة 

ة في المؤتمرات الدولية  بعنوان:الكريم 
 
دراسة –قضايا المرا

  13نقدية في ضوء االسالم

استهدفت هذه الدراسة البحث في القضايا التي تثيرها 

ة
 
نقدها من وجهة النظر و المؤتمرات الدولية حول المرا

  االسالمية.

الباحث على المنهج الوصفي في عرض  وقد اعتمد

 
 
ة، ومنطلقاتهاساسية القضايا اال

 
من خالل وثائق  للمرا

اعتمد على المنهج التاريخي في تتبع بعض  المؤتمرات، كما

ة في هذه 
 
 المؤتمرات.قضايا المرا

همها:الدراسة إلى مجموعة من النتائج  وقد توصلت
 
 ا

ة -
 
مم المتحدة بالمرا

 
ن اهتمام هيئة اال

 
شارت الدراسة ا

 
ا

 عام 
 
ة الذي كان له ذلك بإنشاء لجنة مر و م،1946بدا

 
كز المرا

ة.المؤتمرات المتعلقة و في إعداد االتفاقيات دور كبير
 
 بالمرا

ن الوظيفة -
 
ن تقارير هذه المؤتمرات قد تجاهلت ا

 
ا

سرة
 
ن تكون ربة ا

 
ة هي ا

 
ساسية للمرا

 
مسؤولة عن تنشئة و اال

ة من بيتها  السليمة، فدعتاالطفال التنشئة 
 
الى خروج المرا

يعود الرجل إلى المنزل و التنمية في المجتمع، لتشاركالى 

ة في 
 
عبائه.ليشارك المرا

 
 ا

ن -
 
مبالغة تقارير هذه المؤتمرات الواضحة في بيان ا

جل السلم
 
ة خاضت نضاال نشطا من ا

 
 السالح،نزع و المرا

جنبية،السيطرة و العنصريةو العدوانو مكافحة االستعمارو
 
 اال

ي سبيل الدولي فو ستلعب دورا نشطا على الصعيدين الوطنيو

 عالمية.و جعله عملية مستمرةو الدولي،االنفراج 

غبري 
 
 بعنوان قضايادراسة سامية عبد المجيد دمحم اال

ة في الصحافة اليمنية
 
 :14-دراسة تحليلية مقارنة -المرا

هدفت الدراسة التعرف على جملة القضايا التي 

ذلك عن طريق االعتماد على و اليمنية،تناولتها الصحف 

شملت الدراسة التحليلية عينة و المقارن،و وصفيالمنهجين ال

ك توبر  14صحيفة و عشوائية منتظمة لكل من صحيفتي الثورة
 
ا

اعتمد ، وم1995-1985مدار خالل مدة زمنية ممتدة على 

داة التحليل في دراسة 
 
 العينة.الباحث على ا

 :ابرزها الدراسة إلى مجموعة من النتائج  وقد توصلت

ة ا-
 
من إجمالي  40الجتماعية بنسبة جاءت قضايا المرا

ة في صحيفة 
 
 الثورة.قضايا المرا

اعتمدت الصحافة اليمنية على المقال الصحفي -

غلبت على المقاالت الطابع االنشائي البعيد و رئيسية،بدرجة 

 التحليل.عن 

ة -
 
خبار المرتبة الثانية في تغطية قضايا المرا

 
احتلت اال

لتغطية المناسباتية ما يفسر ذلك او اليمنية،في الصحافة 

ة من خالل الندوات
 
المؤتمرات و للصحيفة لقضايا المرا

 العالمية.و العربيةو المحلية

ولى على المحررين-
 
 اعتمدت الصحافة اليمنية بدرجة ا

ة الصحفية و الرجل،خاصة الصحفي و
 
إن كان يالحظ ان المرا

لم تقتصر في الك تابة على قضاياها فقط بل ك تبت في اغلب 

 االقتصادية.و خاصة الثقافيةو المجاالت

ة  بعنوان: قضايا نبيلة تاجر خير هللا دراسة
 
المرا

 :15دراسة مقارنة -المصرية بين الواقع االجتماعي والصحافة 

الضوء على مدى اقتراب  استهدفت هذه الدراسة إلقاء

ة بجريدة 
 
ة في الصحافة )متمثلة في صفحة المرا

 
قضايا المرا

عوام
 
ربع ا

 
هرام خالل ا

 
( من 2003عام  حتى 2000من عام  اال

ة 
 
ولويات اهتمامات المرا

 
ة في الواقع. والكشف عن ا

 
قضايا المرا

 عام.في الواقع والصحافة بشكل 

دوات المنهج  وقد مزجت
 
الباحثة بين مناهج وا

دواته وبين 
 
نثروبولوجي ومن بينها منهج دراسة الحالة وا

 
اال

دوات الدراسات اإلعالمية ومن بينها م
 
نهج تحليل مناهج وا



 كية مزنل غرابةز                          قضااي املرأأة يف الصحافة الإسالمية الإلكرتونية جريدة البصائر منوذجا دراسة حتليلية لصفحة "عامل الأرسة"                        

آداب والعلوم الاجامتعية                  2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                             160                             جمةل ال

ة في الواقع 
 
المضمون وذلك للكشف عن صورة المرا

 والصحافة.

همها: وقد توصلت
 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج ا

لم تهتم عينة صحف الدراسة بنشر الموضوعات التي -

ة ببعض حقوقها التي منحها لها 
 
 القانون.تقوم بتوعية المرا

ي اتضح من خالل الدراسة الميدانية عدم وجود وع -

ة 
 
حوال الشخصية خاصة لدى المرا

 
بالقوانين عامة، وقوانين اال

إلى جانب  الوسطى،في الطبقة الدنيا وبعض شرائح الطبقة 

غلب النساء بعدم مالءمة بعض نصوص القانون الذي 
 
اعتقاد ا

ة. 
 
 سن لصالح المرا

نه بعد معاناة الحركة -
 
كشفت الدراس ة الميدانية ا

ة وتعديل بعض النسوية لتحقيق المساواة بين 
 
الرجل والمرا

و إضافة بعض الشروط التي 
 
حوال الشخصية ا

 
بنود قوانين اال

ة ومنع التمييز 
 
ن الواقع  ضدها،تضمن بعض حقوق المرا

 
إال ا

ثير الموروث الثقافي والتنشئة االجتماعية والفقر 
 
يكشف عن تا

مية والتفسير الخاطئ لبعض النصوص الدينية كمبرر 
 
واال

ة. لسيطرة الرجل والن
 
 ظرة الدونية للمرا

 السابقة:التعليق على الدراسات -

ة -
 
كدت بعض الدراسات على تصدر قضايا المرا

 
ا

خرى.االجتماعية على حساب القضايا 
 
 اال

ركزت الدراسات السابقة على تحليل مضمون صحف -

هي في ، وتنتمي إلى اإلطار الجغرافي الذي يعيش فيه الباحث

جد دراسة تتناول الصحف غالبها صحف مشرقية في حين لم ن

 الجزائرية.

جميع الدراسات التم عرضها تناولت المعالجة -

و قنوات فضائية
 
ة في إطار صحف ا

 
لم و اإلعالمية لقضايا المرا

ة في الفضاء 
 
نعثر على دراسة اتجهت إلى دراسة قضايا المرا

 االلك تروني.  

اتجهت جميع الدراسات إلى تحليل مضامين حول -

ة ف
 
يدلوجيةي وسائل إعالمية ذات توجهات قضيايا المرا

 
 ا

ة في إطار و مختلفة
 
لم نعثر على دراسة تناولت قضايا المرا

 إسالمي.وسيلة إعالمية ذات توجه 

ن
 
يدينا تتناول بالمعالجة  وبما ا

 
الدراسة التي بين ا

رؤية صحيفة إلك ترونية ذات توجه إسالمي فيمكن اعتبارها من 

من الدراسات التي تم  هذه الناحية إضافة علمية لما سبق

 عرضها.

تدرج هذه  المستخدم:المنهج و نوع الدراسة-6

هي التي تقوم ، والدراسة ضمن ما يعرف بالبحوث الوصفية

ساس "رصد
 
و حدث معين و على ا

 
متابعة دقيقة لظاهرة ا

و عدة 
 
و نوعية في فترة زمنية معينة ا

 
من  فترات،بطريقة كمية ا

و الحدث
 
جل التعرف على الظاهرة ا

 
 المضمونو من المحتوى ا

بعد و وهو ال يتوقف عند حدود الوصف ،16
 
لكنه يذهب إلى ا

دلة، ذلك، فيحللمن 
 
جل  ويفسر ويقارن ويقيم اال

 
من ا

من رصيد معارفنا عن  معنى، تزيدالوصول إلى تعليمات ذات 

 17الظاهرة

نسب لمثلالمنهج  وعليه فإن
 
هذه الدراسات هو  اال

"طريقة لجمع البيانات حول منهج المسح الوصفي الذي يعد 

و بناء إشكالية معينة، بغرضظاهرة 
 
 الدراسة في ذاتها ا

 18فرضيات البحث "و

يطلق الباحثون في مجتمع الدراسة وعينتها : -7

مصطلح مجتمع الدراسة ليقصد به  منهجية البحث العلمي

و الظاهرة قيد الدراسة و "جميع عناصر
 
مفردات المشكلة ا

و19"
 
و 20ات التي يستهدف الباحث دراستها""مجموع المفرد،ا

سرة 
 
عليه فإن مجتمع الدراسة هنا هو جميع صفحات "عالم اال

قد ، و" في جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه االسالمي 

وقع اختيارنا على صحيفة البصائر بحكم االمتداد التاريخي 

الذي يربطها بصحيفة البصائر التي كانت تصدرها جمعية 

المسلمين الجزائريين مما يجعلها تحوز على سمعة  العلماء

 حققتهطيبة في نفوس الجزائريين من منطلق الوعي الذي 

خيرة عبر صحفها
 
لما كان من ، ومنها صحيفة البصائرو هذه اال

الصعب إجراء الدراسة التحليلية على جميع مفردات الظاهرة 

مثلة الرتباط الدراسة بوقت محدد ،فقد تم اللجوء إلى عينة م

نها " و عينة عشوائية بسيطة،تمثلت في اختيار 
 
التي تعرف با

تلك المجموعة من المفردات التي يتم اختيارها من بين 

مفردات المجتمع بطريقة تتيح لكل فرد فيه نفس الفرصة 

المتاحة لغيره، ليصبح عضوا في العينة،حتى ال يكون هناك 

خرى"
 
عينة هذه  اختيار  عليه تم، و21احتمال لسحبها مرة ا

 
 
  تي:الدراسة وفق اال

تم اختيار المضامين  المصدر:تحديد عينة  -1

سرة" المقدمة في صفحة
 
 "صحيفة البصائر عبر» عالم اال

نذلك  اإللك ترونية،
 
الصفحة هي التي تتجلى فيها  هذه ا
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ة بشكل خاص دون غيرها من 
 
المضامين المقدمة إلى المرا

خالصفحات التي خصصت للحديث عن قضايا 
 
 رى ا

ارتكز المجال الزمني للدراسة على  الزمنية:العينة -2

ن سنة ذلك و دون غيرها من السنوات 2015سنة 
 
 2015ال

لنا الحصول على العينة المطلوبة دون غيرها من  وفرت

 
 
عداد باإلضافة إلى غياب السنوات حيث تعذر علينا تحميل اال

سرة التي عادة
 
خرى تعوض  ما صفحة عالم اال

 
بموضوعات ا

تفرضها بعض المناسبات الخاصة بالحديث عن بعض 

عداد في السنوات  الشخصيات االصالحية
 
ضمن بعض اال

 .األخيرة

هذه  اختيار عينة تم التحليل:تحديد المادة محل -3

سرة"  الدراسة
 
سلوب العينة   ممثلة في صفحة "عالم اال

 
وفق ا

ة من عددا بطريقة عشوائي 12سحب  العشوائية حيث تم

 
 
 .م2015عدد الصادرة على مدار عام  48صل ا

داة -8
 
يدينا تهدف  التحليل:ا

 
ن الدراسة التي بين ا

 
بما ا

ة، فإنإلى تحليل مضمون القضايا المتعلقة 
 
نسب  بالمرا

 
اال

سلوب تحليل المحتوى الذي 
 
لمثل هذه الدراسات هو اعتماد ا

و المرئية
 
 يقوم على "تصنيف المادة المك توبة او المسموعة ا

تحت فائت معينة وفق معايير محددة بما يكشف خصائص 

 .22"المحتوى و هذه المادة من حيث الشكل

هذه التقنية فقد تم تصميم  ولتحقيق معطيات

سست عليها  23استمارة التحليل
 
بغية جمع البيانات التي تا

وفر للباحث إطارا محددا لتسجيل "ت البحثية، إنهاالمشكلة 

يتم تصميمها  البحث، حيثلبات المعلومات التي تفي بمتط

غراض التحليلو بما يتفق
 
تعبر كميا عن رموز الوثيقة و ا

تشمل فائت التصنيف ووحدات القياس  الواحدة، التي

ولية عن وثيقة المحتوى"
 
 .24باإلضافة الى البيانات اال

عرض استمارة التحليل على مجموعة  وباإلضافة إلى

كيد الصدق الخارجي له
 
يضا من المحكمين لتا

 
ا فقد قمنا ا

من خالل إخضاع عينة  وذلكالداخلي بإجراء عملية الصدق 

ة للتحليل في فترتين زمنيتين 
 
من مضامين قضايا المرا

تي:كانت النتائج و  مختلفتين لقياس معامل الثبات
 
 كاال

ولى
 
 35 الثانية:و عدد مرات االتفاق بين المرة اال

 6 ن:يالتحليلعدد مرات االختالف بين 

+  41/  35مضروب في  2 هوليستي:معادلة  وباعتماد

41  =85 % 

ول
 
ن نسبة االتفاق بين التحليل اال

 
ي ا

 
الثاني كان و ا

85.% 

يتناول هذا الجزء من  التحليلية:الدراسة  ثانيا: نتائج

الدراسة النتائج الكمية المتوصل إليها بعد تحليل عينة من 

سرة ضمن جريدة البصائر اإلسالمية 
 
صفحة عالم اال

 لك ترونية اال 

وال
 
 تحليل فائت ماذا قيل ؟: -ا

سرة" -1
 
ة التي تناولتها صفحة "عالم اال

 
قضايا المرا

 االلك ترونيةفي جريدة البصائر 

ة في صفحة عالم 1جدول رقم )
 
( يبين قضايا المرا

سرة في جريدة البصائر االلك ترونية
 
 اال

سرة في 
 
القضايا التي تناولتها صفحة "عالم اال

 لك ترونيةجريدة البصائر اال 
النسبة  التكرار

% 
 22،99 37 القضايا الدينية

 47،82 77 القضايا االجتماعية
 8،07 13 القضايا السياسية
 15،52 25 الثقافيةو القضايا التربوية

 6،00 9 القضايا االقتصادية
 100 161 المجموع

سرة "عبر 1يبين الجدول رقم )
 
ن صفحة "عالم اال

 
( ا

ساسية صحيفة البصائر االلك ت
 
رونية قد ركزت على ثالث قضايا ا

ة
 
القضايا االجتماعية في الترتيب االول  هي:و تتعلق بالمرا

%، 22،99القضايا الدينية بنسبة  ، يليها% 47،82بنسبة 

حين  %، في 15،52الثقافية بنسبة و القضايا التربوية ثم

القضايا االقتصادية و يالحظ اتماما ضئيال بالقضايا السياسية

 التوالي.على % 6و% 8،07 بنسبة

هذا التوجه من الجريدة ذات التوجه  ويمكن تفسير

ة على العموم
 
ن ما يهم المرا

 
ة و االسالمي قناعتها التامة با

 
المرا

المسلمة على الخصوص هو التركيز على ما يجعل منها شخصا 

ال
 
هو و فاعال على مستوى المحيط االجتماعي الخاص بها ا

سرة
 
داءتثقيفها بما يعينها على و تحصينها دينياو اال

 
وظيفتها  ا

ساسية.
 
 اال

همية القضايا التي ركزت عليها 
 
ومهما يكن من ا

غفلت بشكل كبير القضايا السياسية
 
 الجريدة االسالمية فإنها ا

ن تطورا حاصال على المستوى و االقتصاديةو
 
تناست با



 كية مزنل غرابةز                          قضااي املرأأة يف الصحافة الإسالمية الإلكرتونية جريدة البصائر منوذجا دراسة حتليلية لصفحة "عامل الأرسة"                        

آداب والعلوم الاجامتعية                  2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                             162                             جمةل ال

ة لمناصب اجتماعية
 
 االجتماعي فيما يتعلق بتقلد المرا

ا مما يجعل الجريدة بعيدة تماما عن قضايا غيرهو سياسيةو

ة 
 
  الحقيقة.المرا

ة االجتماعية التي تناولتها -2
 
نوعية قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية  صفحة "عالم اال

ة االجتماعية 2جدول رقم )
 
( يبين نوعية قضايا المرا

سرة"
 
في جريدة البصائر  التي تناولتها صفحة "عالم اال

 رونيةااللك ت
 %النسبة التكرار القضايا االجتماعية 

 20،77 16 الحجاب 
 15،59 12 معاملة الزوج

بناءو االمومة
 
 38،97 30 تربية اال

عمال البيتو الطهيو الزينة
 
 14،29 11 ا

ة
 
 5،19 4 حقوق المرا

 5،19 4 الزواج
 100 77 المجموع

ربع 2بالنظر في الجدول رقم )
 
ن هناك ا

 
( يتبين ا

سرة " في جريدة  جتماعية ركزتاقضايا 
 
عليها صفحة "عالم اال

مومةو البصائر االلك ترونية
 
ول اال

 
تربية و هي: في الترتيب اال

بناء بنسبة 
 
في الترتيب الثاني قضية الحجاب ، و% 38،97اال

 15،59، يليها قضية معاملة الزوج بنسبة % 20،77بنسبة 

عمال البو الطبخو المتعلقة بالزينة ا، فالقضاي%
 
يت بنسبة ا

ة% 14،29
 
 5،19الزواج بنسبة و ، ثم قضيتي حقوق المرا

 منهما.لكل %

سرة "عبر 
 
ن صفحة "عالم اال

 
و من هذه النتائج يتضح ا

جريدة البصائر االلك ترونية قد ساهمت بشكل كبير في 

ة
 
دوار التقليدية حول المرا

 
التي عادة ما ترتبط و تكريس اال

م مع 
 
بنائها،بصورة اال

 
ترتيب و تها بالطبخحصر انشغاالو ا

الوقت الذي يشهد فيه واقعها تحوالت جذرية على  البيت، في

حداث 
 
و اال

 
مستوى مشارك تها االجتماعية داخل المجتمع ا

ة، ضد  مثل: العنفاالجتماعية التي تمسها بشكل مباشر 
 
المرا

حوال الشخصية قضايا
 
  القاصرات.زواج و  اال

ة الدينية التي تناول -3
 
تها صفحة نوعية قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية  "عالم اال

ة الدينية التي 3جدول رقم )
 
( يوضح قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية تناولتها صفحة "عالم اال

 
 النسبة% التكرار القضايا الدينية

 18،91 7 مهمة الدعوة الى هللا 
 24،33 9 الصالة
ة
 
 40،55 15 القران الكريمو المرا

 16،21 6 تزكية النفس
 100 37 المجموع

ة 3تشير نتائج الجدول رقم )
 
( حول قضايا المرا

ن الكريم في الترتيب  الدينية، حيث
 
ة بالقرا

 
جاءت عالقة المرا

ول بنسبة 
 
 24،33قضية الصالة بنسبة  %، يليها 40،55اال

خيرا قضية و %،18،91الدعوة إلى هللا بنسبة  %، فقضية
 
ا

 %. 16،21النفس بنسبة تزكية 

ن تركيز الصفحة على مثل هذه القضايا إنما 
 
ونعتقد ا

قدس مصدر للتشريع اإلسالمي
 
ة با

 
هو و هدفه هو ربط المرا

ي 
 
مان الذي يحميها من ا

 
نه صمام اال

 
ن الكريم على اعتبار ا

 
القرا

ناهيك  كرامتها،و  اختراق خارجي يستهدف بالضرورة إنسانيتها

 عليها.إيمانية ال يمكن المقايضة  عن الصالة التي هي قيمة

همية
 
هذه الجوانب التي تناولتها "صفحة "عالم  وعلى ا

ة 
 
غفلت قضايا دينية مهمة ترتبط بالمرا

 
نها ا

 
سرة " فنعتقد ا

 
اال

ة
 
ة  ومساواةالزواج شرط الولي في عقد و مثل قضية المرا

 
المرا

ة
 
 االصطناعي كمسائلالتلقيح و مع الرجل في الميراث والمرا

 االسالمي.بالشرع ترتبط 

ة االقتصادية التي تناولتها -4
 
نوعية قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية صفحة "عالم اال

ة االقتصادية التي 4جدول رقم )
 
( يبين قضايا المرا

سرة" في جريدة البصائر االلك ترونية
 
 تناولتها صفحة "عالم اال

 النسبة% التكرار القضايا االقتصادية 
ةالمر 
 
 77،77 7 التسوقو ا

 22،23 2 ترشيد االستهالك
 100 9 المجموع

ن صفحة "عالم 4من خالل الجدول رقم )
 
( يتبين ا

سرة" في جريدة البصائر االلك ترونية ذات التوجه اإلسالمية 
 
اال

ةو ركزت على قضيتين
 
ول و هما المرا

 
التسوق في الترتيب اال

الثاني  ترشيد االستهالك في الترتيب، و% 77،77بنسبة 

ة و %،22،23بنسبة 
 
هي نتائج تعكس نظرة سلبية للمرا

ة المستهلكة
 
الوقت  المبذرة، فيو بحيث تجعل منها المرا

ن ترتقي باهتماماتها 
 
الذي كان يفترض على الجريدة ا
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ة 
 
االقتصادية بشكل يعبر فعال عن الواقع االقتصادي للمرا

ة.ك قضية ازدواجية عمل 
 
 المرا

ة انوعية قضايا -5
 
التي تناولتها صفحة  لسياسيةالمرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية "عالم اال

ة السياسية التي تناولتها 5جدول رقم )
 
( قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية صفحة "عالم اال
 النسبة% التكرار القضايا السياسية

ة الفلسطينية في مواجهة العدو 
 
نضال المرا
 الصهيوني

7 53،85 

ة لمواقع اتخاذ القرار
 
 30،77 4 تقلد المرا

 15،38 2 االنخراط في العمل السياسي
 100 13 المجموع

سرة في 5يوضح الجدول رقم )
 
ن صفحة عالم اال

 
( ا

تية: 
 
جريدة البصائر اإلسالمية االلك ترونية ركزت على القضايا اال

ة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني بنسبة 
 
نضال المرا

ة لمواقع اتخاذ القرار بنسبة  %، 53،85
 
تقلد المرا

 %. 15،38%، االنخراط في العمل السياسي 30،77

بالنظر في هذه النتائج يالحظ اهتماما إيجابيا واضحا 

ة 
 
ركزت على نضال  السياسية، وقدمن الجريدة بقضايا المرا

نها ترى في قضية فلسطين 
 
ولى ال

 
ة الفلسطينية بالدرجة اال

 
المرا

لة جوه
 
ةمسا

 
هو ترجمة واضحة و رية تهم الجميع بما فيها المرا

ة الفلسطينية في 
 
ووعي صريح من الجريدة لما تقوم به المرا

رض الواقع
 
قصى على ا

 
قد تجلى ذلك في إيراد و سبيل تحرير اال

الجريدة لنماذج نسائية فلسطينية مرابطة ما يؤكد معايشتها 

ة 
 
 الفسطينية.الفعلية لمعاناة ونضال المرا

يضاويالح
 
سرة" في جريدة  ظ ا

 
اهتمام صفحة "عالم اال

ة لمواقع 
 
ن و القرار،البصائر بالحديث عن تقلد المرا

 
إن لوحظ ا

هذا االهتمام قد جاء في سياق تقديم تقرير عن وزيرة التربية 

 الفرنسية.

ة الثقافية التي تناولتها صفحة  -6
 
نوعية قضايا المرا

سرة"في جريدة البصائر االلك ترون
 
 ية"عالم اال

ة الثقافية التي 6جدول رقم )
 
( يبين قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية تناولتها صفحة "عالم اال

 

 

 
 النسبة التكرار الثقافية و قضايا التعليم

 8 2 المشاركة في الفعاليات الدينية
 16 4 تعليمو تربية

 12 3 الطموح العلمي 
 40 10 المطالعة 

 29 5 الذاتية تنمية المهارات 
 100 25 المجموع

سرة" 6يالحظ في الجدول رقم )
 
ن صفحة "عالم اال

 
( ا

في جريدة البصائر قد ركزت بشكل واضح على المطالعة 

ة بنسبة 
 
الذاتية  تهاتنمية مهاراو ،%40كجانب ثقافي للمرا

 .، ثم% 16التعليم بنسبة و قضايا التربية ، يليها% 29بنسبة

ة 
 
خيرا المشاركة في ، و% 12بنسبة الطموح العلمي للمرا

 
ا

 %. 8الفعاليات الدينية بنسبة 

مر
 
ة  وهو ا

 
ثقافيا، واضح من استهداف االرتقاء بالمرا

في ذات الوقت اهملت معالجة الك ثير من القضايا  لكنها

مثل قضايا  الهامةالتربوية و ،المتعلقة بالقضايا الثقافية

غيرها مما و لميةالمشاركة في المؤتمرات العو الك تابة النسوية

ة في مثل هذه القضايا
 
 يعبر عن التواجد الفعلي للمرا

 التربوي.و مساهماتها في تفعيل الفعل الثقافيو

ة كما تناولتها -7
 
الجمهور المستهدف من قضايا المرا

سرة"
 
 في جريدة البصائر االلك ترونية: صفحة "عالم اال

( يبين الجمهور المستهدف من قضايا 7)رقم جدول 

ة
 
سرة" المرا

 
في جريدة البصائر  كما تناولتها صفحة "عالم اال

 االلك ترونية
 النسبة% التكرار الجمهور المستهدف 

 26،31 55 الفتيات 
ة بشكل عام 

 
 18،67 39 المرا

ة المتزوجة 
 
 10،04 21 المرا

مهات
 
 23،45 49 اال

ة المتعلمة 
 
 9،09 19 المرا

 3،34 7 ربات البيوت
 0،95 2 الرجل
ة ا
 
 8،13 17 لفلسطينية المرا

 100 209 المجموع

( اهتمام واضح 7يالحظ من خالل الجدول رقم )

ة بنسبة
 
 %26،31بالفتيات كجمهور مستهدف من قضايا المرا

ن الفتاة هي عنوان المستقبلو
 
مر منطقي لقناعة الجريدة با

 
 هو ا

لفت نظرها و بالتالي يتوجب التوجه إليها بك ثير من االهتمامو
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مهات في الترتيب  ت،و جاء عليهن تكون إلى ما يجب ا

 
اال

ة بنسبة 
 
هو و %23،45الثاني من المستهدفات لقضايا المرا

م هي قوام 
 
ن اال

 
مر نابع من القناعة التي تحملها الجريدة من ا

 
ا

سرة
 
دورها في البيت ،في و بالتالي تستحق اهتماما يتماشىو اال

ة عموما 
 
%عندما يكون  18،67حين جاء التوجه للمرا

ة المتزوجة بنسبة الخ
 
 10،04طاب شامال للجميع ،ثم المرا

ة المتعلمة بنسبة ، و%
 
ة الفلسطينية  9،09المرا

 
%، فالمرا

خيرا الرجل  8،13بنسبة 
 
 %. 0،95%و ا

 تحليل فائت الشكل كيف قيل ؟:–ثانيا 

شكال التحرير الصحفي الخاصة بقضايا -1
 
فئة ا

ة في صفحة "عالم المر 
 
ة في جريدة البصائرالمرا

 
 ا

 :االلك ترونية

شكال التحرير الصحفي 8جدول رقم )
 
( يوضح ا

ة في جريدة 
 
ة في صفحة "عالم المرا

 
الخاصة بقضايا المرا

 االلك ترونية:البصائر 
شكال التحرير  

 
 النسبة% التكرار ا

 7،69 3 التقرير الصحفي
 38،46 15 العمود
 41،02 16 المقال

 2،56 1 الحديث الصحفي
 2،56 1 الخبر
 2،56 1 عاستطال 

 2،56 1 بريد القراء
 2،56 1 خواطر

 100 39 المجموع

ن صفحة 8بالنظر في بيانات الجدول رقم )
 
( يتبن لنا ا

سرة "في جريدة البصائر اهتمت بشكل كبير 
 
 لمقالبا"عالم اال

ة 
 
ر التقري بنسبة يليهاالعمود "يليه في تناولها لقضايا المرا

نواع التحريري بنسبة، ثمالصحفي 
 
خرى بنسب متساوية اال

 
ة اال

 منها.ما يقدر لكل 

سرة" في جريدة  ويمكن تفسير
 
اعتماد صفحة "عالم اال

 % 41،02البصائر االلك ترونية على كل من المقال بنسبة 

% بشكل الفت للخصائص 38،46العمود الصحفي بنسبة و

التي يتميز به كل منهما فالمقال يعطي فرصة كبيرة لمنتج 

 
 
رائه و ن يحلل القضية المطروحةالمادة االعالمية با

 
يعمق من ا

البراهين بحيث يخلص في نهاية المطاف إلى عملية و بالحجج

 القارئ.اقناع 

ن يعطي 
 
ن من خصائص العمود الصحفي ا

 
كما ا

يه
 
انطباعاته حول حدث ما بكل و لصاحبه مساحة إلبداء را

 حرية.

عالميةفئة منتج المادة -2 ة االإ
 
 الخاصة بقضايا المرا

سرة في جريدة البصائر كما تنا
 
ولتها صفحة عالم اال

 االلك ترونية 

عالميةالمادة  يوضح منتج( 9جدول رقم )  االإ

سرة ف
 
ة كما تناولتها صفحة عالم اال

 
ي الخاصة بقضايا المرا

 جريدة البصائر االلك ترونية
 النسبة% التكرار اإلعالميةمنتج المادة 

ة
 
 82،05 32 المرا

خرى  إعالميةعن وسائل 
 
 8،00 3 ا

 10،25 4 دون امضاء )غير واضح( 
 100 39 المجموع

( حول منتج المادة 9تبين نتائج الجدول رقم )

سرة في جريدة البصائر تعتمد 
 
ن صفحة عالم اال

 
اإلعالمية ا

 
 
ة في تناول القضايا المتعلقة بالمرا

 
ة بشكل كبير جدا على المرا

مر يحسب ، و%82،05بنسبة 
 
ن  للجريدة، ذلكهو ا

 
ن " ا

 
ا

ة تتطلب وعياالمو
 
فهما بمتطلبات و ضوعات المتعلقة بالمرا

ة قد ال 
 
ة" تناولهاتحسن المرا

 
قرب من بنات  إال المرا

 
فهي اال

درى بكيفية مناقشتها لقضاياهن والتطرق 
 
جنسها وهي اال

 . 25للموضوعات الخاصة بهن"

تي وسائل
 
خرى  وتا

 
من هم بدون إمضاء و إعالمية ا

 الجريدة منفتحةبدو مع ضعف هذه النسب فتو بنسب ضعيفة

نها تمد القارئ بما مفيدة من معلومات.
 
 على المعلومة طالما ا

عالمية -3 النطاق الجغرافي لمنتجات المادة االإ

سرة في جريدة البصائر 
 
ة في صفحة عالم اال

 
لقضايا المرا

 االك ترونية

( يبين النطاق الجغرافي لمنتجات 10جدول رقم )

ة
 
عالمية لقضايا المرا  المادة االإ

لنطاق الجغرافي لمنتجات المادة ا
   اإلعالمية

 النسبة% التكرار

 53،12 17 الجزائر
 31،25 10 دول عربية

سماء مستعارة(و غير واضح )كنى
 
 15،62 05 ا

 100 32 المجموع
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( اعتماد 10توضح النتائج المبينة في الجدول رقم )

 
 
ة صفحة عالم االسرة في جريدة البصائر بنسبة كبيرة على المرا

قالم 53،12بنسبة الجزائرية 
 
نها تعتمد على ا

 
% في حين ا

خرى 
 
سماء  31،25الدول العربية اال

 
%في حين لم تتضح ا

و االسماء المستعارة إال بنسبة 
 
خريات بسبب الكنية ا

 
اال

15،62% 

قالم النسائية 
 
سرة على اال

 
إن اعتماد صفحة عالم اال

مر 
 
ولى بنسبة هو ا

 
نمنطقي الجزائرية بالدرجة اال

 
الجريدة هي  ال

كل  معو ،الجزائريينلسان حال جمعية العلماء المسلمين 

قالم 
 
مر الذي يحسب للجريدة هو انفتاحها على اال

 
ذلك فإن اال

ة  إعطائهنو ،النسائية العربية
 
مساحة للتعبير عن قضايا المرا

ة المسلمة ما 
 
التي هي في نهاية المطاف تنتمي إلى دائرة المرا

ة بعد
 
 النطاق الجغرافيليس فقط على  ،ايعطي لقضايا المرا

إنما على مستوى نطاق جغرافي عربي و الجزائري فحسب

ة متكاملة 
 
 الرؤى.إسالمي يجعل من قضايا المرا

قالم النسوية الجزائرية 
 
ن اال

 
ن نشير إلى ا

 
لكن يجب ا

ن 
 
قالم مما ينبئ على ا

 
من الناحية الفعلية لم تتعدى إلى ثالثة ا

زمة واضحة على مستوى 
 
الكوادر اإلعالمية النسوية على هناك ا

مستوى اإلعالم اإلسالمي ما يتوجب االهتمام بإفساح المجال 

ة لتؤكد تواجدها على هذا 
 
مام المرا

 
 المستوى.ا

 االستنتاجات العامة للدراسة ثالثا:

ة جميع -
 
تصدرت القضايا االجتماعية الخاصة بالمرا

سرة في جريدة
 
البصائر  القضايا التي تطرقت لها صفحة عالم اال

  االلك ترونية.االسالمية 

بناء-
 
 جاءت الموضوعات التقليدية ممثلة في تربية اال

ة  ،الطهيو االعتناء بترتيب البيتو
 
على هرم قضايا المرا

 
في ا

ن الجريدة مثل و االجتماعية،
 
 جرائدمن  ك ثيرهو ما يشير إلى ا

ة نظرة نمطية تحصر قضاياها  غيرها ال
 
تزال تنظر إلى المرا

بناءو ارتباطها بترتيبهو اتها في البيتواهتمام
 
 االعتناء باال

كيد على معاملة الزوج بما تتطلبه الحياة الزوجية و
 
التا

 المجتمع،متناسية بذلك التحديات التي يفرضها  السعيدة،

ة داخل و
 
دوار الفعالة التي تقوم بها المرا

 
 المجتمع.اال

سرة" -
 
في الوقت الذي حاولت فيه صفحة "عالم اال

ة دينيااالرت
 
غفلت عن طرح العديد من  تزكيتها، فقدو قاء بالمرا

همية القصوى
 
التي تمس حياتها و القضايا الدينية ذات اال

ولى.الدينية بالدرجة 
 
 اال

ة -
 
وضحت النتائج اهتماما إيجابيا بقضايا المرا

 
ا

ة الفلسطينية
 
نضالها و السياسية وبخاصة ما تعلق بقضية المرا

قصى ك قضية تمس
 
ة على و الجميع الرجل في حماية اال

 
المرا

دوارها في مواقع اتخاذ  السواء، في
 
حين غفلت عن إبراز ا

 القرار.

ة في قضاياها االقتصادية في صورة المتهم-
 
 برزت المرا

الوقت الذي ال يعبر هذا التوجه  التسوق، فيالمولع بعالم و

عن غالبية النساء اللواتي ينتمين إلى الطبقات الوسطى ممن ال 

  المقال.لى تلبية االحتياجات التي ذكرها صاحب يقدرن ع

سرة في جريدة البصائر -
 
استهدفت صفحة عالم اال

مهاتو ،اإلسالمية االلك ترونية الفتيات
 
عموما  النساءو ،اال

ة وهي فلسفة تنبع من قناعة القائمين على الصفحة 
 
بقضايا المرا

ة الغد ما يعني ضرورة بناء شخصيتها
 
ن الفتاة هي امرا

 
مية تنو با

نذاتها لتكون قادرة على مواجهة الحياة 
 
االهتمام  مستقبال، وا

سرة
 
ساس اال

 
م هي ا

 
مهات منطلق من كون اال

 
عليها يقوم و باال

 ككل.البناء السليم للمجتمع 

سرة" -
 
اعتمدت جريدة البصائر عبر صفحة "عالم اال

شكال فنون التحرير و على كل من المقال
 
حد ا

 
العمود كا

ةالصحفي في تناولها ل
 
مر يحسب و قضايا المرا

 
نللجريدة هو ا

 
 ال

شكال التحريرية تمنح لمنتج المادة اإلعالمية 
 
مثل هذه اال

و إبراز وجهة نظره حول قضية و مساحة واسعة لتحليل
 
انتقاد ا

من القضايا وفق الزاوية التي يؤمن وتمكين القارئ من تبني 

 انطباعاته.

ة كمصدر إلنتاج المادة اإلعالمية-
 
في  تصدرت المرا

ة
 
مر محمود يؤكد قناعة صفحة عالم و تناول قضايا المرا

 
هو ا

ن 
 
سرة في الصحيفة االلك ترونية لجريدة البصائر با

 
ة اال

 
المرا

فضل من يعبر عن قضاياها 
 
ة، وهي ا

 
خير من يمثل المرا

ة.ويوصل صوتها من وجهة نظرها 
 
 كامرا

على الرغم من غلبة اإلطار الجغرافي ممثال في الجزائر -

ن انحصاره قي منتجتين في الك تا
 
ة إال ا

 
بة حول قضايا المرا

زمة غياب الكوادر اإلعالمية النسائية على 
 
فقط يشير إلى ا

مر و مستوى صحيفة البصائر اإلسالمية االلك ترونية
 
هو ا

فتح مجال للكوادر اإلعالمية النسوية و يتطلب االهتمام به

 للتعبير عن قضاياهن وفق التصور اإلسالمي.
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 الخاتمة

جريدة البصائر  إنتام هذه الدراسة يمكن القول في خ

سرة "،على غرار 
 
اإلسالمية االلك ترونية عبر صفحة "عالم اال

ن ترتقي بعرض و من وسائل اإلعالم ك ثير
 
االتصال لم تستطع ا

ة إلى المستوى المطلوب في ظل التحديات الراهنة 
 
قضايا المرا

ة ،بل كرست الصورة النمطية التي
 
ترسم عن  التي تعيشها المرا

ة
 
تقدم قضاياها بشيء من السطحية على حساب و المرا

ولويات في حياتها
 
لئن كانت سليلتها  البصائر السابقة ، واال

لسان حال جمعية العلماء المسلمين لها ما يبرر توجهها نحو 

ة لتنشئ جيال محصنا بالدين االسالمي
 
كيد على تكوين المرا

 
 التا

نذاك  نتيجة الوضع االستعماري الذي كانت
 
ة ا

 
تعيشه المرا

،فإن جريدة البصائر الحالية في ظل االعالم االلك تروني كان 

يتوجب عليها التجاوب مع هذا المتغير الجديد لتطرح قضايا 

ة بجدية
 
بشكل يتفاعل مع مقتضيات المرحلة التي و المرا

ة في ظل العولمة
 
 بكل تجلياتها. تعيشها المرا

راسة التقييمية نرى بعد تقديمنا لهذه الد التوصيات:

ن نضع بين يدي القارئ مجموعة من التوصيات الك فيلة 
 
ا

 
 
سرة "المقدمة في موقع صحيفة البصائر بتطوير صفحة عالم اال

تي: االلك تروني تقديم
 
 مجموعة من التوصيات نذكرها في اال

ة عبر صفحة -
 
ضرورة االرتقاء بالمضامين المقدمة للمرا

ة في صحيفة البصائر االلك 
 
 ترونية بما يتماشىعالم المرا

ة و
 
بشكل يستحضر التطورات و المعاصرة،تطلعات المرا

مراعاة الجريدة لفلسفتها القائمة على المرجعية  الحاصلة مع

  اإلسالمية.

ة لصفحة عالم -
 
إجراء دراسات ميدانية لمقروئية المرا

سرة لمعرفة مدى استجابة المضامين المقدمة باهتمامات 
 
اال

ة الجزائرية بشكل
 
 عموما.العربية و خاص المرا

همية استغالل صحيفة البصائر -
 
 االلك ترونية عبرا

ة للتقنيات التي توفرها شبكة االنترنت
 
ذلك و صفحة عالم المرا

في تقديم المواد  البصريةو ،باالستعانة بالوسائط السمعية

ة، باإلضافة لىإالمقدمة 
 
إلى مواقع التواصل االجتماعي  المرا

 لتفاعل بين القائم باالتصالبما يسمح بخلق نوع من ا

 المستخدم. و
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The contact group during crises between embodying tasks and facing challenges and difficulties 
رسال:  21-06-2020اترخي القبول: 21-11-2018 اترخي الإ

 ayarinadia41@gmail.com، جامعة محمد الرشيف مساعديه،*عيارياندية 

 nouari_a@yahoo.fr، جامعة محمد الرشيف مساعديه نواري،أ مال 

 الملخص

نشطتها الجتماعية 
أ
زمات في المؤسسات بمختلف ا

أ
و الخفية سواء وتتنوع مسبباتها والقتصادية،تتعدد مضامين ال

أ
 قتعل  ما  المدركة ا

و ظروف 
أ
و ظهور حالت طارئة قد تزعزع استقرارها البالتسيير ا

أ
و خدماتي وتهدد سمعتهاعمل ا

أ
 بالتالي .في السوق إن كانت ذات طابع تجاري ا

م،للتواصل السليم مع مختلف المتعاملين مع المؤسسة  دتمه  لكان لزاما استحداث خاليا اتصال في كل مؤسسة 
أ
توضيح من خالل و ال

زمةمواصفات مهنية ماهية 
أ
يض تقوو ة لضرب مصداقيتهاتالنوايا المبيو المغرضة اإلشاعاتتنشر ل  واحترافية، حتىموضوعية بكل  ال

همية خالياتثبيت من خالل المقال،  لهذا كان لزامانشاطاتها. 
أ
و فرق  ا

أ
 التصال قمن خالل التنظير حول مواصفات فري ةالمؤسساتي التصالا

همية و المؤسساتي،
أ
زمات دوره فيإبراز ا

أ
مثلة مجموعة من اثم سرد  ،مختلف ال

أ
 حول واقعية الل

أ
ص زمات متنوعة حتى يتسنى لنا تشخيا

زمة إدارةمختلف المعوقات لفريق 
أ
زمات في المؤسسات.و ال

أ
ساليب معالجة ال

أ
 من ثم تصحيح ا

زمة،: المفاتيحالكلمات 
أ
 اتصال  ال

أ
زمات، إدارة ال

أ
زمة زمات، فريق اتصالال

أ
 .ال

Résumé 

En raison de la variation du contenu de chaque crise, de ses causes apparentes ou celle occultées, des conditions de travail, du 

surgissement des crises comme celles liées aux procédures managériales, liées également aux conditions de travail  et susceptibles de 

menacer la stabilité et la réputation d’une société dans le marché, si cette dernière est à vocation commerciale, il a été, par conséquent, 

indispensable de mettre au point des cellules de communication. Il incombe à ces dernières d’établir une communication entre l’entreprise 

mère et ses multiples partenaires socio-économiques dans le but de préciser, à travers des critères professionnels objectifs et  sains, la 

nature de la crise et ce, pour éviter que des rumeurs ou des intentions malveillantes nuisent gravement à la réputation de l’entreprise et 

affectent le lien de confiance avec ses partenaires ou sa clientèle. 

Dans cette perspective analytique à propos de la communication de crise, notre article se propose de montrer l’importance de la 

communication en temps de crise et l’apport empirique des critères adoptés pour le choix du groupe de la communication en entreprise en 

une telle circonstance, tout en nous appuyant sur des exemples concrets qui miroitent les difficultés rencontrées. Permettre, par la suite, de 

diagnostiquer les défaillances et d’y remédier en vue d’élaborer des stratégies performantes d’une gestion efficace en cas de crise. 

Mots clés : Crise- Communication de crise- Gestion de crise- Groupe de communication de crise. 

Abstract: 

The effects of crises in institutions are varied in their various social and economic activities, and their perceived or hidden causes 

which vary from those related to management or working conditions or the emergence of emergencies. The latter may destabilize and 

threaten their reputation in the market if they are of a commercial or service nature. Therefore, it was necessary to develop communication 

cells in each institution to pave the way for proper communication with the various clients of the parent organization. Thus, to clarify 

through professional specifications on the nature of the crisis objectively and professionally, so as not to dismantle the link and emptying its 

reputation to fill its position with malicious rumors and intentions to discredit its credibility and Undermine its activities. It was therefore 

necessary to establish the importance of institutional communication cells or teams through the perspective of the institutional 

communication team, highlight the importance of its role in various crises, and then enumerate a series of concrete examples of various 

crises singled out by some Algerian institutions. Diagnosing the various constraints of the crisis management team and then correcting the 

crisis management methods in the institutions. 

Keys words : Crisis; Crises Communication; Crises Management; Crisis Communication Group 
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 مةمقد  

 
أ
 إدارة إلىفي المؤسسات  زماتتحتاج عملية مواجهة ال

ماهرة صلبة قادرة على المواجهة والتحدي، وعناصر بشرية 

  ومدربة
أ
زمات المختلفة، لكن على فن التعامل مع مواقف ال

زمات إدارةعملية 
أ
 إلى هاتتعد  ل تقف عند هذه الحدود، بل  ال

توجد في قدرات فنية و مجموعة من المتطلبات المادية المهمة

زماتالمنظومة المتكاملة إلدارة  إطار
أ
 .ال

 المالحظ 
أ
صعبمن  ن  ا

أ
منظمة المهام التي تقوم بها ال ا

زمة اتصالاختيار فريق  هي
أ
 تحديد، حيث يصعب واإلعالم ال

عضاءبشكل صارم ومتخصص 
أ
 .منهمواحد  كل  مهام و الفريق ا

وقت نشوب في جدهم جميعا نلن ، فما يحدث في الواقعك

زمة
أ
ن، كما ال

أ
زمةمقتضيات  ا

أ
لن تنتظر قوائم الواجبات  ال

ي  في حين يقتضي  عضو من فريق التصال.المنوطة بكل 
أ
 ا

بعاده
أ
زماتية حدث با

أ
ن ال

أ
فراد يكون هناك مجموعة من ا

أ
 ال

هبين لالجتماع بمجرد 
أ
ي  تنبيهالمتا

أ
، ومدركين للدور المنوط ا

 .عضو بكل

زمات فمن وعليه،
أ
وليات مواجهة ال

أ
إدارتها في و ا

فريق اتصالت المؤسسات هي تسطير معايير انتقاء لتشكيل 

زمة
أ
نه ال

أ
هم د  يع ل

أ
ن إدارتهامرحلة من مراحل  ا

أ
خص ا

أ
، بال

إشكاليات معالجة  تطرح دوماو ،العالم متغير باستمرار

زمات
أ
مجموع التحديات التي تستدعي باستمرار  تبرز والتي  ال

التدريب لهذا الفريق المتخصص في و تكييف طرق التكوين

زماتي قصد تخفيف 
أ
ضرار علىالتصال ال

أ
كل المستويات  ال

 المجتمعية.و المؤسساتية

وال
 
جراءات -ا بنا الوقوف  بداية يجدر التعريفية:االإ

زمة وإدارتها كل  ماهية  لتحديد
أ
زمة اتصالو من ال

أ
 .ال

1 -  
 
قاموس مختار الصحاح  عرفت في زمة:تعريف اال

نها
أ
 "والقحط و ةالشد   :"ا

أ
زم" عن الشيء ا

أ
 .1"مسك عنها

ما اصطالحا فقد تعددت 
أ
 من الباحثين التعاريفا

ذلك لتعدد خلفياتهم ومشاربهم التي ينظرون منها إلى كلمة و

ن هناك تشابها كبيرا 
أ
زمة، إل ا

أ
زمة وما  هابينال

أ
حول مدلول ال

يعنيه هذا المصطلح. ونورد فيما يلي بعض من هذه 

 2التعاريف:

  وضاع غير
أ
زمة هي خلل مفاجئ نتيجة ل

أ
" ال

ّعيرتتّ مستقرة  تطورات غير متوقعة نتيجة عدم القدرة  هانب

طراف المعنية
أ
غالبا ما تكون بفعل و على احتوائها من ال

 اإلنسان"

  ثيرا ماديا على النظام كله، كما
أ
 هأنّ خلل يؤثر تا

 يهدد الفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام"

  حدث مفاجئ يهدد المصلحة القومية، وتتم"

مواجهته في ظروف ضيق الوقت وقلة اإلمكانات ويترتب على 

 تفاقمه نتائج خطيرة"

نمن خالل التعاريف السابقة 
أ
نوجز  يمكننا ا

زمة فيما يلي
أ
 :خصائص ال

حيان -
أ
ة والسرعة، والتي تؤدي في غالب ال

أ
المفاجا

 من الذهول والتوترإلى حالة من الرتباك قد يصاحبها قدر 

حداث الفزع و
أ
 .تتابعهاو مع تالحق ال

خطار المتزايدة التي تهدد المنظمات، -
أ
التهديدات وال

مراكز وتؤدي إلى انتشار الشائعات التي تزيد الضغوط على 

 .القرارات اتخاذ

ثير القوي لعامل الزمن، وضرورة سرعة التدخل -
أ
التا

زمة واتخاذ قرارات صائبة
أ
وسريعة. وإل زادت  والتعامل مع ال

 .اوسوءتعقيدًا 

زمة، مما يزيد -
أ
صعوبة تقدير وتحديد موعد نهاية ال

حشد اإلمكانيات و يجعل عملية تخطيطو من حدة التوتر

 صعبة ومعقدة.

دارة  -2 زمة:مفهوم اإ
 
تعددت وجهات نظر الباحثين  اال

زمة 
أ
زمات في تحديد مفهوم ال

أ
دى إلى  امم  في مجال إدارة ال

أ
ا

زمات وفيما يلي نستعرض بعًضا من هذه 
أ
إثراء علم إدارة ال

 المفاهيم التي تعكس وجهات نظر مختلفة.

ن:
أ
زمات مجموعة من  فالعماري يرى ا

أ
"إدارة ال

زمة،القرارات يطلق عليها قرارات 
أ
نه قرار و ال

أ
لهذا فإنه يعرف با

غي عادي يتم صنعه في ظروف استثنائية تؤثر سلًبا على ما ينب

ن يتوافر لصنعه في الظروف العادية من بيانات كافية
أ
 ا

نية هادئ، وصياغة بدائلتحليل و
أ
مفاضلة متروية بين و متا

فضل من  هذه البدائل
أ
 .3بينهالختيار البديل ال

حمد:
أ
زمات نشاط هادف يقوم  كما يرى ا

أ
ن إدارة ال

أ
"ا

زمة التي تمكن 
أ
على البحث والحصول على المعلومات ال



 نواريأ مال و  عياريدية ان                                                                 التحدايت والصعوابت فريق التصال خالل ال زمات بني جتس يد املهام ومواهجة

آداب والعلوم الاجامتعية                2020-  02العدد  17جملدل ا                                                     170                                       جمةل ال

زمة المتوقعة اإلدارة من
أ
ماكن واتجاهات ال

أ
تهيئة و التنبؤ با

المناخ المناسب للتعامل معها عن طريق اتخاذ التدابير 

و تغيير 
أ
زمة المتوقعة والقضاء عليها ا

أ
الالزمة للتحكم في ال

 .4مسارها لصالح المنظمة"

شكال 
أ
زمة با

أ
لقد قام الباحثون بتحديد مراحل إدارة ال

برزها التقسيم ا
أ
حمد  هقدم  لذي مختلفة لعل ا

أ
الدين والذي  عز  ا

 5مراحل: بثالثحدده 

  زمة: وهي المرحلة التي تنذر
أ
مرحلة ما قبل ال

زمة، وغالبا ما تتبلور فيها مشكلة ما، وتتفاقم حتى 
أ
بوقوع ال

زمة عنها.
أ
 تنتج ال

  زمة: وهي المحور الرئيس
أ
مرحلة التعامل مع ال

زمة حيث 
أ
زمة استخدام  يتول ّلمفهوم إدارة ال

أ
فريق ال

 الخطط الموضوعة. قويطبّ الصالحيات المخولة له، 

  زمة: وهي المرحلة التي
أ
فيها  يتمّ مرحلة ما بعد ال

زمة، 
أ
ثار الناتجة عند حدوث ال

آ
ّعالجّواحتواء ال تلك  يعد 

ثار 
آ
زمة.  اجزءال

أ
 هاما من عملية إدارة ال

زمة:  -3
 
 المفاهيمتعددت مفهوم اتصال اال

زمة تناولت التي توالتعريفا
أ
البعض  فهيعر   فبينمـا ،اتصال ال

ثناء 
أ
نشطة التصالية التي تمارس ا

أ
نه " يشمل كافة ال

أ
على ا

و الكارثة
أ
زمة ا

أ
نشطة  ،المراحل المختلفة لال

أ
ويندرج في إطار ال

نواع التصال بغض النظر عن الوسائل 
أ
التصالية كل ا

ساسوالمضامين المستخدمة فيها. على هذا 
أ
نشطة  فإن ،ال

أ
ال

ثناء 
أ
دوار التصالية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات ا

أ
وال

زمة،
أ
نشطة إدارات العالقات العامة  مراحل ال

أ
بما في ذلك ا

دوار 
أ
نشطة وال

أ
زمة. كذلك فإن ال

أ
تدخل في نطاق اتصال ال

التي تقوم بها وسائل اإلعالم الجماهيري في المجتمع تدخل في 

زمة". 
أ
 6نطاق اتصال ال

الموسوعة " في" منير حجاب دمحمّهلـاّينظـرين في ح

نه" اإلعالمية
أ
و المكـتوب  عملية التفاعل اللفظي،" با

أ
الشفهي ا

و المسموع بين المؤسسة
أ
و المرئي ا

أ
جماهيرها، باستخدام و ا

ساليب اتصالية متنوعة تتضمن وصول المعلومات 
أ
وسائل وا

ثناء إلى الجماهير قبل،
أ
حداث السلبية و ا

أ
زمة.بعد وقوع ال

أ
 لال

ضرار الواقعة على سمعة 
أ
هذه التصالت قد صممت لتقليل ال

دور ممارسي العالقات العامة في  المؤسسة، وتعتمد على

نشطة اتصالية متعددة، يتعاملون فيها مع مندوبي
أ
 القيام با

المطبوعة بما يحقق و سائل اإلعالم المسموعة، المرئيةو

 صحيحة مصلحة المؤسسة، ويضمن رسائل تحمل معلومات

 7."دقيقة وكافية للجماهيرو

ن  من خالل هذه التعاريف 
أ
زمة  نصل إلى ا

أ
اتصال ال

ثناء مواجهة 
أ
نشطة التصالية التي يتم ممارستها ا

أ
مجموع ال

زمة،
أ
زمات هو فريق قادر على و ال

أ
هم ما تحتاجه إدارة ال

أ
ا

ىفالصعوبة ل  ،التعامل معها نظمة،  تتجل 
أ
فقط حين وضع ال

 العملية التنفيذية وتطبيقها بوعي واقتدار. ولكن في ممارسة

زمات مسؤولية التفاعل المباشر  فريقب يناط إ
أ
مهام ال

زمات
أ
مر حسن المواجهة والقدرة على  ،مع ال

أ
ويقتضي ال

زمة على سيناريوهات 
أ
فراد فريق مواجهة ال

أ
حسمها وتدريب ا

زمة.
أ
 المواجهة كما تم صياغتها بمعرفة خبراء فريق إدارة ال

زمة ل يمكن ممارستها 
أ
فالمهام الموكلة لفريق ال

و من خالل التطبيق روتينيةو  وتنفيذها كوظيفة تقليدية
أ
، ا

و دونالدقيق للسيناريو الموضوع، 
أ
فهم واستيعاب لهذا  ا

و دون فهم للقوى الشمولية المحيطة بعملية 
أ
السيناريو، ا

نظمة، وقوى بشرية، ومؤسسات، 
أ
زمات من: ا

أ
التعامل مع ال

اسات، ومنظمات، واستراتيجيات، وقوى اجتماعية وسي

واقتصادية، وإجراءات تنظيمية، وقوى ومبادئ ومثل 

خالقيةو اجتماعية
أ
حاكمة، وعوامل الفعل ورد الفعل عند  ا

زمة والمؤثرين فيها
أ
ثرين بال

أ
و الناس المتا

أ
 .8البشر ا

زمة بإنسان ما، بل بمجموعة  ،سبق ام  م
أ
ل تتصل ال

و عن من البشر سواء عن ط
أ
ريق عالقات المصالح والتبادل، ا

و عالقات التنافر والتعارض 
أ
طريق عالقات التشابك والرتباط ا

زمة، وقوى مقاومتها والتعامل معها ومع 
أ
بين قوى صنع ال

فرزته من نتائج.
أ
 إحداثها وما ا

فراد مؤهلين للعمل في 
أ
من هنا تصبح مهمة تجنيد ا

زمة 
أ
هارة خاصة سواء تحتاج إلى مو ،صعبةفريق اتصالت ال

و في تدريبهم
أ
فراد، ا

أ
 إعدادهمو في اختيار واختبار هؤلء ال

و في 
أ
زمات ثم اإلشراف عليهم وتوجيههم، ا

أ
للتعامل مع ال

ي طارئ 
أ
لهذا استنبطت ، المحافظة عليهم جاهزين ويقظين ل

 فيما يلي: لختيارهم نوجزهاطرق 

زمة:  -ثانيا
 
فراد فريق اتصال اال

 
تحتاج طرق اختيار ا

فراد ذوي مواصفات 
أ
زمات إلى ا

أ
سواء من  خاصة،إدارة ال

و من النواحي الشخصية التي تتصل 
أ
الناحية العلمية ا

 مؤهلفليس كل فرد  ،بالقدرات الجسدية والعقلية والنفسية

فراد وان كان مؤهال 
أ
زمات، بل إن بعض ال

أ
للتعامل مع ال
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زمة معينة، فإنه قد ل يك
أ
ون قادرا على وقادرا على التعامل مع ا

زمات.
أ
خرى من ال

أ
نواع ا

أ
 التعامل مع ا

م فيلذلك  زمة عدة  يتحك 
أ
تشكيل فريق مواجهة ال

زمة التي يكلف كل فريق 
أ
همها طبيعة ال

أ
اعتبارات، ا

زمة السياسية غير 
أ
زمة، فال

أ
ثار هذه ال

أ
بمواجهتها، وحجم ا

زمة 
أ
وال

أ
و الجتماعية، وحتى على  القتصادية ا

أ
العسكرية ا

زمة مستوى التخ
أ
صص الدقيق يختلف تكوين فريق مواجهة ال

و 
أ
زمة انقالب ا

أ
زمة تحرير رهائن تختلف عن ا

أ
خر، فا

أ
من فريق ل

و سقوط طائرة .
أ
 9حريق قطار ا

ن  كما 
أ
اإلحساس بالمصلحة الوطنية و درجة الوعي ا

بشكل  ؤثريالعامة، ووجود وعي سياسي واجتماعي وإداري 

زمة. في هذا 
أ
سلوب عمل فريق اتصال ال

أ
كبير على قدرة وا

زمة، وهي 
أ
عضاء فريق اتصال ال

أ
اإلطار تتحدد طرق اختيار ا

فراد في المؤسسات والشركات، 
أ
تختلف عن طرق اختيار ال

هم هذه الطرق ما يلي:
أ
 وا

 
أ
ّيعالتتبعو الرصد .ا هم الطرق للوصول إلى  دّ :

أ
من ا

صحاب 
أ
زمات، خاصة ا

أ
فراد قادرين على التعامل مع ال

أ
ا

الملكات والمواهب التي تمكنهم من ذلك، حيث تقوم إدارة 

زمات 
أ
فراد الذين تنطبق  ترصدّعديدو مسح شامل بعمليةال

أ
ال

عضاء الفريق، 
أ
عليهم الخصائص والمواصفات المطلوبة في ا

كد من  سلوكياتهم وعالقتهم عوتتبّ 
أ
الشخصية والعملية، للتا

سالمة البيانات والمعلومات التي جمعت عنهم، ومن حسن 

 تصرفهم في المواقف المختلفة التي يتم وضعهم فيها.

التصال بهم ووضعهم  يتم  فإذا ما ثبتت كـفاءتهم 

موضع الختبار، وفي الوقت ذاته صقل مواهبهم وملكاتهم، 

العملي والنظري الذي وزيادة مهاراتهم من خالل التدريب 

 .10يساعد على تنمية هذه المواهب وزيادة قوة هذه الملكات

ي الترشيح:  ب.
أ
سلوب على قياس را

أ
يعتمد هذا ال

فراد المحيطين بهم، والذين تكون لديهم 
أ
خرين في ال

آ
ال

قدرات ومواهب وملكات وخصائص شخصية تؤهلهم 

زمات.
أ
 لالنضمام إلى فريق معالجة ال

زمات من مختلف اإلدارات 
أ
حيث تطلب إدارة ال

فراد الذين تتوافر 
أ
خرى في الكيان اإلداري ترشيح عدد من ال

أ
ال

فيهم مجموعة من المواصفات والخصائص التي يتم إبالغهم 

زمات، ويتم 
أ
بها والذين يرغبون في العمل في إدارة ال

اختيارهم وانتدابهم لفترة تحت الختبار، فإذا ما ثبتت 

و في برامج  العمل،حيتهم يتم إلحاقهم بشكل دائم في صال
أ
ا

زمات.
أ
 11تدريبية مستمرة والستعانة بهم عند حدوث ال

حداث  :ج.االنتقاء الشخصي
أ
حيث تلعب الصدفة وا

زمة، حيث 
أ
فراد اتصال ال

أ
زمات دورا مهما في اختيار بعض ا

أ
ال

فراد العاديين 
أ
زمة والحتكاك العفوي بال

أ
حداث ال

أ
تساعد ا

عمال الذي
أ
زمة، وانخرطوا في ا

أ
ن تواجدوا بالصدفة في مكان ال

مكافحتها والتصدي الذكي الحازم لتيارها، ووقف تصاعدها، 

تساعد هذه الصدفة في انتقاء العناصر التي تصلح  للعمل في 

و رئيس فريق 
أ
زمات ا

أ
زمة، والتي يقوم مدير ال

أ
فريق اتصالت ال

زمة باكـتشافها من خالل المحك
أ
حداث،  اتصالت ال

أ
الفعلي لال

ظهرت بالفعل 
أ
ومن خالل تعاملها مع الحوادث التي ا

 .12صالحيتهم وكـفاءتهم ومواهبهم.

زمات إلى وجود قوى  التجنيد:د.
أ
حيث تحتاج بعض ال

و 
أ
زمة، ا

أ
و تجنيدها داخل القوى الصانعة لال

أ
سرية يتم زرعها ا

سلوب فقط 
أ
زمات، ويستخدم هذا ال

أ
طراف الصانعة لال

أ
لدى ال

جزاء الكيان عندما ي
أ
فراد داخل ا

أ
تم زرع بعض العناصر وال

اإلداري للخصم ليكونوا عيونا لرصد حركة العمل واتجاهات 

داة تنفيذ 
أ
فراد المتطرفين، ليكونوا في الوقت ذاته ا

أ
بعض ال

لبعض المهام التمهيدية السابقة لتدخل فريق المهام، ومعاونة 

زمة.
أ
ثناء تنفيذ مهمة ال

أ
فراد الفريق ا

أ
 ا

يحدث عادة في التعامل مع المنظمات  وهو ما

دوات 
أ
و ا
أ
ساليب اإلغراء والجذب ا

أ
اإلرهابية، والتي من خالل ا

التهديد واإلرغام يتم الوصول إلى ضعاف النفوس الذين يتم 

زمة
أ
 .13تجنيدهم واستخدامهم في التعامل مع قوى صنع ال

عالن العام الجماهيري والمتخصص :كـثيرا ما  و.االإ

منظمات والدول باإلعالن عن حاجتها إلى تقوم الشركات وال

زمات، وتضع 
أ
وخصائص  اشروطخبراء في التعامل مع ال

لهؤلء الخبراء، وتقوم باستقبال المرشحين والتحري عنهم 

وإجراء اختبارات عليهم، فإذا ما ثبت نجاحهم يقومون 

 ثم تثبيتهم في العمل. التدريبببإلحاقهم 

ن  يالحظ 
أ
و  ا

أ
هذه العناصر سواء المعينة بصفة عامة ا

نها 
أ
خر تعديلها عندما يكـتشف ا

أ
المجندة يجب من وقت إلى ا

خرى 
أ
فقدت صالحيتها، ويجب تغييرها واستبدالها بعناصر ا

و إذا ما ثبت عدم قدرتها على 
أ
إذا ما تم اكـتشاف مهمتها، ا
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عمال 
أ
و ا

أ
زمات القادمة من خالل اختبارات ا

أ
التعامل مع ال

زمة حاليةمواجهة 
أ
 .14ا

عضاء فريق اتصال  -ثالثا
 
زمات:تدريب ا

 
بعد عملية  اال

تي عملية التدريب
أ
إكساب المعارف والمعلومات، و الختيار تا

وصقل المهارات وهي عملية دائمة ومستمرة، حتى يكون 

زمة على قدرة وفاعلية للتصدي 
أ
عضاء فريق اتصالت ال

أ
ا

زمة تحدث، وفي 
أ
ي ا

أ
الوقت ذاته حتى السريع والحاسم لتيار ا

يكون الفريق جاهزا ومستعدا ومؤهال للقيام بذلك، من خالل 

مجموعة برامج تدريبية متطورة، وتستخدم في العملية 

همها ما 
أ
ساليب لنقل المعارف وصقل الخبرات ا

أ
التدريبية عدة ا

 :15يلي

  المحاضرات العلمية والعملية خاصة عندما يتصل

زما
أ
مر بالجديد في علم إدارة ال

أ
و عندما يتم استدعاء ال

أ
ت، ا

زمات.
أ
 خبراء عالميين وعلماء متخصصين في إدارة ال

  دراسة الحالت العلمية والعملية المصممة

إكساب الخبرة وزيادة المعرفة وتنميتها  جلأخصيصا من 

 واكـتشاف القدرات والمواهب.

  حداث المعد
أ
دوار والمحاكاة لسيناريو ال

أ
تمثيل ال

رفة دقائـقه بشكل كامل، وحسن مسبقا والتدريب عليه ومع

زمة حقيقية.
أ
 الستعداد لتطبيقه بالفعل عندما تحدث ا

  داء، خاصة من  جنازاإلورش العمل ومختبرات
أ
وال

سئلة وتلقي اإلجابات وعدم ترك 
أ
ي وطرح ال

أ
جل تبادل الرا

أ
ا

 شيء محل استفسار دون إجابة عليه.

  فكار وهو ما يحتاج إلى إطالق حرية
أ
عصف ال

فراد المتدربين من التعبير عن 
أ
 على ذهن ال

أ
كل ما قد يطرا

فكار بالغة الشذوذ، والتي قد 
أ
و من ا

أ
فكار غريبة ومتعارضة، ا

أ
ا

 تساعد على الوصول إلى حقائق كانت خفية.

  المؤتمرات التدريبية التي يشارك فيها المهتمون

راء 
أ
فراد الذين قد يكون لديهم ا

أ
إلى جانب المتخصصين وال

 يتم الستفادة منها.

  الندوات التدريبية التي يتم عقدها بين

المتخصصين على نطاق فاعل ومتفاعل يساعد على التدريب 

زمات وتبادل الخبرات مع المتخصصين.
أ
 على حسن إدارة ال

يستعان في العملية التدريبية بالوسائل السمعية 

من خاللها نقل  يتم  البصرية الحديثة والمتقدمة، والتي 

خرين وتجاربه
آ
زمات والتعامل مع خبرات ال

أ
م في مكافحة ال

عضاء الفريق الذين تم اختيارهم.
أ
 المواقف العصيبة إلى ا

بعاد  إن  
أ
العملية التدريبية عملية مستمرة دائمة ذات ا

زمات والتي تشمل ما يلي
أ
 :16خطيرة في إدارة ال

  ،زمة المعلومات الالزمة
أ
إكساب فريق اتصالت ال

زمات والنظريات والمناهج  صليتّ خاصة فيما 
أ
بعلم إدارة ال

دوات والوسائل والطرق والمداخل المبتكرة الحديثة في 
أ
وال

زمات.
أ
 إدارة ال

  عضاء الفريق وزيادة قدراتهم
أ
صقل مهارات ا

دائهم بالشكل الذي يعظم من فاعلية الفريق سواء 
أ
والرتقاء با

و على مستوى كل فرد 
أ
على المستوى الجماعي للفريق ككل ا

فراده.م
أ
 ن ا

  عضاء الفريق بكل جديد في علم
أ
إحاطة ا

زمات والتعامل معها، خاصة ما 
أ
ساليب مواجهة ال

أ
 تّ وا

اكـتشافه من خالل التجربة العملية والفعلية لزمات حديثة 

 حدثت بالفعل.

  تحقيق النسجام والتوافق وروح الفريق بين

زمة ومعايشتهم للتجربة العملية من
أ
عضاء فريق اتصالت ال

أ
 ا

خرين وممارسة الدور الذي سيقومون 
آ
خالل تجارب ال

زمة، ومن ثم 
أ
بممارسته والحكم عليه من قبل حدوث ال

 تجنب تكاليفها وخسائرها.

  تحديد المزايا التي ينفرد بها كل عضو والقدرات

الخاصة التي يمكن الستفادة منها، وتوظيفها بالشكل الذي 

زمة وإحداثها وبصور 
أ
ة سريعة، ونجاح يساعد على مواجهة ال

كامل خاصة عندما يتم توظيف مواهب وملكات هذا الشخص 

 ووضعها في المكان والظرف والمهمة المناسبة.

زمة:  -1
 
فريق التعامل مع تكوين فريق اتصال اال

زمة هو فريق 
أ
التعامل مع و محددة،لمهمة وظيفية  لشك  ال

زمة محددة 
أ
زمة، و بعينها،ا

أ
تقع عليه مسؤولية إنهاء هذه ال

وتعودت الكيانات اإلدارية إلى استخدام نظام فريق إدارة 

زمات،
أ
صبحت تتطلب وجود و ال

أ
زمات الحديثة ا

أ
ن ال

أ
نظرا ل

كـثر من فرد متخصص
أ
 خبير في مجال معين لمعالجتها.و ا

خرى 
أ
زمة إلى ا

أ
زمات من ا

أ
 يختلف تشكيل فريق إدارة ال

تدريبه بطريقة مستمرة ليكون جاهزا ومستعدا و يتم إعدادهو

زمة، فإذا ما حدثت يتم إخطاره، وإسناد المهمةل
أ
ي ا

أ
 مواجهة ا
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 الحقوقو تحديد المدى الزمنيو تكليفه بمعالجتهاو

 .17اإلطار العام لحركـتهو السلطات،و

زمات فإن  من هنا 
أ
إسناد المهام و عملية اختيار فريق ال

زمة التي يواجها. 
أ
 إليه ترتبط بنوع ال

 
ن هناك شروطا عامة  إل
أ
ا

عضاء الفريق هي
أ
 :معينة يتعين توافرها في ا

كبر على التدخل الناجح في و المهارة -1
أ
القدرة ال

زمة،
أ
 العقليو التي تتطلب حسن اإلعداد الجسمانيو ال

 العاطفي الوجداني.و

ش -2
أ
عصاب،هدوء و رباطة الجا

أ
عدم القابلية و ال

ثر النفسي
أ
و التا

أ
مام و لالنفعال ا

أ
حداث.العاطفي ا

أ
 تداعيات ال

يا كانت  -3
أ
مر وتقديس الواجب ا

أ
الطاعة الكاملة لال

 اإلقدام عند التنفيذ.و المخاطر التي قد تكـتنفه مع الشجاعة

الحرص الشديد عند تنفيذ المهام و الوعيو الدقة -4

ولويات 
أ
 بالتتابع الزمني المحدد،و الموضوعة،وفقا لال

 بالتوقيتات المتفق عليها.و

مرو الولء التام -5
أ
 التضحية بالذات إن لزم ال

 خاصة في المهام ذات الطبيعة الوطنية.و لذلك،الستعداد و

تمسك و بإيمان كامل،و النتماء للكيان اإلداري  -6

و شك.
أ
ي اضطراب ا

أ
و يصاب با

أ
 عقائدي شديد ل يتزعزع ا

عضاء الفريق يتم اختيارهم من الصفوة 
أ
من هنا فإن ا

المواصفات العامة و ئصالقالئل الذين تتوافر فيهم هذه الخصا

ن يتم إكسابهم باقي المواصفات
أ
بشكل خاص من و على ا

متعدد و متعدد المراحل،و خالل التدريب متعدد البرامج،

هداف.
أ
 ال

فالفريق يعمل كوحدة متكاملة مترابطة لديها هدف 

زمة،
أ
 الحيلولة دون تصاعدها،و واحد محدد هو التعامل مع ال

زمة لنتائجها،  كذا الحيلولة دون تدهور موقفو 
أ
زمة وإفراز ال

أ
ال

والحفاظ على حيوية الكيان اإلداري ووحدته، وقدرته على 

زمة. و الستمرار
أ
حداث ال

أ
مام ا

أ
 الصمود ا

المسؤوليات لفريق اتصال و المهام الرئيسية -2

زمة: 
 
زمة لبد  ةالرئيسللكشف على المهام اال

أ
لفريق اتصالت ال

عضاء الفريق الذي بدوره سوف يوضح لنا 
أ
من التطرق إلى ا

 من:مهام كل عضو من الفريق والذي يتكون 

  :عضاء قائد الفريق
أ
يتولى اإلشراف العام على كل ا

عضاء و ،الفريق
أ
يمثل حلقة اتصال بين إدارة المنظمة وا

يضا على كافة المعلومات وال
أ
بيانات الفريق وهو مسئول ا

ن يكون لدى قائد الفريق رؤية 
أ
زمة. ويجب ا

أ
المتعلقة بال

زمة ليستطيع القيام بدوره في قيادة 
أ
واضحة بالموقف العام لال

زمة
أ
ثناء إدارة ال

أ
يضا اإللمام الكامل بالتي:و الفريق ا

أ
 18ا

زمة. توصلمدى ما  -
أ
 إليه ال

زمة. -
أ
 الرؤية المستقبلية لال

طراف  -
أ
زمة.ا

أ
 ال

زمة. -
أ
بعاد ال

أ
 ا

ثيرها.مدى  -
أ
 تا

ن 
أ
دويجب ا الفرق بين مهام قائد الفريق وكبير  نؤك 

على 
أ
ن يقوم الشخص ال

أ
المتحدثين الرسميين فمن المنطق ا

نه في  المنظمة،بمسئولية الفريق والظهور بالنيابة عن 
أ
إل ا

زمات المتفجرة يدخل كبير المتحدثين في جولت 
أ
حالت ال

طراف طالعإللنهائية من المقابالت 
أ
على كل  جميع ال

زمة والتصور 
أ
ثناء سير ال

أ
الحتمالت الخطيرة التي قد تقع ا

 بعيد المدى للمنظمة في مواجهة ذلك.

نه في حالة الجمع بين الدوريين قد 
أ
من هنا يتضح ا

الكبير بإدارة التصالت  الهتماما لإم  يضطر قائد الفريق 

و إغفال بعض المقابالت الصحفية التي تلعب 
أ
زمة ا

أ
الخاصة بال

ثناء.د
أ
 ورا حيويا في تلك ال

فضل المتحدثين و لذلك
أ
ن يتم اختيار ا

أ
بفضل ا

الرسميين لتولى تلك المهمة وفي حالة إسنادها لقائد الفريق 

خر
آ
 19يحمل مسئولية القيادة. فيتعين عندئذ وجود شخص ا

  :فريق المتحدثين  يضم  المتحدثون الرسميون

على وهو بمثابة  ثامتحد  الرسميين باسم المنظمة 
أ
الواجهة ا

قل  الرسمية
أ
خرى من المتحدثين ال

أ
للمنظمة، مع مجموعة ا

درجة والذين يستعان بهم في التعامل مع الستفسارات 

التليفونية ومقابالت وسائل اإلعالم المحلية والتجارية وهم في 

عمال المتعلقة بتلك 
أ
ذلك يقومون بحمل العبء الكامل لال

 الوسائل اإلعالمية بينما يتولى كبير المتحدثين الرسميين

م 
أ
مسئولية التعامل مع وسائل اإلعالم الكبرى وطنية كانت ا

 .20دولية

ن  نيتعي  كما 
أ
 زوايتمي  على المتحدثين الرسميين ا

بالتعاطف والدقة والمهارات الالزمة عند تعاملهم مع مقابالت 

ن يحتفظوا 
أ
يضا يجب ا

أ
وسائل اإلعالم خاصة الكبرى منها، وا

زمة 
أ
عصاب عند التعامل مع ال

أ
والتي قد تتطلب بهدوء ال
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المستمر  ضالتعر  مواجهتها عمل مستمر ومتواصل إلى جانب 

 وغير المحتمل من جانب الجماهير الخارجية.

يضا يجب توفر المنظمة للمتحدثين الرسميين 
أ
ا

 إن جاء عن غير 
أ
كبر للتصرف والسماح لهم بالخطا

أ
مساحة ا

و  كهمتمل  عمد فإذا ما 
أ
الشعور الدائم بالقلق من كل كلمة ا

رف فسوف يفقدون القدرة على إظهار مشاعر التعاطف تص

 وسوف يخلو حديثهم من مظاهر القوة والسلطة.

ن تعطيهم الثقة 
أ
لذا يتعين على اإلدارة العليا ا

والمساعدة الالزمة مع توفير التدريب المستمر والمناسب لهم 

والخاص بمتطلبات التعامل مع وسائل اإلعالم خاصة مع 

 قول وجود الحقيقة التي ت
أ
مهما بلغت قدراتك في هذا  نها

المجال ومهما بلغ مستوى المهارة التي تتسم تصريحاتك 

حيان.
أ
 في بعض ال

أ
 الصحفية فمازالت هناك مساحة للخطا

كما يضع بعض الباحثين مجموعة من اإلرشادات التي 

ن 
أ
 21المتحدث الرسمي عند ممارسة عمله وهي: راعيهاييجب ا

إلعالم المختلفة عن الهتمام بما تنشره وسائل ا -1

زمة.
أ
 ال

المحافظة على تدفق المعلومات في اتجاهين بينه  -2

 وبين مندوبي وسائل اإلعالم.

و التخمين. -3
أ
 البعد عن التكهنات ا

اختيار التوقيت المناسب للرد على وسائل  -4

 اإلعالم.

التنسيق مع المستشار القانوني للمنظمة فيما  -5

 اإلعالم.يتعلق بالمعلومات التي يوفرها لوسائل 

داء بعد شهرين  -6
أ
ن يقوم بإجراء تقييم شامل لال

أ
ا

زمة واستخالص الدروس المستفادة منها.
أ
 من وقوع ال

  :وهو مصدر التنسيق المركزي حارس البوابة

زمة 
أ
الوحيد الذي يملك مفاتيح الرقابة على كافة جوانب ال

وتصفية كافة التساؤلت والمعلومات الواردة عالوة على 

 المعلومات، والتوجيهاتلية توزيع اضطالعه بمسئو

عضاء الفريق فمهمة تركيز  عن باقيوالمطالب وغيرها 
أ
ا

 .22المعلومات والرقابة عليها تعد من المهام الحيوية

ن نفوذ حراسة البوابة 
أ
ترى الكـثير من الدراسات ا

نهم يملكون 
أ
همية في انتقال المعلومات ل

أ
اإلعالمية يصبح ذا ا

ا يدخل وما يخرج كما يتمتعون بحكم عملهم سلطة تقرير م

تي إليهم كما 
أ
ي رسالة تا

أ
مام ا

أ
و يغلقوها ا

أ
ن يفتحوا ا

أ
بالحق في ا

ن من حقهم إجراء تعديالت على الرسالة التي ستمر.
أ
 23ا

ن عملية حراسة البوابات في وسائل التصال 
أ
ذلك ا

جل الحفاظ 
أ
تلعب دورا كبيرا في التحكم في المعلومات من ا

فوسائل التصال بها نظم فرعية  معين،على وضع اجتماعي 

خبار والجمهور وتقوم هذه النظم 
أ
تتداخل ما بين مصادر ال

خرى والنظام 
أ
جل النظم الفرعية ال

أ
بوظائـف محددة من ا

شكال 
أ
الجتماعي الشكلي وتشمل حراسة البوابات جميع ا

السيطرة والتحكم في المعلومات والنتقاء والتعديل وطرق 

سلوب م
أ
 عالجتها.نشر المعلومات وا

ن  كما تشير بعض الدراسات 
أ
تزويد حراس البوابات  ا

اإلعالمية بالمعلومات يؤدي إلى تحسين اتجاهاتهم حيال 

ن 
أ
كـثر وعيا بقضايا المنظمة ويمكنهم ا

أ
المنظمات إذ يصبحون ا

ثناء 
أ
يقدموا تغطية موضوعية ومتوازية عن المنظمات خاصة ا

زمات.
أ
 ال

  :عالمي مهمة التكـفل هو الذي يتولى المنسق االإ

بالجوانب المادية في التعامل مع الصحافة من حيث ترتيب 

التصريحات والمؤتمرات الصحفية وتزويد وسائل اإلعالم 

بالتسهيالت الالزمة مثل الخطوط التليفونية ووسائل 

التصالت والتنظيم لعقد المؤتمرات الصحفية مع الستعداد 

خبار، وغير ذ
أ
 .24لكالدائم لمواجهة ما ينشر من ا

  :ن تعطى المسؤول التنفيذي
أ
 المسؤوليةيجب ا

خذ بعين  ولينللمسؤ والصالحية الكاملة 
أ
التنفيذيين مع ال

العتبار الجوانب اإلنسانية والجوانب الخاصة بوسائل اإلعالم 

ن يكون قادرا على 
أ
زمة، وعليه يجب ا

أ
فيما يتعلق بمواجهة ال

تي
أ
 :ال

بصورة السؤال عن المعلومات والحصول عليها  -

 كاملة وعلى الفور.

نها. -
أ
 إصدار التوجيهات وتلقي الردود بشا

التمتع بالسلطة الكافية لتخاذ القرارات إذا لزم  -

ن يكون له الحق في التصال المباشر باإلدارة العليا 
أ
و ا
أ
مر ا

أ
ال

 25.المسئولة عن ذلك

عضاء فريق اتصالت 
أ
باإلضافة إلى ما سبق ذكره عن ا

زمة يوجد عدد 
أ
ثناء إدارة ال

أ
زمة ودور كل منهم ا

أ
 ال

آ
من  خرا

عضاء الدائمين
أ
 المؤقتين وهم المستشارون والخبراء.و ال
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زمة سيكون 
أ
ن فريق اتصالت ال

أ
كما يجب مالحظة ا

نواعها ليس فقط مع وسائل 
أ
مسؤول عن التصالت بكل ا

يضا مع الجهات والسلطات الحكومية اإلعالم،
أ
الرقابية و بل ا

ن تكون التصالت 
أ
ومختلف فائت الجماهير، ولذلك يجب ا

سباب 
أ
زمة وذلك لال

أ
ولى لال

أ
سريعة ومبكرة في المراحل ال

 التالية:

حق الجمهور في معرفة المعلومات التي تؤثر  -

 عليهم.

ولى لحل  -
أ
إعالن المعلومات مبكرا يضع الخطوة ال

 المشكلة.

طراف المتضمنة  -
أ
سيكون هناك وقت كاف لفهم ال

 في عملية اتخاذ القرار.

الحصول على  يتم  إذا انتظرت المنظمة فسوف  -

خرى وعندما يحدث ذلك تفقد 
أ
المعلومات من مصادر ا

 المنظمة ثقة الجمهور فيها ومصداقيتها.

ن تسيطر المنظمة على المعلومات عندما  -
أ
يمكن ا

ول من يعلمها.
أ
 تكون ا

قل من العمل ال -
أ
مطلوب إلعالن المعلومات ا

سئلة والهجوم الذي يحدث عليها.
أ
 المطلوب مع ال

يميل الجمهور إلى المبالغة في المخاطر المتضمنة  -

 في الموقف في حالة عدم معرفتهم بالمعلومات الالزمة.

التحديات والصعوبات التي تواجه فريق  -رابعا 

زمات: 
 
دارة اال ثناء اإ

 
زمة ا

 
نيف الصعوبات يمكن تصاتصاالت اال

زمة التي تعرقل عملية إدارة 
أ
التي تواجه فريق اتصالت ال

كـثر شيوعا 
أ
زمة وهي ال

أ
 26:حسب الباحثينال

 للسلطة، واضح تحديد تنظيمية: عدم معوقات 

فراد، بين الثقافة اختالف
أ
ييد عدم التدريب، ضعف ال

أ
 تا

ساليب العليا اإلدارة
أ
زمة إدارة عملية ل

أ
 مثال  من هنا نسرد  .ال

جرتهاعن كارثة سقوط طائرة لنقل المسافرين 
أ
الشركة  استا

حيث لم تكلف  272014جويلية الجوية الجزائرية بتاريخ 

زماتي 
أ
قسم في مخطط  وجودرغم الشركة فريق التصال ال

كذا غياب قنوات التصال للحصول على و  التنظيم للمؤسسة

نيةالمعلومات حيث انتقلت مصادر المعلومة بصفة 
آ
نحو  ا

النقائص تم تداولها بالنقد الشديد من  الوزارة وهذه وليمسؤ 

جانب.طرف اإلعالم الدولي لوجود ضحايا 
أ
 ا

 بصحة تتعلق بالمعلومات: متعلقة معوقات 

و  مصادرها ضمان دقتها، تشخيص حيث من المعلومات
أ
ا

مثل  .القرار متخذ عن المطلوبة المعلومات من جزء حجب

زمة
أ
في الكوليرا عدد هائل من المواطنين بمرض  إصابة ا

مربداية . ففي 282018صائـفة 
أ
عن  اإلعالن اإلعالمي تم   ال

بسبب منبع مائي ثم تفشى في البالد  دوجود فيروس قاتل ق

وتزايدت عدد بسبب خضروات مسقية بالماء الملوث ،

 مما جعل مصادرعدد اإلصابات و حول مصدره التصريحات

صبحمتعددة بين ما هو صحيح وخاطئ  المعلومة
أ
البحث  وا

زمةعن حقيقة 
أ
مر  ال

أ
  ،اضروري اا

أ
نه ا

أ
ضر بسمعة المؤسسات ل

لتحاليل المياه ، فضال على الحكومية للمخابر الصحية ول

الذي و مواطن على المياه المعدنيةالمسبوق لل غيرالتهافت 

ليا إلى ارتفاع
أ
دى ا

أ
د في ثمنها  دون نسيان سمعة البل  ا

صحة المعلومات فبالتالي،  الوسائط اإلعالمية العالمية

 وحل  تفيد في تفادي المستنبطة من خاليا الفريق التصال 

زمة
أ
 وقتها. في ال

 نقل بصعوبة تتعلق :باالتصال متعلقة معوقات 

ومحدودية  المؤسسة وخارج داخل من المعلومات وتبادل

نظمة استخدام
أ
زمات للتصدي الحديثة التصال ا

أ
المثال و لال

بطرق  تضر  يظهر جليا حين حدوث الكوارث الطبيعية التي 

و نواتج لعمليات التخريب اإلجرامية.  المواصالت والتصالت
أ
ا

 زبائنالانقطاعه على مجموع و مثال انقطاع كابل النترنيت

.هذه 29الشركة الوطنية لتصالت الجزائرلدى  المشتركينو

كذا و الحادثة انجرت عنها استياء كبير من المواطنين 

مؤهل يسمح اتصال المتعاملين القتصاديين لغياب فريق 

و بدائل ديمه  و بشرح المسببات
أ
لو مؤقتة لحين و لحلول ا

 إصالح العطب.

 تواجه والتي المحيطة بالبيئة تتعلق :بيئية معوقات 

زمة بمواجهة فعاليتها من لتحد   اإلدارة
أ
 الناجم عن كالتلوث ال

 الوعي وضعف الحشرية، والمبيدات الصناعية المخلفات

 للتعامل توعية كافية حمالت وجود وعدمللمواطنين  البيئي

زمات مع
أ
صابع التهام  ومثال ذلك  .ال

أ
خصا

أ
التي  اإلعالمية بال

قنوات الصرف و المؤسسة الوطنية لتطهير المياه إلى هتوج  

زماتحين وقوع الصحي 
أ
 الشتوية، في الفيضاناتنتيجة  ال

قل حين 
أ
نها على ال

أ
مسببات مشتركة تخضع لمسؤولية  لهاا

وساخ الصلبة في 
أ
الوعي البيئي للمواطن في عدم رمي ال

عنها  تولدفهذه التصرفات  البالوعات،عدم سرقة و المجاري 
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عمال مؤسسة التطهير
أ
في جزافا اتهامها المتكرر و تشويه لكل ا

 القاتلة.الفيضانات وقوع 

 بالوضع القتصادي  قتتعل   :معوقات اقتصادية

و خارجيا، كـقلة المخصصات 
أ
الراهن سواء كان داخليا ا

نقص الموارد و الصيانةو المالية، ارتفاع تكاليف المواد الخام

ما تخلفه من موجة و مثل حالت الحتقان العمالي .المالية.

بل تشوه من اإلضرابات التي تعيق السير الحسن للمؤسسات 

في غياب فريق خصوصا  ،عمالهاتضر بمصالح حتى و سمعتها

زمة
أ
يمهد للحلول مثل ما عانته و اتصال يشرح  مسببات ال

مشتقاته من قلة مخزون و مؤسسات إنتاج الحليبو ملبنات 

نظرا لإلجراءات البيروقراطية في عمليات 30بودرة الحليب 

نهك في الستيراد ، فضعف اإلنتاج لفترات متقطعة ، 
أ
مما ا

خير المطاف كاهل المواطن الذي انجر عنه سلوكيات التزاحم
أ
 ا

 الطلب الغير عقالني في الستهالكو الطوابير الالمتناهية ،و

بالتالي إلحاق الضرر المالي بمؤسسات اإلنتاج التي و التخزينو

الغير مبرر لمستوى و كان عليها الستجابة للطلب المتزايد

 الستهالك.

 بالعوامل الفنية قتتعل   :نولوجيةمعوقات تك 

زمة كـقلة  تعد  التقنية للمؤسسة والتي و
أ
عائـقا لمواجهة ال

غيرها و استخدام التقنيات الحديثة في التواصل مثل اإلنترنت

جهزة عملية
أ
من تفادي  نتمك  برمجيات متطورة و وعدم توافر ا

زمة
أ
مثل ما حصل خالل كارثة سقوط  .التشخيص الخاطئ لال

لو بتوفير المعلومة و و انعدام بوابة لالتصال الفعال31الطائرة 

هالي الضحايا
أ
 للمجتمع اإلعالمي سواء المحليو الصحيحة ل

 الدولي.و

مما سبق حصره لمجموعة من المعوقات حيث 

ساس يلعب العامل البشري دورا كبيرا فيها ، فمن البديهي 
أ
بال

ن نستنتج  جملة من التحديات التي تعترض مهام الفريق
أ
 ا

زماتي
أ
ولوية في عمليات و التصال ال

أ
من بينها: إعطاء ال

زمة للعمال
أ
المتعاونين بغية و التصالت خالل حدوث ال

زمة
أ
توحيد الصفوف في العمل و توحيد الرؤية  حول ال

استقرار المؤسسة بسبب المعالجة و تفادي زعزعةو الجماعي

و المبنية على اإلشاعات المغرضة
أ
بالتالي و اإلعالمية المغالطة ا

زماتي العتماد على شريحة العمال 
أ
مكن لفريق التصال ال

أ
ا

ولويات التصال هذه و للحفاظ على سمعة مؤسستهم
أ
إحدى ا

زماتي 
أ
من ثم فالتحدي  يكمن في بلورة مضمون حول وال

زمة 
أ
يضا تعقيد تركيبةو ماهية ال

أ
، ثم 32تنظيم المؤسسة و ا

الوسائط و ييليه التحدي في التعامل مع اإلعالم الرقم

حيانا إعداد و التي تلزم إجابات فورية 33الجتماعية الرقمية 
أ
ا

 سيناريوهات تنفيذية سليمةو استباقي لمخططات عملية دقيقة

التي يعكـف فريق التصال و المصداقيةو صحيحة تعزز الثقةو

زماتي إعدادها
أ
 احترافية.و بكل مهارةو ال

 خاتمة

زمات 
أ
في لقد استحدث تخصص علم اتصال ال

شكل و السبعينات من القرن الماضي إل انه اثبت وجوده

قطابلنفسه 
أ
اختيار و في بلورة معايير انتقاء صتتخص  فرعية  اا

زمة،
أ
عضاء فريق اتصال خالل حدوث ال

أ
تحديث مختلف و ا

زمات  ليسه  البرامج التصالية حتى 
أ
ثار ال

أ
من تخفيف ا

ف اإلشارة لمختل إن  تنوع مظاهرها .و باختالف طبيعتها

مثلة و المعوقات
أ
التحديات التي تجلت نسبيا في إدراج بعض ال

صابت مختلف المؤسسات
أ
مسببات  عتنو  و الواقعية التي ا

حدوثها  تسمح لنا مستقبال بالدعوة إلى إدراج هذا التخصص 

و 
أ
في التركيبة التنظيمية بكل المؤسسات الوطنية العامة ا

ات لمختلف تجديد المعلومو الخاصة مع الحرص على التكوين

زمة. إن عامل التواصل
أ
اعتماد و الفرق المختصة باتصالت ال

ساليب 
أ
ضرار  لتخفيفل والناجعةالمبتكرة ال

أ
ي  من ا

أ
زمة  ا

أ
ا

ي هامش للشك بضرورة اعتمادها
أ
الحرص و يسمح مما ل يضع ا

نيةعلى تنفيذ خطط التصال 
آ
زماتي ال

أ
و حتى الوقائية حتى  ال

أ
ا

نقيها من كل الحمالت المغرضة و نحافظ على سمعة المؤسسة

من غيرالمبنية على التنافسية 
أ
و لهز ال

أ
الستقرار و الشرعية ا

خطاء
أ
و حتى وسيلة لتصحيح ال

أ
العتراف الصريح و المجتمعي ا

جل المحافظة على مصداقيتها ابه
أ
تعزيز الثقة بين و من ا

 المتعاملين معها. و زبائنهاو  المؤسسة
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The role of elected officials in the municipal financial decision making process; between the legal provision 
and the composition of communal people’s assemblies in Algeria 
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 ملخصال

ُيشكل الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة، يتمثل في ز ظاهر االستقاللية على مستوى جهاتتناول هذه الدراسة مظهرا من م

جل ضمان استمرارية تسيير شؤونها ومصالحها، وتعد ميزانية 
أ
خيرة خولها القانون سلطة اتخاذ القرار من ا

أ
البلدية البلدية؛ هذه اال

وفي نفس الوقت  ،من التطبيقات العملية لذلك، كونها ُتترجم في النهاية بموجب قرار مالي يتضمن الترخيص لما سيتم إنفاقه اتطبيق

لما سيتم تحصيله خالل مدة سنة، هذا القرار المالي قبل دخوله مرحلة التنفيذ التي ُيرخص فيها لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

همها عملية التحضير لمشروع القرار باإلنفاق والتح
أ
صيل، يمر بمرحلة سابقة تتضمن عدة عمليات مترابطة مع بعضها البعض، ا

ولجنة االقتصاد والمالية  مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي المالي، والتي يظهر فيها الدور الحقيقي للمنتخبين من خالل

 واالستثمار.

مين العام. ،القرار الماليمشروع  ن، الميزانية،والبلدية، المنتخب: المفاتيحكلمات ال
أ
 اال

Résumé 

Cette étude porte sur l’un des aspects de l’indépendance au niveau d’un appareil administratif 

représentant la collectivité locale de base de l’Etat, à savoir, la commune. La loi a conféré à cette dernière les 

prérogatives de prendre des décisions en vue de garantir la continuité de la gestion de ses affaires et 

services. En effet, le budget de la commune constitue une concrétisation pratique de ces prérogatives étant 

donné que ce budget est traduit en vertu d’une décision financière portant autorisation des dépenses prévues et 

des recettes annuelles. Cette décision financière, avant son entrée en vigueur, qui est autorisée par le président 

de l’Assemblée populaire communale (APC) passe par une phase précédente portant plusieurs opérations 

interalliées dont l’opération de la préparation du projet de la décision financière dans laquelle le rôle des élus 

est illustré à travers la place du président de l’APC et la commission de l’économie, des finances et des 

investissements 

Mots-clés : commune, élus elected, budget, décision financière, secrétaire général de la commune. 

Abstract 

The current study attempts to tackle an aspect of independence of the municipality that constitutes the 

basic state’s administrative board. In terms of law, municipality is authorized to take decisions that would insure 

continuity in managing its affairs. The municipal budget is regarded as a process that embodies such an 

authority in that it is incarnated in a financial decision draft that would include annual incomes and outcomes. 

Before entry into force, such a decision draft gets through different interconnected steps such as the preparation 

in which the role of the elected members of people’s assemblies is performed throughout the president of the 

assembly, the economic, financial, and investment committee. 

Keywords: municipality, locale elected, budget, financial decisions, secretary of the municipality. 
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 مقدمة

الجماعة اإلقليمية القاعدية داخل د البلدية تع

تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية  ،1الدولة

سلطة اتخاذ القرار  ل بموجبها للبلديةوالتي ُيخو   ،2المستقلة

الستمرارية النشاط اإلداري على مستوى اإلقليم الذي تشرف 

لسير مصالحها ومصالح مواطنيها؛  اقانوني ه عمالد  عليه، بع

ن البلدية هي مكان هذا القرا
أ
ساس ا

أ
ر يتم في إطار جماعي على ا

لممارسة الديمقراطية، وذلك من خالل وجود هيئة تداولية 

منتخبة من طرف الشعب، تتمثل في المجلس الشعبي 

سه رئيس المجلس الشعبي البلدي بع
أ
ه د  البلدي، والذي يرا

الهيئة التنفيذية للبلدية، باإلضافة إلى إمكانية إشراك مواطني 

هم هذه 
أ
البلدية في عملية صنع القرار قبل اتخاذه، ومن بين ا

القرارات نجد قرار البلدية المتعلق بالجانب المالي لها، والذي 

يخص نفقاتها وإيراداتها السنوية؛ هذا القرار المالي قبل دخوله 

مرحلة التنفيذ التي ُيرخص فيها لرئيس المجلس الشعبي 

يرادات، فإنه يمر بمرحلة البلدي بصرف النفقات وتحصيل اإل

سابقة تضم مجموعة من العمليات الفرعية التي تدخل 

همها عملية التحضير لمشروع القرار المالي، 
أ
ضمنها، ولعل ا

ساسية لمختلف العمليات الالحقة 
أ
والتي تعد بمثابة الركيزة اال

تتطلب ك فاءة وخبرة عملية من المكلفين بعملية  انهإإذ  ،3لها

 التحضير.

همية هذه الدراسة في تسليط الضوء 
أ
من هنا تكمن ا

على الدور الحقيقي الذي يلعبه المنتخب البلدي في عملية 

التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية من خالل النصوص 

 
أ
ن، انطالقا من المبدا

أ
القانونية والتنظيمية الواردة في هذا الشا

ن تسيير الشؤون العمومية لل
أ
بلدية يعود العام الذي مفاده با

صل للمنتخبين، والذي يظهر جليًا من الناحية القانونية 
أ
في اال

حدهما ضمن ما يعرف بلجنة 
أ
من خالل مركزين قانونيين، ا

خر 
آ
ما اال

أ
ضمن مركز رئيس فاالقتصاد والمالية واالستثمار، ا

خير قد تراجع ك ثيرا ضمن 
أ
ن دور هذا اال

أ
البلدية، خصوصا وا

اد عملية التحضير لمشروع ، بإسن2011قانون البلدية لسنة 

مين العام للبلدية.
أ
 القرار المالي إلى اال

ن 
 
ينا ا

 
دور  :موضوع هذه الدراسة اولنتيلذلك ارتا

لبلدية؛ لالمنتخبين في عملية التحضير لمشروع القرار المالي 

ة بين النص القانوني وواقع تشكيلة المجالس الشعبية البلدي

 ، والذي سنعالج من خالله في الجزائر
آ
ية: ما تاإلشكالية اال

 تحضير مشروعمدى مساهمة المنتخب البلدي في عملية 

في ظل تشكيلة المجالس الشعبية القرار المالي للبلدية 

 ؟ البلدية

         عتماد ااقتضت منا والتي إلجابة عن هذه اإلشكالية ول

من خالل تحليل النصوص القانونية المنهج التحليلي 

يتم سبناًء على ذلك و الموضوع،والتنظيمية ذات الصلة ب

تي:هذه قسيم ت
آ
 الدراسة إلى مبحثين كاال

  ول: إسناد تحضير
أ
ي مشروع القرار المالالمبحث اال

مين العام... للبلدية
أ
ي دافع لتبني فمن رئيس البلدية إلى اال

أ
ا

 هذا التوجه؟

  المبحث الثاني: لجنة االقتصاد والمالية

لمشروع القرار المالي واالستثمار ودورها في عملية التحضير 

 .ممارسة الواقعيةبين النص القانوني وال ،للبلدية

 
 
سنادالمبحث ال  يمشروع القرار المالتحضير  ول: ا 

مين العام...
 
لى ال ي دافع لتبني هذا فمن رئيس البلدية ا 

 
ا

 التوجه؟

إن المتتبع للمسار الزمني لقوانين البلدية التي عرفتها 

ول قانون بلدية إلى غاية الوقت 
أ
الجزائر منذ تاريخ صدور ا

ن توجه المشرع الجزائري ُيساير إلى حد ما 
أ
الحالي، يجد ا

مستوى الالتوجه الذي تتطلبه مقتضيات الديمقراطية على 

ن توكل مهمة تسيير شؤون البلد
أ
ية في اإلقليمي، وذلك با

جميع المجاالت بصفة عامة إلى المنتخبين برائسة رئيس 

خير 
أ
ن هذا اال

أ
ساس ا

أ
المجلس الشعبي البلدي، وذلك على ا

يعد بمثابة الهيئة التنفيذية المخولة قانونًا باتخاذ وتنفيذ 

القرارات بصفته ممثال للبلدية، ناهيك عن قيام رئيس البلدية 

خرى التي تندرج في إط
أ
ار التحضير لمشاريع ببعض المهام اال

بعض القرارات، ومن بينها مهمة القيام بالتحضير لمشروع 

صيال االقرار المالي للبلدية، والتي ظلت اختصاص
أ
لرئيس  ا

نه بصدور 
أ
البلدية يقوم بها بمفرده طيلة عقدين من الزمن، إال ا

خذ ُبعد المشرع توجهًا 2011قانون البلدية لسنة 
أ
 ، ا

آ
إذ  ؛خرا

صبح يتولى مهمة التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية 
أ
ا

مين العام، وهو ما 
أ
ع يثير التساؤل حول الدافع الذي دفقد اال

  .بالمشرع إلى مسايرة هذا التوجه
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جيا التوصل إلى يانطالقا مما سبق ذكره سنحاول تدر

معرفة هذا الدافع، وذلك بحسب المسار الزمني لصدور 

ساسيتين، قوانين البلدية 
أ
ولىوفقا لمرحلتين ا

أ
كانت قبل  اال

نفراد رئيس اعرفت ، والتي 2011صدور قانون البلدية لسنة 

باختصاصه في تحضير مشروع القرار المالي للبلدية، البلدية 

ما المرحلة الثانية فقد عرفت صدور قانون البلدية لسنة 
أ
ا

د عملية التحضير لمشروع سناإتم  والذي بموجبه ،2011

مين العام للبلدية.القرار المالي للبلدية إلى 
أ
  اال

ضمن هاتين المرحلتين سيتم التفصيل في عليه و

تيمطلبين 
آ
 :اثنين كاال

  :ول
أ
 قرار الماليتحضير مشروع الالمطلب اال

 .2011صدور قانون البلدية لسنة  قبل للبلدية

  :تحضير مشروع القرار المالي المطلب الثاني

 .2011للبلدية بعد صدور قانون البلدية لسنة 

ول:  
 
تحضير مشروع القرار المالي المطلب ال

 2011للبلدية قبل صدور قانون البلدية لسنة 

وهي المرحلة التي عرفت صدور قانونين للبلدية خالل 

حادية 
أ
ولهما كان في عهد اال

أ
حقبتين تاريخيتين مختلفتين، ا

مر رقم  1967الحزبية سنة 
أ
ما الثاني 424-67بموجب اال

أ
، ا

 1989فكان نتيجة تبني المؤسس الدستوري ضمن دستور 

 .608-90، وذلك بموجب القانون رقم 5التعددية الحزبية

انت مهمة تحضير مشروع القرار المالي للبلدية وقد ك

خاللها في يد المنتخبين برائسة رئيس المجلس الشعبي 

ولى  247البلدي، وهو ما يستخلص من نص المادة: 
أ
الفقرة اال

مر رقم 
أ
نه:24-67من اال

أ
" يقترح الرئيس ، والتي نصت على ا

ميزانية البلدية ويجرى التصويت عليها من قبل المجلس 

البلدي، وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في الشعبي 

مر"
 
. وقد بقيت مهمة التحضير لمشروع القرار المالي هذا ال

مر رقم  من صالحياتللبلدية 
أ
رئيس البلدية حتى بعد إلغاء اال

، وهو ما يستخلص من 08-90بموجب القانون رقم  67-24

نه: 83نص المادة: 
أ
"يعد رئيس  منه، والتي نصت على ا

، الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها" المجلس

يضا نص المادة: 
أ
ولى منه، والتي نصت على  152وا

أ
الفقرة اال

نه:
أ
" يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية ا

ه وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها رئيسباقتراح من 

 .في هذا القانون"

إن هذا التوجه بإسناد مهمة التحضير لمشروع القرار 

المالي للبلدية يتماشى مع مقتضيات مبادئ الديمقراطية على 

ن تعهد للمنتخبين مهمة 
أ
المستوى اإلقليمي، والتي تقتضي با

ن العمومي على مستوى البلدية التي يمارسون 
أ
االضطالع بالشا

لى رئيس نه بموجب ذلك يتوإفيها عهدتهم االنتخابية، إذ 

عمال البلدية، بمساعدة ورقابة 
أ
البلدية تمثيل وإدارة جميع ا

كده المشرع الجزائري في 
أ
المجلس الشعبي البلدي، وهو ما ا

 ،1967من قانون البلدية الصادر في سنة  225المادة: 

 .1990من قانون البلدية الصادر في سنة  59و 03ن: يالمادتو

تحضير مشروع القرار المالي للبلدية المطلب الثاني:  

 2011بعد صدور قانون البلدية لسنة 

-11بموجب القانون رقم 08-90بإلغاء القانون رقم 

، تبنى المشرع من خالله 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10

إذ لم تعد مهمة التحضير لمشروع القرار المالي  ا؛جديد اتوجه

مين العام 
أ
في يد المنتخبين، وإنما تم إسناد هذه المهمة إلى اال

كدته المادة: 
أ
ولى  180على مستوى البلدية، وهو ما ا

أ
الفقرة اال

نه: 
أ
مين العام للبلدية، تحت سلطة بنصها على ا

 
" يتولى ال

عداد مشروع   .الميزانية"رئيس المجلس الشعبي البلدي، ا 

ن إشكاال
أ
يتمحور  إن هذا التوجه قد ُيثير في هذا الشا

 حول 
أ
المشرع إلى إحالة مهمة التحضير  تي دفعتال سباباال

مين 
أ
لمشروع القرار المالي من يد المنتخبين وإسنادها إلى اال

  .العام للبلدية

قتضي منا فهم النصوص القانونية البحث في ذلك يإن 

استقراء النتائج التي يمكن على  ثموتحليلها تحلياًل جيدًا، ومن 

ساسها الوصول إلى معرفة لماذا تبنى المشرع هذا التوجه؛ 
أ
ا

وتحديدًا في  2011فبالرجوع إلى قانون البلدية الحالي لسنة 

ولى  ةمطالمنه ضمن  180نص المادة: 
أ
عاله، شارمالاال

أ
 إليها ا

ة الرابعة عشر منها من فقر الوتحديدًا  16وكذا نص المادة: 

حكام الخاصة  320 -16المرسوم التنفيذي رقم 
أ
المتعلق باال

مين العام للبلدية
أ
ن مهمة التحضير 7المطبقة على اال

أ
، يتضح ا

مين العام للبلدية، وهو 
أ
صبح يتوالها اال

أ
لمشروع القرار المالي ا

ضمن المطة الرابعة  26ما يتناقض إلى حد ما مع نص المادة: 

مر رقم 
أ
المتعلق بقانون المحاسبة  21-90منها من اال
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، والتي ُتخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة 8العمومية

 
أ
مر بالصرف اال

آ
رئيس  د  نه بموجب ذلك يعإساسي، إذ اال

البلدية الشخص المؤهل قانونًا للقيام بكل العمليات المالية 

المنصوص عليها ضمن قانون المحاسبة العمومية، والناجمة 

عن عملية التنفيذ المرتبطة بالقرار المالي للبلدية بعد اعتماده، 

كده المشرع الجزائري ضمن قانون البلدية لسنة 
أ
وهو ما ا

ن رئيس البلدية هو  81استنادًا لنص المادة:  2011
أ
منه على ا

مر بالصرف، وبموجب هذه الصفة يتحمل رئيس البلدية كل 
آ
اال

المسؤوليات الناجمة عن تنفيذ العمليات و  التبعات المترتبة 

المالية المرتبطة بالقرار المالي للبلدية، وهو ما يتبادر إلى ذهن 

ن هناك
أ
ولى ا

أ
معادلة تتضمن حال، ولكنه  القارئ للوهلة اال

منطقيا يتناقض مع المعطيات الموجودة، فمن جهة يتولى 

مين العام، ومن جهة 
أ
تحضير مشروع القرار المالي للبلدية اال

خرى يتحمل رئيس البلدية المسؤولية الناجمة عن تنفيذ قرار 
أ
ا

مر بالد  لم يقم بتحضيره بع
آ
في حد ذاته وهو ما ُيعد صرف، ه اال

 .تناقضا

بصحة  جزملهذه القضية تجعلنا نسطحية القراءة ال إن 

بين النصوص القانونية، لكن ما  ان هناك تناقضإول: قنوذلك 

 في هذا الصدد  هبيجب علينا التنويه 
أ
ال نتسرع في إبداء هو ا

ولى 
أ
نه بإجراء قراءة دقيقة في مضمون الفقرة اال

أ
هذا الحكم، ال

خير،  180من نص المادة: 
أ
من قانون البلدية في شطرها اال

ن مهمة التحضير لمشروع القرار المالي التي تم 
أ
يتبين لنا ا

مين العام للبلدية ليست واردة بصفة مطلقة، 
أ
إسنادها لال

وإنما هي مشروطة في ذلك بالخضوع لسلطة رئيس المجلس 

ن عملية التحضير واإلعداد 
أ
الشعبي البلدي، والمقصود بذلك ا

ة وكبيرة تخص مشروع القرار المالي للبلدية في في كل صغير 

مين العام، وهو ما تدل عليه 
أ
جميع مراحله تتم بمساعدة اال

"، وهذه السلطة تعني سلطة رئيس البلدية تحت": عبارة

وامر وتوجيهات رئيس البلدية المخولة له 
أ
قانونًا الخضوع ال

مر منطقي نظرا لكون 9بطبيعة الحال بموجب القانون
أ
، وهو ا

ول على مستوى البلدية بمجرد ر 
أ
ئيس البلدية هو المسؤول اال

تنصيبه عليها؛ لذلك فهو من يملك من الناحية القانونية       

خرى       صالحية إدارة مداخيل 
أ
باإلضافة إلى صالحيات ا

 
آ
، 10مر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلديةالبلدية واال

خرى كونه على درا
أ
يضا من جهة ا

أ
ية بكل انشغاالت وهو ا

تهم ومتطلباتهم، وبالتالي فإن العبرة من امواطنيه وحاج

مين 
أ
إسناد مهمة تحضير وإعداد مشروع القرار المالي إلى اال

نها سحب
أ
 11العام ال يعني فهمها وتفسيرها تفسيرًا ضيقًا على ا

الختصاص من االختصاصات المخولة لرئيس البلدية، كما 

إرادة المشرع تتجاوز هذا  ، وإنما12ذهب البعض إلى ذلك

وسع من ذلك، 
أ
خذ ُبعدًا ا

أ
خر يا

آ
التفسير الضيق إلى تفسير ا

تيين:
آ
حد االحتمالين اال

أ
 يتمثل من وجهة نظرنا في ا

 :ولهما
 
يتمثل في التخفيف قدر اإلمكان من  ا

عباء الك ثيرة الملقاة على رئيس المجلس الشعبي البلدي، 
أ
اال

ال للبلدية، وتارة والتي لها طابع مزدوج، تارة بصفته ممث

ن يترتب على ذلك من 
أ
بصفته ممثال للدولة، وما يمكن ا

مسؤوليات؛ فرئيس البلدية هو في النهاية شخص طبيعي من 

ن يقوم بكل صغيرة وكبيرة لوحده، فمن الضروري 
أ
المستحيل ا

مين 
أ
عباء التحضير واإلعداد لمشروع القرار المالي لال

أ
ن ُتسند ا

أ
ا

ة رئيس البلدية كما سبقت لنا العام، ولكن دائما تحت سلط

عباء 
أ
ن يتفرغ لال

أ
اإلشارة، وبذلك يكون بإمكان رئيس البلدية ا

خرى الملقاة على عاتقه.
أ
 اال

 ما ثاني
 
وهو الراجح من وجهة نظرنا عمليًا  :هماا

قرب ليكون ُمبررًا كافيًا لتوجه المشرع، كونه ُفِرَض بقوة 
أ
واال

الواقع المرير الذي نعيشه نتيجة إلحدى المساوئ المترتبة عن 

النظام القانوني لالنتخاب في الجزائر، ونخص بذلك تشكيلة 

صبحت تضم ضمن 
أ
غالبية المجالس الشعبية البلدية، التي ا

شخاص -وخاصة رؤساء البلديات -ضويتها ع
أ
ال يملكون في  اا

مور المرتبطة 
أ
حيان الدراية والخبرة الكاملة في اال

أ
بعض اال

مور المرتبطة بالجانب المالي؛ 
أ
خص اال

أ
بالتسيير اإلداري وباال

مين 
أ
لذلك فإن إسناد المشرع عملية التحضير واإلعداد لال

مر إلى الحد قدر اإل
أ
خطاء العام تهدف في واقع اال

أ
مكان من اال

ثناء مرحلة إعداد مشروع القرار المالي، مما 
أ
التي قد تحدث ا

خر العمليات الالحقة لها، والتي هي مرتبطة 
أ
يؤدي إلى تا

و ربما قد تؤدي 
أ
جال منصوص عليها قانونا، ا

آ
ببعضها البعض با

مور إلى ما ال تحمد عقباه، نتيجًة مثال لظهور عجز مالي على 
أ
اال

لقرار المالي للبلدية، يتمثل في عدم ك فاية إثر عملية تنفيذ ا

إيرادات البلدية لتغطية نفقاتها؛ ولكي ُندعم وجهة نظرنا هذه 

برز مثال على ذلك بالنسبة لرؤساء بعض البلديات 
أ
ك ثر نعطي ا

أ
ا

ن  الحقبالذين مارسوا عهدة انتخابية في 
أ
خيرة، نجد ا

أ
اال
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عض مستواهم التعليمي محدود جدًا، فعلى سبيل المثال الب

خر منهم كانوا مقاولين وغير  ،منهم كانوا تجاراً 
أ
والبعض اال

هيل 
أ
ذلك، وبالتالي فإن هؤالء بالضرورة ليس لديهم التا

قل من فهم التسيير اإلداري، 
أ
المطلوب الذي يمكنهم على اال

مور التي تخص 
أ
فكيف تكون لهم القدرة على معرفة وفهم اال

قانونية وتقنيات وكل ما يرتبط بها من نصوص  ،مالية البلدية

محاسبية، وهو ما يعاب على جميع قوانين االنتخابات التي 

  131980عرفتها الجزائر سواء قانون االنتخابات لسنة 
أ
قانون  ما

وكذلك قانون االنتخابات لسنة  141997االنتخابات لسنة 
و حتى قانون االنتخابات لسنة 152012

أ
ن إ، إذ 162016، ا

جميعها لم تتضمن ضمن شروط الترشح لممارسة عهدة 

ن 
أ
انتخابية على مستوى المجالس المنتخبة للبلديات ضرورة ا

نه من غير  اذيكون المرشح 
أ
مستوى تعليمي مقبول، ال

ن يُ 
أ
ن يترشح المعقول ا

أ
سمح قانونًا لشخص ال مستوى له ا

نه ال لمنصب 
أ
رئيس للمجلس الشعبي البلدي، في حين ا

دنى رتبة في يمكنه قانو
أ
نًا الترشح لمسابقة توظيف لتقلد ربما ا

مر الذي كنا 
أ
السلم اإلداري على مستوى نفس البلدية، وهو اال

ن يتداركه المشرع الجزائري، ولو باإلشارة إلى ذلك 
أ
نتمنى ا

حكام المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الجماعات 
أ
ضمن ا

وت سنة 
أ
ل إثراء ، والذي هو مح2018اإلقليمية الصادر في ا

ومناقشة، والذي اك تفى من خالله المشرع بالنص على مراعاة 

شرط المستوى التعليمي بالنسبة النتخاب رئيس المجلس 

خير من بين 
أ
ن ينتخب هذا اال

أ
الشعبي البلدي، وذلك بضرورة ا

صوات والتي يحوز فيها على 
أ
غلبية اال

أ
القائمة التي تتحصل على ا

عضاء 
أ
على مستوى تعليمي من بين اال

أ
الموجودين ضمن ا

نه يبقى في عمومه  -القائمة، وهو ما نعده إلى حد ما 
أ
ولو ا

ن تتضمن قائمة  -ناقصا 
أ
نه كيف يعقل ا

أ
مسلكًا إيجابيًا، ال

غلبية من 
أ
عضاء المرشحين تحوز على اال

أ
مجموعة من اال

صوات وضمنها يوجد من منهم لديه مستوى تعليمي عاٍل، 
أ
اال

له مستوى تعليمي  وُيعلن تولى مهام رئيس البلدية عضو

ساس 
أ
ي مستوى تعليمي، وذلك على ا

أ
و ربما ليس له ا

أ
محدود ا

جدر 
أ
ساس الترتيب، وعليه فإنه من اال

أ
و على ا

أ
تصدره القائمة ا

على 
أ
ن ُتسند مهام رئيس البلدية للعضو الذي يحوز على ا

أ
ا

مستوى تعليمي بغض النظر عن ترتيبه في القائمة، حيث 

قل فهم الن
أ
صوص القانونية المنظمة يكون بمقدوره على اال

لشؤون التسيير البلدي، السيما ما يتعلق بالمجال المالي؛ 

ن هل يع
أ
ن نطرحه في هذا الشا

أ
 د  لكن السؤال الذي يمكن ا

على مستوى 
أ
نه من يحوز ا

أ
اختيار رئيس البلدية بناًء على ا

غلبية 
أ
عضاء قائمته الفائزة باال

أ
 ياكافتعليمي من بين جميع ا

لوحده لالضطالع بمهام التسيير اإلداري والمالي على مستوى 

 البلدية؟

إذا كنا من المؤيدين للتوجه الذي تبناه المشرع 

الجزائري ضمن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الجماعات 

على 
أ
ن توفر شرط حيازة العضو المرشح على ا

أ
اإلقليمية با

عضاء المرشحين
أ
الموجدين  مستوى تعليمي من بين جميع اال

غلبية الختياره كرئيس للبلدية، يع
أ
 د  ضمن قائمته الفائزة باال

لوحده لالضطالع بمهام التسيير اإلداري والمالي على  ياكاف

مستوى البلدية، فإن احتمال ذلك وارد ولكن على الرغم من 

نه من جهة قد يكون العضو  وذلك ا؛ذلك يبقى ناقص
أ
ال

عضاء القائمة الفا
أ
على المختار من بين ا

أ
غلبية يحوز ا

أ
ئزة باال

هيل 
أ
مستوى تعليمي، ولكنه محدود  ال يرقى إلى مستوى التا

ن اختيار رئيس 
أ
خرى فإنه بالرغم من ا

أ
المطلوب، ومن جهة ا

على مستوى 
أ
نه هو من يحوز على ا

أ
ساس ا

أ
البلدية سيكون على ا

على شهادة بالنسبة لجميع المرشحين 
أ
تعليمي، بامتالكه ال

يضا الموجودين ضمن قائمته ا
أ
ن ذلك غير كاٍف ا

أ
لفائزة ، إال ا

من وجهة نظرنا إذا لم يقترن ذلك بوجود خبرة في مجال 

جدر من وجهة نظرنا على إاإلدارة والتسيير، إذ 
أ
نه كان من اال

عضاء 
أ
المشرع باإلضافة إلى اختيار رئيس البلدية من بين اال

ساس حيازته 
أ
المرشحين الموجودين في القائمة الفائزة على ا

على 
أ
قل شهادة ال

أ
ن تكون له على اال

أ
مستوى تعليمي، با

ن 
أ
يضا شهادة تثبت با

أ
ن تكون لديه ا

أ
و ما يعادلها، وا

أ
جامعية ا

نه باقتران 
أ
ذين هله خبرة في مجال اإلدارة والتسيير، ال

نهما سيكونان 
أ
الشرطين مع بعضهما البعض، مما ال شك فيه ا

هيل رئيس البلدية للقيام يك فيل -من وجهة نظرنا  -
أ
ن بتا

فإننا نعارض بشدة  ثمالمهام المتعلقة بمالية البلدية، ومن ب

فكرة إسناد عملية التحضير واإلعداد لمشروع القرار المالي 

ن ذلك بموجب القانون اختصاص 
أ
مين العام للبلدية، ال

أ
لال

خير حقه 
أ
صيل لرئيس البلدية، ما لم يستعمل هذا اال

أ
إداري ا

مين العام إذا كان بط
أ
بيعة الحال في تفويض ذلك إلى اال

 القانون يسمح له بذلك.
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وعليه فإن النتيجة التي نخلص إليها من خالل ما  

ن يتم 
أ
ننا نؤيد حاليا         ولكن إلى غاية ا

أ
سبق ذكره، وهي ا

تدارك ذلك وفق ما تمت اإلشارة إليه         مسلك المشرع 

الجزائري، فيما يخص عدم إسناد المهام المتعلقة بإعداد 

ي رئيس بلدية ال يملك  مشروع القرار
أ
المالي، وذلك بالنسبة ال

و ليس له المؤهل الالزم الذي يؤهله ِفعليًا لالضطالع بمهام 
أ
ا

مين 
أ
التسيير اإلداري السيما في المجال المالي، وإسناده لال

العام على مستوى البلدية وبطبيعة الحال دائمًا تحت سلطة 

ساس االعتبارات الثال
أ
 رئيس البلدية، وذلك على ا

آ
 ية:تثة اال

 :ولى هذه العتبارات
 
مين العام  ا

أ
ن اال

أ
وهي ال

على موظف في السلم اإلداري بعد رئيس البلدية، 
أ
للبلدية هو ا

السابق اإلشارة  316-16نه وفقا للمرسوم التنفيذي رقمإإذ 

و منصب د  إليه، تع
أ
مين العام وظيفة عليا ا

أ
 .17ياعال اوظيفة اال

 :ما العتبار الثاني
 
ساس المؤهل  ا

أ
فيقوم على ا

قل 
أ
مين العام للبلدية يحوز على اال

أ
ن اال

أ
العلمي، ومعنى ذلك ا

ن يعشربالنسبة لبعض البلديات التي ال يتجاوز عدد سكانها 

لف )
أ
و رتبة 20.000ا

أ
( نسمة على رتبة متصرف إقليمي رئيسي ا

مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية، وهاتان الرتبتان وفقا للقانون 

ساسي 
أ
، يتم 18الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليميةاال

يتجاوز التكوين الجامعي  عاٍل االلتحاق بهما بناًء على مؤهل 

 .19على مستوى التدرج

 :ما بالنسبة لالعتبار الثالث
 
فمرده الخبرة  ا

و العملية، فباإلضافة إلى المؤهل العلمي الذي يحوزه 
أ
المهنية ا

مين العام للبلدية فهو ي
أ
سنوات  ثالثمتع بخبرة ال تقل عن تاال

 خمسمن الخدمة الفعلية بصفة موظف، وقد ال تقل عن 

حيان تتجاوز هذه المدة إلى 05)
أ
( سنوات، وربما في بعض اال

و 06) ست
أ
ك ثر سنوات (07) سبع( ا

أ
و ا
أ
 .20ا

لذلك فإن المنصب العالي الذي يتمتع به قانونًا  

مين العام للبلدية، والمؤهل التعليمي ال
أ
ذي يحوزه، اال

مما ال شك فإنه باإلضافة إلى الخبرة المهنية التي يتمتع بها، 

نها ستكون ك فيلة الضطالعه بمهام عملية التحضير 
أ
فيه ا

كمل وجه، تحت إشراف رئيس 
أ
لمشروع القرار المالي على ا

عضاء المجلس الشعبي البلدي من خالل 
أ
البلدية، وبمساعدة ا

ثناء هذه العملية 
أ
جهزة البلدية، له دور كبير في ا

أ
جهاز من ا

ة االقتصاد والمالية التحضيرية، والذي يتمثل فيما يسمى بلجن

 ه في المبحث الموالي.لواالستثمار، وهو ما سيتم التعرض 

المبحث الثاني: لجنة القتصاد والمالية والستثمار 

ودورها في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية؛ 

 ممارسة الواقعيةبين النص القانوني وال

ن تعد لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار من بي

اللجان الدائمة على مستوى البلدية، والتي تضم ضمن 

عضاء من المجلس الشعبي البلدي، تخضع فيما 
أ
عضويتها ا

حكام المنصوص 
أ
تها وتشكيلتها إلى القواعد واال

أ
يخص نشا

عليها في كل من قانون البلدية والنظام الداخلي للمجلس 

يضا طبقا لهذين 
أ
 الشعبي البلدي، وتتولى ا

أ
 رين المساهمةيخاال

شغال المنوطة للبلدية، والمتمثلة 
أ
شغال هامة من اال

أ
في ا

ساسا في التك فل بدراسة كل ما له عالقة بمجاالت االقتصاد 
أ
ا

ومالية البلدية واالستثمار، وهو ما يبرز دورها الكبير في عملية 

 التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية.

بناًء على ما سبق سيتم تقسيم هذا المبحث   

 ين اثنين:إلى مطلب

  ول: التركيبة القانونية للجنة االقتصاد
أ
المطلب اال

 والمالية واالستثمار.

  المطلب الثاني: دور لجنة االقتصاد والمالية

 واالستثمار في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية.

ول: التركيبة القانونية للجنة  
 
المطلب ال

 القتصاد والمالية والستثمار

وتحديدا  2011بالرجوع إلى قانون البلدية لسنة  

ن تشكيلة لجنة االقتصاد  31ضمن نص المادة: 
أ
منه نجد ا

عضاء من 
أ
ي ا

أ
صل منتخبين ا

أ
والمالية واالستثمار  تضم في اال

المجلس الشعبي البلدي، تتجدد تشكيلة هذه اللجنة ك قاعدة 

سنوات عقب انتهاء كل عهدة  خمسعامة بصفة دورية كل 

مر منطقي21ةانتخابي
أ
نه بانتهاء العهدة االنتخابية  ؛، وهو ا

أ
ال

عضاء المجلس الشعبي البلدي تزول صفة المنتخب، 
أ
ال

وبالتالي فإنه وعلى إثر تنصيب المجلس الشعبي البلدي 

عضاؤه في تشكيل كل اللجان سواء منها 
أ
الجديد يشرع ا

 الدائمة 
أ
المؤقتة، وتعد لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار  ما

س اللجان الدائمة التي يتم تشكيلها، بل حتى وإن تم عل
أ
ى را

تجديد الثقة في المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته بنفس 
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خرى لعملية تجديد 
أ
عضائه، فإن اللجنة تخضع هي اال

أ
ا

عضائها.
أ
 ا

وحتى يظهر الوجود القانوني للجنة االقتصاد  

ضرورة والمالية واالستثمار اشترط المشرع الجزائري في ذلك 

ساسا  ةتوافر مجموع
أ
من الشروط القانونية إلنشائها والمتمثلة ا

 في:

عضاء لجنة  (1
أ
إسناد سلطة المبادرة باقتراح ا

االقتصاد والمالية واالستثمار إلى رئيس المجلس الشعبي 

ه رئيس الهيئة التنفيذية للبلدية، والتي تخول له د  بع 22البلدي

قانونا بصفته ممثال ممارسة جميع الصالحيات المخولة له 

 للبلدية.

عضاء لجنة االقتصاد والمالية  (2
أ
ن يتم تنصيب ا

أ
ا

وفقا  23واالستثمار بناًء على مداولة للمجلس الشعبي البلدي

ن 
أ
ساس ا

أ
للشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك على ا

لية القانونية الوحيدة التي يعالج 
آ
نظام المداوالت يعد اال

دي جميع الشؤون التي تدخل بموجبها المجلس الشعبي البل

 .24في مجال اختصاصه

ن يتوافر النصاب القانوني المطلوب عند إجراء  (3
أ
ا

المداولة المتعلقة بتنصيب لجنة االقتصاد والمالية 

غلبية المطلقة
أ
 25واالستثمار، والمقصود بذلك ضرورة توافر اال

عضاء المجلس الشعبي 
أ
ن يكون عدد ا

أ
لصحة المداولة، با

عضاء  البلدي الحاضرين
أ
ِفعليًا يفوق نصف العدد اإلجمالي ال

ن 
أ
خذ بعين االعتبار عند حساب هذا ؤيالمجلس، ودون ا

عضاء الغائبون
أ
 .26النصاب الوكاالت التي يمنحها اال

ن تراعى ضمن تشكيلتها التمثيل النسبي الذي  (4
أ
ا

، فيما 27يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي

 انتماءاتهم الحزبية.يخص الرجال والنساء بمختلف 

ساسي يستخلص من نص  (5
أ
خيرا وهو شرط ا

أ
وا

من قانون البلدية، بضرورة المصادقة على المداولة  56المادة: 

عضاء لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار 
أ
المتضمنة تشكيل ا

كانت مصادقة صريحة 
أ
      من طرف السلطة الوصية سواء ا

أ
 ما

ا من تاريخ إيداعها ( يوم21ن )يوعشرضمنية بمرور مدة واحد 

 لدى الوالية.

عضاء لجنة االقتصاد والمالية 
أ
ما بالنسبة لعدد ا

أ
ا

واالستثمار، فلم يحدد القانون ذلك واك تفى فقط بالنص على 

عضاء اللجنة 
أ
عضاء من المجلس الشعبي البلدي، وا

أ
نها تضم ا

أ
ا

هم بدورهم ينتخبون من بينهم رئيسا لها، وذلك على خالف 

ين كان  1967به في قانون البلدية لسنة  ما كان معموال
أ
ا

ن تعيين رئيس  95يشترط المشرع ضمن المادة: 
أ
منه على ا

صل يتم من طرف المجلس الشعبي البلدي من 
أ
اللجنة في اال

عضاء الهيئة التنفيذية للبلدية، واستثناء إن لم يكن 
أ
بين ا

عضاء المجلس الشعبي تذلك ممكنا، يتم 
أ
عيينه من بين ا

عضاء اللجنة عدد البلدي؛ إال 
أ
نه عمليا يراعى في تحديد عدد ا

أ
ا

ن يكون عدد 
أ
عضاء المجلس الشعبي البلدي، ويجب ا

أ
ا

عضائها فرديا بما فيهم رئيس اللجنة، وذلك لترجيح صوت 
أ
ا

صوات. 
أ
 الرئيس في حالة تعادل اال

المطلب الثاني: دور لجنة القتصاد والمالية  

 ار المالي للبلديةوالستثمار في عملية التحضير لمشروع القر 

يشمل عمل لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار  

على مستوى البلدية نشاطات مختلفة تشمل مجاالت عديدة، 

وتعد عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية من بين 

خرى المرتبطة 
أ
هم مهامها الرئيسية، نظرا لكون مهامها اال

أ
ا

وثيقة ضمن عملية  بمجالي االقتصاد واالستثمار لها صلة

نه وبعد إعداد النظام إالتحضير لمشروع القرار المالي؛ إذ 

الداخلي للجنة االقتصاد والمالية واالستثمار والمصادقة عليه، 

شغال 
أ
شغالها، والتي من بينها اال

أ
تحدد الرزنامة المرتبطة با

المتعلقة باستكمال عملية التحضير التي تخص مشروع القرار 

ى مقر البلدية، فباإلضافة إلى دور اللجنة في المالي على مستو

جل رسم سياسة مالية 
أ
التنسيق مع مصلحة الميزانية من ا

يضا على إثراء مشروع القرار 
أ
سليمة للبلدية، فإنها تعمل ا

مين 
أ
المالي الذي ُيحال عليها بعد االنتهاء من إعداده من اال

لة العام بالتنسيق مع مختلف مصالح البلدية، وذلك في المرح

التي تسبق إحالة مشروع القرار على المجلس الشعبي البلدي 

عضاء، حيث تباشر 
أ
لمناقشته والتصويت عليه من قبل اال

بناًء على  28ذلك خالل اجتماع تعقده في جلسة غير علنية

عضائها بعد إخطار 
أ
غلبية ا

أ
و بطلب من ا

أ
استدعاء من رئيسها ا

توافر  ، لتتولى اللجنة بعد29رئيس المجلس الشعبي بذلك

عضائها عملية تحليل مشروع القرار المالي 
أ
النصاب القانوني ال

ومناقشته بشكل دقيق، وفي نهاية الجلسة فإن اللجنة 

مانة 
أ
حد موظفي البلدية الذي توكل له مهمة ا

أ
بواسطة ا

عضائها  30الجلسة
أ
غلبية ا

أ
تكون ملزمة بإعداد تقرير مفصل با
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ظات في الحاضرين يتضمن في الغالب مجموعة من المالح

تكما يعلى سبيل المثال شكل اقتراحات 
أ
 ي:ا

  ن تساهم في الرفع من
أ
نها ا

أ
تقديم اقتراحات من شا

إيرادات البلدية، كاقتراح موارد جديدة تتمثل في تقديم 

سكان البلدية المقيمين بطريقة غير لخدمات مثال بالنسبة 

شرعية في إحدى السكنات التي تعود لها، وذلك عن طريق 

وضعيتهم بموجب عقود إيجار منتظمة وقانونية، تسوية 

بحيث يلزم بموجبها هؤالء بدفع مستحقات اإليجار لصالح 

ن 
أ
نها ا

أ
و اقتراح اللجنة إنشاء مرافق جوارية من شا

أ
البلدية، ا

مثلة ذلك تشييد مسبح  ُتِدر  
أ
مداخيل لفائدة البلدية، ومن ا

و تشييد فضاءات مزودة بمختلف متطلبات 
أ
ولمبي، ا

أ
نصف ا

كشاك وغير ذلك من الخدمات ال
أ
راحة مثال مقاهي، مطاعم، ا

ن 
أ
نها تسالتي يمكن ا

أ
 رفع   هم في خلق مداخيل من شا

 إيرادات البلدية.

  ن
أ
نها ا

أ
يضا اقتراحات من شا

أ
هم في تستقديم ا

ترشيد نفقات البلدية وعقالنيتها، كاقتراح تجنب اقتناء السلع 

و ربما اقتراح 
أ
تجنب المبالغة الثمينة ذات الطابع الكمالي، ا

في االستخدام المفرط في بعض النفقات مثال الوقود 

يضا لالمستعمل بالنسبة 
أ
لمركبات التابعة للبلدية، ومن ذلك ا

النفقات المتعلقة ببعض الخدمات والمنتجات ذات االستهالك 

 المتكرر كالهاتف، االنترنيت، الورق...الخ.

نه 
أ
صدد ما يجب علينا اإلشارة إليه في هذا ال إال ا

بالنسبة للدور المطلوب من لجنة االقتصاد والمالية 

ن إواالستثمار، وحتى تؤديه بشكل 
أ
يجابي وفعلي فإنه يجب ا

ن 
أ
نها ا

أ
عضاؤها لهم المؤهل والخبرة الكافية التي من شا

أ
يكون ا

االضطالع بالدور الحقيقي والفعلي للجنة من من تمكنهم 

قيمة  خالل مساهمتهم في تقديم تقرير يتضمن اقتراحات

خذه بعين االعتبار عند إرفاق 
أ
ن يتم ا

أ
وسليمة، وهو ما يمكن ا

ثناء 
أ
التقرير الذي تعده اللجنة مع مشروع القرار المالي للبلدية ا

عضاء المجلس الشعبي البلدي.عليه المداولة والتصويت 
أ
 من ا

ن يطرح في هذا الصدد  
أ
لكن السؤال الذي يمكن ا

لماذا لم تتضمن تشكيلة اللجنة ضمن عضويتها إلى جانب 

ن يكونوا مثال رؤساء 
أ
المنتخبين بعض موظفي البلدية؟ كا

عضاء 
أ
مصالح، وذلك لالستعانة بخبرتهم خصوصا إذا كان ا

لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار ال يحوزون على المؤهل 

الكافية التي تمكنهم فعال من االضطالع كما ينبغي والخبرة 

بالدور الموكول إليهم، كما فعل على سبيل المثال المشرع 

ين تضمن النص على ضرورة 
أ
ردني ضمن قانون البلديات، ا

أ
اال

عضاء 
أ
ن تضم كل لجان البلدية ضمن تشكيلتها إلى جانب اال

أ
ا

عضاء معينين يمثلون مصالح البلدية المعني
أ
 .31ةالمنتخبين، ا

وبالتالي فإن عدم االستعانة برؤساء مصالح البلدية  

ضمن تشكيلة لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار قد يطرح في 

ن المشرع الجزائري ضمن  هذه الحالة إشكاال
أ
خر، خاصة وا

آ
ا

و حتى النظام الداخلي النموذجي للبلدية لم 
أ
قانون البلدية ا

عاله والمتعلقة بإنشاء  شارماليتضمنا إلى جانب الشروط 
أ
إليها ا

اللجان الدائمة عموما ولجنة االقتصاد والمالية واالستثمار على 

عضاء 
أ
ي شروط خاصة، تتعلق بمدى ك فاءة ا

أ
وجه التحديد ا

نه اك تفى 
أ
اللجنة للقيام فعليا بالمهام الموكلة إليهم، سوى ا

من قانون البلدية  36بإمكانية اللجنة طبقا لنص المادة: 

خير في اللجوء إلى الحالي 
أ
في فقرتها الثانية الشطر اال

حكام المادة 
أ
من نفس القانون، وذلك  13االستشارة طبقا ال

و طبيعة 
أ
ي شخص بحكم مؤهالته ا

أ
من خالل استعانتها با

ن يساهم في تقديم معلومات مفيدة 
أ
نشاطاته بإمكانه ا

ن يكون ممثل إحدى الجمعيات 
أ
شغالها، والذي يمكن ا

أ
ال

و المحلية المعتم
أ
ندة قانونا، ا

أ
يكون وفقا لعمومية النص  ا

من الموظفين يباشر وظيفة في  االقانوني كاحتمال وارد موظف

و إدارة من اإلدارات العمومية له دراية وخبرة في 
أ
مؤسسة ا

و ربما خبير 
أ
في الحسابات المالية  امعتمد االشؤون المالية، ا

عوان الدولة.
أ
 كعون من ا

دور لجنة  لنخلص من عرضنا هذا فيما يخص 

االقتصاد والمالية واالستثمار في عملية التحضير لمشروع 

القرار المالي للبلدية استنادا للنصوص القانونية التي تنظمها، 

تي
آ
 : ةإلى إبداء بعض المالحظات اال

 ولى
 
: وهي عدم وجود نص قانوني المالحظة ال

ن يكون ضمن عضوية اللجان بصفة عامة
أ
ولجنة  ،يشترط ا

االقتصاد والمالية واالستثمار على وجه الخصوص ضرورة توافر 

ن يكون 
أ
 شرط االختصاص الفني، وذلك با

أ
ها لهم خبرة ئعضاال

كافية تكون موافقة لمهام اللجنة، وهو ما يعاب على المشرع 

كيف يعقل للجنة تضم ضمن عضويتها  فمن جهةالجزائري؛ 

شخاص
أ
دنى  اا

أ
المؤهالت لالضطالع بالشؤون ال تتوافر فيهم ا

ن تكون لديهم القدرة على المساهمة في تقديم 
أ
المالية، ا
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ن يكون لها 
أ
نها ا

أ
فاق واعدة من شا

آ
اقتراحات تعبر حقيقة عن ا

 . دور في إثراء مشروع القرار المالي للبلدية

  خرى
 
كون المشرع  ةبل  ما زاد الطين  ومن جهة ا

عضائها لرئيس المجلس ا
أ
لشعبي البلدي، جعل سلطة اقتراح ا

عضاء 
أ
خير سوف يسعى الختيار ا

أ
ومما الشك فيه فإن هذا اال

ن هنالك صراع
أ
 االلجنة من بين قائمته الفائزة، خصوصا وا

عضاء المجلس الشعبي البلدي حول تولي رائسة  احاد
أ
بين ا

هذه اللجنة بسبب الرغبة في الحصول على نظام تعويضي 

عضاء ، وبالتالي يكون االعتبار الغالب ف32عال
أ
ي اختيار ا

ولى حول النظام التعويضي الذي 
أ
اللجنة ينصب بالدرجة اال

ك ثر منه على مدى ك فاءة العضو وخبرته 
أ
يستفيد منه العضو ا

العملية لالضطالع بمهام اللجنة؛ لذلك فإنه من وجهة نظرنا 

ن يقيد المشرع سلطة اقتراح رئيس المجلس 
أ
جدر ا

أ
كان من اال

عضاء
أ
لجنة االقتصاد والمالية  الشعبي البلدي بالنسبة ال

خذ بعين االعتبار 
أ
خرى، بإلزامية اال

أ
واالستثمار وكل اللجان اال

عضاء وخبرتهم العملية، وكذا ارتباطها بمهامها 
أ
مدى ك فاءة اال

ه العقل المدبر والمنسق د  عبخاصة بالنسبة لرئيس اللجنة 

عضائها ومختلف مصالح البلدية.
أ
 بين جميع ا

 :وهي إقصاء رؤساء المصالح  المالحظة الثانية

على مستوى البلدية من العضوية ضمن تشكيلة لجنة 

يضا على المشرع 
أ
االقتصاد والمالية واالستثمار، وهو ما يعاب ا

ن تضم اللجنة وكافة اللجان إالجزائري، إذ 
أ
جدر ا

أ
نه كان من اال

عضاء 
أ
خرى للبلدية ا

أ
ن من بين موظفي البلدية يمثلون يمعيناال

ساس الخبرة العملية التي  مختلف مصالحها،
أ
وذلك على ا

قل -          لديهم، وهو ما يجنب 
أ
احتمال عدم  -على اال

اضطالع اللجنة بمهامها فعليا نظرا لعدم توافر الخبرة الكافية 

عضاء المنتخبين، وبالتالي فإنه بوجود هذه التركيبة 
أ
في اال

المزدوجة ضمن عضوية اللجنة، فإنه مما الشك فيه ستضطلع 

كمل وجه.بم
أ
 هامها على ا

 :تتعلق باللجوء إلى االستشارة  المالحظة الثالثة

مر  13وفقا لنص المادة: 
أ
من قانون البلدية، والتي هي ا

خرى على المشرع ااختياري وليس إلزامي
أ
، وهو ما يعاب مرة ا

الجزائري كونه جعلها مرهونة بالسلطة التقديرية لرئيس 

خير عدم نه بإمكاإالمجلس الشعبي البلدي، إذ 
أ
ن هذا اال

اللجوء إلى االستشارة على الرغم من الحاجة الماسة إليها نظرا 

عضاء اللجنة بالمؤهل والخبرة الالزمة لالضطالع 
أ
لعدم تمتع ا

ن 
أ
جدر ا

أ
بمهامهم، وبالتالي فإنه من وجهة نظرنا كان من اال

عضائها  ايكون اللجوء إلى االستشارة وارد
أ
في حالة عدم ك فاءة ا

م وليس بصيغة االختيار، مما يجعل رئيس بصيغة اإللزا

نه في النهاية 
أ
البلدية ملزما بطلب اللجوء إلى االستشارة، ال

شر كما  -الهدف من هذه اللجنة 
أ
عاله ليهإنا ا

أ
هو العمل من  -ا

ن تثري عملية 
أ
نها ا

أ
جل تقديم اقتراحات إيجابية من شا

أ
ا

التحضير في صنع مشروع القرار المالي للبلدية، وهو ما 

 دور في تحقيق الصالح العام للبلدية. له سيكون

 :تتعلق بالتقرير الذي تعده  المالحظة الرابعة

مجرد عمل  د  لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار، الذي يع

قر المجلس الشعبي 
أ
ي قيمة قانونية إال إذا ا

أ
مادي ليس له ا

فكيف لعمل  ،البلدي بذلك، وهو ما يعاب على المشرع 

ن يذهب هباًء منثورا 
أ
استغرق إنجازه وقتا وجهدا كبيرين ا

شخاص
أ
 اخصوصا إذا كانت اللجنة تضم ضمن عضويتها ا

مؤهلين ذوي خبرة في الشؤون المالية، وبالتالي فإنه من 

ثر بارز في 
أ
وجهة نظرنا حتى يكون لعمل اللجنة قيمة قانونية وا

ن صنع القرار المالي للبلدية خالل عملية 
أ
التحضير، يجب ا

ليات ك فيلة بتقدير عملها، وذلك من خالل 
آ
تخول للجنة ا

ن مع 
أ
النص على إلزامية إرفاق التقرير الذي تعده في هذا الشا

مشروع القرار المالي بعد التداول والتصويت عليه من طرف 

عضاء المجلس الشعبي البلدي عند إحالته إلى السلطة 
أ
ا

و النص على تمكين الوصية، الستكمال عملية المصادقة
أ
، ا

اللجنة من حق إخطار السلطة الوصية بنسخة من التقرير 

عضاء المجلس 
أ
الذي تعده، وهو ما يجعل في هذه الحالة ا

 
أ
 الشعبي البلدي ملزمين با

أ
بعين االعتبار االقتراحات  واخذن يا

عدته، نظرا للرقابة الالحقة التي 
أ
الواردة ضمن التقرير الذي ا

 السلطة الوصية. سوف تمارس على ذلك من 

 خاتمةال

ن دور 
أ
نخلص في ختام هذه الدراسة إلى القول با

المنتخبين في عملية التحضير لمشروع القرار المالي للبلدية 

صبح يتقلص بشكل 
أ
جدا، سواء بالنسبة لرؤساء  كبيرا

 البلديات 
أ
عضاء لجنة االقتصاد والمالية  ما

أ
بالنسبة ال

نها ال تزال 
أ
واالستثمار، خاصة في البلديات النائية بدليل ا

نها تعاني من عجز 
أ
و ا
أ
تعاني إما من نقص في مواردها المالية ا



 سديرةبن  لولج          زائر    معلية التحضري ملرشوع القرار املايل للبدلية؛ بني النص القانوين وواقع تشكيةل اجملالس الشعبية البدلية يف اجلعن دور املنتخبني يف 

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              187                         جمةل ال

مالي بسبب المبالغة في تقديرات النفقات ضمن مشروع القرار 

إلعانات المالي، وبالتالي تبعيتها الدائمة للدولة من خالل ا

مر الذي يتطلب تدارك 
أ
المالية التي تمنحها لها؛ وهو اال

التي سبقت لنا اإلشارة إليها ضمن متن هذه  -النقائص

بإعادة النظر في النصوص القانونية الواردة ضمن  -الدراسة

يضا إعادة النظر في 
أ
قانون البلدية، وُيضاف إلى ذلك ا

المتعلق  النصوص القانونية الواردة ضمن القانون العضوي

باالنتخابات من خالل إدراج شرط المؤهل والك فاءة في 

ن ممارسة العهدة 
أ
المرشح للمجالس الشعبية البلدية، ال

 ااالنتخابية  واجب ومسؤولية تجاه المواطنين، وليست تشريف

شخاص  حصوالو
أ
على امتيازات وخدمة مصلحة خاصة ال

معينين؛ لذلك فإن تقييد شروط الترشح بضرورة توافر 

نه القضاء على ظاهرة عزوف ا
أ
لمؤهل والك فاءة سيكون من شا

المواطنين ذوي المستوى عن الترشح، وفي نفس الوقت 

طنين عن طريق االنتخاب اباختيار المو سيكون ذلك ك فيال

ك فاء، وعندئذ ستكون هنالك لدينا مجالس 
أ
عضاء مؤهلين وا

أ
ال

وب شعبية بلدية بمعنى الكلمة قادرة على القيام بالدور المطل

كمل وجه، ليس فقط في عملية التحضير لمشروع 
أ
منها على ا

 ولمالقرار المالي للبلدية، وإنما في كل العمليات الالحقة له، 

خرى، بما يحقق 
أ
ال قدرتها على االضطالع بكافة المجاالت اال

بعاده التنموية على مستوى البلدية 
أ
الصالح العام بمختلف ا

 والوطن ككل.
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 الهوامش
كدته المادة: - .1

أ
ريدة الرسمية للجمهورية الج، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  16وهو ما ا

قليمية للدولة هي البلدية والولية.، والتي نصها: 2016مارس سنة  07، الصادرة بتاريخ 14العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري  "الجماعات ال 
 البلدية هي الجماعة القاعدية". .2
كد ذلك بموجبك .3

أ
ولى من القانون رقم  ما تا

أ
ولى في فقرتها اال

أ
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11المادة اال

قليمية القاعدية للدولة".، والتي نصها: 2011يوليو سنة  06، الصادرة بتاريخ 37العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري  "البلدية هي الجماعة ال 
ولى الفقرة الثانية من - .4

أ
 "وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة".، والتي نصها: 10-11القانون رقم  نفس المادة اال

ثناء المداولة على مشروع القرار المالي، وكذا عملية المصادقة من طرف  - .5
أ
ونقصد بالعمليات الالحقة كل من المناقشة والتصويت التي تتم ا

 السلطة الوصية.
مر رقم  - .6

أ
، ة الشعبيةة الديمقراطيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتضمن القانون البلدي، 1967يناير سنة  18المؤرخ في  24-67اال

 .1967يناير سنة  18، الصادرة بتاريخ 06العدد.
كدته المادة:  - .7

أ
ولى  40وهو ما ا

أ
، يتعلق بنشر تعديل الدستور 1989فبراير سنة  28المؤرخ في  18-89من المرسوم الرائسي رقم في فقرتها اال

مارس سنة  01، الصادرة بتاريخ 09، العدد.ة الديمقراطية الشعبيةالجزائريالجريدة الرسمية للجمهورية ، 1989فبراير سنة  23الموافق عليه في استفتاء 
نشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به".، والتي نصها: 1989  "حق ا 

بريل سنة  07المؤرخ في  08-90القانون رقم  - .8
أ
 ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بالبلدية، 1990ا

بريل سنة  11، الصادرة بتاريخ 15العدد.
أ
 .1990ا

مين العام للبلدية، 2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  320-16المرسوم التنفيذي رقم  - .9
أ
حكام الخاصة المطبقة على اال

أ
الجريدة ، يتضمن اال

 .2016ديسمبر سنة  15، الصادرة بتاريخ 73العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائري
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990غشت سنة  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  - .10
 .1990غشت سنة  15، الصادرة بتاريخ 35العدد. ،الشعبية

وامر والتوجيهات التي تصدر عن رئيس البلدية تكون مشروعة،  - .11
أ
ن كل اال

أ
ن ونقصد بذلك ا

أ
صل في العمل اإلداري إذ يجب ا

أ
وهذا هو اال

و المخالف
أ
وامر والتوجيهات غير المشروعة ا

أ
ة لما هو تكون جميع التصرفات المرتبطة به مطابق لما هو منصوص عليه في القانون، وبذلك نستبعد كل اال

 منصوص عليه في القانون.
"يقوم رئيس ، والتي نصها: السابق اإلشارة إليه ،2011المتعلق بقانون البلدية لسنة  10-11من القانون رقم  ة،المطة الثاني 82المادة:  - .12

دارتها. مالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وا 
 
 المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على ال

دارةويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما  .13 تي: ا 
 
مر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية".مداخ يا

 
 يل البلدية وال

ن السحب من الناحية القانونية يؤدي إلى إعدام سلطة رئيس البلدية بصفة  - .14
أ
نه من وجهة نظرنا ال نحبذ استعمال هذا المصطلح، ال

أ
ولو ا

 الي للبلدية.كلية في مباشرة اختصاصه المتعلق بعملية التحضير واإلعداد لمشروع القرار الم
كاديمية للبحث القانوني، "محدودية دور المنتخبين في تسيير مالية البلدية"وهيبة برازة،  - .15

 
، كلية 01، العدد.13، المجلد.المجلة ال

 .247-246، ص.2016بجاية، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
ك توبر سنة  25المؤرخ في  08-80القانون رقم  - .16

أ
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتضمن قانون االنتخابات، 1980ا

ك توبر سنة  28، الصادرة بتاريخ 44العدد. ،الشعبية
أ
 .1980ا

مر رقم  - .17
أ
الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، 1997مارس سنة  06المؤرخ في  07-97اال

 .1997مارس سنة  06، الصادرة بتاريخ 12العدد. ،الديمقراطية الشعبية ةالجزائري
ة الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بنظام االنتخابات، 2012يناير سنة  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  - .18
 .2012يناير سنة  14، الصادرة بتاريخ 01العدد. ،الشعبية

ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، يتعلق بنظام االنتخابات، 2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16العضوي رقم القانون  - .19
 .2016غشت سنة  28، الصادرة بتاريخ 50العدد. ،الديمقراطية الشعبية

مين 320-16من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة:  - .20
أ
حكام الخاصة المطبقة على اال

أ
، والتي السابق اإلشارة إليه ،العام للبلدية، المتعلق باال

مين العام للبلدية:نصها: 
 
 "وظيفة ال

 نسمة، 100.000وظيفة عليا في البلديات التي يفوق عدد سكانها .21
ول يقل عنه". 100.000منصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها  .22

 
 نسمة ا

ساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية، 2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11المرسوم التنفيذي رقم  - .23
أ
، يتضمن القانون اال

 .2011سبتمبر سنة  28، الصادرة بتاريخ 53العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري
نه يحوز على شهادة المدرسة الوطنية  31يقصد بذلك وفقا لنص المادة:   - .24

أ
مين العام للبلدية من المفروض ا

أ
ن اال

أ
من نفس المرسوم التنفيذي ا

ن  لإلدارة في ظل النظام الجديد لها، والتي تمنح لكل حائز على شهادة الليسانس بعد اجتيازه لمسابقة ومتابعة تكوين متخصص )نظري وتطبيقي
آ
في ا

مين الع
أ
خيرة تمنح لكل حائز على شهادة الليسانس )نظام قديم( بعد اجتيازه واحد(، كما قد يكون اال

أ
ام للبلدية يحوز على شهادة الماجستير، وهذه اال

 لمسابقة ومتابعة تعليم عالي ال تقل مدته عن سنتين بإحدى المؤسسات الجامعية المؤهلة.
مين العام للبلدية، - .25

أ
ك ثر حول شروط تعيين اال

أ
من المرسوم  25إلى غاية المادة: 22دد المواد من المادة:ُينظر في هذا الص لتفاصيل ا

 ، السابق اإلشارة إليه.320-16التنفيذي رقم
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عضائها بسبب  - .26
أ
استثناءا اللهم ما لم تحدث حاالت تستدعي إعادة تجديدها قبل نهاية العهدة االنتخابية بسبب زوال صفة المنتخب لجميع ا

 االنتخابية. مثال تقديمهم الستقالة من ممارسة العهدة
ولى  32المادة:  - .27

أ
"تحدث اللجان الدائمة بمداولة ، والتي نصها: المتعلق بقانون البلدية السابق اإلشارة إليه 10-11من القانون رقم الفقرة اال

عضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيسه".
 
غلبية ا

 
 مصادق عليها با

يضاو .28
أ
كدته ا

أ
ولى من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة:  هو ما ا

أ
، يتضمن النظام الداخلي 2013مارس سنة  17المؤرخ في  105-13الفقرة اال

، والتي 2013مارس سنة  17، الصادرة بتاريخ 15العدد. ،ة الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالنموذجي للمجلس الشعبي البلدي، 
عضائه بناء على اقتراح من رئيسه..."."يشكل المجلس نصها: 

 
غلبية المطلقة ل

 
 الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بال

 الفقرة من نفس المرسوم التنفيذي.ة ونفس المادنفس  - .29
الشعبي البلدي الشؤون "يعالج المجلس ، والتي نصها: السابق اإلشارة إليه ،المتعلق بقانون البلدية 10-11من القانون رقم  52المادة:  - .30

 التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولت".
ولى  38المادة:  - .31

أ
المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي  105-13من المرسوم التنفيذي رقم السابق اإلشارة إليها الفقرة اال

 البلدي، السابق اإلشارة إليه.
عضاء المجلس الشعبي البلدي ، والتي نصها: ذيمن نفس المرسوم التنفي 10ادة: الم - .32

 
غلبية المطلقة عندما يكون عدد ا

 
"تك تمل ال

عضاء.
 
 الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد ال

ثناء  .33
 
ثر النصاب بانسحاب عضو ا

 
عضاء الغائبون لزمالئهم عند احتساب النصاب. ول يتا

 
ول تؤخذ في الحسبان الوكالت التي يمنحها ال

 الجلسة".
ن تضمن تشكيلة اللجان تمثيال يعكس التركيبة السياسية للمجلس ، والتي نصها: من نفس المرسوم التنفيذي 39المادة:  - .34

 
"يجب ا

 الشعبي البلدي...".
كدته مسبقا و .35

أ
ن تضمن تشكيلة ، والتي نصها: السابق اإلشارة إليه ،المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  35المادة: هو ما ا

 
"يجب ا

عاله تمثيال نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي". 33و 32للجان المنصوص عليها في المادتين ا
 
 ا

حكام "، والتي نصها: 105-13رقم  الفقرة الثالثة من نفس المرسوم التنفيذي 40المادة:  - .36
 
وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة ا

 من القانون المتعلق بالبلدية". 13المادة 
غلبية "، والتي نصها: الفقرة الثانية من نفس المرسوم التنفيذي 40المادة:  - .37

 
و بطلب من ا

 
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها ا

خطار رئيس المجلس الشعبي بذلك". عضائها بعد ا 
 
 ا

خيرة من القانون رقم  36المادة:  - .38
أ
"تجتمع اللجان بناء على استدعاء ، والتي نصها: السابق اإلشارة إليه ،المتعلق بالبلدية 10-11الفقرة اال

عالم رئيس المجلس الشعبي البلدي...  من رئيسها بعد ا 
لى موظف من البلدية". .39 مانة الجلسة ا 

 
 توكل ا

ردن وبريطانيا وفرنسا ومصدمحم علي الخاليلة،  - .40
 
دارة المحلية وتطبيقاتها في كل من ال ، الطبعة الثانية، دار ر )دراسة تحليلية مقارنة(ال 

ردن، -الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
أ
 .193-192، ص.2013اال

حكام المرسوم التنفيذي رقم  - .41
أ
 91-13ُينظر في هذا الصدد الفصل الثاني المتعلق بالعالوات الممنوحة للمنتخبين المحليين الوارد ضمن ا

ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعالوات الممنوحة لهم، 2013فبراير سنة  25المؤرخ في 
 .2013فبراير سنة  27، الصادرة بتاريخ 12العدد. ،الديمقراطية الشعبية
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State Support for the Finances of Local Authorities 

رسال:  21-06-2020اترخي القبول:        25-08-2019 اترخي الإ

 1لكية احلقوق جامعة اجلزائر ابديس،عيل بوخالفة 

badisali1982@gmail.com 

ّصملخّ ال

ولة مكانة هام   يحتل                    يعد  عات المحلية حيث ة في مالية الجمادعم الد 
 
ه يثير العامل ال ساسي في تحقيق التنمية لكن 

ثيره على استقاللية القرار المحل   فالتخو  
 
ا يستدعي اليوم ي ويطرح التساؤل حول حقيقة حول تا الستقاللية المالية لهذه الجماعات مم 

سعار النفط
 
ولة بعد تراجع ا ف العبء عن الميزانية العامة للد  ق هذه الستقاللية وتخف   .البحث عن حلول تحق 

 .استقاللية مالية، القرار استقاللية، التنمية، مالية الجماعات المحلية، دعم الدولة :المفاتيحلكلماتّا

      Résumé  

       L’Aide de L’Etat occupe une place importante dans les finances des collectivités locales, elle est devenue le 

facteur principal de leurs développement, ces subventions soulèvent  des craintes en ce qui concerne 

l’autonomie de décision  locale et imposent une question primordiale sur l’autonomie financière de ces 

collectivités, ce qui nous pousse à réfléchir à des solutions qui réaliseront une véritable  autonomie financière 

pour a léger les charges sur le budget de l’Etat notamment après la baisse des prix de pétrole. 

     Mots-clés : L’Aide de L’Etat, finances des collectivités locales, développement, l’indépendance de la décision, 

l’autonomie financière.  
 

ّّ ّ Abstract 
ّّّ   State support plays an important role in financing local authorities, it is the main factor in achieving 

development. However, it raises concerns about its impact on the Independence of local decision, and the reality 

of the financial independence of these communities, what calls today to find solutions to achieve this 

independence and reduce the burden on the state’s general budget after the decline in oil prices. 

 
    Keywords: State support, local community finance, development, decision independence, financial 

independence. 
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ّ  مةمقد 

اعة حيث المحلي   المالية تعد    ة من مواضيع الس 
 
صبحت ا

سعار 1ّة في النقاش العموميمكانة هام   تحتل  
 
لسيما بعد تراجع ا

خيرة
 
زمة في المالية وما نتج ع ،النفط في السنوات ال

 
نه من ا

ى بدورها على مالية الجماعات المحلي   انعكستالعمومية  ة التي تتلق 

مواردها  إلىتضاف  2إعاناتدعما من الدولة في شكل تخصيصات و

مالك(باية الج )ناتجالذاتية 
 
ل محور  وال  استقالليتهاالتي تشك 

 المالية. 

زمة ف
 
الذي كشف  1986عمومية سنة نظام المالية البعد ا

 
 
ل  الستجابة لنشغالت السكان عن جهزة المركزيةعجز ال وتحو 

ت تبحث عن إشراك 
 
التنمية المحلية إلى تحد  للدولة التي بدا

  ،الجماعات المحلية في عملية التنمية
 
كبر لمبدا

 
همية ا

 
وإعطاء ا

من صالحيات الدولة  االالمركزية حيث تمارس هذه الجماعات جزء

عباء القتصادية  ل بكل  المركزية التي فشلت في التك ف  
 
ال

زمات المالية التي مر  
 
ن  ، غير 3ت بهاوالجتماعية بسبب ال

 
نجاح هذا  ا

 يتطل  
 
 .4ة ليكون كامل الفعاليةاستقاللية مالية تام  ب منحها المبدا

 كريس الدستوري لمبدالت   شريعي ثم  لكن رغم العتراف الت  
 
ا

ن   إل  ، 5الالمركزية
 
ولة المركزية عن الشؤون هذا لم يرفع يد الد   ا

رغم  ،للبلديات والوليات بسبب الوضعية المالية الصعبة 6المحلية

إنشاء لجنة إصالح هياكل ومهام  منذلسيما محاولت إصالحها 

تعيين و ،عات المحلية في صلب هذا اإلصالحالدولة وإقحام الجما

 .7المنشئ لهذه اللجنة النص   ملحق بها في لجنة فرعية تعنى

خذ دعم الدولة ل
 
ات المحلية يتزايد في السنوات لجماعا

 
 
ل  حيثال عبائ على الميزانية العامة خيرة بشكل كبير مشك  ال تحو 

ن تستقر حياة الجماعةإلى مورد منتظم وضروري ل يم
 
 تستمر  و كن ا

ن تساهم   دونه.
 
ولى عاديا بل وضروريا ا

 
مر للوهلة ال

 
قد يبدو ال

تمويل هذه الجماعات  الضرائب فيي الدولة عن طريق دافع

لكن هذا الدعم يثير من جهة  ،واستفادتها من ناتج الثروة الوطنية

خرى تخو  
 
فا من إمكانية تشكيله خطرا على مستقبل استقالليتها ا

له إلى وسيلة تدخ   بطريقة غير من طرف الدولة  لالمالية وتحو 

مام 8االمحلية وتوجيهه السياساتمباشرة في 
 
، وهو ما يضعنا ا

ولة مالية الجماعات المحلية؟ وما اإل شكالية التالية: كيف تدعم الد 

عم ثير هذا الد 
 
 القرار المحلي؟  استقالليةعلى  هو تا

هميّ 
 
ّ     ةّالدراسةا

همي            
 
كونها تتناول موضوعا ة هذه الدراسة في تكمن ا

ولة في تمويل  د طرحه باستمرار وهو مكانة دعم الد  هاما يتجد 

لتحاول البحث عن حلول تساهم في تحقيق  ،الجماعات المحلية

التي ستكون بداية نهاية هذا والستقاللية المالية لهذه الجماعات 

ل عبائ عم الذي يشك   ة للدولة.على الميزانية العام   اكبير  الد 

هدافّالدراسة
 
ّا

ولة في تمويل  همية دعم الد 
 
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ا

د القنوات التي تم  إنشاؤها لهذا  الجماعات المحلية من خالل تعد 

ثير ليس على استقاللية القرار  ،الغرض
 
عم من تا وما يطرحه هذا الد 

عترف اها المالية التي تالمحلي فحسب وإنما حول حقيقة استقاللي

ساسيتين: مشر ع. بها ال
 
 وسنتناول في هذه الورقة البحثية نقطتين ا

وال
 
ولة ا ساسي في مالية الجماعات : دعم الد 

 
عنصر ا

      ،المحلية

ولة يعكس هشاشة الستقالليةانياث المالية  : دعم الد 

 للجماعات المحلية.

وال
 
ّا

 
ّا ّعنصر ّالدولة ّدعم ّالجماعاتّ: ّمالية ّفي ساسي

ّالمحلية

نية الجماعات المحلية عبر قناة الميزا تدعم الدولة مالية

  العامة كما يتم  
 
عم با  لكن ،خاصلية فتح حسابات تخصيص هذا الد 

دة انشغالت والمنتخبين على مستوى الفقه  هذه اإلعانات تطرح ع 

  .المحليين

ّالعامةّ-1 ّالميزانية ّطريق ّعن ّالمحلية ّالبرامج تمويل

ّللدولة

ولة عن طريق ميزانيتها  ل الد   تمو 
 
طات البلدية العامة المخط

ز  للتنمية والبرامج القطاعية غير الممركزة وهي برامج محلية تتمي 

يضا البرنامج التكميلي لفائدة الوليات .9بخاصية السنوية
 
ل ا   .كما تمو 

ّوالبرامج1-1ّّ نمية ّللت  ّالبلدية طات
 
ّالمخط تمويل

ّالقطاعيةّغيرّالممركزةّ

طات البلدية
 
ه اعتمادات المخط للتنمية لفائدة  توج 

ه اعتمادات البرامج القطاعية غير الممركزة  البلديات في حين توج 

را هاما في السنوات لتنمية الوليات، وقد عرفت هذه البرامج تطو  

 
 
و    طبيعة القطاعات التي تشملهاخيرة سواء في إطارها القانوني وال

 
ا

ص لها في الميزانية العامة  من حيث حجم العتمادات التي تخص 

 للدولة.  

ّ
 
طارّالقانونيّللبرامجّالمحليةّتطوّر-ا ّاالإ

ولة إلى  لها الد  تخضع برامج الجماعات المحلية التي تمو 

نظيمية المتعل     ،قة بنفقات الدولة للتجهيزالنصوص الت 
 
خذت والتي  ا

سعينات طابع لطات الس  عجز بسبب   10السنوية في بداية سنوات الت 

لفي العمومية   بتمويل البرامج المحلية نظرا ل التك ف 
 
زمة المالية ال

ن تستقر   ،11التي تزامنت مع صدور هذه النصوص
 
الخيارات  قبل ا

من خالل المحلية البرامج ب ل على التك ف   1993لسياسية سنة ا
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والذي   1257-93قانوني دائم هو المرسوم التنفيذي رقم  تكريس نص  

عطى نوع
 
من القانونيو من الستقرار اا

 
 1998تعويضه سنة ثم    ،ال

ق بنفقات الدولة للتجهيز المتعل   227-98بالمرسوم التنفيذي رقم 

بهدف تطوير اإلطار القانوني الخاص بنفقات  132009ومراجعته سنة 

 . 14الميزانيضمن قواعد النضباط المالي وني الدولة في إطار عقال

ل المعد   227-98ن المرسوم التنفيذي رقم وقد تضم  

عة على خمسة فصول36م على )المتم  و ص الفصل  ،( مادة موز  خص 

          ليات هة للوالثالث للتجهيزات العمومية غير الممركزة الموج  

العمومية التابعة الفصل الرابع للتجهيزات ( و 20إلى  16المواد من )

 
 
 22إلى 21 تاندالماات )البلدية للتنمية الموجهة للبلديطات للمخط

ما يعني تثبيت البرامج المتعلقة بالجماعات المحلية ضمن نفقات  ،(

مركزي بتمويل التنمية  التجهيز العمومي للدولة في إطار اهتمام

 .15المحلية

ّالتمويلّمجاالت-ب

فظ المرسوم حا غير الممركزة،لبرامج القطاعية ا فيما يخص  

م على نفس القطاعات التي  227-98التنفيذي رقم  ل والمتم  المعد 

 : الصناعةوهي 57-93م ملحق المرسوم التنفيذي رقنص  عليها 

ت القتصادية  الخدمات،الفالحة والري،  التحويلية،
 
المنشا

ت والجتماعية،
 
ساسية الجتماعية  التربية والتكوين، المنشا

 
ال

 البناء ووسائل النجاز. والثقافية،

ما اعتمادات برامج المخط         
 
طات البلدية للتنمية ا

ه للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والطرقات والتهيئة  فتوج 

النظافة والشباب والرياضة ضرية والتربية والتكوين والصحة والح

سواقوالثقافة والبريد والمواصال
 
وتوز ع وفق معيار عام ّ،16ت وال

يتعلق بعدد سكان الولية وعدد البلديات وعدد البلديات المراد 

صة سابقا  .17ترقيتها ومستوى اعتمادات الميزانية المخص 

 
 
صة للمخططات ، رقامبلغة ال بلغت العتمادات المخص 

ا في  ،18( مليار دينار100ما يقارب ) 2018البلدية للتنمية سنة  م 
 
ا

كان حجم العتمادات التي  2019إلى سنة  2000الفترة من سنة 

ات يتباين حسب البرامج القتصادية التي 
 
صت لهذه المخطط خص 

حه الجدول رقم )  (. 1عرفتها الجزائر كما يوض 

 

 

 

 

ر تخصيصات المخططات ن تطو  بي(: ي1الجدول رقم )

  مبالغال)للدولة في الميزانية العامة البلدية للتنمية 
 
 :(دجلف با

اعتماداتّ
 الدفع

رخصةّ
 البرنامج

 البرنامج الفترة

 برنامج دعم 2000-2004 347.545.000 306.653.000
 اإلنعاش القتصادي

 البرنامج التكميلي 2005-2009 793.018.600 786.788.600
 لدعم اإلنعاش

 برنامج دعم                 2010-2014 407.736.012 438.075.000
 النمو القتصادي

 برنامج توطيد      2015-2019 395.000.000 395.000.000
 النمو القتصادي

 المجموع 2000-2019 1.943.299.672 1.926.516.600

: من إعداد الطالب استنادا لقوانين المالية السنوية للفترة المصدر

 2019إلى 2000من 

طيرّظهورّالبرنامجّالتكميليّلفائدةّالواليات1-2ّّ
 
دونّتا

ّقانوني

يتقاطع البرنامج التكميلي لفائدة الوليات مع البرامج 

يك تسي طابع السنوية بل يتماشى  وهو ل ،القطاعية غير الممركزة

 العمل وقد  ،الوضعية المالية للدولةو
 
مع قانون المالية به بدا

الجزء السفلي من الجدول  في يظهر حيث 2002التكميلي لسنة 

سباب  وجود نص قانوني يبرز دون ، "ج" في الميزانية العامة للدولة
 
ا

والقطاعات التي  ،والهدف منهلهذا البرنامج الميزاني  التسجيل

   .19تندرج ضمنه

ته اعتمادات مالية هامة
 
كما  رصدت لهذا البرنامج منذ نشا

نه الجدول رقم )  (.02يبي 

ن تخصيصات الميزانية العامة للدولة (: 2الجدول رقم ) يبي 

لفال) للبرنامج التكميلي لفائدة الوليات
 
 :(دج مبالغ با

اعتماداتّ
 الدفع

رخصةّ
 البرنامج

 البرنامجّالبرنامجّّّّّّّّ الفترة

برنامج دعم اإلنعاش  2000-2004 60.000.000 9.952.000
 القتصادي

البرنامج التكميلي  2005-2009 1.600.415.000 696.940.000
 لدعم اإلنعاش

برنامج دعم النمو  2010-2014 999.134.400 392.552.400
 القتصادي

برنامج توطيد النمو  2015-2019 200.000.000 140.000.000
 القتصادي

 المجموع 2000-2019 2.859.549.400 1.239.444.400

استنادا لقوانين المالية  طالبالمصدر: من إعداد ال

 2019إلى  2000للسنوات من 

ّا-2 ّبرامج ّحساباتّتمويل لية
 
ّبا ّالمحلية لجماعات

ّالتخصيصّالخاص
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تدعم الدولة مالية الجماعات المحلية عن طريق فتح 

ن إنشاء صناديق لتمويل برامج  حسابات تخصيص خاص تتضم 

 ضامنالت  مان وصندوق وطني هو صندوق الض  كما تم  إنشاء  ،جهوية

 بالتساوي. فكرة التوزيعل اديجس  ت

ّتمويلّبرامجّجهوية2-1ّ

ع بخصوصية  وضعت الدولة برامج ذات طابع جهوي تتمت 

التمويل عن طريق حسابات التخصيص الخاص التي تسمح بحماية 

خرى والميزانية في العتمادات 
 
 من ثم  و ،إمكانية نقلها من سنة ل

 السياسية كونهانظرا لخصوصيتها  ،اإلفالت من قاعدة السنوية

هابرامج اقتصادية تتضمن 
 
نشا

 
ق ، 20رئيس الجمهورية ا مر ويتعل 

 
ال

برنامج التطوير القتصادي للهضاب بالبرنامج الخاص بالجنوب و

 العليا. 

ّ
 
ّالبرنامجّالخاصّبالجنوب-ا

الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب  تم  إنشاء

ن ،1998بموجب قانون المالية لسنة  موارده من اقتطاع  وتتكو 

ص لتحسين ظروف 02) %( من إيرادات الجباية البترولية تخص 

نظمناطق وإعادة العتبار للواحات والمعيشة بهذه ال
 
مة السقي وفك ا

 
 
 منشراضي وربط شبكات الالعزلة واستصالح ال

 
ت القاعدية ا

 الجماعات المحلية وزير الداخلية و يعد  و ،المواصالتو
 
مر ال

 .21رئيسي لهالرف بالص  

استفادت ، 22مليار دينار 733  بهذا البرنامج كلفة ت  رت قد  

درا :( وليات هي10منه )
 
بشار، تندوف، بسكرة، الوادي،  ،را

غواط، ايليزي، تمنراست
 
 . 23ورقلة، غرداية، ال

ّبرنامجّالتطويرّاالقتصاديّللهضابّالعليا-ب

برنامج التطوير القتصادي للهضاب العليا تم  إنشاء 

منطقة هذه البغرض تحضير  2004بموجب قانون المالية لسنة 

ن موارده من اقتطاع وت ،لجذب الستثمارات القتصادية % 03تكو 

ص والتي من إيرادات الجباية البترولية  لتمويل نفقات مشاريع تخص 

مر بالصرف الوزير المكلف بالمالي د  يعو ،الهياكل القاعدية
 
ة ال

 .24الرئيسي له

رت تكلفة هذا البرنامج ب استفادت ّ،25( مليار دينار620)  قد 

وليات هي: البيض، النعامة، سعيدة، تيارت، الجلفة،  (09)منه 

( 10عة عبر )بلدية موز   84 ىمسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، إضافة إل

خرى 
 
 .26وليات ا

 

ليةّالتوزيع2-2ّ
 
ّبالتساويالتمويلّوفقّا

نشئ صندوق تجسيد فكرة التوزيع بالتساوي بغرض 
 
ا

التضامن والضمان للجماعات المحلية بموجب نصوص تشريعية 

( وبموجب 28وقوانين المالية 27)على مستوى قانوني البلدية والولية

، في 29116-14     رقمنظيمية من خالل المرسوم التنفيذي نصوص ت

ليةلهذه ظل غياب تكريس دستوري 
 
عضا، 30ال

 
ن ا ء هذا ويتكو 

  بالتساوي من الصندوق
 
خرين ممثلين عن المنتخبين المحليين وا

مر بالصرف  ويعد  ، 31عن اإلدارة
 
وزير الداخلية والجماعات المحلية ال

 .32الرئيسي له

خذ إعانات
 
شكال: هذا الصندوق وتا

 
ة ا ّعد 

 
 
( من 08ساوي: حسب المادة )منحة معادلة التوزيع بالت  -ا

ص هذه المنحة  ،سالف الذكر 116-14 رقم المرسوم التنفيذي تخص 

جور المستخدمين) ات اإلجبارية لهذه الجماعاتنفقلتغطية ال
 
 (،كا

( 72)  مليار دينار منها ( 82)حوالي 2015لغت تخصيصاتها في سنة ب

 .33ولية (36)( مليار دينار لفائدة10بلدية و ) 1442مليار دينار لفائدة 

( من 9)تخصيص الخدمة العمومية: حسب المادة -ب

للجماعات هذا التخصيص منح ي 116-14 رقم المرسوم التنفيذي

المحلية التي تعاني صعوبات في تغطية النفقات المرتبطة بتسيير 

ر مبلغها سنة  ،المرفق العمومي ( مليار دج 06ب ) 2015وقد قد 

ل بكراء وصيانة حافالت النقل المدرسي للبلديات صت للتك ف   .34خص 

ه للجماعات المحلية التي -ج اإلعانات الستثنائية: توج 

وقد  ،الميزاني التوازن تعاني من وضعية مالية صعبة لتحقيق 

( 1184ة من )في تقليص عدد البلديات العاجز هذه اإلعانات ساعدت 

( بلدية سنة 417ثم ) 2007( بلدية سنة 919إلى ) 2000بلدية سنة 

ي  2011ومنذ سنة  ،2010( بلدية سنة 14و ) 2009
 
ل ا لم تسج 

 . 35بلدية عاجزة على المستوى الوطني

عويض تعويض نقص القيمة الجبائية-د ناتج عن : هذا الت 

و
 
على النشاط  ل الرسمتخفيض معد   إلغاء ضريبة الدفع الجزافي ا

ى  ،المهني وهي ضرائب يعود مردودها للجماعات المحلية
 
حيث يتول

رت سنة  ( 94.8بحوالي ) 2014الصندوق تعويضها بتخصيصات قد 

 .36( مليار دينار للبلديات57.16مليار دينار منها )

ولة برامج تجهيز -ه ل الد  التخصيص اإلجمالي للتجهيز: تمو 

د وق التضامن والضمان والمحلية عن طريق صندللجماعات  تقي 

بحساب تخصيص خاص في ميزانية هذه الجماعات، فعلى سبيل 

خصيصات سنة  هت هذه الت  نجاز ملحقات إلتمويل  2015المثال وج 

( مليار دينار 5.4بلدية ( بمبلغ ) 776  ملحقة ب 1200إدارية بلدية ) 

المتنقل ) حافالت مدرسية، وتعزيز الحظائر البلدية بالعتاد 

( 1176إضافة إلنجاز )، ( مليار دينار40جرافات( بمبلغ ) ،شاحنات

( مليار دينار وتجهيزها بمبلغ 14.7بلدية بمبلغ ) 1115مك تبة لفائدة 

( مليار 83تم  تخصيص مبلغ ) 2018، وفي سنة 37( مليار دينار3.5) 
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سات التربوية البتدائية وتوفير التدفئة واقتناء  دينار هيل المؤس 
 
لتا

 .38ت النقل المدرسيحافال

ّونظرةّ-3 ّالدولة ّطرح ّبين ّالمحلية ّالجماعات دعم

ّالمنتخبينّالمحليين

قيق التكامل المالي بين الدولة يساهم الدعم في تح          

همية بالغة في تمويل هذه الجماعات المحليةو
 
، وهو يك تسي ا

من لكن ها وتلبية حاجات سكانها، الجماعات وتحقيق التنمية ب

خرى، فإن  دجهة 
 
ب التي يجتشوبه بعض النقائص الدولة عم ا

فضل تداركها للوصول إلى مستوى
 
   من التنمية. ا

ّالدعمّفيّنظرّالدولة3-1ّ

 ،قود السياسة القتصادية الكليةت هي منالدولة  إن  

المساهمات المالية التي تمنحها للجماعات المحلية  فإن  وبالتالي 

ن تتحكم فيها ككل تركيبات المالية العمومية
 
، هذه يجب ا

المالية لهذه الجماعات  الختاللتضرورية لتصحيح المساهمات 

رتبط بتطور تها توزياد ،تحقيق توازنها المالي الذي يفرضه القانونو

 .39الظروف القتصادية

ر المشر  وقد  مه الدولة للجماعات ع الد  بر  عم الذي تقد 

خيرة مقارنة بمهامها 
 
المحلية إلى عدم ك فاية مداخيل هذه ال

، 40وصالحياتها ولعدم قدرتها المالية على تغطية نفقاتها اإلجبارية

ر عن فكرة ين المجموعات العمومية التضامن بالتعاون و وهو يعب 

 41المحلية( لضمان سير المرافق العمومية الدولة والجماعات)

نمية المحلية التي هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها هذه وتحقيق الت  

  . 42الجماعات مع الدولة التي تقود التنمية القتصادية

ّالدعمّفيّنظرّالمنتخبينّالمحليين3-2ّ

فايثير دعم الدولة   لمالية الجماعات المحلية انشغال وتخو 

رات لدى المنتخبين المحليين  ة مبر  همها: لعد 
 
 ا

نمية المحلية: يندرج الدعم ضمن تخطيط الدولة للت  *

حيث يجد  ،المالية العمومية وهو يرتبط بإرادة سياسية للدولة

بيد السلطة المركزية  اتفسيره في التحليل الذي يجعل منه رهان

ثير المباشر على خيارات الالمركزية ويتيح لها التدخل 
 
بغرض التا

في هذا الصدد ، 43بصفة غير مباشرة في توجيه السياسات المحلية

ستاذ بوعارة
 
همية  " إن  :يقول ال

 
نمية المحلية يك تسي ا مفهوم الت 

المتعلقة دراسة النصوص القانونية ف خاصة في القانون الجزائري،

نبنفقات التجهيز ل نمية القتصادية والجتماعية  لدولة تبي  ن  الت 
 
ا

التي تضع البرامج الوطنية  تندرج دائما ضمن اختصاص الدولة

ورغم العتراف التشريعي بالالمركزية ثم التكريس  ،والبرامج المحلية

ن  
 
هذا لم يرفع يد الدولة المركزية عن الشؤون  الدستوري لها إل ا

 .44محلية"ال

دها الدولة: ليس للمجالس توجيه الد  * غراض تحد 
 
عم ل

مبلغ الدعم بسبب  واستعمالية في توظيف المحلية المنتخبة الحر  

شريعي الذي يفرض عل ولة للغرض الذي القيد الت  يها توجيه إعانات الد 

جله
 
ف على استقاللية القرار المحلي 45منحت ل ، وهو ما يثير التخو 

ص هامش  ه يضع المنتخبين المحليين تحت وصاية مالية تقل  ن 
 
ل

 المناورة لديهم. 

 خضع له الجماعات المحلية في فرنسات هذا القيد القانوني

يضا
 
ى ام  م ،ا

 
ثار انتقاد الفقه الذي را

 
ولة التفاف ا   افي دعم الد 

 
على مبدا

ا ترفق هذوخاصة ة المالية لهذه الجماعات، الستقاللي اإلعانات ه لم 

دة  بدفتر صها مباشرة لنفقة محد  يكون هنا المساس فشروط يخص 

 كبيرا جد
 
ولة يجب  . لذا فإن  46ابهذا المبدا مه الد  نظام الدعم الذي تقد 

ن ي
 
تعمال المستفيدة في اسالمحلية  للجماعاتترك حرية كاملة ا

ن 
 
دهااإلعانة دون ا و ذاك، وهو  يقي 

 
بإجبارية إنجاز هذا الستثمار ا

ب تغيير عميق للمحيط السياسي الذي يربط العالقات  ما يتطل 

 .47"لمالية بين الدولة وهذه الجماعاتا

عم: * عدم إشراك المنتخبين المحليين في توزيع موارد الد 

خص  المشر ع المجلس الشعبي البلدي بصالحية اختيار العمليات 

طات البلدية للتنمية
 
منح للمجلس و 48التي تنجز في إطار المخط

 البرامجالشعبي الولئي إمكانية اقتراح تسجيل قائمة مشاريع في 

د ص، 49الممركزة غير ل تسمح بإشراك  استشاريةالحيات لكنها مجر 

تم  إشراك  في توزيع موارد الدعم. في فرنسا المنتخبين المحليين

ى توزيع 
 
ممثلين عن المنتخبين المحليين ضمن هيائت وطنية تتول

ه في ،50الدعم ن 
 
ز مشترك من الضروري وضع جها المالية العمومية ل

 
 
ية مهمته خرين عن الجماعات المحليجمع ممثلين عن الدولة وا

الية العامة المتعلقة بالنفقات المالسياسات تنسيق وتنظيم 

  .51يراداتاإلو

عم* : تمت معالجة دعم غياب معايير موضوعية لتوزيع الد 

م المرسوعات المحلية من خالل نص تنظيمي )جماالدولة لل

ل و 227-98التنفيذي رقم  م( وليس المعد  في  تشريعينص المتم 

عم لة الد 
 
لم  التنظيميص هذا الن ،ظل غياب تكريس دستوري لمسا

عم ا يضع معايير موضوعية لتوزيع الد  في طريقة  اترك غموض مم 

لةا في فرنس. توزيع الموارد العمومية
 
يضا هذه المسا

 
 وضرورة ،تطرح ا

ن  سن   ن  معايير معلومة وواضحة تبي 
 
 هذا كيفية توزيع دعم الدولة، ل

ي نونيالفراغ القا نزاع خفي إلى  الميزانيةخالل مفاوضات  سنويا يؤد 

الجماعات المحلية حول مبلغ اإلعانة بين السلطة المركزية وعمودي 

فقي بيو
 
 . 52وزيعن هذه الجماعات حول طريقة الت  نزاع ا

اإلعانات  : إن  يين لوصاية ماليةخضوع المنتخبين المحل*

  الدولة للجماعات المحلية ليست مضمونة التي تمنحها
 
 ن  دائما ل
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ر ت زمات،الحكومة ستقر 
 
ن   قليصها في حال ال

 
المنتخبين  كما ا

ص هامش التي تقل   من الوصاية الماليةالمحليين يخضعون لنوع 

عدم اإلحساس بالمسؤولية عن تطوير الموارد المناورة لديهم مع 

سمح يس كون بشكل كاف فإنهيا ولة لم  الد   فدعم .53الذاتية للجماعة

منح يل  هكنول ،فقط بإنجاز خيارات التسييرللمجالس المحلية 

م في مصادر التمويل التحك  بفقط  والتي تنتج ،سلطة حقيقية للقرار

 ّ.54"الذاتي

ّالماليةّاثاني ّاالستقاللية ّيعكسّهشاشة ولة ّالد  ّدعم :

ّالمحليةّللجماعات

ر دعم الدولة لهشاشة  الستقاللية المالية للجماعات يؤش 

وهشاشة البناء ن جهة المحلية بسبب هشاشة نظامها المالي م

خرى 
 
 .القانوني لهذه الستقاللية من جهة ا

ّهشاشةّالنظامّالماليّللجماعاتّالمحلية-1

ز النظام المالي للجماعات المحلية بعدم التناسب بين  يتمي 

ا عباتية المحدودة من جهة ومواردها الذ 
 
ء المسندة لها من جهة ال

خرى 
 
ى إلى  ،ا د 

 
ا ا زمة في مالية هذه الجماعات.مم 

 
ّبروز ا

اتيةّللجماعاتّالمحلية1-1ّ ّمحدوديةّالمواردّالذ 

ع الجماعات المحلية بموارد ذاتية  محور  تعد  تتمت 

لكن هذه الموارد محدودة بسبب عدم حيازتها  ،استقالليتها المالية

 تسمح لها بإنشاء ضريبة لتمويل نفقاتها.  على سلطة جبائية

ّ
 
ّغيابّسلطةّجبائيةّللجماعاتّالمحليةّ-ا

  تعد  
 
ساسي لتمويل نفقات الجماعات الضريبة المورد ال

ن  ، المحلية
 
هي صالحية حصرية من السلطة الجبائية غير ا

ستاذ سعيد بن عيسى ،اختصاص الدولة المركزية
 
" إن  :يقول ال

السلطة العمومية والتي  امتيازاتبطبيعتها من  السلطة الجبائية

لوف لذا تم  تكريسه ك قدر  كامتيازممارستها  تمنح للدولة حق  
 
غير ما

 .55قوانين الجماعات المحلية"مختلف الدساتير ومحتوم في 

ول تستفيد الجماعات المحلية من هذه السلطة الجبائية 

نها المساهمة في نجاح الالمركزية
 
ن   ،التي من شا

 
سيير  ل سلطة الت 

ف بحرية عند ا و  داريةلهيائت اإلوالتصر 
 
المحلية سواء البلدية ا

ساسا على مدى حيازتها للسلطة الجبائية الولية
 
ل يمكن ، وتقوم ا

ن توجد سلطة إدارية
 
خرى  ،مستقلة دون سلطة جبائية ا

 
بعبارة ا

ن تتوف   فإن  
 
الجبائي ر على استقاللية القرار الستقاللية المالية يجب ا

سيير لذا يبدو غياب الستقاللية  ،الذي يضمن استقاللية في الت 

 الالمركزية الذي يفترض 
 
الجبائية للجماعات المحلية يتناقض ومبدا

بماهيته تنوع الوسائل المشاركة في مسؤولية الفاعلين في المجال 

ّ.56المالي

لكن هناك عوامل عديدة سياسية وإدارية واقتصادية 

امل منها ع ،استقاللية جبائية لهذه الجماعات تحول دون منح

ل تقبل  57دةجعل منها دولة موح  الهوية الدستورية للدولة الذي ي

تمارسها 58ّّالعتراف بسلطة جبائية حقيقية على المستوى المحلي

ع ن  59سيادة ماليةب سلطة تشريعية محلية وتتمت 
 
لة  ، كما ا

 
مسا

السياسي النظام اإلداري و تصطدم بتعقيداتالستقاللية الجبائية س

، 60الذي يتميز بمركزية قوية تسيطر على الوسائل المالية المتاحة

 
 
داة تدخ  يضاف لهذه ال

 
ل اقتصادي سباب اعتبار الضريبة ا

ي ل يسمح تطبيقها في إطار اقتصاد كل   واجتماعي بيد الدولة يتم  

 .61سة لسلطة الدولةالعتراف بسلطة جبائية محلية تكون مناف

من نتائج حصر السلطة الجبائية بيد الدولة المركزية هو و

 عدم إمكانية الجماعات المحلية إنشاء الضريبة.        

نشاءّضريبة-ب مكانيةّالجماعاتّالمحليةّاإ ّعدمّاإ

يندرج إنشاء الضرائب ضمن مجال التشريع بمقتضى 

والتي تنص على  2016( من التعديل الدستوري لسنة 78المادة )

ي ضريبة إل بمقتضى القانونعدم جواز 
 
فهو اختصاص  ،إحداث ا

( التي تعود لها صالحية إحداث نالبرلماعود للسلطة التشريعية )ي

ساسها ونسبها الضرائب والرسوم
 
ّ.62وتحديد ا

ة هذا القيد الدستوري يعني عدم صالحية الجماعات المحلي

و تحديد معدلها و 
 
تحصل فقط على تلك وعائها حيث إنشاء ضرائب ا

ص بها المشر ع  ك   ،الضرائب التي يرخ 
 
( من 196ة )دته الماد  وهو ما ا

يل الضرائب سمح للبلدية إل بتحص" ل ي  قانون البلدية التي تنص  

دة و  التنظيم المعمول بهما ".   عن طريق التشريع والرسوم المحد 

ّبموجبّا-ج ّالمحلية ّللجماعات ة ّالمرخص  لضرائب
ّشريعالتّ 

ص المشر ع للجماعات المحلية تمويل ميزانياتها بموارد  رخ 

صل تابعة لجباية الدولة ومندمجة في جبائية مستقل  
 
ها في ال ة لكن 

ع بها بحذر في  النظام المالي العام الذي يسمح لهذه الجماعات التمت 

  . 63الضبطلتي تحتفظ وجوبا بسلطة التنظيم وإطار الدولة ا

 عائد هام هوات من عائد ضريبة حيث تستفيد هذه الجماع

كما تشترك مع الدولة في مردود  ،64ضريبة الرسم على النشاط المهني

خرى كالرسم على القيمة المضافة
 
الضريبة الجزافية و ،65ضرائب ا

 .67العقاري ورسم التطهيرانفراد البلديات بعوائد الرسم و، 66الوحيدة

خرى هامة كالضريبة 
 
لكن المالحظ هو عدم استفادتها من ضرائب ا

رباح الشركات و ،ليعلى الدخل اإلجما
 
الجباية والضريبة على ا

ولة وحدها، ،البترولية  ما يطرح  وهي ضرائب يعود مردودها للد 

توزيع الموارد وفقه  التساؤل حول وجود معيار موضوعي يتم  

 المحلية حسب صالحيات كل  الدولة والجماعات الجبائية بين 
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مشكلة المالية المحلية  " إن   :يقول د. دمحم عبدو بودربالة ،منهما

ساس توخي 
 
توزيع عادل للموارد بين الدولة تطرح نفسها اليوم على ا

الة بالمهام و ل بصفة فع  نها من التك ف  الجماعات المحلية بشكل يمك 

زاري المشترك المجلس الو  في هذا اإلطار، دعا، و68المسندة لها"

روع إصالح بمناسبة دراسة مش 2007ديسمبر  15الذي انعقد  بتاريخ 

إلى تقاسم حصص الضرائب بين الدولة والجماعات  الجباية المحلية

ك ثر عدالة 
 
 .69وفق معايير موضوعيةو المحلية بشكل ا

عباءّالجماعاتّالمحليةت2ّّ-1
 
ّزايدّا

عباء الجماعات المحلية تطو  
 
وهي تنقسم  ،را سريعاتعرف ا

عباء تسيير
 
عباء تجهيز من النفقات اإلجبارية و اعدد تضم   إلى ا

 
ا

 واستثمار تعكس تزايد التدخالت المحلية في السياسات الوطنية.

ّ
 
جباريةّفيّقسمّالتسيير-ا  : تزايدّحجمّالنفقاتّاالإ

الجماعات المحلية لنصوص تنظيمية  تخضع نفقات تسيير

، 71315-12التنفيذي رقم  المرسومو70154ّ-70المرسوم رقم هي 

جور لح منها المصالح العامة )ة مصاوتتوز ع هذه النفقات على عد  
 
ا

 و
 
اريف العقارات مصعباء المستخدمين، وسائل اإلدارة، ا

  الشبكات( ومصالح إدارية مصاريف تسيير الطرق و ،المنقولتو

عباء التعليملمصالح اإلدارية، نفقات ا)
 
الشباب والرياضة، ، ا

ظافة الن ) المساعدة الجتماعية،ومصالح اجتماعية( الثقافة

ية) المساهمة في مصاريف التنمية، ( ومصالح اقتصادالعمومية

مالك المنتجة للمداخيل(.
 
 صيانة ال

التسيير طابع " النفقة وتك تسي بعض نفقات قسم 

هميتها في استماإلجبارية
 
 ،رارية نشاط المرفق العمومي المحلي" ل

ب مم باعتمادات كافية، وهي تتوز ع على تقييدها في الميزانية وا يتطل 

ة نصوص تشريعية وتنظيمية في ظل   د قانوني  غياب نص   عد  موح 

هم  ، 72يجمعها
 
جور وه ومن ا

 
عباء ذه النفقات تلك المتعلقة با

 
ا

المشاركة في تمويل محليين والمستخدمين وتعويضات المنتخبين ال

للشباب والرياضة وصندوق  ديق )كالصندوق الولئيبعض الصنا

 التضامن للجماعات المحلية(.الضمان و

ّيةّفيّالسياساتّالوطنيةالتّالمحلّ تزايدّالتدخّ -ب

 الالمركزية  
 
شريعي لمبدا بعد التكريس الدستوري والت 

ل في  صبحت تتدخ 
 
اك تسبت الجماعات المحلية صالحيات ومهام وا

وطنية للدولة العديد من المجالت التي تندرج ضمن السياسات ال

مة المستدانمية التابع القتصادي )ك تهيئة اإلقليم وسواء ذات الط

شغال العمومية والسياحة مائية والموارد الوالفالحة والري و
 
    ال

و ذات الطابع  ،الهياكل القاعدية القتصادية(وإنجاز التجهيزات و
 
ا

والشباب الجتماعي )كالتربية الوطنية والصحة والسكن والتشغيل 

ية البيئة الثقافة والتكوين المهني والنظافة وحماوالرياضة و

وتجد هذه الصالحيات  ،الشؤون الدينية(والحماية الجتماعية و

ساسا في قانوني البلدية وم
 
وفي نصوص تشريعية 73ّالوليةصدرها ا

خرى و
 
 .  74تنظيمية ا

خرى إلى 
 
لكن هذه النصوص القانونية تشير من جهة ا

لصالحيات بين الدولة والجماعات المحلية بسبب تداخل في ا

ن وطني  ي ووطني ) كل  التشابك بين ما هو محل  
 
ن محلي هو شا

 
شا

ن   ،(
 
ل لهذه الجماعات  كما ا القاعدة العامة للصالحيات التي تخو 

ت الثقافية والجتماعية المجالت القتصادية و ل في كل  دخ  الت د 
 
ا

ع مفهوم الشؤون المحليةإ يو ،لى تمي 
 
صبح ا

 
على المستوى شاط ن ا

 الدولة  بتدخل مالي من يتم  المحلي  
 
 البلدية  وا

 
ن  الولية وا

 
دون ا

نمية المحلية . بوعارة يقول ،نعرف المسؤول عن الت 
 
 من المهم  " :ا

ل بها تحت لتك ف  ا حتى يتم  قانوني للتنمية المحلية  البحث عن مفهوم

 .75المحلية " مسؤولية الجماعات

ن  
 
 عندستخف وتوزيع الموارد إشكالية الخيارات  كما ا

فال  ،الجماعات المحليةمن الدولة و المهام المسندة لكل   وضوح

يمكن صياغة نموذج ضريبي مثالي ول تنفيذه بشكل سليم إل في 

اجتماع مجلس  فبمناسبة ،76منهما إطار توزيع المهام المنوطة بكل  

الجماعات وزير الداخلية و دعا 2017ديسمبر  13بتاريخ  الحكومة

إلى حول الالمركزية في مداخلته نورالدين بدوي السابق المحلية 

من الجماعات  منسجم لمجال اختصاص كل  ضرورة تحديد دقيق و

-2004   القانون رقم 2004سنة صدر في فرنسا . 77دولةوال محليةال

وت  13المؤرخ في  804
 
 ةالمسؤوليو  بالحريات  قالمتعل   2004ا

دالمحلية    . 78محليةجماعة  اختصاصات كل   الذي حد 

زمةّالماليةّالمحلية1-3
 
 ّّّا

زمة مالية الجماعات المحلية 
 
بسبب عدم في الجزائر برزت ا

ساسا( الذاتية ) ردمواالالتناسب بين 
 
لهذه الجماعات من الجبائية ا

 الالمركزيةو 79جهة
 
عباء المسندة لها في إطار مبدا

 
من جهة  ال

خرى 
 
فالجماعات المحلية هي بين قيد دستوري ل يسمح لها  ،80ا

يفرض عليها تحقيق تشريعي  ة لتمويل نفقاتها وقيدبإنشاء ضريب

وقع عدد81ّتوازنها الميزاني
 
حد  يعد  العجز الذي  منها في اكبير  امما ا

 
ا

زمة
 
صالحيات الالمركزية التي نقلت  فإن   من ثم  و ،82مظاهر هذه ال

يضاة لجماعات المحليإلى ا
 
  تكون قد نقلت ا

 
إلى مالية هذه  زمةا

  .83الجماعات"

زمة لجوء الد
 
ة هذه ال ولة في إطار سياساتها وزاد من حد 

سنة  إلغاء ضريبة الدفع الجزافيكلغاء ضرائب محلية )إالعمومية إلى 

خرى )2006
 
ك تقليص معدل الرسم على ( وتقليص معدل ضرائب ا

( 2015% في قانون المالية التكميلي لسنة 01إلى  النشاط المهني

  يعد  وهو ما  ،وتعويضها بتخصيصات ميزانية
 
مساسا بمبدا
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. هذا الوضع في الجزائر يشبه ما الستقاللية المالية لهذه الجماعات

تعود  لضرائبالفرنسية ي فرنسا بعد إلغاء الحكومة حدث ف

إجراء وهو ة، الدول وتعويضها بمقابل من ميزانية للجماعات المحلية

لية لهذه بعض الفقهاء لتعارضه مع الستقاللية الما انتقده

حيان:ف.روباريقول  الجماعات، في هذا الصدد
 
ا " تنتهج الحكومة ا

فمن جهة تقترح على المشر ع إلغاء ضرائب  سياسات متناقضة،

و التخفيف منها في إطار سياساتها العمومية
 
وبالمقابل هي  ،محلية ا

 ،مجبرة على زيادة تخصيصاتها لتعويض هذه التخفيضات الجبائية

جل احتواء ى لإثم  تبحث من سنة 
 
خصيصات ل خرى تقليص هذه الت 

 
ا

وهي سياسة غير مفيدة ل يمكنها إل نقل العجز  ،النفقة المحلية

ي مكسب في 
 
العمومي من الدولة نحو الجماعات المحلية دون ا

 . 84الية"نتائجنا اإلجم

في تحقيق الستقاللية المالية للجماعات المحلية يرتبط و

مواردها الجبائية لسيما ضريبة الرسم على النشاط  الجزائر بتطوير

حجم النشاط القتصادي على مستوى  زيادةعن طريق  المهني

توطين المؤسسات النشطة التي ستدفع الضريبة والجماعة المحلية 

عملت عليه الجماعات المحلية الفرنسية التي وهو ما  ،على إقليمها

صبحت 85من ثقافة إدارية إلى ثقافة السوق انتقلت
 
ن ا

 
 بعد ا

ساسية في
 
النظريات القتصادية  الالمركزية واحدة من المفاهيم ال

ن   كما. 86الليبرالية
 
ثير في لن يكون لها لموارد الجبائية ا ا

 
تا

ون سياسات التهيئة عندما تكإل الستقاللية المالية للجماعة 

ة التجهيز المنتهجة من طرف السلطات المحلية تدفع و في كل مر 

درجة  باتجاه خلق دافعين جدد للضرائب على إقليمها، وبالتالي فإن  

ساس الضريبي في الستقاللية المالية يكون حسب القوة 
 
ثير ال

 
تا

هم   تعد  التي وائية لالستثمار الجب
 
نتائج النشاط العمومي  من ا

 .87المحلي

تعزيز استقالليتها المالية  يمكن للجماعات المحليةكما 

ن منحها المشر ع مداخيلها بالتنويع في 
 
في قانوني  خاصة بعد ا

 اء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعيإنش البلدية والولية صالحية

ل بو إنجاّ،88تجاري و  ز مشاريع منتجة للمداخيل تمو 
 
  ،89لية القروضا

حال على و
 
التنظيم كيفية تطبيقها لكن هذه النصوص التنظيمية لم ا

ل، تصدر مساهمة في الو 90لثروةا إنتاجهذه الجماعات إلى  فتحو 

ب تهيئة الظروف القانونية  الحركية القتصادية والتنموية يتطل 

ولجاء في  ، في هذا الصددالمناسبة لذلك
 
 السابق  مداخلة الوزير ال

الضروري تعزيز التدابير القانونية التي من " من :عبد المالك سالل

 
 
ية تفعيل القدرات التنموية المحلنها تحرير المبادرة القتصادية وشا

قاليمها  بشكل يسمح للجماعات المحلية
 
دخول معترك تنمية ا

نها جعلإحداث استثمارات منتجة وصادية والقت
 
 مجدية من شا

 .91التنويع القتصادي حقيقة معيشة"

زمة
 
سباب قانونية  هذه ال

 
يضا ا

 
خذ مظهر مالي لها ا

 
التي تا

تتعلق بهشاشة البناء القانوني لالستقاللية المالية للجماعات 

 المحلية.

ّالماليةّللجماعاتهشاشةّالبناءّالقانونيّلالستقالليةّ-2

ّّالمحلية

ز البناء القانوني لالستقاللية المالية للجماعات المحلية  يتمي 

ا بسبب غياب  تكريس دستوري لهذه الستقاللية من جهة بكونه هش 

 التعويض المالي عن الصالحيات المسندة لهذه 
 
ولعدم دسترة مبدا

خرى 
 
 الالمركزية من جهة ا

 
 .الجماعات في إطار مبدا

ّالمالية2-1ّّ ّلالستقاللية ّدستوري ّتكريس غياب

ّللجماعاتّالمحلية

 الستقاللية المالية فقد  في ظل  
 
غياب تعريف قانوني لمبدا

ول مؤسساتي من خالل العتراف 
 
فها الفقه وفق معيارين ال عر 

للهيائت المحلية بالحرية في مجال صرف النفقات وتحصيل 

و مالي يتعل  
 
ق بإمكانيتها ضمان تمويل اإليرادات والثاني مادي ا

 . 92نفقاتها بموارد خاصة وبشكل كاف

ن  هذا لم فرغم ا
 
 الالمركزية إل ا

 
لتكريس الدستوري لمبدا

 
 
الذي وللجماعات المحلية الستقاللية المالية  يصحب بدسترة مبدا

ساسية لنجاح  يعد  
 
ا انعكس ،الالمركزيةالركيزة ال على موقف  مم 

الذي لم يستقر على في العتراف بهذه الستقاللية والجزائري المشر ع 

ي واحد في مختلف قواني
 
حيث   ،المتعاقبة ن البلدية والوليةرا

مر  اعترف بها
 
مر  1969للولية في ا

 
ن يعترف بها للبلدية في ا

 
دون ا

بها للجماعتين معا في قانوني البلدية والولية  ثم  اعترف ،1967

ه لم يقر   ،1990لسنة  قة  بها صراحة لكن  في القوانين الحالية المتعل 

ع هذه  ،بالبلدية والولية ده في العتراف بتمت  مما يعكس ترد 

 الجماعات باستقاللية مالية. 

 لستقاللية المالية  ني الهش  هذا الوضع القانو
 
لمبدا

عطى للمشر ع حرية كبيرة إللغاء في الجزائر  المحلية لجماعاتل
 
ا

و تقليص معدل بعضها والتعويض بتخصيصات 
 
ضرائب تعود إليها ا

ويبقي هذه  بهذه الستقاللية امساس يعد  وهو ما  ،من الدولة

بهذه  الدستوري لذا فإن  العتراف  .93الجماعات في تبعية للدولة

ي مكانة الجماعاتالمالية الستقاللية  في النظام المحلية  سيقو 

ويضمن حماية ماليتها تحت رقابة المجلس وري الجزائري الدست

د سلطة المشر ع في المساس بمواردهاوالدستوري  وهو  ،الجبائية يقي 

نها من تحقيق توازنها الميزانيسما  والذي سيكون بداية نهاية  ،يمك 

إيجابا على  ما سينعكس هذا العتراف الدستوري ، كعصر اإلعانات
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ساسا على عاتق هذه 
 
التنمية المحلية والتي تقع مسؤوليتها ا

ستاذالجماعات، 
 
ي طموح في مجال التنمية  بوعارة:" إن    يقول ال

 
ا

 المحلية يتطل  
 
ب من الناحية القانونية وجود ضمانة دستورية لمبدا

 حرية التسيير لهذه 
 
الستقاللية المالية للجماعات المحلية ولمبدا

 . 94الجماعات "

جه إلى العتراف  الدساتير الحديثة للعديد من الدول وتت 

تم  تكريس هذا  تونسفي بالستقاللية المالية للجماعات المحلية، ف

 في دستور 
 
ع منه والذي ينص   132ضمن الفصل  2014المبدا " تتمت 

الجماعات المحلية بالستقاللية اإلدارية والمالية وتدار المصالح 

 التدبير الحر".
 
قر  التعديل الدستوري فرنسا في و المحلية وفقا لمبدا

 
ا

ساس  تعد  بموارد ذاتية للجماعات المحلية والتي  2003لسنة 
 
ا

 758-2004رقم  صدر القانون العضويثم  ، 95المالية الستقاللية

المتعلق بالستقالل المالي للجماعات  2004جويلية  29المؤرخ في 

د طبيعة الموارد المالية الخاصة بها وكيفية 96اإلقليمية ، والذي حد 

ى معيارا زمنيا في تعريف هذه حيث تبن   ،حسابها وتحصيلها

لة حين اشترط الستقاللي
 
مستوى هذه الموارد الذاتية مقارنة  يقل   ا

 .  972003ة سنة بالموارد العامة عن النسبة المسجل  

ّالتعويضّالماليّعن2-2ّّ
 
غيابّتكريسّدستوريّلمبدا

ّالصالحيات

 م د  يع
 
الضمانة  التعويض المالي عن الصالحيات بدا

ساسية لنجاح
 
نه يقتضي توفير الوسائل المالية  الالمركزية ال

 
ل

و تحويل لصالحية من الدولة  الضرورية من خالل مرافقة كل  
 
إنشاء ا

نحو جماعة محلية بتحويل مالي يسمح لهذه الجماعة ممارسة هذا 

ن يتم   ،98هالختصاص الجديد وتمويل
 
ل ا التعويض عن طريق  ويفض 

 الستقاللي
 
ة المالية عوضا تحويل موارد جبائية بغرض احترام مبدا

خصيصات التي تتعارض معه  .99عن الت 

نه التشريع الجزائري في المادة )  تضم 
 
( من 04هذا المبدا

 بضرورة ( من قانون الولية حيث تقضيان05المادة )وقانون البلدية 

و الولية مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية  كل   ةرافقم
 
ل ا و تحو 

 
 إليهماا

ل من قبل الدولة التوفير المتالزم للموارد المالية الضرورية للتك ف  

 . بهذه المهمة بصفة دائمة
 
في القانون الفرنسي كان هذا المبدا

من القانون العام  01-1614عليه في التشريع)المادة  امنصوص

تم إدراجه  2003للجماعات اإلقليمية( ومع التعديل الدستوري لسنة 

 " كل   على ان  تنص    التي و  2-72ة من المادة ضمن الفقرة الثالث

الجماعات اإلقليمية يصحب والدولة  الصالحيات بين تحويل في

بمنح موارد مكافئة لتلك التي كانت مخصصة للدولة حين ممارستها 

 ّ،100لهذه الصالحية "
 
 دستوري  ن  ل

 
عطي ضمانة تس ترقيته إلى مبدا

كبر لتمويل الجماعات المحلية تحت الحماية الرقابية 
 
ساسية ا

 
ا

على التحويالت المالية  التي ستنصب  للمجلس الدستوري 

لة له صة من الدولة مقابل الصالحيات المحو   101ذه الجماعاتالمخص 

ر اجتهاد المجلس الدستوري  ،  في الفرنسي ثم طو 
 
مفهوم هذا المبدا

م الذي يزيد من  487-2003قراره رقم  لة التضخ 
 
حين ربطه بمسا

ن تكون 
 
تكلفة نفقة الصالحية مع مرور الزمن واشترط على الدولة ا

لة تتناسب والتكلفة الحقيقية لهذه الصالحية  ّ.102الموارد المحو 

( 141في الفصل ) 2011كما نص  الدستور المغربي لسنة 

ات اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماع منه على اقتران كل  

خرى بتحويل مطابق
 
ونفس الشيء بالنسبة للدستور  ،له الترابية ال

ن  135في الفصل ) الذي ينص   2014التونسي لسنة 
 
كل  ( منه على ا

و نقل لصالحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات 
 
إحداث ا

 (136يضيف الفصل )و ،المحلية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد

عباءة على بلوغ التكافؤ بين " تعمل السلطة المركزي منه
 
 الموارد وال

 المحلية". 

ّخاتمة

يعكس دعم الدولة هشاشة الستقاللية المالية للجماعات 

الصالحيات الذاتية و المحلية بسبب عدم التناسب بين مواردها

 الالمركزية ما جعله عنص
 
لة إليها في إطار مبدا ساسي ار المحو 

 
في  اا

عم ،مالية البلديات والوليات ده لكن  هذا الد  غراض تحد 
 
ه ل  اموج 

ولة مسبقا في إطار تخط ويضع يط مركزي للتنمية المحلية الد 

ولة المنتخبين  .المحليين تحت وصاية مالية تمارسها الد 

والبحث عن حلول لتقليص هذا الدعم بغرض تخفيف 

عبر تعزيز الستقاللية المالية  للدولة يمر  العبء عن الميزانية العامة 

لهذه الجماعات بإصالح ماليتها، هذا اإلصالح سيكون على المستوى 

وعلى المستوى المؤسساتي باهتمام  ،المالي بإصالح الجباية المحلية

بالنشاط القتصادي المنتج للثروة لتنويع مصادر  هذه الجماعات

ل تكريس دستوري لمفهوم وعلى المستوى القانوني من خال  ،دخلها

 التعويض المالي عن الصالحيات والذي 
 
الستقاللية المالية ولمبدا

ساس نجاح الالمركزية يعد  
 
  .ا

ّالمستخلصةال والبيانات استنادا إلى المعلومات  :نتائج

م من تحليل  الواردة في سياق هذه الدراسة، واعتمادا على ما تقد 

ّّّّّالستنتاجات التالية:ل إلى التوص   ومناقشات تم  

د قنوات دعم الدولة للجماعات المحلية سواء عبر  - تعد 

و عن طريق فتح حسابات تخصيص خاص
 
وهو  ،ميزانيتها العامة ا

جماعات -مظهر تعاون وتضامن بين المجموعات العمومية دولة

  .محلية لتحقيق التنمية

هه يخضع لالجماعات المحلية دعم  - قيد تشريعي يوج 

غراض  
 
دها الدولة ل ط للتنمية المحلية تحد 

 
 بالتالي، والتي تخط
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ص من حرية التصرف  خضوع المنتخبين المحليين لوصاية مالية تقل 

 .لديهم

انوني غياب نص قغموض في طريقة توزيع دعم الدولة ل -

  لذلك.يضع معايير موضوعية 

ر لهشاشة دعم الدولة لمالية الجماعات المحلية  - يؤش 

بسبب هشاشة نظامها المالي  ،الستقاللية المالية لهذه لجماعات

عباء المسندة لها عدم التناسبالقائم على 
 
 بين مواردها الذاتية وال

 في إطار الالمركزية.

-  
 
غياب تكريس دستوري لمفهوم الستقاللية المالية ولمبدا

لستقاللية التعويض المالي عن الصالحيات زاد في هشاشة هذه ا

د المشر ع في العتراف بها.        التي يترد 

ّالمقترحةال بناء على ما ورد من نتائج يمكن ّ:توصيات

   اقتراح ما يلي:

ن معايير موضوعية لتوزيع دعم قانوني يتضم   نص   سن    -

ه للجماعات المحلية. ولة الموج   الد 

خرين عن  -
 
وضع جهاز مشترك يجمع ممثلين عن الدولة وا

 الدعم.  مواردة تنظيم الجماعات المحلية يقوم بمهم  

إلغاء القيد التشريعي الذي يفرض على الجماعة المحلية  -

دها الدولة وترك الحري   غراض التي تحد 
 
ة للمنتخبين توجيه الدعم لال

  المحليين في توظيفه حسب احتياجات الجماعة.

غير عدم اعتماد الجماعة المحلية على دعم الدولة   -

بزيادة مواردها   المضمون والعمل على تحقيق استقالليتها المالية 

إنشاء يبة والبحث عن توطين المؤسسات الدافعة للضرو الجبائية

مشاريع منتجة للدخل بغرض تنويع مداخيلها، مع إصدار النصوص 

حال عليها المشر  
 
 ع في قانوني البلدية والولية.التنظيمية التي ا

دستوري لمفهوم الستقاللية المالية ضرورة تكريس  -

 التعويض المالي عن الصالحيات المحو  
 
لة للجماعات المحلية ولمبدا

ضمانة دستورية في تمويل هذه  يعد  ، وهو ما لها في إطار الالمركزية

  الجماعات.

 

 

          

 

ّّّّّّّ 
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ّالهوامش
مم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة تحت عنوان " القتصاد  2016 نوفمبر 13و 12اجتماع الحكومة مع الولة الذي انعقد يومي تناول  .1

 
بقصر ال

لة المالية المحلية 
 
خر  .الولياتحقيق استقاللية مالية للبلديات ولت وكيفية إصالحهاالمحلي عامل مشجع للتنمية الوطنية" مسا

 
كما عقدت الحكومة لقاء ا

جل جماعة إقليمية حصينة ومبادرة، بنادي الصنوبر 2018نوفمبر  29و 28مع الولة يومي 
 
 بالجزائر العاصمة تحت عنوان حكامة غير ممركزة من ا

 ، الرابط:2020-01-11المحلية تاريخ التصفح:  والجماعاتوزارة الداخلية لقاء الحكومة بالولة، موقع المصدر: 
http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/ 

المتعلق بالبلدية على ما يلي " تتكون الموارد الميزانية  2011جوان  22المؤرخ في  10-11المؤرخ في  10-11( من القانون رقم 170تنص المادة ) .2
مالك والممتلكات واإلعانات والتخصيص

 
، كما تنص 2011لسنة  37ات..."، جريدة رسمية رقموالمالية للبلدية بصفة خاصة من حصيلة الجباية ومداخيل ال

ن موارد مالية الولية تتكون من التخصيصات وناتج الجباية والرسوم واإلعانات ومداخيل  07-12( من القانون رقم 151المادة )
 
المتعلق بالولية على ا

مالك والممتلكات"، جريدة رسمية رقم 
 
 .2012لسنة  12ال

3. M. Bouvier : L’autonomie financière locale a-t-elle un sens ?, la revue française des finances publiques, n°129,2015, 
p.122. 

4. P. Lalumiere : Les Finances Publiques, A. Colin, Paris, 1978, p153, Souligné par E. Oliva : Les principes de la libre 
administration et d’autonomie financière, la revue française des finances publiques, n°129,2015, p.50. 

2016و2008وتعديلي  1996و  1989و 1976في دساتير  .5  

6. M.T Bouara; Le développement local, une préoccupation centrale ?, Les Annales de l’université d’Alger, n° 21, 2012, 
p. 10. 

المتضمن إنشاء لجنة إصالح هياكل ومهام الدولة على                    2000نوفمبر  22المؤرخ في  172-2000( من المرسوم الرائسي رقم 02نص المادة ) .7
حات المواتية ولهذا ما يلي: "تكلف اللجنة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة ومنسقة بتحليل وتقييم كافة جوانب تنظيم الدولة وسيرها وباقتراح اإلصال

 .2000لسنة  71الغرض تتولى دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم وصالحيات وسير الجماعات اإلقليمية واإلدارة المحلية"، جريدة رسمية رقم 
8. M. Bouvier, M-C. Esclassan, J. Lassalle : Finances Publiques, L.G.D.J, PARIS, 2007, p.759. 

 1.الجدول ج من الميزانية العامة للدولةحيث تظهر سنويا في  .9

مر بالمرسوم التنفيذي رقم  .10
 
لسنة  09، جريدة رسمية رقم 1990يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز لسنة  1990فيفري  20مؤرخ في  67-90يتعلق ال

، والمرسوم 1991لسنة  08، جريدة رسمية رقم 1991يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز لسنة  1991فيفري  16مؤرخ في  47-91التنفيذي رقم  والمرسوم 1990
 .1992لسنة  09، جريدة رسمية رقم 1992يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز لسنة  1992جانفي  04مؤرخ في  08-92التنفيذي رقم 

11. M.T Bouara ; op-cité, p.16. 
 .1993لسنة  14يتعلق بنفقات التجهيز للدولة، جريدة رسمية رقم  1993فيفري  27مؤرخ في  57-93المرسوم التنفيذي رقم  .12

ل ومتمم 1998لسنة  51يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، جريدة رسمية رقم  1998جويلية  13مؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي رقم  .13 ، معد 
 .2009لسنة  26، جريدة رسمية رقم 2009ماي  02مؤرخ في  148-09بالمرسوم التنفيذي رقم 

14. M.T Bouara; op-cité, p.20. 
15. Ibid, p.20. 

 . سالف الذكر 227-98( من المرسوم التنفيذي رقم 21المادة ) .16

و الب 2013فيفري  21حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .17
 
رامج المقترحة بعنوان الذي يحدد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع ا

 .2013لسنة  40مخططات البلديات للتنمية، جريدة رسمية رقم 
مه وزير الداخلية والجماعات المحلية .18  29و 28ي في كلمته بمناسبة ملتقى الحكومة بالولة يومي السيد نورالدين بدو السابق هذا المبلغ قد 

 ، الرابط:2020-01-11المحلية تاريخ التصفح:  والجماعاتوزارة الداخلية لقاء الحكومة بالولة، موقع : . المصدر2018نوفبر 
http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/ 
19. M.T Bouara ; op-cité, p.20. 
20. Ibid, p.31. 

 1997.1لسنة  89جريدة رسمية رقم ، 1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31مؤرخ في  02-97( من القانون رقم 85لمادة ) .21

22. M.T Bouara ; op-cité, p.28. 
-089المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  2006ديسمبر  23المؤرخ في  485-06( من المرسوم التنفيذي رقم 5المادة ) .23

 .2006لسنة  84مناطق الجنوب"، جريدة رسمية رقم المعنون " الصندوق الخاص لتطوير  302
 2003.1لسنة  83، جريدة رسمية رقم 2004المتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر  28مؤرخ في  22-03( من القانون رقم 67المادة ) .24

25. M.T Bouara ; op-cité, p.29. 
-116المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  2006ديسمبر  23المؤرخ في  486-06( من المرسوم التنفيذي رقم 5المادة ) .26

 .2006لسنة  84المعنون " الصندوق الخاص بالتنمية القتصادية للهضاب العليا"، جريدة رسمية رقم  302
 من قانون الولية. 179إلى  176من قانون البلدية ومن  214إلى  211لمواد من  .27
:" يفتح في حسابات الخزينة  2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27مؤرخ في ال 11-17من القانون رقم  127تنص المادة  .28

ثر  302-020حساب التخصيص الخاص رقم 
 
الذي عنوانه صندوق التضامن للجماعات المحلية"، ويقيد في باب نفقاته حسب نص هذه المادة التك فل بال

جور موظفي الجماعات
 
المحلية وصيانة المدارس البتدائية ومنح العتمادات المخصصة للمدارس البتدائية والتعويضات التي  المالي الناتج عن الزيادة في ا

http://www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/
http://www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/
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يدة رسمية رقم تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيمة الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء ضريبة الدفع الجزافي"، جر
 .2017لسنة  76

 19يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، جريدة رسمية  2014مارس  24مؤرخ في  116-14لتنفيذي رقم المرسوم ا .29

 .2014لسنة 
لية التوزيع بالتساوي ضمن التعديل الدستوري لسنة  .30

 
 التضامن المحلي عن طريق ا

 
، ونفس 2-72في المادة  2003في فرنسا، تم  تكريس مبدا

مر بالنسبة لل
 
: " تتك فل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية ي( منه والذي ينص على ما يل136في الفصل ) 2014دستور التونسي لسنة ال

 التضامن...".
 
 تكريسا لمبدا

مجالس  رؤساء 03رؤساء مجالس شعبية بلدية و  07ممثلين عن المنتخبين المحليين ) منهم ( 10)( عضوا 20مجلس توجيه الصندوق ) يضم .31
خرين ( 10شعبية ولئية ( و)

 
ممثل لوزارة التهيئة العمرانية  01ممثلين عن وزارة المالية و  03ممثلين عن وزارة الداخلية و  04ولة و  02) اإلدارةممثلين عن ا

عضائه مقارنة ب (
 
ن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك والمتضم 1986نوفمبر  04المؤرخ في  266 -86 رقم مرسومما تضمنه المما يعني زيادة ا

 02رؤساء بلديات و  05ممثلين عن المنتخبين المحليين ) منهم  07 ( عضوا 14) كان هذا المجلس يضم ، حيث  1986لسنة  45وعمله، جريدة رسمية رقم 
خرين  07رؤساء مجالس شعبية ولئية ( و 

 
عن وزارة المالية وواحد عن وزارة التخطيط و  02اخلية و ممثل عن وزارة الدواحد ) وال  اإلدارةممثلين عن ا

 (.المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية والمدير العام لبنك التنمية المحلية

مر رقم 83حسب المادة ) .32
 
 40جريدة رسمية رقم  2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  23المؤرخ في  01-15( من ال

 .2015لسنة 
 ، الرابط:2020-01-11ريخ التصفح: المحلية، تا والجماعاتوزارة الداخلية المصدر: برنامج دعم الجماعات المحلية، موقع  .33

http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/ 
 نفس المصدر. .34
 نفس المصدر. .35
 نفس المصدر.  .36
 نفس المصدر.  .37
 .2018نوفمبر 29و 28كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نورالدين بدوي في ملتقى الحكومة بالولة يومي  .38

     ، الرابط: 2020-01-11المحلية، تاريخ التصفح:  والجماعاتوزارة الداخلية المصدر: لقاء الحكومة بالولة، موقع  .39
http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/F. Adem, O. Ferrand, R. Rioux : Finances publiques, presse de sciences 
politiques, DALLOZ, PARIS, 2007, p. 244. 

 ( من قانون الولية.154( من قانون البلدية وفي المادة )172المادة )في  .40
41. S. Benaissa ; L’Aide de L’Etat aux collectivités locales, OPU, ALGER, 1983, p. 144. 
42. ّ M-C. Esclassan : Les aides au développement économique local aujourd’hui, la revue française des finances 

publiques,          n° 109, 2010, p. 17. 
43. A. Colomb et G. Champion ; La fin des subventions, annuaire des collectivités locales, CNRS édition, Paris, 2005, 

p. 130. 
44. ّM.T Bouara; op-cité, p. 10. 

حالت على التنظيم تحديد كيفية تطبيقها لكن 155و 154من قانون البلدية والمواد  173و 172حسب نص المواد  .45
 
 من قانون الولية والتي ا

 هذه النصوص التنظيمية لم تصدر بعد.
46. ّA. Colomb et G. Champion : op-cité, p. 130. 

47. ّM. Bouvier et autres ; op-cité,  p. 760. 
 ( من قانون البلدية107المادة )ّ .48
 ( من قانون الولية.73المادة )ّ .49
ت لجنة المالية المحلية سنة  .50

 
نشا

 
ب محلي والباقي ممثلين عن الدولة ولها صالحيات واسعة منتخ 31عضو من بينهم  42تضم  1979في فرنسا ا

بدراسة فيما يخص اقتراح تعديل المعدلت وزيادة تخصيصات الميزانية وتحديد حصة مختلف التشكيالت، إضافة إلى مرصد المالية المحلية الذي يقوم 
ن كانت الجماعات 

 
لمانيا بعد ا

 
صبحت ممثلة على المستوى وتنوير الحكومة والبرلمان في هذا المجال. وفي ا

 
المحلية ل تشارك في النقاشات التي تهمها ا

نظر في ها اإلطار:
 
  الفدرالي بلجنة تقوم بتحضير اقتراحات المالية المحلية، ا

M. Bouvier et autres ; op-cité, p. 727, Alexander Wegener ; La recherche de nouvelles réponses à la crise des finances 
locales en Allemagne, annuaire des collectivités locales, CNRS Edition, PARIS, 2005, p. 151. 
51. ّ.M. Bouvier et autres ; op-cité, p. 727. 
52. ّA. Douglas et J-C Thoenig; Les aides financières de l’Etat aux collectivités locales en Frances et à l’étranger, Litec, 

Paris, 1981, p. 26. 
53. ّM.Darnanville : L’autonomie financière des collectivités locales passe par une réforme de leur fiscalité, AJDA, 

PARIS, 2002, p.  670. 
54. ّM. Bouvier et autres; op-cité, p. 724. 
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55. ّS. Benaissa : op-cité, p. 276. 

56. ّM. Bouvier : Sécuriser l’autonomie fiscale des collectivités territoriales : un enjeu politique majeur, la revue française 
des finances publiques, n°148, 2018, p. 01. 

ولى من التعديل الدستوري لسنة ّ .57
 
  2016تنص المادة ال

 
ن الجزائر جمهورية ديموقراطية شعبية وهي وحدة ل تتجزا

 
 1.على ا

58. ّL. Philip : Les Garanties constitutionnelles du pouvoir financier locale, RFDA, n°3، 1992. p. 453. 
59. ّR. Déchaux : Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locales à l’épreuve des concours financiers 

étatiques, la revue française du droit public, n°04, 2010, p. 349. 

60. ّM. Bouvier  et autres ; op-cité, p. 723. 
61. Ibid, p. 723. 

يضا من التعديل الدستوري لسنة 140حسب المادة ) .62
 
 2016.1( ا

63. M. Bouvier et autres; op-cité, p. 732. 
المؤرخ  11-17من القانون رقم  11المادة %( حسب 5%( ولصندوق الضمان والتضامن )29%( وللولية حصة )66حيث تعود للبلدية حصة ) .64

 .2017لسنة  76، جريدة رسمية رقم 2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27في 
%( وصندوق 10%( وميزانية البلديات )75يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة عند العمليات المنجزة في الداخل بين ميزانية الدولة ) .65

-16من القانون رقم  37%( حسب المادة 15%( وصندوق الضمان والتضامن )85%( وعند عمليات الستيراد بين ميزانية الدولة )15) الضمان والتضامن
 .2016لسنة  77، جريدة رسمية رقم 2017المتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14

%( وصندوق الضمان والتضامن 40%( وميزانية البلديات )5%( وميزانية الولية )49ولة )يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة بين ميزانية الد .66
 78، جريدة رسمية رقم 2015المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14من القانون رقم  13%( حسب المادة 5للجماعات المحلية )

 .2014لسنة 
مر رقم 21( و )04) لموادا .67

 
 2015.1لسنة  40، جريدة رسمية رقم 2015المتضمن قانون المالية لسنة  2015جويلية  23مؤرخ في  01-15( من ال

ول، مارس  .68
 
مة، الجزائر، العدد ال

 
 17.1، ص 2003دمحم عبدو بودربالة: اإلصالح الضريبي، مجلة مجلس ال

 23.1 ص، 02،2012، عدد 20مبارك لسلوس: اإلدارة الرشيدة للجماعات المحلية، مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة، مجلد  .69
ك توبر  22مؤرخ في  154-70المرسوم رقم  .70

 
 .1970لسنة  94المتضمن تحديد قائمة مصاريف الوليات وإيراداتها، جريدة رسمية رقم  1970ا

وت  21مؤرخ في ال 315-12المرسوم التنفيذي رقم  .71
 
 .2012لسنة  49جريدة رسمية رقم  ،الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها 2012ا

( من قانون البلدية " ل تعد إجبارية بالنسبة للبلديات إل النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول 199تنص المادة ) .72
 بهما".

 1من قانون الولية.  101إلى  77البلدية ومن  من قانون 124إلى 107المواد من  .73
وت  25مؤرخ في  226-16كالمرسوم التنفيذي رقم  .74

 
ساسي للمدرسة البتدائية، جريدة رسمية رقم  2016ا

 
د القانون ال ، 2016لسنة  51يحد 

يضا المرسوم التنفيذي رقم 
 
ساسي النموذجي للمتوسط 2016اوت  25مؤرخ في  227-16وا

 
، والمرسوم 2016لسنة  51ة، جريدة رسمية رقم يحدد القانون ال

حكام المطبقة على المدارس البتدائية، جريدة رسمية رقم  2018جانفي  15مؤرخ في  03-18التنفيذي رقم 
 
 .2018لسنة 02يحدد ال

75. M.T Bouara ; op-cité, p. 06. 
 37.1دمحم عبدو بودر بالة، مرجع سابق، ص .76
     الرابط:  2019-07-15المحلية، تاريخ التصفح:  والجماعاتوزارة الداخلية موقع  ،والجماعات المحليةالداخلية وزير  المصدر: كلمة .77

http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/ 
78. ّF. Robert : Les Finances Locales, la documentation française, Paris, 2009, p 110. 

خيرة 17ارتفعت خالل ) .79
 
 421.7ثم   2015مليار دينار سنة  410.70إلى  2000مليار سنة  91.6من الموارد الجبائية للجماعات المحلية ( سنة ال

ولى من سنة  دينار فيمليار 
 
شهر التسعة ال

 
جريدة الخبر  لوزارة المالية،إبراهيم بن علي، مدير العالقات العامة بالمديرية العامة للضرائب حسب  2017ال

 . 2017ديسمبر 03بتاريخ  ة( الصادر 8708عدد)
نظر في هذا اإلطار تقرير المجلس الوطني القتصادي والجتماعي لشهر جويلية من سنة  .80

 
حول تسيير المالية المحلية وتقريره لشهر  2001ا

نه  2011ديسمبر 
 
خيرة على مستوى ميزانية ولية حول التنمية المحلية. كما ا

 
مجموع الموارد الجبائية ل يغطي  سطيف فإنعلى سبيل المثال في السنوات ال

ما على مستوى ميزانية بلدية بئر العرش )التابعة إقليميا لولية سطيف( فمواردها الجبائية ل تغطي إل 20إل 
 
% فقط 09% فقط من نفقات قسم التسيير ا

    .الميزانية اإلضافية لولية سطيف والميزانية اإلضافية لبلدية بئر العرش( :المصدر) التسييرمن نفقات 
، والستثمار" تحوي ميزانية البلدية على قسمين هما قسم التسيير وقسم التجهيز  2011( من قانون البلدية لسنة 161حيث تنص المادة ) .81

و إذا لم تنص على 183ف المادة )وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا " وتضي
 
( منه " ل يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة ا

ما بالنسبة لميزانية الولية فتنص المادة )
 
على ما يلي " تشمل ميزانية الولية على قسمين متوازنين  2012( من قانون الولية لسنة 158النفقات اإلجبارية". ا
"         ( منه 161وتضيف المادة )، والستثمار، ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا" وقسم التجهيزت وهما قسم التسيير في اإليرادات والنفقا

ت المجلس الشعبي الولئي على مشروع ميزانية الولية بالتوازن وجوبا".  يصو 
صل ب 1184بلغ عدد البلديات التي تعاني من عجز ميزاني  2000في سنة  .82

 
ن )1541لدية من ا

 
%( من البلديات في هذه 76بلدية مما يعني ا

 ، الرابط:2020-01-11المحلية، تاريخ التصفح:  والجماعاتوزارة الداخلية برنامج دعم الجماعات المحلية، موقع : الميزاني. المصدرالسنة لم تحقق توازنها 
http:// www.interieur.gov.dz/index.phar/ar/   
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83. M. Bouvier et autres: op-cité, p. 725. 
84. F.Robert : op-cité, p 69. 
85. M. Bouvier et autres: op-cité, p. 713.   
86. Ibid, p. 07. 
87. ّA. Guengant : Protection de l’autonomie financière des collectivités territoriales, revue annuaire des collectivités 

locales              Française, 2005, p.419.   

  من قانون الولية. 147من قانون البلدية والمادة  154لمادة ا .88
 قانون الولية.من  156من قانون البلدية والمادة  174المادة  .89
بنادي  2018نوفبر  29و 28جاء في كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نورالدين بدوي بمناسبة لقاء الحكومة بالولة يومي  .90

مم" إن النهج الجديد الذي يجب
 
ة بالولة، موقع وزارة تطبيقه يصبو إلى بناء جماعة إقليمية خالقة للثروة ..."، المصدر: لقاء الحكوم الصنوبر، قصر ال

 /http://www.interieur.gov.dz/index.phar/ar ، الرابط:2020-01-11الداخلية والجماعات المحلية، تاريخ التصفح: 
المحلية، تاريخ  والجماعاتلقاء الحكومة بالولة، موقع وزارة الداخلية المصدر: ، 2016نوفمبر  13و 12بمناسبة لقاء الحكومة بالولة يومي  .91
 /http://www.interieur.gov.dz/index.phar/ar ، الرابط:2020-01-11التصفح: 

92. ّ R. Déchaux : op-cité, p. 01. 
ستاذ م.بوفي  يمحلية هذا الوضع في الجزائر يشبه الوضع في فرنسا بعد إلغاء الحكومة الفرنسية لضرائب .93

 
" إن تعويض  ، في هذا الصدد يقول ال

 الستقاللية المالية لهذه الجماعات حيث يعيدها لالرتباط في 
 
جيتها ياستراتضرائب تعود للجماعات المحلية بتخصيصات ميزانية من الدولة يتناقض ومبدا

نظر في هذا اإلطار:
 
م"، ا على للرقابة والتحك 

 
 دائما بالدولة مانحة المال والتي ستصبح الجهاز ال

M. Bouvier et autres : op-cité, p. 725.     
94. ّM.T Bouara ; op-cité, p. 06. 

ر الجماعات المحلية بحرية من طرف مجالس منتخبة "  72تنص المادة  .95 من الدستور الفرنسي " ضمن الشروط التي ينص عليها القانون تسي 
ضاف ضمانة جديدة لالستقاللية المالية من خالل  2003وبعد التعديل الدستوري لسنة 

 
" تستفيد :التي تنص 02-72المادة العتراف لها بموارد ذاتية في ا

و جزء 
 
ن تقبض حصيلة الضرائب ا

 
منها مهما الجماعات المحلية من الموارد التي يمكن استخدامها بكل حرية وفق الشروط التي يحددها القانون ويمكنها ا

ص لها القانون تحديد وعاء الضريبة  ن يرخ 
 
نظر في هذا اإلطار: ونسبها وفق الشروط التي يضعها".كانت طبيعتها ويجوز ا

 
 ا

R. Déchaux : op-cité, p. 03 
 :انظر في هذا اإلطار .96

E. Oliva : Les Principes de la libre administration et d’autonomie financière, la revue française des finances publiques, 
n° 119, 2013, p. 57. 

 % للجهات،41.70% للوليات، 58.6، % بالنسبة للبلديات68كانت نسب الموارد الذاتية مقارنة بمجموع الموارد هي  2003حيث في سنة  .97
نظر:

 
 ا

Pariente : Le mythe de l’autonomie financière, la revue française des finances publiques, n° 129, 2015, p. 19.   
98. ّR. Déchaux : op-cité, p. 04.      
99. F.Robert : op-cité, p. 46. 
100. Article 72-2 alinéa 4 ‘’ Tout transfert de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de 

l’attribution des ressources équivalentes à celle qui étant consacrés à leur exercices. Tout création ou extension de compétences 
ayant pour conséquences d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par 
la loi ». 

101. R. Déchaux : op-cité, p. 04. 
102. Ibid, p. 04. 
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The definition of poetry between Aristotle and Averroes 
رسال:  01-06-2020اترخي القبول:                    16-09-2019 اترخي الإ

 1جامعة قس نطينة، رايض بن يوسف

     riadhbenyoucef@yahoo.fr 

 الملخص

غلب القراءات 
أ
رسطو، وفق منظور ينحاز عن ا

أ
تسعى هذه الدراسة إلى إعادة قراءة تلخيص ابن رشد لك تاب فن الشعر ل

ول ت
أ
صل وسوء تفسير لمضامينه المتعلقة بالتراجيديا والكوميديا السائدة التي تقابل بين التلخيص والمتن بوصف ال

أ
شويها لل

رسطو، وهو الفهم 
أ
والملحمة، ونسعى في هذه الدراسة إلى قلب الفرضية السائدة: فبدل من إدانة ابن رشد في فهمه المغلوط لك تاب ا

صلي واردا في ترجمة متى بن يونس الت
أ
 ال
أ
رسطي الذي ل يعد مسئول عنه باعتبار الخطا

أ
ي اعتمد عليها، فإننا نسعى إلى نقد التصور ال

رسطي  نفسه لمفهوم الشعر، حيث ظل عنده ملتبسا بمفهومين مغايرين له تماما وهما التراجيديا والملحمة.
أ
والفرق بين التصورين ال

صل 
أ
والتلخيص، وهما مفهوما المحاكاة والرشدي لحد الشعر إنما يتجلى عبر المقابلة بين مفهومين محوريين في الك تابين: ال

مثال والقصص(، فعبر المقابلة الدقيقة بين دللت هذين المفهومين المحوريين نستطيع تلمس 
أ
)التشبيه والتخييل(، والسرد)ال

رسطية
أ
جيديا والكوميديا الرومانية التي تكرس اللتباس بينه وبين الترا -اإلغريقية -القطيعة الجمالية بين رؤيتين لحد الشعر: الرؤية ال

و المسرح عموما، والرؤية الرشدية
أ
و الغنائي ابن البيئة العربية. -والملحمة، ا

أ
 العربية التي ُتْخلص لحد الشعر باعتبار الشعر الخالص ا

رسطو، الشع :المفاتيحالكلمات 
أ
  ، التراجيديا، التروبادور.رابن رشد، ا

Résumé 

À travers cette étude, nous essayons de relire le résumé d’Averroès de la "poétique" d’Aristote selon une 

nouvelle approche s'écartant de la plupart des approches actuelles qui comparent simplement les deux livres en 

considérant le résumé d’Averroès comme une falsification de l’original, ou une interprétation erronée de ses 

théories sur la tragédie, la comédie et la poésie épique. La différence de la conception Aristotélicienne et celle 

d'Averroès sur la notion de poésie se dévoile a travers la comparaison entre deux concepts centraux des deux 

livres : l'origine et le résumé, La Mimesis (l'imaginaire poétique selon Averroès) et le récit (Les fables selon 

Aristote). A travers cette comparaison, nous pouvons découvrir la rupture entre deux points de vue : le point de 

vue aristotélicien ainsi que le point de vue gréco-roumain –héritier de celui d’Aristote- qui perpétuent la 

confusion entre poésie et les autres genres extra-poétiques : la tragédie, la comédie et l'épopée, ou le théâtre en 

général, et le point de vue arabe et plus spécifiquement celui d’Averroès) qui est fidèle à la vraie notion de la 

poésie c’est-à-dire : La poésie pure ou lyrique. 

Mots clés : Aristote, Averroès, poésie lyrique, tragédie, troubadours 

Abstract: 

Through this study, we try to reread Averroes' summary of Aristotle's "poetics" according to a new point 

of view deviating from most of the dominant approaches that simply compare the two books by considering the 

summary of Averroes as a falsification of the original, and a misinterpretation of its content concerning tragedy, 

comedy, and epic poetry.  The difference between the two conceptions that of Aristotle and that of averroes on 

the notion of poetry is reflected through the comparison between two central concepts in the two books: the 

origin and the summary, The Mimesis (the poetic imagination according to averroes) and the narratives (The 

fables according to Aristotle). Through this comparison we can discover the break between two points of view: 

The Aristotelian and Greek-Romanian point of view which perpetuate the confusion between poetry and tragedy, 

comic and epic, or theater in general, and the Arab point of view (and of course averroes's point of view) which 

is faithful to the notion of pure or lyrical poetry. 

 Keywords: Averroes, Aristotle, poetry, tragedy, Trobadour. 
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 مقدمة

رسطو الشعر فن لك تاب الرشدي التلقي مّثل
أ
 مادة ل

 اتجهت حيث والغربيين، العرب الباحثين من لك ثير خصبة

غلب
أ
حكام إلى القضية هذه تناولت التي الدراسات ا

أ
 قيمية، ا

 خاطئة ترجمة على المبني الرشدي الفهم بنقد تك تفي اختزالية،

رسطي للمتن
أ
برز  فهمه بسوء قرطبة فيلسوف متهمة ال

أ
 ل

 ورطته مغلوطة ترجمة على له تلخيصه وبناء الك تاب، مضامين

رسطو يقصده كان لما مغلوط فهم في بدوره هو
أ
 بصدد وهو ا

فق عن تماما غائبا كان الذي التراجيديا لفن التنظير
أ
دبي ال

أ
 ال

 .العربي والجمالي

لة هذه خلف يتوارى  ما ولكن
أ
 نظرنا في برمتها المسا

ب التساؤل هو رسطو ك تبه ما نسبة شرعية عن الُم َغيَّ
أ
 إلى ا

دبيا نوعا بوصفه الشعر
أ
 كان فهل: نفسها الدراما عن مستقل ا

رسطو
أ
م فعل للشعر منظرا ا

أ
 لغتها في للشعر المباينة للدراما ا

م الشعرية، وتخوم لمفهوم مخلصا كان هل وشكلها؟
أ
 كان ا

 الشعر بين الفاصلة الحدود فيه تغيب تجنيسي للتباس رهينة

 والمسرح؟

ندلسية العربية البيئة ابن رشد ابن كان لقد
أ
 التي ال

دائيا، فنا ل لغويا فنا باعتباره الشعر تلقت
أ
رسطو عكس ا

أ
 ابن ا

 مسرحيا فيها الشعر كان التي اإلغريقية الجمالية التقاليد

داء عبر إل فعليا يتحقق ل خالصا
أ
و للتراجيديا المسرحي ال

أ
 ا

يضا كان كما الكوميديا،
أ
 فن خلل من خالصا سرديا ا

 القضية عكس إمكان عن التساؤل إلى يدعونا وهذا الملحمة،

 بصفته كله الغربي التراث إلى موجهة اإلدانة لتصبح تماما

 هما متغايرين مفهومين بين الشديد اللتباس عن المسئول

خرى؟ جهة من والسرد والمسرح  جهة من الشعر
أ
ليس ا

أ
 ا

رسطو
أ
ولى الخطيئة" هذه عن المسئول هو ا

أ
 ابن كان بينما" ال

" الشعر فن" لك تاب -المفترض فهمه سوء– خلل من رشد

نواع؟ بقية عن يفصله الذي الشعر لحد مخلصا
أ
ل ال

أ
 يجب ا

و الخاطئ تفسيره اعتبار
أ
 -التفكيكي بالتعبير-الخاطئة  قراءته ا

رسطي للمتن إيجابيا تجاوزا
أ
  ال

أ
بدع خلقا وخطا

أ
 ابن خلله من ا

 عليها؟ القفز ل إثراؤها ينبغي كان نقدية مفاهيم رشد

 متباينة، لمواقف رشد ابن تلخيص تعرض لقد      

 سعت إيجابية القراءات بعض كانت وإن متصارعة، وقراءات

 رشد ابن تلخيص في الكامنة والتفرد الجدة ملمح اقتناص إلى

غلب فإن
أ
 إلى وتحولت الرشدي الجتهاد صادرت قد القراءات ا

 حيث رشد ابن لموقف الختزال شديدة قيمية، محاكمات

صل إلى التلخيص برد اك تفت
أ
ي ال

أ
 لم الذي الشعر ك تاب ا

 بلغته لجهله اإلغريقي متنه في قرطبة فيلسوف عليه يطلع

صلية
أ
 العربية إلى يونس بن متى ترجمة خلل من عرفه بل ال

 بمقارنات القراءات هذه جل اك تفت وقد السريانية، من

صل الرشدي المتن بين سطحية
أ
رسطي وال

أ
 الشكلي والرصد ال

خطاء
أ
 !  الترجمة في المزعومة رشد ابن ل

 تقريبا، إجماعها، مع القراءات، في التباين هذا إن    

 موضوعيتها مدى عن التساؤل إلى يدفعنا رشد ابن تخطئه على

ساسا تتعلق نظرنا في وهي المشكلة؟ بجوهر وإحاطتها
أ
 ا

رسطي النمط الشعر، تلقي من بنمطين
أ
 الذي اليوناني-ال

 جهة من والملحمة جهة من والكوميديا التراجيديا في يحصره

خرى،
أ
ي ا

أ
داء في ا

أ
 الذي العربي والنمط والسرد، المسرحي ال

فق في- الشعر والتباس. الغنائي القولي الفن في يحصره
أ
 ال

رسطو بسبب- استمر والسرد بالمسرح  -الغربي الجمالي
أ
 ا

 هذا عن الغربي الشعر انفك فمتى طويلة، قرونا -خاصة

 هذا ولدة اتخذته الذي الجينيالوجي المسار هو وما اللتباس؟

و الخالص الشعر
أ
دب في الغنائي الشعر ا

أ
 الحديث؟ الغربي ال

ل 
أ
 خلل من – المدانة العربية للثقافة الفضل يعود ا

حد لحقت التي اإلدانة
أ
 اللتباس فك في -رشد ابن وهو رموزها ا

 عبر الفنون من وغيره الشعر بين الغربيين عند المزمن

نجب الذي المثمر التثاقف
أ
 الشعر حرر  التروبادور الذي شعر ا

وروبي
أ
 المسرحي؟ الركح سطوة من ال

رسطو
أ
 فن الشعر ل

رسطو في ك تابه "فن الشعر" للدراما المسرحية 
أ
ر ا ُينّظِّ

والسرد الملحمي حصرا. ففي البداية يتحدث عن طبيعة الشعر 

نواع المحاكاة 
أ
نه كسائر الفنون يقوم على المحاكاة. وكل ا

أ
وا

سلوب. 
أ
و ال

أ
و الموضوعات ا

أ
تختلف فيما بينها إما في الوسائل ا

لوا
أ
خرى فمن حيث الوسائل ثمة فنون تحاكي بال

أ
ن والرسوم وا

ي الفنون الشعرية –وغيرها  ،تحاكي بالصوت 
أ
تحاكي باللغة  -ا

و تفاريق. )
أ
 (  1واليقاع والنسجام مجتمعة معا ا
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رسطو    
أ
ما من حيث الموضوع فالشعراء حسب ا

أ
ا

و مساوون لنا، 
أ
، ا

أ
سوا

أ
و ا

أ
فضل منا، ا

أ
يحاكون إما من هم ا

ن الرسامين
أ
نهم شا

أ
 (2).شا

سلوب حيث ومن   
أ
 عند المحاكاة طبيعة تختلف ال

ن فإما الشعراء،
أ
 وفي جزء، في السرد( الشاعر) يستخدم" ا

خر جزء
 
خرى  شخصية يتقمص ا

أ
 يروي ثم شخصيته، غير ا

 يتكلم وإما هوميروس، يفعل كان كما لسانها على القول

 يعرض وإما التغيير، هذا مثل إحداث دون هو، بلسانه

فعالها كل تؤدي وهي الشخصيات
أ
داء ا

أ
 (3". )دراميا ا

ة الشعر وتطور   
أ
رسطو عن نشا

أ
بعد ذلك يتحدث ا

 عن حاجتنا الفطرية 
أ
ن الشعر نشا

أ
التراجيديا حيث يرى ا

مر فطري موجود 
أ
ن المحاكاة " ا

أ
للمحاكاة وحاجتنا للتعلم ل

ك ثرها 
أ
نه ا

أ
حياء با

أ
للناس منذ الصغر واإلنسان يفترق عن سائر ال

ول ما يتعلم بطريق 
أ
نه يتعلم ا

أ
المحاكاة، ثم إن محاكاة، وا

مر عام للجميع" )
أ
شياء المحكية ا

أ
("فنحن نسر 4اللتذاذ بال

ننا نفيد من مشاهدتها علما ونستنبط ما تدل 
أ
برؤية الصور ل

 (5عليه ".)

ت   
أ
نها نشا

أ
رسطو ا

أ
ما التراجيديا فيرى ا

أ
ن  –ا

أ
نها شا

أ
شا

ت على يد قادة الديثرامب  -الكوميديا
أ
ة ارتجالية فقد نشا

أ
نشا

ما 6)
أ
ناشيد اإلحليلية. )( ا

أ
ت على يد قادة ال

أ
 ( 7الكوميديا فنشا

رسطو عن الكوميديا والتراجيديا والملحمة 
أ
ثم يتحدث ا

ردياء 
أ
شخاص ا

أ
نها محاكاة ل

أ
والفروق بينها فيعرف الكوميديا با

و 
أ
 ا
أ
ويقصد بالرداءة الشيء المثير للضحك وهو الشيء الخطا

يدي المثير الناقص لكنه ل يسبب إيلما، مثل القناع الكوم

لما عندما نراه. )
أ
 (8للضحك ففيه قبح وتشويه ولكنه ل يسبب ا

ثم يتحدث عن الفروق بين الملحمة والتراجيديا   

ن الملحمة
أ
فاضل  -مثلها مثل التراجيديا -فيشير إلى ا

أ
محاكاة لل

من الناس لكنهما يفترقان في كون الملحمة تستخدم وزنا 

ن زمن التراجيديا 
أ
واحدا، وتصاغ في شكل سردي، كما ا

و ربما تجاوزت  24)للشمس ينحصر في دورة واحدة 
أ
ساعة( ا

 (9ك بقليل بينما ل يتحدد فعل الملحمة بزمن. )ذل

رسطو إلى تعريف التراجيديا   
أ
بعد ذلك ينتقل ا

نها:فيحددها 
أ
محاكاة فعل جليل كامل، لها طول معلوم،  با

نهافي لغة 
أ
نواع التزيين الفني  ممتعة ل

أ
مشفوعة بكل نوع من ا

تمثل الفاعلين( ل في )درامي وتتم هذه المحاكاة في شكل 

دي ، وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من شكل سر 

 (10هذه النفعالت. )

ن
أ
رسطو إلى ا

أ
جزاء  ويخلص ا

أ
التراجيديا تتركب من ال

تية: 
 
المرئيات  -5الفكر  -4اللغة  -3الشخصية  -2الحبكة   -1ال

 ( 11الغناء. ) -6المسرحية 

رسطو فيما يلي من ك تابه    
أ
جزاء التي يشرحها ا

أ
وهي ال

نه ينظر للدراما والمسرح 
أ
شرحا مسهبا، يتضح من خلله ا

كما لحظ ذلك -وقواعد الك تابة المسرحية حصًرا، مغفل تماما 

الحديث عن الشعر الغنائي. وهذا يدفعنا للتساؤل:  -الدارسون

رسطو هذا هو تنظير للشعر فعل كما
أ
يوحي به  هل ك تاب ا

و السرد 
أ
م هو مجرد تنظير للمسرح، وكذلك للقصة ا

أ
عنوانه ا

يضا من خلل حديثه المسهب عن الملحمة والحبكة 
أ
ا

نواعها؟
أ
 وا

رسطو إل   
أ
في الواقع ل تتم قراءة "فن الشعر" ل

رسطو في ك تابه حسب "كارول تالون  بوصفه
أ
تنظيرا للمسرح فا

سرح في عصره إيغون":" يستند على الممارسة الفعلية للم

شكال 
أ
لتحقيق هدفه الثلثي في تنظيم وتصنيف مختلف ال

المسرحية واستنباط المبادئ والمفاهيم المفتاحية منها، 

رسطي للمسرح هو 12وتثبيت قواعدها".)
أ
( وهذا التنظير ال

 -عبر دعوى التنظير للشعر كما يوحي به عنوانه-الذي هيمن 

ي منذ "هوراس"  على الفكر النقدي الغربي منذ بداياته،
أ
ا

Horace  "علن صراحة، في ك تابه "فن الشعر
أ
اللتيني الذي ا

رانا 
أ
امتثاله للقواعد اإلغريقية المسرحية حيث يقول:" لقد ا

ي بحور الشعر يصلح لرواية مغامرات الملوك 
أ
هوميروس ا

ن موضوعا كوميديا ل 
أ
ليمة.....كما ا

أ
بطال وقصص الحرب ال

أ
وال

ي.....فليلزم الشعراء هذه تمكن ك تابته في شعر تراجيد

( وواضح من قول هوراس "فليلزم الشعراء هذه 13الحدود".)

دبي الروماني 
أ
فق ال

أ
ن حد الشعر ظل ملتبسا في ال

أ
الحدود" ا

و التراجيديا.
أ
 بحد المسرح ا

وقد ظل هذا اللتباس مستمرا إلى بدايات العصور 

ن باحثا مثل "جان جاك روبين" 
أ
-Jeanالحديثة، حتى ا

Jacques Roubine  ن جميع النظريات
أ
يندهش من ا

المسرحية في القرن السابع عشر للميلد "لم تكن تهدف إلى 

سيس جمالية ابتكار نظا
أ
صيلة ...م جديد وتا

أ
لقد كان مشروعها  ا

رسطو".)
أ
 ( 14المشترك هو تحليل وفهم )فن الشعر( ل
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رسطو وقواعده التي صاغها على    
أ
بل لقد هيمن شبح ا

ن باحثة مثل "فلورنس 
أ
المسرح الغربي إلى يومنا هذا حتى ا

و مصاص دماء  Florence Dupontديبون"
أ
وصفته بهامة ا

طروحتهاالمسرح الغربي! 
أ
رسطو قتل  وتتلخص ا

أ
ن ا

أ
في ا

التراجيديا التي كان النص فيها يلعب دورا ثانويا، يشبه 

مام ممارسة مسرحية شعائرية مرتبطة السيناري
أ
و اليوم، ا

دبي خالص مختزل 
أ
بالحياة الدينية لإلغريق وحولها إلى مسرح ا

في النص وهو الفهم الذي ساد المسرح الغربي خلل تاريخه 

ولهذا سعت من خلل دراستها هذه إلى هدم الميراث  كله

دائيا ل فنا
أ
رسطي وإعادة العتبار للمسرح بوصفه فنا ا

أ
دبيا  ال

أ
ا

علنت عنه في مدخل  هذا (15) مك توبا.
أ
هو مشروعها الذي ا

رسطيا
أ
ل تكون ا

أ
 ".ك تابها الذي عنونته ب:" ليس من السهل ا

(16) 

إن ما يعنينا من مسعى "فلورنس ديبون" هو حديثها 

رسطي للمسرح على مجمل 
أ
عن الهيمنة المطلقة للمفهوم ال

والمعاصر. فهذه الفكر النقدي الغربي الوسيط والحديث 

بدا إلى فك اللتباس 
أ
ن هذا الفكر نفسه لم يْسع ا

أ
الهيمنة تعني ا

بين مفهومين متغايرين هما الشعر والمسرح، فالسؤال 

رسطو من خلل ك تابه 
أ
المغيب في كل الدراسات التي تناولت ا

"فن الشعر" بوصفه منظرا للدراما المسرحية هو: ما هي الحدود 

 سرح عنده؟الفاصلة بين الشعر والم

خفى التساؤل الذي طرحه الباحثون عن غياب 
أ
لقد ا

رسطو على 
أ
الجزء الخاص بالكوميديا واقتصار تحليل ا

خر كان ينبغي 
 
الملحمة، وعلى التراجيديا خاصة، تساؤل ا

طرحه وهو سبب غياب الشعر الغنائي، ويبدو غيابا مقصودا 

 Hubert كما لحظ ذلك بعض الدارسين مثل "هوبير ليزي"

Laizé  ساسية في ك تاب
أ
و غيابات ا

أ
الذي رصد ثلث ثغرات ا

مر بالكوميديا والشعر الغنائي والعرض 
أ
رسطو ويتعلق ال

أ
ا

 Katharsis( .17)المفصل لمفهوم التطهير 

رسطو، لم 
أ
كبر في مؤلف ا

أ
والشعر الغنائي، الغائب ال

دبية الغربية، بل اتخذ 
أ
يتبلور دفعة واحدة في الثقافة ال

ن يفك التباسه المزمن مسارات متعرجة 
أ
ومعقدة قبل ا

ي الملحمة، ول 
أ
ي التراجيديا والكوميديا، والسرد ا

أ
بالمسرح ا

ره  رسطو الذي جيَّ
أ
ن المسئول عن هذا اللتباس هو ا

أ
شك ا

ده في المنظور الجمالي الغربي. بَّ
أ
 وا

ن   
أ
إذن نخلص مما سبق إلى حقيقة محورية وهي ا

رسطو كان تنظيرا للن
أ
و ك تاب "فن الشعر" ل

أ
وعين الدرامي ا

المسرحي "التراجيديا والكوميديا" والسردي "الملحمة"، ولم 

يكن تنظيرا للشعر كما يوهم به عنوانه، وانطلقا من هذه 

 الحقيقة نحاول استعادة تلخيص ابن رشد لهذا الك تاب.

 تلخيص ابن رشد لك تاب الشعر

شعر وكل قول شعري هو إما هجاء، وإما  .. فكل"

هكذا يقدم ابن رشد التعريف المفترض للشعر كما (. 18مديح")

رسطو، وهو التعريف الذي تجمع المصادر على 
أ
ورد عند ا

ن مفهوم المديح ل يبتعد 19خطئه الشديد )
أ
(. لكننا نلحظ ا

ك ثيرا عن مفهوم التراجيديا في الجوهر، بل في الشكل 

شخاٍص وإن اختلفت الصيغة 
أ
والتقنيات، فكل منهما مدح ل

مر نفسه ينطبق على الهجاء في صلته اختلفا 
أ
نا، وال بّيِّ

رون بهيائت  شخاٍص ُيَصوَّ
أ
بالكوميديا فكل منهما يسخر من ا

و الشمئزاز. 
أ
 تدعو للضحك ا

إن وْصَم ابن رشد، ومعه المترجم" متى"، بسوء 

الفهم المطلق قد يبدو حكما متسرعا، ففي السياق الثقافي 

رسطو 
أ
لم يكن ثمة وجود العربي الذي تم فيه تلقي ك تاب ا

و متى بن يونس 
أ
للمسرح، وبالتالي ل معنى لمطالبة ابن رشد ا

و الكوميديا اإلغريقيتين، وقد كان 
أ
بفهم مدلول التراجيديا ا

عبد الفتاح كيليطو ُمحقا حين ساوى بين فرضين متناقضين: 

ن يكون "متى" نفسه 
أ
الذي لم يعرف اإلغريقية وترجم ك تاب -ا

رسطو عن السريانية
أ
 الترجمة ه -ا

أ
و نفسه ضحية لخطا

ن يكون عالما بمدلول الكلمتين تراغوذيا 
أ
و ا

أ
السريانية، ا

خر 
 
نه ما من خيار ا

أ
وكوميذيا وترجمهما عمدا بالمدح والهجاء ل

فضل متاح له. )
أ
 (   20ا

ن فيلسوفنا المسلم لم يبتعد عن فهم المحاكاة  كما
أ
ا

 رغم عائ قين كافحهما باقتدار: ركاكة وغموض ترجمة متى،

ي المسرح( في الثقافة العربية.
أ
 وغياب النموذج المدروس )ا

ة الشعر 
أ
سباب نشا

أ
رسطو عن ا

أ
ففي سياق نقله لعبارة ا

ن اإلنسان يسر بالتشبيه بالطبع 
أ
يقول:" ...والدليل على ا

شياء التي ل نلتذ 
أ
نا نلتذ ونسر بمحاكاة ال

أ
ويفرح: هو ا

اء، بإحساسها، وبخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة الستقص

مثل ما يعرض في تصاوير ك ثير من الحيوانات التي يعملها 

( وعبارة ابن رشد هنا تختلف نسبيا 21)". المهرة من المصورين
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ن اإلنسان 
أ
تي:" كما ا

 
رسطو التي وردت بالشكل ال

أ
–عن عبارة ا

عمال المحاكاة. والشاهد على  -على العموم
أ
يشعر بمتعة إزاء ا

 
أ
ننا يمكن ا

أ
شياء، ذلك هو التجربة: فمع ا

أ
لم لرؤية بعض ال

أ
ن نتا

ننا نستمتع برؤيتها هي نفسها، وهي محكية في عمل فني 
أ
إل ا

شكال الحيوانات، 
أ
حط ا

أ
محاكاة دقيقة التشابه، وذلك مثل ا

 (22)". وجثث الموتى

كما تختلف عبارة ابن رشد اختلفا جذريا عن ترجمة 

ن جميعهم يسر 
أ
متى التي وردت بالشكل التالي:" وذلك ا

التشبيه والمحاكاة. والدليل على ذلك هذا، وهو الذي ويفرح ب

ن التي نراها وتكون رؤياها 
أ
يضا، وذلك ا

أ
فعال ا

أ
يعرض في ال

ما إذا نحن 
أ
على جهة الغتمام فإنا نسرُّ بصورتها وتماثيلها، ا

شد استقصاء
أ
يناها كالتي هي ا

أ
مثال ذلك صوُر وخلق  -را

 (.23الحيوانات المهينة المائ تة")

يلسوف قرطبة هنا من خلل تجاوزه تظهر عبقرية ف

لركاكة وإبهام ترجمة "متى" من جهة، وتحويره الواعي لعبارة 

خرى، بحيث يتجلى مفهوم المحاكاة عنده 
أ
رسطو من جهة ا

أ
ا

بشكل شديد الوضوح، ولكنه يقرنها، كما يفعل غالبا، 

رسطو وهما التشبيه 
أ
خرين لم يردا عند ا

 
بمصطلحين ا

ظهر عند ابن رشد في الصفحات والتخييل، وهذا القتران ي

نواع المحاكاة 
أ
رسطو عن ا

أ
قوال ا

أ
ولى لتلخيصه، ففي نقله ل

أ
ال

ن الناس بالطبع قد يخيلون ويحاكون بعضهم 
أ
يقول: "..وكما ا

لوان 
أ
شكال وال

أ
فعال، مثل محاكاة بعضهم بعضا بال

أ
بعضا بال

صوات، وذلك إما بصناعة وملكة توجد للمحاكين، وإما 
أ
وال

تقدمت لهم في ذلك، كذلك توجد لهم المحاكاة من قبل عادة 

قاويل الشعرية 
أ
قاويل بالطبع. والتخييل والمحاكاة في ال

أ
بال

شياء: من قبل النغم المتفقة، ومن قبل 
أ
تكون من قبل ثلثة ا

الوزن، ومن قبل التشبيه نفسه. وهذه قد يوجد كل واحد منها 

ن في مفردا عن صاحبه، مثل وجود النغم في المزامير والوز 

قاويل المخيلة الغير 
أ
عني ال

أ
الرقص، والمحاكاة في اللفظ، ا

سرها، مثلما يوجد 24)الموزونة 
أ
(. وقد تجتمع هذه الثلثة با

زجال، وهي 
أ
عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات وال

هل هذه الجزيرة
أ
شعار التي استنبطها في هذا اللسان ا

أ
 (  25)". ال

ولعل ابن رشد َشَعر بالقصور في مصطلح المحاكاة 

فرفده بكل من التشبيه والتخييل لتقتصر دللة المصطلح على 

ي الشعر العربي الغنائي. وهذا ينم عن 
أ
الشعر كما يعرفه ا

ك ثر من موضع، بل منذ بداية التلخيص 
أ
قصدية تجلت في ا

فإن كان موضوع الك تاب حسب ابن رشد هو " صناعة عمل 

قاو
أ
رسطو يقول في بداية ك تابه: "26يل المحاكية")ال

أ
.. ( فإن ا

خر يحاكي عن طريق استخدام اللغة وحدها وهناك
 
سواء  -فن ا

و شعرا......ولكن هذا الفن اللغوي ل 
أ
كانت تلك اللغة نثرا ا

أ
ا

( إن هذا الفن اللغوي 27)". يزال بل اسم حتى يومنا هذا

رسطو من حد ال
أ
خرجه ا

أ
شعر )كما العديم السم، والذي ا

الذي جعله ابن رشد موضوع حدده في ك تابه( هو نفسه الفن 

ر الرشدي هو فن لغوي خالص  الك تاب! فالشعر في الُمَتصوَّ

رسطي فن 
أ
يقوم على التشبيه والتخييل بينما هو في المتصور ال

فعال.
أ
دائي بصري يقوم على محاكاة ال

أ
 ا

ن فيلسوف قرطبة كان يدرك بحدسه النافذ 
أ
ول شك ا

 
أ
ن ا

أ
رسطو يتحدث عن فن خاص باإلغريق ل نظير له في ا

الثقافة العربية ، وهذا ما تشي به عباراته في التلخيص، بل 

ول ما افتتح به كلمه حيث يقول:" الغرض في هذا القول 
أ
ا

رسطوطاليس في الشعر من القوانين 
أ
تلخيص ما في ك تاب ا

ك ثر، إذ ك ثير مما فيه
أ
و لل

أ
مم، ا

أ
هي  الكلية المشتركة لجميع ال

شعارهم وعادتهم فيها
أ
ن تكون قوانين خاصة با

أ
، وإما ا

و موجودة في غيره من  ليست موجودة في كالم العرب
أ
ا

لسنة".)
أ
رسطو بين فن 28ال

أ
 إلى مقارنة ا

ً
( ومن ذلك قوله مومائ

المدح " التراجيديا" وغيره :"... وذكر فروقا ما بين صناعة 

خر عندهم وخواص 
أ
تختص بها المديح/ وبين صنائع الشعر ال

جزاء والمحاكاة 
أ
وزان وال

أ
خر في ال

أ
شعار ال

أ
تلك ال

وميرش. وكل ذلك خاص بهم 
أ
ثنى في هذا كله على ا

أ
والقدر.....وا

 (29) ".وغير موجود مثاله عندنا

لن نبرئ فيلسوفنا تماما من سوء الفهم، ولكننا نضع 

عم وهو غياب النموذج التراجيدي عن 
أ
سوء فهمه في سياقه ال

العربية، هذا الغياب هو المسئول عن استحالة فهم الثقافة 

برز 
أ
رسطو، وربما كان ا

أ
"سوء  ابن رشد لبعض ما ورد في ك تاب ا

فهم" يستوقف الناظر في تلخيصه هو حديثه عن "اإلدارة 

 والستدلل". 

واإلدارة والستدلل عند ابن رشد يقابلن مفهومي 

رسطو، 
أ
عني حيث يعرفهما بالقولالتحول والتعرف عند ا

أ
:" وا

ول: بما ينفر الناس 
أ
باإلدارة محاكاة ضد المقصود مدحه، ا

ما 
أ
عنه، ثم ينتقل منه إلى محاكاة الممدوح نفسه...وا
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حسن استدلل ما خلط  الستدلل فهو محاكاة الشيء فقط..
أ
وا

 ( 30باإلدارة".)

ويستشهد ابن رشد على مثالي الدارة والستدلل 

 ببيتي المتنبي:

عراب خافية    كم زورٍة لك في
أ
 ال

دهى، وقد رقدوا، من زورة الذيب                     
أ
 ا

زورهم وسواد الليل يشفع لي       
أ
 ا

نثني وبياض الصبح يغري بي                        
أ
 وا

ول هو استدلل والثاني 
أ
معقبا بالقول: "فإن البيت ال

غاية من إدارة. ولما جمع هذان البيتان صنفي المحاكاة كانا في 

 (31الحسن".)

ويل عدم فهم ابن رشد لمصطلحي 
أ
من السهل طبعا تا

فقه النقدي، 
أ
التحول والتعرف بغياب النموذج التراجيدي عن ا

رسطي على الواقع الشعري العربي حصرا، 
أ
وتنزيله للمصطلح ال

ويلي 
أ
ولكن هذا ل يعني إدانته بل يدعو إلى تثمين جهده التا

رسطي  وهو -الجبار الذي سعى عبره 
أ
يبتعد عن الفهم ال

إلى تطعيم النظرية النقدية العربية  -الملتبس لحد الشعر

بحساسية جمالية جديدة ترصد انفتاح النص الشعري على 

السرد، ويتجلى ذلك خاصة من خلل استشهاده ببيتي 

المتنبي ذوي النفس السردي الواضح الذي يتجلى عبر 

 مسرحتهما التخييلية.

ساسي
أ
ن يستخلص من  لكن الهدف ال

أ
لبن رشد هو ا

مم، 
أ
رسطو ما عده القوانين الكلية المشتركة لجميع ال

أ
ك تاب ا

م  بدع مفاهيم نقدية جديدة، لكنه قدَّ
أ
وفي سبيل هذه الغاية ا

لذلك بخطوة إجرائية مهمة جدا وحاسمة، تضع طرحه النقدي 

خرج من حد الشعر ما 
أ
رسطي حيث ا

أ
على النقيض من الطرح ال

 
أ
مثال والقصص كما سماها. يقول ابن رشد: يتعلق بالسرد ا

أ
و ال

ن المحاكاة التي 
أ
قاويل الشعرية ا

أ
"وظاهر مما قيل في مقصد ال

مور المخترعة الكاذبة 
أ
ليست من فعل الشاعر، وهي تكون بال

مثال وقصصا
أ
، مثل ما في ك تاب "دمنة وكليلة". التي تسمى ا

و الممكنة 
أ
مور الموجودة ا

أ
لكن الشاعر إنما يتكلم في ال

و 
أ
و طلبها ا

أ
ن هذه هي التي يقصد الهرب منها ا

أ
الوجود، ل

ما 
أ
مطابقة التشبيه لها، على ما قيل في فصول المحاكاة. وا

مثال والقصص 
أ
ن عملهم غير عمل الذين يعملون ال فا 

حاديث  وإن كانوا قد الشعراء
أ
مثال وال

أ
يعملون تلك ال

مثال المخترعة 
أ
المخترعة بكلم موزون.... فالفاعل لل

صل، ويضع لها 
أ
شخاصا ليس لها وجود ا

أ
والقصص إنما يخترع ا

شياء موجودة. وربما 
أ
سماء ل

أ
ما الشاعر فإنما يضع ا

أ
سماء. وا

أ
ا

قرب إلى 
أ
تكلموا في الكليات، ولذلك كانت صناعة الشعر ا

مثال".) الفلسفة من صناعة
أ
 ( 32اختراع ال

وكلم ابن رشد هنا يختلف تماما عما نجده في المتن 

تي:" ... ويتضح كذلك 
 
صلي الذي ورد بالشكل ال

أ
رسطي ال

أ
ال

ن مهمة الشاعر ليست رواية ما وقع 
أ
بل ما  فعل،مما ذكرناه ا

ن يخضع هذا الممكن إما لقاعدة 
أ
ن يقع، على ا

أ
يمكن ا

و قاعدة الحتمية. 
أ
و نثرا الحتمال، ا

أ
ليف نظما ا

أ
إذ ليس بالتا

ن 
أ
عمال هيرودوت كان يمكن ا

أ
يفترق الشاعر عن المؤرخ. فا

كانت ستظل ضربا من التاريخ  -مع ذلك-تصاغ نظما، ولكنها 

ن الفرق الحقيقي يكمن 
أ
و منثورة، بيد ا

أ
سواء كانت منظومة ا

ن يقع. وعلى 
أ
خر ما يمكن ا

 
حدهما يروي ما وقع، وال

أ
ن ا

أ
في ا

على قيمة منه، هذا فإن الشعر ي
أ
ك ثر فلسفة من التاريخ وا

أ
كون ا

و 
أ
ن الشعر عندئذ يميل إلى التعبير عن الحقيقة الكلية، ا

أ
ل

و 
أ
العامة، بينما يميل التاريخ إلى التعبير عن الحقيقة الخاصة ا

رسطو هذه الفقرة بالقول: "وبناء على ما 
أ
الفردية..." ويختم ا

و الصانع" 
أ
ن الشاعر "ا

أ
ن يسبق، يتضح ا

أ
كون صانع ينبغي ا

ول
أ
و حبكات ا

أ
 (  33..". )قصص ا

رسطو هنا بين السرد التراجيدي / الملحمي 
أ
يقارن ا

ما 
أ
والسرد التاريخي، فالسرد التاريخي يروي ما وقع فعل ا

ن يقع. 
أ
 السرد التراجيدي/الملحمي فيروي ما يمكن ا

ساسي بين تحليل ابن رشد وتحليل    
أ
لكن الفرق ال

ول
أ
ن ال

أ
رسطو ا

أ
دنى الذي يستح -ا

أ
ن يكون قد استفاد ا

أ
يل ا

استفادة من ترجمة متى المبهمة تماما وربما استفاد من ك تاب 

اهتدى  ( قد34) -ابن سينا رغم الغموض النسبي لعبارته

دبيين هما الشعر 
أ
بحدسه إلى ضرورة التفريق بين جنسين ا

حاديث 
أ
مثال والقصص وال

أ
خرج من حد الشعر ال

أ
والسرد، فا

رسطو، ف
أ
ما ا

أ
في سياق مقارنته بين -قد توصل المخترعة، ا

خرى 
أ
 -الشعر التراجيدي والملحمة من جهة والتاريخ من جهة ا

عكس ذلك تماما حيث عد الشاعر هو صانع القصص إلى 

 .والحبكات

كد وعي ابن رشد بالفرق بين الشعر والسرد من 
أ
ويتا

نية سردية حين افتقد في الشعر 
 
خلل استشهاده بنصوص قرا
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رسطو وينسجم مع تنظيراته. ففي العربي ما يوازي شوا
أ
هد ا

رسطو تحت بند "التطهير" يقول:" 
أ
سياق تلخيصه لما تناوله ا

قاويل
أ
مرين،  .... وال

أ
ن يكون فيها ضد ال

أ
المديحية يجب ا

وذلك يكون إذا انتقل من محاكاة الفضائل إلى محاكاة 

و انتقل من هذه إلى 
أ
فاضل، ا

أ
الشقاوة ورداءة البخت النازلة بال

 
أ
هل الفضائل. فإن هذه المحاكاة ترق النفوس وتزعجها محاكاة ا

ك ثر المحاكاة الواقعة في لقبول الفضائل. 
أ
نت تجد ا

أ
وا

قاويل الشرعية على هذا النحو الذي ذكر
أ
، إذ كانت تلك ال

قاويل مديحية تدل على العمل، 
أ
مثل ما ورد من حديث هي ا

قاصيص ا يوسف
أ
لتي تسمى ملسو هيلع هللا ىلص، وإخوته، وغير ذلك من ال

 (   35)". مواعظ

شياء 
أ
نت تجد مثل هذه ال

أ
خر:" وا

 
ويقول في موضع ا

كلها ك ثيرا في المك توبات الشرعية، إذ كانت مدائح الفضائل 

شعار العرب
أ
، وإنما توجد في زماننا هذا في ليس توجد في ا

 ( 36السنن المك توبة".)

المباينة -وبناء على هذه الرؤية المحايثة للشعرية 

صاغ ابن رشد تصورا نقديا -التراجيديا وسردية الملحمةلدرامية 

طريفا متكامل حول الشعر، سعت بعض القراءات اإليجابية 

برز ملمحه.
أ
 الحديثة للمتن الرشدي إلى اقتناص ا

يجابية لتلخيص ابن رشدال  قراءات ال 

خضر جمعي" 
أ
من تلك القراءات ما قدمه الباحث "ال

ورد نصي ابن سينا وابن رشد
أ
في المقابلة بين الشعر  حين ا

ن الفلسفة المسلمين 
أ
مثال والقصص ليستخلص ا

أ
وال

فكاره وفقا لما 
أ
ويل ا

أ
رسطو لرؤاهم من خلل تا

أ
خضعوا ا

أ
"ا

ن جوهر الشعرية عند 
أ
يناسب نسقهم الجمالي والفكري، ذلك ا

هؤلء قائم على المحاكاة والتخييل منسجم مع الخصائص 

ما يتعلق بالخرافات الغنائية للشعر العربي، وما عداها م

 (37والقصص والمخترعات فإنها خارج سياق الشعر".)

خضر جمعي مهم جدا هنا، وإن 
أ
إن ما يتوصل إليه ال

رسطي واإلسلمي 
أ
كان ل يمعن في المقارنة بين التصورين ال

 لحد الشعر بغية اقتناص الفوارق الجوهرية بينهما.

خر لتناول ج
 
حمد درويش" فيقترح منظورا ا

أ
ما "ا

أ
هود ا

رسطو، 
أ
ابن رشد وهو " محاولة تمثل الفكر البلغي والنقدي ل

وعدم الك تفاء بترديد مقولته ومصطلحاته ولكن محاولة 

إنعاش التفكير النقدي والبلغي العربي من خلل محاولة 

إيجاد تصور مواز تصك له المصطلحات المناسبة له ويكون 

دب العربي شعرا بالدرج
أ
ولى مع صلب التمثيل له من ال

أ
ة ال

قصوصة والمقارنةاللتفات إلى 
أ
ني من حين  ال

 
مع النص القرا

 ( 38)". إلى حين

ن الباحث هنا يدعو إلى التقريب بين 
أ
من الواضح ا

رسطي التماسا لنظرية نقدية 
أ
التصورين النقديين الرشدي وال

عربية متجددة تقحم في مهادها النظري وميدانها اإلجرائي 

في -النوع السردي الغائب، وهو النوع الذي لمح إليه ابن رشد 

رسطو
أ
م -سياق تلخيصه لك تاب ا

أ
ثال من خلل حديثه عن ال

نية، لكن ميزة عمل ابن 
 
والقصص، ومن خلل شواهده القرا

رسطي في 
أ
رشد في تقديرنا هي القطيعة الجذرية مع المتن ال

تصوره الملتبس لحد الشعر، فإذا جردنا عمله من هذه 

الخصيصة وسعينا إلى نمٍط من المواءمة بينه وبين تنظيرات 

رسطو نكون قد ورطناه في اللتباس نفسه، وهو ما
أ
نسعى إلى  ا

نقيضه تماما، فتلخيص ابن رشد هو إعادة اعتبار للشعر 

رسطو، بحيث يكاد يكون شعرية نقيضة 
أ
-Antiالمغيب عند ا

Poétique .ول، وهنا تكمن كل قيمته
أ
 لشعرية ال

ومن النواحي اإليجابية في قراءة "درويش" لبن رشد 

رصده لمظاهر الجتهاد النقدي عند فيلسوفنا المسلم، كسبقه 

إلى فكرة الوحدة في الصناعة الشعرية حين شبه عملها بعمل 

الطبيعة سابقا بذلك "جورج بوفون" الذي تناول مفهوم 

سلوب" بنحو ستة قرون كاملة،)
أ
( 39الوحدة في مقاله" في ال

و إخراج 
أ
وكذلك حديثه عن ضرورة قيام الشعر على التغيير ا

ياح في النقد القول غير محرج العادة وهو ما يقابل مفهوم النز

(، ويشير الباحث إلى التجديد الصطلحي عند 40المعاصر)

قوال التي ليس فيها 
أ
قاويل" لل

أ
لفاظ" ال

أ
ابن رشد كاستعماله ا

من معنى الشعرية إل السم، و"اإلدارة والستدلل"، لكن 

هذه المصطلحات في الواقع قد وردت عند السابقين لبن رشد 

قاويل" بالمعنى ا
أ
لذي قصدها ابن رشد وردت عند فلفظة "ال

ما "اإلدارة والستدلل" فوردا بهذا اللفظ 41ابن سينا)
أ
(، ا

 ( 42نفسه في ترجمة متى. )

وفي سياق مشابه يستعيد "سامي سليمان" جهد ابن 

رشد عبر قراءة إيجابية ترصد إسهامه )الُمجهض( في إثراء 

دبية العربية، وهو ينطلق من مفارقة 
أ
نواع ال

أ
"حضور نظرية ال

ي حضور 43الفكرة وغياب النموذج الجمالي الذي تنظر له")
أ
(ا
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رسطية وغياب الدراما اليونانية نفسها، 
أ
النظرية الدرامية ال

 لتقييم هذا الجهد الرشدي.

حمد درويش" 
أ
وقد انتقد "سامي سليمان" قراءة "ا

نه كما يقول:" تعامل مع تلخيص ابن رشد في ظل 
أ
السابقة ل

 
أ
صل ال

أ
رسطي، ومن ثم انزلقت قراءته إلى بعض تغييب تام لل

ى فيما قدم ابُن رشد نوعا 
أ
المزالق التي تعود إلى تصور ضمني را

نية لمتن 
أ
من البتكار "الخالص". وهذا ما ل تثبته القراءة المتا

تلخيص ابن رشد في علقته بالترجمات العربية "الصحيحة" 

رسطو
أ
 (44)". الحديثة لنص ا

رم غير مبرر فقراءة ولكن مثل هذا الحكم الصا

حسنت اقتناص بعض مكامن التجديد الواضحة 
أ
"درويش" ا

في تلخيص ابن رشد مثل إشارته إلى فكرتي الوحدة والنزياح 

ن "سامي سليمان" ل يقوم في الواقع إل باستكمال 
أ
عنده، كما ا

ما شرع فيه "درويش" حين يدعو إلى قراءة تلخيص ابن رشد 

إنعاش التفكير النقدي والبلغي من خلل منظور يسعى " إلى 

(  فقد تعامل "سامي سليمان" نفسه مع تلخيص 45العربي".)

ابن رشد بوصفه" محاولة ضمنية إلعادة بلورة بعض جوانب 

دبية في التراث العربي".)
أ
نواع ال

أ
 (46نظرية ال

وقد حاول الباحث تلمس معالم نظرية نقدية سردية 

ساسي كامنة في التلخيص، وهذا هو في 
أ
الواقع المشروع ال

لبحثه كما ُيستشف من قوله:" ...بقدر ما كان ابن رشد يسعى 

رسطو وتصوراته الخاصة بالتراجيديا وبنيتها في 
أ
فكار ا

أ
إلى فهم ا

ضوء منتجات الثقافة العربية الوسيطة، وفي ضوء منظومتها 

دبية، فقد كان يوازي ذلك السعَي التفاٌف متكرر 
أ
نواع ال

أ
في ال

نب جديدة من العناصر الجمالية والبنائية والوظيفية إلى جوا

ني، 
 
نواع النثرية السردية والشعرية وبالقص القرا

أ
المتصلة بال

رسطو 
أ
فكار ا

أ
التي كان ابن رشد يجد فيها روافد صالحة لتطبيق ا

عليها. وذلك ما كان يمنح عمل ابن رشد خصوصية متميزة، 

نواع  وكان يهيئ له إمكان اإلسهام في تغيير نظرية
أ
منظومة ال

دبية في الثقافة العربية القروسطية".)
أ
 (   47ال

ن الباحث يحاول التقريب بين التلخيص   
أ
ويبدو ا

رسطي بحيث يبدو ابن رشد منظرا سلبيا 
أ
الرشدي والمتن ال

للدراما، فهو يطنب في الحديث عن إشارة ابن رشد إلى 

ي هيائت الشاعر وإشارات
أ
دائي في القصيدة ا

أ
ثناء الجانب ال

أ
ه ا

خذ بالوجوه" 
أ
و ما سماه ابن رشد "اإلشارات وال

أ
اإللقاء ا

مستعيدا ما سبق له تناُوله بتفصيل مسهب في ك تاب 

ن" 48"تلخيص الخطابة".)
أ
( ويخلص الباحث في تحليله إلى ا

برز الجوانب التي انجلت عنها محاولة ابن رشد 
أ
جانبا من ا

رسطية على قصيدة المديح الع
أ
ربية تطبيق المفاهيم ال

دائي لقصيدة المدح على 
أ
القروسطية هو تعامله مع التقديم ال

ضواء عليها 
أ
نه جانب من الجوانب التي يجب تسليط ال

أ
ا

ساسية من 
أ
نه وسيلة ا

أ
رسطي ل

أ
وفهمها من منظور التصور ال

الوسائل التي تكمل ،فيما يقرر ابن رشد، التخييل الموجود 

نفسها من قبل التشبيه
أ
قوال الشعرية ا

أ
والوزن واللحن،  في ال

وذلك ما تجلى في مصطلحين من المصطلحات التي ربما كان 

ولى في تعامله مع 
أ
الناقد العربي القروسطي يستخدمها للمرة ال

الشعر العربي "الغنائي" وهما مصطلحا القاص 

 (    49والمحدث".)

دائي في الشعر 
أ
لكن الوصل بين الجانب ال

عل ومقصودا من ومصطلحي القاص والمحدث هنا يبدو مفت

طرف الباحث ليصل إلى استنتاج ل نراه متماسكا. فهو 

تي:" فالقاص والمحدث في المديح 
 
يستشهد بقول ابن رشد ال

ن تكون هيئة قوله وشكله هيئة محق ل شاك وهيئة 
أ
ينبغي ا

ن "ما قدمه ابن رشد يعد 50جاد ل هازل...الخ")
أ
( ليستنتج ا

قادرة من ناحية  صياغة متماسكة من ناحية، كما كانت

خرى، على اإلسهام في تغيير عديد من توجهات النقد العربي 
أ
ا

قل تقدير تعديلها 
أ
و على ا

أ
الوسيط تجاه الشعر الغنائي، ا

ن الصياغة  ( وهو51)". تعديلت مؤثرة في هويتها
أ
يقصد بذلك ا

نها إقحام البعدين الدرامي 
أ
رسطو كان من شا

أ
الرشدية لنظرية ا

نقدية للشعر العربي. ولكن الباحث والسردي في النظرية ال

ابتعد عن مقصد ابن رشد فهو حين يتحدث عن القاص 

إنما يقصد الشاعر  -ربما؟ متابعة لحرفية الترجمة  -والمحدث

تحديدا ففي الصفحة التالية مباشرة يقول ابن رشد:" وقد يجب 

قاويل الخرافية، 
أ
جزاء صناعة المديح ستة: ال

أ
ن تكون ا

أ
ا

، والعتقادات، والنظر، واللحن. والدليل والعادات، والوزن 

ن كل 
أ
. مشبه ومشبه بهقد ينقسم إلى قول شعري على ذلك ا

ه  ه ثلثة: المحاكاة، والوزن، واللحن. والذي ُيَشبَّ والذي به ُيَشبَّ

يضا: العادات والعتقادات والنظر
أ
( من 52)". في المدح ثلثة ا

و القاص ليسا في التص
أ
ن المحدث ا

أ
ور الرشدي إل الواضح إذن ا

الشاعر وعملهما يقتصر على المحاكاة عن طريق التخييل 



 ايض بن يوسفر                       حد الشعر بني أ رسطو وابن رشد                                                                                                 

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                             212                          جمةل ال

مثال والقصص 
أ
ما موقف ابن رشد من ال

أ
و التشبيه. ا

أ
الشعري ا

وضحناه.
أ
ن ا

أ
 نفسها فقد سبق ا

ول  –إن قيمة القراءات السابقة لتلخيص ابن رشد 

تكمن في استعادتها اإليجابية لجهد  -ندعي استقصاء ما فيها

ي النظرية النقدية ابن رشد ووض
أ
نسب ا

أ
عه في سياقه ال

خرى ل يتسع المجال 
أ
العربية، وهي بذلك، مع قراءات ا

(، تعيد العتبار لفيلسوف قرطبة الذي تحّمل وحده 53لتناولها)

ن
أ
صلية، خطيئة الترجمة السريانية، فرغم ا

أ
  وزر الخطيئة ال

رسطو قبل ابن رشد من خلل ترجمة متى 
أ
العرب عرفوا ك تاب ا

يونس وشرح الفارابي في ك تابه "رسالة في قوانين صناعة بن 

ن 
أ
الشعر"، ثم شرح ابن سينا في ك تاب "الشفاء"، إل ا

خير في الترتيب -تلخيص ابن رشد لك تاب "فن الشعر" 
أ
وهو ال

وفى من اهتمام الباحثين،  -الزمني
أ
قد حظي بالنصيب ال

م غربيين جن
أ
كانوا عربا ا

أ
كبر من هؤلء سواء ا

أ
حوا والقسم ال

إلى محاكمة فيلسوف قرطبة، ووصمه بسوء الفهم لمقاصد 

رسطو.
أ
 ا

 ابن رشدمحاكمة 

ولعل في طليعة المنتقدين لفيلسوف قرطبة بعض 

المفكرين والنقاد العرب، مثل إحسان عباس الذي يكاد 

ي  رشد يقتصرتعامله مع تلخيص ابن 
أ
خطائه" ا

أ
على إحصاء "ا

ن 
أ
نهما المديح والهجاء، وظنه ا

أ
فهمه للتراجيديا والكوميديا ا

المحاكاة هي وجها التشبيه، وتسميته للعقدة بالقول الخرافي، 

وتسميته جزءي النقلب والنكشاف بالدارة والستدلل، 

ن البطل المسرحي هو الممدوح.  لمعناهما،وعدم فهمه 
أ
وظنه ا

ي  ( وهو يرى 54)
أ
ن الغاية التي وضعها ابن رشد نصب عينيه، ا

أ
ا

جعل ك تاب الشعر عمليا ومفيدا من خلل ربطه بالشعر 

الشعر، العربي، هي السبب في انحرافه بعيدا بمدلول ك تاب 

ن  ( وإلى55)
أ
ى ا

أ
مثل هذا القول ذهب عبد هللا إبراهيم الذي را

واقتراح  اليونانية،ابن رشد بلجوئه "إلى حذف النصوص 

يكون قد تخطى هدفه كشارح إلى معرف  العربية،وص النص

رسطو. وفي هذه المهمة لم يحالفه النجاح
أ
 ( 56)". بتصور ا

ما ابراهيم حمادة فيرى ان تلخيص ابن رشد لك تاب 
أ
ا

عمال عربية 
أ
خر بسوء فهم ما سبقه من ا

 
ثر هو ال

أ
رسطو " متا

أ
ا

تعرضت لك تاب "فن الشعر" بل ويزيد عليها سوءا. فهو فهم 

رسطو المخطوءة مسبق 
أ
عربي مفروض فرضا على تعاليم ا

 ( 57"كذا" والمطبقة تطبيقا حرفيا فاسدا".)

إن مثل هذه القراءات السلبية لمفاهيم ابن رشد 

خضر جمعي" 
أ
في تعقيبه  -والفلسفة السلميين كما يقول "ال

على قراءة عصام قصبجي وهي شبيهة بها في تخطئة صاحب 

رسطو بينما كان عليها قائمة على مقاب  -التلخيص
أ
فكار ا

أ
لتها با

ن الفلسفة المسلمين "يبنون منظومة 
أ
ن تنطلق من حقيقة ا

أ
ا

رسطو، ومندرجة عموما في سياق النظرية 
أ
فكرية مستقلة عن ا

دبية العربية
أ
 ( 58)". ال

نها في تقديرنا فوتت على نفسها فرصة إعادة 
أ
كما ا

اعتبارها ب-العتبار لجهد ابن رشد، ومعه الثقافة العربية 

عبر الموازنة بين مفهومين  -المحضن الحقيقي للشعر

متغايرين للشعر: المفهوم الملتبس " التراجيديا/الملحمة" في 

الثقافة الغربية، والمفهوم الخالص"الغنائية" في الثقافة 

   العربية.

صداء الواعية 
أ
حد ال

أ
وربما كان النقد العربي لبن رشد ا

و غير الواعية للنقد الذي 
أ
 باكرا في القرن التاسع عشر من ا

أ
بدا

طل على  Ernest Renan "إرنست رينان" خلل
أ
الذين ا

الثقافة العربية من شرفة متعالية، فقد استند على نظريته 

ن الشعوب السامية
أ
ري ليقرر ا

 
 -العنصرية في تفوق العرق ال

عمال هوميروس  -ومنها العرب طبعا
أ
عاجزة عن هضم وتذوق ا

فلطون، ليخلص من ذلك إلى  وبنداروس وسوفوكليس
أ
وحتى ا

دب اإلغريقي )يقصد 
أ
خطاء ابن رشد في فهم شواهد ال

أ
ن ا

أ
ا

رسطو( مدعاة للبتسام. )
أ
 (59الواردة في ك تاب ا

" ابن رشد إنما حمل لواءها 
أ
كبر  إدانة ل "خطا

أ
لكن ا

رجنتيني العالمي 
أ
في   Jorge Luis Borges بورخيسالروائي ال

ى قصته "بحث ابن رشد" حيث يص ور فيها مفارقة حسبما تبدَّ

له: فمن جهة يعجز فيلسوف قرطبة عن فهم المقصود من 

رسطو..
أ
رغم  كلمتي تراغوذيا وكوميذيا في ك تاب "فن الشعر" ل

فروديسي بحثا، كما فعل مع نسخ 
أ
رهق شروح السكندر ال

أ
نه ا

أ
ا

بي بشر متى دون جدوى..
أ
 النسطوريين حنين ابن اسحاق وا

يتصفح معجم المحكم لبن سيده )طبعا ثم يتجه إل مك تبته ل

ن يجد ابن رشد الكلمتين في المعجم فاإلشارة 
أ
من المستحيل ا

إلى المعجم ليست عبثية، ولكنها محاكمة ضمنية  من 

بورخيس للثقافة العربية التي جهلت تماما مدلول الكلمتين 

سفل، 
أ
طفال شبه عراة يتسلون في ال

أ
مل ابن رشد ا

أ
(..بعدها يتا
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خر، كان يؤدي  في الفناء
 
حدهم، معتليا ك تفي ال

أ
الضيق، ا

بوضوح دور المؤذن، بعينين مغمضتين كان يتلو النداء: ل 

ما الذي كان يحمله، ساكًنا، فكان يمثل 
أ
إله إل هللا، ا

خر، منحنيا على التراب وجاثيا على 
 
المئذنة، بينما كان ا

 ( 60ركبتيه، يمثل جموع المصلين. )

بو وفي حوار دار بمنزل الع
أ
ني فرج، يروي ا

 
الم القرا

ه في رحلته إلى الصين. حيث 
 
القاسم صديق ابن رشد ما را

قاده تجار مسلمون إلى بيت خشبي كان بعض الناس داخله 

خر على سطحه وكان بعض 
 
كلون ويشربون، وبعضهم ال

أ
يا

خر )من 
 
الذين على السطح يلعبون بالطبل والعود وبعضهم ال

قنعة قرمزية يصلون خمسة عشر إلى عشرين فردا( يرت
أ
دون ا

ثر للسجن ويمتطون 
أ
ويغنون ويتحدثون.. كانوا ُيسجنون ول ا

ثر 
أ
ولكن سيوفهم من قصب،  ويحاربون لمركوبالجياد ول ا

ويموتون لكنهم سرعان ما يقومون.. ويتبع هذه القصة حوار 

ن القوم كانوا يؤدون قصة فيقول فرج: 
أ
بو القاسم ا

أ
يشرح فيه ا

في هذه الحالة لم تكن ثمة حاجة لعشرين رجل، فقاص واحد 

ي شيء مهما بلغ من تعقيد. فوافق جمع 
أ
ن يروي ا

أ
يستطيع ا

 ( 61كم القاطع. )المتحاورين على هذا الح

ن الجواب عن سؤال ابن رشد 
أ
تكمن المفارقة هنا في ا

مام عينيه. فالتراجيديا والكوميديا ليستا إل فن المسرح 
أ
كان ا

مام ناظريه، وما كان يؤديه 
أ
وهو ما كان يؤديه الصبية ا

الصينيون على السطح، لكنه بانغلقه في عالمه النظري الذي 

سلمية المنغلقة التي يرمز لها ترمز له المك تبة وثقافته ال

ني، عجز
 
عن فهم  -وهو المؤول الضليع -"فرج" العالم القرا

تلك الشارات التي كانت ك فيلة بإضاءة مدلول الكلمتين 

رقتاه.
أ
 اللتين ا

إلى  تومئ فيهابثقل الرموز التي -تبدو قصة بورخيس 

محاكمة صريحة، عبر ابن رشد،  -الحضارة العربية اإلسلمية

الثقافة، ونظرة من شرفة غربية متعالية للشرق، تتصور لهذه 

و خلل في بنية الثقافة 
أ
داء نقصا ا

أ
غياب المسرح وفنون ال

 العربية. 

 -في سياق دراستنا –واإلشارة إلى قصة بورخيس 

ديب العالمي جعل محاكمة ابن 
أ
ليست ترفا، فبورخيس ال

رشد علنية، كونية، يتردد صداها، ليس عبر المقالت 

كاديمية المتخصصة فحسب وا
أ
وهي ك ثيرة ل  -لدراسات ال

يضا من خلل الوسائط  -(62يتسع المقام إلحصائها )
أ
بل ا

ديل فان 
 
السمعية البصرية الحديثة، فالفيلسوفة الفرنسية ا

تستدعي في سياق حوار  -مثل –  Adèle Van Reeth ريت

 إذاعي فرنسي عن الترجمة وصعوباتها واستحالتها نموذج ابن

رسطو "فن الشعر")
أ
(، والممثل 63رشد في تلقيه لك تاب ا

 قصة بورخيس عن  Serge Rankoالفرنسي سيرج رانكو 
أ
يقرا

مام الجمهور في مسرح لكريي  ي بمرسيليا. )
أ
 ( 64ابن رشد ا

" ابن رشد
أ
صبح "خطا

أ
ثير من قصة  –إذن، لقد ا

أ
بتا

بورخيس هذه وعبر اإلذاعة والفيديو ووسائط التواصل 

ضواء الكاشفة!    -الفتراضية للقرن الواحد والعشرين 
أ
 تحت ال

وقد رصد "عبد الفتاح كيليطو" في قصة بورخيس هذه 

تناقضا جوهريا، فالقصة تصور عجز ابن رشد عن فهم كلمتي 

وكوميذيا، ولكن ابن رشد الذي يجهل اإلغريقية كان  تراغوذيا

يعمل على الترجمة العربية للترجمة السريانية للنص اإلغريقي 

ي على ترجمة لترجمة، إذا كان هذا هو الحال 
أ
كما يقول  –ا

وكانت النسخة العربية هي التي تقع تحت بصر ابن  -كيليطو

سب رشد فكيف اصطدم بالمصطلحين المذكورين؟ إن هذا ح

كيليطو يؤدي إلى نوع من الرتياب في نص بورخيس: فهو 

ن ابن رشد الذي يجهل الغريقية كان 
أ
يمنحنا النطباع ا

يشتغل على النص الغريقي ل "فن الشعر" وكان من واجبه 

ن يترجم هاتين الكلمتين المريبتين. )
أ
 ( 65الشخصي ا

بو بشر متى الذي 
أ
لكن المسئول عن هذه الترجمة هو ا

و  -بل ري–
أ
ن ابن رشد قد اعتمد على ترجمته الخاطئة ا

أ
ا

حتى على افتراض إدراكه لمدلول  -الضطرارية فلم يكن متى 

مخطائ في ترجمتهما على التوالي  -الكلمتين تراغوذيا وكوميذيا

فضل. )
أ
نه لم يكن يمتلك خيارا ا

أ
 ( 66بالمديح والهجاء ل

همية مقال كيليطو تكمن في مرافعته عن ابن 
أ
إن ا

ي رشد
أ
ول ا

أ
صله ال

أ
 إلى ا

أ
مًنا عن اللغة العربية، برد الخطا ، وضِّ

 إلى اللغة السريانية والمترجم السرياني.

ما الكاتب الفرنسي ويليام ماركس
أ
، William Marxا

" : في سياق استشهاده بقصة بورخيس عن ابن رشد يقولف

وروبيين( ابن رشد، 
أ
مام التراجيديا اإلغريقية كلنا )يقصد ال

أ
ا

ما لكن ابن ر 
أ
نه ل يدري، ا

أ
قل ا

أ
شد كان يدري على ال

وروبيون فيتوهمون معرفة التراجيديا التي لقنت لهم في 
أ
ال

سخيلوس ويوريبيديس 
أ
المدرسة وعرفوا ك تابها مثل ا

وسوفوكليس... بينما هم يجهلونها في الحقيقة...فما يفصلهم 
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عن التراجيديا اليونانية هو اللغة والدين والثقافة التي لم تعد 

وروبيين والتراجيديا نف
أ
ن ما يقف سدا بين ال

أ
هم ا

أ
سها، وال

دباإلغريقية هو 
أ
 (67)". ال

ن ذهبت إليه 
أ
يذكرنا هنا "ويليام ماركس" بما سبق ا

رسطو بتحويله المسرح من فن 
أ
"فلورنس ديبون" حين اتهمت ا

دبي مك توب، لكنه هنا ل ُيَحمل 
أ
دائي مرئي ومسموع إلى فن ا

أ
ا

 
أ
رسطو بل لل

أ
وروبيين في القرن الثامن عشر وما المسئولية ل

دائية 
أ
دب المك توب على الطبيعة ال

أ
بعده، حيث هيمن ال

 للمسرح.

مبرتو إيكو"
أ
ما "ا

أ
ن المثالفيرى  Umberto Ecoا

أ
 ا

ك ثر وضوحا عن سوء الفهم الثقافي الذي يحدث بدوره 
أ
ال

رسطو"فن 
أ
سلسلة من الهفوات اللغوية نجده في ترجمة ك تابي ا

ولى ابن رشد الذي 
أ
الشعر" و"الخطابة" كما ترجمهما للمرة ال

كان يجهل اليونانية، ول يعرف إل القليل النادر من السريانية. 

رشد" ليعقب عليها  يستدعي قصة بورخيس "بحث ابن ( ثم68)

قائل: "ينسب القراء هذه الحالة اللمعقولة إلى مخيلة 

بورخس، ولكن ما يقصه هو ما حصل بالضبط لبن رشد. كل 

ساة، ُيحال في تعليق ابن رشد على 
أ
رسطو على الما

أ
ما يحيله ا

و المدح. 
أ
الشعر، وعلى ذلك النوع الشعري الذي هو الهجاء ا

تمثيل، ولكنه تمثيل لغوي. هذا الشعر الخطابي يستعمل ال

عمال الفاضلة، ولذا 
أ
هذا التمثيل يهدف إلى الحث على ال

خلقية للشعر 
أ
خلقية. بطبيعة الحال، هذه الفكرة ال

أ
فغايته ا

ساسية الوظيفة 
أ
رسطو حول ا

أ
ر ا تمنع ابن رشد من فهم ُمتصوَّ

 ( 69)". التنفيسية )ل التلقينية( للفعل التراجيدي

ويل سبب استحالة إدراك  لم يجهد إيكو نفسه  
أ
في تا

رسطو، لقد اقتصر 
أ
ابن رشد للبعد الدرامي المسرحي في ك تاب ا

خطاء ابن رشد، بينما كان 
أ
عمله هنا على إحصاء فيلولوجي ل

ن يتوقف -عليه، وهو السيميائي المؤول و"العبر
أ
مناهجي" ا

مليا عند شواهد ابن رشد العربية ويوازن بين نمطين من تلقي 

دائيالشعر: النم
أ
السردي الذي يحصره في  -ط اليوناني ال

والنمط العربي الغنائي الذي يخلصه من  والملحمة،المسرح 

ن 
أ
كل علقة بالسرد والدراما. إن هاتين الرؤيتين يستحيل ا

صلي، وهو 
أ
تلتقيا، وذلك في تقديرنا، لسبب واضح، وا

فق الجمالي اليوناني بالمسرح 
أ
التباس مفهوم الشعر في ال

فق الجمالي والملحمة
أ
صالة مفهوم الشعر في ال

أ
، ونقاء وا

لقرون عديدة عند الغرب لقد استمر هذا اللتباس ، والعربي

و الغنائي عن التباسه المزمن 
أ
فلم ينفك الشعر الخالص ا

ر إلى مشارف  بالدراما والسرد إل عبر مسار تطهيري طويل عمَّ

دة العصر الحديث، كما تبينه المقاربة الجينيالوجية لول

وروبا.
أ
  الشعر الغنائي في ا

لى غنائية العصر رحلة الشعر من "بويطيقا رسطو ا 
أ
" ا

 الحديث

-إن الشعر الغنائي، في المنظور النقدي اإلغريقي

الروماني ليس هو الشعر المقروء ولكنه، كما يقول الكاتبان 

 René Martin, Jacques "روني مارتين" و"جاك غايار"

Gaillard،  لف من كلماته
أ
ي الذي تتا

أ
الشعر الُمَغّنى ا

لة موسيقية معينة وخاصة الربابة 
 
غنية ٌتؤدى بمصاحبة ا

أ
 Laا

lyre  و ممثلة
أ
...إن كلمة الفنان الغنائي كانت تعني ممثل ا

و 
أ
غنية مقابل الفنان الدرامي الذي يقول ا

أ
حدهما ا

أ
يؤدي ا

 (  70يحاكي. )

ن شعر منفرد والشعر الغنائي اإلغريقي ينقسم إلى نوعي

غاني الشعبية، وشعر الجوقة الجماعي ذي 
أ
صوله إلى ال

أ
تعود ا

صول الدينية، لكن هذا الشعر الغنائي يعد نوعا عتيقا في 
أ
ال

إلى مرحلة ما  -حسب ما يذهب إليه الباحثان -اليونان ينتمي 

دباء، لقد 
أ
دب، فلم يكن الشعراء الغنائيون يعدون ا

أ
قبل ال

دبا  زال الشعر الغنائي ليقوم
أ
على رماده الفن الذي كان يعد ا

 (71المسرح. ) حقيقيا:

 Nadine Le وفي سياق مشابه تشير "نادين لومور"

Meur  ن المدونة الغنائية اليونانية شديدة التنوع
أ
إلى ا

والتباين بحيث تختلف من حيث اللهجة والوزن والموضوعات 

عياد الدينية...الخ)
أ
(. 72التي تتنوع بين الزواج والحداد وال

نه يجعل من 
أ
وهذا التنوع الذي تشير إليه الباحثة ل شك ا

العسير الحديث عن نوع شعري محدد له خصائصه الثابتة. 

ن الشعر الغنائي في اليونان القديمة 
أ
حسب ك ثير  -والواقع ا

دبيا ثابتا ومتماسكا وواضح  -من الباحثين
أ
بدا نوعا ا

أ
لم يكن ا

                                 المعالم.                            

نواع 
أ
برز الباحثين المتخصصين في ال

أ
ولعل من ا

لة "كلود كالم"
أ
دبية اإلغريقية الذين تناولوا هذه المسا

أ
 ال

Claude Calameنه رغم إشارة المصادر  الذي   يلحظ
أ
ا

دبية التاريخية إلى وجود شعر غنائي في اليونان القديمة 
أ
ال
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غنية يلقيها 
أ
دائه بوصفه ا

أ
فرد هو الشاعر نفسه وتصحبه في ا

نس 
أ
ن بعض الدراسات الحديثة التي استا

أ
نغام القيثارة، إل ا

أ
ا

ن الكلمة 
أ
ثبتت له ا

أ
والمشتقة التي تعني الغنائي  Lyriqueبها ا

خر تعود للعهد اإلسكندري  Lyreالربابة  من
أ
 (73)المتا

 -وفي تتبعه لتطور مفهوم الشعر الغنائي عند الرومان

من "شيشرون" إلى نهاية  -بوصفهم حملة التراث اإلغريقي

القرن الرابع بعد الميلد عند النحوي الروماني "ديوميد" 

نه رغم تقنين الشعر الغنائي في تلك المرحلة 
أ
يلحظ "كالم" ا

نه الشعر الذ
أ
دبيا حيث تم تعريفه با

أ
ي ينشد بوصفه نوعا ا

ن مفهومه ظل غامضا. ويعود سبب هذا 
أ
بمصاحبة الربابة، إل ا

باء المؤسسين  -حسبه–الغموض 
 
ن مفهوم الشعر عند ال

أ
إلى ا

دبي 
أ
رسطو( ينصرف )اإلغريقي للنقد ال

أ
فلطون وتلميذه ا

أ
ا

حصرا إلى الصيغ السردية )القصصية( وهي: التراجيديا 

 
 
ستاذ والتلميذ والملحمة والكوميديا، فالفن الشعري كما را

أ
ه ال

ن يكون سرديا. )
أ
 (74ل يمكن إل ا

إن ما يذهب إليه "كلود كالم" هنا مهم جدا في سياق 

فلطون مسئولن عن غموض مفهوم 
أ
رسطو وا

أ
دراستنا هذه: فا

ي الشعر الخالص المنفك عن الدراما 
أ
الشعر الغنائي، ا

دبي كان
أ
باء المؤسسين للنقد ال

 
 والسرد، فهما بوصفهما من ال

ن يحددا بدقة خصائص الشعر الغنائي وما يميزه عن 
أ
عليهما ا

نواع الشعر، ولكن كل تنظيرهما انصرف إلى الصيغ 
أ
بقية ا

ي 
أ
السردية في التراجيديا خاصة، وفي الملحمة والكوميديا، ا

نهما ببساطة شديدة: لم ينظرا للشعر إطلقا!!
أ
 ا

وقد ظل الشعر الغنائي، فعل، رهينة لهذا الغياب 

مي حتى العصر الوسيط حيث ظهر في جنوب فرنسا الدرا

شعراء التروبادور الذين يعدون حسب الدارسين المتخصصين 

 وميشال زينك ،Bertrand Darbeau مثل برتران داربو

Michel Zinc، شارل باينجون و Jean Charles Payen، 

 (75) المؤسسين الفعليين للشعر الغنائي.

ين جاء ولكن السؤال الذي ل بد من 
أ
طرحه هو: من ا

 شعر التروبادور؟

 الهتمام بشعر التروبادور إل في العصر 
أ
لم يبدا

ي منذ نشر رينوار Nykl A.R النابليوني كما يقول نيكل
أ
، ا

Raynouard  مختارات لشعراء  1821-1816بين سنتي

وروبا 
أ
التروبادور في ستة مجلدات. ثم انتشر الهتمام بهم في ا

مريكا.
أ
  (76) وا

ة فن وقد 
أ
نجب هذا الهتمام عدة نظريات حول نشا

أ
ا

هو هيمنة  -باطمئنان-ما نلحظه التروبادور الشعري، لكن

ندلسي لشعر 
أ
صل العربي ال

أ
ي نظرية ال

أ
النظرية العربية ا

صل شعر 
أ
التروبادور على ما عداها، فهذه النظرية  التي تحصر ا

ندلسية
أ
زجال ال

أ
ت كانت إلى وق التروبادور  في الموشحات وال

فالفرنسي  ،ليس بالبعيد مستبعدة تعصبا ضد العرب

الذي تقوده بحوثه إلى اك تشاف  Le Gentil"لوجونتي"

زجال "ابن قزمان" وقصائد "غيوم 
أ
التطابق في الشكل بين ا

قدم شعراء التروبادور، يتجاهل هذه  Guillaume IXالتاسع"
أ
ا

طروحة المضادة 
أ
النتيجة ويكشف بصراحة عن ميله النفسي لل

ي المسيحي اللتيني" لهذا الت
أ
صل الديني " ا

أ
ي تذهب إلى ال

دنى تبرير علمي لموقفه.
أ
  (77) الشعر دون ا

ما جونروى 
أ
ساسي لدارسي شعر -Jeanroyا

أ
وهو مرجع ا

ن يعلن سنة  -التروبادور 
أ
ن النظرية العربية هي  1899فبعد ا

أ
ا

سطورة خالصة، يعود في عمله المهم الصادر سنة 
أ
مجرد ا

نه لم يعد من  عن "الشعر 1934
أ
الغنائي للتروبادور" ليقرر ا

ة ذلك الشعر. )
أ
 ( 78الممكن استبعاد الفرضية العربية لنشا

نصار في 
أ
لقد اك تسبت النظرية العربية المزيد من ال

 القرن العشرين كما يلحظ ذلك إيميليو غارثيا غوميث

Emilio García Gómez (79 "ومن هؤلء " نيكل ،) الذي

ة فن التروبادور ليقر في يستعرض مختلف 
أ
النظريات حول نشا

ك ثر حيوية.
أ
ن النظرية العربية هي ال

أ
 (80) النهاية با

، وهو بدايًة Irénée Cluzel كلوزيلوكذلك إيريني 

يتساءل عن سر الظهور المفاجئ لشعر التروبادور ومفهوم 

و الرقيق 
أ
الذي يقدم لنا  Fin’Amorالحب المهذب ا

 -د مثال لها في التراث اإلغريقيسيكولوجية في الحب ل يوج

ثر لشعر (81) الروماني.
أ
ي تا

أ
طروحة من ينفون ا

أ
ثم يناقش ا

التروبادور بمصادر من خارجه مفضلين التعامل معه بوصفه 

ت تلقائيا، فهذا الحل حسب الباحث هو 
أ
ظاهرة معجزة نشا

شد بعدا عن العلم في الوقت نفسه.
أ
شد سهولة وال

أ
 (82) ال

صل اللتيني لشعر 
أ
طروحة القائلين بال

أ
كما يناقش ا

ول باعتبار الشعر اللتيني الوسيط 
أ
التروبادور داحضا إياها، ا

لرجال الدين ولم يكن العامة يعرفونه، وثانيا  -حصرا –موجها 

ن المؤلفات البلغية والعروضية اللتينية المؤلفة في العصر 
أ
ل

دعي بعض الباحثين والتي ي الشعر،الوسيط والمخصصة لفن 

ثر الشعراء التروبادور بها ظهرت بعد كبار الشعراء التروبادور 
أ
تا
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نها كانت مؤلفات مدرسية  وماركبرو،مثل غيوم التاسع 
أ
كما ا

ذات طابع تعليمي وكانت مخصصة لتثقيف رجال الدين 

  (83) حصًرا.

ن يستعرض الباحث مختلف النظريات حول 
أ
وبعد ا

ة شعر التروبادور ل ي
أ
طروحة العربية نشا

أ
خفي افتتانه بال

عمال ريبيرا وبيدال وغيرهما عن التشابه بين شعر 
أ
مستلهما ا

ندلسي خاصة.
أ
  (84) التروبادور الفرنسي واإلسباني والزجل ال

ما روبير بريفو   
أ
ن ينفي نفيا ف Robert Briffault ا

أ
بعد ا

ثر شعر التروبادور بالمصادر اللتينية التي ل
أ
 قاطعا إمكانية تا

ن يجري تشبهه في شيء، وبعد 
أ
مقارنات عديدة بين قصائد ا

شكالها ومضامينها والشعر العربي 
أ
ندلسي،التروبادور في ا

أ
 ال

ن جميع القصائد التي 
أ
ول سيما الزجلي منه، يتوصل إلى ا

قدم شعراء 
أ
وصلتنا من غيوم دي بواتييه )غيوم التاسع( ا

اإلسبانية  التروبادور تتطابق تماما في خصائصها مع القصائد

يضا لدى قسم كبير من 
أ
الموريسكية. وهو ما لحظه الباحث ا

قصائد شعراء لحقين لغيوم التاسع مثل ماركبرو وسيركامون 

 (85) وغيرهما.

ما ليفي بروفنسال
أ
بوة  Provençal-Léviا

أ
الذي يؤكد ال

ندلسي تجاه التروبادور فيتساءل في 
أ
الروحية للشعر الشعبي ال

ندلسي على شعر 
أ
نهاية مقاله عن "مؤثرات الشعر الشعبي ال

التروبادور":" .. لماذا إذن ينفر المجتمع اإلقطاعي من العتراف 

وحت له 
أ
غراض التي ا

أ
ندلسية اإلطار وال

أ
خذه عن الحضارة ال

أ
با

ولى محاول
أ
لف باء شعره الغنائي با

أ
شبه با

أ
ته الشعرية، وهي ا

 ( 86الذي لم يكن حين ذاك يتجاوز حدود اللعثمة؟!".)

نها تربط بوضوح بين 
أ
وملحظة بروفنسال مهمة جدا ل

وروبا، هذا 
أ
ة النوع الغنائي في ا

أ
ندلسي الزجلي ونشا

أ
الشعر ال

ولى.
أ
نذاك في مراحله ال

 
 النوع الذي كان ا

ن الشعر الغنائي إذن يمكننا القول باط
أ
مئنان ا

ثير من الموشحات 
أ
 بتا

أ
وروبي الذي ابتكره التروبادور إنما نشا

أ
ال

ندلسية وكذلك الشعر العربي الغنائي عامة 
أ
زجال ال

أ
وال

ي 
أ
ندلسي، وهو را

أ
ول للشعر ال

أ
باعتباره المحضن والملهم ال

يستقر عليه ك ثير من الباحثين اليوم مثل "مارتين برودا" 

Martine Broda ي دراسة لها عن "الغنائية والغنائية ف

العاشقة"، وتحديدا في سياق تناولها لقصيدة من قصائد 

"الحلج" حيث ينتمي شاعرنا الصوفي حسبها " إلى هذا الشعر 

ساسي لشعر التروبادور وشعر 
أ
العربي العظيم، المصدر ال

 ( 87دانتي، ومن خللهما لكل الشعر الغنائي الغربي".)

رض صلبة  ولعل من علمات
أ
ي على ا

أ
استقرار هذا الرا

دب الفرنسي والفرنك فوني" الضخم في تناوله 
أ
ن "قاموس ال

أ
ا

نهم، بدون شك،  يقول: Troubadourلمادة التروبادور 
أ
"ا

مراء في  -بوصفهم ورثة للحيوية الموسيقية
أ
الشعرية لبلطات ال

ندلس قد ابتكروا الشعر الغنائي".)
أ
 (  88ال

ن 
أ
ن ندرك ا

أ
مصطلح "الغنائية" لم يظهر في ول بد ا

الدرس النقدي إل في الربع الثاني من القرن التاسع عشر، فقد 

-Jean ظهر هذا المصطلح، كما يقول "جون ميشال مولبوا"

Michel Maulpoix،  في مرحلة" لم تعد فيها الغنائية تدل

خرى، بل كانت تنزع إلى امتصاص 
أ
نواع ا

أ
على نوع شعري بين ا

 (89) ".الشعر كله

نها تكشف 
أ
همية ل

أ
وملحظة "مولبوا" هنا شديدة ال

صبح في 
أ
دبيا على حدة، ا

أ
ن مفهوم الشعر نفسه، بوصفه نوعا ا

أ
ا

العصر الحديث مرادفا للشعر الغنائي: إذن فالشعر ل يكون في 

ن كان في المنظو 
أ
ر المنظور الجمالي الحديث إل غنائيا بعد ا

فلطوني
أ
رسطي" -اإلغريقي "ال

أ
 ملتبسا تماما بالدراما.سرديا ال

 الخاتمة

 إن ما توصلنا إليه من خلل هذا البحث يدفعنا إلى

مراجعة جذرية للموقف السائد من نمط التلقي العربي ل"فن 

رسطي خاصة عند الفيلسوف ابن رشد، وضرورة 
أ
الشعر" ال

اعتبار الموقف الرشدي منسجما مع طبيعة الشعر نفسه، فهو 

رسطية، عن فه -نسبيا–وإن ابتعد 
أ
م بعض حيثيات النظرية ال

خرج من حد الشعر ما 
أ
نه كان موفقا كل التوفيق حين ا

أ
إل ا

قحمه فيه 
أ
ًصا هذا الحد مما ا مثال والقصص، مَخّلِّ

أ
سماه ال

ي التراجيديا والكوميديا والملحمة"
أ
رسطو "ا

أ
، فالفيلسوف ا

ية حدود فاصلة بين 
أ
اليوناني في عمله النقدي الرائد لم يضع ا

دبية، بل حصر الشعر في الفنون الشعر وب
أ
نواع ال

أ
قية ال

المحاكية وهي التراجيديا والكوميديا والملحمة، وهي الفنون 

المباينة لروح وطبيعة الشعر الغنائي الذي غاب تماما في 

رسطو يعد رائدا في النظير المسرحي 
أ
تنظيراته، وإن كان عمل ا

ضا والدرامي عند الغربيين، فإنه في نظرنا قد سبب غمو

روهو اللتباس الذي  والتباسا في حد الشعر، ما  .طويل عمَّ
أ
ا

رسطو يمثل
أ
  -في تقديرنا- ابن رشد فكان تلخيصه لك تاب ا
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هذا اللتباس وفك الرتباط القسري بين  المهاد النظري لتبديد

باعتباره مدخل فلسفيا  ، لو ُاْحسن استثماره،الشعر والمسرح 

ونقديا رائدا، استفاد من الترجمات والشروح السابقة للمتن 

رسطو، 
أ
رسطي، في صياغة نظرية شعرية مباينة لما قدمه ا

أ
ال

مثال 
أ
ي ال

أ
خرج من حد الشعر ما ليس منه، ا

أ
حيث ا

بدع مفاهيم نقدية جديدة كشفت عنها بعض 
أ
والقصص، كما ا

غ القراءات اإليجابية لمتنه، بينما
أ
ب القراءات الحديثة لمالت ا

والمعاصرة لما قدمه ابن رشد إلى نمط من المحاكمات 

المتسرعة اختزلت جهده في نوع من النقل الخاطئ، والترجمة 

لمحنا إليها
أ
صل متجاوزة كل القضايا التي ا

أ
، الشائهة لل

حوال 
أ
ن ابن رشد لم يكن بحال من ال

أ
ومتجاهلة كذلك ا

نه
أ
 الترجمة ل

أ
هو نفسه اعتمد على ترجمة متى  مسئول عن خطا

بن يونس من السريانية إلى العربية، وقد تجلت عبقريته في 

خطاء هذه الترجمة الفادحة وصياغة نظرية نقدية 
أ
تجاوز ا

رسطي، كما تبتعد 
أ
حيان ك ثيرة من المتن ال

أ
واضحة تقترب في ا

عنه في مواضع عديدة محررة بذلك الشعر الغنائي من التباس 

رس
أ
 طي.التجنيس ال

وروبي 
أ
دب والنقد ال

أ
وهو اللتباس الذي عمر في ال

طويل، ولم يتحرر الشعر من سطوة الركح المسرحي إل بفضل 

رصدنا الدور  التروبادور وقدولدة الشعر الغنائي على يد 

المحوري للثقافة العربية في تصدير هذا المفهوم الغنائي للشعر 

وروبا الوسيطة، فهذه الثقافة التي ينتمي إليها فيلسوفنا 
أ
إلى ا

"ابن رشد" هي التي حررت الشعر من هيمنة المسرح 

تي رعت ولدة هذا النوع والملحمة، وكانت بمثابة" القابلة" ال

وروبيا.
أ
ا
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 ملخصال

طبق الم والقانون الدولي اإلنساني ،انتهاكات حقوق اإلنسانموضوع تدابير العفو عن  بالبحث والتمحيصالدراسة  تتناول
مام ،يات استخدام تدابير العفوففي محاولة لضبط كي ،غير الدوليةعلى النزاعات المسلحة 

أ
 ،على نحو يدفع المصالحة والسلم إلى ال

حكام القانون الدولي
أ
تبني هذا  سلطة الدول في والتي تفرض عدم إطالق ،دون إهمال ضرورات إنفاذ العدالة المنصوص عليها في ا

ن وقد .تدابيرالنوع من ال
أ
ك ثر من تجربة لتثبيت دعائم المصالحة الوطنية،  تدابير العفو :خلصت الدراسة إلى ا

أ
اعتمدت بالفعل في ا

نه 
أ
تلك يحظر رسميا  دولي اتفاقيل يوجد صك بل واعتبرت في بعض الحالت المنفذ الوحيد لتحقيق تلك المصالحة، كما ثبت ا

 إذ تدخلت مجموعة التقديرية الواسعة للدول، حصرا للسلطة اعد خاضعي لمفإن تبّني مثل هذه التدابير مع ذلك و .الوطنيةتدابير ال
ساسية في مبادئالقواعد وال من

أ
صبح من المعترف  .لتضبط نطاق تدخل الدولة وحدود سلطتها في هذا المجال القانون الدولي ال

أ
وا

ن به
أ
فراد ا

أ
و  ،قد يتحملون المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب تدابير العفو التي تمنع مقاضاة ا

أ
و جرائم ضد  ،إبادة جماعيةا

أ
ا

و غير ،اإلنسانية
أ
مع قواعد  عن تنافيها التفاقية، فضالا  الدول مع التزامات متنافية ،ذلك من النتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ا

مم المتحدة.و القانون الدولي العرفي
أ
 السياسة العامة لال

 .عدالةال الوطنية، إنفاذالمصالحة  ،اإلنسانيدولي القانون ال ،اإلنسانانتهاكات حقوق  ،العفوتدابير : المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L'étude examine le sujet des mesures d'amnistie traitant de les violations des droits de l'Homme et du 

droit international humanitaire, afin de déterminer les modalités d'utilisation ces mesures d'amnistie de manière 

à permettre la réconciliation et la paix sans pour autant négliger les impératifs de mettre en œuvre la justice 

comme les dispositions de droit international les imposent. Ainsi dit, les mesures d'amnistie ont déjà été 

adoptées dans de nombreux cas dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réconciliation. En sens 

juridique propre, aucun instrument international n’interdit officiellement ces mesures nationales, mais à 

l’encontre, ses dernières sont soumises à un ensemble de règles et de principes fondamentaux du droit 

international.   

Mots clés : Mesures d’amnistie, Violations des droits de l’homme, Droit international humanitaire, 

Réconciliation nationale, Justice. 

Abstract 
The study examines the topic of amnesty measures for violations of human rights and international 

humanitarian law. The aim behind that is to determine the modalities for using amnesty measures in a way that 

allows reconciliation and peace without neglecting the imperatives of enforcing the justice stipulated in the 

provisions of international law.      The study concluded that amnesty measures were already adopted in many 

cases within the framework of implementing reconciliation processes, as it has been proven that there is no 

international instrument that officially prohibits these national measures. However, the adoption of such 

measures is no longer subject exclusively to the broad discretionary power of states, amnesties are now 

regulated by a substantial body of international law.  

Key words: Amnesty measures, Violations of human rights, International humanitarian law, National 

reconciliation, Justice. 
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 مقدمة

 إليهال المصالحة الوطنية تمثّ 
أ
ليات التي تلجا

آ
حد ال

أ
 ا

و صراعات داخلية ،خالفات جذرية الدول التي تعاني من
أ
 ا

جل وقف الصراع
أ
وتحقيق الستقرار. وفي  ،وبناء السلم ،ل

الدول التي شهدت  فيهذا النهج اعتمد  ك ثيرا ما الواقع،

والنتهاكات  ،اضطرابات متفاوتة مصحوبة بحالت من العنف

طبقة لما لقانون الدولي اإلنسانيقواعد الو ،لحقوق اإلنسان

تحّولت المصالحة بل و خالل النزاعات المسلحة غير الدولية،

ن إعادة السلم
أ
ي اتفاق بشا

أ
 .إلى جزء رئيسي من ا

المصالحة الوطنية موضع التنفيذ وطّي  وبغية وضع

حقاد السابقة، عمدت ك ثير من الدول إلى
أ
تبّني  :صفحة ال

حكام حقوق اإلنسانسياسة العف
أ
وقواعد  ،و عن منتهكي ا

غير طبقة خالل النزاعات المسلحة الم القانون الدولي اإلنساني

فقد ، بعض الفقهاءمباركة لدى  وقد وجد هذا التوّجه. الدولية

ن فكرة العفو موجودة Grotiusض الفقيه "جروسيوس افتر 
أ
" ا

 ،-حتى إذا لم يرد النص عليها صراحة -في كل معاهدة صلح

ن الصلح يجبُّ الماضي ويمحوه، فال يجوز ترك 
أ
يه ا

أ
وفي را

نها إذا تركت سوف ٌتمّهد لحرب جديدة. 
أ
حقاد تستمر، ل

أ
ال

ولكن بالمقابل، كان هذا النوع من التدابير محل انتقاد من 

اعتبارها مرادفة لإلفالت من ك ثير من الك ّتاب والفقهاء ب

فرض على الدولة وإخالل باللتزامات الدولية التي ت ،العقاب

يضا بالمضي في إجراءات التقاضي والمحاكمة
أ
تنتجه ما قد ، وا

صحاب تلك النتهاكات وغيرهم على ارتكاب 
أ
من تشجيع ل

 المزيد من الجرائم. 

وبين اعتبارات تحقيق المصالحة داخليا وفقا 

من القومي، وضرورات الوفاء بالتزامات القانون 
أ
لمقتضيات ال

ن تبحث في موضوع تدابير تحاول هذه الالدولي، 
أ
دراسة ا

 والقانون الدولي اإلنساني ،العفو عن انتهاكات حقوق اإلنسان

شكالية ، وفقا إلغير الدوليةطبق على النزاعات المسلحة الم

تي:  تتمحور 
آ
ي حد يمكن حول السؤال الرئيسي ال

 
لى ا ا 

لى  استخدام تدابير العفو بطريقة تدفع المصالحة والسلم ا 

نفاذ العدالة وفقا لمنظور القانون  همال ضرورة ا  مام دون ا 
 
ال

 الدولي؟

ك ثر  تبّني إشكاليتهو وتفرض معالجة هذا الموضوع
أ
ا

إذ يتم العتماد على المنهج الوصفي في إطار تتّبع  ،من منهج

والقانون  تدابير العفو عن انتهاكات حقوق اإلنسانمسار 

، غير الدوليةطبق على النزاعات المسلحة الم الدولي اإلنساني

جل قراءة وتحليل وتقييم
أ
 كما يستخدم المنهج التحليلي ل

 . تدابيرتلك ال النصوص القانونية التي تضمنت

قسمت الدراسة  المطروحة ابة على اإلشكاليةجلإلو

ول منها المبحثتناول  ،مبحثين
أ
داة  :ال

أ
تدابير العفو كا

: الثاني ل المبحث ُخّصصلتكريس المصالحة الوطنية، بينما 

ن ضبط 
أ
حدود سلطة الدول في اتخاذ تدابير العفو بشا

طبق الم القانون الدولي اإلنسانيو اإلنسانحقوق  انتهاكات

 .غير الدوليةعلى النزاعات المسلحة 

ول المبحث
 
داة لتكريس  /ال

 
تدابير العفو كا

 المصالحة الوطنية

تمثل المصالحة الوطنية نتيجة حتمية تمر بها عادة 

و صراعات داخلية
أ
، الدول التي تعاني من خالفات جذرية ا

ي تسوية سياسية. وقد اعتمد نهج  وهي تعّد 
أ
هم مفردات ا

أ
من ا

المصالحة الوطنية في ك ثير من الدول التي شهدت اضطرابات 

والنتهاكات لحقوق  ،متفاوتة مصحوبة بحالت من العنف

و لقواعد القانون الدولي اإلنساني،
أ
ك ثيرا ما رافق و  اإلنسان و/ا

للعفو التوافقات حول المصالحة اتخاذ تدابير حكومية تلك 

 عن مرتكبي تلك النتهاكات. 

وبغية البحث في نهج المصالحة الوطنية المقرونة 

ن تقدم 
أ
بإعالنات العفو، تحاول هذه الجزئية من الدراسة ا

ول(، لتنتقل  المطلبتوصيفا للمصالحة الوطنية )
أ
نحو ال

داة لتكريس وتفعيل 
أ
البحث عن تدابير العفو باعتبارها ا

ن هذه المص
أ
 الثاني(. )المطلبالحة التوافقات بشا

ول المطلب
 
هميتها المصالحة الوطنية تعريف /ال

 
 وا

يقتضي الخوض في فكرة المصالحة الوطنية البداية 

ولبتعريفها )
أ
هميتها في إطار  ،(، ثم إبرازا لجدواهاالفرع ال

أ
وا

   (.الفرع الثانيواستتباب السلم ) ،الجهود نحو إعادة بناء
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ول
 
 المصالحة الوطنيةتعريف  /الفرع ال

ترجع فكرة المصالحة إلى تعاليم مختلف الديانات، 

يرجع  ؛ولكن ظهور الفكرة في المجال السياسي حديث نسبيا

إلى نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، 

نهاوقد اقترنت بالحديث عن بناء السلم، 
أ
ساسي من  ل

أ
مكون ا

صبح بناء السلم
أ
كمفهوم له شعبية متزايدة  مكوناته، حيث ا

خالل تسعينيات القرن الماضي، منذ استخدامه من طرف 

مين
أ
ممالعام  ال

أ
في  "طرس بطرس غالي"بالمتحدة السابق  لال

1992إعالنه خطة السلم عام 
. وتعزز هذا الترويج للمصالحة (1)

مم المتحدة 
أ
من التابع لال

أ
الوطنية في البيان الرائسي لمجلس ال

2004جانفي  26في 
(2). 

نه ل يزال هناك خالف  يبدوعلى مستوى التعريف، 
أ
ا

ساسية في 
أ
كبير حول ما تعنيه المصالحة، وتكمن المشكلة ال

صبح  ،هاعدم وجود توافق حول تعريف
أ
و طريقة عملها، ولهذا ا

أ
ا

من المعتاد النص في بداية كل موضوع يتعرض للمصالحة 

على اعتراف بعدم وجود تعريف توافقي لهذا المصطلح، لدرجة 

حد الباحثين ك تب: "المصالحة هي موضوع له جذور 
أ
ن ا

أ
ا

وإنسانية، ول  ،وفلسفية ،وكنسية ،واجتماعية ،عميقة نفسية

حد على ما 
أ
يفية تعريفها بفعالية ول بشكل يعرف ك يبدوا

كد عدم وجود
أ
دقيق التعريف هذا ال قاطع". وفي الواقع، تا

من لمناقشة مفتوحة حول 
أ
للمصالحة على إثر تنظيم مجلس ال

موضوع المصالحة بعد انتهاء الصراع، والذي شارك فيها 

ربع
أ
ي من المشاركينوا

أ
مع  ن متحدثا ولم يتطابق تعريف ا

 .  (3)ّل على صعوبة تحديد المفهوم، مما يدتعريفات غيرهم

وحتى مع غياب هذا التعريف الدقيق للمصالحة 

نها، 
أ
الوطنية، فإن هذا لم يمنع من بلورة تصورات عامة بشا

ن 
آ
شير إلى المصالحة باعتبارها تمّثل هدفا وعملية في ا

أ
فقد ا

رمي نتطلع مستقبلي لشيء مهم  :واحد، فالمصالحة كهدف هو

ما المصالحة كعملية  ،إلى تحقيقه
أ
مل. ا

أ
وربما حالة مثالية لال

فهي تعبير عن وسيلة للعمل على نحو فعال لتحقيق هذا 

ن المصالحة الوطنية و .(4)الهدف النهائي
أ
يضا إلى ا

أ
شير ا

أ
قد ا

نشطة التي تساعد على تحويل اتفاق السلم 
أ
تمّثل عددا من ال

 .(5)المؤقت الذي ينهي القتال إلى نهاية دائمة للصراع

ن مفهوم المصالحة يعّبر عن عملية 
أ
يضا ا

أ
وقد قيل ا

لة والجماعات المختلفة المشكّ  ،متكاملة تتم بين الفائت

تسعى  ،بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة ،للمجتمع

منا واستقرارا، ومن ثم فهي تتخذ 
أ
ك ثر ا

أ
إلى تشكيل مجتمع ا

رض الواقع، وليست مجرد إجراءات شكلية 
أ
بعادا عملية على ا

أ
ا

كما و  .الهدف منها تصفية الحسابات كبديل لتحقيق العدالة

مم المتحدة في قراره رقم 
أ
ذكر مجلس حقوق اإلنسان التابع لال

18/7  
أ
هداف النهائية التي فإن المصالحة تعد واحدة من ال

 . (6)تسعى العدالة النتقالية لتحقيقها

ن المصالحة الوطنية عملية 
أ
ونعتقد من جانبنا، با

طراف السياسية 
أ
 بموجبه عالقة بين ال

أ
للتوافق الوطني، تنشا

ثار 
آ
والمجتمعية تقوم على قيم التسامح، وتروم إلى إزالة ا

طياف 
أ
صراعات الماضي وتحقيق التعايش السلمي بين ا

ن تكون مؤطرة بمجموعة من اإلجراءات 
أ
المجتمع كافة، على ا

 الت
أ
ن تنشا

أ
ي يتقيد بها الجميع ويخضعون لها دون استثناء، وا

ليات مناسبة لوضعها موضع التنفيذ. 
آ
جلها ا

أ
 ل

ورغم الصعوبات التي حالت دون الضبط الدقيق 

لمفهوم المصالحة الوطنية، فإنه حقق، مع ذلك، مكاسب 

حاديث 
أ
ن ليس فقط حبيس ال

آ
مّطردة في استخدامه، فهو ال

صبحت ا
أ
ن السياسية، بل ا

أ
ي اتفاق بشا

أ
لمصالحة جزءا من ا

قل جزء من عملية اإلصالح في مرحلة 
أ
و على ال

أ
إعادة السلم، ا

المصالحة إلى واحدة من الفائت  تحّولتما بعد التفاق. كما 

ربعة الرئيسية للمبادرات التي تتلّقى الدعم من الجهات
أ
 ال

المانحة لقطاع بناء السلم في سياسة التعاون  الغربية الرئيسية

تي 
أ
اإلنمائي، فهي تحتل المرتبة الثالثة في حجم الدعم، وتا

 ،والمساعدة الجتماعية والقتصادية ،بعد التنمية السياسية

من
أ
 .(7)وقبل ال

وقد سّنت جنوب إفريقيا وتيمور الشرقية القوانين التي 

جل عالج النقسامات داخل هذه 
أ
تعزز المصالحة من ا

 ،والمغرب ،المصالحة في غانات لجان ئنشا  المجتمعات، كما 

خرى مثل  ،بيرو الو ،ونيجيريا
أ
ت بلدان ا

أ
نشا

أ
وسيراليون، وا

ستراليا
أ
فيجي ورواندا وزارات للمصالحة. وشجعت حكومة و ا

ولى
أ
نغول في مرحلة ما بعد الحرب ال

أ
إطارا رسميا وشامال  ،ا

إقرار ميثاق السلم  للمصالحة الوطنية. وفي الجزائر تم

 29الذي صوت عليه الجزائريون في يوم  الوطنية والمصالحة

مر رقم و 2005 سبتمبر
أ
تنفيذ لالمتضمن  01-06صدر ال

حكامه
أ
ساة الوطنية المترّتبة عن ، لوضع حّد (8) ا

أ
التوّترات  للما
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خالل حقبة التسعينيات من  ت بها البالدالتي مرّ  الداخلية

 وما صاحبها من انتهاكات لحقوق اإلنسان، ،القرن الماضي

زمة.إلوكذا 
أ
طراف ال

أ
يعد ميثاق و يجاد تسوية قانونية لجميع ا

السلم والمصالحة الوطنية امتدادا لسلسلة خطوات قانونية 

الوائم  استعادة وقانون (9)قانون الرحمةتمثلت في سبقته، 

 .(10)المدني

همية المصالحة الوطنية /الفرع الثاني
 
 ا

ت المصالحة بداية براغماتية حين ظهرت الحاجة 
أ
بدا

واجتماعيا في مجتمعات ما بعد العنف، وفي  ،إليها سياسيا

هلية في القرن 
أ
دراسة إحصائية للدول التي شهدت حروبا ا

نه بالنسبة للبلدان التي طبقت برامج العشرين، ُو 
أ
جد ا

بالمائة منها لم تعد إلى صراع عنيف  64المصالحة فإن حوالي 

خرى، بينما تلك التي لم تطبق برامج المصالح
أ
ة لم يعد مرة ا

( فقط منها إلى الحرب. فاتفاقات %09حوالي تسعة بالمائة )

ن تنجز  ،السلم التي تكون بمعزل عن المصالحة
أ
ل يمكنها ا

مل 
أ
فضل ا

أ
سوى القليل نحو سالم مستقر ومستدام، ويكون ا

مثل التي  ،في مثل هذه الحالت هو وقف المواجهة المسلحة

 1964شهدتها قبرص منذ ما يقرب من ثالثين عاما. ففي عام 

اتفق الجانب التركي مع منافسه اليوناني على وقف فوري 

مم 
أ
إلطالق النار، وتقسيم مؤقت للجزيرة، وإدخال قوات ال

ي برامج مصالحة، 
أ
المتحدة لحفظ السلم، ولم يتم تبّني ا

ولم يعد ممكنا  ولذلك لم يحرز تقدم يذكر نحو حل الصراع،

ن يزور القبارصة اليونانيون الجزء التركي من الجزيرة، 
أ
ا

ن يندلع القتال من جديد وفي 
أ
والعكس بالعكس، بل يمكن ا

ّي لحظة 
أ
 .(11)ا

خرى لتبّني نهج المصالحة الوطنية
أ
سباب ال

أ
 ؛ومن ال

نواع 
أ
ن استراتيجيات إدارة الصراع ليست كافية للتعامل مع ا

أ
ا

جزاء ك ثيرة من الصراعات المعاصرة 
أ
 العالم، فقدالمشتعلة في ا

هلية محل الحروب بين الدول
أ
ومعظم  ،حلت الحروب ال

الصراعات السائدة هي صراعات اجتماعية. ففي الصراعات بين 

طراف  :تهدف فقط إلى إستراتيجيةالدول تطبق 
أ
فصل ال

المتنازعة وقد يكون ذلك كافيا حتى ولو لم يتم حل القضايا 

ن يساعد في تجنب الصراع 
أ
ساسية للصراع. ويمكن للفصل ا

أ
ال

ن الدول تميل إلى عزل نفسها عن بعضها 
أ
خرى، ل

أ
مرة ا

البعض من خالل حدودها الوطنية، فتكون مهمة قوات حفظ 

ّما في
أ
سهل نسبيا. ا

أ
هلية  السلم التي تفصلها ا

أ
حالت الحرب ال

ك ثر تعقيدا، إذ عادة ما 
أ
طراف الصراع ا

أ
تكون العالقات بين ا

، نفسها الجغرافية والمجتمعية في المنطقةيشترك الطرفان 

وقد يكون هناك ترابط اقتصادي قوي بينهما، وعادة ما يكون 

خرى بما في ذلك 
أ
نواع العالقات الجتماعية ال

أ
بينهما كل ا

ه الحالت يكون من الصعب جدا فصل الزيجات. وفي مثل هذ

مكن ذلك لفترة قصيرة، فإنه 
أ
طراف عن بعضها، وحتى لو ا

أ
ال

ليس من المجدي التفكير في استراتيجيات إدارة الصراع مثل 

الفصل والعزل على المدى الطويل. ولذلك في حالت الحروب 

هلية تكون استراتيجيات إدارة الصراع غير كافية، وينبغي 
أ
ال

بحيث ل يقتصر  ،حو حّل الصراع وعمليات المصالحةالتحرك ن

ساسية للصراعات، والتي يتم حّلها بشكل 
أ
على القضايا ال

يضا يتم تحويل المواقف والعالقات 
أ
يرضي الجميع فقط، بل ا

 .(12)العدائية بين الخصوم من السلبية إلى اإليجابية

همية المصالحة الوطنية في حالت الصراعات 
أ
وتزداد ا

وتنطوي على  ،الجماعات التي تستمر لفترة طويلة نسبيابين 

ين يكون هناك تراكم كبير للعداء
أ
 ،عنف واسع النطاق، ا

حداث المتعلقة 
أ
والكراهية بين الجماعات، كما تكون ال

، وتعكس المنتجات الثقافية اكرةالذبالصراع مطبوعة في 

عمال تلفزيونية، سينما، ك تب، 
أ
المختلفة مشاعر العدائية )ا

قل في مناخ الصراع وإرادة النتقام.  .
أ
..(، ويعيش جيل على ال

وعالوة على ذلك، فإّن القيم الديمقراطية التي يحاول النظام 

الدولي الراهن تعزيزها ك قيمة عالمية في جميع المجتمعات في 

العالم تتطلب المزيد من الحركة التكاملية نحو التفاوض 

في التعامل مع الصراع  والوساطة والمصالحة والطرق السلمية

بدل من اتخاذ تدابير من جانب واحد يترتب عليها استخدام 

 .(13) والقوةالقسر 

استخدام تدابير العفو في سياق  /المطلب الثاني

 تنفيذ التوافقات حول المصالحة الوطنية

 ،هناك حالت ل يمكن حلها إل من خالل العفو العام

مم المتحدة في هايتي بين عامي 
أ
ت إليه ال

أ
 -1990وهو ما لجا

، فكان اتفاق المصالحة والعفو عما ارتكب من جرائم 1994

الذي انتهكت فيه  ،الوسيلة الوحيدة إلنهاء هذا الصراع :هو

دمية
آ
كانت في غاية  ،جرائم ضد اإلنسانية وارتكبت خالله ،ال

من إلى التصر حداالفظاعة مما 
أ
ن: " هذا بمجلس ال

أ
يح با
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زمة في هايتي"
أ
في ذات و .(14)التفاق هو اإلطار الوحيد لحل ال

لية خاصة لبلوغ المصالحة 
آ
السياق اعتمدت جنوب إفريقيا ا

ساسا على إقرار الجاني بما ارتكبه من انتهاكات
أ
 ،الوطنية تقوم ا

وقبول اعتذاره ممن يملك ذلك كشرط  ،واعتذاره ،وتجاوزات

 للحصول على العفو. 

داة لتكريس و
أ
ك ثر في تدابير العفو كا

أ
بغية التفصيل ا

 )الفرع بداية عند تعريف العفو  الوطنية، سنتوقفالمصالحة 

ول
أ
دوات اتخاذ تدابير  (، ثمال

أ
خيرا ا

أ
نواعه )الفرع الثاني(، وا

أ
ا

    الثالث(. )الفرع العفو 

ول
 
 تعريف العفو /الفرع ال

ول معناه  الدقيق للعفوللوقوف على المعنى 
أ
نبحث ا

 الصطالحي. اللغوي، ثم نبحث ثانيا في معناه

ول
 
 التعريف اللغوي /ا

، عفا عن و العفو لغة ضد العقوبة، عفا يعفو عفواا

ي تركه ولم يعاقبه
أ
في اللغة العربية تعني كلمة العفو و ذنبه، ا

صله المحوو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه،
أ
 ا

ي عفا المنزل وعفتو الطمس.و
أ
وعفا عن  .(15) درست الدار ا

مسك
أ
سقطهعفا عن و عنه، الشيء: ا

أ
على ما كان  عفاو ،الحق: ا

عفى الرجل ُمكلفه: طلب منه العفو 
أ
صلح بعد الفساد، وا

أ
منه: ا

ستعفيعن تكليف، يقال 
أ
عفاه ا

أ
ي طلب منه  من الخروج، فا

أ
ا

جابه، والعُفّو 
أ
ن يتركه فا

أ
العفو )، والعفوة( الدّية  العافي( ك ثيرا

طيبهالعفو مصدر الفضل والمعروف، خيار الشيء و ،)
أ
 .(16) وا

 التعريف الصطالحي /ثانيا

مصطلح العفو في اللغة العربية يقابله كلمة 

(Amnesty )ما في اللغة الفرنسية ، اللغة النجليزية في
أ
ا

 لهيئة يقصد بالعفو تنازلو (،Amnistie) فتقابله كلمة

دق يعّرف  مرتكب الجريمة، اجتماعية عن معاقبة
أ
وبصفة ا

نه: " إجراء من اإلجراءات
أ
التي تتخذ من قبل السلطات  با

م
أ
ية مرحلة و تنفيذية، المختصة بالدولة تشريعية كانت ا

أ
في ا

عليه انقضاء الدعوى  يترتبو من مراحل الدعوى الجزائية،

و القتصار
أ
ثارها، ا

أ
سقوط  فقط على الجزائية ومحو جميع ا

ن 
أ
و تخفيفها، دون ا

أ
الشخصية  يمس الحقوقالعقوبات ا

و قراره على للغير، ما لم ينّص 
أ
 .(17)ذلك" خالف قانون العفو، ا

كما يشير مصطلح العفو إلى التدابير القانونية التي 

شخاص 
أ
تؤدي إلى حظر المالحقة القضائية الالحقة ضد ا

شخاص فيما يتعلق بسلوك 
أ
و فائت معينة من ال

أ
معينين ا

ية إجرامي محدد ارتكب قبل اعتماد 
أ
العفو، فضال عن إبطال ا

خذ في 
أ
ثر رجعي، مع ال

أ
مسؤولية قانونية سبق إثباتها با

ن تدابير العفو ل تمنع المسؤولية القانونية عن سلوك 
أ
العتبار ا

 .   (18)لم يقع بعد إذ سيشكل ذلك دعوة لنتهاك القانون

بالتدابير القانونية التي يترتب ويرتبط العفو عموما 

( ح
أ
ثر: )ا

أ
مالحقة الجنائية، وفي بعض الحالت لل ظراعليها ا

و فائت معينة  اإلجراءات
أ
شخاص معينين ا

أ
المدنية، لحقاا ضد ا

شخاص فيما يتعلق بسلوك إجرامي محدد ارُتكب قبل  من
أ
ال

ي مسؤولية جنائية سبق إثباتها  اعتماد
أ
و )ب( إبطال ا

أ
العفو؛ ا

ثر
أ
 رجعي. با

عاله يختلف عن تدابير " و
أ
العفو بصيغته المعّرفة ا

التي ُتستخدم لإلشارة إلى فعل رسمي يعفي مجرماا  (19)الصفح" 

و
أ
ن  مداناا ا

أ
دية فترة عقوبتهم، دون ا

أ
مجرمين مدانين من تا

يترتب على ذلك محو اإلدانة التي تستند إليها العقوبة المقررة 

شكا(20)عليهم
أ
ل "الحصانة . كما يختلف العفو عن شّتى ا

Immunité الممنوحة بموجب القانون الدولي، كحصانة "

المسؤولين من  يالبعثات الدبلوماسية التي تقو رئيس الدولة

جنبية في ظروف معينة
أ
 .(21)الخضوع للولية القضائية لدولة ا

نواع تدابير العفو /الفرع الثاني
 
 ا

نواع، وهي: 
أ
 تنقسم تدابير العفو إلى مجموعة من ال

ول
 
 تدابير العفو الذاتي /ا

ُتّتخذ هذه التدابير من طرف المسؤولين عن انتهاكات 

نفسهم، حقوق
أ
بت هيائت  اإلنسان لدرء المساءلة عن ا

أ
وقد دا

حقوق اإلنسان على توجيه انتقادات شديدة لتدابير  معاهدات

 .(22)العفو الذاتي التي تكرس بطبيعتها اإلفالت من العقاب

 تدابير العفو الشامل /ثانيا

يعفي هذا النوع من التدابير فائت واسعة من الجناة، 

ن 
أ
و المسؤولية المدنية دون ا

أ
ساس فردي، من المقاضاة ا

أ
على ا

يتعين على المستفيدين منها الوفاء بشروط معينة، بما في 

ذلك الشروط المتعلقة بضمان الكشف الكامل عما يعرفونه 

تواجه تدابير و يغطيها العفو.من معلومات عن الجرائم التي 
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العفو الشامل إدانة شبه عالمية عندما تغطي انتهاكات جسيمة 

 .(23)اإلنساني الدولي لحقوق اإلنسان وانتهاكات خطيرة للقانون

 تدابير العفو المشروطة /ثالثا

تعفي هذه التدابير الشخص من المقاضاة إذا قّدم طلباا 

، كالكشف عدة شروطلالستفادة من العفو وكان يستوفي 

وك ثيراا  الكامل عن الوقائع المتعلقة بالنتهاكات التي ارُتكبت.

ما ينطوي العفو المشروط على تحقيقات مسبقة لتحديد 

يمكن إدراج تدابير العفو التي  قدو .(24)المسؤولية الفردية

تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر والخاصة 

 
أ
ضمن هذا النوع من  (25)عمال إرهابيةفقط بالضالعين في ا

مر 
أ
المتضمن تنفيذ ميثاق  01-06التدابير، فقد تضمن ال

حكام تُ 
أ
سقط السلم والمصالحة الوطنية مجموعة من ال

المتابعة القضائية وتنقضي عبرها الدعوى العمومية ) المواد 

و يستفيد المعنيون من تدابير العفو إذا ما 9إلى  4من 
أ
( ا

حكام قضائية نهائية ) المادتين 
أ
 16/1صدرت في حقهم ا

شخاص الذي ارتكبوا 17و
أ
نه استثنى من ذلك ال

أ
(، إل ا

و  ،المجازر الجماعية
أ
و استعمل واكانتها

أ
المتفجرات  واالحرمات ا

و حرضوا عليها 
أ
و شاركوا فيها ا

أ
ماكن العمومية، ا

أ
في ال

 (. 16/2و 10ادتين )الم

حكام سالفة الذكر، جعلت المادة 
أ
 13إلى جانب ال

مر 
أ
حكام انقضاء الدعوى  01-06من ال

أ
الستفادة من ا

مقرونة بضرورة تقديم المعني تصريحا يشتمل على  ،العمومية

و محّرضا 
أ
و كان شريكا فيها ا

أ
فعال التي ارتكبها ا

أ
تحديد ال

سلحة
أ
يضا ال

أ
ن يذكر ا

أ
و الذ ،عليها، وا

أ
و المتفجرات ،خائرا

أ
و  ،ا

أ
ا

فعال المنسوبة 
أ
خرى يحوزها كانت ذات صلة بال

أ
كل وسيلة ا

ن يسّلمها للسلطات المعنية
أ
هم على المكان  ،إليه، على ا

ّ
و يدل

أ
ا

التي تكون موجودة فيه. وتنفيذا لهذه المادة صدر المرسوم 

 .26ليحدد نموذج التصريح وبياناته 95-06الرائسي رقم 

 تدابير العفو المستترة /رابعا

شكالا متعددة، فهي تشمل 
أ
ن تتخذ ا

أ
مثالا يمكن ا

لوائح تفسيرية على كيفية تنفيذها،  العفو التي تنّص  قوانين

 وهي قوانين تبدو في ظاهرها متوافقة مع القانون الدولي،

لكنها بالصيغة التي تفّسرها اللوائح التنفيذية تتنافى مع و

تدابير العفو هذه و ل حقوق اإلنسان،تزامات الدولة في مجالال 

غير جائزة إذا كانت تمنع مقاضاة مرتكبي جرائم ل يمكن 

 .(27)عفولإخضاعها بصورة قانونية ل

دوات اتخاذ تدابير العفو /الفرع الثالث
 
 ا

شكالا قانونية متعددة على صعيد 
أ
تتخذ تدابير العفو ا

ك ثر 
أ
سلوبان ال

أ
لعتماد هذه  انتشاراالممارسة، ويتمثل ال

( المراسيم التنفيذية 
أ
التدابير منذ الحرب العالمية الثانية في: )ا

يتم العتماد على قد و و)ب( سن القوانين عن طريق البرلمان.

لية
آ
، حيث ُعرض الشعبي كما حدث في الجزائر الستفتاء ا

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لالستفتاء الشعبي الذي 

جري بتاريخ 
أ
ّن ، 2005سبتمبر  29ا

أ
بعد ذلك تّم تنفيذه  على ا

مر رقم 
أ
  . المشار إليه سابقا 01-06بموجب ال

عقاب التوصل إلى 
أ
حكام بالعفو في ا

أ
صدرت ا كما ا 

و غيره من  اتفاق
أ
الناتجة عن مفاوضات،  التفاقاتسالم ا

و قوات  ،بين الحكومة القائمة ومجموعات المعارضة كالتفاق
أ
ا

حكام ك ثيراا ما ُنفذت عن طريق 
أ
ن هذه ال

أ
المتمردين. بيد ا

و إجراءات تنفيذية. فعلى سبيل المثال، 
أ
تشريعات وطنية ا

بين  1999 جويلية 7سالم لومي المبرم في اتفاقتضمن 

حكماا  "الجبهة المتحدة الثورية لسيراليون"حكومة سيراليون و

ن تمنح الحكومة لجميع المقاتل ؛يقضي
أ
والمتعاونين  ،ينبا

فة مطلقين وخالصين فيما يتعلق بكل ما قاموا به 
أ
صفحاا ورا

ي دعوى 
أ
ن تضمن عدم رفع ا

أ
هدافهم، وا

أ
عمال لبلوغ ا

أ
من ا

ي عضو من تلك  ،رسمية
أ
و قضائية ضد ا

أ
 سّن  القوات، وقدا

سبوع من توقيعه التفاقالبرلمان قانوناا يقر به هذا 
أ
 .(28)بعد ا

حدود سلطة الدول في اتخاذ  /الثاني المبحث

نسان والقانون الدولي  ن انتهاكات حقوق ال 
 
تدابير العفو بشا

نساني  طبق على النزاعات المسلحة غير الدوليةالم ال 

على الرغم من الجانب المضيء في إعالنات العفو وما 

حقاد السابقة، إل  ،تمثله من بادرة للمصالحة
أ
وطي صفحة ال

حكام عديدة في القا
أ
ن ا

أ
مم المتحدة ا

أ
نون الدولي وسياسة ال

تمنع اتخاذ تدابير العفو غير المشروط لتعارضها مع اللتزامات 

ول(، وهو موقف تعّزز على مستوى  )المطلبالدولية للدولة 
أ
ال

يضا 
أ
 الثاني(. )المطلبالقضاء الدولي والداخلي ا
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ول المطلب
 
تعارض تدابير العفو غير المشروط  /ال

 مع اللتزامات الدولية للدولة

ن ل يوجد
آ
يحظر رسميا تدابير  اتفاقيصك  حتى ال

ن الدول تبقى تحتفظ في (29)العفو
أ
، وهذا ما يترك النطباع با

هذا المجال باختصاص حصري. ومع ذلك، فإن القول بذلك 

ن العفو غير المشروط 
أ
تجابهه تحديات، ففي الواقع، يبدو ا

التي يفرضها القانون الدولي على  اللتزاماتيعد متعارضا مع 

ية ) بضرورة متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدول ،الدول

ولالفرع 
أ
(، والتحقيق في النتهاكات الخطيرة لحقوق ال

حكام القانون الدولي اإلنساني )  ،اإلنسان
أ
 (.الفرع الثانيول

ول
 
بمقاضاة مرتكبي الجرائم  اللتزام /الفرع ال

 الدولية

تفرض ك ثير من النصوص التفاقية الدولية التزاما على 

حكامها.  ،الدول بمالحقة
أ
شخاص الذين انتهكوا ا

أ
ومحاكمة ال

ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية  ،وهو حال اتفاقية منع

، وبالمثل، فإن اتفاقية مناهضة (30) السادسة( )المادة

التعذيب بدورها تفرض مثل هذا اللتزام في مواجهة المتهمين 

 .(31)بممارسة فعل التعذيب )المادة السابعة( 

ن اللتزام بالمالحقة الجنائية بموجب فالمالحظ إذا 
أ
با

عليه فإن و دون استثناءات.و هذه النصوص يعد جليا ومطلقا

حكام، يعد متعارضا مع اللتزامات 
أ
العفو الذي يتجاوز هذه ال

 الدولية للدولة الطرف في هذه التفاقيات. 

وبالنسبة لمدى مشروعية تدابير العفو التي تتخذ عقب 

تكب خالل النزاعات المسلحة الداخلية، النتهاكات التي تر 

ن البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  فيبدو
أ
ول وهلة ا

أ
 1977ل

ربع قد اتخذ موقفا إيجابيا من هذه 
أ
الملحق باتفاقيات جنيف ال

ن: "تسعى  من البروتوكول تنّص  6/5التدابير، فالمادة 
أ
على ا

عمال العدائية  –السلطات الحاكمة 
أ
 لمنح –لدى انتهاء ال

وسع نطاق ممكن
أ
شخاص الذين  ،العفو الشامل على ا

أ
لال

سباب  ،شاركوا في النزاع المسلح
أ
و الذين قيدت حريتهم ل

أ
ا

م محتجزين".  ،تتعلق بالنزاع المسلح
أ
سواء كانوا معتقلين ا

حمر 
أ
ك ثر من ذلك، فإن تعليقات اللجنة الدولية للصليب ال

أ
وا

ن 
أ
ك ثر وضوحا، حين بّين واضعوها با

أ
حول هذه المادة كانت ا

نها تمثل 
أ
مؤدى الفقرة الخامسة من المادة السادسة هو ا

جواء 
أ
تشجيعا لمبادرات المصالحة التي تساهم في إعادة ا

 .  (32)ة لمجتمع كان يتسم بالنقسامالحياة العادي

ن البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
أ
جدير بالذكر ا

لم يتضمن تنظيما لما يسمى بالنتهاكات الجسيمة  1977

ربع الخاص
أ
حكامه، على غرار ما تضمنته اتفاقيات جنيف ال

أ
 ةل

ن 
أ
نه ا

أ
مر الذي من شا

أ
بالنزاعات المسلحة الدولية، وهو ال

ويثير شكوكا في وجود التزام محتمل  ،يضفي نوعا من الجدل

من طرف الدولة  ،بمقاضاة الجناة المنسوبة إليهم تلك الجرائم

راضيها
أ
ن (33)التي ارتكبت تلك النتهاكات على ا

أ
. والواقع ا

لة ليس واضحا تماما 
أ
والحديث هنا  –الفصل في هذه المسا

مة المنصوص عليها في نظام يخرج عن نطاق الحالت المجرّ 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أ
، فلجنة القانون - (34)روما ال

دت بعض الشيء للفصل في هذه الدولي مثال تردّ 

ن ، (35)اإلشكالية
أ
مشروع التقنين المتعلق بجرائم الحرب إذ ا

عدت الستثنائيةذات الخطورة 
أ
مر في الذي ا

أ
ه اللجنة بادئ ال

1991عام 
لم يشر صراحة إلى النزاعات المسلحة غير  (36)

فيما اللجنة وإن كانت  ،ته الثانية والعشرينمادفي الدولية 

عت نطاق هذا التقنين ليشمل هذا النوع من بعد قد وسّ 

، وقد 1996عام ل التقنين من مشروع 20المادة في الحالت 

 في مشروع اللجنة تطور القانون 
أ
فّسر هذا التغيير الذي طرا

الدولي اإلنساني خالل الفترة التي تفصل بين التاريخين، 

من انتهاكات فظيعة خالل النزاعات ها لتخلّ  بسبب ما

 . (37)الداخلية

من طرف لجنة القانون الدولي  يؤكد التعليق المعّد و

 المسؤولية الجنائية الفردية في  :على 20على المادة 
أ
مبدا

النزاعات المسلحة الداخلية، هذه المسؤولية التي وجدت 

ول مرة من قبل غرفة المحكمة الجنائية الدولية 
أ
تكريسا لها ل

ك توبر  2ليوغوسالفيا سابقا في حكمها الصادر بتاريخ 
أ
 1995ا

ن هذا Tadic"(38)في قضية "تاديتش 
أ
ن نشير إلى ا

أ
. بقي ا

الخطيرة للقانون الدولي  النتهاكاتاك تفى بتجريم الحكم 

دون  ،طبق على النزاعات المسلحة غير الدوليةالم ،اإلنساني

ن يفصل في 
أ
النتهاكات الجسيمة" لهذا النوع من نظام "ا

 . (39)القانون

ن لجنة القانون الدولي قد 
أ
يضا إلى ا

أ
تجدر اإلشارة ا

 
أ
  "التسليم" :اعتمدت مبدا

أ
 aut dedere autالمقاضاة " " وا
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judicareوالتي قد ترتكب خالل  ،" في الجرائم ضد اإلنسانية

و غيرها من الحالت العادية، بمناسبة 
أ
النزاعات المسلحة ا

لمشروع  المواد المتعلقة بالجرائم  1996اعتمادها في سنة 

من البشرية 
أ
، وقد قوبل (40)المادة التاسعة()ضد السالم وا

ك ثير من الترحيب، تجسد على سبيل المثال في بهذا القرار 

الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا 

l’affaire في قضية "فوروندزيا  1998ديسمبر  10بتاريخ 

Furundzija  ولى بالمحكمة هذا
أ
"، حيث وصفت الغرفة ال

نه " صك دولي ذو حجية
أ
instrument  .التقنين با

éautorit faisant international"(41) . 

ونتيجة هذه الجهود المبذولة من طرف لجنة القانون 

ساس العرفي 
أ
 الحديث يتحول نحو ال

أ
ساسا، بدا

أ
الدولي ا

التي ترتكب خالل النزاعات  ،لتجريم النتهاكات الخطيرة

شخاص المنسوبة 
أ
المسلحة الداخلية، واللتزام بمعاقبة ال

، وهو (42)وعدم إعفائهم من المسؤولية ،إليهم تلك النتهاكات

طرح قد يجد له دعما عبر عديد القرارات الصادرة عن مجلس 

من، والتي تم تبنّ 
أ
يها بموجب الفصل السابع من الميثاق، ال

كّ حيث 
أ
المسؤولية الجنائية الفردية عن كل ارتكاب لمثل  دتا

 . فهذه القرارات التي اعتمدت باإلجماع، تعّد (43)هذه الجرائم

همية خاصة لتشكيل العنصر المعنوي في القاعدة 
أ
ذات ا

وهو الشعور باإللزام بضرورة تجريم مثل هذه  ،العرفية

فعال.
أ
 ال

كيد هيائت معاهدات حقوق  يتعزز و
أ
هذا الطرح مع تا

ها في مراجعة صحة قوانين العفو التي حقّ  مراراا علىاإلنسان 

طراف. فعلى سبيل المثال، في قضية 
أ
تعتمدها الدول ال

خرى ضد موريتانيا"، 
أ
طراف ا

أ
"الرابطة اإلفريقية لمالوي وا

ن قانون العفو المحلي الذي 
أ
خلصت اللجنة اإلفريقية إلى ا

ثر إبطال الطابع الجنائي للوقائع 
أ
والنتهاكات  ،يترتب عليه ا

ثر المحددة 
أ
ن يكون له ا

أ
التي يشتكي منها المدعون ل يمكن ا

ن 
أ
منع اللجنة نفسها من مراجعة هذا القانون: " تّذكر اللجنة با

دورها يتمثل تحديداا في الفصل في النتهاكات المدعى حدوثها 

لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق اإلفريقي ... وترى اللجنة 

ن قانون العفو الذي ُيعتمد بهدف إب
أ
 ،طال الدعاوى القانونيةا

و غيرها من اإلجراءات
أ
و ذووهم  ،ا

أ
التي قد يتخذها الضحايا ا

راضي الوطنية النتصافبهدف 
أ
، وإن كان نافذ المفعول في ال

الموريتانية، فإنه ل يعفي البلد من الوفاء بالتزاماته الدولية 

 .(44)بموجب الميثاق"

ن
أ
كدت منظمة العفو الدولية على ا

أ
 ومن جهتها، ا

و الخاص الوطنية
أ
و التدابير المماثلة  ،مراسيم العفو العام ا

أ
ا

مام مرتكبي الجرائم
أ
 ،التي تفسح مجال اإلفالت من العقاب ا

 ،اإلبادة الجماعية :التي يعاقب عليها القانون الدولي مثل

 ،والتعذيب ،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية

"الختفاء"،  وحالت ،وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء

والتي تمنع اك تشاف الحقيقة وتحول دون تقديم الجناة إلى 

يديهم، إنما هي 
أ
محاكمات جنائية لمحاسبتهم على ما اقترفته ا

ن تتقيد بها  إجراءات تتنافى مع القانون الدولي.
أ
ول يجوز ا

خرى. ول ينبغي للدول  ،المحكمة
أ
ية محاكم في الدول ال

أ
و ا
أ
ا

ن تتخذ مثل هذه التدابير
أ
طراف ا

أ
و تعترف بها عندما  ،ال

أ
ا

خرى 
أ
 .(45)تتخذها الدول ال

ن 
أ
خرى من النقاش، نجد ا

أ
وإذا انتقلنا إلى مرحلة ا

ساسنظام روما 
أ
للمحكمة الجنائية الدولية تجاوز عقبة  ال

و ،إشكالية تجريم النتهاكات الخطيرة
أ
حكام  الجسيمة ا

أ
ل

القانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة الداخلية، 

التي ترتكب  ،فهذه النتهاكات وغيرها من النتهاكات الجسيمة

ل كلها جرائم حرب خالل النزاعات المسلحة الدولية، تشكّ 

نها الختصاص للمحكمة
أ
، مثلها مثل الجرائم (46)ينعقد بشا

و جرائم اإلبادة الجماعية (47)ضد اإلنسانية
أ
، والتي قد (48)ا

و حالت السلم. ،ترتكب خالل النزاعات المسلحة
أ
مع ذلك و ا

ساسي 
أ
هي عدم وجود نص تبقى اإلشكالية في نظام روما ال

ن 
أ
تدابير العفو التي تصدرها الدول  ضرورة مراعاةصريح بشا

 االتي ينعقد فيها الختصاص للمحكمة، ول نصّ  ،الجرائمعن 

بالمقابل يمنع الدول صراحة من اتخاذ هذا النوع من 

ن موقف نظام و .(49)التدابير
أ
بالتالي، بقي السؤال مطروحا بشا

ساسي من تدابير العفو تلك.
أ
 روما ال

ول طرحا يفيدإجابة على السؤال، يُ 
أ
بعدم  :قّدم توجه ا

متى  ،إمكانية انعقاد الختصاص للمحكمة الجنائية الدولية

العفو من جانب الدولة المسؤولة عن المتابعة  اتخذت تدابير

طروحته
أ
نه خالل  إلّ  ،والمقاضاة، ويستند هذا التجاه لدعم ا

أ
ا

ساسي، لم يكن 
أ
ن نظام روما ال

أ
عمال اللجنة التحضيرية بشا

أ
ا

همية بالنسبة 
أ
موضوع العفو من الموضوعات ذات ال
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ثناء المفاوضات، 
أ
ن  حيثللمؤتمرين ا

أ
ت وفود بعض الدول ا

أ
را

ن الع
أ
ولى ول يجب للمحكمة ا

أ
فو قرار سياسي بالدرجة ال

 
أ
ن مبدا

أ
نذاك هو ا

آ
تتدخل فيه، وكان التصور المطروح ا

الذي يجعل من اختصاص  "Complémentaritéالتكاملية "

صل، سوف يجعل من العفو المستخدم 
أ
القضاء الوطني هو ال

من طرف هذا القضاء بالضرورة معترفا به من طرف المحكمة 

ل من المحكمة على نحو يخالف الجنائية الدولية، وكل تدخّ 

ذلك يخّل باحترام سيادة الدولة ووليتها على رعاياها، 

 التكام
أ
يضا مع مبدا

أ
  .(50)ليةويتعارض ا

بالمقابل، هناك قراءة فقهية مدعومة بطرح لمنظمة و

ن
أ
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  :العفو الدولية مفادها ا

ينعقد في مثل هذه الحالت، من منطلق عدم قدرة القضاء 

والذي يشكل  ،الوطني على القيام بمهمة التحقيق والمقاضاة

 التكاملية
أ
ساس مبدا

أ
( من نظام روما  -1)  17فالمادة . (51)ا

أ
ا

ساسي تنّص 
أ
على التزام المحكمة الجنائية الدولية بعدم  ال

و المقاضاة في قبول الدعوى  إذا كانت تُ 
أ
جري التحقيق ا

الدعوى دولة لها ولية عليها، ما لم تكن الدولة حقاا غير راغبة 

و المقاضاة
أ
و غير قادرة على ذلك. ،في الضطالع بالتحقيق ا

أ
 ا

عيق القضاء الوطني لدولة ما من بالنتيجة، و
أ
فإنه متى ا

التحقيق والمتابعة القضائية بسبب تدابير العفو، سوف 

 التكاملية ليعقد الختصاص للمحكمة الجنائية 
أ
يتدخل مبدا

 . (52)الدولية

ييدا له بالرجوع إلى ديباجة و 
أ
ربما قد يجد هذا الطرح تا

ساسي
أ
ن الجرائم  ت الديباجة، فمنذ البداية سّلمنظام روما ال

أ
با

من ،الخطيرة تمّثل تهديدا للسلم
أ
ن و والرفاء في العالم. ،وال

أ
با

غاية التفاقية هي وضع حّد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من 

ّكدت و العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.
أ
ا

خطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي  الديباجة
أ
ن ا

أ
على ا

ل تم
أ
سره يجب ا

أ
نه يجب ضمان مقاضاة و ،دون عقاب ّر با

أ
ا

مرتكبيها على نحو فعال من خالل تدابير تتخذ على الصعيد 

عادت  ،الوطني
أ
وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدولي. وا

ن تمارس وليتها القضائية في التذكير بواجب كل دولة 
أ
ا

ولئك
أ
 ن عن ارتكاب جرائم دولية. وولؤ المس ؛الجنائية على ا

حكام الواردة في  وقراءة عميقة
أ
في صلب هذه ال

الديباجة قد تفيد بوجود التزام، ولو ضمنيا، يمنع الدول من 

ومالحقة المتهمين بارتكاب  ،تدابير العفو التي تمنع التحقيق

الجرائم الدولية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 

 الدولية. 

نه في
أ
خيرا ا

أ
ن نشير ا

أ
فيها لحالت التي ينعقد ا بقي ا

خيرة وتصدر ،الختصاص للمحكمة الجنائية
أ
نها  هذه ال

أ
بشا

حكام
أ
ن تنفيذباإلدانة اا

أ
سجن دولة يتم في  العقوبة ، وباعتبار ا

 سلطةتملك  ،دولة تنفيذ العقوبة ول غيرهال إن معينة، ف

اللجوء إلى اإلفراج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة 

من نظام روما  110/1المحكوم بها من طرف المحكمة )المادة 

ن الدولة ل تملك سلطة إصدار العفو 
أ
ساسي(، وهذا يعنى ا

أ
ال

نها، ولكن المحكمة الجنائية وحدها هي من تملك الحق 
أ
بشا

و اإلعفاء منها، مثلما تنّص 
أ
 في تخفيف العقوبة وليس العفو ا

  .(53)من ذات النظام 110المادة الفقرة الثانية من  على ذلك

 بالتحقيق اللتزام /الفرع الثاني

مه " لويس جواني يسلط التقرير النهائي الذي قّد 

Joinet Louis حقوق اإلنسان حول "، المقرر الخاص للجنة

تدابير العفو، الضوء على التعارض بين العفو واللتزام 

بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان. ووفقا للمبادئ الواردة 

العقاب خرقا للتزامات في هذا التقرير، يعد اإلفالت من 

الدول بموجب القانون الدولي، للتحقيق في النتهاكات، 

واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مرتكبيها، وبالخصوص تلك 

التدابير المتعلقة بالمتابعة والمحاكمة، وضمان سبل الطعن 

 . (54)الفعالة لمصلحة الضحايا

هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير شكلت الحجة 

التي اعتمدتها لجنة حقوق اإلنسان لشجب تدابير العفو غير 

جويلية  21المشروطة، ففي مراسلة للجنة نشرت بتاريخ 

ثارت اللجنة 1983
أ
وروغواي بضرورة التحقيق  التزام، ا

أ
دولة ا

وإحالة المسؤولين عن تلك  ،الختفاء اتفي جميع ادعاء

كدت اللجنة في (55)الجرائم إلى العدالة
أ
ك ثر صراحة ا

أ
. وبلغة ا

وت  9رسالتها المؤرخة في 
أ
نه: " بإقدام دولة  1994ا

أ
با

صدرته باستبعاد إمكانية 
أ
وروغواي في قانون العفو الذي ا

أ
ال

خيرة  انتهاكاتالتحقيق حول 
أ
حقوق اإلنسان، تكون هذه ال

خلت بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب المادة 
أ
من  7قد ا

 . (56)")وهي مادة تحظر التعذيب( العهد
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خرى بتاريخ و
أ
دانت 2001مارس  11في مراسلة ا

أ
، ا

اللجنة دولة صربيا بسبب خرقها للتزامها بضرورة القيام 

 ،والفعالة إزاء مزاعم التعذيب ،بالتحقيقات السريعة

 .  (57)والوحشية التي اتسمت بها تصرفات الشرطة المحلية

تدابير العفو في ميزان القضاء  /الثاني المطلب

 الدولي والداخلي

ثمة تقارب إلى حد ما في طرح بعض القضاء نحو رفض 

شخاص  ومعاقبة ،عن متابعة تدابير العفو التي تتجاوز 
أ
ال

حكام قانون حقوق اإلنسان 
أ
المتورطين في انتهاكات جسيمة ل

و  /و
أ
، ويشترك في هذا الطرح بعض القانون الدولي اإلنسانيا

ول )الفرع القضاء الدولي من 
أ
 )الفرع (، كما القضاء الوطني ال

   (.الثاني

ول
 
 : تدابير العفو في ميزان القضاء الدولي الفرع ال

ن العفو عن 
أ
 النتهاكاتثمة توجه يتبنى موقفا مؤداه ا

و  ،الجسيمة لحقوق اإلنسان
أ
الخطيرة للقانون  النتهاكاتا

و  ،اإلنساني الدولي
أ
جنبية ا

أ
مام محاكم ا

أ
ل يمنع المقاضاة ا

عربت الدائرة 
أ
للمحكمة  البتدائيةدولية، وفي هذا الصدد ا

الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، في فقرة يك ثر 

ن  الستشهاد
أ
ن العفو الوطني الصادر بشا

أ
يها با

أ
بها، عن را

مرة، كجريمة 
آ
جرائم يشكل حظرها قاعدة من القواعد ال

و عفو غير معترف به قانوناا على الصعيد الدولي. التعذيب، ه

تي:
آ
يها كال

أ
 وعللت الدائرة را

" إن لحقيقة حظر التعذيب بموجب قاعدة قطعية من 

خرى على مستوى العالقة بين 
أ
ثاراا ا

آ
قواعد القانون الدولي ا

وعلى المستوى الفردي. فعلى مستوى العالقة بين  ،الدول

ي فعل  الدول، يفيد هذا الحظر في إزالة
أ
الشرعية الدولية عن ا

و قضائي يجيز التعذيب.  ومن غير المعقول 
أ
و إداري ا

أ
تشريعي ا

مرة على حظر التعذيب 
آ
ن إضفاء قيمة القاعدة ال

أ
المجادلة با

و القواعد العرفية التي تجيز
أ
 التعذيب باطلة يجعل المعاهدات ا

ساسها، ومن ثم التغاضي عن دولة تتخذ مثالا و
أ
لغية من ا

و تعفي مرتكبيه من تدابير وط
أ
و تقره ا

أ
نية تجيز التعذيب ا

 وضع من هذا النوع، 
أ
المسؤولية بواسطة قانون عفو. وإذا نشا

حكام  فإن التدابير
أ
ية ا

أ
 العام وا

أ
الوطنية التي تنتهك هذا المبدا

عاله 
أ
ثار القانونية المشروحة ا

آ
تعاهدية ذات صلة ستستدعي ال

يا المفترضين يمكن للضحاو ولن تحظى باعتراف قانوني دولي.

هلية القانونية 
أ
ن، إذا كانت لديهم ال

أ
إقامة دعوى بهذا الشا

و هيئة قضائية وطنية 
أ
مام محكمة مختصة دولية ا

أ
لذلك، ا

قانوني البغية المطالبة بإعالن اإلجراء الوطني المقصود غير 

مام 
أ
. كما يمكن للضحية رفع دعوى مدنية لجبر الضرر ا دولياا

جنبية، ومن ثم المط
أ
مور بإسقاط محكمة ا

أ
البة في جملة ا

هم  القيمة القانونية لإلجراء الوطني الذي يجيز
أ
التعذيب. وال

ن مرتكبي التعذيب الذين يتصرفون بمقتضى 
أ
من ذلك هو ا

و المستفيدين من هذه التدابير  ،التدابير الوطنية المعنية
أ
ا

يمكن مع ذلك تحميلهم المسؤولية الجنائية عن التعذيب، 

جنب
أ
وفي دولتهم نفسها في ظل نظام سواء في دولة ا

أ
ية ا

 .(58)لحق"

وبالمثل رفضت المحكمة الخاصة لسيراليون، التي 

مم المتحدة وحكومة 
أ
نشئت عن طريق معاهدة بين منظمة ال

أ
ا

سيراليون، طعوناا في اختصاصها القضائي بالنظر في جرائم 

كدت دائرة 
أ
في  الستئنافدولية مشمولة بتدابير عفو. وا

ساسي يمنحها  في ذلك تشيروهي المحكمة، 
أ
ن نظامها ال

أ
إلى ا

القضائي بالفصل في جرائم دولية معينة بغض  الختصاص

حد النتائج المترتبة على الطابع 
أ
النظر عن تدابير العفو، إن ا

نه بإمكان الدول، 
أ
الخطير للجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية هي ا

ن تمارس اختصاصاا قضائياا عا
أ
لمياا بموجب القانون الدولي، ا

نه
أ
"عندما يكون  :على هذه الجرائم. وخلصت المحكمة إلى ا

ن تحرم 
أ
، فليس بمقدور دولة ما ا الختصاص القضائي عالمياا

خرى من ممارسة اختصاصها القضائي في مقاضاة الجاني 
أ
دولة ا

 .(59)عن طريق منحه العفو"

وروبية  على المستوى اإلقليمي، لم تبّت 
أ
المحكمة ال

فيما إذا كانت تدابير العفو تنتهك  لحقوق اإلنسان بعد

وروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات  التفاقية
أ
ال

ن العفو الذي يعطل حق الضحايا في 
أ
ساسية، غير ا

أ
ال

 ،التفاقيةفعال عن انتهاكات  انتصافالحصول على سبيل 

كيد انتهاكاا للمادة 
أ
ن: " لكل  التي تنّص  13يشكل بالتا

أ
على ا

شخص اعتدي على حقوقه وحرياته التي نصت عليها هذه 

مام محكمة وطنية حتى ولو  النتصافحق  التفاقية
أ
الفعال ا

ديتهم لوظائ فهم  العتداءارتكب هذا 
أ
ثناء تا

أ
شخاص في ا

أ
ا

نه عندما "الرسمية
أ
وروبية مراراا إلى ا

أ
. وقد خلصت المحكمة ال



نفا ومتطلبات الوطنية املصاحلة مرّبرات بني: ادلولية غري املسلحة الزناعات عىل املطبق الإنساين ادلويل والقانون الإنسان حقوق انهتااكت عن العفو تدابري                                                                                                                       افية بوغابةش                       .العداةل ذاإ

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                            233                           جمةل ال

وروب لالتفاقيةتحدث انتهاكات 
أ
ية، فإنه يجب على الدول ال

ن تجري تحقيقات شاملة
أ
طراف ا

أ
ن تؤدي  ،ال

أ
وفعالة يمكن ا

ومعاقبتهم،  ،إلى تحديد المسؤولين عن تلك النتهاكات

دت المحكمة بشكل خاص على الحاجة إلى إجراء هذه وشّد 

التحقيقات في الحالت التي تنطوي على إساءة معاملة خطرة، 

و على  وغيره من الغتصاببما في ذلك 
أ
شكال التعذيب، ا

أ
ا

و على انتهاكات للحق في 
أ
خطر جسيم يتعلق باختفاء قسري، ا

 الحياة.

 تدابير العفو في ميزان القضاء الداخلي /الفرع الثاني

ثمة العديد من النماذج عن تدابير العفو التي تجاهلت 

ن تدابير العفو المتطلبات الدولية
أ
مثلة على ذلك بشا

أ
، ومن ال

المتعلق بلجنة الحقيقة  2004لعام  27قانون إندونيسيا رقم 

حكاماا بالعفو رغم ما 
أ
والمصالحة، ويتضمن هذا القانون ا

على إنشاء وتنظيم لجنة لتقصي  يك تنفه من غموض. فهو ينّص 

الحقائق تحظى بسلطة التوصية بمنح العفو استناداا إلى مبادئ 

ن الرئيس هو من  توجيهية سيصار إلى
أ
وضعها. وبالرغم من ا

يتولى البت النهائي في قرارات العفو التي توصي بها اللجنة، 

ن  من القانون تمنح عفواا فعلياا إذ تنّص  44فإن المادة 
أ
على ا

الجسيمة لحقوق اإلنسان التي قامت اللجنة  النتهاكاتحالت 

ن ُترفع إلى المحكمة المختصة لحق ،بتسويتها
أ
وق ل يمكن ا

جواز منح  على 27المادة  ّص تناإلنسان. وعالوة على ذلك 

التعويض عندما تتم الموافقة على طلب العفو، وهو ما يرهن 

ساسياا بموجب  -حصول الضحايا على الجبر 
أ
الذي يعد حقاا ا

علنت 2006ديسمبر  7بمنح العفو. وفي  -القانون الدولي 
أ
، ا

ن المادة 
أ
من هذا القانون  27المحكمة الدستورية إلندونيسيا ا

 من القانون 
أ
نها تشكل جزءاا ل يتجزا

أ
غير دستورية، وبما ا

ن القانون برمته غير 
أ
ككل، فقد خلصت من ثم إلى ا

 .(60)دستوري 

ك توبر  16بتاريخ  في حكم غير مسبوقوفي إسبانيا، 
أ
ا

الذي  - " GarzonBaltasar ، قرر القاضي" غارزون2008

صدر مذكرة 
أ
صلية بحق " بينوشيه العتقالا

أ
عقاب "ال

أ
، في ا

بناء عائالت وجمعيات تمثل  اللتماس
أ
ضحايا الذي تقدم به ا

ن قانون العفو العام اإلسباني ل يسري على "فرانكو"،  نظام
أ
با

، وذلك "فرانكو"الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها نظام 

ن تحظى بموجب 
أ
ن مثل هذه الجرائم ل يمكن ا

أ
باعتبار ا

الدولي بحماية من خالل قوانين العفو العام. وفي عام  القانون

، فتح القاضي"غارزون" تحقيقا جنائيا في الجرائم 2006

المفترضة ضد اإلنسانية، التي تم ارتكابها خالل الحرب 

هلية اإلسبانية وفي ظل ديك تاتورية فرانكو بين العامين 
أ
ال

1951و 1936
(61)  . 

عقاب الدعوى 
أ
دمت الجنائية التي تقّ بعد ذلك، وفي ا

Mnos- بها المنظمة السياسية اليمينية " مينوس لمبياس 

Limpias  فريل
أ
تهم  "غارزون"، وجهت للقاضي 2010" في ا

سبانض القضاة عرقلة سير العدالة والتي تعرّ ب
أ
إلى المساءلة  ال

عفي 
أ
ن ا

أ
حكاما جائرة. وكانت النتيجة ا

أ
القانونية إلصدارهم ا

القاضي "غارزون" من مهامه القضائية، وواجهته إدعاءات 

ساء 
أ
نه ا

أ
 المحاكمة  استخداممفادها ا

أ
سلطته القضائية، لتبدا

. بينما رفع 2012جانفي  24الجنائية في إسبانيا بتاريخ 

مام المحكمة  القاضي "غارزون" منذ ذلك الحين
أ
قضية ا

وروبية لحقوق اإلنسان، طعن فيها بقانونية مقاضاته 
أ
ال

علنت "
أ
 Gabrielaيال كانول غابريالجنائية.  وبالمناسبة ا

lKnau مم المتحدة لحماية استقاللية
أ
"، المقررة الخاصة في ال

ن يتعرض 
أ
تي: " من المؤسف ا

أ
القضاة والمحامين، ما يا

نه  "غارزون"القاضي 
أ
 التزاماتفتح تحقيقا يتوافق مع للعقاب ل

إسبانيا بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان بموجب مبادئ 

حكام و القانون الدولي.
أ
خطاء المفترضة التي تظهر في ال

أ
ن ال

أ
ا

ل تكون سببا لفصل قاض، ول حتى 
أ
القضائية يتعين عليها ا

ساسا. 
أ
في  الستقاللية ّد تعسببا للشروع في إجراء جنائي ا

القاضي، الذي يؤديه  تفسير القانون عنصرا جوهريا في الدور 

ن  وفي
أ
ي قاض من ا

أ
ل يخشى ا

أ
النهوض بحقوق اإلنسان. يجب ا

تمت تبرئة  2012فيفري  27وفي  يكون مستقال في مهامه".

القاضي "غارزون"، لكن قانون العفو العام ل يزال ساريا على 

ن "فرانكو"الجرائم اإلسبانية التي ارتكبها نظام 
أ
، وفي حين ا

إسبانيا قد وفرت سلطة مقاضاة قانونية للجرائم الدولية 

ن الجرائم التي ارتكبت في 
أ
خرى، إل ا

أ
ماكن ا

أ
المرتكبة في ا

  . (62)إسبانيا ل تزال تتمتع بالحصانة من المساءلة القانونية

ن 
أ
دت التحقيقات القضائية التي بوشرت بشا

أ
خيرا، ا

أ
ا

طفال في 
أ
رجنتينقضايا اختطاف ال

أ
إبان فترة حكم  ،ال

عوام 
أ
، إلى إعالن القاضي 1983و 1976العسكر بين ا

" في مارس  Gabriel Cavalloالفيدرالي " غابرييل كافالو 
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ن قوانين العفو التي وضعت في عهد الرئيس  2001
أ
با

ن اللتزامات الواردة في القانون 
أ
لفونسين" غير دستورية وا

أ
"ا

سبقية على القوانين المحلية 
أ
الدولي والتفاقيات الدولية لها ال

رجنتين.
أ
ن " قانون النقطة النهائية " و" و  في ال

أ
ورد في الحكم ا

رجنتينيقانون واجب الطاعة " انتهكا مواد الدس
أ
 ،تور ال

رجنتين بضرورة محاكمة المسؤولين 
أ
ويتعارضان مع التزام ال

ييدا له 
أ
عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. ليجد هذا الحكم تا

جوان  14وفي  .(63)من قبل محكمة الستئناف الفدرالية

عضائها 2005
أ
غلبية ا

أ
رجنتين با

أ
علنت المحكمة العليا في ال

أ
، ا

ن كلمقابل واحد(  7)
أ
 " و" من قانون " النقطة النهائية با

هذه التطورات سمحت وقانون واجب الطاعة" غير دستوريين. 

حقوق اإلنسان بالمضي قدما في انتهاكات لمحاكمات 

رجنتين.
أ
 ال

 خاتمة

تدابير والتحليل موضوع  ،تناولت الدراسة بالبحث

 العفو عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ومن خاللها تم ، على النزاعات المسلحة غير الدوليةطبق الم

داة لتكريس المصالحة الوطنيةعرض 
أ
، تدابير العفو كا

في سياق تنفيذ التوافقات حول المصالحة  اتهااستخدامو

حدود سلطة الدول في اتخاذ تمت مناقشة كما ، الوطنية

ن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
أ
تدابير العفو بشا

وعموما  .طبق على النزاعات المسلحة غير الدوليةالم اإلنساني

سمحت معالجة مختلف حيثيات الدراسة بالوقوف عند النتائج 

تية:
آ
 ال

         ّليات التي ل المصالحة الوطنية تمث
آ
حد ال

أ
ا

 إليها
أ
و عادة  تلجا

أ
الدول التي تعاني من خالفات جذرية ا

جل وقف الصراع صراعات داخلية
أ
وتحقيق  ،وبناء السلم ،ل

عمدت ك ثير من الدول  التنفيذ ها موضعبغية وضعو الستقرار.

حكام حقوق اإلنسان
أ
 ،إلى تبّني سياسة العفو عن منتهكي ا

طبقة خالل النزاعات المالقانون الدولي اإلنساني وقواعد 

 المسلحة غير الدولية.

  شكالا قانونية متعددة على
أ
تتخذ تدابير العفو ا

عتمد هذه التدابير ضمن نصوص الممارسة، وعادة ما تُ صعيد 

و
أ
ُتعرض لالستفتاء  تنظيمية(، وقد /وطنية )نصوص تشريعية ا

و
أ
و  اتفاقعتمد ضمن نص اتفاقي على شاكلة تُ  الشعبي، ا

أ
سالم ا

 الناتجة عن مفاوضات. التفاقياتغيره من 

  يحظر رسميا تدابير العفو،  اتفاقيل يوجد صك

ن الدول تبقى تحتفظ في هذا المجال 
أ
وهذا ما يترك النطباع با

النصوص التفاقية  هناك بعضومع ذلك باختصاص حصري. 

 ،ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية ،اتفاقية منع :مثل الدولية

تفرض التزاما على الدول بمالحقة  ،اتفاقية مناهضة التعذيبو

 
أ
حكامها. وقد يظهر ومحاكمة ال

أ
العفو شخاص الذين انتهكوا ا

حكام 
أ
متعارضا ضمنيا مع اللتزامات الذي يتجاوز هذه ال

 الدولية للدولة الطرف في هذه التفاقيات. 

  ن البروتوكول اإلضافي الثاني
أ
الملحق يبدوا ا

ربع قد اتخذ موقفا إيجابيا من تدابير ب
أ
اتفاقيات جنيف ال

التي ترتكب خالل  ،التي تتخذ عقب النتهاكات ،العفو

مر، وهو غير الدوليةالنزاعات المسلحة 
أ
ضفي على تلك قد يُ  ا

 اإلجراءات صفة الشرعية.  

  ساسي
أ
ن ل يتضمن نظام روما ال

أ
نصا صريحا بشا

صدرها الدول عن النتهاكات التي تُ  ،تدابير العفو ضرورة مراعاة

للمحكمة، ول نص بالمقابل يمنع التي ينعقد فيها الختصاص 

الدول صراحة من اتخاذ هذا النوع من التدابير. ويبقى هذا 

بين من يستبعد اختصاص  الغموض عرضة لقراءات مختلفة

 التكاملية
أ
وضرورة احترام سيادة  ،المحكمة استنادا على مبدا

ح اختصاص وبين من يرجّ  ،الدولة المعنية بتدابير العفو

 وفقا لذا ،المحكمة
أ
ن إعاقة  ت المبدا

أ
القضاء الوطني باعتبار ا

والمتابعة القضائية بسبب تدابير  ،لدولة ما من التحقيق

في الضطالع يكون مرادفا لعدم الرغبة العفو، سوف 

و المقاضاة ،بالتحقيق
أ
و  ،ا

أ
، مما على ذلك عدم القدرةا

 التكاملية ليعقد الختصاص للمحكمة يستدعي 
أ
تدخل مبدا

 . الجنائية الدولية

  في الحالت التي ينعقد فيها الختصاص للمحكمة

حكاما باإلدانة،  الدولية الجنائية
أ
نها ا

أ
خيرة بشا

أ
وتصدر هذه ال

ن تصدردولة تنفيذ العقوبة ول غيرها يمكن لل  هفإن
أ
العفو  ا

نها، ولكن المحكمة الجنائية وحدها هي من تملك الحق 
أ
بشا

و اإلعفاء من
أ
 .هافي تخفيف العقوبة وليس العفو ا

  ما في طرح بعض القضاء نحو  ثمة تقارب إلى حّد

 قاضاةوم ،رفض تدابير العفو التي تتجاوز عن متابعة

شخاص المتورّ 
أ
حكام قانون ال

أ
طين في انتهاكات جسيمة ل
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و القانون الدولي اإلنساني. 
أ
كان وإذا ما حقوق اإلنسان و/ ا

لترسيخ المصالحة والنتقال إلى  ضرورة العفو استخدام

قل الديمقراطية، 
أ
ن فال ا

أ
مع اللتزامات  تتفق تلك التدابيرا

والحق في معرفة  المقاضاةبضمان  ةالقانونية الدولية للدول

  الحقيقة وفي سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر.

 توصيات الباحث

نه مهما كانت الحاجة ملحة لتخاذ 
أ
يمكن القول با

كانت الضرورة مهما و، للتعامل مع مّخلفات الماضي مبادرات

داة تدفع
أ
 ةتحقيق المصالحا لوشرط نحو تدابير العفو باعتبارها ا

 ، فإنه ينبغي للدول مراعاة ما يلي:الوطنية

  تجنب تبّني تدابير العفو غير المشروط، فعلى

قل ينبغي على الدولة استكمال إجراءات 
أ
وعدم  القضاء،ال

جل تكريس الحق في  . وهذاإسقاط المالحقة القضائية
أ
من ا

دنى مقبولمثّ يقد  باعتبارهمعرفة الحقيقة من جهة، 
أ
 ل حدا ا

ويخّفف عنهم  ،للضحايا
أ
صابهم من ضرر ا

أ
 انفقد حرقة ما ا

قاربهم
أ
بغية الوفاء باللتزامات  ،ذويهم. ومن جهة ثانيةو ا

 .الدولية ذات الصلة

 لصالح الضحايا تدابير جبر الضرر  التركيز على 

ضرار المادية  تلك التدابير سواء تمثلت
أ
في التعويضات عن ال

هيل لفائدة الضحايا،
أ
و تبّني برامج إعادة التا

أ
و المعنوية، ا

أ
و  ا

أ
ا

، ونشرا لقيم التسامح ،ة النتهاكاتتوثيقا لحقب باتإعداد ك تيّ 

و بناء نصب تذكارية ذات قيمة رمزية.
أ
 ا

  الدورات التكوينية لفائدة البرلمانيينتك ثيف، 

وجهاز القضاء، بغية شرح مختلف التطورات القانونية الدولية 

 ،المتعلقة بسّن تدابير العفو ،والجتهادات القضائية المقارنة

وكيفية معالجة القضاء المقارن للقضايا ذات الصلة بانتهاكات 

 مة.والقانون الدولي اإلنساني بصفة عا ،حقوق اإلنسان
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 الهوامش
مم المتحدة الخاصة ببناء السلم لعام  .1

أ
مين العام لال

أ
ن خطة ال

أ
نها تنطوي على مجموعة كاملة  1992جدير بالذكر ا

أ
تنظر إلى عملية السلم على ا

سا
أ
ك ثر استدامة، وهناك مجموعة من ال

أ
ساليب وهياكل حكم ا

أ
ليب من المناهج والعمليات والمراحل المطلوبة لتحقيق التحول نحو عالقات سلمية، وا
ليات معالجة يمكن استخدامها مثل: بناء المؤسسات، والتنمية الجتماعية والقتصادية للمجتم

آ
ع، وإعادة البناء الجتماعي، والمصالحة، والتمكين، وا

خطاء الماضي، وبناء اإلدارة الفعالة.
أ
 ا

ولى، المك تب العربي للمعار 
أ
نظر: حنان عز العرب خالد، دور البرلمان في المصالحة الوطنية: دراسة لبعض الحالت اإلفريقية، الطبعة ال

أ
ف، ا
 .73، 15 -14، ص 2015القاهرة، 

2. Presidentiel statement, Security Council Reaffirms ‘Vital Importance’ of United Nations Role in Post-Conflict 
Reconciliation, SC/7990, 26 January 2004.  http://www.un.org/press/en/2004/sc7990.doc.htm (05/06/2017) 

 .11حنان عز العرب خالد، مرجع سابق، ص  .3
 .20المرجع نفسه، ص  .4
5. Presidentiel statement, Security Council Reaffirms ‘Vital Importance’ of United Nations Role in Post-Conflict 

Reconciliation, SC/7990, 26 January 2004.  (http://www.un.org/press/en/2004/sc7990.doc.htm) (05/06/2017) 
ولى، القاهرة،  .6

أ
سمر دمحم حسين، دور المحكمة الخاصة لسيراليون في تحقيق العدالة النتقالية، المك تب العربي للمعارف، الطبعة ال

 .23، ص 2015
 .12حنان عز العرب خالد، مرجع سابق، ص  .7
مر رقم  .8

أ
، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية 2006فبراير سنة  27الموافق  1427محّرم عام  28مؤرخ في  01-06ا

 .2006فبراير  28، 11للجمهورية الجزائرية، العدد 
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Reality and fantasy interaction in the novel " Valley of darkness"   by Abdelmalek Mortadh

رسال:  02-06-2020اترخي القبول:                     20-07-2018 اترخي الإ

 2جامعة سطيف  بزان،ربيحة 

rbiha2017setif@gmail.com 

 الملخص

الكالسيكي،  ⁄"عبد الملك مرتاض" من الروائيين الذين خاضوا غمار التجريب الروائي، من خالل تجاوز النمط التقليدي يعد

حد الفضاءات التي كشف من خاللها سبل التجاوز 
 
الذي سيطر على الك تابة الروائية ردًحا من الزمن. فكانت روايته "وادي الظالم" ا

ويروم هذا المقال الكشف عن تجليات المحكي العجائبي في هذا النص الروائي، من   .والخلق الفني، عبر المزج بين الواقع والخيال

نه صاحب السبق في هذا المجال. فما مدى تمكن "مرتاض" من خرق منظور "ت
 
غلب الدارسين ا

 
خير الذي يجمع ا

 
ودوروف"، هذا ال

ليات التي يشتغل 
آ
سيس رؤية جديدة للعالم والذات، تمزج بين الواقع والمتخيل؟ وماهي ال

 
الثوابت التقليدية للك تابة الروائية، وتا

 ه في الثقافة الجزائرية؟عليها خطاب مرتاض في فضح المسكوت عن

 .الواقع، العجائبي، المتخيل، المحكي ،التجريب الروائي: المفاتيحالكلمات 

Résume 

Abdelmalek Mortad est l’un des premiers romanciers ayant eu recours à l´expérimentation dans le 

roman délaissant le modèle traditionnel et classique qui a dominé durant une longue période. Son roman Wadi 

Edhalam « La vallée de l´obscurité » constitue un des espaces à travers lequel il dévoile ce par quoi il se livre à 

une écriture de la transgression et de la création artistique en mariant le factuel à l’imaginaire.  Cet article vise 

à montrer les manifestations du conte fantastique dans ce roman selon l’analyse proposée par Todorov qui est 

considéré par ses pairs comme un précurseur dans ce domaine. En ce sens, nous nous interrogeons alors à quel 

point Mortad est-il donc parvenu à transgresser les constantes conventionnelles de l´écriture romanesque en vue 

de mettre en place une vision nouvelle du monde et de soi où se mêlent le réel et l´imaginaire. Nous nous 

interrogeons également sur les procédés dont a fait usage Mortad pour mettre à nu le non-dit dans la culture 

algérienne 

Mots clés : expérimentation dans le roman, réel, Fantastique, imaginaire, cont 

Abstract 

Abdelmalek Mortadh is one of the novelists who tried a new way in narrative writing, by using new 

creative techniques through experimentation, aiming at exceeding to the classical ones which dominated for a 

long period of time, and his novel entitled "Wadi Edhalam" "Valley of Darkness" reflects on the use of those 

new techniques and also his style of writing. In this novel Mortadh experimented how to combine between 

realistic and fantastic worlds in order to get creative writing fiction. This study aims to reveal the miraculous in 

this novel, from the perspective of Todorov, the latter, who is the pioneer in the field according to the scholars. 

So, to what extent could Mortadh go beyond traditional narrative writing and establish a new vision for the 

world and the self, by combining reality and imagination? What are the different tools used by Mortadh in his 

narrative discourse to reveal the unspoken issues in the Algerian culture? We will try to answer these questions 

through the following study? 

Key words: Narrative Fiction, Reality, Miraculous, Imaginary, Experimentation. 
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 تمهيد 

حد الروائيين"عبد الملك مرتاض"  يعد
 
العرب الذين  ا

بدعت قر 
 
شكال،  نصوًصا ائحهما

 
ن كمختلفة ال

 
انت فبعد ا

، خاض غمار محصورة في النمط التقليديتجربته اإلبداعية 

السجل . وتمثل روايته "وادي الظالم" خروًجا عن التجريب

لفترة  نسق الرواية الجزائريةعلى الذي هيمن  التقليدي،

، من خالل مواكبتها للجديد في مجال اإلبداع الروائي، طويلة

و المضمو
 
. الواقعيمتجاوزة النمط ، نإن على مستوى الشكل ا

نه الخلق الفني حم الذي انبثق مَّوائي الرِّهذا النص الرفكان 

ن عن طريق التجاوز.
 
ارتادت الرواية العربية  وكان ذلك بعد ا

فاقً 
آ
دبّية ومنها الجزائرية ا

 
، مع َوضع ا، غّيرت من الحساسّية ال

ليات تفكيره،  العقل العربي على
آ
المحك لمراجعة مكوناته، وا

خرى ريخية واجتماعية إضافة إلى عوامل تا وطرق تعبيره،
 
 ا

دباء تغيير وجهة نظرهم (1)
 
والعالم،  للذات، فرضت على ال

دبية لم تعرفها الثقافة العروإنتاج 
 
شكال ا

 
بية من نصوص با

  .1967خاصة بعد هزيمة قبل، 

نماط الك تابة 
 
ورغم تعدد المسميات لهذا التحول في ا

دبية
 
ن ما يمكن التفاق ال

 
ّنه تكريس لنوع ، إل ا

 
حوله هو ا

لتقاليد  متجاوز وجديد من الك تابة خارق للثوابت التقليدّية، 

تي كانت مسايرة للواقع، ناقلة 
ّ
الك تابة الكالسيكّية، ال

ثيرت مجموعة من التساؤل
 
ت حاول هذا لمجرياته. وقد ا

انزياح الك تابة يلي: ما مدى  ، نجملها في ماالمقال اإلجابة عنها

عن طريق توظيف  ،التقليدي عن النمط "المرتاضية"الروائية 

و العجائبي، الذي ُيعد
 
ليات ال ُّالخارق ا

آ
وما تجريب. من بين ا

ليات التي يشتغل عليها 
آ
 الالمقولفي فضح  الروائي طابخال

ستكون المفاهيم التي وضعها "تودوروف" من خالل و ؟.

دب العجائبي" المحك الذي سُيشتغل  مؤلفه
 
"مدخل إلى ال

عليه، لكشف تجلياتها في هذا النص الروائي، من خالل 

  خطابه. المغيب في

وال: 
 
فاق العجائبيالتجريا

 
 ب الروائي العربي وا

الك تابة الروائية قد يفاجئ نمط إّن هذا التحول في 

، -إلى عهد قريب حبيس النمط التقليدي َّالذي ظل -القارئ 

المشاركين في الخلق  -نوًعا من القراء المنتجين يستدعي

 واإلبداع على المنوال الذي دعت إليه نظرية التلقي.

ّن هذا التجريب قد 
 
شمل يوما تجدر اإلشارة إليه هو ا

جميع مكونات وبنيات النص الروائي، إن على مستوى الشكل 

و المضمون 
 
النثر بالشعر، من خالل احتفاء  تداخل» ف       ا

سلوب الشاعري، وضياع الشخصيات المت
 
ن السردي بال

إضافة إلى احتفاء  والمصائر،وتداخل العالقات  الروائية،

و هيمنة الّسرد بضمير المتكلم، 
 
الّسرد بالذات الكاتبة، ا

والهتمام البالغ بالعوالم الداخلية للذات على حساب العوامل 

فرزتها. و(2) «للموضوعالخارجية 
 
المراجعة  لعّل هذه التغيرات ا

واية الجذرية للتصورات السائدة، إضافة إلى العالقة مع الر 

ثر بالتيارات
 
ضحى تمثل  الغربية، والتا

 
الروائية الجديدة. فا

ك ثر فنية وجمالية من خالل التداخل بين 
 
ك ثر نضًجا وا

 
العالم ا

الواقعي والتخييلي، وتجاوز عالقة المماثلة والمطابقة بين 

ق معقولة تخر  ي عوالم استيهامية لالنص والواقع، والدخول ف

ترتاد الشخصيات من خاللها والنظام العادي المتعارف عليه، 

عوالم عجائبية، يسودها الغموض والتوتر، تجمع بين المرئي 

 والالمرئي بين المعقول والالمعقول.

إّن توظيف العجائبي في الرواية العربية بمختلف 

قطارها ُيعد
 
غمار  وهي تخوضمن الرهانات التي راهنت عليها  ُّا

ن دب ،التجريب
 
وصالها مع النموذج  َّبعد ا

 
الوهن في ا

التقليدي، إضافة إلى محاولة تمرير بعض النتقادات السياسية 

ب وهذا ما يؤكده "شعي والجتماعية للواقع عن طريق الترميز.

ّن هذا 
 
عن فصيحة للتعبير  وسيلة»التوظيف حليفي" إذ يرى ا

وا
 
وخوًفا دائًما  ،جماعية لكوابيس اليومية لهزائم فردية ا

و داخلية 
 
ومرعًبا من إمحاء الهوية إثر ضربات خارجية ا

. وهو في هذا يكون مخالًفا له في الثقافة الغربية (3) «متواليتين

ّن هذا ل ينفي 
 
ّن العربّي قد اّطلع عليها. غير ا

 
التي ل شك ا

في اإلنتاج العربّي القديم، هذا وجود هذا الشكل من الك تابة 

بو ديب" المشروعّية 
 
خير الذي نسب إليه" كمال ا

 
ال

ما  ِّوالمصداقّية، في نبرة ل تخلو من الحماسة والنتصار لكل

ي الك تابة العجائبّية ل تتحقق (4) عربّي هو 
 
في  إلّ ». وهي؛ ا

ّن القراءة الشعرية ومثلها الرمزية تلغي حقيقة 
 
 «الوقائعالنثر ل

(5 ). 
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 الثقافة الغربيةالعجائبي في ثانيا: 

ّن "تزفيتان تودوروف"  
 
غلب الدراسات ا

 
تجمع ا

(tzevetan todorov ،كان له فضل السبق في هذا المجال )

دب العجائبي.
 
ّن ذلك ل  فإليه ُيعزى ظهور الهتمام بال

 
غير ا

كده في
 
ك تابه"مدخل إلى  يعني انعدام الدراسات قبله، وهو ما ا

دب العجائبي"
 
شار إلى ال

 
تي دراساتال، فقد ا

ّ
 السابقة له، وال

( في ك تابه" kastix")كانت منطلقه في البحث. من "كاستكس

 (luis fax")الحكاية العجائبية في فرنسا"، إلى "لويس فاكس

دب العجائبيين"في مؤلفه
 
، مرورا ب    "روجيه " "الفن وال

من خالل ك تابه "في قلب ( rouget kaïoua "(كايوا

ّن هذ .العجائبي"
 
عمال تخرج وإن كان "تودوروف" يرى ا

 
ه ال

ّن من عباءٍة واحدٍة 
 
، وهي تشرح بعضها بعًضا. فإّنه ُيؤكد على ا

ة المخطوطة التي عثر عليها في سرقسطة تمثل تدشيًنا لحقب

دب العجائبي بتفوٍق ومهارٍة 
 
ا لذلك نجد هناك من يعود بهذ .ال

شباح  ،14ن الك تابة إلى القرن النوع م
 
حين ارتبط مفهومه بال

رواح.
 
خر لم يكن معزوًل عن  وال

آ
ي البعض ال

 
ّنه في را

 
كما ا

وروبية
 
 .(6)التطور العلمي الذي عرفته الثقافة ال

ه َّللعجائبي عد ٍف تعري وضع "تودوروف"حاول  لقد

وًل  يقتضي»واضًحا ك فايًة، فهو 
 
ن تكون شروط ثالثة منجزة، ا

 
ا

ن يحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصيات 
 
لبد ا

حياء
 
شخاص ا

 
وعلى الترّدد بين تفسير طبيعي وتفسير  ،كعالم ا

حداث المروية، ثم
 
قد يكون هذا الترّدد  َّفوق طبيعي لال

محسوًسا بالتساوي من طرف شخصية. على ذلك يكون دور 

خصية وفي نفس الوقت يوجد الترّدد القارئ مفوًضا إلى ش

صله إلى الترّدد والحيرة  مردّ لعل . و(7) «ممثالً 
 
يعود في ا

خريين هما: العجيب 
آ
موضعة هذا النوع بين شكلين ا

والغريب، اللذان يندرجان تحت معطف الفانتاستيك بتعبير 

ك ثر إلى العجيب ويبت "؛"حليفي
 
عد عن الغرائبي فهو يميل ا

بما فوق الطبيعي، بينما يرزح "العجائبي" مترّدًدا الذي يرتبط 

 بين الواقعي والما فوق طبيعي. 

هم ُّإّن هذا المفهوم سيشغل حقل المنظرين، ويمد

ن يفتح 
 
ببوارق جديدة في مجال التحديد، كما باستطاعته ا

منطلقات جديدة، ظلت مجهولة بالشكل الذي اضطلع به 

ّنه ل  صيةخصو. وبقدر ما يؤكد هذا (8)"تودوروف"
 
عمله، إّل ا

 يلغي انطالقه من الدراسات الّسابقة عليه.

انتقل العجائبي إلى الثقافة العربية، مثيًرا عند متلقيه 

ّن 
 
فعاٍل تراوحت بين الرفض والقبول. خاصة إذا علمنا ا

 
ردود ا

صله إلى الثقافة العربي
 
رجع ا

 
سبقت اإلشارة  كماة، البعض قد ا

 ا. ففً إلى ذلك سال
 
غلب ا

 
لما وجدوا كان  إليه ابالك تّ  لجوءن ال

ملهم في 
 
فيه من إمكانية التعبير عن الواقع رمًزا، وعن ا

العجائبي يتيح إمكانيات  المكون» ف    مستقبل يتجاوز الحاضر. 

لوف وخرق النظم القائمة، وبالتالي 
 
هائلة لتجاوز العالم الما

نسبة  ، تضع(9) «إنتاج ك تابة باعثة على القلق والحيرة والتردد

حداث إلى الواقع
 
موضع تساؤل. ومرد ذلك هو الخلط  ال

الملحوظ بين المعقول والالمعقول. فيتبدى التداخل بين 

ا.   الواقعي والضبابي جليًّ

ليات  
 
 تحقق العجائبي في النص المرتاضي ثالثا: ا

 بدايتها الكشفمن تحاول إّن رواية "وادي الظالم" 

التداخل الحاصل في بنيتها بين الواقعي والخيالي،  عن

ّنه في ليٍل  يحس» فالوادي الذي
 
و حالكالداخل إليه كا

 
، ا

ن تمطر
 
ّنه سحابة سوداء توشك ا

 
، هو منطقة قائمة في «كا

حداث. 
 
هم مكان تدور فيه ال

 
الزمان والمكان بشخوصها، وهو ا

اهل الذين يحكمهم "الشيخ همدان" الج -فسكان "الجلولية" 

مي
 
على ذلك ميثاق المحروسة الذي اتفق عليه  َّ، كما نصُّال

ا ن -شيوخها شفويًّ
 
من، بعد ا

 
صبحوا يعيشون الخوف والالا

 
، ا

ن يذهبن إلى قطف الثمار »كانت النساء يتحلين 
 
بالحلّيِّ قبل ا

و استقاء 
 
من(10) «الماءا

 
هذا التحول  ُّومرد .، دللة على ال

 والالاستقرار هو طول عمر شيخ القبيلة، الذي جاوز القرن 

. (11) «رشيقٍة وعّيٍ تاٍم، وحركٍة وما زال متمتعا بذاكرة قويٍة و »

ة 
 
ك ثر في إنجابه لصبيين من امرا

 
هذا، ويظهر وجه العجائبي ا

ن يلدن 
 
ن عجزت النساء الجلوليات ا

 
جنبية )فرناسية(، بعد ا

 
ا

حداث، جعلت صبر الشيخ  ُّ. كلله، بعد زواجه منهن
 
هذه ال

بي الهيثم 
 
المنتظر "حمدونه" ينفذ، ليفكر في الستعانة ب "ا

من في "الجلولية"، ويستفز شيوخها 
 
وجماعته" لينشر الالا

على إقالة "همدان" من منصبه. خاصة بعد اغتيال إمام 

المسجد، وتعُرض "فيلسوف القبيلة" لمحاولة اغتيال، ليكون 

س. اختطاف "عائ
 
فاضت الكا

 
شة" بنت المعلم القطرة التي ا

وما يثير النتباه في هذا  فضح "حمدونة". َّومن خاللها تم

النص الروائّي، هو حضور العديد من القصص المضمنة التي 

 كان لها الدور في إضاءة بعض شخوص المحكي. 
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ردنا الحديث عن الفتتاح بالنسبة لهذا النص، 
 
ما إذا ا

 
ا

ساسي له، 
 
و اإلطار ال

 
ذيا

ّ
ى العجائبي العبور إلمن خالله  َّتم ال

و ولوجه
 
  فإّن  ،ا

ّ
م زينب" ال

 
ن تحكي قصة "ا

 
تي ُطلب منها ا

"الجلولية" لفتيانها وفتياتها حتى تسجل في ك تب تاريخ 

ن تشرع في سرد وقبل »القبيلة   قد تقمصت دور الحكواتي، 
 
ا

ن يوقدوا النيران ويك ثروا 
 
حكايتها التمست من شهود مجلسها ا

من المجامر والبخور، لكي يتعطر المجلس إقراًرا بالنعمة 

اإللهية على القبيلة، وحتى ل تقترب منهم الكائنات الشريرة 

في هذا اليوم السعيد، مثل الجان والغيالن والّشياطين 

ق والنسناس ر إ .(12)«والّشِّ ّن هذه البداية هي الفضاء الذي بشَّ

 عن حضور 
 
نبا
 
بذلك  العجائبي، وهيبمالمح الك تابة، وا

فق النتظار.  
 
 تشتغل بعدها موجًها ل

 الشخصيات بين المفارقة والتحول  -1

ثارتها 
 
هم المباحث التي ا

 
يعد الهتمام بالشخصية من ا

دب والنقد 
 
السرديات، وإحدى الركائز التقليدية في نظريات ال

هم ا. (13) وحديثهقديمه 
 
نها ا

 
ساسية في كما ا

 
لمكونات ال

عمال السردية، و
 
نها عنصر دينامي وحيوي داخل ذال

 
لك ل

فعال. 
 
هتم وقد االفضاء النصي، لضطالعها بمختلف ال

بها، في رسمه لمالمحها، وبيان طرق تفكيرها،  "مرتاض"

تنتمي إلى قبيلة "الجلولية"، مع تسجيل حضور  فجعل جلها

خرى م
 
بي  إضافة إلىن قبيلة "بني حمود"، شخصيات ا

 
"ا

الهيثم" مع جماعته. وقد كان لها دورها البارز في تحريك 

حداث الرواية.
 
و "فيلسوف القبيلة" كما  ا

 
حمد" ا

 
فالمعلم "ا

من الشخصيات  -لسعة إطالعه، وثقافته الموسوعية -ُيلقب

التي كانت فاقدة لكّلِّ الخيوط الواصلة بينها وبين مجتمعها، 

ن تعيش غرابتها 
 
د(14) القلقةفحكم عليها ا

 
ن ا

 
ركت ، إلى ا

رت من موقفها ها في  .ووعت ذلك، فغيَّ
 
فكّل الك تب التي قرا

ين والفلسفة وغيرها، والتي كانت ياسة والجتماع والّدِّ سال

سبًبا في معارضته لكّلِّ ما يحصل في القبيلة، لم تمنعه من 

ا، يسعى وراء مصالحه الخاصة، مديًرا  ن يصبح شخًصا انتهازيًّ
 
ا

ا  من خالل ظهره لكّلِّ ما كان يؤمن به. وقد ظهر ذلك جليًّ

ترك .. »": "زليخا حديثه إلى زوجته
 
تحول في حياتي...سا

 
سا

حد 
 
حترف حرفة ل يلتفت فيها ا

 
 «َّإليالجمعية والتعليم، وسا

وقاتهم في عد(15)
 
ضحى ممن ينفقون ا

 
موال بدل إنفاقها  ِّ. فا

 
ال

إلى القيم. ويلزم التحول في المواقف شخصية  في الدعوة

خرى، تربطها عالقة 
 
بوة ا

 
بالشخصية السابقة، ف   "عائشة" ال

ترفض الزواج من الشيخ "حمدونة"، لما كانت تراه  التي كانت

ن اختطفتمن فرو 
 
صبحت بعد ا

 
ضحت قات بينهما، ا

 
، وا

ن
 
ة، ستتعرض لالغتصاب، تتمنى لو ا . َّذلك الزواج قد تم َّسبيَّ

ليتني كنت تزوجت الشيخ حمدونة على شيخوخته،  يا»تقول: 

ن معززةً 
آ
 لكنت متحليةو منعمًة، مكرمًة، مدللًة إذن لكنت ال

. فما السبب (16) «الحراسبالذهب رافلة في الحرير يحرسني 

ر من موقفها، والذي  تستبدل الرفض جعل "عائشة" تغيِّّ

وهي التي كانت محجمة عن عيش يشبه عيش  ؟بتمني القبول

حد  هي التينساء الجلولية. إّنها الظروف القاسية. و
 
نعتها ا

بي
 
نها "فرخ جانالهيثم  رجال ا

 
، إذ لم من البشر " وليستبا

ت 
 
ن فقا

 
يستطع اإلمساك بها عند فرارها من المغارة، بعد ا

ما "الشيخ همدان" الذي كان رافًضا 
 
عين الزعيم اليسرى. ا

لتواجد قبيلة "بني حمود" على ضفاف الوادي، فقد تحالف 

جل القضاء على 
 
ول مرة، من ا

 
معها واجتمعت القبيلتين ل

ي تحول زعيمها الجماعة التي نشرت الفزع في المنطقة. والت

ن كان 
 
بو الهيثم" بين يدي "عائشة إلى حمل وديع، بعد ا

 
"ا

مقومات هذه الشخصيات كما  تضافرت»لقد وحًشا مفترًسا. 

عكسها المجتمع الّسردي المتشابك والمعقد، لتضفي عليها 

ساًسا بسماتها وطبائعها 
 
بعاًدا تعجيبّية وتغريبية ترتبط ا

 
ا

غرابة والشذود والتمزق وصنائعها المتحولة الموسومة بال

ّن ما يميز هذه الشخصيات هو كونها ل 
 
والتحول المثير، إّل ا

فساهم بقدر في  .(17) «فيهتنمو بعيدة عن الواقع الذي تحيا 

المفارقات التي وقعت من خالل  تغيير مواقفها وتحويرها،

خضِّ 
 
  .عت لهافيها، والتقلبات المتعددة التي ا

  تمظهرات العجائبي في النص

لعّل تركيز "تودوروف" على الترّدد كسمة بارزة لتمييز 

مشترًكا بين القارئ  تردًدا»العجائبي عن غيره، جعل منه 

ن يقررا ما إذا كان الذي يدركانه 
 
والشخصية، اللذين ل بد ا

ي العام،"الواقع" كما هو م راجًعا إلى
 
م  وجود في نظر الرا

 
 «لا

ّنها ليست  ،(18)
 
مامه هذه الرواية، فرغم ا

 
وهذا ما تضعنا ا

ّنها تخلق صرفهعجائبّية 
 
ذلك الشعور، في نفس قارئها ، إّل ا

ه إلى موضعة العجائبي بين نوعين هما الغريب  ومردُّ

من  -العجائبي  وقد حصر "تودوروف" خصوصيات والعجيب.
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في مظاهر ثالثة،  -خالل وقوفه على مجموعة من النصوص

 .وف عند تمظهرها في "وادي الظالم"الوق المقال اولحيس

 المظهر اللفظي :  1-2

، فكانت الصورة البالغيةب اهتم الروائي الملفوظ: -

ر العجائبي،  كان العجائبي يستعمل  ولئن»الوعاء الذي فجَّ

صله.
 
نه وجد فيها ا

 
إّن فوق  باستمرار صوًرا بالغيًة، فال

الطبيعي يولد من اللغة، وهو في نفس الوقت نتيجتها 

ولى التي  .(19) «ودليلها
 
بالنظر إلى العنوان الذي يعد العتبة ال

ّنه سيعيش مع 
 
بها نلج النص يتبادر إلى ذهن المتلقي ا

شخوص الرواية وسط ظلمة حالكة يفرضها "وادي الظالم". 

ن ا
 
 يجري » لمكانولكن وبمجرد التعامل مع النص يتبين ا

وفيه من مياه وغابات مدهشة  هر،ّالدبالماء الغزير على وجه 

شجار المثمرة والمراعي
 
، ما يجعل منه (20) «الخصيبة من ال

ّن الظالم قد حلَّ به بسبب 
 
مليائ بالحياة، مفعما بالحيوية، وا

حداث التي وقعت فيه. وقد سجل العجائبي حضوره من 
 
ال

"مرتاض" وهو يصف الوادي  يقولخالل الخطاب البالغي، 

شجار المثمرة وغير المثمرة، لك ثرتها في  كانت»الذي 
 
ال

غصانها المورقة فوق الوادي 
 
جهلتي وادي الظالم، تتعانق ا

فيتشابك بعضها ببعض فتسقفه بضاللها، فتشكل غابة 

على كله منه. فلم تكن 
 
عظيمة ك ثيفة تغّطي فضاء الوادي ال

سافل والدواخل تشهد ضياء 
 
وكان  الشمس على وجه العام.ال

الداخل إلى الوادي حين يدخل يقع تحت دائرة الظالل 

شعة الشمس فُتحيل البطائن إلى 
 
الك ثيفة التي كانت تحجب ا

ن تتشابك  .(21) «ظالم
 
ّنى لها ا

 
وهو الذي يمتد على مسافات فا

قصى الجنوب
 
جسد كما ت. بعيدة من نحو الشمال إلى نحو ا

يًضا العجائبي
 
من خالل سلسلة التشبيهات والتعابير  ا

ّنه في ليل » البالغية، فمرتاد الوادي ينتابه شعور 
 
و كا

 
بهيم، ا

ن
 
إلى  هنا . فقد تحول البالغي(22) «تمطر تحت سحابة توشك ا

عجائبي. كما سجل التصوير البالغي حضوره في وصف جمال 

ة، ف"عائشة" عند مرتاض 
 
ّنها عالم كبير تمثل في »المرا

 
كا

س 
 
شخصيتها صغير، ابتسامتها الواثقة، خطواتها الثابتة، را

و  الجذابة، جمالها الفتان.
 
تحّكمها في لّداتها وهي تالعبهن ا

ن في لسانها السحر! تحادثهن،
 
نني بها وقد رويت من  كا

 
كا

ن تمثلها "سعدون" العاشق ، وهي حي(23) «الجمامالعلم حتى 

ن المحموم
 
ها ، بعد ا

آ
خطوات الفتاة الحسناء،  تستعرض»را

نها  الهيفاء،الرشيقة 
 
مل مشيتها وهي تتحرك بخطوات كا

 
ويتا

نغام، وهي تتكسر في مشيتها كالنخلة العيدانة في 
 
إيقاع ال

ن خالل هذه التعابير . يتضح م(24) «الخضراءتلك المروج 

خرى غيرها
 
لبالغي الذي يعتمد على التصوير اكيف ينزلق  ،وا

ن مسبوًقا بسلسلة إلى العجائبي، الذي كاالمبالغة التضخيم و

و الصطالحية، والتي يك ثر من التشبيهات و
 
التعابير البالغية ا

. إّن الّسارد غة المشتركة بتعبير "تودوروف"رواجها في الل

خرى يحقق 
 
بعمله هذا يحول تارة البالغي إلى عجائبي، وتارة ا

 البالغي المجازي من خالل العجائبي.

ودوروف" في هذا الّشّقِّ من اهتم "تالتلفظ:  -

و ما سمي ب     "السارد المجسد" 
 
فهو المظهر اللفظي بالّسارد، ا

نّ  يالئم»
 
ه ييسر التماهي فيما بين القارئ العجائبي، ل

. وإذا كان "تودوروف" قد وجد ضالته في (25) «والشخصيات

النص  ّالنصوص التي مثل بها والتي سبقت اإلشارة إليها، فإن

ن الّسارد ع
 
نده كان مزيجا المرتاضي قد خرق القاعدة ، ذلك ا

ّن من ضمير المتكلم و
 
المخاطب والغائب، خاصة إذا علمنا ا

الّسارد في بداية الرواية يسعى إلى تشغيل بعض مقومات 

 الّسرد العربي من خالل حضور المسرود له.

ولدي، وكما تعلمون، تمتد »يقول: 
 
الجلولية، يا ا

ساحات شاسعة مما يلي وادي الظالم إلى نهاية، ل نهاية على م

 لها في الحقيقة!

ّم زينب! 
 
 . (26)«نعرف ذلك يا ا

ا على المتن  ّما ضمير المخاطب فقد كان طاغيًّ
 
ا

 الروائي، من ذلك على سبيل التمثيل ل الحصر:

ّن الجريح على ما »
 
هممتِّ بالفرار...لول خوفكِّ من ا

سيطلق عليكِّ النار،  الجراح فإّنه كاناه من ضعف بسبب اعتر 

نتم بعيدون جًدا عن المحروسة...
 
ن ا

آ
ّنكم ال

 
 حتما! ل

وتقضون النهار كّله في ذلك الكوخ حتى وقت 

صيل...
 
فراد َّفظلت الحراسة عليكِّ مشد ال

 
ف ا دة، وقد ك تَّ

 .( 27)«يك، وقّيدوا رجليك، بُرمتّين باليتّين. َّالعصابة يد

ّن 
 
حديث الشخصيات غائب، لكن ذلك ل يعني ا

ّنها تتكلم عن نفسها، من 
 
حيان، نجد ا

 
وإّنما في معظم ال

خرين، 
آ
و من خالل حديثها إلى ال

 
خالل طرح مواقفها ورؤاها. ا

حمد": 
 
يها الّسلطان!»يقول المعلم "ا

 
ل تفهم، ا

 
ريد  إنما ا

 
ا

رجعة  كذلك قررت. وقراري نهائي ولنهائيا! مغادرة التعليم، 
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غبار الطباشير. ولقد كرهت ُفساء  فيه. ولقد كرهت

الصبيان...ولقد ضجرت بمالحظات المدير كّل صباٍح 

 .(28)«ومساٍء.

مثلة عن ضمير الغائب،  ناكما ل يفوت
 
ن نشير إلى ا

 
ا

هاني! كان سكران »من ذلك: 
 
سيدي الرئيس! ضربني! قتلني! ا

ما يقبضه في اليوم  الك فار،فعمل فّي ما عمل سيدنا علي في 

 من عمله المتعب ينفقه في الشراب، ثم يرجع إلى الّدار سكران

(29). 

ربط "تودوروف" هذا المظهر المظهر التركيبي: : 2-2

سماه "البنية" بمعنى ضعيف، فاستند إلى 
 
و كما ا

 
بالبناء ا

خير الذي خّصّص لها فصاًل كاماًل. 
 
دراسة "بنزولدت"، هذا ال

ما عن فحوى الدرا
 
سة فهو التدرج الذي يسير وفقه النص ا

 ليصل إلى الذروة.

ّن 
 
ل يسير وفق هذا التدرج،  "وادي الظالم"غير ا

نّ 
 
و  ا المظهرذه )تودوروف( يربط هخاصة وا

 
بزمن القراءة ا

ّن 
 
ولى، ذلك ا

 
التلقي. فسحر العجائبي يقترن بالقراءة ال

و قراءة واصفة، 
 
القراءات المتتالية بعد ذلك تصبح ميتا قراءة ا

ها هو البحث عن إجراءات توظيف العجائبي.  همُّ

د في خطة  هناول يمكن الحديث  عن نص ُيَشيَّ

ّنه خرج عن نطاق الك تابة الكال
 
سيكية، متماسكة، ذلك ا

"العقدة"، يعود إلى  فزاوج بين الهدم والبناء، ولعل غياب

ل  لوف المنطقي، فشكَّ
 
زمنة عن الما

 
حداث وال

 
انزياح ال

التداخل والخلط بنية هذا النص في جميع مكوناته، فخالف 

ولعل احتفاء  بذلك النص الكالسيكي القائم على التماسك.

طار الذي ُرسم النص المعاصر بالعجائبي، جعله يخرج عن اإل

 
ّ
تي كانت تقوم على المنطق في النصوص التقليدية، ال

 والّسببّية.

تقويض النمط  الك تابة المرتاضية استطاعتوبهذا 

ضحى 
 
السابق، عن طريق الحلم والفعل الستيهامي، فا

غوارها، قراءًة 
 
اإلمساك بخيوطها، ومعرفة مالبساتها، وسبر ا

وياًل يحتاج إلى مراس 
 
ّنه عمد إلى تضمين ، بةاودر وتا

 
خاصة وا

 القصة اإلطار الك ثير من القصص المضمنة.

ّن هذا النص المظهر الداللي: : 2-3
 
على الرغم من ا

ا خالًصا، وإنما يستثمر هذا  الذي نشتغل عليه ليس عجائبيًّ

 إّنه 
ّ
خرى، إل

 
النوع من المحكي جنًبا إلى جنٍب مع مكونات ا

قرها يسجل حضوًرا للك ثير من الموضوعات ال
 
عجائبّية التي ا

 "تودوروف" في حديثه عن هذا المظهر.

نا، وصنف 
 
وقد صنفه صنفين: صنف موضوعات ال

نت.
 
 موضوعات ال

نا:   -
 
يرتبط هذا الّشّق من موضوعات اال

الموضوعات بمجموعة من التحولت والنتقالت، مع انتفاء 

مام خضوع كل
 
و  ِّالصدفة، وترك المجال ا

 
حدث للّسببية ا

ّن الحتمية 
 
الشمولية، التي تعني في مستواها المجرد ا

الفاصل بين الفيزيائي والعقلي، بين المادة والروح، بين »

ن يكون 
 
ّن التحولت (30) «حجوزاالشيء والكلمة يك ف ا

 
. غير ا

ها بالمعنى "التودوروفي"،  الموظفة في هذا النص، لم تكن جلُّ

قره، 
 
ّن جزًءا منها كان يحمل سمات ما ا

 
في انتفاء  خاصةإّل ا

"سعدون" قرب وادي الضباع لحظة اختطاف  تواجدف الصدفة.

ذي بل هو موعد العاشق المحموم  "عائشة" لم يكن صدفة،
ّ
ال

، التي تعودت المرور من ذلك المكانمحبوبته  يود رؤية

ول كما يمكن اعتبار تح .فحدث ما لم يكن في الحسبان

الطريق إلى  مشاقومعاناتها ، من المغارة هباو هر "عائشة" عند 

الشجرة العيدانة التي تصيبها الريح التي كانت تهب »ما يشبه 

شار إليها  (31) «الكوخبقوة خارج 
 
من الموضوعات التي ا

"تودوروف" ضمن هذا اإلطار. فهذا التحول قد كان من الروح 

 إلى المادة.

ّن التحول قد طال الزمان والمكان بمفهومه 
 
كما ا

ّن وظيفة المكان قد المتداول في النص التق
 
ليدي، خاصة وا

ساس من 
 
تحولت من مجرد ديكور يؤثث به النص إلى ا

ضحى له عالقة بالعناصر السردية 
 
ساسيات البناء الّسردي، فا

 
ا

ن
 
خرى كالحدث والشخصيات والزمن، إضافة إلى ا

 
العالقة  َّال

نه يصعب الفصل 
 
بين المكان والزمان من البديهيات، ذلك ا

بينهما، خاصة في العملية السردية. فالشخوص في "وادي 

ثر بالمكان، ول تتواجد منفصلة عنه، بل في 
 
الظالم" تؤثر وتتا

حايين ك ثيرة هو 
 
ّن  الذيا

 
يحدد هويتها وكينونتها، خاصة وا

دي فيه الشخصيات "مرتاض" قد جعل منه المرتع الذي تؤ

دوارها، حتى وإن كانت وحيدة تعيش في عالم استيهامي 
 
ا

حلمي بعيًدا عن المجتمع الذي تحيا فيه. فالوادي الذي يمثل 

من للعيش الرغد، تحول إلى مكان 
آ
للجلوليين الفضاء ال

عدواني، يبعث على الخوف، بعد جملة من الحوادث التي 
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. والحديث نفسه )المعلم، إمام المسجد( مرت بها شخوصه

ن كانت المالذ الذي تهواه "عائشة" 
 
ينطبق على الغابة، فبعد ا

ّنه يمنحها مزيًدا من الحرية التي كانت 
 
وتفضل التواجد فيه، ل

ّنها المحيط الهائج 
 
تعيشها دون نساء الجلولية، باتت كا

مواج، وهي تسبح في ظلماته بتعبير "مرتاض".
 
 ال

عرة والكوخ، كّلها إضافة إلى المغارة والدروب الو

فضاءات توحي بالعزلة والنفي والكبت، فالمغارة كانت 

تنكمش فيه الذات في »بالنسبة للجماعة المكان الذي 

خرين، تؤثث مكانها 
آ
قوقعتها، لتحمي نفسها من اعتداءات ال

فحلمها باعتالء "حمدونة" المشيخة هو  ،(32) «والحلمبالذكرى 

فعال الت ِّالذي حملها على كل
 
ي قامت بها، والتي مكنتها من ال

ّنها كانت مكاًنا 
 
ّن  قذًرا،الخروج من شرنقتها. فرغم ا

 
 ا
ّ
إل

الجماعة كانت تستمتع بتواجدها فيه، وتمارس فيه سلوكاتها 

 الشاذة، من خالل الرغبة الجنسية.

نت:  -
 
استطاعت رواية "وادي موضوعات اال

نا
 
ن تكشف بعض موضوعات ال

 
ستاذ كائن الظالم" ا

 
، فال

 التحليل السابق،تتجسد فيه جميع المبادئ المستخلصة من 

فكار صارت محسوسة فيه.
 
ّنها ا

 
فكار، إّل ا

 
 يعيش في عالم ال

ن تحول من يكن متوقًعاويقع حدث لم 
 
ن يتزوج، بعد ا

 
، قرر ا

، إنه ِّمجرد معلم فقير معدم إلى تاجر غني، لقد وقع في الحب

ة، ليستيعشق 
 
ثارته،  حلًما امرا

 
بل واقًعا، فبهية التي ا

كان وهللا ينظر إليَّ نظرة من نار! »وصفت نظرته إليها قائلة: 

كان يحرقني وهو يحدق في مالمحي، وفي تفاصيل 

حّسه يعّريني من فوق إلى 
 
 «تحتجسمي...كنت إلى ذلك، ا

ثارت غرائزه (33)
 
يضا ل  "سعدون" الذي ا

 
. وذلك ما حدث ا

ن "عائشة" الفاتنة، وجعلت
 
جل ا

 
ه ينتحل شخصية الراعي من ا

جل إنقاذها  بها، فقدمويصارحها بهيامه  يحادثها،
 
حياته من ا

عندما تعرضت لالختطاف. فالرغبة الجنسية تمارس سلطتها 

فعال التي تصدر منه، صياتعلى هذه الشخ
 
 اوتتحكم في ال

 تجاه المحب.

ّنه ل يخضع لكل
 
 ِّما يالحظ على هذا النص الروائي هو ا

قرها "تودوروف" في عمله، فنجد غيابا 
 
المقولت التي ا

حاق، الذي يظهر اللتباس في الجنس، وكذا الحب  ُّللسُّ

ك ثر من اثنين، رغم ما يلحظ من تعدد الزوجات 
 
المبذول ل

مومي 
 
ّن غياب المراقبة والكبت ال

 
 )نسبةللرجل الواحد. كما ا

ة تتسم بالش
 
م(، يجعل من العالقة مع المرا

 
يطانّية، إلى ال

 خاصة إذا ارتبطت بالجنس. 

وغير بعيٍد عن هذا نجد حضوًرا لمقولة القسوة 

ّي حاٍل، تحت  مشهد» ف  المرتبطة باللذة، 
 
الغتصاب يقع، با

. وتجد هذه المقولة صداها في (34)«عالمة تجاوز الرغبة بالموت

في الغابة   فهي كانت تموت في كّل  مع الجماعةقصة "رحمة" 

بي الهيثم"، 
 
لحظة تتواجد فيها بين يدي رجل من رجال "ا

 كانواليلٍة، ففيما  ِّالذين تحولوا إلى وحوش تنهشها في كل

لمً 
آ
، فتجسدها صرخاتها ايستلذون بمضاجعتها، تعاني هي ا

 المتوالية طوال الليل.

الذي اللغة بيت الوجود اللغة العجائبية: رابعا: 

داة 
 
للتبليغ يسكنه اإلنسان كما يقول "هيدغر"، فهي ا

دباء  والتواصل مًعا،
 
ّن ال

 
وهي المبتغى المرجّو، لذلك نجد ا

ووالدارسين 
 
همية كبيرةلوا

 
نها ، القديم ذمن ها ا

 
تصنف في كما ا

ا فيما  مقدمة القضايا التي يدرسونها. وهي تحتل موقعا بؤريًّ

"مرتاض" في نصه الروائي، يخص العجائبي، وقد نالت اهتمام 

سره بجمالها، وتحفزه على 
 
فهي تفتن القارئ بسحرها، وتا

غوارها   واك تشاف مجاهلها دخول غياهبها،
 
عبر ، لسبر ا

 انزياحها عن اللغة الوظيفية.

ن يحقق "شعرية النص" من  حاولوقد 
 
الروائي ا

كسبته إيقاعا فريًدا، وهو 
 
لفاظ، بقدرة ا

 
خالل التالعب بال

ساس العمل اإلبداعي، فإن غاب السحر اللغوي الذي يع
 
ها ا دُّ

دبي غاب عنه كّل 
 
 .(35) شيء عن العمل ال

بمهمة إضاءة  "مرتاض"نص وقد نهضت اللغة في 

حاسيس 
 
الحياة الداخلية لشخصوها، عبر التقاط ال

ا وكّرة  ،والتصورات، عن طريق الحوار الذي كان تارة داخليًّ

فكارها 
 
ا، ومن خالله يتعرف القارئ على ا خرى خارجيًّ

 
ا

حوالها، وبه تطرح همومها.
 
 وا

مامه 
 
كما احتفى النص المرتاضي بالوصف، ففتح ا

إلى عتبة  ، ُاضيفت(36) شاعريةمنافذ وجهته نحو خلق عوالم 

شياء في وصف الواقعية والطبيعية.
 
ّن الطبيعة وال

 
 كما ا

صبحت تساعد 
 
ثناء دمجها في سياق اإلبداع ا

 
"مرتاض" وا

 الشخوص على قول ما تعانيه وتفكر فيه.

ّنه و
 
مارس الكاتب ما يسمى بالّسرد الوصفي، وذلك ل

لم يجعل الوصف زمًنا مّيًتا، وإّنما جعله يسير جنًبا إلى جنٍب 
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و الحركات، ف
 
حداث ا

 
حمد    "مع ال

 
الذي ُفتن ب  "بهية" وكان  "ا

دبرت عنه، وهي  لحظ»يسترق النظر إليها، 
 
ن ا

 
عجيزتها بعد ا

ة خلبت لبه  . (37) «خلًباعائدة إلى بيتها موقعة بقدميها مشيَّ

فالوصف في هذا المقطع اقترن بالّسرد، الذي ارتبط بالحركات 

دراجها إلى البيت. ولم 
 
التي كانت تصدر عن بهية وهي تعود ا

تقنية الوصف المرتبطة بالّسرد على ذلك، بل تعدتها  تقتصر

ن 
 
ماكن، ف"مرتاض" قبل ا

 
إلى وصف وتقديم الشخصيات وال

ن تمارس سلطتها، يعمد ديباشر العملية السر 
 
ية، ويسمح لها ا

مام العملية الوصفية. فهوإلى فسح ا
 
حداث  لمجال ا

 
لم يسرد ال

تي وقعت 
ّ
 .تدقيقي عنهاتقديم وصف إّل بعد في المغارة، ال

عائشة إلى دهليز فيه شمعة ترسل ضوًءا شاحًبا  مالت»يقول: 

ّنها كانت
 
تندب حظها العاثر في هذه الليلة...ولحظت وجود  كا

كياس من الحبوب الجافة، ...وقد كاد ُيغمى عليها من رائحة 
 
ا

نان  وساخالصِّ
 
 .(38) «وال

ولعّل استخدام هذه التقنية يسمح للقارئ بالتعرف 

حداث، على ا
 
ماكن التي ستكون مجرى لسلسة من ال

 
ل

 فيعايشها لحظة قراءتها.

ّن إحالة النصوص الحاضرة على النصوص 
 
كما ا

 إليها الكاتب، وتعد الرواية 
 
الغائبة، من التقنيات التي لجا

نواع التي تظهر فيها هذه العملية بصورة حادة وقوية، 
 
ك ثر ال

 
ا

مثل التكاء على  وقد . (39) كما يؤكد ذلك "ميخائيل باختين"

الموروث الشعبي الذي عمد إليه "مرتاض" إحدى الدعامات 

ّن 
 
 التي شكلت بنية النص، عبر تفجير سكونية اللغة، كما ا

استثمار هذا الجانب يجعل من الربط بين الماضي والحاضر 

م 
 
هميته في رسم مالمح المستقبل. ولعل تقمص "ا

 
مًرا له ا

 
ا

ما يوحي بذلك، رغم التحول  الراوي ⁄زينب" لدور الحكواتي

من الطبيعة الشفوية إلى الك تابية، إضافة إلى تسجيل حضور 

مثاٍل 
 
 .وحكٍم        الك ثير من النصوص الشعبية المتداولة من ا

الكالب تنبح، »نذكر منها على سبيل التمثيل ل الحصر: 

يضا  ،«فكل من سار على الدرب وصل»، «القافلة تسير
 
وا

التي  وغيرها من النصوص...« غاربهاعلى  حبلها»قوله: 

 من خاللها.   ساهمت في إثراء النص وجعل الماضي حاضرا

ني، فحضرت الك ثير 
آ
 الروائي إلى النص القرا

 
كما لجا

من النصوص المغيبة والتي دلت عليها النصوص 

حمد"،  الحاضرة،
 
ولعل اختيار اسم "زليخا" زوجة المعلم "ا

ي بحضور قصة "العزيز" في والرؤيا التي قصها عليها، ما يوح

سورة "يوسف"، إضافة إلى العديد من النصوص التي كانت 

صلها غائب تحيل عليه
 
 امّرة مضمنة ومنصصة، ومّرة ا

فال يبقى منكم إّل العظام النخرة » النصوص الحاضرة من ذلك:

رجاء 
 
. فهذه العبارات تعود بنا إلى (37) «المغارةالمشتتة في ا

ية سورة النا
آ
َذا» في قوله تعالى: 11زعات ال َظاًما  إِّ             ُكَنا عِّ

َرةً  ِْْٱّلَلِِِْفَْْوَجَِٰهُدوا ْ»وقوله  ،(38) «َنخِّ َْحَقِْجَهادِه ْْۦ  َُٰكمُْۡهَو َوَماْْٱۡجَتبَى
ْ ِِْف َْعلَيُۡكۡم ِينَِْجَعَل ْ ْٱلد َْحَرج  َُٰكُمِْْمۡن َْسَمى ُْهَو َٰهِيَم  ْإِبَۡر بِيُكۡم

َ
ْأ ِلََة مد

 َشِهيًداَْعلَۡيُكۡمَْوتَُكونُوا ْْٱلَرُسوُلِْمنَْقۡبُلَْوِِفَْهََٰذاِِْلَُكوَنْْٱلُۡمۡسلِِميَْ
ُْْشَهَدآءَْ ْْٱنلَاِسْ لََعَ قِيُموا 

َ
ةَْفَأ ْْٱلَصلَوَٰ ةََْوَءاتُوا  ِْْٱۡعَتِصُموا ْوَْْٱلَزَكوَٰ ُهَوْْٱّلَلِْب

فَنِۡعَمْ َُٰكۡمْۖۡ ية ) « ٧٨ْٱنلَِصيَُْونِۡعَمْْٱلَۡمۡوَلََْٰمۡولَى
آ
( من سورة 78وهي ال

ية .الحج
آ
ن سورة البقرة قد كانت حاضرة من خالل ال

 
 كما ا

ُْْكتَِبْ» (216) ْْٱلۡقَِتاُلَْعلَۡيُكُم ْلَُكۡمۖۡ ٞ ُْكۡره ْ وَُهَو ْتَۡكرَُهوا ن
َ
ْأ وََعََسٰٓ

ْلَُكۡمْۖۡ ْ َشۡيْ َْخۡيٞ ْوَُهَو نُُْتِبُّوا َْشۡيْْا
َ
ْأ ْوَْْ ْ وََعََسٰٓ ْلَُكۡم  ٞ َْشد َْوُهَو َيۡعَلُمْْٱّلَلُْا

نُتۡمََْلَْتۡعلَُموَنْ
َ
وقد عمق حضور اللغة العجائبية الوظيفة . « ٢١٦َوأ

دبية، فقدمت حواًرا خصًبا بين الرواية ومتخيل المجتمع.
 
ْال

"وادي  رواية وما يمكن قوله بعد هذه الرحلة في

ّن هذا النص 
 
للواقع  فهمتقديم  حاول قدالظالم"، هو ا

الجتماعي بالكشف عن صراعاته وتغيراته، عبر توظيف 

ثرا  ،الكشف عنها َّالعجائبي في تجلياته المختلفة، والتي تم
 
متا

تجربة روائية ليعبر عن في بعض وجوهها،  بالرواية الغربية

لمعاٍن ودللٍت  امنتجالسردية التقليدية،  مغايرة للحبكة

لنمٍط  خالقامختلفٍة اختالف ترسانة القارئ الثقافية والمعرفية. 

روائي مرتاضي منزاح عن الك تابة الكالسيكية، من خالل 

ي اتالموضوع التعدد إضافة إلى ،الشخوص والتنوع اللغوي

ا كرستتكون قد وعليه  .)الثيمي( قيامها على ب تشخيًصا فنيًّ

 .التشويق واإلثارة
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The impact of the organizational climate on the job expatriation in the Algerian industrial establishment- A 
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 ملخصال

استند . ومحل الدراسة بالشركة اإلفريقية للزجاج بالطاهير المناخ التنظيمي واالغتراب الوظيفيتقصي موضوع هذا المقال استهدف 

ساسية لمعرفة طبيعة العالقة بين
 
عض ، ولتحقيق ذلك تم االستعانة ببب الوظيفيالمناخ التنظيمي واالغترا البحث على ثالث فرضيات ا

داة رئيسية للدراسة، حيث تم توزيعها على عينة عشوائية طبقية قدرت بـــــ البحث الميداني تقنيات 
 
سها االستمارة كا

 
خوذة من 79على را

 
مفردة ما

صلي بلغ 
 
فراده مجتمع ا

 
ي ما يعادل  263ا

 
في حساب (، spssبرنامج اإلحصائي )الحيث تم استخدام الدراسة. من مجتمع % 30عامل، ا

 Pearsonط الخطي لبيرسون )تبارالامعامل 
 
جل قياس التغير الذي يطرا

 
، لمستقلالمتغير قيم اتتغير ، عندما لتابعالمتغير اعلى ( وذلك من ا

 (. 0.310يرين )حيث توصلت إلى وجود عالقة طردية إيجابية بين المتغمعرفة العالقات التي تربط بين فرضيات الدراسة. لوذلك 

 المؤسسة الصناعية. -االغتراب الوظيفي -المناخ التنظيمي  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  
Cet article visait à étudier le sujet du climat organisationnel et de l'expatriation fonctionnelle de la société African 

Glass dans le domaine de la littérature. La recherche était basée sur trois hypothèses de base pour déterminer la nature de la 

relation entre le climat organisationnel et l'expatrié fonctionnel. Pour y parvenir, certaines techniques de recherche sur le 

terrain ont été utilisées, principalement le questionnaire comme outil principal de l'étude. Le questionnaire a été distribué à 

un échantillon aléatoire de 79 personnes appartenant à une communauté de 263 travailleurs, soit 30% de la population 

étudiée. Le programme statistique (SPSS) a été utilisé pour calculer le coefficient de corrélation linéaire de Pearson afin de 

mesurer la variation de la variable dépendante lorsque les valeurs de la variable indépendante changent pour voir les 

relations entre les hypothèses de l'étude. Là où ils ont trouvé une relation positive entre les deux variables (0.310) 

Mots clés : - climat organisationnel - aliénation de carrière - institution industrielle. 

Abstract 

This article aimed at investigating the subject of the organizational climate and the functional expatriation of the 

African Glass Company in the field of literature. The research was based on three basic hypotheses to determine the nature 

of the relationship between the organizational climate and the functional expatriate. To achieve this, some field research 

techniques were used, mainly the questionnaire as a main tool for the study. The questionnaire was distributed to a random 

sample of 79 individuals from a community of 263 workers Equivalent to 30% of the study population. The statistical 

program (spss) was used to calculate Pearson's linear correlation coefficient to measure the change in the dependent 

variable when the values of the independent variable change to see the relationships between the hypotheses of the study, 

where they found a positive relationship between the two variables (0.310). 

Keywords: organizational climate- career alienation -industrial institution. 
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 المقدمة

تسعى المنظمات المعاصرة إلى إحداث التوازن بين 

فراد العاملين فيها، من خالل إيجاد 
 
حاجاتها ورغبات اال

كـثر قدرة على إشباع تلك الوسائل المناسبة لجعل الع
 
مل ا

دائهم في 
 
 (1) العمل.الحاجات لتنعكس على رفع معدالت ا

التطور للمعطيات الجديدة التي تطرحها العولمة و ونتيجة

قلم المؤسسات والموارد  التكنولوجي بكل جوانبه،
 
صبح تا

 
ا

البشرية ضرورة ملحة في بيئة تتميز بكـثرة التقلبات وحّدة 

 المنافسة. 

د من المتغيرات يعدالالمنظمات على توفير لذا تعمل 

 
 
هدافها، ومن ا

 
توفير همها التنظيمية التي تسمح لها بتحقيق ا

المنظمة يعكس شخصية المناخ التنظيمي المناسب الذي 

حد يتصورها كما 
 
السلوك التنظيمي محددات العاملون فيها وا

دائهممستوى  فيالعاملين ورضا  فييؤثر إذ 
 
 (2.)ا

 التنظيمي جزءا المناخيعد  ،من هذا المنطلق

ساسيا
 
 من مجموعة يمثل حيث المنظمة، كينونة من ا

اتجاهات  على الداخلية والتي تنعكسالبيئة الخصائص

 (03)ا.به يعملون التي المنظمة في وسلوكهم العاملين

تعمل المنظمات على خلق بيئة عمل مالئمة  لذلك

نه
 
ن امن شا

 
هداف المنشودة، ا

 
التقليل و تؤدي إلى تحقيق اال

 من مستوى الشعور باالغتراب الوظيفي.

تسليط الضوء على طبيعة سنحاول في هذا المقال و

لدى  اخ التنظيمي واالغتراب الوظيفيالمنالعالقة التي تربط 

 .للزجاج بجيجل اإلفريقيةفي الشركة  المستخدمين

I. طار النظري لدراسة  الإ

شكالية الدراسة  .1  اإ

ولت االتجاهات الفكرية الم
 
عاصرة في دراسة ا

مند النصف الثاني من القرن العشرين  السلوك التنظيمي

هميه كبيرة
 
لموضوع المناخ التنظيمي، فقد حظي باهتمام  ا

كبير من قبل الباحثين في الدراسات اإلدارية سواء على 

و التطبيقي، حيث اعتبر كل من "لتوين" 
 
المستوي النظري ا

ن الم Litwin- Stringerو"سترينجر""
 
ناخ التنظيمي يعبر " ا

عن الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة والمدركة 

فراد العاملين في هذه البيئة، 
 
بصورة مباشرة من طرف اال

فيؤثر على دوافعهم وسلوكياتهم، بشكل يساعد المنظمة على 

خرى، وكذا تؤثر 
 
اكـتساب الصفة التي تميزها عن المنظمات اال

نشطة اإل
 
نسانية واالقتصادية داخل على الفعاليات واال

 (4)المنظمة.

باهتمام حضي قد كان موضوع المناخ التنظيمي وإذا 

 المتقدمة المجتمعات فيالمفكرين والعلماء طرف من كبير 

 فيكافية وغير  قليلةتبقى  لالمجاهذا  فيالدراسات  فإن

العمل على  الجزائرية المؤسسات ىلهذا استوجب عل، الجزائر

وضاع والظروف  معالتكيف  على قادري تهيئة مناخ تنظيم
 
اال

وذلك خارجيا، أو ومواجهة التحوالت سواء داخليا  السائدة

جل
 
هداف التي تنشدها المؤسسة والتي تمثل  من ا

 
تحقيق اال

ساسي من إنشائها، لما 
 
المناسب  للمناخ التنظيميالغرض اال

داء وسلوك العاملين في بيئة 
 
من دور هام وحيوي في ا

عمال 
 
من مستوى الشعور  التقليل كذا اصرة، و المعاال

 باالغتراب الوظيفي.

صبح االغتراب الوظيفي من 
 
ومن هذا المنطلق ا

ن هذه المسيرين القضايا اإلدارية التي تشغل تفكير 
 
ال

خطر تمثل  ةالظاهرة بصورها ومالمحها المتعدد
 
هم وا

 
إحدى ا

من تصيب العاملين في الكـثير قد الظواهر االجتماعية التي 

الشركة بشكل عام، و يةؤسسات الصناعية الجزائرالم

 ، حيث تشهدبشكل خاص اإلفريقية للزجاج بوالية جيجل

الكـثير من المشاكل الناتجة عن وجود مناخ هذه المؤسسة 

تنظيمي يتميز بسوء التفاعل االجتماعي بين العامل والشركة 

كلتها ومحيط عملها ونمط اإلشراف الذي تتبعه، وكذا يبه

ن يجعل العامل العالقة 
 
نه ا

 
مر الذي من شا

 
بين الزمالء، اال

نها لم تعد مكانًا مناسبًا له مم
 
ا يشعر بالغربة عن الشركة، وا

يؤدي إلى انخفاض انتمائه ووالئه لها، فينعكس شعوره سلبًا 

دائه للمهام المنوطة منه مما ينعكس 
 
على تركيزه والتزامه وا

هداف التي تسعى الشركة اإلف
 
ريقية للزجاج سلبًا على اال

 لتحقيقها. 

ساس 
 
راهنة تحاول تقصي الالدراسة  فإنوعلى هذا اال

، المناخ التنظيمي واالغتراب الوظيفيبين طبيعة العالقة 

 تساؤل محوري التالي:على اإلجابة من خالل  وذلك

ما طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي والغتراب 

فريقية للز لدى مستخدمي  الوظيفي  جاج بجيجل.الشركة الإ

 وهو التساؤل الذي انبثقت عنه تساؤالت فرعية هي:

المشاركة في اتخاذ ما طبيعة العالقة بين عدم -

الشركة اإلفريقية  لدى مستخدمي القرارات واالغتراب الوظيفي

 ؟للزجاج بجيجل
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نمط العالقات السائدة داخل جماعة  ما عالقة-

لدى ي زيادة شعور العاملين باالغتراب الوظيفبالعمل 

 الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل؟ مستخدمي

لدى ما عالقة نظام الحوافز بزيادة الشعور باالغتراب -

 الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل. مستخدمي

 . فرضيات الدراسة2

المناخ بين توجد عالقة طردية  الفرضية الرئيسية:

الشركة  لدى مستخدميالتنظيمي واالغتراب الوظيفي 

 .لزجاج بجيجلاإلفريقية ل

اندرجت ضمنها  الرئيسية، الفرضية وهذه   

 الفرعية التالية:الفرضيات 

ولى:-
أ

توجد عالقة طردية بين  الفرضية الجزئية ال

لدى المشاركة في اتخاذ القرارات واالغتراب الوظيفي عدم 

 .الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل مستخدمي

 ية بينتوجد عالقة طرد الفرضية الجزئية الثانية:-

زيادة شعور و نمط العالقات السائدة داخل جماعة العمل 

في الشركة اإلفريقية للزجاج باالغتراب الوظيفي  المستخدمين

 بجيجل.

توجد عالقة طردية بين الفرضية الجزئية الثالثة: -

 لدى مستخدمينظام الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب 

 الشركة اإلفريقية للزجاج 

سباب .3
أ

 موضوع الدراسة اختيارا

المناخ التنظيمي واالغتراب كان وراء اختيار موضوع 

سباب يمكن تحديدها على النحو  الوظيفي
 
مجموعة من اال

 التالي: 

المناخ التنظيمي الميل الشخصي لدراسة موضوع -

، ورغبتي الخاصة في توسيع دائرة معرفتي واالغتراب الوظيفي

 المناسبة لذلك. بهذا الموضوع وتحديد الكيفيات والعمليات

اإلمبريقي وإمكانية للبحث قابلية مشكلة الدراسة  -

دواتمعالجتها علميا بتطبيق 
 
علم البحث في  مناهج وا

 االجتماع.

هم .4
أ

 ية الدراسةا

همية بالغة على المستوى 
 
يكـتسي موضوع الدراسة ا

المناخ  ي ، حيث حاولنا الربط بين متغير العلمي والعملي

همية في السلوك  مالما لهاالغتراب الوظيفي و التنظيمي
 
من ا

ثيرهما فيلمنظمات، لالتنظيمي 
 
تحقيق التقارب بين  لتا

هداف العاملين بها
 
هداف المنظمة وا

 
، والمتغير الثاني الذي ا

دبيات المعاصرة إلدارة 
 
يعد من المفاهيم المتداولة في اال

عمال. ومن هنا 
 
همية هذه الدراسة في كونهااال

 
 تسمح تكمن ا

في هذا المجال من المسيرين حات تمكن الخروج باقتراب

تفعيل وتطوير المناخ التنظيمي لتخفيف من الشعور 

واالرتقاء بالصحة النفسية للعاملين  باالغتراب في بيئة العمل

بها وبروحهم المعنوية وتخفيف من شعورهم بالوحدة مما 

هداف المنظمة.
 
 ينعكس إيجابا على تحقيق ا

هداف الدراسة5
أ

 .  ا

هداف  ة الراهنة إلىتسعى الدراس
 
بلوغ جملة من اال

 تتمثل فيما يلي:

المناخ العالقة التي تربط  طبيعة تحديد -

الشركة اإلفريقية  لدى مستخدمي التنظيمي باالغتراب الوظيفي

 .للزجاج بجيجل

تساهم في إثراء المعلومات وزيادة المعارف  -

لكونه المناخ التنظيمي واالغتراب الوظيفي المتعلقة بموضوع 

 المواضيع الهامة في مجال السلوك التنظيمي. من

 .تحديد مفاهيم الدراسة6

 م المناخ التنظيمي. مفهو1.6

الموضوعات الحديثة التي من المناخ التنظيمي يعد 

القرن العشرين، من النصف الثاني منذ نالت اهتماما متزايدا 

وربما يعزى وتعددت التعريفات الخاصة بهذا المفهوم، 

إلى كـثرة المصطلحات التي حول مفهومه  الخالف والجدل

دى إلى ه دور ب، وهذا استخدمت بصفة دائمة
 
دم وجود عا

 اتفاق حول مفهوم المناخ التنظيمي.

" و" كراسيك" " .PritchardRبريتشارد" إذ يشير

Karusiek.R  ن المناخ التنظيمي هو:" صفة البيئة إلى
 
ا

تميزه عن الداخلية للتنظيم ذات إستمرارية نسبية تعمل على 

غيره من باقي التنظيمات والتي تنجم عن سلوك وسياسات 

حد
 
فراد التنظيم ويعمل كا

 
طر العليا يدركها ا

 
 التنظيم خاصة اال

نشطة".
 
 ( 5) مصادر الضغط نحو توجيه اال

" Snyder" و"سنيدر" "Scheiderونجد "شنيدر" "

نه:قد عرفا المناخ التنظيمي 
 
فراد با

 
" ملخص إدراك اال

نظيم حيث تمثل خصائص التنظيم التي لشخصية الت

فراد من صفات إلى القائمين على صنع 
 
تعكسها ما ينسبه اال

 ( 6)سياسات والممارسات والظروف التي تكشف بيئة العمل". 
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المناخ التنظيمي على دمحم القريوتي" يعرف كذلك "    

نه:
 
وصف لخصائص وميزات بيئة العمل الداخلية بكل  "ا

بعادها وعناصرها و
 
التي تتمتع بقدر من الثبات النسبي وتميز ا

المنظمة بعينها، حيث يدركها العاملون ويفهمونها وتنعكس 

نماط 
 
على اتجاهاتهم وقيمهم وتدفع العاملين إلى تبني ا

 (7)سلوكية معينة". 

ن المناخ 
 
في هذا اإلطار يعتقد "عامر الكبيسي" ا

ة كما التنظيمي هو:" الحصيلة لكل العوامل البيئية الداخلي

على سلوكهم  عالقتهايفسرها ويحللها العاملون والتي تظهر 

دائهم
 
 للمنظمة التي وانتمائهم وعلى معنوياتهم وبالتالي على ا

 (8)يعملون فيها".

ن المناخ التنظيمي:
 
ما "علي السلمي" يقول با

 
"هو  ا

و 
 
شياء والعالقات المتواجدة ا

 
كل العناصر والعوامل واال

فراد".المتصورة في المنظمة وا
 
 (9)لتي يتعامل معها اال

جرائي وك  هو: مجموعة  لمناخ التنظيمياتعريف اإ

التي تميز مكان العمل عن غيره من  السماتالخصائص 

خرى وتؤثر على سلوك 
 
ماكن، بحيث تميز بين مؤسسة وا

 
اال

و إيجابيا وبالتالي العاملين،
 
دائهم  تنعكس سلبيا ا

 
على ا

نه إن كان  ،وانتمائهم للمؤسسة التي يعملون فيها
 
حيث ا

ن يؤدي إلى شعور العاملين 
 
نه ا

 
المناخ السائد سلبيا من شا

 باالغتراب في بيئة العمل.

 راب الوظيفيالغت م. مفهو2.6

بمعان عديدة وبلغات االغتراب صطلح م دور  قد

جنبي ، فقد مختلفة
 
استعمله بعضهم مقابل المصطلح اال

Exotisme  غريب هوما كل عن  البحث إلى النزعةبمعنى .
(10) 

( هو:" Karl Marx)اركسل مكار واالغتراب عند 

راد تفسير عوامل 
 
مصطلح اجتماعي في نظريته العامة عندما ا

المنافسة والصراع بين طبقات المجتمع، فهو ظاهرة 

نه مغترب، وبعيد عن 
 
اجتماعية، يشعر فيها اإلنسان با

جله."
 
وجده وخدمه وضحى من ا

 
 ( 11)الشيء الذي ا

نه االغتراب الوظيفي Vandenberghe رفعو
 
:" با

وهذا  ،االندماجومستوى  يفةوظلوا ردلفالعالقة بين اضعف 

و مهنيا  دقاالندماج 
 
و فكريا ا

 
 (12)"يكون نفسيا ا

بسط في االغتراب الوظيفي " سالم ويعرف" مؤيد
 
 ا

نه:
 
ن بمؤسسة العاملين شعور  "معانيه با

 
 التي هذه المؤسسة ا

 ويرجع الستمرارهم بها ناسبلما المكان تعد إليها ينتمون

سباب ذلك
 
كـثر تتعلق بالمؤسسة ال

 
 بالموظفين تتعلق مما ا

 االنتماء ووالء يمس عالقته خطير توجيه ذاته حد في وهذا

من  لكل وخيمة نتائج ذلك على ويترتب للمؤسسة الموظف

 ) 13). "والمنظمة( الموظف) الطرفين

نه:"عدم Williamوعرفه وليام 
 
 شعور ال على القدرة با

 والتقاليد، فضال عن بالعادات االجتماعي المتمثل بالتواصل

 تفسير على الناس، وضعف القدرة عن العزلة إلى الميل

حداث
 
ن والشعور  وموضوعي واضح بشكل اال

 
الحياة ال  با

 (14)لها".  عنىم

جرائي الغتراب الوظيفي:  فسية ن حالة هووك تعريف اإ

 يعملي المنظمة التي بالغربة فشعور الفرد العامل  تؤدي إلى

بها، نتيجة عدم وجود مناخ تنظيمي سليم، بحيث تجعل 

و تعرض لمثيراتيالعامل 
 
و ذاتية عوامل ا

 
غير  بيئية تجعله ا

لجوء العامل  إلى هذا االنفصال قادر على التكيف، مما يؤدي

همية الشعور  لعدم وذلك واالنطواء للعزلة
 
 من به يقوم ما با

عمال
 
 العمل. محيط داخل ا

 المؤسسة الصناعية  مفهوم .3.6

نها: " "صالح بن نوار يعرف
 
المؤسسات الصناعية با

متكاماًل تعمل في إطاره مجموعات من  اجتماعياً نظامًا "

فراد تجمعت في جماعات وظيفية منظمة ومترابطة، تسعى 
 
اال

و هدف موحد
 
 (15)."في عملها لتحقيق غاية ا

يعرفها "ناصر دادي عدون" وفي مقابل ذلك نجد     

نها:" كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليًا، في 
 
على ا

هدفه دمج عوامل اإلنتاج من  إطار قانوني واجتماعي معين،

عوان 
 
و تبادل السلع والخدمات مع ا

 
جل اإلنتاج، ا

 
ا

و القيام بكليهما معًا )إنتاج + تبادل(، 
 
خرين ا

 
اقتصاديين ا

ادية بغرض تحقيق نتيجة مالئمة، وهذا ضمن شروط اقتص

تختلف باختالف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه، 

 (16)نوع نشاطه".و وتبعًا لحجم

نها:" وحدة   
 
 ويمكن تعرف المؤسسة الصناعية با

 في محيطها حياتها، ستمرارا ضمان تعمل على لإلنتاج تقنية

 باغتنام لها تسمح التي إستراتيجيتها تطوير طريق عن المتغير

 في فتساهم تهديدات، المحيط ومواجهة نم المتاحة الفرص

 (17)الصناعية". التنمية ومشروع المجتمع سير
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دراسة مختلف التعاريف السابقة وما  انطالقا من    

التعريف جاء فيها حول المؤسسة الصناعية يمكن صياغة 

جرائي التالي: المؤسسة الصناعية هي وحدة إنتاجية تتكون  الإ

جهزة( من مجموعة من العناصر الما
 
الت، معدات وا

 
دية )ا

والعناصر البشرية )قوى عاملة(، بحيث يؤدي استخدام 

هداف 
 
الجيد والفعال لهذه  العناصر مجتمعة إلى تحقيق اال

المؤسسة التي تسعى إليه المؤسسة، بحيث يؤدي 

مثل للعناصر المادية والبشرية إلى خلق مناخ 
 
االستغالل اال

ن تنظيمي فعال يساعد في التقليل من ا
 
لمشاكل التي يمكن ا

تواجه العامل، كما تعمل على الحد من مظاهر الشعور 

 بيئة العمل.باالغتراب في 

 الدراسات السابقة. 7

 المتعلقة بمتغير المناخ التنظيمي. الدراسات 1.7

 " بدراسةتحتHanges and Othersقام الباحثان"

ميرالند" في سنة  للمكـتبات بجامعة التنظيمي عنوان "المناخ

 التنظيمي المناخ تقييم إلى الدراسة هذه هدفت وقد ،2005

 لمعرفة ميرالند جامعة في المكـتبات في العمل فريق وثقافة

 التنظيمي المناخ في وإختالف تنوع هناك كان ما إذا

ربع السنوات لخال  للمكـتبات
 
 التركيز ، وتم2000 عام منذ اال

 التنظيمية المعلومات ونشر العمل فريق مناخ على

 توصلت المستمر. وقد التعليم ومناخ الشخصية العالقاتو

ن إلى الدراسة
 
 في عالية جدوى ذا كان العمل فريق مناخ ا

عمال انجاز
 
 الوظيفي الرضا بين طردية عالقةة وجود، وكذا اال

صحاب التي تقدمها اإلدارة والحوافز
 
 (81) المثالي.السلوك  ال

 قام الباحث "بوجمعة نقبيل" بدراسة بعنوان: -

سلوب إدارة الصراع في المدارس 
 
"عالقة المناخ التنظيمي با

، دراسة مكملة لنيل شهادة "الثانوية الجزائرية العامة

الماجستير في العلوم التربية تخصص إدارة وتسير التربوي، 

 .2009-2008بباتنة وذلك للسنة الجامعية 

وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين 

سلوب إدارة الصراع في المدارس الثانوية المناخ التنظيمي و
 
ا

الباحث في هذه الدراسة كعينة  واعتمدالجزائرية العامة. 

ستاذات العاملين في المدارس 
 
ساتذة واال

 
للدراسة جميع اال

( يتوزعون 1583)عددهم الثانوية بوالية مسيلة والبالغ 

ستاذ (912)
 
ستاذة يتوزعون على 671)و ا

 
ثانوية بوالية  46( ا

، وتم إجراء الدراسة الميدانية خالل الحصول على مسيلة

وذلك بعد الحصول  2008الثالثي الثاني من العام الدراسي 

على ترخيص مديرية والية المسيلة. وتوصلت الدراسة التي 

قام بها "بوجمعة نقبيل" إلى وجود عالقة إرتباطية بين 

ن
 
سلوب إدارة الصراع، وا

 
المناخ  المناخ التنظيمي وا

مي في المدارس الثانوية الجزائرية العامة هو مناخ التنظي

سلوب التعاوني هو 
 
ن اال

 
ولى، وكذا ا

 
مفتوح بالدرجة اال

كـثر إستخذامًا والمديرون يستخدمون جميع 
 
سلوب اال

 
اال

ساليب.
 
 (19)اال

" بعنوان:" بدراسة "شامي صليحة قامت الباحثةو

داء الوظيفي"، دراسة م
 
ثيره على اال

 
 يدانيةالمناخ التنظيمي وتا

حمد بوقرة ببومرداس مقدمة لنيل درجة الماجستير 
 
بجامعة ا

ومن . 2010 -2009في العلوم اإلقتصادية، لسنة الجامعية 

هم النتائج المتوصل إليها 
 
وجود توجهات إيجابية مرتفعة ا

فراد العينة نحو محور العمل 
 
وجود الجماعي، وكذا لدى ا

فراد العينة نحو محور 
 
ي نمط القيادة توجهات إيجابية لدى ا

 (20) واإلتصال.

 ة بمتغير الغتراب الوظيفي:ق. الدراسات المتعل2.7

" بدراسة M. Valikhani& E. Soltaniقم كل من "

ثير االغتراب الوظيفي على سلوك المواطنة في  بعنوان:
 
تا

ودهاغان،  يزا المنظمة دراسة حالة لفروع بنك سيباه في شهر

بعاد االغتراب في الدراسة إلى إب وقد هدفت .2015
 
ثير ا

 
راز تا

العمل )العجز والفقر واالغتراب الذاتي( في سلوك المواطنة 

توصلت الدراسة ودهاغان بإيران، و سيبا في شهرايزا في بنك

ن
 
و  إلى ا

 
قيام بتحفيز العالقة التي تربط الموظف بالتنظيم ا

ن يؤثر إيجابيا على سلوكه 
 
نه ا

 
المؤسسة التي يعمل بها من شا

ن الجهود ويقلل م
 
ن الشعور باالغتراب الوظيفي، وبا

يًضا 
 
التنظيمية الختيار الموظفين في عملية التوظيف مفيدة ا

ثار السلبية االغتراب الذاتي، هذا وقد 
 
وقد يتم تقليل اال

وصت الدراسة بضرورة االهتمام بعملية التوظيف ومتابعة 
 
ا

ن ذلك يلعب دور كبير وإيجابي في خفض 
 
الموظفين ال

 (21)الوظيفي. االغتراب

بلعابد عبد القادر" بدراسة "قام الباحث وقد 

بعنوان:" االتجاه نحو العنف وعالقته باالغتراب لدى الشباب 

طروحة دكـتوراه في علم 
 
في ضوء متغيري الثقافة والجنس"، ا

، 2013/2014الجامعية  لسنةلوهران، النفس بجامعة 

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين حيث
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االتجاه نحو العنف وعالقته باالغتراب لدى الشباب في ضوء 

متغيري الثقافة والجنس لدى طلبة العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية بجامعة وهران. والختبار هذه الفرضيات تم 

اختيار عينة من جامعة وهران، بطريقة عشوائية يبلغ عددها 

ن: توجد فروق فردي 627
 
ة بين مفردة. وتوصلت الدراسة إلى ا

 
 
فروق فردية بين  فراد العينة في الشعور باالغتراب، ووجودا

ف
 
توجد عالقة ارتباطيه  راد العينة في االتجاه نحو العنف، كماا

دالة إحصائيا بين االغتراب واالتجاه نحو العنف لدى الطلبة 

 (22) وهران.بجامعة 

دراسة بعنوان: " خالدي الحواس"ويضيف  

ث
 
رها في االغتراب الوظيفي لدى "المسؤولية االجتماعية وا

 
 
لنيل شهادة دكـتوراه  روحةطمديري المدارس االبتدائية"، ا

، 2017/2018سنة الجامعية لل علوم، جامعة دمحم بوضياف.

ثر المسؤولية حيث 
 
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ا

االجتماعية )داخل المدرسة وخارجها( في الشعور باالغتراب 

، العجز، االنعزالية، عدم الرضا، الوظيفي )الشعور بالتشاؤم

وقد ، الشعور بالالمعيارية ( لدى مديري المدرسة االبتدائية

ثر ئج من بينها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا
 
يوجد ا

للمسؤولية االجتماعية داخل المدرسة ذو داللة إحصائية 

وخارجها في الشعور باالغتراب الوظيفي لدى مديري المدرسة 

( حيث بلغت درجة α=0.05ة بوالية مسيلة عند) االبتدائي

ثر داخل المدرسة) 
 
ي 0.42(، وخارج المدرسة) 0.29اال

 
(، ا

كلما إرتفعت قيمة متغير المسؤولية االجتماعية كلما ارتفع 

ثر الشعور باالغتراب الوظيفي، وكلما زادت حجم العينة 
 
معها ا

 
 
ثر بين المتغيرين ويؤكد معنوية هذا اال

 
 Tثر زادت درجة اال

( خارج 4.80)داخل المدرسة و (3.11المحسوبة بلغت )

 (23)المدرسة.

II.طار الميداني للدراسة  الإ

 الدراسة . مجالت .1

ضرورية  عمليةمجاالت الدراسة  على التعرفإن 

ساسية ونقطة 
 
أهمية من يكـتسبه االجتماعي، لما البحث  فيا

ثناء 
 
نه  مسبقاالدراسة الميدانية، حيث ندرك ا

 
 في دققناكلما ا

مكننا 
 
من مواجهة المشكلة فيما بعد تحديد مجاالت الدراسة ا

 .في البحث بكل موضوعية وعلميةالقائمة 

جريت الدارسة بالشركة ةالجغرافي الحدود .1.1
 
: ا

والد صالح بالطاهير والية 
 
 جيجل.اإلفريقية للزجاج بمنطقة ا

صلي . الحدود البشرية2.1
 
: يقدر عدد المجتمع اال

 91دائمين و 172عامال، منهم  263بـــ  للدراسة الحالية

تي لالجدوحسب المؤقتين موزعين 
 
 :اال

 .(: يوضح المجال البشري 01)رقم الجدول  

 العدد
 اإلجمالي

 فئة العمال                   عمال اإلنتاج عمال الصيانة عمال اإلدارة
عمال  تصنف العمال

 التنفيذ
عون 
 تحكم

عمال  إطار
 التنفيذ

عون 
 تحكم

عمال  إطار
 التنفيذ

عون 
 تحكم

 إطار

 العمال الدائمين  13 15 58 11 09 49 10 05 02 172
 العمال المؤقتين  01 / 47 01 04 30 04 / 04 91
 لمجموع ا 14 15 105 12 13 79 14 05 06 263

 : مصلحة الموارد البشرية.المصدر

 المدة الزمني ويقصد بالمجال :الزمنية الحدود .3.1

 :عدة مراحل إلى وقد قسمت الدارسة، استغرقتها التي ةالزمني

ولى -
أ

تجولة  عن عبارة: المرحلة ال
 
 استطالعية بدا

ول اتصال بالشركة اإل2018مارس  25في 
 
فريقية ، وكان ا

 فيها إجراء الدراسة الميدانية. وتم للزجاج بجيجل والتي سيتم

دم ـق يذـال البشرية المواردبمدير خالل هذه الزيارة االتصال 

الموافقة على إجراء البحث اإلمبريقي بهذه المؤسسة. كما 

إلجراء برنامج للزيارات  إعداد علىالمسؤولين مع فيها اتفقنا 

 بالمؤسسة.  الدراسة الميدانية

: بعد الحصول على الموافقة المرحلة الثانية -

إلجراء الدراسة بالشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل، قامت 

 4 فيرات استطالعية للمؤسسة وذلك الباحثة بعدة زيا

فريل، 
 
فريل، 11ا

 
فريل  20 ا

 
، حاولت من خاللها 2018ا

جمع المعلومات والوثائق الالزمة حول المجال البشري 

 والجغرافي لمكان إجراء الدراسة الميدانية.

يضا الهدف وكان 
 
لى ع التعرفمن هذه الزيارات ا

جواء العمل  المؤسسة
 
عض بوجمع داخلها، السائدة وا

، الراحة فتراتوتوزيع  لاألعما طبيعةالمالحظات عن 

فية ومالحظة تصرفات العمال داخل ورشات العمل وكي

داءهم للمهام الموكلة 
 
 لهم.ا
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بتجريب خاللها قمنا : المرحلة الثالثة- -

 10على  استبيانات تجريبية 10، عن طريق توزيع االستبيان

ومدى لها، . وذلك لمعرفة مدى استجابة المبحوثين ثينمبحو

سئلة لنوع استيعابهم 
 
تضمنتها. باإلضافة إلى إجراء التي اال

ن 
 
بعض المقابالت مع بعض المسؤولين حول نقاط يمكن ا

 تخدم موضوع الدارسة بصورة مباشرة.

د ، وبعالواقع في لمسناه لما وفقًا المرحلة الرابعة: -

جريت على 
 
االستبيان بما يضمن الحصول التعديالت التي ا

كـثرها المعلومات  قأد على
 
 االقتراحات، وفقا إفادةوا

، وقد التجريبيتضمنها االستبيان  والمالحظات التي

إلى  2018جوان  20من  شهرحوالي  هذه المرحلةاستغرقت 

 شكله في ق االستبيانيتطب، تم 2018جويلية 15غاية 

 أغلبيةمقترنا بمقابلة ، استبيان 79توزيع  هاخاللمن النهائي 

ي  المبحوثين على رفـالتعحتى يتسنى  ةالعين أفراد
 
وتوضيح ا

خذ سؤال 
 
للجو السائد نظرة العامل  عن فكرةلم يفهموه. وا

أو  إطاراوالية جيجل، سواء كان ببالشركة اإلفريقية للزجاج 

 .عون تنفيذ أوتحكم عون 

 . منهج الدراسة2

الذي  المنهج الوصفيتم في دراستنا هذه استخدام 

هرة في الواقع ووصفها بدقة والتعبير يقوم على دراسة الظا

عنها كمًا وكيفيًا في تصنيف المعلومات وتنظيمها والسعي 

لفهم عالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر والوصول 

 الستنتاجات تسهم في تطوير الواقع المدروس.

ساس، 
 
من  انطالقانهجًا وصفيًا.  انتهجناوعلى هذا اال

العربية والدوريات ر في الكـتب جمع المادة النظرية المتوف

جنبية حول ال
 
وكذا  ،مناخ التنظيمي واالغتراب الوظيفيواال

المعطيات والبيانات جمع النزول إلى ميدان الدراسة بهدف 

حول الظاهرة، ولإلشارة فقد كانت المعطيات والبيانات 

بموضوع  الصلة ذاتالدراسة متنوعة ومتعددة تتعلق بفروض 

دوات.معتمدين في ذالبحث 
 
 لك على مجموعة من اال

بطريقة  المدروسة الظاهرةمتغيرات قمنا بتحديد وقد 

خرى كمية
 
رقام من خالل التعامل مع  وذلك كيفية وا

 
اال

شكل جداول إحصائية تم تحليلها  في الموجودةوالنسب 

سلوب رياضي
 
نهائية نتائج ، وذلك بهدف الوصول إلى با

 تحمل داللة سوسيولوجية يمكن تعميمها.

دوات جمع البيانات.3
أ

 ا

دوات 
 
تم في هذه الدراسة االستعانة بمجموعة من اال

سنحاول المساعدة في جمع المعلومات والبيانات، لذلك 

دوات المستخدمة في هذه الدراسة.
 
هم اال

 
 فيما يلي ذكر ا

 المالحظة .1.3

ي دراسة علمية، 
 
تعد المالحظة نقطة البداية في ا

همية كبيرة في البحوث
 
نها تحتل ا

 
الميدانية لكونها  حيث ا

نها تجمع 
 
دوات جمع البيانات با

 
تتميز عن غيرها من ا

فعالهم، ومالحظة 
 
فراد وا

 
المعلومات التي تتعلق بسلوك اال

تصرفاتهم وحركاتهم في المواقف الواقعية، وهذه التقنية ال 

نها تعتمد على مدى لكو تتطلب من الباحث جهدًا كبيرًا،

المالحظة في  استخدام سةفي هذه الدراوتم ، خبرته ومهارته

 .ع البيانات من الدراسة الميدانيةجم

ن تمت مالحظة مواقف العاملين الذين طبقت 
 
بعد ا

سئلةمعهم اال
 
ساعدتني وقد  ،ستبيان التجريبية من بعض اال

بعض المساءل يصعب  على فياإلطالعالمباشرة المالحظة 

خرى  أدواتباستخدام  عليها لالحصو
 
مور التي ا

 
. ومن اال

ثناء وجودي بالمؤسسة محل الدراسة  رؤيتهات من تمكن
 
ا

ن اإلدارة لها مدخل خاص بها بعيدا عن ورشات العمل 
 
مثاًل: ا

، باإلداريين كبير باإلدارة احتكاكلذلك فعمال ليس لهم 

وكذا سمحت لي بمالحظة العمال وهم يؤدون مهامهم داخل 

ورشات العمل وطرق تنفيذها، كيفية تعاملهم مع بعضهم 

 الفيزويولوجية راتـالتغيض وكذلك تمكنت من مشاهدة البع

 على بعض المبحوثين
 
استبيان تطبيق  عندخصوصا  التي تطرا

تهرب بعض العمال وتخوفهم من ، حيث الحظت البحث

سئلة،  اإلجابة عن بعض
 
نتهمالبد من  فكاناال

 
ن  طما

 
با

 علمي.بحث  إعداد فيتعاونهم يفيد 

 علىكـثب ن عبالتعرف هذه التقنية سمحت لنا و

 المنشآتو المصالحبعض وقد قمت بزيارة  ميدان الدراسة

، مختلف نشاطاتهاعلى إلطالع ل، وذلك العمورشات و 

عليها المؤسسة في الحديثة التي تعتمد التجهيزات ومشاهدة 

وخاصة تلك  لالعمجماعات  على التعرفو عمليات اإلنتاج

 البحث.  عينةالتي تمثل 

 المقابلة .2.3

عدم ة ـحالقنية مكملة للمالحظة في تعتبر المقابلة ت

 
 
لها لتدعيم استعملنا  وقدالمبحوثين،  لاــفعفهم بعض ا

المالحظة،  عن طريق عليها للمتحصا والبيانات المعلومات

تدعم  كإستشهاداتالمستجوبين  إجاباتبحيث تم استخدام 
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فعال وسلوكيات المبحوثين. لذلك قومنا وتبرر 
 
كـثر ا

 
ا

فة ـــبصقصد تحديد المؤشرات البحثية ، افيةــستكشبمقابالت ا

 
 
كـثر شمولية من ا

 
ميدانيًا  قابلة لإلختباراستبيان  ءاـــبن لـــجا

تاحت فرصة 
 
نها ا

 
داة في جمع البيانات ال

 
واستخدمت هذه اال

لتحقيق الكم والنوع المناسب من المعلومات حول 

 في هذه الدراسة المقابلة الحرة: اعتمدتالموضوع. وقد 

حيث : البشرية المواردمسؤول  قابلة معالم -

لنا  من خالل هذه المقابلة كسب تعاونه ومساعدتهحاولنا 

فريقية للزجاج بالطاهيإلجراء الدراسة الميدانية 
 
، ربالشركة اال

همية البحث 
 
وهذا ما يعرف بعملية إقناع إدارة المصنع با

مع الميداني. ولقد كانت هذه المقابلة  وتهيئتهم لتقبل العمل

صريحا ومتفهما وقد زودنا ، وكان البشرية لمواردامسؤول 

 .لالعما ددـعحول خصوصا بكل المعلومات والبيانات 

، المقابلة الحرة استعملنا وقدالمقابلة مع العمال: -

هداف البحث ومحاولة كطريقة إلقناع العم
 
همية وا

 
كسب ال با

كيد على سرية البيانات والمع
 
لومات ثقتهم عن طريق التا

من  عددخاللها تم مقابلة ، فمن عمال المبحوثينالخاصة بال

عمال طبيعة حسب  لالعما
 
وهذا ، المؤسسة فيالموجودة اال

ثناء 
 
، وديا مع المبحوثينجو المقابلة كان وقد الراحة  فترةا

جل  لكسب وهذا
 
 .إجابات صادقة على لالحصوثقتهم من ا

معلومات إلى في الوصول المقابلة  هذه أفادتنيو

معرفة المالحظة منها: بواسطة  اـعليه لالحصويصعب 

 المصالحبين عمال التنفيذ ورؤساء القائمة العالقات 

ن العالقة والمشرفين 
 
يت ا

 
نه من خالل المالحظة را

 
حيث ا

فيما بينهم حسنة ولكن من خالل إجراء هذه المقابلة تبين 

ن هناك بعض المشاحنات فيما بينهم، 
 
قال بعض ولنا ا

نهم متذمرين 
 
دم ـوع ؤولياتـوالمس لاـاألعمكـثرة ن مالعمال ا

جر الذي يتقاضونه 
 
 فينقطة سلبية  وهذهرضاهم عن اال

العمال وتؤثر على استقرارهم في بعض  رأيحسب المؤسسة 

له العمل في مكان  يتاحالعمل. حيث قال البعض انه لو 

خر، 
 
نه فإنه سيترك العمل بهذه المؤسسةا

 
يشعر باغترابه  ال

 التي يعمل. وعدم انتمائه للمؤسسة

 . الستبيان3.3

المنهج يستخدم االستبيان في البحوث التي تتبع 

داة لفظية بسيطة مباشرة تهدف الوصفي
 
، ويعد االستبيان ا

إلى التعرف على الخبرات المبحوثين حول موضوع الدراسة، 

سئلة توجه إلى  عبارة عنوهي 
 
وثيقة تتضمن مجموعة من اال

فراد العينة 
 
التي استخرجها الباحث المستجوبين، وهم ا

بغرض التحقق من فرضيات البحث وينتظر من هؤالء 

و نقاط معينة 
 
ن يقدموا إجابات في مسائل ا

 
المستجوبين ا

هداف 
 
 (24) الدارسة.مرتبطة با

ستبيان: الخصائص السيكومترية - كد لإ
 
 من للتا

الثبات  معامل لمعادلة إخضاعها تم االستبانة واتساق ثبات

لفا كرونباخ(، 
 
فقد تم الحصول على قيمة ثبات مساوية )ا

داة الدراسة تتمتع بقدر 0.82)
 
ن ا

 
من عال( وهذا يدل على ا

هداف التي  الثبات، التي
 
داة قادرة على تحقيق اال

 
تجعل اال

وبعد ذلك تم توجيه جملة من تسعى إليها الدراسة الراهنة، 

سئلة للمبحوثين وقد تض
 
موزعة على ثالثة سؤااًل  25منت اال

 كالتالي:محاور 

ول:
أ

المشاركة في اتخاذ القرارات  عدم المحور ال

، في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجلواالغتراب الوظيفي 

 عبارات.  09ويتكون هذا المحور من 

نمط العالقات السائدة داخل جماعة  المحور الثاني: 

في الشركة باالغتراب الوظيفي  المستخدمينشعور والعمل 

 عبارات. 09، وتضمن جيجلاإلفريقية للزجاج ب

الشعور باالغتراب والحوافز  نظام الثالث:المحور 

، وقد في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل المستخدمينلدى 

 عبارات. 07تضمنت 

 ة الدراسة وخصائصها السوسيولوجية. عين4

اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية، فنظرًا لكون 

صلي للبحث يقدر عدد 
 
، عامل 263بـ مفرداته المجتمع اال

نه يشترط في العينو
 
صلي كبير نوعًا ما، با

 
ن المجتمع اال

 
ة بما ا

ن تكون 
 
نفا ا

 
صلي للبحث حتى يتمكن  ممثلة للمجتمعا

 
اال

خدنا عينة 
 
الباحث من الوصول إلى نتائج معبرة للواقع قمنا ا

% من كل فئة ولذا يمكن حساب حجم 30تمثيله بنسبة 

تي: 
 
 العينة كاال

.  ومنه نحصل على حجم 78.9= 30/100×263

و الكلي وهو الع
 
صلي ا

 
 .مفردة79ينة اال

 

 

 

 



فريقية للزجاج ابلطاهري، ول-تأ ثري املناخ التنظميي عىل الاغرتاب الوظيفي ابملؤسسة الصناعية اجلزائرية       -ية جيجلدراسة ميدانية ابلرشكة الإ

 كوسةبومجعة و  بوشالمغحنان 

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                             257                          جمةل ال

حصائية الوسائل .5  ةالمستخدم الإ

ساليب لوسائلا استخدام تم
 
 الوصفية اإلحصائية واال

 الوسط والمتمثلة في النسب المؤوية، البحث في والتحليلية

 .Pearsonالحسابي، االنحراف المعياري، ومعامل بيرسون 

 نتائج الدراسةتحليل ومناقشة .  6

ولى:نتائج .  1.6
أ

توجد عالقة  الفرضية الجزئية ال

المشاركة في اتخاذ القرارات واالغتراب طردية بين عدم 

 .الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل لدى مستخدميالوظيفي 
النحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الحسابي

 العبارة الحتمالت المجموع 
 نعم ال

 المؤسسة ال تتبنى سياسة المشاركة في اتخاذ القرارات ت 55 24 79 3.39 1.24
100 30,38 69,62 % 

ثناء قيام بالمهام الموكلة لي ت 60 19 79 4.09 0.96
 
شعر بالملل والروتين ا

 
 ا

100 24,05 75,95 % 
رائن ت 40 39 79 3.65 0.80

 
ثناء االجتماعات ال يسمح رئيس العمل لنا بإبداء ا

 
 اا

100 49,37 50,63 % 
رائنا عند وقوع مشكلة في المؤسسة ت 45 34 79 3.30 1.07

 
 ال يؤخذ با

100 43,04 56,96 % 
 المؤسسة ال تمنحني صالحيات كافية المتعلقة بعملهم ت 49 30 79 3.68 1.17

100 37,98 62,02 % 
بلغ عن المشاكل التي تحدث في  ت 62 17 79 4.14 1.09

 
ثناء وقوعهاال ا

 
 المؤسسة ا

100 21,52 78,48 % 
شعر بالقلق والحزن واالكـتائب بهذه المؤسسة ت 43 36 79 3.72 1.19

 
 ا

100 45,57 54,43 % 
 الجو السائد في المؤسسة ال يساعد على العمل ت 55 24 79 3.39 1.24

100 30,38 69,62 % 
شعر ت 60 19 79 3.77 1.21

 
عمل فيهاباالنتماء ل ال ا

 
 لمؤسسة التي ا

100 24,05 75,95 % 

في  بالغتراب المستخدمينلعدم المشاركة في اتخاذ القرارات وشعور  (: يوضح استجابات المبحوثين02الجدول رقم ) 

فريقية للزجاج بجيجل  .الشركة الإ

يؤثر المناخ التنظيمي على العديد من المتغيرات 

 والتي تؤثر بدورها علىالمرتبطة بسلوك العنصر البشري 

كعدم المشاركة . مستوى شعور العاملين باالغتراب الوظيفي

تعد واحدة من مؤشرات المناخ  التيفي اتخاذ القرارات 

حد العوامل الهامة التي تؤدي إلى  غير فعال التنظيمي
 
وا

وتؤثر بشكل سلبي على مدى الروح المعنوية لديهم، انخفاض 

 عملهم وعدمدافعيتهم نحو وانخفاض انتمائهم للمنظمة، 

نهم  االستقرار
 
في بيئة العمل. من خالل شعور العاملين با

شركاء حقيقيون في صنع القرار داخل المنظمة، مما غير 

يبذلون كل ما باستطاعتهم، لتطوير العمل ال يجعلهم 

فضل مستوى ممكن. 
 
 والرتقاء بالمنظمة إلى ا

ا هذللمؤشرات التي تناولها ومن خالل تحليلنا 

توجد عالقة طردية :" مفادها والتياالستبيان، المحور من 

العاملين وشعور القرارات  اتخاذالمشاركة في  عدمبين 

 تعكس قد، "الشركة اإلفريقية لزجاج بجيجل باالغتراب في

مجموعة من النتائج التي تحدد االرتباط القائم بين 

ن  الكمية الشواهدتشير . حيث المتغيرين
 
من  % 69,6ا

وضحوا  قد بحوثينالم
 
تتبنى سياسة المشاركة ال المؤسسة أنا

العمال في هذه  اشترك لذلك فعدم قرارات،تخاذ الفي ا

لسياسة يساعد في ظهور مظاهر السخط وهبوط في ا

يشعرون ال  ويجعلهم المعنويات واإلحباط واالستياء،

 ال يعملون دافعيتهم ويجعلهمن ــمويخفض  ـلللعم باالنتماء

وبالتالي على تحمل المسؤولية، وغير قادرين اتهم بكل طاق

بالشركة اإلفريقية اإلنتاج معدالت  علىسلبا سينعكس 

للزجاج، إذ يجعلهم يشعرون بالوحدة والقلق التي تعد من 

 بمشاركة اإلدارة اهتمام وعدم مؤشرات الغتراب الوظيفي.

 المؤسسة،و العمل يكرهون يجعلهم القرار اتخاذ في العاملين

 ال وبالتالي بالوالء يشعرون ال وتجعلهم بسمعتها يهتمون وال

دائهم يلتزمون
 
ثناء الوظيفية لمهامهم با

 
و العمل ا

 
، خارجه ا
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فعال والسلوكيات 
 
وغالبًا ما يتخذ العاملين مجموعة من اال

 تعبر عن مدى سخطهم وإحباطهم واغترابهم.

ن إلى في هذا السياق  تجدر اإلشارةو
 
العمال ا

كدت عليه ين والملل في بيئة عملهم يشعرون بالروت
 
وهذا ما ا

 من إجمالي المبحوثين. %75.95عينة الدراسة والتي قدرت 

داء في والروتينية الجمود إلى لذلك فالميل
 
عمال ا

 
 يؤدي اال

 يحدث اإلبداع، حيث روح وقلة بالملل الشعور  زيادة إلى

فراد  شعور  خالل مناالغتراب 
 
نهماال

 
تنفيذ  في يخضعون با

عما
 
و تجاوزها يمكنهم ال محددة وتعليمات إلجراءات لهما

 
 ا

 .فيها التعديل

البحث  عينة أفراد من% 50,63نجد في مقابل ذلك 

نه 
 
قروا با

 
ثناء ا

 
يسمح لهم رئيسهم في العمل ال  االجتماعاتا

ن يدلوا 
 
رائهم،با

 
بتقديم اقتراحاتهم ال يسمح للعمال  حيث با

 باعتبارل، فيما يخص حلول المشاكل الحاصلة في العم

غلبيتهم. فاالعامل هو 
 
درى بالحل على حد تعبير ا

 
عدم ال

نهم 
 
جزء من المؤسسة ويزيد ليسوا قيامهم بذلك يشعروهم با

، ويجعلهم يشعرون باإلحباط وعدم الرضامن إحساسهم 

نهم ال 
 
التون عن لفيختبا

 
داء المهام  اال

 
مهمتهم فقط ا

نهم ليسوا 
 
 معنيينالمطلوبة منهم وفي الوقت المحدد وبا

 اغلب% 56,96. وبالعمل المتعلقة القراراتباتخاذ 

يهم عندما تواجه المؤسس
 
خذ برا

 
نه ال يتم ا

 
قروا با

 
ة المبحوثين ا

نهم مشكلة معينة،
 
 ال انه على يدل وهذا موجودين غير وكا

خذو
 
سلوب االعتبار بعينا يا

 
 العاملون يقترحه الذي العمل ا

 بعدم عرونيش يجعلهم مما الفئة بهذه االهتمام وعدم

العمل  جماعة بين اجتماعية بعزلة يشعر وبالتالي المسؤولية

قر  .العمل مكانو
 
نه ال  % من 62,02في حين ا

 
المبحوثين با

ية القيام يتم منحهم صالحيات كافية المتعلقة بعملهم وكيف

مكانتهم لتحسين  الكبيرطموحهم بها مما جعلهم يقتلون 

د لهمل، وجعالعم فيوتحقيق نتائج جيدة 
 
 اءال يبالون با

همية للعمل مهامهم 
 
نه ال ا

 
كدوا با

 
نهم ا

 
بالكيفية المطلوبة ال

ننا نقوم بنفس المه
 
 م وبنفس الكيفية وال يمنحاالذي نمارسه ال

صبح 
 
فضل فعملنا ا

 
دائها بالطريقة التي نراها ا

 
عمل لنا الحق با

ن المشرف غالبا ما يقوم  ،اإلبداعفينا روح يقتل  روتيني
 
وا

ي  ينصحهم بعدم
 
ن اتخاذ ا

 
تكرار بعض التصرفات الخاطئة. ال

ن يكون على علم حتى يكون في 
 
قرارا البد من المشرف ا

الصورة بما يحدث داخل المصنع ويتحمل هو مسؤولية 

 بسبب اتخاذ قرارات غير صحيحة. 
 
ي خطا

 
 حدوث ا

ن هذا و 
 
فراد 78,48تدل الشواهد الكمية با

 
% من ا

نهم
 
قروا با

 
ن عن المشاكل الحاصلة يبلغوال  مجتمع البحث ا

في العمل وقت وقوعها، ويمكن إرجاع سبب ذلك لما ذكرناه 

خذ 
 
ن المؤسسة ال تا

 
رائهمسابقًا ال

 
نهم غير با

 
 عند وقوعها، وكا

ن هذا الموضوع ليس ال يهمهم لذلك فالعاملون  موجدون
 
وبا

نهم غير  اإلبالغيفضلون عدم 
 
 بتلك المشاكل. معنيينعنها ال

عبروا عن شعورهم يشعرون %  54,43وفي حين نجد 

واإلحباط واالكـتائب التي تعبر عن مدى شعورهم باالغتراب 

قر به حوالي 
 
ماكن عملهم وهذا ما ا

 
مر عامل،  43في ا

 
وهذا اال

باالنتماء للمؤسسة التي يعملون خلق لهم شعور بعدم 

ن الجو السائد فيها ال يساعد على العمل % 75,95افيه
 
ال

من  حالة الفرد لدى تخلق لعوائقا هذه جميعوالبقاء فيها 

 يف والرغبة االجتماعية والعزلة والالمباالة معنى والال اإلحباط

 .العمل ترك

ن  
 
المشاركة عدم ومن هذا المنطلق، يمكن القول با

الصراع داخل المنظمة، بزيادة في اتخاذ القرارات تسمح 

 نتيجة تضارب 
 
 القرارات، والمركزية في اتخاذها.الذي ينشا

في بروز مظاهر القرارات  اتخاذالمشاركة في عدم تسمح  حيث

 العجز والقلق واالكـتائب والالمباالة والرغبة في ترك المؤسسة

نهم الالتي يعملون بها 
 
هر يشعرون باالنتماء إليها، كلها مظا ال

 تعبر عن االغتراب الوظيفي بالشركة االفريقية للزجاج بجبجل

ي توهذه النتائج 
 
نكلمن "بالك"و"موتون" بيتطابق في الرا

"Blake & Moutonليكرت" ،" و"رنسيسR.likertحيث ، 

حدهما نموذجين ضمن المثالية المنظمات بتصنيف قاما
 
 ا

خر سلطوي
 
ول مشاركاتي. فالنظام واال

 
 على بنيم اال

  تطبيق بضرورة ينادي الثانى النظام بينما االستغالل،
 
 مبدا

 مجموعة طرف من الرقابة جهاز مستوى على المشاركة

شكال من كشكل المشاركة،
 
 (25) التنظيم. ا

ن نمط اإلشراف 
 
ومن هذا المنطلق يمكن القول با

و عدم شعور العامل باالغتراب في بيئة  يساهم في
 
شعور ا

 معهم ويتعامل مرؤوسيه معاملة يسيء عندما عمله فالمشرف

 تعيش لذلك ونتيجة ودهم، يفقد فإنه بفوقية واستعالء

إلى اغترابهم  تؤدي ت ونزاعات قدصراعا في المنظمة

 ببعد( االنعزالقصده"سيمان"  مما وهذا وانعزالهم االجتماعي

 (26)االجتماعي(. 
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تخاذ العالقة بين  :(03الجدول ) عدم المشاركة في اإ

في الشركة  بالغتراب المستخدمين القرارات وشعور 

فريقية للزجاج بجيجل  .الإ
عدم المشاركة في  الغتراب

 اراتاتخاذ القر 
 

عدم المشاركة في اتخاذ  1 0.45
 القرارات

Corrélation de Pearson 
sig 

 الغتراب  0.45 1
Corrélation de Pearson 

sig 

كد من 
 
ولى الصدقولتا

 
. قمنا اإلمبريقي للفرضية اال

" Pearson" "لبيرسون"ط الخطي تبارالا معاملبحساب 

. 0.45وي بين متغيرين فوجدناه يسا االرتباطلمعرفة طبيعة 

نه 
 
عدم توجد عالقة طردية متوسطة بين وعليه يمكن القول با

في وشعور العاملين باالغتراب  القرارات اتخاذالمشاركة في 

العاملين في  إشراكفعدم  ،الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل

 التوتريسوده  بخلق جو من العملاتخاذ القرارات يساهم في 

 .عكس صحيحوال وبروز مظاهر اإلحباط والقلق

ن الفرضية الجزئية تظهر 
 
 :مفادها والتي األولىجليا ا

ن هناك عالقة طردية بين 
 
المشاركة في اتخاذ القرارات عدم با

في الشركة اإلفريقية للزجاج  وشعور العاملين االغتراب

معظم المبحوثين  أن اعتبار علىصادقة فرضية  هي ،بجيجل

كدوا قد  عاليةوبنسب 
 
ن عدم ا

 
ذ القرارات اتخا في إشراكهمبا

واستيائهم وعدم رضاهم عن  يعمل على زيادة سخطهم

 .  فيها المؤسسة التي يعملونا

توجد عالقة طردية بين الثانية: نتائج الفرضية . 2.6

زيادة شعور و  نمط العالقات السائدة داخل جماعة العمل

في الشركة اإلفريقية للزجاج  باالغتراب الوظيفي المستخدمين

 .بجيجل

 تخدمينالمسنمط العالقات السائدة داخل جماعة العمل وزيادة شعور ل(: يوضح استجابات عينة الدراسة 04دول )الج

فريقية للزجاج بجيجلبالغتراب الوظيفي   .في الشركة الإ
النحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الحسابي

 العبارة الحتمالت المجموع 
 نعم ل

  ت 60 19 79 4.65 0.80
 
 العمل في العاملين في المعاملة بين  تمييز بوجود شعور ا

100 24,05 75,95 % 
جد صعوبة في االندماج مع جماعة العمل ت 61 18 79 4.65 0.80

 
 ا

100 22.78 77.22 % 
0.73 

3.88 
داء المهم الموكلة لي ت 55 24 79

 
جد صعوبة في ا

 
 ا

100 30,38 69,62 % 
دائنا العمل لنا  تؤثر على   ة الرؤساءطريقة معامل ت 60 19 79 3.30 1.07

 
 مستوى ا

100 24,05 75,95 % 

3.5 1.47 
ن المهام الموكلة لي ال تتناسب مع قدراتي ت 50 29 79

 
جد با

 
 ا

100 36.71 63.29 % 

3.69 1.29 
فضل العمل وحدي ت 67 12 79

 
خرينبدون اال ا

 
 ستعانة باال

100 15,19 84,81 % 
تيحت لي فرصة لذلك ت 59 20 79 3.61 0.99

 
رغب في ترك المؤسسة إذا ا

 
 ا

100 25,32 74,68 % 
ني غريبة بين زمالئي حتى في ظل وجودهم ت 67 12 79 1.29 3.69

 
شعر با

 
 ا

100 15,19 84,81 % 
نه ال توجد صداقة حقيقة بين زمالء العمل )قائمة على المصالح( ت 67 12 79 1.29 3.69

 
شعر با

 
 ا

100 15,19 84,81 % 

للعمل من  االجتماعيالمحيط  عالقةيتلقى العامل 
 
 
و غير رسمية التي تنشا

 
مجموعات العمل سواء كانت رسمية ا

تشكل جزء من فالمؤسسة ، داخل المؤسسة التي يعمل فيها

فحتى نستطيع فهم سلوك العاملين،  االجتماعي،واقعه 
ي يجب فهم سلوكهم داخل هذه الجماعات. فالسلوك الذ

يصدر من العامل داخل الجماعة التي ينتمي إليها يكون 
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خذ بعين 
 
نه يا

 
مختلفًا عن السلوك الذي يبديه وهو منفرد، ال

الجماعة التي يعمل فيها.  لذا  وميوالتاتجاهات  االعتبار
دية 

 
فتماسك الجماعة وتضامنها، يجعل العاملين يقومون بتا

عمالهم في
 
 ارتفاععلى فريق متماسك، وهذا يعتبر دلياًل  ا

وعلى عكس  .نحو العمليتهم دافعوزيادة  الروح المعنوية
ذالك فوجد عالقات متوترة داخل جماعات العمل يؤدي إلى 

فراد. واإلحباطبروز مشاعر االستياء 
 
 بين اال

كدت عليه نتائج 
 
 والتيالثانية  لفرضيةاوهذا ما ا

نمط العالقات السائدة داخل جماعة العمل  ؤديي: "مفادها
في الشركة  الوظيفي المستخدمين باالغترابزيادة شعور  إلى

مجموعة من النتائج  عكستفقد "، اإلفريقية للزجاج بجيجل
تدل متغيرين. حيث تحدد االرتباط القائم بين ال التي

نهم اإلحصائية  الشواهد
 
 من بينهم تمييز بوجود يشعرونبا

مما  المبحوثينمن %75,95نسبة وذلك  المعاملة نوع حيث
ن واإلحباطلهم يشعرون بالسخط جع

 
 التمييز هذا والستياء ال

 الزمالء مع التكيف وصعوبة والالمباالة بالتهميش يشعرهم
خرى إذا  مؤسسة في يفكر تجعله كذلكما م والمؤسسة

 
ا

تيحت لهم فرصة ذلك وذلك بنسبة 
 
 % وبالتالي نوع 74,68ا

% من 77.22في حين نجد  المهام. نوع على تؤثر المعاملة
ف
 
نهم يجدون صعوبة في ا

 
كدوا با

 
 االندماجراد عينة الدراسة ا

سبب ذلك إلى فشل العامل  إرجاعويمكن مع زمالء العمل 
في إدراك ووفهم وتقبل القيم والمعايير السائدة في المؤسسة 
طلق عليها "إميل دوركايم" 

 
التي يعمل بها، وهي التي ا

و فقدان المعايير، وعليه 
 
نوميا" ا

 
قات فالعالمصطلح "اال

الجهود مضاعفة في هاماً  دوراً لهالسائدة في مكان العمل 
داء دون استياء، وزيادة دافعية العمال وزيادة 

 
مستوى اال

 حدوث إلى السيئة العالقاتفي حين تؤدي نحو عملهم، 
 ببعض يؤدي ما عاتاالصر و المشاحنات وشيوع الفرقة

 ثلمرار استم مع يتطور  وقد االجتماعي لالنعزال العاملين
جواء هذه

 
 والضياع بالتشتت وإحساسهالذات  اغتراب إلى اال

ن الشخص المغترب عن وفي هذا السياق يؤكد "اريك فروم" 
 
ا

ن المجتمع يساعد 
 
ساسًا مغتربًا عن ذاته، وا

 
خرين هو ا

 
اال

م
 
كدو % 62,69و(27).الفرد على كبت الشك والقلق والسا

 
 اا

نهم يجدون صعوبة في العمل
 
 ما ذاوه االندماج وعدم با

خر إلى باإلضافة العمل عن يتغيبون يجعلهم
 
 يؤدي مما التا

% من إجمالي 75,95والمؤسسة.  لهذه والئهم ضعف إلى
ن طريقة معاملة رؤسائهم لهم في 

 
عينة الدراسة يؤكدون با

دائهم
 
 افكلما كان المشرف متفهم ،العمل تؤثر على مستوى ا

دى بالعمال إلى تقديم اومتعاون
 
فضل ما  مع العمال كلما ا

 
ا

ف ر ، في حين إذا كان المشلديهم وبالطريقة المطلوبة
قر به بعض العاملين معاملته 

 
يعاملهم بطريقة سيئة وهذا ما ا

نهم 
 
التلهم كا

 
بدون مشاعرهم يجعلهم يشعرون باالستياء  ا

من إجمالي %  63.29والسخط واالغتراب في بيئة عملهم. و
 كـثرة بببس العمل مكان في بالضيق يشعرون المبحوثين

نهم المهام
 
 المهام توزيع عند راعون قدرات العامليني ال ال

خرينالعاملين  ومنح
 
 العمل. في متكافئة صالحيات ا

ن بتدل الشواهد الكمية و
 
فراد العينة 88.60ا

 
% من ا

 عزلة إلى بهم يؤدي وبالتالي لوحدهم العمل يفضلون
وهذا ما  ،العمل محيط وعن الذات عن باواالغتر  اجتماعية

هب إليه "سارتر" إذ اعتبر االغتراب ظاهرة اجتماعية ذات ذ
جذور تاريخية وواقعية تدخل القوى المنتجة في صراع مع 
صبح العامل مغتربًا ولم يعد اإلنسان 

 
عالقات اإلنتاج، وا
 له عمله كـقوة معادية له، إنتاجهيتعرف على ذاته في 

 
، وبدا

تي نتيجة هذا الصراع فإن 
 
االغتراب هو ولما كان االغتراب با

ي فكرة
 
 (28). حقيقة تاريخية ال يمكن رده إلى ا

ن غالبية ونجد 
 
نهم غرباء بين  المبحوثينا

 
يشعرون با

في العمل وذلك بنسبة زمالئهم حتى في ظل وجودهم
84,81 ن من المبحوثين

 
يهم إلى ا

 
، وهذا راجع سب را

العالقات القائمة هي عالقات قائمة على مصالح وال توجد 
وهذا ، 65.22اقة حقيقية وذلك بنسبة عالقات صد

مان في بيئة 
 
جعلهم يشعرون باالستياء وعدم الراحة واال

تيحت لهم 
 
العمل والتفكير في التخلي عن هذه المؤسسة إن ا

خرى ووجدوا مؤسسة 
 
فضل امتيازات توفرفرصة ا

 
، كون ا

العامل قد فقد المعنى من عمله والذي يجعله يشعر بفراغ 
هدا

 
نف  التي من شانها نتيجة لغياب اال

 
تعمل على تحديد   ا

 اتجاهاته وميوالته ورغباته وطموحاته.

نمط بين(: يوضح العالقة 05الجدول رقم )
العالقات السائدة داخل جماعة العمل وشعور 

فريقية بالغتراب الوظيفي  المستخدمين في الشركة الإ
 .للزجاج بجيجل

نمط العالقات  الغتراب 
السائدة داخل 

 عملجماعة ال

 

نمط العالقات السائدة داخل جماعة  1 0.53
 العمل

Corrélation de Pearson sig 
 الغتراب  0.53 1

Corrélation de Pearson sig 
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كد من لو
 
الثانية. قمنا  للفرضية اإلمبريقي الصدقلتا

ط الخطي لبيرسون تبارالامعاملبحساب قمنا بحساب 

(Pearson) بين متغيرين،  لمعرفة ما إذا كان هناك إرتباط

نه يساوي 
 
ن الفرضية . وعليه 0,53وقد توصلنا إلى ا

 
نستنتج ا

يؤدي نمط العالقات السائدة  : "الجزئية الثانية والتي مفادها

باالغتراب  المستخدمينداخل جماعة العمل إلى زيادة شعور 

تحقق صدقها  قد في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل الوظيفي

 اإلمبريقي.

توجد عالقة الثالثة: الجزئية الفرضية  نتائج. 3.6

نظام الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب لدى طردية بين 

 .في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل مستخدمي

فراد عينة الدراسة للحوافز والرضا لدى  يوضح استجابات(: 06الجدول رقم )
أ

فريق مستخدميا ية للزجاج في الشركة الإ

 .بجيجل
النحراف 

 اري المعي
متوسط 
 الحسابي

 العبارة الحتمالت المجموع 
 نعم ال

0.99 3.38 
 ال توجد موضوعية في منح الحوافز للعاملين  ت 54 25 79
100 31,65 68,35 % 

0.67 3.57 
نا غير رضا على الظروف الفيزيقية للعمل  ت 40 39 79

 
 ا

100 49,37 50,63 % 

0.83 3.73 
شعر بعد ت 69 10 79

 
 م الحترام والتقدير في عمليا

100 12,66 87,34 % 

0.73 3.88 
شعر بدعم االرتياح في المكان  ت 67 12 79

 
 ا

100 15,19 84,81 % 

0.96 3.53 
 يوجد تحفيز معنوي داخل المؤسسة  ت 10 69 79
100 87,34 12,66 % 

تحصل عليه كاف لتلبية احتياجا ت 12 67 79  1.07
 
جر الذي ا

 
 تياال

100 84,81 15,19 % 
فكر في ت ت 61 18 79 4.65 0.80

 
 رك العمل إا

 
خرى في  للعما فرصة يل تيحتذا ا

 
 مؤسسة ا

100 22,78 77,22 % 

  نــمالحوافز ر ــتعتب
 
ق ــتحقي نماــض تياــساسا

هداف في 
 
المؤسسات ي ــفالقطاعات سواء ع ــجمياال

و خدماتية. فالمنظمة التي
 
تقوم بتقديم حوافز  االقتصادية ا

هداف ومكاسب
 
، ولكن عدم للعاملين تسعى إلى تحقيق ا

وضوح نظام الحوافز وخضوعه للمجامالت والعالقات 

حد العوامل التي الشخصية 
 
بين العاملين والمسؤولين يعتبر ا

كدتوهذا ما  تؤدي إلى زيادة شعور العاملين باالغتراب
 
عليه  ا

عالقة طردية توجد :"دهامفا والتيالجزئية الثالثة الفرضية 

في نظام الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب لدى العاملين بين 

خالل عرضنا للجدول من ف".الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل

 المتعلقة بمؤشرات هذه الفرضية يتضح لنا اإلحصائي

العاملين ليسوا راضين عن نظام الحوافز الذي تتبناه 

نه ال توجد
 
موضوعية في منح الحوافز  المؤسسة إذ يرون با

ن يؤدي إلى ظهور مشاعر 
 
نه ا

 
 اإلحباطللعاملين  وهذا من شا

ساسيًا 
 
ن الموضوعية في نظام الحوافز تعد شرطًا ا

 
والعجز، ال

النيوكالسيكية  إذ تؤكد العديد من النظريات سةسلنجاح المؤ

و التحيز  اإلنسانيةكمدرسة العالقات 
 
ن غياب الحوافز ا

 
على ا

العتماد على المحسوبية وغياب الموضوعية وعدم في منحها وا

خر يساهم بشكل كبير في اغتراب العاملين 
 
منحها للبعض اال

ت التي اهتمت افي بيئة عملهم، وقد تباينت الدراس

كدوا  اإلنتاجيةبموضوعي 
 
واالغتراب فالمدرسة السلوكية قد ا

نه ال توجد عالقة بين 
 
واالغتراب فقد يكون سبب  اإلنتاجيةا

والقلق والعجز والعزلة إلى عوامل  باإلحباطالعاملين  شعور 

على سبيل  الفيزيقيةالظروف  تتعلق بالظروف المحيط 

قر به غالبية المبحوثين إذ نجد
 
من %  50,63المثال وهذا ما ا

نهم غير راضين عن الظروف الفيزيقية 
 
كدوا با

 
المبحوثين ا

 من  %68,35حيث ، للزجاج  اإلفريقيةبالشركة  ةالسائد

قروا بذلك
 
وهذا راجع حسب وجهة نظرهم إلى  عينة الدراسة ا

يعانون من كـثرة الضوضاء التي تكون مصدرها كونهم 

الت الضخمة وقلة التهوية والحرارة المرتفعة 
 
الماكينات واال

ؤدي إلى تدمر واستياء يؤسسة حيث للموهذا مؤشرا سلبيا 

يفي. بالتالي انخفاض روحهم المعنوية والرضا الوظل. العما

بعدم االرتياح في إلى شعورهم  االغترابوقد يكون سبب 

فراد العينة وهذا %  84,81عليه  إذمكان عمله وهذا ما 
 
من ا
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يهم إلى غياب التفاهم 
 
بين الزمالء  واالنسجامراجع حسب را

حسب قولهم " ال يوجد جو عائلي" مما يمنحنا درجة عالية 

رية مكانية التصرف بكل حإمن عدم الراحة، وعدم 

ن يجعل ، واستقاللية
 
نه ا

 
عن  رضا العامل غيروهذا من شا

المؤسسة التي إلى ال عن منصبه، وغياب االنتماء و عمله

من المبحوثين % 50,63في حين نجد ما نسبته بها. يعمل

كدوا على 
 
% 87,34و .في بيئة العمل باالرتياح همشعور ا

ن
 
داخل المؤسسة حيث  امعنوي ايتلقون تحفيز هم يقرون با

ن يعزز قوم رئيس العمل باإلطراء عن عملهم ي
 
نه ا

 
وهذا من شا

ما ذهبت إليه "الماركسية" في  وهذا لديهم.مستولى الرضا 

عمالهم 
 
فراد يغتربون عن ا

 
ن بعض اال

 
تفسير االغتراب إلى ا

سباب موضوعية كامنة في عالقات اإلشراف، ونسق 
 
ال

و 
 
السيادة الطبقية، مما يؤدي إلى انفصالهم عن العمل ا

إنتاجه، كما يؤدي في نفس الوقت إلى اغترابهم عن الطبيعة 

ن العمل يعتبر شيائ خارجا عن 
 
وعن دواتهم، ومعنى ذلك ا

العامل وليس جزءا من طبيعته مما يخلق عنده شعورًا 

 (29)بالبؤس وعدم الرضا.

ي ما يعادل % 84,81إنفضال عن ذلك ف
 
من  67ا

فراد 
 
جر الذي ل راً نظ باالستياء العينة يشعرونمجموع ا

 
ال

بسبب غالء  لتلبية احتياجاتهم اً كافغير يتقاضونه فهو 

جور  حيث، المعيشة وزيادة متطلبات الحياة
 
متوسط ا

غلب  وقدهذادج،  30000الشركة مستخدمي هذه 
 
سجلت ا

ما هذا  .التحكم لوعما التنفيذ لعما لدىالرضا عدم حاالت 

%من  77,22يفكرون في ترك المؤسسة حيث جعلهم 

نهم المب
 
قروا با

 
 إن وجدواإن المؤسسة يتركون  سوفحوثين ا

على، وهذا راجع لكونهم 
 
جر ا

 
خرى وبا

 
العمل في مؤسسة ا

 .لهذه المؤسسة لالنتماء هماالستياء يشعرون ب

ن هناك  ،  وفي ضوء هذه البيانات
 
يمكن القول ا

و معنوية نظام عالقة بين 
 
الحوافز سواء كانت مادية ا

ن الزيادة االغترابب
 
في اإلنتاج وتحسينه وتحقيق الرضا ، وا

فراد والمؤسسة 
 
هداف اال

 
فراد وزيادة التعاون وتحقق ا

 
لدى اال

مرتبط ارتباطا كبيرًا بالحوافز المادية والمعنوية، فغياب هذه 

خيرة له 
 
فراد واستقرارهم في  عالقةاال

 
داء اال

 
كبير على ا

من  ؤسسةللم ال يسمح المؤسسة ككل، فغياب الحوافز 

هدتحقيق 
 
افها ويساهم في بروز حاالت اإلهمال والالمباالة ا

لذا نجد  للحوافز التي تعد واحدة من مؤشرات  وعدم الرضا،

ن تعلب دورا هاما على صعيد رفع 
 
المناخ التنظيمي یمكنها ا

عمالهم بكل حيویة  الروح المعنویة
 
للعمال وجعلهم یؤدون ا

ما یمكن لهذه 
 
ن تؤدي إلى سيا التحفيزونشاط، ا

 
یضا ا

 
دة ا

روح التضامن، في حين غياب نظام الحوافز عادل يلعب دور 

 محيط عن والغربة الشعور بالوحدة مظاهر في بروزكبير 

 وفقدان الرضا عدم طياتها بين تحمل المشاعر وهذه العمل،

 والشعور  والمسؤولية المبادرة روح واختفاء الوظيفي االنتماء

 من وغيرها عبةالص المواقف مواجهة على القدرة وعدم بالعجز

 على سلبا وتؤثر العاملين بين تختلف التي السلبية المظاهر

دائهم
 
 عدم إلى ربما يرجع هذا وكل إنتاجيتهم، ومستوى ا

 في عادل نظام وجود عدم هو عمل ناتج على العامل حصول

جور، توزيع
 
 على والقدرة الحرية فقدان إلى باإلضافة اال

عمال للقيام المتاحة تاإلمكانيا ممارسةو الذات عن التعبير
 
 با

و واالستعدادات، الميول مع تتفق ال
 
 نظام تحت العمل يتم ا

 استبدادي.

نظام (: يوضح عالقة طردية بين 07الجدول رقم )

ة في الشركالحوافز وزيادة الشعور بالغتراب لدى العاملين 

فريقية للزجاج بجيجل  .الإ
نظام  الغتراب

 الحوافز
 

 نظام الحوافز  1 0.32
Corrélation de Pearson sig 

 الغتراب  0.32 1
Corrélation de Pearson sig 

ن هناك عالقة بين 
 
وبناًءا على ذلك، يمكن القول ا

في نظام الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب لدى العاملين 

كد من الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجل 
 
لك. قمنا الصدق ولتا

لمعرفة  (Pearsonسون )ط الخطي لبير تبارالا معاملبحساب 

نه يساوي 
 
طبيعة العالقة بين متغيرين، وقد توصلنا إلى ا

نه 0,32
 
نظام بين توجد عالقة طردية متوسطة . بمعني ا

الشركة في  الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب لدى العاملين

نظام الحوافز غير فكلما كان هناك .اإلفريقية للزجاج بجيجل

لمحسوبية وعدم الموضوعية في عادل قائم على الذاتية وا

ي توزيعها
 
، كالترقية حلى سبيل المثال فهي ال توزع حسب را

ن المقاييس المبحوثين على 
 
سس موضوعية عقالنية ال

 
ا

و 
 
ساسها الترقية هي إما الكـفاءة ا

 
العقالنية التي تتم على ا

و اإلثنين معا، بل هنا
 
قدمية ا

 
تجاوزات ألنظمة الترقية ك اال

 ،الشخصيةواستغالل العالقات باة المحال خال وذلك من

دى إلى زيادة مشاعر الالمباالة 
 
وانتشار حاالت  واإلهمالكلما ا
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عدم الرضا والتمرد وانخفاض روح المعنوية كلها مظاهر تعبر 

. وعليه نؤكد عن االغتراب العاملين في المؤسسة الصناعية

 .تحقق الفرضية الجزئية الثالثة

 العامةبالفرضية نتائج الدراسة المتعلقة . 4.6

 للدراسة

 الدراسة في ضوء الفرضيات . نتائج1.4.6 

على ضوء تحليل النتائج المتحصل عليها من خالل 

الموزعة على العمال في الشركة اإلفريقية للزجاج  االستمارات

ساسها  ومعرفةبجيجل. 
 
مدى تحقق الفرضيات التي قام على ا

ثبتت فعال صحة الفرضيات الثال
 
ثة التي تم البحث، والتي ا

توجد عالقة  اإلمبريقيمن خالل الصدق وضعها، وبالتالي 

المشاركة في اتخاذ القرارات واالغتراب طردية بين عدم 

وان هناك . في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجلالوظيفي 

نمط العالقات السائدة داخل جماعة العمل  عالقة بين

إلفريقية في الشركة اوشعور العاملين باالغتراب الوظيفي

نظام بين عالقة طردية متوسطة ووجود . للزجاج بجيجل

في الشركة الحوافز وزيادة الشعور باالغتراب لدى العاملين

 .اإلفريقية للزجاج بجيجل

ة بين (: يوضح العالقة الرتباطي08الجدول رقم )

فريقيةالمناخ التنظيمي والغتراب الوظيفي  في الشركة الإ

 :للزجاج بجيجل
الغتراب 

 الوظيفي
المناخ 

 التنظيمي
 

 المناخ التنظيمي 1 0.44
Corrélation de pearsonsig 

 الغتراب الوظيفي 0.44 1
Corrélation de pearsonsig 

خطي لبيرسون الاالرتباط  معاملحيث قدر 

(Pearson)  واالغتراب الوظيفي بين متغير المناخ التنظيمي

 االفرضية صدق  إلىنخلص ، ومنه 0.44بــــ
 
هناك ي: لعامة ا

 الغترابوااخ التنظيمي المنبين متوسطة  عالقة إرتباطية

 .في الشركة اإلفريقية للزجاج بجيجلوظيفي ال

 الدراسة في ضوء الدراسات السابقة . نتائج1.4.6

جل  بهاالدراسة الميدانية التي قمنا  بعد     
 
من ا

كد  اختبار الفرضيات المطروحة
 
ن وللتا

 
من صدقها، وبعد ا

الدراسة هذه في  سنحاول، للبحث العامة النتائجإلى  لناتوص

 ويبدو. في البحث إليه النتائجمقارنة بين ما تم التوصل إجراء 

و أن هناك العديد 
 
من نقاط تتبط بالموضوع ارتباطا مباشرا ا

وسنحاول في هذه الدراسة من خالل النتائج  مباشر،غير 

ن نقارن بين ما تم
 
بنتائج في دراستنا  إليه التوصل الميدانية ا

 .  بعض الدراسات السابقة

نه برغم إسهام بالذكر  والجدير
 
الدراسات السابقة  ا

بعدفي فهم 
 
عدم المشاركة في حيث  منالمناخ التنظيمي  ا

العاملين بعدم  شعور وغياب الحوافز وكذا القرارات  إتخاذ

المؤسسة  داخلالوظيفي  باالغترابشعور  وبالتاليالرضا 

جزاء في  تقتربإال أن الدراسة الراهنة الصناعية، 
 
منها مع ا

جريت في سياقات اجتماعية
 
، متباينة نتائج الدراسات التي ا

خرى وهذا يعود عنها في  وتبتعد
 
الدراسات كون إلى  جوانب ا

المناخ التنظيمي واالغتراب  موضوع تتناولالسابقة لم 

دراسة كل أن  حيث، الدراسة الراهنة تناولتهالوظيفي كما 

 تناولت حينفي كل جوانب المناخ التنظيمي  تناولت

 اتخاذفي المناخ التنظيمي من جانب المشاركة دراستنا 

 العمل الجماعي والحوافز. القرارات 
 
 والمبدا

 Hangesدراسة "  معالدراسة الراهنة  تقتربحيث 

and Others  التي جاءت في النتيجة  نفسإلى  توصلت" فقد

عنوان "المناخ التنظيمي للمكـتبات تلك الدراسة والتي تحت 

والذي توصل إلى وجود  .2005بجامعة ميرالند" في سنة 

عالقة طردية بين الرضا الوظيفي والحوافز المقدمة من قبل 

صحاب السلوك التنظيمي المثالي.
 
 اإلدارة ال

خرى نشير إلى دراسة
 
"شامي صليحة" التي  من جهة ا

حمد بوقر 
 
والتي ة ببومرداس قامت بدراسة ميدانية بجامعة ا

كيد انتهت إلى 
 
وجود توجهات هي ، ونفس النتائج السابقةتا

فراد العينة نحو محور العمل الجماعي 
 
إيجابية مرتفعة لدى ا

ن هناك عمل جماعي بالمؤسسة محل 
 
حيث توصلنا إلى ا

 الدراسة.

الجزء  بالتطابق فيتعززت نتائج الدراسة الراهنة وقد 

حد يعتبر عامل رئيسي إلشاعة بالعمل ضمن فريق واالمتعلق 

رائهم في 
 
روح الجماعة، فهو يساعد العمال على إبداء ا

عمال الخاصة بهم، مما يزيد من 
 
المسائل المتعلق باال

 دافعيتهم للعمل. 

خرى نجد
 
تقترب "بوجمعة نقبيل" دراسة  من ناحية ا

التي  بصورة غير مباشرة من النتائجذلك كان  وإنحتى 

وجود عالقة ، والتي تؤكد على الراهنة إليها الدراسة توصلت

نا
 
سلوب إدارة الصراع، وا

 
 إرتباطية بين المناخ التنظيمي وا

لمناخ التنظيمي في المدارس الثانوية الجزائرية العامة هو 
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سلوب التعاوني هو 
 
ن اال

 
ولى، وكذا ا

 
مناخ مفتوح بالدرجة اال

كـثر إستخذامًا والمديرون يستخدمون جميع 
 
سلوب اال

 
اال

سال
 
 يب.اال

التي  الدراسة الميدانيةوتقترب هذه الدراسة من       

قيام بتحفيز  "M. Valikhani& E. Soltani"التي قام بها 

و المؤسسة التي يعمل 
 
العالقة التي تربط الموظف بالتنظيم ا

ن يؤثر إيجابيا على سلوكه ويقلل من الشعور 
 
نه ا

 
بها من شا

ن الجهود التنظيمية
 
الختيار  باالغتراب الوظيفي، وبا

يًضا وقد يتم تقليل 
 
الموظفين في عملية التوظيف مفيدة ا

ثار السلبية االغتراب الذاتي.
 
 اال

ن الدراسة 
 
بلعابد "بها  التي قامفي مقابل ذلك نجد با

فراد 
 
نه: توجد فروق فردية بين ا

 
عبد القادر" قد توصلت إلى ا

فراد 
 
العينة في الشعور باالغتراب، ووجود فروق فردية بين ا

 عينة في االتجاه نحو العنف، كما توجد عالقة ارتباطيه دالةال

إحصائيا بين االغتراب واالتجاه نحو العنف لدى الطلبة 

بجامعة وهران، وهي تتقارب مع الدراسة الراهنة التي توصلت 

غلى وجود عالقة إرتباطية بين المناخ التنظيمي واالغتراب 

 جاج بجيجل.الوظيفي لدى مستخدمي الشركة اإلفريقية للز 

نه حقق نتائج 
 
كيد على ا

 
ومنه فهذا البحث يمكن التا

مستقات من الواقع االجتماعي وال يتعارض مع الدارسات 

خرى، وربما يكون دعما للتراث السوسيولوجي في 
 
العلمية اال

 هذا المجال.

 الخاتمة

ن ا
 
هم ختامًا يمكن القول با

 
لمناخ التنظيمي من ا

ظمة وهو يعبر عن الجو العام المتغيرات التنظيمية داخل المن

 .داخلها

معرفة لالدراسة هذه  جاءت، السياقضمن هذا 

واالغتراب المناخ التنظيمي طبيعة العالقة التي تربط بين 

 .الوظيفي

مهمة تتعلق  قضايا سةالدرا هذه عالجت وقد  

 يـالتنظيم المناخخلق  إلى الحاجةمن  البحثبموضوع 

هميته لالعما عورـلشالمالئم 
 
همية إنجازاتهم با

 
واالعتراف م وا

، واالحترام التقديرسبيل  علىملين ابقدرات ومهارات الع

ل والرضا العماودافعية استقرار  على كـذل أهميةومدى 

نه في حالة عدم الوظيفي
 
من  مالئموجود مناخ تنظيمي  ال

ن يؤدي إلى بروز حاالت االستياء والعجز والمعاناة
 
نه ا

 
 شا

شعورهم باالغتراب تعبر عن  كلها مظاهراإلنعزال والرغبة في 

 .الوظيفي

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 

 منها:

ضرورة عمل المؤسسات على خلق مناخ تنظيمي  -

نهم يختلفون عن يجعلهم إيجابي، 
 
يحسون بكينونتهم وا

الت
 
ويملكون قدرات تمكنهم من اتخاذ قرارات  إرادتهملهم  اال

 بها. تخدم مؤسسة التي يعملون

ضرورة العمل على خلق مناخ يسوده التفاعل  -

و العاملين فيما 
 
االجتماعي سواء بين المسيرين والعاملين، ا

ن يقلل من مظاهر العزلة 
 
نه ا

 
ن ذلك من شا

 
بينهم ال

االجتماعية التي تعبر عن شعور العامل باالغتراب في البيئة 

 التنظيمية.

 ةالماديبتقديم الحوافز المدراء  اهتمامضرورة  -

 .والمعنوية

منح في واإلنصاف  العدالةترسيخ  على لالعم -

في المحسوبية  علىالقضاء أو  والحد آتـوالمكاف وافزـالح

 منحها. 

 مناخالحول المزيد من الدراسات جراء إ -

داخل المؤسسة وعالقته باالغتراب الوظيفي التنظيمي 

 الصناعية.
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The legal system for the contract to use the trademark in the legislation of Algeria and the TRIPS 
Agreement 
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 ملخصال

همُمنُبينُستعمالُالعالمةاالترخيصُبُعدُعقديُ 
 
لياتُالوسائلُا

آ
ىُلإُالمتقدمةُالدولُمن الفنية المعرفةُلنقلُالناجحةُوال

طرافُهذاُُ،الناميةُالدول
 
نهُتحقيقُالتنميةُالقتصاديةُللدولُالتيُعملتُعلىُسنُتشريعاتُداخليةُلحمايةُا

 
مرُالذيُمنُشا

 
وهوُال

ُالعقدُتشجيعاُإلبرامُمثلُهاتهُالعقودُلماُلهاُمنُ
 
ُهميةُفيُظلُتداعياتُا

 
حكامُالجديدةُلحمايةُالعالمةُالتجاريةُوعقدُالترخيصُال

ُالواُر ُالمطروحة ُفاإلشكالية ُلهذا ُتريس، ُاتفاقية ُفي ُعليها مدى توافق النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العالمة  ماد

حكام الجديدة التفاقية تريبس
أ
ُُالتفاقيةلكنُبتحليلُنصوصُ، ؟ التجارية في التشريع الجزائري لال ن 

 
عقدُُوالتشريعُالجزائريُيتبينُا

رخیصُفيُالجزائرُيخضعُ روطُالموضوعیةُالعامةُالواجبُتوافرهاُفيُكافةُالعقودالت  ُعُالجزائريُسنُنظامشرُ بغيُعلىُالمُ نلهذاُيُ،للش 

طرُالتنظيميةُوتحديدُالتجاريةةُالعالمُباستعمالُالترخيصُبعقدُخاصُتشريعي
 
طرافه.ُالتشريعيةُالبيئةُلهُوتهيئةُال

 
 المناسبةُل

 تريبس.،ُالمرخصُله،ُالمرخص،ُالتجاريةالعالمةُ،ُعقدُالترخيص الكلمات المفتاحية:

Résumé 

Le contrat de ‘‘Licence pour l’Utilisation de la Marque’’ est l’un des moyens et des mécanismes les plus 

importants de transfert de connaissances techniques -et donc de technologie- des pays développés vers les pays 

en développement.  

Ce type de contrat permettrait le développement économique des pays ayant adopté une législation 

interne protégeant et encourageant la conclusion de contrats dans de tels termes.  

Or, les implications des nouvelles dispositions pour la protection de ‘‘la Marque et du Contrat de 

Licence’’ contenues dans l'accord TRIS posent la problématique de la compatibilité du système juridique en 

matière de ‘‘Licence pour l’Utilisation de la Marque’’ dans la législation algérienne avec les nouvelles 

dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En effet, en Algérie, le contrat de licence est soumis aux conditions 

générales qui doivent être respectées dans tous les contrats.Ainsi, le législateur algérien serait appelé à adopter 

un régime législatif autorisant l’utilisation de la marque, définissant son cadre réglementaire et créant un 

environnement législatif approprié pour ses parties. 
Mots-clés : Contrat de licence, marque de commerce, titulaire de licence, titulaire de licence, ADPIC. 

 

Abstract 

ُُُُُُُُُُُُThe licensing contract to use the mark is one of the most successful mechanisms involved in transfer 

technical knowledge from developed countries to developing countries, Which would achieve the economic 

development of the countries that have enacted internal legislation to protect the parties to this contract, As well 

as to encourage them to conclude such contracts in light of the trademark and licensing contract new provisions 

contained in the TRIPS Agreement.Therefore, What is the compatibility of the legal system for the licensing of 

the use of a trademark in Algerian legislation with the new provisions of the TRIPS Agreement?. However, the 

analysis of the agreement and Algerian legislation provisions shows that the license contract in Algeria is 

subjected to the general substantive conditions of contracts. Therefore, the Algerian legislator should enact a 

legislative regime for licensing the use of trade marks, defining its regulatory frameworks and creating the 

appropriate legislative environment for its parties. 

Keywords: license contract, trademark, Licensor, licensee, TRIPS Agreement. 
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 مقدمة
ُعتبرُالملكيةُالفكريةُمنُتُ 

 
حدثُموضوعاتُالقانونُا

ُعُبوتنُ،التجارُى
 
هميةُالقانونيةُلحمايةُالملكيةُالفكريةُمنُال

نُ
 
ليفُهمُاللبنةُبتكارُوالالا

 
ُختراعُوالتا

 
ُبنىيُ ساسيةُالتىُال

ُعليهاُ
 
ُايُتطورُا

 
ُومماُلشكُفيهُُ،بلدُيقتصاديُل

 
ُا حمايةُُن 

ُ ُالفكرية ُُيهالملكية ُعلىُُيالذالدافع ُصاحبُالحق يشجع

ُالجهد ُمن ُالمزيد ُالنموُُ،بذل ُبين ُما ُوثيقة ُالعالقة ن
 
ُا إذ

ُوتُ  ُتك فل ُقوانين ُووجود ُالمستويات ُكافة ُعلى وفرُوالتطور

ُالالزمة ُالحماية ُولمُ ، ُالتجارية ُالعالمة ُكانت ُا
 
ُعناصرُا حد

ُالفكرية ُُ،الملكية ساسي
 
ُا ُعنصر نها

 
ُا ُعلىُُيفإذ التعرف

ُ ُوالمنتجاتُوالخدماتُإضافة ُإالبضائع ُلى
 
ُمنُحيثُا هميتها

ُتتمثلُ طرافُك ثيرة
 
ُا ُالرابطُبين نها

 
وُتُ المنُيفا

 
ُا ُالتاجر و

 
ُا ج

ُم ُ  
وُالخدماتُإمُالخدمةُإضافةُقد 

 
لىُالمستهلكُوحتىُالبضائعُا

ُ.انفسه

ُعناصرُُ ُمن ُمهما ُعنصرا ُالتجاریة ُالعالمة تشكل

نجاحُالمشروعُالتجاري،ُبلُُالملكیةُالصناعیةُالتيُتساهمُفي

ُتلك ُبین ُالعلیا ُالمكانة ُتحتل ُتكاد ُالقتصادیة ُقیمتها ُإن

،ُالعناصرُالتيُیعتمدُعلیهاُذلكُالمشروعُفيُنجاحهُوارتقائه

همیةُفي
 
ُُجانبین:ُوتكمنُتلكُال تراعىُفیهُجانبُاقتصادي:

ُالقیمةُالقتصادیةُللعالمةُالتجاریة،ُوماُیتبعُذلكُمنُحرص

ُلدىُالمستهلكینُ ُوتدعیمُمكانتها ُقیمتها ُعلىُإبراز مستغلیها

ُ ُقانوني: ُوجانب ُالسوق، ُتشریعاتُُفي ُتنظیم ُفیه يراعى

ُالقیمة ُتعزیز ُفي ُتساهم ُمتطورة ُللعالمةُُحدیثة القتصادیة

نُُالقانونیةُلها،التجاریةُعنُطریقُتحقیقُالحمایةُ
 
والواقعُا

كالُالجانبینُمرتبطانُارتباطاُعضویاُوثیقا،ُفالحمایةُالقانونیةُ

ُتنبعُمنُُللعالمة هميتهاالتجاریةُإنما
 
ُالقتصادیةُا ،ُوفوائدها

هميةتلكُ
 
بوضعُقواعدُقانونیةُتك فلُلهاُُالتيُلنُتصانُإلُال

ُالحمایة.

ُُُ ُالمنافسةُُالعالمةُحمايةتساعد ُتعزيز ُفي التجارية

ُ ُغير ُالمنافسة ُومحاربة ُبدورهالالمشروعة ُالذي ُمشروعة،
ُ سيُ 

ُفيُمك  جنبية
 
ُا ُوخبرة جنبية

 
ُا موال

 
ُا ُرؤوس ُجلب ُمن ن

ُوالتجارة ُفيُُمختلفُمجالتُالصناعة ُيساعد والخدماتُمما

ُظلُ ُفي ُالنامية، ُالدول ُفي ُخاصة ُالوطني ُالقتصاد تنمية

ُ ُتداعيات
 
ُاال ُالجديدة ُالجوانبُحكام ُاتفاقية ُبها ُجاءت لتي

حدُ
 
ُالتجاريةُالمتصلةُبحقوقُالملكيةُالفكريةُكا

 
همُاتفاقياتُا

ُ ُوالمعروفة ُللتجارة، ُالعالمية ُلهذاُتفاقيابالمنظمة ُتريبس، ة

ُبحمايةُ ُخاصة ُداخلية ُتشريعات ُسن ُعلى ُالدول عملت

ُالتجاريةُوحصرهاُ العالماتُالتجاريةُبغرضُتنظيمُالمنافسة

ُالمش ُحدودها ُروعةفى ُالمفهومُ، ُبهذا ُالتجارية فالعالمة

ُ
 
ُمنُا ُصبحتُتعتبر

 
ُبحيثُيمكنُال ُموالُالمعنوية

 
نُتكونُا

ُ ُعنها ُوالتنازل ُالملكية ُلحق ُ ُمحال
 
ُالمشروعُا ُمع ُبيعها و

ُُي،التجاُر
 
ُللترخيصُا ُمحال ُتكون ُان ُيمكن ُكما ُبدونه و

ُباستعمالهاُلشخصُ
آ
ُخرُغيرُالمالكُا

ُالميدانُُ ُفي ُللعالمة ُالمتزايدة همية
 
ُلال ونظرا

ُفقد ُالمُ ُالقتصادي ُعلى ُلزاما  ُكان
ُالتدخلُشر  ُالجزائري ع

ُ مرُُالحق،ُوذلكلحمايةُهذا
 
بسنُتشريعُخاصُتمثلُفيُال

حكام03/06ُُ
 
المتعلقُبحمايةُالعالماتُبسببُعدمُك فايةُال

ُوالقواعدُالعامةُفيُالقانونُالمدنيُوالقانونُالتجاري.

فيُُوالتيُنصوغهاهناُتتضحُلناُإشكاليةُالدراسةُُومن

ُ ُالتالي: مدى توافق النظام القانوني لعقد  ما" الشكل

الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع الجزائري 

حكام الجديدة التفاقية تريبس؟ ".
أ
 لال

ُعن ُسنقومُُولإلجابة ُفإننا ُالمطروحة اإلشكالية

ُإلىُمطلبينُ ولُلماهيةُُالمطلبنخصصُبتقسيمُالدراسة
 
ال

ُالتجارية ُالعالمة ُباستعمال ُالترخيص ُعقد ُنجعلُ، بينما

ثاره.
آ
همُا

 
ُالمطلبُالثانيُلدراسةُا

ّول
أ
 المطلب اال

 ماهية عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية

ُ ُسلف ُتحظىكما ُالملكُذكره ُالصناعيةُحقوق ية

ُودولية ُوطنية ُبحماية ُالت، ُالساسية ُاللبنة ُبنىيُ ُيباعتبارها

ُعليهاُ
 
ُا ُُيقتصاداتطورُُي 

 
ونظراُلحداثةُعقدُالترخيصُ،ُبلدُيل

ُباستعمالُالعالمةُفمنُالضروريُ
 
ُالعقدُا نُندرسُمفهومُهذا

ُ ُالفرع ُفي
 
ُال ُتحديد ُخالل ُمن ُوبيانول خصائصهُُتعريفه

عقدُالترخيصُُمضمونونبينُ،ُيشابههُمنُعقودُعماوتمييزهُ

ُالثاني.فيُالفرعُ

ول
أ
 الفرع اال

 الترخيص باستعمال العالمة مفهوم عقد
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ُالمنقولةُ موال
 
ُال ُمن ُالتجارية ُالعالمة تعتبر

نُيمنعُ
 
المعنوية،ُوالتيُتخولُمالكهاُحًقاُاستئثارًياُعليهاُفلهُا

ُالمُ  ن
 
ُا ُكما ُاستعمالها ُمن  ُالغير

ُالقانونيةُشر  ُالطرق ُمنحه ع

ُالحق عطىُمنُسلطةُحقُيُ ،ُفالترخيصُهو1ُللدفاعُعنُهذا

،2ُلُيعتبرُمشروعًاُدونُهذاُالترخيصُمختصة،ُلمباشرةُعمل

ُالترخيصُ ُتعريفُعقد ُالفرعُبتحديد ُهذا وسنتناولُبالدراسة

ُثالثاُ ُونختم ُثانيا، ُخصائصه ُونحدد ول
 
ُا ُالعالمة باستعمال

ُيشابههُمنُعقود.ُبتمييزُهذاُالعقدُعنُما

وال: تعريف عقد الترخيص باستعمال العالمة
أ
 ا

رخیصُذلكُالعقدُالرضائيُیُ ُُُ ذيُیتمُالقصدُبعقدُالت 

صُإذناُإلىُ،ُبینُطرفین نُالمرخُ یمنحُبمقتضاهُالمرخ 
 
صُلهُبا

ُالصناعیة ُالملكیة ُحقوق ُمن ك ثر
 
ُا و

 
ُا ُبحق ُیتمتع ویقومُ،

ُله ُالمرخص ُإلى ُحقوقه ُبتحویل ُالمرخص ،ُ رجة تيُالوبالد 

عديُ ُبحقُرفعُدعاوىُالت  نازلُمعُاحتفاظه ُالت  تصلُإلىُحد 

ُهذهُ ُمنُاستخدام صُله صُتمكینُالمرخ  ُالمرخ  ویكونُعلى

ُ ُنفسهاالحقوق ُبالدرجة ،ُ ُهو ُكان ُلو ُیستخدمها،ُالكما ذي

حویلُبمقابلُ ُ.3ویكونُهذاُالت 
ُیُ  ُیوافقُكما ُبواسطته ذي

 
ُل ُا ُبالعقد ُكذلك عرف

ُعلىُمنحُالغیر ُجزئیاُُحقُاستغاللهاُصاحبُالعالمة و
 
ُا كلیا

مقابلُدفعُرسومُمناسبةُلالستغاللُتسمىُباإلتاوات،ُوتعتبرُ

لصاحبُالعالمةُوسیلةُلستثمارهاُخارجُُهذهُالعملیةُبالنسبة

صُلهُفهوُیستفیدُمنُحقُامتیازُ موطنه.ُوفیماُیخصُبالمرخ 

همیةُكبیرةُخاصةُإذا4ُاستعمالهاُ
 
،ُكماُتك تسبُهذهُالعملیةُا

ُ.5المةُذاتُسمعةُعالیةكانتُالع
نواعُعقودُوقدُعُ 

 
ُا حد

 
نه،ُا

 
رخیصُعلىُا رفُكذلكُالت 

نمیةُالقتصادیة الةُللت  ُوسیلةُفع  جاريُالذيُیعد  رخیصُالت  ،ُالت 

حدُطرفیه
 
ُالعقدُبمقتضاهُا رخیصُ،ُإذُیمنحُهذا وهوُمانحُالت 

ُحقوقُ ُمن ُحق ُاستخدام ُله ُالمرخص ُوهو خر
آ
ُال الطرف

ُ ُالصناعیة جاریةالملكیة ُالت  ُالذيُ، ُالعقد نه
 
ُبا خر

آ
ُا يُبمعنى

 
ا

تحولُبموجبهُصاحبُالعالمةُالتجاریةُلغیرهُحقُاستعمالُ

ولُ
 
جرُمعلومُمعُبقاءُال

 
العالمةُخاللُفترةُمعینةُفيُمقابلُا

ُ.6محتفظاُبالملكیة
ُُرفوعُ 

 
نه:يضاُعلىُا

 
ذلكُالتفاقُالذيُيسمحُبموجبهُُا

ُباستعمالُحقوق ُُالمالكُللغير الصناعيةُخاللُمدةُالملكية

نُتبقىُالملكيةُالقانونيةُفيُحيازةُوُ ع ُإماُبُ 
 
وُمجانا،ُعلىُا

 
ضُا

 .7ُالمالك

ُ ُالسياق ُيُ عُ ُنفسهوفي ُعقد "ُ نه
 
ُبا ُخُ رف  

ُبموجبهُو  ل

ُمعينةُُصاحب ُمدة ُخالل ُالعالمة ُاستعمال ُلغيره العالمة

جرُمعلوم،ُمعُبقاءُصاحبُالعالمةُمحتفًظاُبملكيتهاُ
 
مقابلُا

"8.ُ

ُتُ ُُ نهُعرُ كما
 
ُبا ُالفكریة ُللملكیة ُالعالمیة ُالمنظمة فه

ُتُ  ُرخصة و
 
ُا ُلشخصُقد ُإذن ُالحق ُهذا ُصاحب ُطرف ُمن م

ُ و
 
ُا ُالحق،ُإلستعمال ُهذا ُیتضمنها ُالتي عمال

 
ُبعضُال نجاز

ُللعالماتُ ُالعقدیة ُالتراخیص ُتریبس فاقیة ُات  جازت
 
ُا ولقد

صُ ُوالمرخ  ُالتجاریة ُالعالمة ُمالك ُبین ُتبرم ُوالتي التجاریة

روطُالخاصةُبعقودُُلهم،ُولكل دولةُحریةُوصنعُالقواعدُوالش 

 .9ُُالتراخيص

ُ ُالتراخیص ُتربس ُاتفاقیة ُمنعت ُاإلجباريةلكن

ُتوجدُ ُل نه
 
ُا ُذلك ببُفي ُوالس  جاریة ُالت  ُالعالمات باستخدام

ُبالعالمةُ ُالتراخیصُلالنتفاع ُهذه ُمثل ُوجود ُتقضي مصلحة

ُالتجاریة ُلش، ُتجاریة مة نُالترخیصُاإلجباريُمقد 
 
ُا خصُكما

خرىُباستعمالها
 
خرُوشركةُا

آ
لُالجمهورُویوقعهُفيُ،ُا قدُیضل 

ُ.10الغلطُحولُمصدرُالسلعة

 ثانيا: خصائص عقد الترخيص

ُیمتازُعقدُالترخیصُبعدةُخصائصُنذكرُمنُبينها:

 
أ
عقداُعقدُالترخیصُباستعمالُالعالمةُالتجاریةُُدعیُ ُ-ا

ُطرفُرضائيا ُكل ُيطرح ُالعقود ُهذه ُمثل ُفي نه
 
ُا ُبمعنى ،

يتفقُومصالحه،ُويقومُكلُطرفُبمناقشةُشروطُُبماشروطهُ

خر،
آ
ُال ُالتقاءُُالطرف ن

 
ُا ُغير ُإرادتين، ُبتطابق ُإل ُيتم ول

مر
 
ُالعقدُوموضوعهُُالسهلُهاتينُاإلرادتينُليسُبال نُهذا

 
ل

ُ ُكمابيتميز ُالتفاوض، ُفيُُسرية ني
 
ُوالتا ُالدقة يستوجب

ُإبرامُمناقشةُشروطُكلُطرف، نُمرحلة
 
ُفمنُالمعروفُا ُلذا

ُحسنُهذ ُإعالن ُبخطاب ُيسمى ُما ُتسبقه ُنهائيا ُالعقد ا

ُالمفاوضاتُ ُفي ُالدخول ُثم ُبالترخيص ُالوعد النوايا،ثم

ُ.11ُالتمهيديةُ

ُُ-ب ُعقد ُُباستعمالُالترخيصیعتبر ُالتجاريةالعالمة

معُالعقودُالملزمةُلجانبینُ؛ُفالعقدُالملزمُللجانبينُهوُالذيُ

ُالمتعاقدين، ُكلُمن ُذمة ُفي ُالتزاماتُمتقابلة ومثالهُُينشئ

عقدُالبيعُفهوُيلزمُالبائعُبنقلُالملكيةُوتسليمُالمبيع،ُويلزمُ

حدُالمتعاقدينُُب  :يتميزُُالمشتريُبدفعُالثمن،ُوهو
 
إذاُامتنعُا

ُل نُيطلبُفسخُالعقد،ُمتلعنُتنفيذُالتزامهُجاز
 
ُا خر

آ
عاقدُال

ثرُرجعي،ُُلكي
 
ُبا ُالمقابلةُفينقضيُالعقد يتحللُمنُالتزاماته
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ُالذي ُوالمدين ُبالتنفيذ، ُمطالبته ُإجازة ُتنفيذُُمع يستحيل

جنبيُلُيدُلهُفيهُهوُالذيُيتحملُالتبعةُإذُ
 
التزامهُلسببُا

،ُوفي12ُالمقابلُوينفسخُالعقدُمنُتلقاءُنفسهُُينقضيُاللتزام

صُلهُ. ُعقدُالترخيصُيعتبرُالمدينُهوُالمرخ 

ُُ-ج ُالتي ُالعقود ُالترخیصُمن ُعقد ُعلىُتیعتبر قوم

نُشخصیةُطرفيُالعقدُتكونُمحلُُالشخصي؛العتبارُ
 
یعنيُا

ُ:بينُمشروعينُتجاريينعادةُبرمُ،ُحيثُيُ فيُالتعاقدُاعتبار

غلبُ
 
ُا ُوفي ُله، ُالمرخص ُومشروع ُالمرخص ُمشروع هما

ُاقتصادياُ ُقوية ُتجارية الحالتُيكونُمشروعُالمرخصُشركة

وعمالقةُمالكةُللعالماتُالتجاريةُالمشهورة،ُوالتيُيسعىُمنُ

ُ ُُصرخُ المُ خاللها ُُإلىلهم ُرخصة ُعلى ُالحصول
 
ُا ذنُإو

ُوالحصولُ ُبغرضُتوزيعها ُمنتجاتهم ُعلى ُووضعها استعمالها

ُ.13الرباحعلىُ

 ثالثا: تمييز عقد الترخيص عن غيره من العقود

ُالعالمةُ ُباستعمال ُالترخيص ُعقد ُتمييز يساعد

وعدمُُ،التجاريةُعنُغيرهُمنُالعقودُعلىُفهمُماهيةُهذاُالعقد

خرى.بينهُوبينُالعقودُُالخلط
 
ُال

يجار : تمييز عقد الترخيص عن عقد االإ
أ
 ا

ُلإليجار،ُ ُبعقد ُكبير ُلحد ُمشابه ُالترخيصُعقد عقد

يُيذهبُإليهُغالبيةُالفقهاء
 
ُومنهمُالفقيهُالفرنسيُروبيهُوهوُرا

)Roubier(ُ14ُ  
ُفالمؤج  ،ُ  

ُالمرخ  ُوهنا ُبتمكينُر ُيلتزم ص

جرُوهوُالمرخصُلهُمنُالنتفاعُبالعينُالمؤجرةُ)وفيُ
 
المستا

ُعناصر حد
 
ُا ُالحالة ُُهذه ُلمدةالملكية محددة،ُُالصناعية

ماُلُ ُوبالتاليُفعقدُالترخيصُماُهوُإلُنوعُمنُاإليجار،ُوذلك

ُليسُ ُإذ ُالفسخ ُحالة ُاللتزاماتُوفي ُفي للعقدينُمنُتشابه

ثرُرجع
 
ُ.15يلهماُا

نهُتوجدُُُ
 
وجهُالتشابهُبينُالعقدين،ُإلُا

 
ولكنُرغمُا

ُعقد ُففي يضا،
 
ُا ُبعضُالفوارق ُالنتفاعُُبينهما ُيقتصر اإليجار

ماُفيُعقدُالترخيصُفإنهُيجوُزادونُسواهُبالعينُالمؤجرة
 
ُ،ُا

للمرخصُمنحُتراخيصُبالستغاللُوبحقهُفيُالستغاللُإذاُ

جرُ،ُعلىُخالفُذلكُلمُيكنُفيُالعقدُماُينص
 
نُالمستا

 
كماُا

نهُُفيُعقدُاإليجارُغيرُملزمُبالنتفاعُبالعينُالمؤجرة
 
ُا ُدام ما

نهُفيُعقدُالترخ
 
يصُيلزمُيقومُبالوفاءُببدلُاإليجار،ُفيُحينُا

ُبالستغاللُالمرخصُله ُغالبيةُ، ُالختالفاتُفإن ُهذه ورغم

حكامُعقدُاإليجارُعلىُعقد
 
الترخيص،ُُالفقهاءُيؤيدونُتطبيقُا

ولكنُنظراُللدورُالقتصاديُالذيُيلعبهُهذاُالنوعُمنُالعقودُ

ولى
 
 .16فرادهُبتنظيمُقانونيُخاصإُفإنهُمنُال

ُعقد الترخيص عن عقد نقل التكنولوجيا ب: تمييز

ُالحديثةُ ُنقلُالمعرفة و
 
ُا ُنقلُالتكنولوجيا ُعقد يعتبر

فيُزيادةُمعدلتُالتنميةُُمنُالعقودُالتيُتساهمُبشكلُكبير

القتصاديةُفيُالدولُالنامية،ُوقدُوردتُالعديدُمنُالتعاريفُ

ُالعقد ُانتقالُغرضُمعينُمنُفع ُ،ُلهذا ُعملية "ُ نه:
 
رفُعلىُا

خرُلىُشخصشخصُإ
آ
ُ.17"ا

ر فكما
ساليبُك فنونُالصناعةُُع 

 
نهُعمليةُنقلُل

 
علىُا

ُالقائلُ ممُالمتحدة
 
ُال ُيدعمهُتعريفُمنظمة ُما واإلنتاجُوهذا

ُب
 
لىُإمنُالمعارفُُةجملنُعمليةُالنقلُهيُعبارةُعنُ"ُنقلُا

ُالمنش
 
ُا ُقصد ُوعمليةُُاستخدامهاة ُالسلع، ُإنتاج ُعملية في

وُتقديمُخدمةُ"ُ
 
ُ.18تقديمُالطلباتُا

ُالقول ُيمكن ُالعناصرُُلهذا ُهو ُالعقد ُهذا ُجوهر ن
 
ا

حيثُيتكونُعقدُ،ُالمتمثلةُبالمعرفةُالفنيةُالحديثةُالمعنوية

نُ
 
ُبشرطُا خرىُمادية

 
ُوا ُمعنوية ُمنُعناصر نقلُالتكنولوجيا

تكونُالمعرفةُالفنيةُالحديثةُهيُجوهرُهذاُالعقد،ُولُيمكنُ

ُالعناصر ُعُاعتبار ُلقيام ُكافية ُوحدها ُنقلُالمادية قد

ُالتكنولوجيا ،ُ ُبالنسبة مر
 
ُال ُالتجاريةُللوكذلك عالمات

سماء
 
ُوالعالماتُُوال ُالمادية ُالعناصر ُتكن ُلم ُما التجارية،

سماءُالتجاريةُجزًءاُمنُعقدُنقل
 
لىُإالتكنولوجياُُالتجاريةُوال

ُالفنيةُ ُالمعرفة ُوهي ُالعقد ُهذا ُفي ُالرئيس ُالجزء جانب

ُ.19الحديثة

نُُ
 
منُخاللُتعريفُعقدُنقلُالتكنولوجياُيتبينُلناُا

ُالعالمة ُجزًءاُُالترخيصُباستعمال ُيكون ن
 
ُا ُيمكن التجارية

ُ ُمن ُكل ُيتفق ُحيث ُالتكنولوجيا، ُنقل ُعقد دمن  
ور  ُم 

ُُوُالتكنولوجيا ُالفنية ُلنقلُالمعرفة ُباإلضافة ُ نُالمستورد،
 
ُا

ُُيتمُالترخيصُباستعمالُالعالمةُالتجاريةُالتي ُ المُ يملكها
دُور 

علىُبضائعُومنتجاتُالمستوردُوهيُذاتهاُالمنتجاتُالمسجلةُ

ُالتجارية ُالعالمة ُعنُغيرهاُُلها ُالترخيصُلتمييزها محلُعقد

ُالمنتجات ُمن ،ُ ُيمكن ُفال
 
ُباستعمالُا ُالترخيص ُيكون ن

ُنقل ُوجود ُعن ُللحديث ُكافيا ُوحده ُالتجارية ُالعالمة

ُبلُيجبُ ُللتكنولوجيا
 
العالمةُُنُيكونُالترخيصُباستعمالا

ُالحديثة ُللمعرفة ُمرافًقا ُنقلُُالتجارية ُلعقد ساسي
 
ُال المحل

ُالتكنولوجيا.
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ُ ُكما
 
نُكالُمنُالعقدينُيردُعلىُمالُمنقولُمعنويُا

ُالذي ُالمادي ُالعنصر ُمن ُنقلُُبالرغم ُعقد ُفي يدخل

لتُحيثُيبقىُالعنصرُ
آ
جهزةُوال

 
التكنولوجياُوالتيُتتمثلُبال

20ُجوهرُهذاُالعقدُالمعنويُهو

ُالعقدين ُبين ُفيما ُالشبه وجه
 
ُا ُمن ُوبالرغم ،ُ ُإل

 
نُا

ُفبينماُ ُفيها، ُيختلفان ُالتي ُالجوهرية هنالكُبعضُالمسائل

ُالعالماتُ ُعلى ُالعالمة ُباستعمال ُالترخيص ُعقد ينصب

تنصبُُالتجاريةُفقطُدونُغيرهاُمنُعناصرُالملكيةُالفكرية،

ُعقودُنقلُالتكنولوجياُعلىُنقلُمعلوماتُفنيةُلستعمالهاُفي

ُإنتاجُالسلعُ
 
ُوُفيُتطبيقُطريقةُفنيةُفيُاإلنتاجُا

 
وُفيُتقديمُا

ُالترخيصُُالخدمات، ُتتضمن ُالتكنولوجيا ُنقل فعقود

ُالملكيةُ ُحقوق ُعن ُفضاًل ُالفنية، ُالمعرفة ُحقوق باستغالل

ُوالعالماتُ ُالصناعية ُوالنماذج ُالختراع ُكبراءات الصناعية

ُالتجارية ،ُ ُتوريد ُعلى يضًا
 
ُا ُالعقود ُتنصبُهذه وتشغيلُوقد

ُعقودُ ُفي ُالحال ُهو ُ،وكما ُلإلنتاج ُالالزمة لت
آ
ُوال جهزة

 
ال

ُ.21تسليمُالمفتاح

 الفرع الثاني

 عقد الّترخيص باستعمال العالمة مضمون

استغاللُالعالمةُعنُطریقُرخصةُاستغاللُُيمكنُُ

ُالذيُیمنحُبواسطتهُصاحبُ ُوذلكُبمقتضىُالعقد العالمة،

وُجزئیاُبصورةُ
 
ُا العالمةُللغیرُالحقُفيُاستغاللُعالمتهُكلیا

ُ ُغیر و
 
ُا ستئثاریة،ُوذلكُبمقابلُیكونُعلىُشكلُااستئثاریة

وتعتبرُهذهُالعملیةُبالنسبةُلصاحبُالعالمةُوسیلةُ،ُإتاوات

ثماریةُخارجُموطنهُوبصفهُخاصةُبالنسبةُللعالماتُذاتُاست

مر رقم  16المادة نصُُجاءُفيُوهوُماالسمعةُالعالمیة.ُ
أ
من اال

ُالحقوقُو03/06ُ ُتكون ن
 
ُا ُیمكن "ُ نه

 
ُا ُعلى ُنصت التي

وُ
 
ُا ُواحدة ُاستغالل ُرخصة ُموضوع ُبالعالمة المرتبطة

ُ ُغیر و
 
ُا وُااستئثاریة

 
ُا ُالسلع ُمن ُلجزء و

 
ُا ُلكل ستئثاریة،

ُالخدم ُتم ُالتي نها"ُإيداعات
 
ُبشا ُالعالمة ُتسجیل و

 
22ُا لهذاُ،

ُغيرُ ُالترخيص ُوثانيا ُالستئثاري ُالترخيص ول
 
ُا سنتناول

خيراُعلىُعقدُالترخيصُالوحيد.
 
ُالستئثاريُونعرجُثالثاُوا

وال: الترخيص 
أ
 ستئثاري االا

ُ،صالمرخُ ُىسمیُ هوُعقدُبینُمالكُالعالمةُالتجاریةُ

خرُیرغبُفيُاستخدامُتلك
آ
العالمة،ُفبمقتضاهُُوبینُشخصُا

ُفيُ ُالعقد ُمحل ُالعالمة ُاستعمال ُوحده ُللمرخصُله یكون

ُیتمُ ُوبمقابل ُمحددة ُمنتجات ُوعلى ُمعینة ُجغرافیة منطقة

ُالطرفین ُبین ُعلیه ُالتفاق ،ُ  
ُللمرخ  ُیجوز ُیمنحُول ن

 
ُا ص

خر،ُ
آ
خرُلذاتُالعالمةُعلىُذاتُالمنتجاتُلشخصُا

آ
ترخیصُا

نُیقومُالمرخصُنفسهُباستعمالهاُعلىُذاتُالمنتجاتُفيُُول
 
ا

 .23والمدةُالزمنیةُالمتفقُعلیهاُالجغرافيةُنفسهاالمنطقةُ

ُ  
ُللمرخ  ُالتفاقُعلىُالترخیصُصُوالمرخُ ویجوز صُله

ُ  
وُالستئثاريُوبموجبهُلُیستطیعُالمرخ 

 
صُاستغاللُالعالمةُا

المرخصُله،ُمنحُترخیصُجدید،ُوٕالُیعتبرُذلكُاعتداءُعلىُ
ُالمرخُ  ُجانب ُمن ُتقلیدا ُیعد ُبینما ُالتعویض ُلهُیستلزم ص

ثرُالمرخصُ
 
ُالنوعُمنُالتراخیص،ُیستا الثاني،ُإذن،ُفيُهذا

ُمنُ ُتشمله ُما ُویجمع ُلوحده ُالتجاریة ُالعالمة ُباستغالل له

ُیكونُ ن
 
ُا ُدون ُالعقد، ُبنود ُحسب ُبعضها و

 
ُا منتجات

ُلغیللمرخُ  ُالستغالل ُحق ُمنح و
 
ُا ُالستغالل ُحق رُص

ُلُ ن
 
ُا ُعلى ُفقط ُللمرخصُله ُالحق ُیكون ُبل المرخصُله،

وُالمنطقةُالمحددةُله،ُوٕالُاعتُ 
 
برُمقلداُللعالمةُیتجاوزُالمدةُا

وُمنافساُمنافسةُغیرُمشروعة
 
24ُُا

 ستئثاري االثانيا: الترخيص غير 

ُالمرخصُ یحقُللمرخصُمنحُتراخیصُداخلُمنطقة

صوصُلمنعُلهُالجغرافیة،ُویشملُعقدُالترخیصُعادةُعلىُن

ساءةُاستعمالُالعالمةُالتجاریة،ُبهدفُعدمُغشُالجمهور،ُإ

وُُذلكول
 
ُا ُالمنتج ُونوعیة ُطبیعة ُالترخیصُعلى ُمانح یشرف

ُ.25مةُمنُالمرخصالخدمةُالمقد ُ

نُ
 
ُمانحُالترخیصُا ُالتجاریة ویمكنُلصاحبُالعالمة

وُ
 
نُیقومُباستغاللُالعالمةُهوُبنفسهُا

 
وُا
 
خرُا

آ
یمنحُترخیصُا

ُ ُشخص ُبواسطة
آ
ُمنحُا ُله ُللمرخص ُیجوز ُل ُبینما خر،

ُالمرخُ  ُبموافقة خرىُإل 
 
ُمنحُترخیصاتُ،ُصترخیصاتُا وعند

خرىُدونُموافقةُالمرخُ 
 
صُلهُمنُالباطنُیتعرضُالمرخُ ،ُصا

 .26بینماُیلتزمُالمرخصُمنُالباطنُبالتعویض،ُلعقوبةُالتقلید

 ثالثا: الترخيص الوحيد

ُ ُبین ُوسیط ُحل  ُالترخیصُبمثابة ُهذا النوعینُیعد

نُیمنح
 
ُللمرخصُا ُفیه ُیجوز خرُُالسابقینُحیثُل

آ
ُا ترخیصا

خرینُ
آ
شخاصُا

 
وُل

 
لذاتُالعالمةُعلىُذاتُالمنتجاتُلشخصُا

ُالمنطقة ُذاتُفي ُیحقُُهاالجغرافیة ُولكن ُعلیها، المتفق

نُیستعملُتلكُالعالمةُعلىُالمنتجاتُذات
 
ُهاللمرخصُنفسهُا

ُفيُالمنطقةُالجغرافیة وُغیرها
 
والمدةُُهافسنُمحلُالترخیصُا

ُ.27الزمنیةُالمتفقُعلیها
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ُالترخیصُُ ُحسب ُله ُوالمرخص ُللمرخص یجوز

ُالوحید ُالترخیصُوحیدا، ُیكون ن
 
ُا ُعلى ُیتفقا ن

 
وبموجبهُُا

ُإلىُ ُإضافة ُاستغاللها ُالتجاریة ُالعالمة ُصاحب یستطیع

ُمنهما ي 
 
ُل ُیكون ن

 
ُا ُدون ُبالستغالل ُالمرخصُله منحُُحق 

خرُى
 
هُترخیصُلمص،ُتراخیصُا ن 

 
لحةُالمرخصُلهُفقطُبمعنىُا

ُمنهماُمنحُتراخیصُ،ُرهُعداُالمرخصغیُ دونُ ي 
 
كماُلُیجوزُل

نُیثبتُذلكُصراحةُفيُالعقد،ُفیجوزُمنحُ
 
جدیدةُویشترطُا

ملهاُتشُ حقُامتیازُالستغاللُبخصوصُجمیعُالمنتجاتُالتيُ

ُالعالمة ُاستغاللُ، ُحقوق ُعن نازل ُالت  ُیكون ن
 
ُا ُیمكن كما

جاریةُمحصوراُفي حدُالحدودُُالعالمةُالت 
 
ُ.28اإلقليميةا

نُكاتفاقيةُإوبالرجوعُ
 
لىُالتفاقياتُالدوليةُذاتُالشا

ُحقوق ُمن ُبالتجارة ُالمتصلة ُالفكريةُُالجوانب الملكية

ُالتربس ُفيُ، ُالترخيص حكام
 
ُوا ُشروط ُتحديد ُتركت فقد

نُهذهُإالتجاريةُُاستعمالُالعالمة
 
لىُالقوانينُالوطنية،ُإلُا

ُ ُبمنع ُاك تفت ُالتفاقية
 
ُتلجا ُوالتي ليهاُإُالتراخيصُاإلجبارية

ُعامة ُمصلحة ُلتحقيق ُالظروف ُبعض ُفي ُالدولة فهذهُ،

 ُ
ُالموق  ُالدول لزمت

 
ُا ُبعدمالتفاقية ُالتراخيصُُعة ُمنح جواز

ُمنحُاإل ُصالحية ُالتجارية ُالعالمة ُلمالك ُوتركت جبارية

ُ.29عدمهاُبناءُعلىُالتفاقُبينهُوبينُالغيرُالتراخيصُمن

 المطلب الثاني

ثار عقد الترخيص باستعمال العالمة
 
 ا

ُالترخیصُ ُعقد ُخصائص ُبين ُمن ُذكره ُسلف كما

ُُباستعمال ُالتجاریة ُالعالمة
 
ُلجانبین؛نهُمنُالعقودُالملزمةُا

ُيُ  ُالذي ُهو ُللجانبين ُالملزم ُفيُوالعقد ُمتقابلة ُالتزامات نشئ

ُكلُمنُالمتعاقدين ُذمة ُالترخیصُبمثابةُ، ُعقد حيثُیعتبر

ُإنتاجُ ُفي ُإیجار ثارهعقد
آ
ُالترخیصُُ،30ُا ُعقد ُیترتبُعلى ول

ُسبق،ُفإنهُلبدُُوبناء31ًُُعینيُبلُحقُشخصيُُحق علىُما

صُفيُ منُمعرفةُالحقوقُواللتزاماتُالمترتبةُعلىُعاتقُالمرخ 

ُواللتزاماتُ ُالحقوق ُعلى ُالثاني ُالفرع ُونعرجُفي ول
 
ُال الفرع

صُلهُ. بةُعلىُعاتقُالمرخ  ُالمترت 

 الفرع 
أ
 ولاال

 والتزامات المرّخصحقوق 

يرتبُعقدُالترخيصُباستعمالُالعالمةُالتجاريةُعدةُ
ُالمرخُ  ُذمة ُوالتزاماتُفي ُبالدراسةُحقوق ُسنتناول ُلهذا ص،

ول
 
ُا ُالمرخص ُحقوق ُتحديد ُخالل ُمن ُالفرع ُهذا ونبينُ،

ُاللتزاماتُالملقاةُعلىُعاتقهُثانيا.

وال: حقوق المرخص
أ
 ا

باستعمالُكماُهوُمعلومُفالمرخصُفيُعقدُالترخيصُ

وُالعتباريُمالكُُالعالمةُالتجاريةُهوُذلكُالشخصُالطبيعي
 
ا

ُشخص ُيمنح ُالذي ُالتجارية ُباستعمالُُاالعالمة ُالحق خر
آ
ا

قوىُفيُهذهُ
 
عالمتهُالتجاريةُوغالبًاُماُيكونُهذاُالطرفُهوُال

ُالتجاريةُ ُلعالمته ُالقتصادية ُبسببُالقيمة ُالتعاقدية العالقة

همها:
 
ُفيتمتعُبعدةُحقوقُا

: حق
أ
 التصرف بالعالمة باعتباره مالكا لها ا

فُ ُیتصر  ن
 
ُبا ه ُحق  لُفي ُتتمث  ُالمرخصُبحقوق یتمتع

ُ ُباعتبارهُفي ُاتخاذها، ُله ُیحق  فاتُالتي ُالتصر  ُبكافة العالمة

الفقرة  16للمادة حيثُيتمتعُصاحبُالعالمةُطبقاُمالكاُلها،ُ

ولى من 
أ
وُبالحقُالمطلقُُتريبس اتفاقيةاال

 
فیجوزُلهُبیعها،ُا

ُ ُفي ُیستمر ن
 
ُا یضا

 
ُا ُوله ُعلیها، ُالحجز و

 
ُا ُاستخدامرهنها

نُیسمحُلغیرُالمرخصُلهُبموجبُ
 
وُا
 
العالمةُلتمییزُمنتجاتهُا

ُالعالمة خرىُلستخدام
 
ُترخیصُا ُعقود و

 
ُا ُعقد ُینصُ، ُلم ما

ُالعقدُعلىُخالفُذلك وفيُحالةُتصرفُالمرخصُبالعالمةُ،

ُیتعینُع ُللغیر، ُملكیةُوانفصالُملكیتها لىُمنُانتقلتُإلیه

ُخلف ُشروطُالترخیصُباستعمالُبعده ُاحترام خاصاُُاالعالمة

ُ.32للمرخص

 ب: استالم مقابل الترخيص

ليهُمنُبينُخصائصُعقدُالترخيصُإشارةُاإلكماُسبقُ

ُالمعاوضة ُعقود ُمن نه
 
ُا ُالتجارية ُالعالمة ُباستعمال ماُ،

نُيستحقُالمرخصُمقابلُمنحهُللمرخصُلهُحقُ
 
يستوجبُا

ُمقابال ُالعالمة ُمادياُاستعمال ُمقدارهُ، ُتحديد ُيتم ُما عادة

وُُواحدةُةدفعوكيفيةُسدادهُوفقاُللعقدُحيثُيتمُسدادهُإماُ
 
ا

فيُذمةُالمرخصُلهُمماُُابصفهُدورية،ُويعدُهذاُالحقُالتزام

المسؤوليةُالعقديةُالتيُتجيزُفسخُُرتبُعندُاإلخاللُبهُقيامتي

ُالعقدُوالمطالبةُبالتعويض.

 التزامات المرخص ثانيا:

ُالمرخصُفيُعقدُ ُبها وفيُمقابلُالحقوقُالتيُيتمتع

ُالتجاريةُ ُالخيرُُيترتبُعلىالترخيصُباستعمالُالعالمة هذا

ُعدةُالتزاماتُنذكرُمنُبينها:
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: تمكین المرخص له من االنتفاع بالعالمة خالل 
أ
ا

 مّدة العقد

ُالنتفاعُُ ُمن ُله ُالمرخص ُبتمكین ُالمرخص یلتزم

خصُلُیقتصرُعلىُتركُ ةُالعقد،ُوالتزامُالمر  بالعالمةُخاللُمد 

ُیلتزمُتمیالمرخصُلهُباستعمالُالعالمةُفيُ ما ُوٕان  ُمنتجاته یز

یضاُبتقدیمُالعونُللمرخصُلهُلیتمكنُمنُاستعمالُالعالمةُ
 
ا

ُحال ُمن ُك ثیر ُفي نه
 
ُا ُإذ ُالترخیص؛ ُلشروط ُعقودُوفقا ت

ُاللتزامُُ ُمثل ُمعینة، ُ ُبالتزامات ُالمرخص ُیلتزم الترخیص

زمةُلتصنیعُالمنتجاتُالتيُ ولیةُوالحاجاتُالال 
 
بتوریدُالموادُال

ُبتقدیمُ ُإلزامه و
 
ُا ُباستعمالها، ُالمرخص ُالعالمة تحمل

ُ ُالفوالخبُ المساعدة نیعُرة ُالتص  ُمجال ُفي ُله ُللمرخص نیة

ُ ُكما سویق، نُينبغيوالت 
 
ُا ُالمرخص ُبكافةُیمد ُُعلى ه

ةُوالتكنولوجیةُبمعاییرُ ُ.33ودةُالجُ المعلوماتُوالمعارفُالفنی 

ُب: االلتزام بضمان عدم التعرض

ُلهُ ُالمرخص ُاتجاه ُالمرخص ُالتزامات هم
 
ُا ُبين من

يضاالمرخصُ
 
حيثُيلتزمُالمرخصُ،ُهوُضمانُعدمُالتعرضُا

ُعقد ُالهادئُُبمقتضى ُالنتفاع ُبضمان الترخيصُللمرخصُله

ُ ُوذلكوالكامل ُالعقد ُمحل ُالتجارية ُعنُُبالعالمة بامتناعه

ُتقلُ ُول ُالغير ُتعرض ُودفع ُللمرخصُله ُالشخصي التعرض

هميةُهذاُاللتزامُعن
 
التزامُالمرخصُبتمكينُالمرخصُلهُمنُُا

ساسُهذاُاللتزامُهوُاللتزام
 
ُذاتهُالنتفاعُبالعالمةُالتجاريةُوا

ُعل ُحقوق حد
 
ُل ُوليس ُللغير ُمملوك ُغير ُشيء يهُبتسليم

ُ.34مستقرةُونافعةُوتمكينُتسليمهُبحيازةُهادئة

ُمنُ ُالصادر ُالتعرض ُبعدم ُاللتزام ُالمرخص وعلى

بلُشخصُماُسواءُالغیر،ُفلوُحصلُاعتداءُعلىُالعالمةُمنُقُ 
ُ قُ 
ُزُ د ُل  و

 
ُتُا  

ُرتُعالمتهو  ُكافةُ، ُباتخاذ ُیبادر ن
 
ُالمرخصُا على

لمرخصُوكذلكُیلتزمُا،ُاإلجراءاتُالقانونیةُلدفعُهذاُالعتداء

ُملكیتهُ ُفي ُالحق ُصاحب ُفیضمن ُ؛ ُالستحقاق بضمان

نُ
 
ُالعقدُویستردُ ُخیفسللعالمةُویكونُمنُحقُالمرخصُلهُا

ُفضالُ ُالمبالغُالتيُدفعها نهُیجوزُعكافة
 
نُالتعویضاتُعلىُا

ُالضمان ُالمرخصُمنُهذا نُهذا35ُالتفاقُعلىُإعفاء
 
ُا ُرغم ،

ُالنظام ُمن ُيعد ُل ُالضمان ُمن ُُالنوع ُيجوزُالعام، وبالتالي

وُإسقاطهُشرطُتوفرُ
 
طرافُالمتعاقدةُالتفاقُعلىُإنقاصهُا

 
لال

ُالمرخصُُحسن ُإذا36ُنية ُالشروطُباطلة ،ُوبالتاليُتعدُهذه

خفىُعنُغش
 
ُ.37كانُالمرخصُقدُا

يتوجبُعلىُالمرخصُمنعُالغيرُمنُالعتداءُ،ُوعليه

المرخصُباستغالله،ُكماُلوُقلدتُُعلىُحقُالملكيةُالصناعية

وُمنتجُمحميُببراءةُاختراعُعالمة
 
نُيبادرُإلى،ُا

 
اتخاذُكافةُُوا

ُالعتداءُعنُطريقُرفعُدعوىُ اإلجراءاتُالقانونيةُلوقفُهذا

وُُالتقليدُالتي
 
ُالمرخصُباعتبارهُمالكُالحقُا نُيرفعها

 
يجبُا

نُيمنحُتوكيالُبذلكُللمرخصُله
 
ُا ُلمُ، حوالُإذا

 
وفيُكلُال

ُال ُبإمكان ُفإنه ُالتعرض، ُهذا ُالمرخص ُلهُيدفع مرخص

ضرارُالتيُلحقتهُمنُ
 
المطالبةُبفسخُالعقد،ُوبتعويضهُعنُال

ُ.38جراءُالتقليد

 ج: تجديد تسجيل العالمة

ُیجددُ ن
 
ُا ُالعالمة ُباستعمال ُالمرخص ُعلى یتعین

ُللعالمةُ ُالمقررة ُالحمایة ُمدة ُانتهت ُما ُإذا ُالعالمة تسجیل

ُالحمایةُ ُتستمر ُالترخیصُحتى ُعقد ُسریان ُخالل المسجلة

نُ
 
القانونیةُللعالمةُویتمكنُالمرخصُلهُمنُاستعمالهاُدونُا

حد.
 
ُینازعهُا

 الفرع الثاني

 حقوق والتزامات المرخص له

ُالعتبارُ ُفكرة ُعلى ُمبني ُالترخيص ُعقد ن
 
ُا طالما

ُسقُ ُكما ُاإلالشخصي ُيجبشارة ُالشخصُُإليه ُفي ُتتوفر ن
 
ا

يُُهاالمرخصُلهُالشروطُنفس
 
ُالواجبُتوفرهاُفيُالمرخصُا

 
نُا

ُالترخيصُ ُفيُعقد ُالمرخصُلهُهيُمحلُالعتبار ذُإشخصية

ُتضمنُ ُالتي ُالتقنية ُوالك فاءة ُوالئ تمان ُالثقة ُفيه يشترط

،ُلهذاُيرتبُعقد39ُلىُسمعتهُالتجاريةُإساءةُاإلللمرخصُعدمُ

ُوالتزاماتُ ُحقوق ُعدة ُالتجارية ُالعالمة الترخيصُباستعمال

ُعلىُالمرخصُله.

وال: حقوق المرخص له
أ
ُا

ُ ُالترخيصُيتمتع ُعقد ُفي ُحقوق ُبعدة ُله المرخص

باستعمالُالعالمةُالتجاريةُفيُمقابلُالحقوقُالتيُيرتبهاُهذاُ

ُللطرفُ ُالعقد
آ
همهاُال

 
ُا ُولعل ُمالكُالعالمة ُوالمتمثلُفي خر

حقُالمرخصُلهُفيُاستعمالُالعالمةُداخلُالنطاقُاإلقلیميُ

ُالترخیصُ ُ)عقد ُالعقد ُفي ُوالالمحدد هذاُُىبمقتضستئثاري(

ُیمنحُ ن
 
ُا ُالعالمة ُصاحب ُعلي ُیمتنع ُالترخیص ُمن النوع

ُ ُترخیصا
آ
ُالتيُا ُالجغرافیة ُداخلُالحدود ُالمرخصُله ُلغیر خر

ُیمنعُ ُفال ُالستئثاري ُغیر ُالترخیص ُعقد ما
 
ُا ُالعقد، یرسمها

ُ ُمن ُعدد ي
 
ُل خرى

 
ُا ُترخیصات ُمنح ُالمرخصُمن

 
شخاصُال
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ُ ُفهو ُالترخیصُ ُعقد ُالتيُیحددها ُالجغرافیة لُضمنُالحدود

ُاستخدامُ ُفي ُوحده ثر
 
ُیستا ن

 
ُا ُفي ُالحق ُله ُللمرخص یقرر

ُالحدود ُهذه ُضمن ُالعالمة يُ،
 
ُول ُللمرخصُنفسه ُیجوز إذ

خرُرخصُلهُباستعمالُالعالمةُضمنُهذهُالحدود
آ
ُ.40شخصُا

 ثانيا: التزامات المرخص له

وفيُمقابلُالحقوقُالتيُيتمتعُبهاُالمرخصُلهُفيُعقدُ

ُالتجا ُالترخيصُباستعمالُالعالمة ُُيترتبُعلىرية ُهذا
 
خيرُال

ُعدةُالتزاماتُفيُذمةُالمرخصُلهُنذكرُمنُبينها:

: المحافظة على جودة المنتجات التي تحمل 
أ
ا

 العالمة محل الترخيص

ُلهُ ُالمرخص ُالتزام ُالترخیص ُعقد ُعادة یتضمن

وُ
 
ُا ُالتقلیل ُعلیها ُیترتب ُالتي عمال

 
ُال ُجمیع ُعن بالمتناع

ُ و
 
ُالمنتجاتُا ُمنُقیمة ُالعالمةُاإلساءة ُتمیزها الخدماتُالتي

ُسواءُ،ُوتحملها ُعلیها يُاعتداء
 
ُمالكُالعالمةُبا كذلكُإخطار

ُالعالمة ُملكیة ُحول ُكانتُمنازعاتُمدنیة ،ُ و
 
حقوقُُادعاءا

وُتزویرُ
 
وُكانتُدعاويُجنائیةُخاصةُبتقلیدُا

 
علیهاُمنُالغیرُا

وُغیرهاُمنُالجرائم
 
ُ.41العالمةُا

 اريةب: االلتزام باستعمال العالمة التج

ُالتجاریةُ ُالعالمة ُباستعمال ُله ُالمرخص ُالتزام يعد

ُعقدُ ُیحدد ُوعادة ُنفسه، ُالوقت ُفي ُعلیه ُوواجب حق

ُالستعمال ُالترخیصُحدودُحقُالمرخصُلهُفيُهذا وعلىُ،

ُمخالُ المرخصُلهُاللتزامُبهذهُالحدودُوعدمُتجاوزها،ُوٕالُعد 

بشروطُالعقد،ُولكيُيضمنُالمرخصُسیطرتهُعلىُالمشروعُ

ُالتجاریةالمرخصُباستعمالُال ُالترخیصُ،ُعالمة یضمنُعقد

ُاستعمالُ ُفي ُبها ُاللتزام ُله ُالمرخص ُعلى ُتنفیذیة شروط

ُ.42العالمة

 ج: االلتزام ببذل عناية في استعمال العالمة

نُ
 
ُبا ُالترخیص ُعقد ُبموجب ُله ُالمرخص ُیلتزم كما

والمحافظةُعلیها،ُُیبذلُالعنایةُالواجبةُفيُاستعمالُالعالمة

حوالُماُتتضمنُعقودُالتراخيصُشروطاففيُ
 
خاصةُُمعظمُال

علىُكيفيةُومميزاتُالستغاللُمنُحيثُالكميةُوالنوعيةُمنُ

ُوهوُ ُاإلنتاج، ُمن دنى
 
ُا ُحد ُبتحقيق ُالمرخصُله ُإلزام جل

 
ا

ُ.43ببذلُعنايةُالتزامالتزامُبتحقيقُنتيجةُوليسُإ

 د: االلتزام بدفع مقابل استعمال العالمة

ُیلتزم خيرا
 
ُالمرخُوا ُله ُعلیهُبص ُالمتفق ُالمبلغ دفع

صُلهُللعالمةُویتوقفُتحدیدُمقدارُهذاُ مقابلُاستخدامُالمرخ 

ومقدارُالمنفعةُ،ُمنهاُشهرةُالعالمة،ُالمبلغُعلىُعواملُك ثیرة

ُ ُتعود ُاستخدامهاُىعلالتي ُمن ُله ُالمرخص ُالمبلغُ، ویقدر

قساطُدوریة
 
ساسُنسبةُ،ُجزافياُویتمُسدادهُبشكلُا

 
وُعلىُا

 
ا

رباحُتدفعُبصورةُدوریةُویتمُتحدیدهاُوفقُمنُ
 
وُال

 
المبیعاتُا

عرافُالتجاریةُالسائدة
 
ُ.44العاداتُوالتقالیدُوال

 ُخاتمة

ُجملةُ ُإلى ُتوصلنا ُالموضوع ُلهذا ُدراستنا منُخالل

ُيلي:ُمنُالنتائجُنوردهاُفيما

ُسعُ/1 ُتُالجزائر ُالنامية ُالدول ُغرار ُإعلى يجادُإلى

ُ ُالعالمة ُتشريعيُوطنيُلحماية ُبمانظام يتوافقُوُُالتجارية،

ُ
 
لحمايةُحقوقُتريبسُُاتفاقيةحكامُالجديدةُالتيُجاءتُبهاُال

ُخاصة ُالتجارية ُوالعالمة ُعامة ُالفكرية ُالملكية تمهيداُ،

منُخاللُتجسدُُوهوُمالنضمامهاُلمنظمةُالتجارةُالعالمية،ُ

مر
 
حكامُريةالمتعلقُبالعالمةُالتجا03/06ُال

 
نُكافةُا

 
،ُحيثُا

حكامُالجديدةُالتيُجاءتُبهاُالتفاقية،ُ
 
مرُتتطابقُوال

 
هذاُال

عملتُعلىُتشجيعُوتنظيمُعقودُالترخيصُبصفةُعامةُسواءُف

ُالترخيصُ ُعقود ُوبالخصوص ُالبراءة و
 
ُا ُالعالمة باستعمال

ُاإلجبارية.

لياتُُ/2
آ
ُوال ُالوسائل هم

 
ُا ُمن ُالترخيص ُعقد يعد

ُمنُالدول ُالفنية ُلنقلُالمعرفة ُُالناجحة الدولُُإلىالمتقدمة

ُالنامية ُدوراُ، ُالعالمة ُالترخيصُباستعمال حيثُيلعبُعقد

ُفعالُفيُازدهارُالدولُفيُالمجالُالقتصاديُ
 
وُالتجاري،ُماُا

ُالدولية ُومنها ُالداخلية ُالتجارة ُانتعاش ُعلى ُيعمل علُول،

ُالنظامُفيُالوسطُالقتصاديُوحجمُالستثماراتُ انتشارُهذا

دعتُُفيُهذاُالنوعُمنُالعقودُخيرُدليلُعلُنجاحه،ُوهذاُما

ُالقوانينُإ ُوكذا ن
 
ُالشا ُهذا ُفي ُالمبرمة ُالتفاقياتُالدولية ليه

ُالداخليةُللدولُالتيُ
 
ُعطتُا

 
هميةُكبيرةُلتنظيمُهذاُالنوعُمنُا

ُالعقود.

تعمالُالعالمةُالتجاريةُوحدهُيعدُالترخيصُباسُلُ/3

ُللحديثُعنُوجودُعقدُلنقل ُالتكنولوجياُبلُيجبُُكافيا
 
نُا

ُللمعرفةُ ُمرافًقا ُالتجارية ُالعالمة ُباستعمال ُالترخيص يكون

ُفالترخيصُُالحديثة ُنقلُالتكنولوجيا، ُلعقد ساسي
 
المحلُال

نُيكونُجزًءاُمنُعقدُنقلُُباستعمالُالعالمة
 
التجاريةُيمكنُا

ُم ُُالتكنولوجيا، ُمن ُكل ُيتفق ُالتكنولوجياورُ حيث ُد
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ُالترخيصُ ُيتم ن
 
ُا ُالفنية ُالمعرفة ُلنقل ُباإلضافة والمستورد،

ُالتي ُالتجارية ُالعالمة ُالمُ ُباستعمال ُبضائعُورُ يملكها ُعلى د

ذاتهاُالمسجلةُلهاُالعالمةُُومنتجاتُالمستوردُوهيُالمنتجات

ُمنُُالتجارية ُغيرها ُعن ُلتمييزها ُالترخيص ُعقد محل

ُالمنتجات.

ُعقدُُ/4 ُالتجارية ُالعالمة ُباستعمال ُالترخيص عقد

طبيعةُخاصة،ُحيثُيتميزُُمستقلُعنُغيرهُمنُالعقودُوله

نهُيقعُعلىُحقُالستعمالُفقط
 
خرىُمنُحيثُا

 
ُعنُالعقودُال

نُيمسُملكيةُالعالمةُالتجارية.
 
ُدونُا

ُُُ خير
 
ُال ُبالقتصادُوفي ُالنهوض ن

 
ُا ُالقول يمكن

ةُلُيتعلقُفقطُبتشجيعُعقودُالترخيصُالوطنيُللدولُالنامي

ُوإنماُهوُمرتبطُبعدةُميكانيزماتُو
آ
خرُىا

 
لكنُماُيتفقُ،ُلياتُا

ُ ُهو ُعليه
 
ُتوحدُُنها ن

 
ُا ُوالنامية ُالعربية ُالدول ُعلى يتوجب

ُمفاوضاتُ ُفتحت ما ُكل  ُعليها، ُوتصر  ُمطالبها ُحول مواقفها

مةُالتجارةُالعالمية،ُحولُحقوقُالملكيةُ جديدةُفيُإطارُمنظ 

ُالفكرية ُعلى، ُبعقدُُوالعمل ُخاص ُتشريعي ُنظام سن

طرُالتنظيميةُُالتجاريةُوتحديدُةالترخيصُباستعمالُالعالم
 
ال

طرافهُوذلكُمنُخاللُ
 
لهُوتهيئةُالبيئةُالتشريعيةُالمناسبةُل

ُمعُُنصوص ُوالشمول ُوالوضوح ُبالدقة ُتتسم ُواضحة ومواد

ثمارُالعملُعلىُتطويرُالتشريعاتُالمتصلةُبكلُمجالتُالست

ُبعقدُُوالعمل ُالمتعلقة ُاإلجراءات ُكافة ُتحسين على

ُالترخيص ُخالل ُمن ،ُ ُمتكاملة،ُُاستراتيجيةاعتماد وطنية

ُمعُ ُوتتكيف ُالعالمية، ُالقتصادية ُالجتهادات ُمع تتماشى

ُبغيةُ ُللتجارة. ُالعالمية ُاتفاقياتُالمنظمة ُتفرضها ُالتي القيود

ًاُعلىُماُتتوفرُالدخولُوالندماجُفيُالقتصادُالعالمي،ُاعتماد

ُعليهُالبلدانُالعربيةُمنُميزاتُنسبيةُعلمياُوتكنولوجيًا.
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 المراجع باللغة العربية
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 الملّخص

سلوبّية والّتداولّية       
أ
لياتها واستثم الحجاج فعالّية خطابية خرجت من رحم البالغة القديمة، فـتــلــّقـفـتها ال

 
 بقتها علىوطّ رت ا

كلها 
أ
تت ا

 
 حين.  وثمارها كّل عديد الّنصوص فا

ا في محّدد ،فسيرّي وتهدف هذه الّدراسة إلى اّتخاذ المقــايــيس الحجاجّية مــناويل يــتوّصل بها إلى دراسة الخـطاب التّ        

لوسّي،
أ
طره، كـتاب " روح المعاني " لال

أ
لو التي ،ومنطلقاته ووظائـفه مرّكزة على ا

أ
 ،نع المتلّقيسّي جاهدا إلى إقنا سعى من ورائها ال

فكار 
أ
 مرمى كّل محاّج.، واإلذعانللّطاعة  وقضايا تحصيالوجعل العقول تسّلم لما يطرح عليها من ا

 المقاييس الحجاجّية، الخطاب الّتفسيرّي. المتلّقي، اإلقناع، الحجاج، :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L’argumentation est une performance discursive née au temps de la rhétorique antique, puis ressuscitée 

par la stylistique et la pragmatique. Fructueuse comme stratégie, son efficacité est confirmée dans de nombreux 

textes et en tout temps. La présente étude a pour but de prendre les paramètres argumentatifs comme des 

archétypes qui mènent à l’étude du discours explicatif, précisément dans l’œuvre L’âme des sens de son auteur 

Al-Aloussi . En se basant sur ses contextes, ses points de départ et ses fonctions, l’auteur s’efforce de convaincre 

les récepteurs de son œuvre et vise à amener les esprits à adhérer aux idées et aux thèses proposées afin 

d’acquérir obéissance de ces lecteurs et leur soumission, visée de chaque argumentateur. 

MOTS-Clés: L’argumentation, Convaincre, Le récepteur, Les paramètres argumentatifs, Le discours explicatif. 

Abstract 

Argumentation is a discursive efficiency which is derived from ancient rhetorics and retained by stylistics and 

pragmatics while investing its mechanisms and applying then on many texts. So, it is fruitful at all times, or rather it gives its 

fruits all the times. This study aims to take the argumentative parameters as archetypes examples to the study of the 

explanatory discourse speech precisely in the work «The Soul of Meaning» by «Al Aloussi». The latter is based on its 

contexts, starting point and functions as well through which he strives to initiate the ideas and theses which are proposed to 

acquire for obedience and submission aimed by each debater. 

Key words: Argumentation, convincing, receiver, Argumentative parameters, explanatory discourse. 
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 قدمةم

 إّن الّناظر للحضارة العربّية اإلسالمّية نظرة متفّحصة

ني إذ ي
 
 عّد قطب الّرحى الذييدرك مدى ارتباطها بالّنّص القرا

 م   والعقدّية بمختلف الفكرّية المذاهبتدور حوله كّل 
ها ل  ل 

ا ه  ل  ح  ن توسم ون 
أ
و  بالمركزّية، هذه الحضارة، لذلك ل غرابة ا

أ
ا

جّلت 
أ
خير فرض نفسه في بيئة شفهّية ا

أ
بحضارة الّنّص. هذا ال

ّنه عكس قيمة الفهم في هذه  .ومّجدت فعلهالكالم 
أ
ذلك ا

حيث نال عناية جميع المنظومات المعرفّية،  الثقافة،

صولّية والكالمّية والّتفسيرّية فشّكل بذلك شبكة مفهوميّ 
أ
ة ال

 مغايرة.

 ل و
أ
دّل على ذلك من اختالف الّتفاسير التي حاولت ا

قراءته وفهمه فتعّددت به اّتجاهات وتنّوعت مشارب، فمن 

ي 
أ
ثر، إلى الّتفسير بالّرا

أ
 إلى الّتفسير ،والّنظرالتفسير بال

 .والبصرباإلشارة 

نساق العقدّيةهذه وما اختالف 
أ
 دليل الّتفاعل  ،ال

ّ
إل

ف اختال ثّم هو مؤّشر ،مّيةالحاصل في الّثقافة العربّية اإلسال

فكار وصر  .المفّسرين في رؤية العالم
أ
د جدل ال

ّ
مر الذي ول

أ
اع ال

ويالت،
أ
الكاملة واختالف زوايا الّنظر بحثا عن الحقيقة  الّتا

وكّل  ،وطروحاتهفكّل يحاجج عن مبادئه  .والمطلق المتناهي

بحكم الّطبيعة الّلغوية  وتغذية به امتدادا وجد لما يؤمن

ويلالمنفتحة على الفهم 
أ
ن ،والّتا

 
ي فانفتاح دللة الّنّص القرا

 يؤّدي إلى تعّددها تعّددا ل نهائيا.

 قسمةما هو  وهذا التعّدد
ّ
المرسل بين مشتركة  إل

ّي منهما والمتلّقي حّتى
أ
 على الحقيقة، فّخ القبضفي  ل يقع ا

حادّي  اإلحاطة بمعنىو وهم الّتسييجو 
أ
 ل محيد عنه،،ونهائّي  ا

 ل بديل سواه.و

ليف في علم الّتفسير متواصال
أ
في كّل  ،ومنه كان الّتا

حلقة وصل بين  ضرورة ملّحة تمّثلل غدا ب ،ومصرعصر 

، الذي ابتعد عن معهود كالم العرب وقارئهالّنّص المقّدس 

 .زمنا ليس باليسير وطرائق كالمهم

 والباحثين فيّدارسين ال العلم بإقرارلذلك غدا هذا 

ني يطلبه هذ مضمار الفكر اإلسالمي،
 
ا نّصا موازيا للخطاب القرا

خير طلبا حثيثا،
أ
ْتُه الحاجة ابت ال ْمل 

أ
د عاء الفهم الذي يتوغا

ّ
نه ل

 العمل بالّتنزيل. 

في روح المعاني  :"على تفسير وترتكز هذه الّدراسة

ن 
 
 "شهاب الّدين " لصاحبه:العظيم والّسبع المثانيتفسير القرا

لوسي )ت
أ
ه( جاعلة من الّنظر في 1270السّيد محمود ال

 .وغايةت الخطاب الّتفسيري منتهى الحجاج مكّونا من مكّونا

ا جاج في هذــــينا في دراسة جانب الحـــــــــوالذي يعن 

طره ـــــالمقام هو: ضب
أ
 .ـفهوتـــقنـــياته ووظــــائــــــــط ا

حضوره في تفسير روح درجة الحجاج؟ وما فما 

لوسّي  المعاني؟
أ
ليات الحجاجّية التي وّظفها ال

 
غية بثّم ماهي ال

 ؟خطابه إقناع متلقي

ّوال
 
 الحجاجمصطلح  :ا

خوذ من ح  لغةالحجاج 
أ
: :ج  ج  : ما جُّ صْ  الح  ُجٌل  ُد،ـــــالق  ور 

ْحُجوجٌ  ي مقصود م 
أ
 : البرهانوالحّجة. ا

ع به الخصم، :وقيل الحّجة زهرّي:وقال  ما ُدوف 
أ
 ال

ُجٌل  الوجه الذي يكون به الّظفر عند الخصومة، الحّجة: وهو ر 

ٌل، د  ي ج 
أ
اٌج ا ْحج  وجمع الحّجة:  : الّتخاصم،والّتحاّج  م 

ج.")  )  1ُحج 

: الحاء "مقاييس الّلغة"في  "ابن فارس "وقال جَّ : "ح 

ْصُد، ّول: الق 
أ
ربعة، فال

أ
صول ا

أ
، والجيم ا  وكّل قصد حجٌّ

ن تكون 
أ
ُد، الحّجة مشتّقة من هذا،وممكن ا ّنها ُتقص 

أ
و بها ل

أ
 ا

ُد الحّق المطلوب، ْجُتهُ ْجُت فالنا يقال: حاج   ُيْقص  ج  ح  ي  ف 
أ
ا

ة. ْبُتُه بالُحجَّ ل   (2)يكون عند الخصومة." وذلك الّظفر غ 

ج والبرهان والجمعوحّد الحّجة: الّدليل  ، كما ورد ُحج 

 .(3)في المصباح المنير

 الّلغوّية. صادرههذا عن الحجاج في م

ّما في 
أ
همّية : االصطالحا

أ
فقد حظيت نظرّية الحجاج با

دب جذبت إليها مجالت مختلفة كالفلسفة  بالغة إذ
أ
وال

كّل و  علوم الّتصالو وحتى القانون ،والّلسانيات والسيمائيات

 .ويجّددهابها  خصوصيته فيتجدديمتح منها بما يتماشى مع 

مر
أ
عماق الحضارات  وواقع ال

أ
ّن الحجاج ضارب في ا

أ
ا

فالطون 
أ
القديمة سيما اليونانية منها، فنجد تعاطيها يعود إلى ا

رسطو والّسفسطائيّين وقد امتزج 
أ
الحجاج في عصرهم مع  وا

من الفعل  شتّقةم   Argument فكلم». والجدلالخطابة 
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تيني 
ّ
واضحا ولمعا  الشيءجعل تعني و Arguereالال

 .(4)وظاهرا"

ّن الفكر
أ
والمراجعة الغربي عموما قائم على المراودة  ول

 -الحجاجمصّنف في "بكـتابهما "برلمان" و"تيتيكاه"  يطالعنا

من خالله إلى" إخراج الحجاج من  يرميان - الجديدة الخطابة

لحقت به "  .(5)"والجدلالخطابة ...دائرة 
أ
ّن الخطابة ا

أ
ذلك ا

بعقله و بعواطف الجمهور  الّتالعبو المناورةو تهمة المغالطة

يضا 
أ
 .(6)ا

كما عمل الباحثان على تخليص الحجاج من صرامة 

خضوع و الستدلل الذي يجعل المخاطب به في وضع ضرورة

يذهبان  . لذلكحرّيةو فالحجاج عندهما معقولية (7)واستالب 

الحجاج هو درس تقنيات  موضوع»بقولهما: إلى تعريفه 

نها
أ
ن  الخطاب التي من شا

أ
ذهانا

أ
إلى الّتسليم بما  تؤّدي بال

و
أ
طروحات ا

أ
ن تزيد يعرض عليها من ا

أ
في درجة ذلك  ا

 .(8الّتسليم")

خر المفهوم في ويعّضدان هذا
 
نجع  موضع ا

أ
بقولهما: "ا

درجتها لدى  الحجاج ما وّفق في جعل حّدة اإلذعان تقوى

و  )إنجازهالّسامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب 
أ
ا

واإلمساك 
أ
قّل في جعل الّسامعين  عنه( ا

أ
هو ما وّفق على ال

 .(9مهّيئين لذلك العمل في الّلحظة المناسبة )

وهذان القولن اّتخذهما هذا المقال ركيزتين 

ساسيتين
أ
 ، يعود إليهما كّلما اقتضت الحاجة.ا

العرب القدامى بين مصطلحي "  ويرادف علماؤنا

شار إليه والجدلالحجاج 
أ
 " فيعبد هللا صولة"" وهو ما ا

سلوبّية:كـتابه
أ
هّم خصائصه ال

أ
ن من خالل ا

 
 " الحجاج والقرا

يؤّكد هذا بقوله: هو رجل  –معنا مّر  كما -منظور ابن "فهذا 

بو 
أ
ٌل" وذهب ا د  ي ج 

أ
الوليد الباجي" المذهب ذاته " محجاج ا

كان  إنو -" المنهاج في ترتيب الحجاج"في وصفه لكـتابه 

صول 
أ
فه في علم ا

َّ
ّنه - الفقهمؤل

أ
 (.10)الجدل كـتاب في  با

ن من ولم 
 
ْخُل كـتب علوم القرا هذا  الوقوع فيت 

ّخرين منهم،
أ
إذ  الّترادف بين المصطلحين حّتى عند المتا

  في كـتابه يطالعنا كّل من "الّزركشي"
 
ن" "البرهان في علوم القرا

ن" باستخدامهم "يوطيوالسّ 
 
فه " اإلتقان في علوم القرا

ّ
ا في مؤل

 
أ
 الفصل الذي عقداه الحتجاج، فيو الحجاجو لفاظ المحاجةا

ّنها 
أ
ن على ا

 
لفاظ مرادفة للفظلجدل القرا

أ
مسّده تسّد و الجدل ا

(11). 

س العرب المحدثين يعّرف 
أ
"طه عبد الّرحمان" وعلى را

ّنه:
أ
و المنطوق موّجه إلى الغير، الحجاج با

أ
 هحامفإل " الملفوظ ا

 .(12)عليها العتراض  مخصوصة يحّق لهى دعو

طر الحجاجّيةثانيا/ 
 
 اال

 مقولة الجمهور  /1

لوسي محاّجا 
أ
ن نعتبر ال

أ
هذا الّتوّجه يقتضي منهاجّيا ا

به انفعال طاعة  ل فينفع إلى جمهور يتلّقاه  يتوّجه بخطابه

و
أ
ل ريب له  وحضور الجمهور  .وإنكارانفعال رّد  واستجابة ا

همّية 
أ
كان هذا الجمهور واقعا ُمْدركا عظمى سواءا

أ
  )مباشرا( ا

أ
و ا

م كونّيا مباشر( خاّصا)غير  افتراضا ممكنا
أ
لذلك ينزع  .ا

ن "ل حجاج بدون وجود جمهور، تيتيكاه""و"بيرلمان" 
أ
 إلى ا

ما يعرض  يصادق علىو يسّلمو يقنعيرمي الخطاب إلى جعله 

ّن   ببعض  نصل الكالم بعضه حتىو (،13)عليه
أ
نلحظ ا

لوسي الذي توّجه إليه بالخطاب جمهور 
أ
جمهوران: جمهور ال

سلم
أ
منو عاّم يشمل من ا

 
خر خاّص  ،ا

 
نكر يصيب كّل  وا

أ
 من ا

ن. جحد بيانوعاند و
 
 القرا

عنهما كون  الخطاب ينتج إّن هذين الّصنفين من

لوسي الحجاجي خطابا مرّكبا  خطاب
أ
 الّدعم تجتمع فيه قيمتاال

ّول، المساندة فيو
أ
 ،الّتفنيد في الّثانيو الّدحضو الّنفيو ال

مذهبّي خاف و القيمتان يثوي وراءهما صامت عقدّي،هاتان و

لوسي ذي الخل مداره
أ
ي ال

أ
 فّية اإلشارّيةالنتصار لمن يسند را

ن المعتقدة في
 
ّن القرا

أ
 فرقان كّشاف عن فرق الكـتب" : ا

برز اإللـــهّية الغياهب
أ
لوهيته نورا من سجف -هللا  -، وا

أ
شر  ا

أ
ق ا

دادات، فاتضحت من ـــالستع الكائنات بحسب مزايا على مرايا

ّن ـــفو (14معالم العوالم المراتب" )
أ
 :ي ا

ّول دُ "محّمدا 
أ
ضاءت من الكنز  ّرةا

أ
 المخفي في ظلمةا

سالذي  مهبط الوحي الّشفاهيعماء القدم...
أ
الّروح  ارتفع را

قدامه معدن
أ
مين بالهبوط إلى موطئ ا

أ
 الّسّر اإللهّي...فهو ال

برزه موله...
أ
 لكـتاب صفاته ليكون شرحاالّنبّي الذي ا

نا عربّيا غير ذي عوج ليكون للعالمو
 
نزل عليه قرا

أ
ين تقريرا...وا

 نذيرا:

هذا و العرش محمود وشّق له من اسمه ليجّله فــذو   

 .(15)"محـــــّمد

ساس قداسة ا هوهذ
أ
لّنّص الخلفّية العقدية القائمة على ا

ن عربّي غير ذي 
 
 معـــــــــدنحامله  ومكانة جهة عوج منفهو قرا
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من جهة  - وسّلماّلّل عليه  صلى - اإللــهي نعني مــحـــّمداالسّر 

المتلقي توجيها  إلى الجمهور  الخطاب موّجها لـتجع ثانية

ولى مرمى يصيب في مرحلة
أ
 تلّقاه إن Conviction قتناعاإل ا

 اإلقناع ويدرك في مرحلة ثانية المؤمنون، المعتقدون

Persuasion عمل مّما يجعل ،الّرادون الجاحدونتلقاه  إن 

 (16)عمال مزدوجا  الخطاب

ولى )كما تحظى 
أ
مزيد  ل اّلّل( بإجماععظمة الواقعة ال

 استحضار بذلك يغدوواإلسالمية  محيط البيئة عليه خاّصة في

 اإلجماع مصادرة على مطلوبو التي تّتسم بالشتهارالوقائع 

الحاصل  الّتوافقالخطاب بمدى نجاعة  الذي يعّير الجمهور 

فق انتظار المتقّبل"و القول المبثوث بين
أ
 .(17)ا

المقام يخاطب جمهورا يشاركه في هذا  لذلك فالمفّسر 

ّيا كان هذا المتلّقي اّلّل  الّتعظيم لذاتو قضّية اإلجالل
أ
مهما و ا

من باّلّل،
 
جمع عليها كّل من ا

أ
لبس و كان مذهبه، فهي قضية ا

حامل  اإلجماع بالّضرورة إلى توقير هذا ويقوداإلسالم لبوس 

ّولو الّرسالة
أ
م من عظيه الـــــــالذي شّق له اإلل ،متلّقي الوحي ال

 هذا محّمد.و العرش محمود اسمه فذو

 مشتركة بين المحاج وضع دوائر وحاصل هذا

لوسي
أ
كبر دائرةو المتلقين( حجوج )جمهور مالو ()ال

أ
هّمها و ا

أ
ا

 .ّلّل"سول ا"ل إله إّل اّلّل محّمد ر  بّوابة اإلسالمو الّتوحيد دائرة

ت الّدائرة تفتح بابهذه 
 
 الّتواصل لتلّقي ما هو ا

الذي هو هدف المفّسر و تحصيل الّطاعةو تحقيق اإلذعانو

ّن  المحجوجم ــلــخاّصة إذا ع ،سعى إليهو عمل
أ
الّطرح صاحب  ا

ماني حسرى،ّص بمزاخُ " قد
أ
 امتاز بخواّص و يا تقف دونها ال

 .(18عملّية ل يستطيع لسان الّدهر لها حصرا" )و علمّية

لوسي
أ
ن يتقّمص في كـثير من  لذا كان لزاما على ال

أ
ا

حي
أ
 من اعتراضات يختلج فيهاان ذات المتلقي ليقف على ما ال

 إذا سبر ذات المتلقي ،وُحجج مبطلةو شبهو
ّ
 هذا ل يكون إل

هدافهاو مذاهبهاو من جميع جوانبها فيقف على مشاربها
أ
 .ا

 الّشاهد الّشعري  /2

ّننا في هذا العنصر نضرب صفحا عن 
أ
نشير بداءة ا

ّن 
أ
لة جواز الحتجاج بالّشعر وعدمه ل

أ
الخالف الواقع في مسا

الخالف بقول "عبد نحسم فيها و بسطها،  هذا الحّيز ل يسعه

ّن الجهة التي منها  القاهر الجرجاني":
أ
ّنا إذا كّنا نعلم ا

أ
وذاك ا

ن
 
ن كان على  بهرت،و وبانت ظهرت،و قامت الحّجة بالقرا

أ
هي ا

ومنتهيا إلى غاية ل  قوى البشر، حّد من الفصاحة تقصر عنه 

ر،إيطمح  ك  ن يعرف كونه كذلك إّل من  ليها بالف 
أ
وكان محال ا

دبو لذي هو ديوان العربعرف الّشعر ا
أ
والذي ل  ،عنوان ال

ّنه
أ
 ان،البيو كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة  ُيشّك ا

د عن ذلك صاّدا عن افيها قصب الّرهان...فكان الصّ تنازعوا و

ن تعرف حّجة هللا 
أ
وكان مثله مثل من يتصّدى للّناس  تعالى، ا

ن فيمنعهم
أ
يتلوه وويقوموا به  تعالى، يحفظوا كـتاب هللا  ا

 (19ويقروئه")

لوسي  جدالمعاني ي والقارئ لروح
أ
ّن استعمال ال

أ
ا

ودعم  للّشعر لما فيه من طاقات تخييلّية في سبيل الستهواء،

الّثقافة  في للّشاهد الّشعري من سلطة مرجعّية الحّجة، لما "

و القائل يُ  العربّية اإلسالمّية،
أ
ّن الكاتب ا

أ
ضله فئ عن ب  نْ ذلك ا

يعاتب إذا لم يتمّثل بكالم و ،تهاستشهاداتنّوع و بوفرة

 (20غيره")

 حّجة في ردعباعتباره الّشعر يستدعى ــف ومن ثّم 

ولى راجحة حّتى تدمغ الحّجة الحّجة، إفحام الخصوم،و
أ
 فإذا ال

 الّثانية زاهقة باطلة.و

ّن الحجاج فعالّية خطابّية،
أ
فكرّية وممارسة  وبما ا

ثير على المتلقي بغ يعتمدها
أ
و تغــالمتكّلم للّتا

أ
يير ية إقناعه ا

و سلوكه 
أ
لوسي بكّل ما يمّكنه21)معتقده ا

أ
من  ( فقد تسّلح ال

 ما يعرف بــــ:  –تمثيال ل حصرا  –من ذلك و إقناع المتلقي

  2/  
 
دبّيةا

 
 الّشواهد الّشعرّية اال

بيات
أ
من الّشعر التي يتمّثل بها المفّسر في  وهي ال

فهي  ،تفسيرهتفسيره على معنى من المعاني التي تعّرض لها في 

 وإّنما  لالستشهاد...ل ل ثللّتم
أ
نى وردها المفّسر إليضاح المعا

 .(22)ويقصده الذي يرمي إليه 

ّن 
أ
الّشواهد يكـثر في تفاسير  الّنوع منهذا  ورغم ا

ّخرين
أ
لوسي واحدو المتا

أ
ّن جُ  منهم، ال

أ
ّل المفّسرين إّل ا

 القبض علىو اعتمدوا الّشاهد الّشعري ُمرتكزا لفهم كـتاب هللا

ن كال : "الّطاهر بن عاشور" "يقولالّدللة و المعنى
 
م إّن القرا

وبدون  لفهم معانيه، فكانت قواعده العربّية طريقا عربّي،

 لمن ليس بعربّي بالّسليقة، سوء الفهم،و ذلك يقع الغلط

 ومن وراءونعني بقواعد العربّية مجموع علوم الّلسان العربي...

ساليبهم في خطبهم ذلك استعمال العرب الُمتب
أ
ع من ا

شعارهمو
 
 .(23")وتراكيب بلغائهم ،ا
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ن  ارتباط تفسيرمدى  ريب يجلو لو فهذا القول
 
القرا

ضحت المدّونة و ،معهود كالمهمو بديوان العرب
أ
منه ا

داة لالحتجاج لكالم هللا 
أ
 طريقة هيو تعالى،الّشعرية العربية ا

ّخرون، وكّل  ،سار عليها القدماء
أ
ثارها المتا

 
وتبعهم على ا

 .كالم رّب العالمينيخطب ُوّد فْهم 

الّشاهد الّشعري قيمة مضافة داخل  وبذلك اكـتسب

ضح تلك التي كانت له اإلسالمّية فوقالّثقافة العربّية 
أ
ى حّتى ا

الستشهاد على  المواضع من له في بعضالمفّسر ل غنى "

ية ببيت من الّشعر،
 
و  المراد في ال

أ
من كالم العرب  بشيءا

قناع إلو عند خفاء المعنى،من الّذوق،  لتكميل ما عنده

 الّسامع 

لذينو 
ّ
لم يكمل لهما الّذوق في  المتعّلم ال

 .(24")المشكالت

دبّيةمن  و
 
ن ورد في موضع تفسير قوله  الّشواهد اال

أ
ا

طغيانهم  هللا يستهزئ بهم ويمّدهم في"  تعالى:

سبحانه عن )هللا مستهزئ  ل  د  ورد قوله:" ع   (25")يعمهون

إلفادة  )هللا يستهزئ بهم(إلى قوله: بهم( المطابق لقولهم،

ستمراري و بلغالّتجّدد ال 
أ
ستمرار الّثبوتي الذي هو ا ده تفي من ال 

ستمّر قد يهون، ّن البالء إذا ا 
أ
سمّية ل لفه الّنفس و ال 

أ
 يل:ما قكتا

ل         
أ
ْقُت ا رقُت لفا   ّصبا  ـوفًا ولو رجعت إلى الُخل 

ــــــ  (26)ـيبــــــي موجع القلب باكياشـ 

لوسي ليقّوييورده  –للمتنّبي  هوو –فهذا البيت 
أ
به  ال

ّن البالء إذا استمّر  فكرته
أ
ته الّنفس،و في ا

أ
 تواصل استمرا

مرا هّينا وتعّودت عليه،
أ
وحّتى يرّسخ المفّسر هذا  .فيصبح ا

ية 
 
جواء ال

أ
اللها إلىالّزعم ينقل المتلقي من ا الل الشّ  وظ   عرظ 

 على لسان الّشاعر العتياد،و لفةالأ  بدوره فكرةيطرح الذي 

لطول مكوثه معه وقعت و ،الذي بلغ من العمر مبلغ  الّشيب

لفة حميمة،
أ
مرحلة  لو ُقطعت بالّرجوع إلى الّصبا، بينهما ا

 و العنفوان
ّ
 .لكان الفراق موجعا مؤلما المسّرات،و لهوال

ما يكون" الهدف من الّشعر الحجاجي لذلك غالبا 

و استثارة العقول  ،الوجدانو استثارة الّشعور 
أ
 ،الخيالوا

ولى غاية 
أ
لوسيو (،27)الّثانية غاية تعليمّية"و نفسّية،فال

أ
 ال

فوّظف الّشاهد  ،محاّجا ضرب كلتا الغايتين بحجر واحد

 الّدعاء.الّشعري كحّجة مثبتة على 

و 
أ
 "اعتقاد المفّسروهكذا حينما يعّزز الّشاهد قول ا

 يظهر مسنودا إلى خلفيات معرفّيةو ينتفي عن هذا القول عراؤه

نهذه الخلفيات  ،وجدانّيةو 
أ
قل القول من مجّرد ـــتن كـفيلة با

ي خاص إلى اع
أ
  مـشترك تقادـــرا

ّن 
أ
كـثر مصداقّية ومعلوم ا

أ
قرب و الجمعي ا

أ
ا

 .(28لإلقناع")

لوسي استعمل  ما تقّدم من على شرفة
أ
ّن ال

أ
نلحظ ا

داة حجاجّية
أ
 ،تؤازر توّجههو تعضد موقفه الّشاهد الّشعري ا

جهة  المحجوج منإذعان المتلقي/و تحّقق له طاعةو من جهة،

ن يقّرر  للجاحظ قديماثانية. لذلك حّق 
أ
ّن با

أ
على  ممدار العل ا

 المثل.و الّشاهد

 الّتقنيات الحجاجّية /ثالثا

 حّجة الحّد والّتعريف /1

شكال حجاجّية الّتعريفاتو تعّد الحدود
أ
نو ا

أ
ماطا ا

 " يتسّلح بها المحاج ليصيب مرمى القتناع فيوّظفها برهانّية،

محيط  يتقوم بهاعلى قواعد البتداء البرهاني التي  للمصادرة

ل القتناع"و العتقاد
 
 .(29)يضع من خاللها ما

لوسي في وقد تعّدد تواج
أ
خطبة د هذه الحّجة عند ال

وردها في مقّدمة حيث  .كـتابه
أ
يقول في إحدى الفوائد التي ا

 الكشفو هو لغة البيانو " فالّتفسير تفعيل من الفسر: تفسيره

ّنهو
أ
يطلق و مقلوب الّسفر مّما ل يسفر له وجه، القول با

ه فسرت الفرس إذا عريت لالنطالق يقال: على الّتعرّية الّتفسير

كّل  لينطلق ولعّله يرجع لمعنى الكشف كما ل يخفى، بل

معن  ذلك كماتصاريف حروفه ل تخلو عن 
أ
هو ظاهر لمن ا

ولو .("30")الّنظر
أ
ويل من ال

أ
 .(31) الّرجوعهو و الّتا

رضّية عند المتلّقي  الحجج يؤّسسوهذا الّنوع من 
أ
ا

ت، تضمن
 
ّنها " تبني في  عملية الّتواصل لتلقي ما هو ا

أ
كما ا

عقائد  الذي يختزلضربا من الّتمّكن  وجدان المحجوج

فكاره،و المؤّول،
أ
ما تلّبس و ما تعّلق منها بالّنّص، يترجم ا

 .(32)منها بالوجود"

ليات التي  الحجج منبذا يغدو هذا الّنوع من و 
 
هّم ال

أ
ا

 قناع.إلايوّجه متّلقيه وجهة  هوو يستغّلها المفّسر

 والبسطحجج العرض  /2

هذا الّنوع من الحجج مداره الوصول بمتلّقي الخطاب 

راء 
 
ويالتالّتفسيري إلى صّحة ال

أ
 وسالمة الّتخريجات، ،والّتا
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لوسيومنه نرى 
أ
إلى القصص  يستند-حصرال  تمثيال-ال

ّن 
أ
نالّتاريخي ليسوغ لنا قضّية مفادها ا

 
العظيم علم  في القرا

 الفياض 
أ
ّما البواطن فيفضيها المبدا

أ
الّظاهر والباطن يقول: " وا

 (.33على بواطن من شاء من عباده")

ثّم هو يستدعي قّصة وردت في تاريخ ابن خّلكان 

ّن 
أ
 ينة "حلب"الّسلطان صالح الّدين لّما فتح مد"فحواها ا

نشد القاضي "محي الّدين 
أ
 :وكان من جملتها "قصيدة بائّية،ا

وفتحك القلعة الّشهباء في صفر        مبّشر بفتوح 

 .القدس في رجب

ين لك هذا؟  فسئل القاضي، فكان كما قال،
أ
من ا

خذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى:
أ
  ١ٓالٓمٓٓ" فقال ا
ومُُٓغلَِبِتٓ ٓ  ٢ٓٱلرُّ ۡدََن

َ
ٓأ ۡرِضِِٓفٓ

َ
ٓبَٓٓٱۡۡل ِۢن َٓغلَبِهَِٓوُهمٓم  َٓسيَٓۡعِد ٓۡم ِِٓفٓ ٣ۡغلُِبوَن

ٓ ِ ِٓسنَِيَّۗٓلِِله ۡمرُٓبِۡضِع
َ
َٓبۡعُدٓ ٓٱۡۡل َٓوِمۢن َٓقۡبُل َٓيفَۡٓيۡومَٓٓوَِٓمن ٓئِٖذ   ٤ٓٱلُۡمۡؤِمُنونََٓرُح

تطّلب الّتفسير المذكور حّتى وجدته على هذه  (34)"
أ
زل ا

أ
فلم ا

 ."الّصورة

لوسي خبر استنباط "ابن 
أ
وفي الّسياق ذاته يورد ال

الكمال" فتح مصر على يد الّسلطان سليم من قوله تعالى" 

رض يرثها 
 
ّن اال

 
 باديعولقد ك تبنا في الّزبور من بعد الّذكر ا

 .(35")الّصالحون

 
أ
ّن ال

أ
  الوسي محاجّ فال يغيب عن الّذهن بعد هذا ا

أ
يلجا

ّمل في و إلى الّتاريخ ليدّعم مزاعمه ويقّوي ُطروحاته.
أ
 لّنّص االمتا

ّول ل يخفى عليه 
أ
الذي يتحّرك من  تحّكم الّثاوي العقديال

لوسي فهو قد اختار تفسير "ابن برجان" ليكون هاديا 
أ
خالله ال

ّن  ودليال
أ
ن يشمل علم إلى تثبيت ما ذهب إليه من ا

 
القرا

ّن ابن برجان الباطن، فالفو الّظاهر
أ
هم يرفد بعضه بعضا ذلك ا

فهام إلى تدّبر الكـتاب الحكيم 
أ
له تفسير بعنوان " تنبيه ال

ياتو
 
هل التصّوف  الّنبإ العظيم"و تعّرف ال

أ
وهو من تفاسير ا

صحاب اإلشارة 
أ
صحاب التفسير  البصر،وا

أ
لوسي بدوره من ا

أ
وال

اإلشاري فنزوعه وميله إل تفسير من المضمار ذاته يعكس 

 .ي يريد جذب المتلقي إليهاالت وإيديولوجيةعقيدة الّرجل 

 ،الباطن ويعضد هذه الفكرة رّده على الذين ينكرون 

ال على صّحة مذهبه  متعّجبا، متسائال، ،وإنكاره عليهم
ّ
مدل

ن 
 
يات من القرا

 
شعري ماذا يصنع  ويا ليتالعظيم يقول:"با

ٓٓٱلِۡكَتََٰبَٓءاتَيَۡنآُموََسُٓٓثمٓه" المنكر بقوله تعالى: ِيَٓٓتَماًمآلََعَ ۡحَسَنٓٓٱَّله
َ
أ

ٓ ءٖ ََٓشۡ ِ
ٓل ُِك  َٓوَتۡفِصيٗلا ٓيُۡؤِمُنوَن َٓرب ِِهۡم ٓبِلَِقآِء ٓلهَعلهُهم َٓورَۡۡحَةا ى  ١٥٤وَُهدا

"(36).  

َٓٓوَما"وقوله:  ِِٓف ۡرِضِٓمنَٓدٓابهٖة
َ
َٓطٓ ٓٱۡۡل َٓوََل ِِٓٓٓبََناحَِٓطيُٓيَٓئِرٖ ٓإَِله ۡيهِ

ۡمَثالُُكۚمٓ
َ
َمٌمٓأ

ُ
آفَرهۡطَنآِِفٓأ ِۚٓمنََٓشۡٓٓٱلِۡكَتَٰبِٓمه ٓرَُٓثمٓهٓءٖ ونَٓٓإََِلَٰ  ٣٨ٓب ِِهۡمُُٓيََۡشُ

ويا هلل تعالى العجب كيف يقول باحتمال ديوان . (37")

بياته
أ
ن ا الكـثيرة،المعاني  المتنّبي وا

 
لّنبّي ول يقول باشتمال قرا

ياته،-صّلى هللا عليه وسّلم –
 
ل هو كالم رّب العالمين المنزّ  وا

على خاتم المرسلين على ما شاء تعالى من المعاني المحتجبة 

وراء سرادقات تلك المباني... بل ما من حادثة ترسم بقلم 

ن العظيم إشار 
 
 وفي القرا

ّ
هو ة إليها فالقضاء في لوح الّزمان إل

المشتمل على خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس 

فهذا هو مذهبه الذي يدعو إليه من خالل  (38الجبروت")

يل الّدلو الحّجة العقلّية وإقامتهعرضه لقضّية الّظاهر والباطن 

ني.
 
ٓالقرا

، اّتجاهات وتنّوعهاوليس اختالف كـتب الّتفسير 

 
ّ
اود ير  يّدعي كّل امتالكها،التي  جريا وراء الحقيقة ومذاهب، إل

 المحاّج بوساطتها المحجوج عن عقله وقلبه بغية إقناعه بها

وهو" تنازع على سيادة المطلق  وصول به إلى الّثقة واليقين،

الذي ُتساس بتوهمات امتالكه إرادات  ... المنشود

ن التي يورد  (. ومن39المعتقدين")
 
ذلك قضّية خلق القرا

نها قوله:
أ
وردها  بشا

أ
ظّنك "ا

أ
سلوب عجيب وتحقيق غريب ل ا

أ
با

ليه،
 
بشبه بدر  ول نّورت بصرك شّنفت سمعك بمثل ل

 (.40لياليه")

سلوبه العجيب وتحقيقه  
أ
وبذلك يسّيج المتلّقي با

إلى سعة اّطالعه وتبّحره في  مشيرا بذلك ،وتدقيقه الغريب

سلوب تركيباالعلوم وامتالكه ناصية الّلغة 
أ
د فال يج وعرضا، وال

 وهو يذعن ويسّلم له في كّل ما يعرضه 
ّ
المحجوج نفسه إل

فكاره.
أ
 ويذهب إليه من بنات ا

ّن  والقضّية هذه ليس من الّسهل الخوض فيها،
أ
ذلك ا

رباب 
أ
على اختالف نزعاتهم  العلم والّتفسيرمن سبقه من ا

توا فيها بعلم الّرواية 
أ
ا لم الّدراية وهذوفّصلوا فيها الكالم وا

قوام يمنعه من محاجته
أ
رائهم يقول:"... ا

 
م وإثبات فساد ا

غراضهم، تشابهت قلوبهم
أ
ساليبهم، واّتحدت ا

أ
 وإن اختلفت ا

نا بحوله تعالى راّد لعتراضاتهم بعد نقلها،
أ
ل وغير هّياب  وها ا

سد، وجل،
أ
هلها فالبعوضة قد تدمي مقلة ال

أ
 وإن اّتسع علم ا

حد")
أ
 (41وفضل هللا تعالى ليس مقصورا على ا
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 وقول حقيق، وتفصيل دقيق، طويل،وبعد عرض 

لوسي بمتلّقي خطابه إلى ماء معين ل غور فيه " نعم 
أ
يصل ال

ناسا،
أ
سهر ا

أ
 توفيق كم ا

ّ
كـثر  البحث دقيق ل يرشد إليه إل

أ
وا

ثار فتنة، وسواسا،
أ
ورث محنة، وا

أ
قواما، وا

أ
مامً  وسجن ا  :اوَامَّ إ 

راٌم شّط مرمى العقل فيه          ودون مداه بيٌد ل  يدتب م 

تينا فيه بلّب الّلباب،
أ
 ولكن بفضل هللا تعالى قد ا

صحاب،
أ
شكل  وقد اندفع به كـثير وخالصة ما ذكره ال

أ
مّما ا

قوام،
أ
 (42وخفي على إفهام ذوي اإلفهام") على ال

وبهذا الّطرح تنجلي الحقيقة، ويندفع اإلشكال بفضل 

وائل من ذوي 
أ
تى بما لم تستطعه ال

أ
هذا الفارس الهمام الذي ا

فهام
أ
ن، ال

 
لةسيما  في قضّية خلق القرا

أ
ّنها مسا

أ
ضاع هدف  وا

 فكان دونها بيد ل تبيد. العقل في تحصيلها،

مر الذي يصيب مرًمى في استراتيجيا الّطاعة 
أ
ال

طمئنان القاضية راء وبتمكين الحقائق المعروضة " وال 
 
ال

يؤمن بها ويعمل  وطة على كيانات الجمهور،المبس

 .(43بتعاليمها")

مر على الجهة التي  ولّما كان
أ
 لالّتنازع حو قّدمنا كانال

امتالك الحقيقة محّركا للخطاب الحجاجي الذي اّتخذه 

 إقناع متقّبليهم. و المفّسرون مطّية إلثبات عقائدهم

 الوظائف الحجاجّية/ا رابع  

 ّدحض  والدم   اله /1

راءو تقوم وظيفة الهدم بتقويض 
 
معتقدات و انتقاد ا

فرزت رّسختها
أ
ّية لعربها الّثقافة امؤّسسات العتقاد الّسابقة التي ا

ني بما و اإلسالمية،
 
التي حاولت كّل منها إنطاق الّنّص القرا

صحا توّجهاتها فنجدو هائيخدم مباد
أ
لوسي مفّسرا يرّد على ا

أ
ب ال

رسطوو " :قائالً  الّنظرو الّدراية
أ
ّما من صرف عمره بوساوس ا

أ
 ا

فهو بمعزل  على ريش الّطواويس، اختار شوك القنافدو طاليس

إدراك ما تضّمنه من العجب و عن فهم غوامض الكـتاب

 .(44) العجاب

ّنه ول يخفى
أ
من نحا نحوهم عن و يخرج المعتزلة ههنا ا

فهم كـتاب هللا العظيم لشتغالهم بما جاءت به الفلسفة 

ن الكريم.و اليونانّية
 
 تطبيق قوانينها على القرا

ثرو مجرى الّروايةينكر على  كما نراه 
أ
في القضّية  ال

ّن علم الّتفسير ذاتها بقوله:
أ
 " والعجب كّل العجب مّما يزعم ا

إلى  لم ينظرو مضطّر إلى الّنقل في فهم معاني الّتراكيب،

ّن ما وردوتنّوعها و اختالف الّتفاسير
أ
صّلى هللا  –عنه  لم يعلم ا

حمر") -عليه وسّلم
أ
خذ ،(45في ذلك كالكبريت ال

أ
ه على فما يا

تفسير معاني كـتاب في بوجوب الّنقل  هذا المجرى هو قوله 

ّن ما ورد عنهو هللا،
أ
نْزر  -سّلمو صلى هللا عليه -يحاججهم با

حمر،
أ
ن و قليل بل هو كالكبريت ال

 
لو كان كّل معنى في القرا

 تنّوعت،و له ما يفّسره من الحديث لما اختلفت الّتفاسير

ّمة بالّنقل، كـتفتل و
أ
 هللا المؤمنين القتال.لكـفى و ال

صحاب هذا التّيار، و
أ
لوسي محاججا ا

أ
نازعا  يذهب ال

  حيث، كبرائهمو شيوخهم ب مشّهرا عنهم ثوب القداسة بالكلّية،

ن  يقول
 
تشنيع ابن  ": في معرض حديثه عن قضّية خلق القرا

ي في قضّية خلق ابن القّيم...و تيمية
أ
على من خالفهم الّرا

و طنين
أ
ن صرير باب ا

 
فضالء  إن كانواو همو ذباب، القرا

ء مدّققينمحّققين 
ّ
جال

أ
فكارهم وا

أ
 لكّنهم كـثيرا ما انحرفت ا

نظارهمو
أ
ّمة، اختلطت ا

أ
ئّمةو فوقعوا في علماء ال

أ
كابر ال

أ
 ،ا

 الّتسخيف تجاوزوا فيو الّتشنيعو بالغوا في الّتعنيفو

ولول الخروج عن الّصدد لوّفيتهم الكيل صاعا  .الّتفظيعو

 لعّلمتهم كيفو مت إليهم بما قّدموا باعا بباع،تقّد ـلو بصاع،

لعّرفتهم كيف ينتهي المراء بال و يكون الهجاء بحروف الهجاء،

 .(46مراء")

راءو الهدم ةوظيف ضوء ما تقّدم تبرز على 
 
 الّدحض لال

عن مثل  ذلك بغرض إقناع المتلّقي باإلعراض كّل و  المناوئة

لوسّي،و هذه الّطروحات
 
 ما حّتى يكون كّل  تقّبل الّطرح ال

و مؤّول قول منتهيا،
أ
 برهانا قاطعا.و يذهب إليه مفّسرا ا

لوسي ل يبعد متّلقيه باإل والشيء الجدير
أ
ّن ال

أ
شارة ا

شركه معه في مواطن عديدة ،يقصيهو عن الخطاب
أ
 بل لطالما ا

لوسي لكالم المعتزلة في  عبر صيغ مختلفة،و
أ
فبعد طرح ال

ن يقول مولجا 
 
ل و " متلّقيه داخل الخطاب:قضّية خلق القرا

ظّنك تحوجني إلى الّتفصيل بعدما 
أ
بل  الجميل، وعاه فكركا

قوال الّشنيعة التي هي لديك ول تكّلفني ردّ 
أ
خذت هذه ال

أ
 إذا ا

 .(47العناية بيديك كسراب بقيعة")

خر نجد قوله: وفي موضع
 
ّن و " ا

أ
ْمت  ا ل  مّما ذكرناه ع 

ي -الّسابعالقلب يميل إلى هذا 
أ
حرف الّسبع ا

أ
ّن المقصود بال

أ
ة ا

ىو فافهم ذاك -الّلغات
ّ
ّن و .(48داك")هُ  هللا يتول

أ
 غير خاف ا

إذعان المتلقي/  الستدراج بغية تحقيقهذا من باب 

 المحجوج.
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 الّترشيح /2

خرى هي وظيفة  الّدحض وظيفةو بالهدم ترتبط
أ
ا

جله تّم الّدح الّترشيح التي يتّم 
أ
 ضفيها طرح البديل الذي من ا

وتمضي  الحجاجّية، هي وظيفة " تذهب بالمقاصدو ،اإلقصاءو

على المراتب التي ينجّر عنها ان ضماراتباإل
أ
خراط اإلقناعّية إلى ا

واإلسناد  الجمهور في سياق ما بناه الّترشيح المقالي،

 . (49)"المقامي

لوسي
أ
ما كالم الّسادة و": وهذا ما يظهره قول ال

أ
ا

ن فهو من والصّ 
 
باب اإلشارات إلى دقائق تنكشف فية في القرا

رباب الّسلوك")
أ
كذا قوله: " فاإلنصاف كّل اإلنصاف و  (50على ا

ا مّية الّتسليم للّسادة الّصوفّية الذين هم مركز للّدائرة المحّمد

 واّتهام ذهنك الّسقيم فيما لم يصل لكـثرة العوائق هم عليه،

 .(51")العالئق عليهو

لوسي بما هو  افيل نج
أ
ّن ال

أ
الّصواب بعد هذا إن قلنا ا

دخل مناوئيه دائرة الّتهام،
أ
في حين  بّين مثالبهم،و محاّج ا

صحاب مجرى اإلشارة
أ
و ا

أ
 ،البصرو خّلص الّسادة الّصوفية ا

نهم، فهو بذلك ينفي خطاباتو فرفع مقامهم
أ
على من شا

أ
 ا

سيري، ـفــهو المسكوت عنه في خطابه التّ و يعلي مقامات،و

لهمه رّبه بما لم يظفرويف ل ك
أ
ب به في كـتا هو المحاّج الذي " ا

غلق ممّ و الّتفسير، من دقائق
أ
علق على ما ا

أ
 به ظفر لم يتعّلقا ا

 .(52كّل ذي ذهن خطير")

البصر طبقة و شارةإلمجرى اجعل من  فالّترشيح إذن

هو ما يجب على و معانيهو راده،مصطفاة، تفهم عن هللا ُم 

خذ بهالمحجوج الّتسليم له 
أ
 .وال

 ة               خاتم

ّن الخطاب الّتفسيرّي في روح 
أ
جماع القول مّما سبق ا

ظهره  خطاب حجاجي بامتياز، المعاني،
أ
مر بما ا

أ
تعّلق ال

أ
سواء ا

م بما
أ
ضمره.  الخطاب ا

أ
 ا

لوسّي بما هو محاّج،
أ
ّن ال

أ
حّصل من وراء  ذلك ا

غايته الكامنة في جعل العقول تذعن لما  العملّية الحجاجّية

ليات المحاججةو ذلك عبر وسائط تسّلم به،وو يطرح عليها
 
 ا

 التي تنّوعت حسب ما يقتضيه المقام.و المستخدمة

مر الذي جعله يسّجل مرمى في استراتيجيا 
أ
ال

طر تحصيل الّطاعةو الّتصديق
أ
 المنطلقاتو، من خالل ال

احل تمّر العملّية الحجاجّية عبر مر بذلك و ،الّتقنيات المّتبعةو

 بالتّ 
ّ
حابيل ل فكاك منها إل

أ
 مسليليجد المتلّقي نفسه واقعا في ا

 .الستجابةو

خيرا
أ
إّن عملنا في هذا المقال ل يعدو كونه مجّرد  ،وا

نها  ثابتة نتائج يقينّيةمقاربات ل تّدعي الوصول إلى 
أ
بل إّن شا

ن الّدراسات الّلغوية
أ
دبية و شا

أ
إذ  اإلنسانّية عامة،و ،خاصةال

 .ُمقاربةو هي نسبّية
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 لهوامشا
حمد حيدر، لسان العرب، ابن منظور: .1

أ
 .260إلى 257ص من ،2م ،2ط ،2009،بيروت لبنان دار الكـتب العلمية تحقيق عامر ا

حمد ابن   .2
أ
 .278 -277ص  ،3ط ،2011لبنان، بيروت، دار الكـتب العلمّية، مقاييس الّلغة، فارس:ا

 .70، ص2010لبنان، بيروت، دار الفكر، المقرئ الفّيومي: المصباح المنير، .3
ردن، إربد عالم الكـتب الحديث، مجالته،و الحجاج مفهومه: حافظ إسماعيلي علوي .4

أ
 .02ص ،1ج ،2010ال

طرهعبد هللا  .5
أ
رسطو إلى اليوم،و منطلقاتهو صولة: الحجاج ا

أ
هم نظريات الحجاج في الّتقاليد الغربّية من ا

أ
لبحث في افريق  تقنياته ضمن ا

داب إشراف حّمادي صّمود البالغة،
 
 .298تونس، ص مّنوبة، العلوم اإلنسانّية،و الفنونو جامعة ال

 .298 ص المرجع نفسه، .6
 .298ص  المرجع نفسه، .7
 .299 ص المرجع نفسه، .8
 .299ص  المرجع نفسه، .9

 .04 ص الحجاج مفهومه ومجالته، :حافظ إسماعيلي علوي .10
 .04 ص المرجع نفسه، .11
و الّتكوثر العقلي،و الّلسان طه عبد الّرحمان: .12

أ
  .266، ص1البيضاء، طالّدار  المركز الّثقافي، الميزان ا

طره :عبد هللا صولة .13
أ
 .306 ص تقنياته،و منطلقاتهو الحجاج ا

لوسي:شهاب  .14
أ
ن العظيم روح المعاني في تفسير الّدين ال

 
ر الحديث دا سّيد إبراهيم عمران،و تحقيق محّمد الّسّيد الّسبع المثانيو القرا

 .21ص ،1م ،2005القاهرة.
 .21ص المرجع نفسه، .15
فكاره الخاّصة، في حالة القتناع يكون فالمرء فرق ما بين اإلقناع والقتناع، .16

أ
قنع نفسه بواسطة ا

أ
ّما في حالة اإلقنا  قد ا

أ
هم الذين  ع فإّن الغيرا

طره ومنطلقاته وتقنياته ينظر)دائما يقنعونه 
أ
 .(عبد هللا صولة، الحجاج ا

ويل،و الحقيقةو علي الّشبعان: الحجاج .17
أ
فاق الّتا

 
 .375ص، 01، ط 2010، بيروت لبناندار الكـتاب الجديد،  ا

لوسي: روح المعاني، .18
أ
 .6ص ،2م ال

 .9 – 8 ، ص5، ط2004القاهرة، مكـتبة الخانجي تحقيق محمود شاكر، دلئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني:  .19
دب عبد الفّتاح كيليطو: .20

أ
دب العربي -الغرابةو ال

أ
باعة -دراسات بنيوية في ال ليعة للطّ ص  ،3ط ،1997لبنان، بيروت، الّنشر،و دار الطّ

76. 
دبيدراسة في نتاج  الّتداولّية،و عّباس حّشاني: خطاب الحجاج .21

أ
ردن، إربد، عالم الكـتب الحديث، ابن باديس ال

أ
 .01ص ،1ط ،2014ال

ن الكريم، الّشاهد الّشعري في تفسير عبد الّرحمان بن معاضة الّشهري: .22
 
هميته القرا

أ
ثرهو ا

أ
مكـتبة  ه،بمناهج المفّسرين في اإلستشهاد و ا

 .86 ، ص2010الّرياض، الّسعودّية، المنهاج للّنشر والّتوزيع،
اهر بن .23  .18ص 1ج ،1984تونس، الّدار الّتونسّية للّنشر الّتنوير،و عاشور: الّتحرير الطّ
 .18ص المرجع نفسه، .24
  سورة البقرة: .25

 
 .15 : ا

لوسي: .26
أ
 .234ص  ،1م روح المعاني، ال

 .239والّتداولّية، صعّباس حّشاني: خطاب الحجاج  .27
 .241ص ،1ط ،2013لبنان، بيروت منشورات ضفاف، بالغة اإلقناع في المناظرة، عبد الّلطيف عادل: .28
ويل،و الحقيقةو الّشبعان: الحجاج على .29

أ
فاق الّتا

 
 .415ص ا

لوسي: .30
أ
 .24ص  ،1م روح المعاني، ال

 .24نفسه، صالمرجع  .31
فاق  على .32

 
ويل، صالّشبعان: الحجاج والحقيقة وا

أ
 .415الّتا

لوسي: روح  .33
أ
 .29، ص1المعاني، مال

يات من سورة الّروم: .34
 
 .04إلى  1 ال

نبياء: .35
أ
: سورة ال

 
 .105 ا

نعام:سورة  .36
أ
: ال

 
 .154 ا

نعام:سورة  .37
أ
  ال

 
 .38 : ا

لوسي: روح المعاني، .38
أ
 .29ص ،1م ال

ويل،و الحقيقةو الّشبعان: الحجاج على .39
أ
فاق الّتا

 
 .494 ص ا

لوسي: روح المعاني، .40
أ
 .33 ص ،1م ال

 .41 ص المرجع نفسه، .41
 .44 ص المرجع نفسه، .42
ويل،و الحقيقةو الّشبعان: الحجاج على .43

أ
فاق الّتا

 
 .295 ص ا
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لوسي: روح المعاني، .44
أ
 .28ص ،1م ال

 .28ص المرجع نفسه، .45
 .44ص المرجع نفسه، .46
 .46ص المرجع نفسه، .47
 .48ص المرجع نفسه، .48
ويل،و الحقيقةو الّشبعان: الحجاج على .49

أ
فاق الّتا

 
 .366ص ا

لوسي: روح المعاني، .50
أ
 .28 ص ،1م ال

 .30 ص المرجع نفسه، .51
 .22 ص المرجع نفسه، .52
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  الملخص

هم
 
 ، فهيوسيلة إعالمية تتمتع بمصداقية عالية  عّدهب يعالجها التلفزيونالمواضيع االقتصادية التي  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ا

خرى، خاصة الوسائل التابعة للقطاع العمومي في الجزائر، فهي
 
 تجمع بين الصورة والصوت والحركة، ولها مكانة هامة بين وسائل اإلعالم اال

تسير وفق طابع عمل إعالمي تقوده السلطة، مما يجعل الشبكة البرامجية للقنوات العمومية  تختلف عن تلك الموجودة في القنوات الخاصة، 
ا جعلنا نبحث في معطيات الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة وكيف تقوم بمعالجة المواضيع االقتصادية، من خالل تطبيق تقنية وهو م

، وتم تقسيم محتوى 30/06/2017إلى غاية  03/09/2016تحليل المحتوى على عينة من الشبكة البرامجية لهذه القناة في الفترة الممتدة من 
ن الشبكة البرامجية لقناة هذه الشبك

 
ة إلى فائت الشكل وفائت المضمون، وبعد القيام بالدراسة التحليلية )الكمية والكيفية(، تم التوصل إلى ا

الحصص التي تعنى بمعالجة المواضيع االقتصادية، وقد تنوعت هذه المواضيع لتشمل القطاع المالي  عديدالجزائرية الثالثة تتضمن 
 الصناعي والتجاري، قطاع الخدمات، القطاع الزراعي وكذا القطاع القانوني لإلقتصاد.والمصرفي، القطاع 

 الشبكة البرامجية. التلفزيون،اإلعالمية، اإلعالم االقتصادي،  المعالجة :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Cette étude vise à relever les sujets économiques les plus importants qui sont traités par la télévision algérienne. 

Cette dernière ; qui est considérée comme un média très crédible qui combine l'image, le son et le mouvement et qui a une 

position importante parmi les autres médias affiliés au secteur public en Algérie, fonctionne selon un travail médiatique 

dirigé par l’état ce qui fait que le réseau de programmes diffère de celui des chaînes privées. C’est ce qui nous a amené à 

vouloir rechercher les données du réseau de programmes de la troisième chaîne algérienne et savoir comment elle aborde 

les problèmes économiques. Ainsi, en appliquant la technologie d'analyse qualitative et quantitative de contenu à un 

échantillon du réseau de programmes de cette chaîne pour la période du 03/09/2016 au 30/06/2017 et en divisant le 

contenu en catégories de forme et de contenu, il a été conclu que le réseau programmatique de la troisième chaîne 

algérienne comprend de nombreuses émissions qui abordant de variantes questions économiques et qui incluent différents 

secteurs: financier et bancaire, industriel et commercial, agricole ainsi que le secteur juridique de l'économie. 

Mots clé : Traitement des médias, Médias économiques, Télévision, Réseau programmatique. 
Abstract  

This study aims to find out the most important economic problems dealt with by television, a very credible medium 

that combines image, sound and movement, and that has an important position among other media, in particular the means 

affiliated with the public sector in Algeria. It functions according to a tele-communicational work, which makes it differ, as a 

public channel, from the other private channels. The data of the network of programs was sought in the third Algerian 

channel. This study is based on answering how this channel addresses economic problems, by applying content analysis 

technology to a sample of the program network. The first phase covers the period from 03/09/2016 to 30/06 / 2017. The 

content of this network was divided into “form” categories and “content” categories. after having carried out the analytical 

study (quantitative and qualitative), it was concluded that the programmatic network of the third Algerian channel includes 

many actions addressing economic issues that vary to include the financial, the banking, the industrial, the commercial, the 

services, and the agricultural sectors as well as the legal sector of the economy. 

     Keywords: Media processing, Economic media, Television, Programmatic network 
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شكالية الدراسة .1  ا 

البرامج التلفزيونية مؤشرا هاما للكشف عن  ّد تع

معا، كما  باالتصالطبيعة عمل المؤسسة اإلعالمية والقائم 

يضا عامال مهما لحمل ونقل القيمة والصورة والرمز،  ّد تع
 
ا

حيادية وإنما تتحكم فيها  غير إعالميةوبهذا فالبرمجة عملية 

مام 
 
عدة عوامل مؤسساتية، وثقافية وقيمية، وإيديولوجية... وا

الف 
 
التطور الهائل لتكنولوجيا البث واالستقبال وتنافس ا

يالبرامج اإلعالمية، 
 
ذواق والقيم والعادات  ا

 
الف اال

 
تنافس ا

صبح من الضروري 
 
والتقاليد للوصول إلى الجمهور المتلقي، ا

رضية معرفة نوع 
 
البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية) اال

 والفضائية(، والحجم الساعي المخصص لها.

كبر 
 
هم وا

 
حد ا

 
هذا وتمثل الصناعة التليفزيونية ا

كبر 
 
الصناعات االقتصادية في دول العالم حيث تتمركز ا

كبر المدن 
 
إستديوهات التصوير واإلخراج التلفزيوني في ا

صصت لها ميزانيات ضخمة وكوادر اإلعالمية عالميا، كما خ

همية وحساسية البث 
 
محترفة في القطاع اإلعالمي ما يبرز ا

كبر قدر من نسب 
 
التلفزيوني الذي تعمل مضامينه على رصد ا

المشاهدة، من خالل التنويع في المادة اإلعالمية واالستفادة 

خرى فظهر اإلعالم السياسي الذي 
 
من مخرجات العلوم اال

على علوم  القائموم السياسية واإلعالم الديني يعتمد على العل

على علم  المؤّسسالدين والشريعة، واإلعالم االجتماعي 

على علم البيئة، واإلعالم  المعتمداالجتماع، اإلعالم البيئي 

جندة 
 
االقتصادي باالعتماد على علم االقتصاد، مرتبة داخل ا

ساس السياسة اإلعالمية للقناة 
 
محل البث إعالمية قائمة على ا

هميته بالنسبة للمشاهد 
 
وكذا قابلية الموضوع للبث ومدى ا

كما يتم ترتيب هذه المواضيع حسب المنطقة الجغرافية من 

محلية وطنية، عربية، ودولية، حيث بات ترتيب المواضيع 

همية بالغة لدى  ذاداخل الشبكة البرامجية للتلفزيون 
 
ا

السياسة المتلقي ومنه يتم برمجة البرامج التي تخص 

واالقتصاد في توقيت الذروة، لخصوصية هذا التوقيت وارتفاع 

سعار اإلعالنات 
 
الرتفاع نسب المشاهدة، وبالتالي  نتيجة ا

تتحدد من خالل هذه العناصر مضمون الشبكة البرامجية 

ن اإلعالمي والمتتبع لخصائص 
 
التلفزيونية، فالمطلع على الشا

همية بنا
 
ء المعلومة بالنسبة البث التلفزيوني يعي جيدا ا

ثير 
 
للمشاهد فبعد تجاوز المجتمعات التقليدية ونظريات التا

صبح االهتمام 
 
عناصر جذب انتباه بالمباشر في اإلعالم، ا

المتلقي، والسعي للمحافظة على نسبة مشاهدة عالية، في 

حيان تبث 
 
ظل تعدد المؤسسات اإلعالمية، التي في غالب اال

سسو المادة اإلعالمية ذاتها،
 
على كيفية تصنيف  هذا يتا

هم المواضيع 
 
نية، ولعل من ا

 
خبار والمواضيع اال

 
ومعالجة اال

ذات االهتمام المشترك بين الجمهور المتلقي والتي عادة ما 

سد 
 
خذ حصة اال

 
تباطها العميق بالحياة اليومية للمواطن ر التا

الجزائري، هي المواضيع االقتصادية، حيث يعد اإلعالم 

ن لعملة واحدة، ففي الجزائر هناك ارتباط واالقتصاد وجها

هم وسيلة إعالمية ال تزال 
 
وثيق بين مخرجات التلفزيون كا

 تقبع تحت هرم السلطة والقطاع االقتصادي. 

كما ترتبط الصناعات االتصالية اإلعالمية بعالقة  

نها تندرج في صلب بنية االقتصاد 
 
جدلية مع االقتصاد، بل ا

جهزة والخدمات العالمي، بوصفها صناعة ا
 
لمضامين واال

لذا فإن اإلعالم االقتصادي هو اإلعالم الذي يعنى  1والمفاهيم،

حداث والظواهر والتطورات في الحياة 
 
ساسا بمعالجة اال

 
ا

ثير في مسارات 
 
االقتصادية بجوانبها المختلفة والهادف إلى التا

فكار 
 
التطور والتغيير في الحياة االقتصادية بما يعبر عن ا

التي تمتلك هذا اإلعالم وتوجهه بما يخدم مصالحها، القوى 

هذا ويهتم اإلعالم االقتصادي بتغطية النشاطات التي تخص 

خبار التراكمات االقتصادية ) عائدات وطنية، استهالك، 
 
ا

سواق المالية 
 
خبار اال

 
استثمار، تصدير، استيراد...الخ(، وكذا ا

خبار عالقات الصرف، لذا فإن المواضيع االقتص
 
ادية التي وا

تسعى الوسائل اإلعالمية وفي مقدمتها التلفزيون على تغطيتها 

ن المجال االقتصادي يتضمن عدة مجاالت خدمات، 
 
تتنوع ال

لف كل منها من محاور 
 
تجارة، صناعة، زراعة....الخ، ويتا

همية 
 
كيد ا

 
عديدة تشكل محل اهتمام الجمهور المتلقي، لتا

جندة هذه  كيفيةالقضايا االقتصادية ال بد من معرفة 
 
بناء ا

القضايا في الشبكة البرامجية التلفزيونية، حيث تضم 

المنظومة التلفزيونية االقتصادية، جميع المواد والبرامج 

هميتها 
 
ركان المتخصصة بالحياة االقتصادية، وتقاس ا

 
واال

 بحجم معالجتها وتغطيتها من التلفزيون. 

لفزيون وحول اإلطار التحليلي لهذه الدراسة، كان الت

الجزائري بقناته الثالثة مجاال لتحليل الشبكة البرامجية حيث 

خصوصية البث التلفزيوني لهذه القناة  لىوجب الوقوف ع

ها قناة عمومية ما يدعم العالقة بين مضامينها اإلعالمية ّد بع

االقتصادية وخطها االفتتاحي، كما تفرض خصوصية المجال 

ة به والجمهور المتلقي االقتصادي وكذا المواضيع ذات الصل
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جندتها 
 
جندة خاصة بها مقارنة با

 
للمادة اإلعالمية التلفزيونية ا

 لباقي المواضيع المطروحة على قائمة شبك تها البرامجية. 

فمع اختالف وتنوع القنوات التلفزيونية عمومية كانت 

مام 
 
و خاصة، سعت القناة الجزائرية الثالثة على حجز مكانها ا

 
ا

 Jeanمثيالتها وطنيا وعربيا، تجسيدا لمقولة  الكم الهائل من

Pierre Paulقول لك من  هو " قل لي ما
 
 يستمعبرنامجك، ا

جندة إعالمية خاصة  2ويشاهدك" إليك
 
من خالل صياغة ا

ولويات المتلقي للمضامين 
 
خرى في ترتيب ا

 
تساهم هي اال

شكال المادة الخبرية لها 
 
االقتصادية وتتنوع بذلك قوالب وا

 روبورتاجو  إخبارية وحوارية ومجالت اقتصاديةمن برامج 

وغيرها، ستكون محل تحليل هذه الدراسة، ما يجعلنا نطرح 

تي:
 
كيف عالجت قناة الجزائرية الثالثة  التساؤل الرئيسي اال

قتصادية المدرجة ضمن شبك تها البرامجية؟   المواضيع ال 

 .تساؤلت الدراسة2

ولإلجابة على سؤال اإلشكالية، تم وضع مجموعة من 

سئلة الفرعية الخاصة بفائت التحليل، جاءت على النحو 
 
اال

تي: 
 
 اال

ولتها الشبكة البرامجية الخاصة  -
 
همية التي ا

 
ماهي اال

 بقناة الجزائرية الثالثة للبرامج االقتصادية؟

هم الموضوعات االقتصادية التي عالجتها هذه  -
 
ماهي ا

 البرامج؟

برز  -
 
 االقتصاديةفي البرامج  الشخصيات الفاعلةماهي ا

 الشبكة البرامجية للقناة الجزائرية الثالثة؟ ضمن

نواعماهي  -
 
المعتمدة في المعالجة  الصحفية اال

 للقناة محل الدراسة؟ االقتصاديةاإلعالمية للبرامج 

همية الدراسة3
 
هميتها من .ا

 
: تك تسي هذه الدراسة ا

همية 
 
الموضوع الذي تناقشه في إطارها التحليلي، حيث تقف ا

همية المواضيع االقتصادية ضمن الشبكة البرامجية 
 
عند ا

ولويات بناء 
 
التلفزيونية، كما تسعى إلى الوصول إلى تحديد ا

جندة اإلعالمية انطالقا من معرفة حصة المواضيع 
 
اال

، ثةبرامجية لقناة الجزائرية الثالاالقتصادية ضمن الشبكة ال

ن 
 
معالجة وسائل الدراسات التي تناولت وفي هذا اإلطار نجد ا

، ما خاصة بالجزائرنوعا ما  قليلة االقتصاديةاإلعالم للمواضيع 

همية هذه الدراسة في الرصيد العلمي.
 
 زاد من ا

هداف الدراسة: 4
 
جاءت هذه الدراسة للوقوف عند .ا

جملة من النقاط التي تحاول من خاللها اإلجابة على 

اإلشكالية المطروحة، حيث تسعى إلى تحقيق مجموعة من 

برزها: 
 
هداف من ا

 
 اال

همية عملية البرمجة التلفزيونية التي يتم من  -
 
رصد ا

جندة اإلعالم االقتصادي لقناة الجزائرية الثالثة.
 
 خاللها رسم ا

ن  -
 
الوقوف عند عدد البرامج التي تعنى بالشا

 االقتصادي ضمن شبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة.

معرفة الفترة الزمنية وكذا توقيت بث البرامج  -

جندة 
 
 لقناة الجزائرية الثالثة. اإلعالميةاالقتصادية ضمن اال

جرا .5  ءات المنهجية للدراسة التحليليةال 

 
 
 نوع ومنهج الدراسة -ا

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث والدراسات 

الوصفية التي تهتم بدراسة الظواهر اإلعالمية في وضعها 

الراهن وال تقف عند حد الوصف والتشخيص، بل تتجاوز ذلك 

وصف العالقات السببية ومحاولة الكشف عن طبيعة هذه  إلى

  3العالقات.

وقد تم استخدام منهج المسح اإلعالمي ضمن هذه 

ة بهدف معرفة مضمون قناة الجزائرية الثالثة التابعة الدراس

هم اقتصاديةللتلفزيون العمومي الجزائري من برامج 
 
، وما هي ا

التي تعالجها هذه البرامج، من خالل  االقتصاديةالمواضيع 

القيام بتحليل محتوى الشبكة البرامجية لهذه القناة من ناحية 

 الشكل والمضمون.

داة الدراسة -ب
 
 ا

اعتمدت هذه الدراسة في إطار منهج المسح اإلعالمي 

داة على
 
التي سيتم استخدامها في ، "تحليل المحتوى" ا

الدراسة التحليلية، ، لجمع البيانات الكمية والنوعية، بهدف 

 إبرازو التساؤالت المطروحة،و مشكلة البحث اإلجابة على

همية البرامج التلفزيونية االقتصادية ضمن الشبكة البرامجية 
 
ا

لقناة الجزائرية الثالثة، وتحديد ما تتضمنه من معطيات 

ولويات المتلقي لها، من خالل 
 
اقتصادية تساهم في ترتيب ا

داة مضمون تحليل 
 
هذه الشبكة باالعتماد على مخرجات ا

نجرس"، حيث ذهب "حتوىتحليل الم
 
  موريس ا

 
ن إلى: ا

تقنية غير مباشرة تستعمل في منتجات  هو تحليل المحتوى

و 
 
فراد ا

 
و سمعية بصرية، صادرة من ا

 
و سمعية ا

 
مك توبة ا

 4مجموعة والتي يظهر محتواها في شكل مرقم.
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 عينة الدراسة  -ج   

عينة الدراسة هي عبارة عن عدد محدود من المفردات 

التي سوف يتعامل معها الباحث منهجيا"، حيث تسمح 

المعاينة بدراسة مجتمع البحث عبر دراسة عدد محدود من 

نها تتماثل معه في خصائصه وطبيعته،
 
ساس ا

 
 5وحداته على ا

 وهذه الدراسة تقتضي تحديد العينة وفقا لثالث مستويات.

ول: مستوى العينة الخاص  -أ
 
المستوى ال

و الوسيط:
 
وهو عبارة عن تصنيف المصادر  بالمصدر ا

 
 
نها تمثل المجتمع اإلعالمية التي تحقق ا

 
ي ا

 
هداف البحث ا

صلي للدراسة
 
ن مجتمع الدراسة يتمثل في  ،اال

 
القنوات علما ا

 ة. ، وهذا المستوى يمثل مجتمع الدراسالتلفزيونية العمومية

قناة الجزائرية الثالثة  اختيارووفق هذا المستوى تم 

تية: 
 
 وفق المعايير اال

نتماء)الملكية(: - تنتمي هذه القناة  معيار ال 

 لسلسة القنوات التابعة للتلفزيون العمومي الجزائري.

تبث قناة الجزائرية الثالثة عبر كامل  معيار البث: -

 التراب الوطني.

قناة الجزائرية الثالثة هي قناة ناطقة  معيار اللغة: -

 .باللغة العربية وهي اللغة الرسمية في الجزائر

قناة الجزائرية الثالثة، كونها إحدى القنوات  اختيارتم 

نها تعنى 
 
الناشطة في اإلعالم العمومي بالجزائر، باإلضافة إلى ا

خبار 
 
وطنية كانت  االقتصاديةبتغطية ومعالجة المواضيع واال

و دولية، وهذا بعد 
 
طالع على مضمون الشبكة البرامجية اإلا

التلفزيونية للقناة محل الدراسة ومقارنته بمضمون القنوات 

ين توصلت  ةالخاص
 
ن  الدراسة االستكشافيةبالجزائر، ا

 
إلى ا

ضمن  اقتصاديةالقنوات التلفزيونية الخاصة لم تخصص برامج 

جندتها اإلعالمية، وهذا ما دفع إلى 
 
ية قناة الجزائر اختيارا

ن هذه القناة وفرت لنا إمكانيةالثالثة، باإلضافة إلى 
 
  ا

رشيف 
 
لبرامجية خالل الفترة الممتدة الشبكة االحصول على ا

مما مكن من  ،30/06/2017إلى غاية  03/09/2016من 

 إجراء الدراسة التحليلية.

عداد   -ب
 
المستوى الثاني مستوى العينة الخاص بال

: يتميز البث التلفزيوني لقناة المختارة من هذا المصدر

نواع من الشبكات 
 
الجزائرية الثالثة باعتماده على ثالثة ا

ولى خاصة بالفترة الممتدة من شهر 
 
إلى  سبتمبرالبرامجية، اال

ما تسمى  يفية، والثانية خاصة بالتغطية الصجوانغاية شهر 

وهي خاصة بفصل الصيف تمتد  البرامجية الصيفيةبالشبكة 

وتإلى غاية شهر  نجوامن شهر 
 
والثالثة خاصة بالشبكة  ،ا

، وتمتد لفترة شهر حسب رمضان الفضيلشهر لالبرامجية 

 اختياروعليه تم تاريخ وقوع الشهر الكريم من كل سنة، 

الفترة التي تكون فيها الشبكة البرامجية ثابتة من ناحية عرض 

ولى، من شهر 
 
سبتمبر البرامج االقتصادية وهي الفترة اال

ّن ، فماهو مالحظ 2017جوان لسنة إلى غاية شهر 2016
 
 ا

الشبكة البرامجية لهذه الفترة تقسم إلى عدد من البرامج 

سبوع، كما يتم 
 
يام اال

 
والحصص موزعة بشكل خاص خالل ا

ولتها 
 
همية التي ا

 
تحديد توقيت بثها حسب ما تقتضيه اال

ينة الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة. ومنه كان نوع الع

هدافكونها تحقق  عينة قصديةهنا 
 
المسطرة لهذا البحث،  اال

إلى توفر البيانات الالزمة للدراسة التحليلية في هذه  باإلضافة

 العينة.

المستوى الثالث: مستوى العينة الخاص  -ج

القتصادية المدرجة ضمن الشبكة بمضمون البرامج 

 2016 البرامجية للقناة الجزائرية الثالثة لموسم سبتمبر

بعد اإلطالع على مضمون الشبكة البرامجية : 2017جوان /

 االقتصاديةكل البرامج  باختيارلقناة الجزائرية الثالثة، قمنا 

لتكون محل الدراسة التحليلية، حيث تمكنا من حصر هذه 

 من:برامج ممثلة في كل  5البالغ البرامج نسبة لقلة عددها 

برنامج  ،القتصاديالبديل  برنامج برنامج الحوار القتصادي

برنامج مجلة ، برنامج البيئة ثروة ورهان، رهانات التنمية

نسب في المستهلك
 
سلوب اال

 
. وعليه كان الحصر الشامل اال

عدم صالحية استعمال العينة العشوائية ل االختيارهذا 

البرامج )البحث المنتظمة نظرا لقلة عدد مفردات مجتمع 

 التلفزيونية االقتصادية(. 

عدد واحد من كل برنامج اقتصادي،  اختيار تّم  ومنه 

التي ضمت خمس  صغر حجم العينةإلى  االختيار ويعزى هذا

باإلضافة إلى عدم التمكن من الحصول على  برامج تلفزيونية،

رشيف هذه البرامج التلفزيونية، كون 
 
عداد الخاصة با

 
كل اال

عداد ساب
 
قة لبرامجه التلفزيون الجزائري ال يتيح فرصة تحميل ا

نا إلى القسم التجاري الخاص بمؤسسة 
 
التلفزيونية، وعليه لجا

التلفزيون الجزائري الكائن مقرها ب   شارع الشهداء، بناية رقم 
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ين 508
 
من  اواحد ام لنا عددبمدير القسم والذي قّد  اتصلنا، ا

 كل برنامج. 

مفاهيم التي تتصل جاءت ال تحديد المفاهيم: .6

 بموضوع الدراسة كما يلي: 

 
 
عالمية: .ا  المعالجة ال 

" في اللغة العربية مشتقة منذ من المعالجةكلمة " 

" باللغة الفرنسية، فعندما نقول: traitement" "عالجالفعل" 

صلحه، " عالج المشكلة"
 
ي ا

 
مر، ا

 
، عالجه عالجا 6عالج اال

  7ومعالجة: زاوله وداواه.

الناحية االصطالحية للمفهوم ال : من اصطالحا

عاله، حيث 
 
يختلف ك ثيرا عن التعاريف اللغوية المذكورة ا

يتضمن هذا المفهوم حالة تجريبية على عينة من العينات 

ثير الذي تحدثه تلك التجارب 
 
تجري لمشاهدة ومقارنة التا

ي تجارب من 
 
و عند عدم وجود ا

 
خرى ا

 
ثيرات العالجات اال

 
بتا

ي نوع، والمعالجة 
 
و ا

 
و إجراء يجري بطريقة ا

 
قد تكون مادية ا

ي محفز، ويمكن ضبطها طبقا الحتياجات التجربة.
 
 8ا

عالم .ب  ال 

اإلعالم هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير  

، فاإلعالم يعتبر هنفس ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت

نه ليس تعبيرا ذاتيا من جانب الصحفي 
 
موضوعي، يعني ذلك ا

و المذيع
 
و التلفزيون، وإنما هو تعبير  ا

 
و رجل السينما ا

 
ا

رقام 
 
و اال

 
نه يقوم على الحقائق ا

 
موضوعي خالص بمعنى ا

و عليها معا إذ لزم الحال.
 
 9واإلحصاءات ا

عالمية .ج ستاذ حسن  المعالجة ال 
 
"عماد حسب اال

 هي:  مكاوي"

و الجمهور وقت 
 
و الحدث إلى المتلقي ا

 
"نقل الخبر ا

جوانبه من خالل رسائل إعالمية حدوثه وتغطية جميع 

وبيانات وصور وحقائق، إضافة إلى تفسيرها وتحليلها 

حوال الناس الشخصية 
 
والتعليق عليها ويكون هذا عن معرفة ا

 10والبيئية والقومية والدولية".

بالجمع بين لفظي المعالجة واإلعالم، وإسقاطه        

ن الم
 
ن نقر ا

 
قصود من على الموضوع محل الدراسة يمكننا ا

المعالجة اإلعالمية هي: "المتابعة اإلعالمية التي زاولتها 

و اإلذاعة في تغطيتها 
 
و التلفزيون، ا

 
( ا

 
الصحافة )صحيفة ا

خبار السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
 
لمختلف اال

و هي الطريقة التي تتم من خاللها 
 
والعلمية والدينية...، ا

حداث في
 
و اال

 
سياقها الزمني والموضوعي  عرض الوقائع ا

بعادها المختلفة من خالل الموضوع 
 
وكشف عالقتها وا

هي الموضوع المطروح في  االقتصاديةالمطروح ) المواضيع 

 سياق هذه المعالجة اإلعالمية(.         

عالم القتصادي .د  ال 

نه نشر المعلومة االقتصادية باستخدام 
 
يعرف على ا

تحقيق، مقال، كاريكاتير(  الفنون الصحفية المتنوعة )خبر،

سلوب بسيط يالءم الجمهور المتلقي، وذلك بهدف التوضيح 
 
با

ثير وتكوين اتجاه معين لدى 
 
والتفسير والتحليل والنقد والتا

ي العام والدفاع عن وجهة نظر الوسيلة اإلعالمية تجاه 
 
الرا

حداث والسياسات االقتصادية والسياسة الداخلية 
 
اال

 11والخارجية.

 البرامجيةالشبكة  .ه

إن الشبكة البرامجية عبارة  Monique Trukaيرى  

ن 
 
نظره  ةوجالمسؤول  يفرضعن بناء إرادي وعليه وجب ا

ن يؤثر 
 
نها عبارة عن حوار مع المشاهد وجب ا

 
الخاصة، كما ا

قل
 
و على اال

 
تربيته، بدفعه إلى التفكير  يساهم في عليه ا

حيانا...." 
 
"إذ يجب  ويضيف:وبإزعاج عاداته وبإثارة استيائه ا

و 
 
ذواق ا

 
ن ال تعمل دائما على تتبع اال

 
على الشبكة البرامجية ا

الميوالت الطبيعية للمشاهدين، التي غالبا ما تقود إلى نوع 

و التحديات التجارية التي تعطي 
 
من الركون إلى السهولة ا

ولوية للمشاهدة الكمية..."
 
 .12ا

طار التحليلي للدراسة: 7 بهدف إجراء وصف .ال 

ضوعي وكمي لمضمون عينة الدراسة، قمنا بتصنيف مو

محتويات الشبكة البرامجية للقناة الجزائرية الثالثة إلى فائت، 

تحاول كل فئة من فائت التحليل اإلجابة عن تساؤل من 

تساؤالت الدراسة المتعلقة بمضمون هذه الشبكة من برامج 

اقتصادية، والتحليل الكمي هو ذلك التحليل القائم على 

فسير البيانات تفسيرا كميا، بحساب درجة التكرارات الواقعة ت

في كل فئة من فائت التحليل المتفق عليها، ولهذا سنقوم 

بتحليل مضمون العينة على ضوء فائت التحليل التي تم 

تحديدها مع حساب درجة تكرارها ليتم في النهاية استخالص 

نه محدد ودقيق وصف
 
 لها، وهذا الوصف سيكون كميا ال

يعتمد على عدد التكرارات الواقعة في كل فئة من فائت 

سلوبالتحليل، ومن خالل استخدام 
 
ن من ُيمكّ  الذيالتكرار  ا



  غراف ادليننرص و  رية كتفيمس                                 للمواضيع الاقتصادية عرب التلفزيون دراسة حتليلية للش بكة الرباجمية لقناة اجلزائرية الثالثة املعاجلة الإعالمية

آداب والعلوم الاجامتعية                2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              295                                 جمةل ال

لوصول إلى النتائج الكمية لالمعالجة اإلحصائية للمعطيات، 

هداف الدراسة.
 
 التي تساهم في التفسير واالستدالل وتحقيق ا

     تقسيم وحدات التحليل

هي الوحدات التي يتم عليها وحدات التحليل:  -1

و القياس مباشرة، وهذه الوحدات تتبلور في نموذج بناء 
 
العد ا

رموز المحتوى، تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية وهي 

 كما يلي:

 
 
ك ثر وحدة الموضوع:  -ا

 
تعد هذه الوحدة من ا

الوحدات شيوعا واستخداما في تحليل محتوى المواد 

هم المواضيع االقتصادية اإلعالم
 
ية وتم اختيارها لتصنيف ا

تناوال من البرامج التلفزيونية للقناة الجزائرية الثالثة، حيث 

همها: قطاع الخدمات، القطاع المالي 
 
شملت عدة مواضيع ا

زراعي، والمصرفي، القطاع الصناعي والتجاري، القطاع ال

خرى القطاع القانوني لالقتصاد
 
 تذكر.. ...، ا

والمقصود بها التكرار، ومن ثمة وحدة القياس:  -ب

استخراج النسب المئوية للمقارنة بين متغيرات الدراسة محل 

ّن  ذلكالتحليل، وقد تم اعتماد مقياس الزمن 
 
المضمون  ا

 تم استخدامتلفزيوني مسجل بالصوت والصورة)فيديو(، وقد 

زمن المقياس الدقيقة في عملية التحليل، وهذا لمعرفة 

 مخصص للبرامج االقتصادية.ال

و فائت التحليل:  -2
 
هي التقسيمات والتوزيعات ا

ركان التي يعتمد الباحث وحدات التحليل المتصل إليها في 
 
اال

و  بناءالمادة المدروسة، وهذا 
 
على ما تحدد فيه من صفات ا

وهي على نوعين: فائت  13تختلف فيه من خصائص،

المضمون تجيب عن ماذا قيل؟، فائت الشكل تجيب عن 

 كيف قيل؟ 

ول: فائت 
 
تحديدها حسب طبيعة  تمالمضمون: ا

 الموضوع المدروس كما يلي:

هم المواضيع الموضوع: فئة  -
 
المطروحة  االقتصاديةا

 ضمن الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة.

فئة الشخصيات الفاعلة في المواضيع   - 

اقتصاد والطاقة/ صناعة/ تجارة/ )وزير رئيس/ : القتصادية

نائب:)نائب رئيس مؤسسة،  /الخ( سكن/ سياحة/ العمل/...

و نائب بالبرلمان(، ممثل عن الجمعيات 
 
و شركة، ا

 
ا

االقتصادية، الشركاء االجتماعيون في القطاع االقتصادي، 

محلل اقتصادي/ سياسي، خبير مالي، اقتصادي، نفطي/ 

  ... مهندس

خبار  مصادر الخبر الصحفي: -
 
هي الجهة مصدر اال

 يل: والمعلومات االقتصادية محل التحل

مسؤولون حكوميون، مسؤولون  مصادر رسمية:  -1

نباء،  خبراء ومحللون، عن الجمعيات االقتصادية،
 
وكاالت اال

خرى. 
 
بحاث اقتصادية ا

 
 تقارير وا

البرنامج، مراسل، مندوب،  مقدم ثانوية:مصادر  -2

فراد عاديون(، غير محددة. )عيان مبعوث، شهود 
 
 ا

عرض شكل  ويتم من خاللهاثانيا: فائت الشكل: 

المادة اإلعالمية التي قدمت به ضمن الشبكة البرامجية لقناة 

 الجزائرية الثالثة:

 - :القتصاديةفئة المساحة الزمنية للمواضيع  -

ضمن البرامج ذات  اقتصاديالمساحة حسب كل موضوع 

 .الطابع االقتصادي

مساحة البرامج االقتصادية من المساحة الكلية   -

 .للشبكة البرامجية

نواعفئة  -
 
، تقرير، روبورتاج: خبر، الصحفية ال

 تحقيق، موجز إخباري، مائدة مستديرة.

: اللغة العلمية المتخصصة، فئة اللغة المستخدمة -

مزيج بين )الهجينة العربية الفصحى، اللغة العامية، اللغة 

جنبية(.
 
 العربية واللغات اال

و ال -
 
صور : روبورتاجفئة الصور المصاحبة للتعليق ا

و روبورتاجمطابقة للتعليق وال
 
، صور غير مطابقة للتعليق ا

 .روبورتاجال

عالمية - : فئة الوسائط المستخدمة في المعالجة ال 

رشيف، صور ثابتة، خرائط، رسوم بيانية، 
 
فيديو، صور من اال

 مواقع جغرافية، دون صورة.

 : مؤيد، محايد، معارض.المعالجة اتجاهفئة  -

 تحليل العينة وفقا لفائت المضمون:/1 
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نواع البرامج التلفزيونية ضمن الشبكة البرامجية للقناة (: 1الجدول رقم )
 
 الجزائرية الثالثةيمثل ا

 % ك الحجم الزمني البث  توقيت البث  اسم البرنامج نوع البرنامج
سبوعي  في دائرة الضوء سياسي

 
  19:06-18:48ا

 
 د7/ سا5

 
 

5 

 
 

12.5% 
سبوعي  في صميم القانون 

 
 18:01-17:30ا

سبوعي  نقاش مفتوح
 
 22:00-21:00ا

سبوعي  ساعة 24
 
 18:38-18:07ا

سبوعي  حوار الساعة
 
 22:19-21:04ا

سبوعي  حوار اقتصادي  اقتصادي 
 
  22:32-21:14ا

 
 د30سا 4

 
 

5 

 
 

%12.5 
سبوعي  البديل االقتصادي 

 
  19:12:30-18:40ا

سبوعي  رهانات التنمية 
 
 19:53-19:18ا

سبوعي   البيئة ثروة ورهان 
 
  18:59-18:37ا

سبوعي   مجلة المستهلك 
 
 14:01 -13:37ا

سبوعي  من واقعنا  اجتماعي
 
  19:02-17:58ا

 
 د17/ سا4

 
 

4 

 
 

%10 
سبوعي قضايا المجتمع 

 
 23:57-23:00ا

سبوعي  زين دارك
 
 20:04-19:20ا

سبوعي  برنامج هّن 
 
 17:47 -17:35ا

سبوعي  استوديو المحترفين رياضي
 
   22:44-21:06ا

4 
   

 
سبوعي  من المالعب 10%

 
 د32/سا4  15:08/15:59ا

سبوع الرياضي 
 
سبوعي  اال

 
 18:09/19:12ا

سبوعي  في الشؤون الرياضية 
 
 23:00/00:02ا

سبوعي  مديح ديني  ديني
 
  13:15/13:23ا

 د40 /سا2
 

3 
 

سبوعي  صالة الجمعة  7.5%
 
 13:23/14:15ا

سبوعي  فتاوى على الهواء
 
 18:00/19:00ا

سبوعي   المنتدى الثقافي  ثقافي 
 
  23:58-23:00ا

 
 

 د21/سا 3

 
 
 

7 
 

 
 
 

17.5% 

سبوعي  ك تاب على الثالثة 
 
 11:56-10:52ا

سبوعي هاذي بالدي 
 
  18:49-18:21ا

سبوعي  المنارة 
 
 17:59 -17:46ا

سبوعي  تراث بالدي 
 
  19:35-19:13ا

ثار الجمال 
 
سبوعي على ا

 
  18:32-18:18ا

سبوعي  مكان وحكاية 
 
 17:59 -17:40ا

خباري   ا 
 

خبار السابعة صباحا 
 
  07:16 -07:00يومي  نشرة اال

 
 

 د50 سا3

 
 
 

6 

 
 
 

%15 

 .11نشرة الساعة 
 نشرة منتصف النهار

 11:16-11:00يومي 
  13:45/ 13:00يومي 

خبار الظهيرة 
 
 15:59 – 15:00يومي  ا

خبار الخامسة 
 
  17:45-17:00يومي  نشرة اال

 11:22 -11:16يومي  حصاد الصحف  
 20:45-20:00يومي  نشرة الرئيسية الثامنة 

 ترفيهي
 
 
 
 
 
 

سبوعي  شبان بالدي 
 
  22:34/23:50ا

 
 د12 /سا5

 
 

6 
 
 
 
 

 
 

15% 
 
 
 
 

سبوعي  حنين
 
  00:06-23:12ا

سبوعي  استوديو الصغار 
 
 16:00/16:46:56ا

 11:45-11:00يومي  رسوم متحركة 
سبوعي  رانا هنا 

 
 22:35/23:55ا

Mag  تكنولوجي 
 

سبوعي 
 
 18:00-17:30ا

 %100 40 د29/سا33 / / المجموع 

، نالحظ 1من خالل قراءة معطيات الجدول رقم 

 وجود توازن في تقسيم الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية

الثالثة، من ناحية توزيع البرامج حسب المواضيع التي 

تغطيها، من سياسية/اقتصادية/اجتماعية/ثقافية/إخبارية/ 

ترفيهية/...الخ،  ومن ناحية تقسيم المساحة الزمنية للبث، 

ن   1معطيات القراءة التحليلية للجدول رقم وحسب 
 
نالحظ ا

خذ
 
سد ضمن الشبكة البرامجية  تالبرامج الثقافية ا

 
حصة اال

% ،  لتليها حصة 17.5، حيث بلغت نسبتها لهذه القناة
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%،  في 15والترفيهية التي بلغت نسبتها ب   :  اإلخباريةالبرامج 

فس حين بلغت كل من البرامج السياسية واالقتصادية ن

بلغت حصة البرامج االجتماعية و%،  12.5النسبة قدرت ب  : 

والرياضية ضمن الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة نسبة 

خير نسبة 10
 
% عن حصة البرامج 7.5%، لتعبر في اال

 الدينية ضمن هذه الشبكة التلفزيونية.

وكم  االقتصاديةي البرامج وما يهمنا في هذه الدراسة ه

خرى المدرجة ضمن الشبكة 
 
كانت نسبتها مقارنة بالبرامج اال

البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة، حيث بلغت نسبة هذه 

%، جاءت كلها في شكل 12.5البرامج من النسبة الكلية 

سبوع، وموزعة كما يلي: برنامج 
 
سبوعية، تبث مرة كل ا

 
برامج ا

برنامج البديل االقتصادي، برنامج مجلة الحوار االقتصادي، 

المستهلك، برنامج رهانات التنمية، وبرنامج البيئة ثروة 

برمجة على ثالثة فترات، وقت البث النهاري ورهان، وكانت م

، فترة مدخل إلى وقت الذروة 'برنامج مجلة المستهلك'

'البيئة ثروة '، 'رهانات التنمية، 'برنامج البديل القتصادي'

معطيات ، برنامج الحوار القتصادي'، ووقت الذروة  ''ورهان

همية 
 
برمجة هذا النوع من المضامين التلفزيونية  يعبر على ا

هذه البرامج لدى الجمهور المتلقي ومكانته ضمن 

جندة القناة الجزائرية الثالثة.
 
 ا

القناة الثالثة معايير ترتيب الشبكة البرامجية في  

وقات البث في التلفزيون الجزائري  تلفزيون الجزائري:لل
 
تقسم ا

 14كما يلي:

 
 
 الفترة الصباحية .ا

صباحا: فترة خاصة بالنساء 10صباحا إلى 7من  -

بمواضيع متنوعة موجهة  الماك ثات بالبيت، تبث فيها برامج

سها برنامج صباح 
 
خصوصا لهذه الفئة من الجمهور )على را

 الخير يا جزائر(.

توقيتا ميتا  ّد ا: يعإلى الواحدة ظهر  11من الساعة  -

شرطة ترفيهية 
 
تخصصه القناة إلعادة المسلسالت، ا

شرطة علمية.
 
 واسترخائية باإلضافة إلى ا

الواحدة ظهرا مخصصة لنشرة  فترة الظهيرة: .ب

 الواحدة، بليها مباشرة مسلسل مدبلج.

: فيها برامج خفيفة، موجهة الفترة المسائية .ج

فالم الكارتونية، برامج 
 
 غنائية، وبرامج مسابقات.للشباب، اال

، 21إلى الساعة  19من الساعة  وقت الذروة: .د

يكون هذا الوقت مميزا بسبب ارتفاع نسب المشاهدة وتمنح 

خبار على الساعة 
 
ولوية لإلنتاج الوطني، تتخلله اال

 
 20اال

 .مساء

تخصص هذه الفترة  فما فوق: مساءمن العاشرة  .ه

فالم الغربية.
 
 للمسلسالت العربية واال

خبار. صف الليل:منت .و
 
خيرة لال

 
 النشرة اال

خيرة وبرامج الفترة  .ز
 
الفترة ما بين نهاية النشرة ال

يضا وقتا ميتا يعاد فيه بث البرامج التي تبث  ّد : تعالصباحية
 
ا

 في الشبكة البرامجية اليومية.

وفي هذا اإلطار يتشكل مضمون التلفزيون من 

تسلسل مجموعة من البرامج التي تمثل التجسيد والمعالجة 

نه ليس هناك نموذج 
 
ننا نعلم ا

 
التلفزيونية لفترة معينة، وال

و فكرة تفترض 
 
ي موقف ا

 
موحد لتصوير الواقع، بل إن ا

استخدام طرق متعددة ورؤى مختلفة لتجسيدها، طرقا تخدم 

هدافا إي
 
ديولوجية، ودعائية مختلفة، تصور الواقع بصيغ ا

نواع 
 
يحكمها العمل اإلبداعي، وهو ما يستوجب وجود ا

فكار،لمختلفة من المعالجات اإلعالمية 
 
 لمواضيع واال

نواعو
 
يضا من الجماهير، حيث يعد القيام  اتخاطب ا

 
مختلفة ا

بعملية البرمجة وضع قائمة من المواعيد الخاصة بالقناة، وهذا 

عاله، وهي تسيير الفضاء الزمني ما ت
 
عكسه معطيات الجدول ا

    15لثقافة التدفق.

إن إعداد شبكة البرامج التلفزيونية ليس فعال تكديسا 

للمنتجات السمعية البصرية المستقلة ذاتيا، إنه تشكيل 

لمجموعة متحصلة من هذه المواد التي تك تسب كل واحدة 

ن منها قيمتها عبر العالقة التي تقيمها 
 
مع غيرها من المواد ا

على 
 
فعال البرمجة إذا هو إيجاد منتج يملك في مجمله قيمة ا

 16من قيمة العناصر التي تشكله.

عالمية عالم القتصادي في المؤسسات ال   ال 

مر هنا بجملة الممارسات الصحفية باختالف 
 
يتعلق اال

شكال الفنية للتحرير واختالف المؤسسات اإلعالمية 
 
اال

صبح االقتصاد المتعلقة بس
 
ير النشاط االقتصادي، حيث ا

مادة دسمة لوسائل اإلعالم بمعالجة مواضيع الصفقات الهامة 
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كملها صحف وقنوات 
 
دى إلى تخصيص وسائل اإلعالم با

 
مما ا

تلفزيونية في اإلعالم االقتصادي، يستمد هذا النوع تفاصيله 

حيان من اإلعالم االقتصادي للمؤسسة، 
 
في ك ثير من اال

ره يوفر اإلحصاءات والمعلومات التقنية وتلك المتعلقة باعتبا

بالتسيير وهو ما يفيد عمل وسائل اإلعالم حول عالم 

 17االقتصاد.

قتصادي:2الجدول رقم )  ( يمثل فئة موضوعات الخبر ال 
 %النسبة  التكرار  موضوعات الخبر القتصادي

 قطاع الخدمات
 
 

 اتصاالت
 سياحة وسفر

 نقل ومواصالت

1 
9 
4 

0.9% 
%8.1 
3.6% 

 %12.6 14 3  المجموع 
 %4.5 5 بنوك ومصارف القطاع المالي والمصرفي

سواق المال
 
 6.3% 7 ا

 %7.2 8 عقار
مين

 
 3.6% 4 تا

 %5.4 6 بناء وتشييد
 8.1% 9 القروض
 %4.5 5 االستثمار

 %39.6 44 7 المجموع 
 والتجاري  قطاع الصناعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنمية صناعية
 صناعات ثقيلة 

8 
6 

7.2% 
%5.4 

 %7.2 8 نفطي
 0.9% 1 صناعات الك ترونية 

 صناعات تقليدية وحرف
 مؤسسات صغيرة والمتوسطة وكبيرة 

4 
6 

3.6% 
%5.4 

 %1.8 2 تجارة داخلية 
 2.7% 3 تجارة خارجية 

 %3.6 4 استيراد وتصدير 
 %37.8 42 9 المجموع 

 القطاع القانوني لالقتصاد
 
 
 

 %0.9 1 قانون المالية 
 %0 0 قانون االستثمار

 %1.8 2 قانون التجاري 

 2.7% 3 3 المجموع 
 %2.7 3 فالحة  القطاع الزراعي

 4.5% 5 منتجات حيوانية

 %7.2 8 2 المجموع 
 %100 111 24 مجموع الكلي:

فئة  ، (2خالل معطيات الجدول رقم)نالحظ من 

التي عالجتها البرامج التلفزيونية لقناة  االقتصاديةالمواضيع 

تم تقسيم المواضيع إلى خمس فائت الجزائرية الثالثة،  حيث 

ة جاءت كما يلي: احتل القطاع المالي والمصرفي المرتبة رئيس

ك ثر معالجة ضمن البرامج 
 
ولى من ناحية المواضيع اال

 
اال

بنسبة بلغت  للقناة محل البثقتصادية للشبكة البرامجية اال

%، يليه مباشرة القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 39.6

ر عن قطاع % لتعبّ  12.6%، في حين جاءت نسبة 37.8

%  وفي 7.2الخدمات، هذا وقد بلغ القطاع الزراعي ما نسبته 

خير بلغ القطاع القانوني 
 
 . %2.7نسبة  لالقتصاداال

نية لمعطيات الجدول     
 
ومن خالل القراءة المتا

يضا تقسيم كل فئة رئيسية إلى فائت فرعية، 
 
عاله، يتضح لنا ا

 
ا

مصرفي إلى قطاع القروض الذي الحيث قسم القطاع المالي و

نسبة فئة القطاع الرئيسي،  إجمالي% من 8.1بلغ ما نسبته 
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سواق%، ثم قطاع 7.2يليه قطاع العقار بنسبة 
 
لية الما اال

%، وبعده جاء قطاع البناء والتشييد 6.3الذي بلغ نسبة 

%، في حين بلغ كل من قطاع البنوك والمصارف 5.4بنسبة 

تي في 4.5وقطاع االستثمار نسبة 
 
خير%، ليا

 
قطاع  اال

مينات بنسبة 
 
 %.3.6التا

هذا وقد قسم القطاع الصناعي والتجاري إلى     

 اعية والقطاعالصنقطاعات فرعية تضمنت: قطاع التنمية 

سد ضمن هذا القطاع 
 
خذا حصة اال

 
النفطي اللذان ا

%، ليليهما قطاعي الصناعات الثقيلة 7.2االستراتيجي، بنسبة 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بنسبة بلغت 

قطاع الصناعات التقليدية والحرف وقطاع  %، ثم5.4

%، في حين بلغ كل من قطاع 3.6والتصدير بنسبة  داالستيرا

%، 1.8وقطاع التجارة الداخلية  %،2.7التجارة الخارجية 

خير تذيل هذه القائمة قطاع الصناعات االلك ترونية 
 
وفي اال

 %.0.9بنسبة 

فائت فرعية  إلىفي حين تم تقسيم قطاع الخدمات     

%، ثم 8.19جاءت كما يلي: قطاع السياحة والسفر بلغ نسبة 

خير%، وفي 3.6نقل والمواصالت بنسبة تاله قطاع ال
 
جاء  اال

ما القطاع الزراعي فقد جاءت 0.9قطاع االتصاالت بنسبة
 
%.ا

فائته الفرعية كما يلي: قطاع المنتجات الحيوانية بلغ نسبة 

 %..2.7%، ثم قطاع الفالحة الذي بلغ نسبة 4.5

خيروفي    
 
جاء القطاع القانوني لالقتصاد الذي  اال

ولهافائت فرعية 3 إلىم قسّ 
 
قطاع القانون التجاري الذي بلغ  ا

%، 0.9%، ثم يليه قطاع قانون المالية بنسبة 1.8نسبة 

خيرا قطاع قانون االستثمار بنسبة 
 
 %.0وا

عالم  همية ال 
 
  القتصاديا

يشكل اإلعالم االقتصادي إشكالية في عملية التنمية 

وخاصة في الدول السائرة في طريق النمو، ورهانا  االجتماعية

لمواصلة التطور والتفوق والسيطرة على الميكانيزمات 

همية اإلعالم  18االقتصادية للدول المتقدمة
 
ن نلخص ا

 
ويمكن ا

تي: 
 
 االقتصادي في اال

 
 
كشف المعطيات ذات الطابع االقتصادي  .ا

ف االجتماعي، مما يتيح فهم ذلك المحيط، واإلحاطة بمختل

 المشاكل والرهانات والتطورات.

ك ثرها ارتباطا  .ب
 
هم مشكالت الواقع وا

 
التصدي ال

ثيرا على حياة المواطن العادي اليومية، وهي المشكلة 
 
وتا

بعادها
 
19وجوانبها. االقتصادية بكل ا

يعمل على ضمان الحقوق االقتصادية للمواطن  .ج

االقتصادية المنافية للقانون من بحمايته من كل الممارسات 

االحتكار والغش وعدم توفير المعايير المطلوبة في التسيير 

وذلك من خالل ما يقدمه من تحقيقات وتحاليل ومتابعات 

 لمختلف الملفات والظواهر في الميدان االقتصادي.

تحريك عجلة االقتصاد واإلعالن واإلعالم عن  .د

عمال وتعزيز مفهوم تحوالت التي تحدث في دنيا المال وا
 
ال

 20المنافسة والجدوى والعائد المالي والمردود االقتصادي.

ومعالجة  االستثمارصناعة الحدث وتحديد  .ه

زمات االقتصادية العالمية، من خالل دعمه للشفافية 
 
اال

 21وإيضاحه للصورة الحقيقية للواقع.

يعمل اإلعالم االقتصادي على اإلدماج االقتصادي  .و

ساس التكام
 
ل بين المؤسسات لخلق جو اقتصادي على ا

متكامل وذلك عن طريق المعلومة، وكذا اإلشهار الذي يدعم 

 22العملية التسويقية ومن ثمة عملية اإلنتاج.

ي العام ونشر الثقافة  .ز
 
المساهمة في توعية الر ا

االقتصادية في المجتمع كالتعربف بالقوانين والتشريعات 

ن يعرف حقوقه واإلجراءات التنظيمية حتى يستطيع ا
 
لفرد ا

 23وواجباته.

دعم خطط التنمية في الدول العربية، وتوفير  .ح

فراد 
 
البيانات والمعلومات وترشيد السلوك االقتصادي لدى اال

جنبية.
 
س المال اال

 
 24والمؤسسات والدول، واجتذاب را

 

 

 

 

 

 



  غراف ادليننرص و  رية كتفيمس                                 للمواضيع الاقتصادية عرب التلفزيون دراسة حتليلية للش بكة الرباجمية لقناة اجلزائرية الثالثة املعاجلة الإعالمية

آداب والعلوم الاجامتعية                2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              300                                 جمةل ال

 المواضيع القتصادية( يمثل الشخصيات الفاعلة في 3الجدول رقم)
 نسبة % تكرار صفة الشخصيات المستضافة

 %8.1 5         اقتصاد والطاقة- وزير/رئيس
 %4.9 3 الصناعة -
 %9.8 6 تجارة  -
 %6.5 4 سكن  -
 %14.7 9 سياحة  -
 %1.6 1 العمل  -

 %3.2 2 مؤسسة اقتصادية /خدماتية /صناعية  -
 %48.8 30 /  المجموع:

 4.9% 3 البرلمان - نائب

و شركة -
 
 %0 0 رئيس مؤسسة ا

 %4.9 3 / المجموع:

 8.1% 5 ممثل عن الجمعيات القتصادية 
 %1.6 1 شركاء اجتماعيون في القطاع القتصادي 

 %9.7 6 المجموع:

 9.8% 6 اقتصادي  - محلل 

 6.5% 4 سياسي  -

 %16.3  10  / المجموع: 

 خبير
 
 
 
 

 3.2% 2 مالي  -

 14.7% 9 اقتصادي  -

 %1.6 1 نفطي  -

 %0 0 مهندس  -

 %19.5 22  المجموع:

 %100 61 / المجموع الكلي : 

هم الفائت الفاعلة 
 
عاله، الى ا

 
تشير معطيات الجدول ا

في البرامج االقتصادية التي تضمنتها الشبكة البرامجية لقناة 

الجزائرية الثالثة، حيث نالحظ وجود تفاوت في االعتماد على 

فائت فرعية وجدنا  إلىهذه الشخصيات عن طريق تقسيمها 

نها تنطبق وفائت المواضيع المتناولة ضمن كل 
 
برنامج، لذا ا

ن االعتماد كان بصفة كبير على الشخصيات 
 
 الدبلوماسيةنجد ا

في القطاع االقتصادي، في مقدمتها  إستراتيجيةالتي لها مكانة 

وزير االقتصاد والطاقة، وزير الصناعة، التجارة، السكن، 

و 
 
و خدماتية ا

 
السياحة، العمل، ورؤساء مؤسسات اقتصادية ا

 تبلغ إجمالية سبةت نصناعية، حيث بلغت هذه الفائ

على نسبة، لتليه  فئة الخبراء الماليين 48.9
 
%، سجلت كا

%، ثم 19.5واالقتصاديين وخبراء النفط ومهندسين بنسبة 

ين بنسبة بلغت ين االقتصاديين والسياسيّ فئة المحللّ 

ين عن جمعيات اقتصادية %، ثم جاءت فئة ممثلّ 16.3

%، وفي 9.7ين في القطاع االقتصادي بنسبة وشركاء اجتماعيّ 

خير فئة نواب عن البرلمان ونواب عن رؤساء المؤسسات 
 
اال

دنى4.9والشركات )االقتصادية( بنسبة 
 
.نسبة %  سجلت كا
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 ( يوضح مصادر الخبر القتصادي4الجدول رقم )  
 مصادر الخبر القتصادي

 مصادر ثانوية                                      مصادر رئيسية      
 %نسبة ك  %نسبة ك 

 52.05% 114 مقدم الحصة 32.05% 25 مسؤولون حكوميون
 21% 46 مراسل 16.6% 13 مسؤولون عن جمعيات اقتصادية 

نباء 
 
 00% 00 شهود عيان  %23.07 18 وكاالت اال

بحاث اقتصادية
 
 5.4% 12 مبعوث 28.2% 22 تقارير وا

خرى 
 
 21.4% 47 غير محددة %00 00 ا

 %100 219 المجموع: %100 78 المجموع:

الشبكة  اعتمادتشير بيانات هذا الجدول إلى 

للقناة الجزائرية الثالثة، على مزيج متنوع من مصادر ة البرامجي

خبار 
 
خرى مصادر رئيسية، تتنوع بين االقتصاديةاال

 
، وا

على  ثانوية
 
حيث اعتمدت على مسؤولين حكوميين بنسبة ا

بحاث  يليها % ، ثم32.05بلغت
 
اعتمادها على تقارير وا

نباء  على اعتمادها%، وبلغ 28.2اقتصادية بنسبة 
 
وكاالت اال

على مصادر من  اعتمادها، في حين بلغ 23.07نسبة %

، باإلضافة % 16.6مسؤولين عن جمعيات اقتصادية بنسبة 

خرى ثانوية في صناعة الخبر  االعتمادإلى 
 
على مصادر ا

للبرامج المدرجة ضمن هذه الشبكة البرامجية،   االقتصادي

و البرنامج االقتصادي الذي 
 
تمثلت في كل من مقدم الحصة ا

%، 52.05عليه بنسبة  اعتمدت

، في حين %21اسلين اإلخباريين بنسبة وكذا المر 

خرى ومصادر على  اعتمادهابلغ 
 
%، 21.4غير محددة نسبة  ا

لكن ما هو مالحظ رغم %، 5.4وعلى فئة المبعوثين نسبة 

تنوع مصادر الخبر االقتصادي للبرامج محل البث ضمن 

الشبكة البرامجية للقناة الثالثة، غياب االعتماد على شهود 

لهذه القناة كونها تابعة  االفتتاحيالعيان، وهذا راجع للخط 

خرى 
 
نها تعتمد على مصادر ا

 
للقطاع اإلعالمي العمومي، كما ا

  محددة.غير 

يؤدي تنوع المصادر اإلخبارية للبرامج  قد      

االقتصادية إلى إثراء المواضيع من جميع الجوانب، ويجعل 

غلب 
 
البحث عن التفاصيل مهمة فرعية وال تحتاجها القناة في ا

حيان
 
همية تعدد المصادر التي تعول  ،اال

 
وهنا إشارة إلى ا

ن 
 
خبار فالبد ا

 
عليها القنوات التلفزيونية لجمع مختلف اال

للطاقم اإلعالمي للقناة  نون تابعون دائمومراسليكون هناك 

خبار من و منتشر و
 
غلب مناطق العالم لتتبع مختلف اال

 
ن في ا

 عين المكان.

تتنوع المصادر اإلخبارية للمحرر االقتصادي تبعا 

نشطة االقتصادية، ففي مختلف مجاالت الحياة اليومية 
 
لال

و الجماعية تعتمد على المعلومة 
 
صبحت القرارات الفردية ا

 
ا

ّسس بدورهااالقتصادية، 
 
عليها، على ظروف الحصول  التي تتا

ن تكون معروفة من المستفيد منها لكي يستط والتي يجب
 
يع ا

 إليها 
 
الحكم على صدقها من عدمه، وهناك عدة مصادر يلجا

خبار االقتصادية منها:
 
 25المحرر االقتصادي للحصول على اال

وزراء المجموعة االقتصادية وكبار المسؤولين فيها  .1

وتلك الوزارات هي التخطيط واالقتصاد والمالية والسياحة 

 والصناعة والسكن، والعمل وكبار المسؤولين.

ن عن المصالح والمؤسسات المالية وولالمسؤ  .2

 واالقتصادية والشركات الصناعية واإلنتاجية العاملة في البالد.

فراد البعثات االقتصادية والصناعية والفنية  .3
 
ا

المتصلة بشؤون اإلنتاج والصناعة والتي ترسل إلى الدول 

 الخارجية.

ن ووالمحاسب االقتصاديينمكاتب الخبراء  .4

ن، ورجال الجمارك والضرائب والغرف ون والقانونييوالتجار

 التجارية واتحادات العمال وغيرها من التجمعات المهنية.

قسام االقتصادية التابعة للجهات  .5
 
المراكز واال

ساتذة التجارة واالقتصاد والمؤتمرات 
 
قسام وا

 
المختلفة وا

االقتصادية والصناعية واإلنتاجية في الداخل والخارج 

 لفة.والمعارض اإلنتاجية المخت

بحاث والمجالت التي تصدرها مراكز  .6
 
التقارير واال

البحوث وكليات التجارة واالقتصاد وغيرها من الجهات العاملة 

نشطة االقتصادية والتنموية.
 
و المتصلة باال

 
 ا
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جماهير المستهلكين والمتعاملين في مختلف  .7

نباء التي 
 
الدوائر االقتصادية ومراكز المعلومات ووكاالت اال

 متنوعة. اقتصاديةتقدم خدمات 

 من ناحية الشكل:  عينة الدراسةتحليل  /2

 ( تحليل البرامج القتصادية من ناحية الشكل:5الجدول رقم )
سم  فائت التحليل/ا 

 البرنامج
 رهانات التنمية البيئة ثروة ورهان مجلة المستهلك القتصاديالبديل  الحوار القتصادي

ج                          ناس الصحفية
 
 ال

 
 خبر

 نسبة تك نسبة تك نسبة تك نسبة تك %نسبة تك     
6 23.07 7 24.1 6 22.2 3 12.5 7 35 

 30 6 20.8 5 29.6 8 27.5 8 15.3 4 تحقيق 

 15 3 33.3 8 14.8 4 13.7 5 11.5 3 تقرير 

 20 4 20.8 5 33.3 9 31.03 9 19.2 5 روبورتاج

 0 0 0 0 0 0 0 0 30.7 8 مائدة مستديرة 

 0 0 12.5 3 0 0 0 0 0 0 موجز إخباري 

 100 20 100 24 100 27 100 29 100 26 المجموع: 

 اللغة المستخدمة
 التقييم التقييم التقييم التقييم التقييم العلمية المتخصصة

1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 العربية الفصحى

 1 1 1 0 0 العامية
 1 1 0 1 1 الهحينة

 4 4 3 3 3 المجموع: 
 الصور المصاحبة للتعليق// والروبورتاج

صور مطابقة للتعليق 
 والروبورتاج

188 46.6 78 62.9 145 77.5 89 85.5 110 61.4 

صور غير مطابقة 
 للتعليق والروبورتاج

215 53.3 46 37.09 42 22.4 15 14.4 69 38.5 

 100 179 100 104 100 187 100 124 100 403 المجموع: 

 الوسائط المستخدمة في المعالجة العالمية
 23.5 59 25.3 41 26.4 59 84.6 221 41.1 104 فيديو

رشيف
 
 25.4 64 3.08 5 22.8 51 5.3 14 9.09 23 صور من اال

 8.7 22 37.6 61 20.1 45 3.06 8 6.3 61 صور ثابتة

 3.9 10 25.3 41 0.8 2 1.1 3 17.3 44 خرائط
 1.5 4 00 00 00 00 00 00 00 00 رسوم بيانية

 35.4 89 21.6 35 21.07 47 5.7 15 19.3 14 مواقع جغرافية

 1.1 3 3.7 6 8.5 19 00 00 6.7 17 بدون صورة
 100 251 100 162 100 223 100 261 100 253 المجموع:

 اتجاه المع                                     الجة
 90.1 55 67.3 31 52.1 61 67.1 45 55.5 15  مؤيد
 9.8 6 32.6 15 47.8 56 32.8 22 44.4 12  محايد

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 معارض 
 100 61 100 46 100 117 100 67 100 27  المجموع
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عاله، الذي يوضح 
 
ولية لمعطيات الجدول ا

 
في قراءة ا

هم فائت الشكل المستخدمة في عينة 
 
البرامج )الدراسة ا

نه تم 
 
على مجموعة متنوعة من  االعتماداالقتصادية(، نالحظ ا

نواع الصحفية
 
حسب كل برنامج وخصوصيته، بداية  اال

على المائدة المستديرة  اعتمدالذي  القتصاديالحوار ببرنامج 

%، في 23.07%، واعتمد على الخبر بنسبة 30.7بنسبة 

قل قدرت  روبورتاجحين كان اعتماده على ال
 
بنسبة ا

ليكون اعتماده على كل من  احواري ابرنامج%، كونه 19.2ب   

%، وما هو 11.5بنسبة  قرير%، والت15.3التحقيق بنسبة 

 .اإلخباري مالحظ عدم اعتماده على الموجز 

ما بالنسبة لبرنامج 
 
فقد اعتمد على  البديل القتصاديا

على قدرت ب    روبورتاجال
 
%، واعتمد على 31.03بنسبة ا

%، في حين كان اعتماده على الخبر بنسبة 27.5التحقيق ب    

ّما%، 24.1
 
%، ولم يعتمد هذا 13.7التقرير فكان بنسبة  ا

سلوب المائدةالبرنامج على 
 
       المستديرة. ا

 روبورتاجبرنامج مجلة المستهلك على ال قامهذا وقد 

ما 29.6%، وعلى التحقيق بنسبة 33.3بنسبة قدرة ب    
 
%، ا

في حين التقرير %، 22.2اعتماده على الخبر فكان بنسبة 

سلوب%، ولم يعتمد هذا البرنامج على كل من 14.8بنسبة 
 
 ا

 والمائدة المستديرة. اإلخباري الموجز 

على التقرير  البيئة ثروة ورهانفي حين اعتمد برنامج 

 روبورتاج%، وكان اعتماده على كل من ال33.3بنسبة 

%، واعتمد على كل 20.8وقدرت ب   نفسها  النسبةبوالتحقيق 

%، ولم يعتمد على 12.5بنسبة  اإلخباري من الخبر والموجز 

سلوب
 
 المائدة المستديرة. ا

على الخبر بنسبة  رهانات التنميةبرنامج  ارتكزكما 

يضا التقرير بنسبة 30%، وعلى التحقيق ب   35
 
%، وشمل ا

 %.20ب     الريبورتاج%، وعلى 15

غلب البرامج  تنتجهما نس
 
ن ا

 
من التحليل السابق ا

ونية االقتصادية ركزت على االعتماد على مزيج متنوع يالتلفز

نواع الصحفيةمن 
 
التي تخدم رسالتها اإلعالمية، لتتنوع  اال

الذي  التلفزيوني روبورتاجمخرجات هذه الرسالة في شكل 

نه ' 
 
الذي  روبورتاجالمصور هو ذلك ال روبورتاجاليعرف با

د يتكون من النص المركب 'التعليق' المك توب من قبل مع

عدت من مكان  روبورتاجال
 
وكذا الصورة والوثائق الصوتية التي ا

الذي  تقريرال، كما اعتمد  بشكل كبير على استخدام  26الحدث

يتوسع في سرد التفاصيل، كما يقوم على تقديم صورة سريعة 

 خبرومختصر عن الموضوع محل البث، عكس ما يكون في ال

بالسبق  الذي يقوم على نقل الحدث وفقط، كما يتسم

، التي مستديرةالمائدة الو 27الصحفي في عرض معطياته،

شخاص المختصين في مجال 
 
نها حديث يتم مع اال

 
تعرف با

ن 
 
السياسة واالقتصاد والثقافة والعلوم وغيرها، وال يشترط ا

و معروفين لدى الجمهور وتكون مهمة 
 
شخاصا بارزين ا

 
يكونوا ا

و اإلعالمي شاقة إذ يتعين عليه 
 
ن ال يدير الحديث الصحفي ا

 
ا

ن يتابع باهتمام كبير كل 
 
خر فقط بل ا

 
الصحفي بين متكلم وا

ن يستفسر عن المسائل الغير 
 
ثناء الحديث وعليه ا

 
ما يقال ا

 28واقعة.

ما فيما يخص 
 
عالميةا المستخدمة في كل  اللغة ال 

برنامج، فقد اعتمدت كل البرامج االقتصادية محل الدراسة 

 صصة واللغة العربية الفصحى،على اللغة العلمية المتخ

نهاب عّرفتو
 
داب اللغة التي تدون بها  :ا

 
و لغة اال

 
" لغة الك تابة ا

المؤلفات والصحف والمجالت وشؤون القضاء والتشريع 

واإلدارة، ويدون بها اإلنتاج الفكري على العموم، ويؤلف بها 

الشعر والنثر الفني، وتستخدم في الخطابة والتدريس 

تفاهم الخاصة بعضهم مع بعض وفي  والمحاضرات، وفي

تفاهمهم مع العامة إذا كانوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى 

داب والعلوم".
 
الحوار في حين ركز كل من برنامج   29اال

البيئة ثروة  جوبرنام البديل القتصاديوبرنامج  القتصادي

على اللغة الهجينة في بعض  رهانات التنميةوبرنامج  ورهان

حيان كون ا
 
جنبية اال

 
لمجال االقتصادي يحوي مصطلحات ا

اللغة الهجينة التي  يتداول استخدامها في السوق الجزائرية،

تالقح  مجموعة من اللغات لكنها مفهومة لدى على  قومت

المتلقي، وقد ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تكوين 

مفرداتها ومعانيها بشكل كبير من خالل ممارسات مستخدمي 

المواقع للغة خاصة بالبيئة الرقمية االفتراضية مفهومة هذه 

ن متصفحي هذه المواقع من 
 
لدى عامة شعوب العالم، ال

ثقافات ولغات مختلفة على المستوى العالمي ساهمت اللغة 

الهجينة في توحيد عباراتهم وسياقاتهم التعبيرية لتكون 

 مفهومة لدى العامة من زوار هذه المواقع.
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ما 
 
فاعتمدت على استخدام اللغة  تهلكمجلة المسا

راء مع الجمهور 
 
العامية التي جسدتها الحوارات وسبر اال

اعتمادها على اللغة المتخصصة  إلى باإلضافةالمتلقي، 

 .والفصحى

عالم   لغة ال 

تت لغة اإلعالم من مصادر 
 
ول اللغة العربية 3ا

 
: اال

عطتها المفردات ونظام 
 
نها ا

 
ساس، ال

 
الفصحى وهي اال

ثرت في العربية مباشرة في التركي
 
جنبية التي ا

 
ب، والثاني اال

مرحلة االستعمار وفي حديث الذين درسوا في البالد 

جنبية، وبصورة غير مباشرة من خالل الترجمة المستمرة 
 
اال

والمتزايدة في فروع المعرفة كلها، والثالث اللهجات العامية 

حدث
 
خذت منها وسائل اإلعالم مفردات وتراكيب ا

 
ت التي ا

حيانا تغييرا في نظام الجملة
 
 30.ا

و ال
 
 روبورتاجالصور المصاحبة للتعليق ا

على استخدام صور  الحوار القتصادياعتمد برنامج 

%، وصور غير 53.3بنسبة  روبورتاجمطابقة للتعليق وال

و  روبورتاجمطابقة لل
 
%، في حين كان 46.6تعليق بنسبةللا

على صور مطابقة للتعليق  القتصادي البديلاعتماد برنامج 

%، واستخدم صور غير مطابقة بنسبة 62.9بنسبة 

على صور  المستهلك مجلة%، في وقت اعتمدت فيه 37.09

و روبورتاجمطابقة لل
 
%، وصور غير 77.5نسبة  التعليق ب ا

%، هذا وكان اعتماد برنامج 22.4مطابقة للتعليق بنسبة 

تعليق بنسبة قدرت على الصور المطابقة لل البيئة ثروة ورهان

%، 14.4%، واعتمد على صور غير مطابقة بنسبة 85.5ب    

خير استخدم برنامج 
 
صورا مطابقا  رهانات التنميةوفي اال

%، في حين كانت نسبة الصور التي 61.5للتعليق بنسبة 

 %.38.5استخدمها ولم تكن مطابقة للتعليق بنسبة 

عالمية  الوسائط المستخدمة في المعالجة ال 

برامجية لقناة الجزائرية للشبكة ال القتصاديةللمواضيع 

 الثالثة

من  امزيج القتصادي الحوار استخدم برنامج

ولهاالوسائط المتعددة 
 
، واستخدم %41.1الفيديو بنسبة  ا

لخرائط جغرافية وصور %، 19.3لمواقع جغرافية بنسبة  صور 

رشيف بنسبة 17.3بنسبة 
 
%، كما كان استخدامه لصور من اال

دون صورة  إعالمي%، كما تضمن هذا البرنامج محتوى 9.09

يضا %، واستخدم6.7بنسبة 
 
%، ولم 6.3ثابتة بنسبة  اصور  ا

 يعتمد هذا البرنامج على رسوم بيانية.

المزيج  البديل القتصاديفي حين استخدم برنامج 

الفيديو بنسبة ب فاستعانلكن بنسب متفاوتة،  نفسه

 %،5.7لمواقع جغرافية بنسبة  اصور %، واستخدم 84.6

رشيف في صناعة الرسالة  اصور و
 
االقتصادية  اإلعالميةمن اال

%، 3.06%، لتكون نسبة استخدامه لصور ثابتة 5.3بنسبة 

يضاواعتمد 
 
% وما هو مالحظ 1.1على صور لخرائط بنسبة  ا

يضا عدم اعتماده على رسوم بيانية وعلى
 
 مضامين دون صورة. ا

ما برنامج 
 
فقد استخدمت كل من  مجلة المستهلكا

رشيف%، وصور من 26.4الفيديو بنسبة 
 
%، 22.8بنسبة  اال

يضا صور 
 
%، وصور ثابتة 21.07لمواقع جغرافية بنسبة  اوا

صورة بنسبة  إعالميا دون%، ليتضمن محتوى 20.1بنسبة 

 %، ولم يعتمد على رسوم بيانية.8.5

فقد استخدم  البيئة ثروة ورهانيخص برنامج  فيما

%، ليليه استخدام الفيديو وصور 37.6ر ثابتة بنسبة اصو

لمواقع  ا%، كما استخدم صور 25.3 نفسها النسبةبلخرائط 

% نسبة 3.7%، في حين مثلت نسبة 21.6جغرافية بنسبة 

استخدم  صورة، كمااستخدام هذا البرنامج لمضامين دون 

رشيف اصور 
 
، ولم يعتمد هذا البرنامج على 3.08بنسبة  من اال

 رسوم بيانية.

على المزيج  رهانات التنميةبرنامج  اعتمدهذا وقد 

نفسه من الوسائط المتعددة، جاء في مقدمتها استخدامه 

%، ليليه 35.4لصور لمواقع جغرافية بنسبة قدرت ب    

رشيف بنسبة 
 
%، ثم الفيديو 25.4استخدامه لصور من اال

%، 8.7ثابتة بنسبة  احين استخدم صور  %، في23.5بنسبة 

استخدامه لرسوم  %، وكان3.9لخرائط جغرافية بنسبة  اوصور 

% 1.1%، لتمثل نسبة 1.5بيانية بنسبة ضئيلة قدرت ب    

        المضامين اإلعالمية التي ال تحتوي صور.

ويمكن تحديد سمات اإلعالم االقتصادي المتخصص 

القتصادي الذي يحدد سلوكه ويرسم من خالل معرفة المجال ا

حداث االقتصادية والتي يمكن 
 
بعاده االقتصادية في تفسير اال

 
ا

تي:
 
 31توضيحها كاال
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يتميز هذا المجال باالتساع،  :القتصاديالمجال  -

فهو يضم جوانب متعددة )خدمات، صناعة، تجارة، 

ثير متبادل مما يجعل 
 
ثر وتا

 
زراعة..الخ(، تدخل في عالقات تا

المحلل االقتصادي يتميز بتشابك عالقاته وتعقيد ظواهره 

حيانا، إلى درجة الخضوع إلى عوامل غير اقتصادية بل 
 
ثره ا

 
وتا

 اعية.سياسية وعسكرية واجتم

يتميز الموضوع  الموضوع القتصادي: -

نه يتعلق بتطورات وقضايا 
 
هميته الحاسمة ال

 
االقتصادي با

جذرية في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك يتميز بجديته 

وافتقاره إلى الك ثير من عناصر اإلثارة والجاذبية التي يندفع 

 اإلعالم الستغاللها.

من خصائص الحدث  الحدث القتصادي: -

نه يسعى غالبا للوصول إلى المتلقي العام االقتص
 
ادي ا

و 
 
و السياسي ا

 
والمتوسط، وذلك بعكس الحدث الرياضي ا

 الفني.

ساليب المعالجة: -
 
تفرض خصوصية المجال  ا

ساليبوالموضوع والحدث والجمهور استخدام 
 
معالجة  ا

التفسيرية في مناسبة وهذا يفسر استخدام التغطية اإلخبارية 

ما فيما يتعلق 
 
اإلعالم االقتصادي، ا

باللغة فإن خصوصية الموضوع تفرض استخدام  -

دائمة لتطويعها  جهودتبذل  يتخصصلغة ذات طابع 

 لمتطلبات اإلعالم الجماهيري.

يتميز جمهور اإلعالم االقتصادي  الجمهور: -

نه في الغالب جمهور نوعي إلى حد بعيد، يتميز 
 
المتخصص با

نه جمهور بارتف
 
اع مستواه التعليمي والثقافي والتخصصي، كما ا

 معنى ومهتم وجدي، وربما متخصص.

عالميةاتجاه المعالجة  للبرامج القتصادية  ال 

 المدرجة ضمن الشبكة البرامجية: 

عاله يتضح لنا      
 
من خالل قراءة معطيات الجدول ا

في معالجته للمواضيع  القتصاديالحوار برنامج  اتجاه

بنسبة  ا%، ومحايد55.5بنسبة  احيث كان مؤيد االقتصادية

ّما، 44.4%
 
في  ةمؤيدفقد كانت  القتصادي البديل برنامج ا

غلب المواضيع 
 
%، 67.1بنسبة  االقتصاديةمعالجته ال

خرى بنسبة   ةومحايد
 
%، في حين كان 32.8لمواضيع ا

في المعالجة فكان  هنفس االتجاه المستهلك مجلةلبرنامج 

 الشيءو %،47.8بنسبة  ا، ومحايد %52.1بنسبة  امؤيد

الذي كان مؤيدا في  البيئة ثروة ورهانمع برنامج  هنفس

غلب المواضيع االقتصادية بنسبة 
 
%، 67.3معالجته ال

يضا برنامج 32.6بنسبة  اومحايد
 
رهانات %، وهذا ما تباه ا

%، 90.1بنسبة عالية جدا قدرت ب   االذي كان مؤيد التنمية

 %.9.8بنسبة  اومحايد

ن كل هذه البرامج       
 
ما نستنتجه من هذا التحليل ا

المدرجة ضمن الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة، 

ومحايدة، ليغيب في  ةكانت مؤيد)البرامج االقتصادية(، 

توجهها المعارضة كونها تابعة لقناة حكومية تنتمي للخط 

 اتجاهللتلفزيون العمومي الجزائري، لذا فإن  االفتتاحي

المعالجة اإلعالمية للقنوات التلفزيونية تكون متوافقة مع 

السياسة اإلعالمية لهذه القنوات باإلضافة إلى الحفاظ على 

صحاب المصالح من  االجتماعيةالعالقات 
 
التي تربطها مع ا

والمؤسسات ه نفسمؤسسات إعالمية ناشطة في المجال 

التي لها وزن وسمعة في البالد وكونها حكومية  صاديةاالقت

 فإنها رهن إشارة مصالح الحكومة وسياساتها.

على ضوء السؤال الرئيسي  نتائج الدراسة التحليلية

سئلة الفرعية: 
 
   وال

من خالل قراءة نتائج تحليل البيانات الكمية 

ت التحليل شكال ومضمونا نستنتج والكيفية لمعطيات فائ

 مايلي:

نواع ال -
 
رامج التلفزيونية المدرجة ضمن بتعددت ا

الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة، لموسم سبتمبر 

، من برامج سياسية، اقتصادية، 2017جوان /2016

اجتماعية، رياضية، برامج دينية، ثقافية، إخبارية، وبرامج 

 الترفيه.

خذت البرامج ا -
 
سد ضمن الشبكة ا

 
لثقافية حصة اال

%، 17.5البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة، إذ بلغت نسبتها 

%، في حين 15لتليها البرامج اإلخبارية والترفيهية بنسبة 

ضمن هذه الشبكة  واالقتصاديةكانت حصة البرامج السياسية 

12.5 ،%
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%، 10وبلغت كل من البرامج الرياضية واالجتماعية 

ما البرامج الدينية فقد بلغت نسبتها 
 
%، ما يمثل نسبة 7.5ا

ضئيلة لهذا النوع من البرامج كون القناة محل البث تابعة 

نية مختصة ببث 
 
للتلفزيون الجزائري الذي يحتوي على قناة قرا

 البرامج الدينية.

ضمن الشبكة البرامجية  ةالمدرجتنوعت البرامج  -

سبوعية )سياسية، 
 
لقناة الجزائرية الثالثة ما بين برامج ا

اقتصادية، اجتماعية، رياضية، دينية، ثقافية، ترفيهية(، 

 'ترفيهية'(. وبرامج يومية )إخبارية، رسوم متحركة

 الشبكة البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة خصصت -

سبوعيا ضمن ساعات ون4مساحة زمنية قدرت ب     
 
صف الساعة ا

، وقد تنوعت االقتصاديةشبك تها البرامجية لمعالجة المواضيع 

سواء كانت  االقتصاديةهذه المواضيع حسب معطيات البيئة 

و دولية، تضمنت مواضيع خاصة بالقطاع 
 
المالي وطنية ا

سواق المال، البنوك والقروض، والمصرفي
 
: مواضيع عن ا

خرى و، %39.6 االستثمار، العقار بنسبة بلغت
 
خاصة  ا

: الصناعة النفطية  والتنمية الصناعي والتجاري بالقطاع 

ولىالصناعية بالدرجة 
 
يضاالحديث و، اال

 
عن الصناعات  ا

الثقيلة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة قدرت 

: قطاع الخدماتثم يليها  ،%37.8نسبة معالجة هذا القطاع ب   

الذي تضمن كل من قطاع االتصاالت وقطاع السياحة والسفر 

ولم  ،%12.6وقطاع النقل والمواصالت بنسبة معالجة 

تخصص هذه البرامج المساحة الكبيرة لمعالجة المواضيع 

، ونسبة %2.7بنسبة  إالّ المتعلقة بالقطاع القانوني لالقتصاد 

 للقطاع الزراعي. 7.2%

ضمن عينة الدراسة في  االقتصاديةتشكلت البرامج  -

كل من برنامج الحوار االقتصادي، برنامج البديل االقتصادي، 

برنامج البيئة ثروة ورهان، برنامج مجلة المستهلك، برنامج 

 رهانات التنمية.

ن البرامج ذات الطابع  -
 
توصلت هذه الدراسة إلى ا

فترات، وقت البث  ثالثاالقتصادي برمجت على 

لمستهلك'، فترة مدخل إلى وقت النهاري'برنامج مجلة ا

الذروة'برنامج البديل االقتصادي'، 'رهانات التنمية'، 'البيئة 

 ثروة ورهان'، ووقت الذروة ' برنامج الحوار االقتصادي'.

المدرجة ضمن الشبكة  االقتصاديةركزت البرامج  -

البرامجية لقناة الجزائرية الثالثة على المواضيع المتعلقة 

%، والمواضيع 39.6والمصرفي بنسبة بالقطاع المالي 

%، وكذا 37.8المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري بنسبة 

%، والقطاع الزراعي بنسبة 12.6قطاع الخدمات بنسبة 

ما القطاع القانوني 7.2
 
 %.2.7فبلغ نسبته  لالقتصاد%، ا

هم الشخصيات الفاعلة في المواضيع  -
 
تمثلت ا

 االقتصاديةالمطروحة على طاولة نقاش البرامج  االقتصادية

 االقتصاديلقناة الجزائرية الثالثة في كل من وزراء القطاع 

والصناعي والتجاري، والسياحي، باإلضافة إلى رؤساء 

المؤسسات االقتصادية والخدماتية والصناعية حيث بلغت 

%، في حين بلغت نسبة خبراء في المجال 48.8نسبتها 

%، كما شكل كل من 19.5المالي واالقتصادي والنفطي 

طراف الفاعلة في  واالقتصاديينالمحللين السياسيين 
 
حد اال

 
ا

ما عن 16.3لهذه البرامج بنسبة  االقتصاديصناعة الخبر 
 
%، ا

في القطاع  االجتماعيينوالشركاء  االقتصاديةممثلي الجمعيات 

 %.9.7عليهم ب     االعتمادادي فقد بلغت نسبة االقتص

 الدراسة،نستنتج من خالل الدراسة التحليلية لعينة  -

التي تنوعت بين المصادر  االقتصاديتعدد مصادر الخبر 

ولى من 
 
خرى ثانوية، حيث تشكلت اال

 
الرئيسية، ومصادر ا

بحاث 
 
نباء، وتقارير وا

 
مسؤولين حكوميين ووكاالت اال

ماّ اقتصادية، ومسؤولين عن جمعيات اقتصادية، 
 
المصادر  ا

على كل من مقدم البرنامج االقتصادي  ةموزعالثانوية فكانت 

خرى غير '، مراسلين إخباريياإلعالمي'
 
ن، مبعوثين، مصادر ا

 محددة.

على مصدر 'شهود العيان' في صناعة  االعتمادعدم  -

ضمن قناة الجزائرية الثالثة، وهذا راجع  االقتصاديالخبر 

وعدم  ناحية،من  لغياب مصداقية هذا المرجع، وكونه مجهوال

 على معطياتنوافقه وسياسة القناة كونها حكومية ال تعتمد 

ّن  عّد شخصيات مجهولة ب
 
وزن ضمن  االقتصاديلخبر ل ا

 الشبكة البرامجية للقناة محل الدراسة.

يضا تنوع  -
 
نواع الصحفية استخدامنستنتج ا

 
في بناء  اال

، خبر اقتصادي، مائدة روبورتاجالخبر االقتصادي، من 

 مستديرة، تحقيق.

يضا تنوع في اللغة اإلعالمية  -
 
كما نستنتج ا

للشبكة البرامجية محل  االقتصاديةالمستخدمة ضمن البرامج 
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، االقتصاديالدراسة، ما بين لغة علمية متخصصة بالجانب 

تعكسها اإلحصاءات والمعطيات التجارية والصناعية، ولغة 

تزاوج اللغة العامية مع لغات )هجينة عربية فصحى، ولغة 

جنية
 
خرى(. ا

 
 ا

شكلت الصورة التلفزيونية مرجعا هاما في صناعة  -

بنسبة كبيرة فكانت  اعتمادها ، حيث تّم االقتصاديالخبر 

حيان، وفي روبورتاجمرافقة للتعليق وال
 
خرى عبرت عن  ا

 
ا

خرى من المحتوى اإلعالمي 
 
 .االقتصاديجوانب ا

تعددت الوسائط المستخدمة في المعالجة اإلعالمية  -

االقتصادية للقناة محل الدراسة، بين فيديو، وصور للمواضيع 

رشيف.
 
 ثابتة، وصور لمواقع جغرافية، خرائط، وصور من اال

هم  االتجاهشكل  -
 
 اتجاهاتالمؤيد والمحايد ا

التي تضمنتها برامج  االقتصاديةالمعالجة اإلعالمية للمواضيع 

الشبكة التلفزيونية لقناة الجزائرية الثالثة، ليغيب بذلك 

جندتها اإلعالمية كونها عمومية تابعة  تجاهاال
 
المحايد من ا

 للتلفزيون الجزائري العمومي.

  خاتمة

فعال ال يقوم في  اقتصاديإن صياغة نموذج إعالم 

وهيمنة السلطة على قطاع السمعي البصري، وال  احتكارظل 

دبيات إعالمية كالسيكية ال
 
يضا في ظل ا

 
تزال تمارس في  يقوم ا

فالبحث في خبايا اإلعالم  ،واالتصالعصر رقمنة اإلعالم 

ليات بناء  ياالقتصاد
 
يحيلنا دون شك إلى الوقوف عند ا

على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  باالعتمادالمضمون 

بشفافية وموضوعية  االقتصاديةالحديثة في طرح المعطيات 

السمعي البصري وحرفية مهنية عالية، فما يعاب على قطاع 

العمومي كونه الزال يمجد طرقه التحليلية البدائية للمواضيع 

، في وقت كشف فيه الستار عن هذا المجال الذي االقتصادية

صناعة قائمة بذاتها، فما توصلت إليه هذه الدراسة  يعّد 

يعكس فعال درجة المعالجة اإلعالمية لمثل هذه المواضيع 

 وطاقمها السياسي،  التي الزالت رهن إشارة السلطة
 
ضف إلى ا

ذلك تكريس المضامين الثقافية والترفيهية على حساب 

التي تعد معالجتها ضئيلة مقارنة مع  االقتصاديةالمضامين 

ن معالجة التلفزيون 
 
هميتها من ناحية المضمون، كما ا

 
حجم ا

يعدا سطحيا ال يغوص في  االقتصاديةبقناته الثالثة للمواضيع 

التي تحتاج التحقيق والمتابعة، بل  صاديةاالقتعمق الملفات 

سباب 
 
خرى دون تحليل اال

 
يك تفي بذكر معطيات وربطها با

والنتائج، وما هو مسجل لحساب القناة الجزائرية الثالثة 

في وقت  االقتصاديةتوقيت برمجة هذا النوع من الحصص 

غلب هذه البرامج 
 
جندة الجمهور المتلقي فا

 
مهم جدا يتناسب وا

هميته لدى الجمهور، ولدى وقت ا بّث ت
 
لذروة مما يعكس ا

غلب هذه البرامج الزالت 
 
ن ا

 
القناة محل البث باإلضافة إلى ا

ك ثر.
 
و ا
 
 محافظة على مكانتها لما يزيد عن مدار بث لسنتين ا
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OMPE

Media Coverage of Climate Change through Environmental Blogs - Blog of the World Organization for the 
Protection of the Environment (OMPE) as a Model: Analytical Study 

رسال:   21-06-2020اترخي القبول:                    19-07-2018اترخي الإ

 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف ،سيكسوسن 

 sawssenesekki@gmail.com 

 ملخصال

ولويات البيئية  المطروحة بقوة في العالم ، سواء من خالل نشاطات  ىحدإكتعالج هذه الدراسة ظاهرة تغير المناخ 
أ
ال

و من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 
أ
و المؤتمرات الدولية ا

أ
بالتركيز على المدونات اإللك ترونية ، منها الجمعيات والمنظمات البيئية ا

"،من خالل تحليل OMPE"موضوع عبر المدونات اإللك ترونية وتحديدا مدونة المنظمة العالمية لحماية البيئة كيفية تناول هذا ال

ول  :شكال ومضمونا حيث اشتملت الدراسة على جانبين 2018-2017التدوينات المتعلقة بتغير المناخ والمدونة خالل سنتي 
أ
ال

 والثاني يتضمن الدراسة الميدانية التحليلية. ،للدراسة والنظرية منهجيةيحدد اإلجراءات ال

 "OMPE" المناخ، مدونة، البيئة، تغير ، المدونات اإللك ترونيةاإللك تروني اإلعالم :المفاتيحكلمات ال

Résumé 

Cette étude aborde le sujet du changement climatique comme l'une des priorités environnementales 

fortement soulevée dans le monde, que ce soit par les activités des associations, des organisations 

environnementales et des conférences internationales ou par les divers médias tels que les blogs. Nous nous 

intéressons dans cet article à la façon de traiter ce sujet par les blogs comme celui de l'Organisation Mondiale 

de Protection de l'Environnement (OMPE) à travers l'analyse des articles du changement climatique écrits au 

cours de l’année 2017-2018.   Cette étude comprend deux volets : le premier est réservé aux procédures 

méthodologiques et théoriques et le second est consacré à l'étude pratique analytique. 

Mots-clé: Médias électroniques, Blogs, Environnement, Changement climatique, Blog de l'OMPE. 

Abstract  

This study deals with climate change as one of the environmental priorities that is strongly raised around 

the world, whether through the activities of associations and environmental organizations, international 

conferences or through various media including blogs. The study explores this issue via blogs and specifically 

the blog of the World Organization for the Protection of the Environment (OMPE), through the analysis of 

articles about climate change during the years 2017-2018. The paper covers two aspects: the first defines the 

methodological and theoretical background of the study and the second focuses on the analytical and practical 

study. 

Key words: Electronic Media, Blogs, Environment, Climate Change, OMPE Blog 
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 مقدمة

نقلته  ،ري الجذ يعيش اإلعالم اليوم حالة من النقالب

حتكار المهني التقليدي الذي يكرس عادة ل من النمط

فاق ورقابة الم ،وتبعية المعلومة ،المصدر
 
ضمون والنشر إلى ا

ة وحري ،مغايرة تتسم بالنفتاح الالمحدود على العالم جديدة

وما  النترنيتوهذا بفضل ومات...والتدفق الغزير للمعل النشر

 
أ
 تاحته من تقنيات ا

 
سست لقيام إعالم من نوع ا

أ
خر ووسائط ا

 New"  لجديدإلعالم اينطوي تحت مسميات مختلفة كا

Media " اإلعالم الجتماعي"وSocial Media " وصحافة

و ما  والبلوجرز " Citizen Journalism" المواطن
أ
يعرف ا

 "Blogs" ةبالمدونات اإللك تروني

الحر الذي  التدوينإلى ظاهرة  البلوجرز  كلمة وتشير  

صبح يمارسه اإلنسان العادي والشخص الهاوي 
أ
من خالل ا

فكاره ووجهات للتعبير عن  منصةيتخذها ك ،خاصة به مدونة
أ
ا

 وخواطره إزاء موضوعات وقضاياته انفعالنظره وحتى 

زم  الحياة المعاصرةخصوصا في ظل تعقد  ،مختلفة
أ
وتا

وضاعها القتصادية والجتماعية والسياسية
أ
 ...والثقافية ا

برز المشكالت التي تؤرق اإلنسان المعاصر  
أ
ومن ا

لوطيدة ا عالقتها ثباتمشكالت البيئة، خصوصا بعد إ

والضطراب السياسي والقتصادي  باختالل التوازن البيئي

اختاللت التلوث الهوائي مثال قد سبب ف...والصحة العمومية

 
أ
مراض الجهاز التنفسي راضا ك ثيرةمبيئية وخلف ا

أ
برزها ا

أ
 ا

نسب غازات  في ارتفاع عن تسببهفضال...1الربوو الحساسيةو

 الدفيئة وما انجر عن ذلك من اضطرابات في نظم المناخ.

صبح تغير 
أ
حد  "Climate Change" المناخحيث ا

أ
ا

زمات البيئية المستعصية
أ
خصوصا مع تفاقم موجات الحر  ،ال

سيوي
 
، وكذا زيادة ةوالجفاف في افريقيا وبعض المناطق ال

مريكية
أ
عاصير المتطرفة في الوليات المتحدة ال

أ
 وتيرة ال

صبح تغير المناخ اليوم و...وكندا الفلبينو
أ
اقعا محتوما فقد ا

ما جعل المنشغلين بالبيئة والمجتمع  ،ت معقدةإشكاليطرح 

الدولي يبحثون عن طرق ك فيلة بمواجهة مخاطره المحدقة بنا 

وتغيير نمط التنمية  ،من بينها التحول نحو الطاقة البديلة

وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الجتماعية لما لها  ،القتصادية

قيادات من فعالية في خلق الوعي البيئي لدى الحكومات وال

فراد والجماعات
أ
وخلق تربية بيئية سليمة من خالل  ،وال

سرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني... ووسائل 
أ
ال

 التقليدية والرقمية منها. اإلعالم

المندد بالجرائم المرتكبة  وبتصاعد الخطاب اإلعالمي

الصيحات المحذرة من مخاطر التغير و الطبيعةو في حق البيئة

خرى باالمناخي، بر 
أ
لموازاة مع زت حركة التدوين البيئي هي ال

المواضيع البيئية في الصحف  تزايد معدلت نشر وبث

وتنامي عدد المجالت  ،واإلذاعات والمحطات التلفزيونية

و رقمية
أ
وكذا المجموعات  ،البيئية المتخصصة سواء ورقية ا

الناشطة عبر مواقع التواصل الجتماعي...تعمل هذه المدونات 

خبار المختلفة حول قضايا بيئية مختلفة منها  على
أ
نشر ال

 موضوع تغير المناخ.

" إحدى النماذج المتخصصة OMPE" وتعد مدونة 

البيئة في شؤون البيئة، ناطقة عن المنظمة العالمية لحماية 

نشر وطرح قضايا البيئة المختلفة بما فيها تغير المناخ  تتولى

 غة الفرنسية.لبال

تتبلور إشكالية هذا  ،السابقة في ضوء المعطيات

البحث في محاولة رصد كيفية تناول موضوع تغير المناخ عبر 

 نطرح تساؤل جوهريا مفاده:  الذكر وعليهالمدونة السالفة 

  " كيف تناولت مدونةOMPE  ظاهرة تغير "

 ؟2018-2017سنتي  مابينالمناخ 

همالرئيسي  وإلثراء التساؤل
أ
التساؤلت الفرعية  نطرح ا

 التالية:

 الشكلب تعلقةتساؤالت م -

ما هي اللغة المستخدمة في المواضيع           -

 المتناولة المتعلقة بتغير المناخ في المدونة محل الدراسة؟

الوسائط الداعمة و ما هي عناصر اإلبراز الداعمة          -

 لمواضيع تغير المناخ في المدونة محل الدراسة؟

جناس الصحفية المستخدمة في مواضيع -
أ
ما هي ال

 للدراسة؟تغير المناخ المتعلقة بالتدوينات المقررة 
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 تساؤالت متعلقة بالمضمون  -

المصادر و ماهي المواضيع المرتبطة بالتغير المناخي -

المختارة خالل الفترة المقررة المعتمدة في ك تابة التدوينات 

 للدراسة؟

تغير المناخ  اتعوبموضمن هو الجمهور المستهدف -

 الدراسة؟المتناولة عبر المدونة محل 

وال: 
 
هــــــــــــــــــــــــــداف الــــدراســـــــــــــــــــة    ا

 
 ا

هداف منتسعى الدراسة لتحقيق العديد من 
أ
 بينها:  ال

معرفة اللغة المستخدمة في ك تابة التدوينات  -

 للتحليلالمختارة 

التعرف على عناصر اإلبراز والوسائط الداعمة -

 تغير المناخ عبر التدوينات المختارة للدراسة. اتعولموض

جناسالتعرف  -
أ
الصحفية المتعلقة بالتدوينات  على ال

 المختارة للدراسة

 المحورية المرتبطةالتعرف على القضايا والجوانب  -

 رة للتحليلبظاهرة تغير المناخ في التدوينات المختا

 ومصادرها.

التعرف على نوعية الجمهور المستهدف من -

تغير المناخ المتناولة عبر التدوينات المختارة  اتعوموض

 .للدراسة

همـــــــــــــــية الدراســـــــــــــة  ثانيا:
 
 ا

حدهما    
أ
ساسين ل يقل ا

أ
تجمع الدراسة بين متغيرين ا

همية عن 
أ
خرا

 
هم فبينما يشكل ملف تغير المناخ  ؛ال

أ
ا

ولويات البيئية في العالم
أ
تعد المدونات اإللك ترونية فضاء  ال

حد البدائل  ،رحبا للمعرفة والتفاعل والتواصل
أ
وبالتالي تمثل ا

المتاحة في تناول موضوع تغير المناخ بعد بروز المدونات 

اإللك ترونية المتخصصة في شؤون البيئة.كما يستمد البحث 

هميته العلمية من كونه إحدى الدراسات اإلعالمية الحديثة 
أ
ا

 وعليه فإن.تناولها إل في نطاقات ضيقة جدا التي لم يسبق

همية بالغة في حد ذاته، بحيث موضوع الدراسة ي
أ
شكل ا

تغير المناخ التي تم  اتعوموضنحاول تسليط الضوء على 

 "OMPEعبر مدونة "  2018-2017تدوينها ما بين سنتي 

 تحليلها شكال ومضمونا.و

 

جراءات الدراسة المنهجية  ثالثا:  ا 

 الدراسة ومنهجهانوع 

تنتمي الدراسة إلى صنف الدراسات الوصفية التي   

 تستهدف وصف ظاهرة ما من خالل اإلحاطة بكل جوانبها،

المدونات اللك ترونية  طريقة تناولمن خالل دراسة و

وصفية وتحليلية، وقد تمت  المناخ دراسةير لموضوع تغ

باعتبار الدراسة وصفية  الوصفي التحليليبالمنهج  الستعانة

 تحليلية.

 عينة الدراسة مجتمع البحث و

ن ت 
أ
مثل المدونات اللك ترونية المتخصصة في الشا

البيئي مجتمع البحث ونظرا لستحالة دراستها كلها كونها غير 

محدودة العدد ومتواجدة على شبكة عنكبوتية يصعب حصرها 

نا إلى اختيار 
أ
" OMPEمدونة" وتحديد مالمحها بدقة لذا لجا

 .للدراسة كنموذج وعينة

" مدونة تابعة للمنظمة OMPEتعتبر مدونة"     

العالمية لحماية البيئية وتسميتها واردة عن 

 Organisation Mondiale pour la Protection deاختصار"

l’Environnement " سست بفرنسا  والتي
أ
 على يد2013عام تا

عمال واإليكولوجي " 
أ
وهي منظمة  "، Gil Emmanuelرجل ال

بيئية ذات طابع  اتعوموضعالج هذه المدونة ت .غير حكومية

و 
أ
التي  اتعوالموض قارة، منعالمي وليس على مستوى بلد ا

الغابات، نوعية الهواء  البيولوجي، إزالةتتناولها التنوع 

نواعه 
أ
والماء، تغير المناخ، الطاقة، مكافحة التلوث بكافة ا

 
أ
 .2رض...في سبيل حماية كوكب ال

سلوب الحصر الشامل 
أ
 اتعولموضوقد تم استخدام ا

لتغير المناخي المتواجدة بالمدونة محل الدراسة والتي قدر ا

 2018-2017موضوعا مك توبا ما بين سنتي  16عددها ب  

دوات جمع البيانات
 
 ا

ثناء مرحلة البحث يمإلى جانب المالحظة العل   
أ
ة ا

نات المتعلقة يوالعية من خالل استطالع جميع التدالستط

اخترنا  ، 2018-2017بتغير المناخ والمك توبة بين سنتي 

داة رئيسية للتعرف على نوعية وطبيعة 
أ
تحليل المضمون كا

التناول لموضوع تغير المناخ عبر المدونة محل الدراسة، ومن 

جل ذلك اخترنا الوحدات والفائت التالية
أ
طالع البعد  ا



        سيكسوسن          -دراسة حتليلية –" منوذجا OMPEمدونة املنظمة العاملية محلاية البيئة  " –التناول الإعاليم لظاهرة تغري املناخ عرب املدوانت الإلكرتونية البيئية  

آداب والعلوم الاجامتعية          2020 -02العدد  17جملدل ا                                                        312                                           جمةل ال

ها إلى بتغير المناخ وترجمتالمعمق على التدوينات المتعلقة 

بالستعانة ببرنامجي " والتدقيق في الترجمة اللغة العربية 

Reverso Traduction en contexte المتواجد على الموقع "

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=F

R و"Babylon traduction المتواجد على الرابط "

http://traduction.babylon-software.com 

صغر عنصر في تحليل  عنالتي تعبر  وحدة الفكرة
أ
ا

و عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها الموضوع 
أ
وهي جملة ا

 موضوع التحليل.

ويقصد بها تكرار ورود موضوع وحدة العد والتكرار 

 الدراسة.التغير المناخي في مدونة 

و كيف قيل
 
وهي الفائت المتعلقة  فائت الشكل ا

 بتحليل شكل المحتوى التصالي وتم تصنيفها كالتالي:

فئة مساحة الصفحة الرئيسية: يقصد بها المساحة -

قسامها بوحدة البيكسل
أ
 التي تشغلها الصفحة الرئيسية با

سم الموقع، امكونات هوية الموقع وتضم هذه الفئة  -

 وصفته وموقعه.  ،نوع الشعار

وتضم نوعين من  ،الرئيسية للموقعالقائمة فئة  -

قسامها ثابت وتفرعية عادة ما تكون 
أ
و بعض ا

أ
القوائم ثابتة ا

 قائمة منسدلة   

سلوب عرض قوائم التجوال يتبع الموقع فئة -
أ
ا

على الصفحة 
أ
سلوبين في إخراج قوائم التجوال وهو نموذج ا

أ
ا

 .الرئيسية

فئة الموقع: يقصد بهذه الفئة موقع موضوع التغير -

قسام المدونة وتنقسم الم
أ
ى: صفحة رئيسية، إلناخي من ا

 بيئة، تغير المناخ

فئة اللغة المستخدمة: تهتم بطبيعة اللغة -

 :ي التطرق لقضية تغير المناخ وتضمالمستخدمة ف

لغة علمية تستخدم المصطلحات والمفاهيم العلمية، 

 بين اللغة العلمية واإلعالمية إعالمية، مزيجلغة 

فئة عناصر اإلبراز: يقصد بها عوامل الجذب الداعمة -

 إلى:للموضوع المتعلق بتغير المناخ وتنقسم بدورها 

 فئة العنوان: تقريري، استفهامي، تعجبي 

 فئة الصورة: صور طبيعة، رسوم توضيحية 

شكال التفاعلية -
أ
فئة مؤشرات التفاعلية: يقصد بها ا

عبر المدونة  مناخيالتغير ال اتعوموضلتفاعل مع المتاحة ل

 وتنقسم إلى:

 مشاركة المحتوى. وصالت داخلية، تعليق،

يقصد بها الوسائط المتعددة  فئة الوسائط الداعمة:-

 التي تصاحب تدوينات التغير المناخي، وتنقسم إلى: 

 انفوجرافيك، مقاطعصور +  صور، نص+ نص+ 

 فيديو

جناس الصحفية: ترتبط هذه الفئة بالنوع -
أ
فئة ال

المرتبطة بتغير  اتعوضوالم الصحفي المعتمد في تحرير

الخبر، القصة الخبرية، التقرير، تصنيفها: ، ويمكن المناخ

 التحقيق

هذه الفائت  تتعلققيل: فائت المحتوى ماذا 

وقد تم  ،بمضمون المادة التصالية المراد إخضاعها للتحليل

 تصنيفها كالتالي

فئة الموضوع: يقصد بها الجوانب التي يدور حولها -

موضوع التغير المناخي وترتبط ب عدة مشكالت وقضايا بيئية 

خرى، وتم
أ
الحتباس و غير المناخت :حصرها فيما يلي ا

الضطراب  الحراري، تغير المناخ وذوبان جليد القطبين،

عاصير ، البرودةو المناخي بين موجات الحرارة
أ
عواصف وا

ناتجة عن تغير المناخ، تغير المناخ والتنوع البيولوجي، 

مؤتمرات حول تغير المناخ، الجفاف والتغير المناخي، عرض 

 مفصل حول التغير المناخي وعرض جانبي للموضوع.  

في  فئة المصادر: وهي المصادر التي تم الستناد إليها-

وتم حصرها في علماء  ،التغير المناخي اتعوموضك تابة 

بحاث بيئية، ،منظمات بيئية وخبراء المناخ،
أ
دون  دراسات وا

 مصدر

فئة الهدف: يقصد بها الهدف الذي يرمي المحتوى -

 تلخيصها في:  تحقيقه، ويمكنالمتعلق بتغير المناخ إلى 

 ، التوعية. التفسير، التثقيفاإلخبار،     

سلوب: تتضمنفئة -
أ
 هذه الفئة طريقة عرض ال

ساليب المعالجة اإلعالمية  ،موضوع تغير المناخ
أ
وتضم وفق ا

 البيئة: اتعولموض

سلوب عرض     
أ
سلوبا

أ
ابتكار الحلول،  المشكلة، ا

سلوب مزدوج يجمع بين عرض المشكلة وتقديم الحلول.
أ
 ا
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فئة الجمهور المستهدف: يقصد به الشريحة -

 االمستهدفة بالمضمون المتعلق بتغير المناخ وتضم: جمهور 

 سلطات عاما،

 مفاهيم الدراسة  رابعا:

تتعامل الدراسة مع عدد من المفاهيم منها ما هو   

ساسي يعكس متغيرات الدراسة
أ
 ،والتي تم التركيز عليها ،ا

 ومنها ما هو ثانوي يقع ضمن المسرد العام للبحث.

لكـتروني عالم اال  : "Electronic Media"  اال 

وجوده إلى تطور استوقف هذا النمط الجديد _الذي يعزى 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت وظهور الشبكة العنكبوتية 

هم
أ
 العالمية_ الك ثير من الباحثين والدارسين، ومن ا

 :التعريفات لإلعالم اإللك تروني نجد

سها " هو إعالم يتم عبر الطرق 
أ
اإللك ترونية على را

يحظى هذا النوع بحصة متنامية في سوق و ،النترنيت

وسرعة إنتاجه  ،وذلك نتيجة سهولة الوصول إليه ،اإلعالم

كبر من الحرية  وتطويره وتحديثه،
أ
كما يتمتع بمساحة ا

وتعد التسجيالت الصوتية والمرئية والوسائط  ،الفكرية

شكال اإلعالم اإللك تروني 
أ
هم ا

أ
قراص المدمجة ا

أ
المتعددة وال

 3الحديث."

اإلعالم  جديد منعبارة عن نوع اإلعالم اللك تروني  "

 العامة ئوالمباديشترك مع اإلعالم التقليدي في المفهوم 

نه يعتمد على و
أ
هداف، وما يميزه عن اإلعالم التقليدي ا

أ
ال

ويدمج بين كافة  ،وسيلة جديدة من وسائل اإلعالم الحديث

إيصال المضامين المطلوبة  التقليدي بهدفوسائل التصال 

 
أ
كبربا

أ
هو يعتمد بشكل ، وشكال متمايزة ومؤثرة بطريقة ا

رئيسي على النترنيت التي تتيح لإلعالميين فرصة كبيرة 

 4لتقديم موادهم اإلعالمية المختلفة بطريقة إلك ترونية بحتة"

يا كانت  إن اإلعالم اإللك تروني    
أ
و ا

أ
و الجديد ا

أ
ا

 النترنيت،مسمياته فهو يشير إلى نمط جديد متاح عبر 

وله من التقنيات الرقمية  ،يستخدم كافة الوسائط التي تتيحها

شكال إلى المتلقي، 
أ
ما يخول له إيصال المعلومات بعدة ا

كبر من الحرية والخيارات مقارنة بنظيره التقليدي 
أ
يتمتع بقدر ا

الذي يتوجه نحو اعتماد البدائل اإللك ترونية لمواكبة التطور 

وتلبية لمتطلبات السوق اإلعالمية التي  ،التكنولوجي من جهة

خرى.تعرف منا
أ
 فسة حادة من جهة ا

لكـترونية   المدونات اال 

قرب ما تكون إلى الصحيفة    
أ
والمدونة هي ا

ن المواد المنشورة فيالمدونات توضع في 
أ
اإللك ترونية، إل ا

ك ثر حداثة 
أ
ترتيب زمني تصاعدي بحيث تكون المعلومات ال

ولى المعلومات التي
أ
 5يطالعها المستفيد. هي ا

وتية على تدوينات تشتمل المدونة كصفحة عنكب

وبصورة تفصيلية تعمل من خالل  ،مختصرة ومرتبة زمنيا

نظام إلدارة المحتوى ويكون لكل تدوينة عنوان إلك تروني 

URL بحيث  ؛دائم ل يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة

يمكن للمستفيد الرجوع إلى التدوينة في وقت لحق عندما ل 

 6تكون متاحة في الصفحة الرئيسية للمدونة.

وسائط النترنيت التي ظهرت  ىحدإالمدونات    

بكات ، وهي عبارة عن ش2وانتشرت مع ظهور جيل الويب

توجه ومجال اهتمام صاحبها إلدارة محتويات متنوعة تعكس 

و" 
أ
هذه المحتويات  ، وتمثل«Bloggerالذي يدعى بالمدون ا

قدم، تتيح التفاعلية 
أ
حدث إلى ال

أ
تدوينات مرتبة من ال

وإمكانية الحفظ والسترجاع لتمتعها بنظام  ،والتصفح السريع

رشفة، وقد شاع استخدامها مؤخرا في المجالت المختلفة 
أ
ال

دبيةالجتماعالسياسية و
أ
...و المجال البيئي ية والقتصادية وال

يضا، وما
أ
سلوب الصحفي في  ا

أ
يهمنا هو المدونات التي تتبع ال

 التدوين.

 تغير المناخ

ي تغيير مؤثر وطويل المدى في التغير المناخي
أ
هو ا

معدل حالة -معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة 

ن تشمل معدل درجات الحرارة
أ
ومعدل  ،الطقس يمكن ا

ن تحدث -وحالة الرياح ،التساقط
أ
وهذه التغيرات يمكن ا

و بسبب قوى 
أ
رض كالبراكين ا

أ
بسبب العمليات الديناميكية لال

شعة الشمسية
أ
و سقوط النيازك  ،خارجية كالتغير في شدة ال

أ
ا

 7ومؤخرا بسبب نشاطات اإلنسان.

و الحترار العالمي ينطوي على زيادة في 
أ
تغير المناخ ا

حداث عنيفة بتواتر وشدة عدم استقرار 
أ
نماط المناخ ووقوع ا

أ
ا

عاصير والفيضانات وحرائق الغابات،وهناك من 
أ
كبر كال

أ
ا

كمترادفين الحترار العالمي و يستعمل مصطلح تغير المناخ

ن إل 
أ
ن المشكالت تتا

أ
جاوز ارتفاع درجة علماء المناخ يقرون با
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الحرارة إلى التوزيع الجغرافي غير العادل في التغيرات 

 8.لمناخيةا

يقصد بتغير المناخ التقلبات المناخية المتسارعة   

خيرة 
أ
رض خالل العقود ال

أ
الوتيرة التي شهدها كوكب ال

رض بسبب زيادة 
أ
والناجمة عن اختاللت في نظام مناخ ال

والتي تحبس مزيدا  ،كميات غازات الدفيئة في الغالف الجوي

،بما دون تصريفها إلى الفضاء الخارجي وتحول ،من الحرارة

نماط
أ
التساقط ومعدلته  يتسبب في ارتفاعها وتغيرات في ا

، حيث تعزى هذه التغيرات إلى النشاطات وطبيعة الفصول

 .البشرية  غير المتوازنة منذ الثورة الصناعية

 الدراسات السابقة  :خامسا

ما ا خصصا حديث العهد نوعيعتبر اإلعالم البيئي ت

دراسات اإلعالمية ال ، ما جعلاقي تخصصات اإلعالممقارنة بب

محتشما وربما ندرة  في مجال البيئة ل تزال تعرف طرحا

، عالم الجديد في عالقته مع البيئةخصوصا فيما يتعلق باإل

، سجلنا بعض خصصوحسب استطالعنا المعمق بحكم الت

نا الدراسات التي تتقاطع عموما وبشكل غير مباشر مع دراست

 واخترنا منها: 

المعالجة االعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة 

 9-جاالشروق نموذجريدة – الجزائرية

الهتمام هذه الدراسة الى التعرف على مدى تسعى 

الذي توليه جريدة الشروق اليومي للمشكالت البيئية من 

خالل وصف وتحليل طبيعة المعالجة اإلعالمية لمشكالت 

من تساؤل رئيسي مفاده كيف عالجت جريدة البيئة،انطلقت 

 منهج الوصفي التحليليالة باستخدام الشروق مشكالت البيئ

داة رئيسية لجمع البيانات
أ
ومن  ،واعتماد تحليل المضمون كا

برز النتائج المتوصل إليها
أ
ن مشكالت البيئة تحظى بقدر من  ا

أ
ا

 الهتمام من طرف جريدة الشروق التي تتخذ موقفا إيجابيا في

وتستخدم قوالب متنوعة في  ،التعامل مع قضايا البيئة

غلبها طابعا محليا خصوصا 
أ
تغطيتها لمشاكل البيئة التي يتخذ ا

 التلوث.

عالم الجديد ونشر الوعي البيئي   فيدراسة –اال 

موقع الفايسبوك –ستخدامات مواقع التواصل االجتماعي ا

نموذجا
 
 10-ا

لشبكات  استهدفت دراسة استخدامات الجماهير

مدى فعاليته في و ط الفايسبوكالتواصل الجتماعي وبالضب

من خالل إشكالية مفادها كيف يؤدي موقع  نشر الوعي البيئي

حد تطبيقات اإلع
أ
الم الجديد إلى نشر الوعي الفايسبوك كا

على  ن، اعتمدتيمستخدمين الجزائريلدى جمهور ال البيئي

داة رئيسيةواستمارة الستبيان ،منهج المسح بالعينة
أ
لجمع  كا

 ،مفردة 200البيانات موزعة على عينة متضاعفة تتكون من 

ن الفاي
أ
هم النتائج المتوصل إليها ا

أ
سبوك يحتل المرتبة ومن ا

ولى من بين
أ
ك ثر استخداما ال

أ
 ،مواقع التواصل الجتماعي ال

نه يؤدي دورا توعويا في حين 
أ
نكما ا

أ
غالبية اإلشباعات  ا

ي المجال البيئي تتمثل في اإلطالع بر الفايسبوك فالمحققة ع

حداث البيئية
أ
 على ال

 الدراسة الميدانية سا:ساد

يوضح مساحة الصفحة الرئيسية  1جدول رقم 

 لموقع الدراسة
المساحة  

الكلية 
للصفحة 
 الرئيسية 

جزاء الموقع 
 
ارتفاع  المساحة الفعلية ال

الصفح
ة 

الرئيسي
 ة 

س 
 
 الذيل  الجسم   الرا

1340*7049

Px 
1340*620

px 
1340*5964

px 
1340*465

px 
7049
px 

ول السابق مساحة الصفحة دجاليتضح من خالل   

حة الرئيسية للمدونة محل التحليل، من خالل حساب مسا

س الصفحة الرئيسية ومساحة كل من
أ
على  لذيلالجسم واو الرا

"  Measure- itتم الستعانة بتطبيق "بوحدة البيكسل،  حدة

دوات محرك البحث 
أ
الذي تم تحميله وتنزيله على شريط ا

"Chrome بعاد دقيقة
أ
ن المواقع ،" إلعطاء ا

أ
والواضح ا

بعاد
أ
نواعها فهي تتخذ ا

أ
مختلفة ل  االلك ترونية مهما اختلفت ا

ن فإوحسب الك ثير من المصممين  ،تخضع لقاعدة محددة

 بطول الرتفاع.   الجيد يمتازالموقع 
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 يوضح مكونات هوية موقع الدراسة 1شكل رقم 

 

يوضح الشكل السابق مكونات هوية موقع مدونة " 

OMPE حيث يحتوي على شعار المدونة وهو نفس شعار "

سم المدونة المنظمة على يسار الصفحة متضمنا اموقع 

على شعار  كما تحتوي "OMPEواختصارها باللغة الفرنسية " 

 Ensemble sauvons notreمك توب باللغة الفرنسية "

planète"  . ن الشعار ثابت
أ
 والواضح ا

 يوضح القائمة الرئيسية لموقع الدراسة 2جدول رقم 
 نوع القائمة

 تفرعية ثابتة
 منسدلة -

توضح بيانات الجدول السابق استخدام نوعين من 

القوائم  والتفرعية عبرالقائمة الرئيسية وهما القائمة الثابتة 

الصفحة  الموجودة علىتقلل من عدد الروابط  المنسدلة التي

همية تفريع المواقع و ،الرئيسية للموقع
أ
قسامها تكمن ا

أ
ل

رعية في خريطة الموقع عن طريق القوائم التف الرئيسية ورسم

كما  ،الوصول إلى ما يريده بسهولة المستخدم فيمساعدة 

ات لمحتوي يضفي استخدام القوائم الثابتة والتفرعية تنظيما

 .لواجهته الموقع وجاذبية

سلوب عرض قوائم التجوال  -
 
 ا

سلوباتبع
أ
في عرض قوائم التجوال  اواحد ات المدونة ا

على الصفحة الرئيسية  
أ
 وهو نموذج ا

خراج الموضوعات 3جدول رقم  سلوب ا 
 
 يوضح ا

سلوب
 
 اال

 االتجاه  
اسلوب الوحدة 

 االلكـترونية 
اسلوب 
 البوابة 

سلوب مختلط 
 
 ا

سي  
 
 - - + را
فقي  
 
 - - - ا

توضح بيانات الجدول السابق اعتماد موقع المدونة 

سلوب الوحدة اللك ترو 
أ
سي مع استخدام ا

أ
نية على التجاه الرا

و المزج في إخراج الموضوعات بدل من 
أ
سلوب البوابة ا

أ
ا

ويرجع اعتماده دون غيره لكون الموقع يعبر عن  ،بينهما

حدث إلى 
أ
مدونة تنتظم محتوياتها بشكل تسلسلي زمني من ال

رشفة
أ
قدم في الصفحة الرئيسية ضمن ما يعرف بال

أ
ول  ،ال

  لها في اتباع حاجة
أ
سلوب البوابة ال

أ
نسب لتصميم المواقع ا

خبارية ول حتى المختلط الذي يتالءم مع معلومات وزخم اإل

معرفي كبير يتواجد على الموقع، فالمعلومات التي تتضمنها 

بة ومحصورة ضمن التدوينات ما جعلها تر المدونة محددة وم

 
أ
سيا بدل من ال

أ
 . فقيتتخذ اتجاها را

يوضح الخطوط المستخدمة المدونة  4جدول رقم 

 محل الدراسة
سلوب                       

 
 اال

 الخط  
 المتن    العنوان  

 Arial Arial نوع الخط   
 pt 10.5 pt 19.5 حجم الخط  

تشير معطيات الجدول السابق إلى استخدام نوع 

 خط ويتمثل في ،واحد من الخطوط في المدونة محل الدراسة

"Arial"  نسبة بال 10.5بالنسبة للعناوين و 19.5ببنط

نسب الخطوط في المواقع  للمتن، ويعتبر هذا النوع من
أ
ا

ك ثرها انتشارا و
أ
كونه سهل  ،استخداما عمومااللك ترونية وا

جهزة التشغيل في كافة  اوموجود القراءة
أ
نظمة ا

أ
ا

وجد قاعدة محددة تال فوبالنسبة لحجم الخط ،اللك ترونية

حجام الخ
أ
، رغم طوط المستخدمة في البيئة الرقميةتحكم ا

ن الحجم المثالي للعناوين 
أ
ذلك تشير بعض الدراسات إلى ا

في  16و 14بنطا وبين  24و 18اللك ترونية يتراوح بين 

خر. النصوص لكن ذلك يختلف من موقع
 
 ل
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يوضح معدل تكرار تناول موضوع  05جدول رقم 

 "OMPEالتغير المناخي عبر مدونة " 

 تاريخ النشر المتعلقة بتغير المناخ التدوينات
1 13/05/2018 
2 25/03/2018 
3 04/02/2018 
4 25/01/2018 
5 14/01/2018 
6 15/12/2017 
7 08/12/2018  
8 11/09/2018 
9  08/08/2017 
10 28/08/2017 
11 14/07/2018 
12 27/06/2017 
13 26/04/2018 
14 04/04/2017 
15  21/01/2017 
16 / 

المتعلقة  اتعوالموضيشير الجدول السابق إلى تكرار تدوين    

حيث ؛ المدونة اتعوموضبالتغير المناخي من بين إجمالي 

ن موضوع تغير 
أ
رشيف المدونة المرتب  المناختبين ا

أ
حسب ا

حدث ورد بمعدل 
أ
قدم إلى ال

أ
مرة خالل سنتي  16من ال

صل  2017-2018
أ
ي ما يعادل  89من ا

أ
موضوعا بيئيا ا

، تم تناولها في فترات من إجمالي التدوينات البيئية 17.97%

عاله، يتعلق  مختلفة
أ
حسب التواريخ المدونة في الجدول ا

و ببعض  23بعضها ببعض المناسبات كانعقاد قمة المناخ 
أ
ا

حداث المتطرفة كذو
أ
ك ثر من ال

أ
د مليار طن من جلي 1000بان ا

، والبعض 2017انتراك تيكا في شهر جيولية القطبية في القارة 

خر 
 
وهي نسبة وإن كانت قليلة مقارنة  غير مناسباتي،ال

همية موض
أ
وخطورته المتزايدة يوما بعد  ع التغير المناخيو با

خر
 
كبر  إذ، ا

أ
تعتبر مشجعة لتناول الموضوع مستقبال بشكل ا

ك ثر ك ثافة
أ
 .وا

قسام المدونة 6جدول رقم 
 
 يوضح موقع موضوع تغير المناخ من ا

 الموقع    
 التغير المناخي  اتعوموض

 المجموع  قسم تغير المناخ قسم بيئة  صفحة رئيسية 
 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 03 0 0 18.75 03 0 0 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 عواصف وا

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 ولوجيتغير المناخ والتنوع البي

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 6.25 01 0 0 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 03 0 0 18.75 03 0 0 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 6.25 01 87.5 14 6.25 01 المجموع 

تغير  اتعوموضيوضح الجدول السابق موقع     

غلب 
أ
ن ا

أ
قسام المدونة، حيث اتضح ا

أ
 اتعوالموضالمناخ من ا

% موزعة 87.5وردت في قسم " بيئة" بنسبة إجمالية مقدرة ب  

تغير المناخ وذوبان الجليد والعرض الجانبي  اتعوموضبين 

الضطراب المناخي  اتعوموض%،تليها 18.75للموضوع ب 

عاصير ناتجة عن تغير 
أ
بين موجات الحرارة والبرد، عواصف وا

المناخ الجفاف والتغير المناخي، بنفس النسبة المقدرة ب  

التغير المناخي والتنوع البيولوجي  اتعوموض%،ثم 12.5

ما ، %6.25ومؤتمرات تغير المناخ بنفس النسبة المقدرة ب  
أ
ا

 اتعوموضصفحة الرئيسية، فقد وردت فيها بالنسبة لل

%، في حين ورد 6.25الحتباس الحراري وتغير المناخ بنسبة 

التقرير المفصل حول تغير المناخ في قسم خاص بالتغير 

 المناخي.

بعاد التي يتضمنها، 
أ
ويكشف موقع الموضوع ال

تغير المناخ التي ترتبط بجوانب مختلفة  اتعولموضفبالنسبة 

ما 
أ
خرى وردت في ركن "بيئة"، ا

أ
تؤكد ارتباطها بقضايا بيئية ا

ملها ية فتتضمن بعض الموضوعات التي تحعن الصفحة الرئيس

قدم، وقد 
أ
حدث إلى ال

أ
واجهة المدونة مرتبة تاريخيا من ال

خرى حول 
أ
خرى عدا  اتعوموضصادف تواجد تدوينات ا

أ
بيئية ا

ر المناخي في الصفحة الرئيسية، وبالنسبة للعرض التغي

المفصل يتناسب وقسم التغير المناخي، ويشير هذا الختالف 

خرى لم ترد 
أ
قسام المدونة باإلضافة إلى تصنيفات ا

أ
إلى تنوع ا
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 والغابات...طاقة الحيوانات والك قسم  يالتغير المناخ اتعوموضفيها 

 يوضح اللغة المعتمدة في كـتابة التدوينات المتعلقة بالتغير المناخي 7ول رقم جد

 اللغة 
 التغير المناخي  اتعموضو

عالمية   لغة علمية   المجموع  مزيج بين اللغتين  لغة ا 
 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 الحراري تغير المناخ والحتباس 

 18.75 03 6.25 01 6.25 01 6.25 1 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5 02 6.25 1 0 0 6.25 01 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 عواصف وا

 6.25 01 0 0 6.25 1 0 0 ولوجيتغير المناخ والتنوع البي

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 1 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 03 0 0 6.25 01 12.5 02 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 12.5 02 56.25 9 31.25 05 المجموع 

تخضع الك تابة اإلعالمية عموما للعديد من     

ومنها ما له  ،المحددات منها ما يرتبط بالسياسة التحريرية

ومنها ما يرتبط بنوعية فائت  ،عالقة باإلخراج الفني للصحيفة

سلوب إالجمهور، وفي ضوء هذه المحددات يمكن القول 
أ
ن ا

والمهم هو كيفية  ،اإلعالمية يتنوع بتنوع شخصياتها الصياغة

سلوب الصحفي لما يهدف إليه
أ
.وبغض النظر عن 11تحقيق ال

ة طبيعة الوسيلة اإلعالمية وخصائصها وحاجتها إلى لغة مالئم

يجب توافرها في  فإن هناك عدة خصائص عامة ،خاصة بها

برزها الوضوح والمعاصرة اللغة اإلعالمية 
أ
الجاذبية مة وءوالمالا

إلى .واستنادا 12والختصار والمرونة والتساع والقابلية للتطور 

ن نسبة 
أ
% من 56.25ما سبق،كشفت دراستنا التحليلية ا

% 12.5استخدمت اللغة اإلعالمية ممثلة ب   اتعوالموض

عاصير وعواصف ناتجة عن  اتعولموضلبالنسبة 
أ
التي تناولت ا

الجفاف، و التغير المناخي اتعوموضالتغير المناخي وكذلك 

التغير المناخي  اتعوبموض% ممثلة 6.25تليها نسبة 

والحتباس الحراري، تغير المناخ وذوبان الجليد، مؤتمرات 

وعرض جانبي للموضوع. بينما سجل اعتماد  ،تغير المناخ

خرى من الوضوح 
أ
اللغة العلمية _التي يستدل عليها هي ال

سلوب غالبوالبساطة واستخدام المصطلحات 
أ
 العلمية_ كا

% بالنسبة  12.5منها  %؛31.25في ك تابة التدوينات نسبة 

تراوحت بالتساوي و للعرض الجانبي لموضوع التغير المناخي

بين تغير المناخ وذوبان الجليد، الضطراب المناخي بين 

عرض مفصل حول تغير المناخ بنسبة  موجات الحر والبرودة،

سلوبين 6.25قدرت ب 
أ
% في حين تمت المزاوجة بين ال

% تتراوح بالتساوي بين تغير  12.5العلمي واإلعالمي بنسبة 

المناخ وذوبان الجليد، الضطراب المناخي بين موجات الحر 

 %.6.25والبرودة والمقدرة ب 

سلوب اللغوي المعتمد في      
أ
يكشف التنوع في ال

 اتعوالموضيات الك تابة إلى جانب المحددات السابقة مقتض

ة علمية ذات طابع ن التغير المناخي ظاهر إحيث  ؛المتناولة

حيانا باعتماد  معقد تحتاج إلى
أ
التغطية المباشرة والوضوح ا

خرى إلى الشرح العلمي باعتماد 
أ
حيانا ا

أ
سلوب اإلعالمي وا

أ
ال

سلوبين هو ،اللغة العلمية
أ
حيانا يكون المزج بين ال

أ
 الطريقة وا

ثر المنشود، كما يشير هذا التنوع إلى تحكم  مثلىال
أ
لتحقيق ال

المتناولة بحكم تخصصه في  اتعضوالموصاحب المدونة في 

علم البيئة، وبالحرية الممنوحة له عبر الفضاء الرقمي التي 

سلوب ك تاباته.
أ
 تمكنه من تنويع مواده وا
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 ع العنوان المستخدم حسب صياغته في تدوينات التغير المناخييوضح نو  8جدول رقم 
 العنوان   

 التغير المناخي  اتعوماض
خباري   المجموع  تعجبي استفهامي ا 

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
 6.25 01 0 0 0 0 6.25 1 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 03  0 0 0 18.75 03 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 18.75 03 0 0 0 0 12.5 02 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 0 0 12.5 02 0 0 عواصف وا

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 يولوجيتغير المناخ والتنوع الب

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 0 0 0 0 12.5 02 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 1 عرض مفصل حول التغير المناخي

 12.5 02 6.25 1 0 0 12.5 2 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 12.5 02 18.75 3 68.75 11 المجموع 

ساسيا 
أ
يعتبر العنوان في المادة الصحفية عنصرا ا

و
أ
و المتلقي بوجه عام، فهو البوابة ال

أ
لى لجذب انتباه القارئ ا

يا كان شكلها، 
أ
و المادة ا

أ
وعليه يشترط العديد من للنص ا

وهناك  ،المواصفات ليكون ناجحا منها الغرابة والجاذبية
تصنيفات عديدة للعناوين الصحفية وفق عدة معايير كالوظيفة 

المدروسة  اتعوالموضقد اخترنا تصنيف عناوين و والصياغة،
غلبها عناوين رئيسية، 

أ
ن ا

أ
وفق عامل الصياغة بعدما تبين ا

ن 
أ
% من  68.75حيث تكشف معطيات الجدول السابق ا

لتفصيل استخدمت العنوان اإلخباري تراوحت با اتعضوالمو
التغير المناخي وذوبان الجليد بنسبة  اتعوموضبين 
الضطراب المناخي وتغير المناخ  اتعوموض%، تليها 18.75

والجفاف والعرض الجانبي للموضوع بنفس النسبة المقدرة 
اس الحراري، تغير المناخ والحتب اتعوموض%، ثم 12.5ب 

 ، عرض مفصل حول التغير المناخيمؤتمرات تغير المناخ
%.في حين سجل اعتماد العنوان 6.25بنفس النسبة المقدرة ب 

% موزعة بين  18.75الستفهامي بنسبة إجمالية مقدرة ب 
عاصير الناتجة عن  اتعوموضال

أ
التي تتناول العواصف وال

% وتغير المناخ والتنوع البيولوجي 12.5تغير المناخ بنسبة 
%، وحاز استعمال العنوان التعجبي على نسبة 6.25بنسبة 

% تتراوح بين الضطراب المناخي والعرض الجانبي  12.5
 %.6.25ب   للموضوع بنفس النسبة المقدرة

نواع السابقة بطبيعة الموضوع من    
أ
يرتبط اعتماد ال

جهة التي تفرض استخدام نوع معين من العناوين يكون 
نسب له، فتناول موضوع المؤتمر 

أ
ات المتعلقة بتغير المناخ ا

قرب إلى التغطية اذجاء 
أ
اإلخبارية منه إلى  طابع إخباري ا

و التفسير
أ
ك ثر وعليه تم اعتماد العنوان الخبري  ،التحليل ا

أ
ال

، في حين اعتماد العنوان اتعوضالمولمثل هذه  مةءمال
حيانا  ،الستفهامي ارتبط مضمونه بالطابع التفسيري 

أ
وا

التغير المناخي  اتعوموضعرض  في التوعوي كما هو الحال
عاصير

أ
مر بعض العواصو وعالقتها بال

أ
ين يتطلب ال

أ
ف، ا

حد عناوين التدوينات المرتبطة بهذا  وردحيث  الشروحات،
أ
ا

 الجانب كالتالي

" Tempête 2017-2018 : événement naturel 

ou début d’une urgence climatique ? " 
نه يحمل طابعا والواضح بعد ترجمة العنوان 

أ
والمقال ا

ن توظيف العنوان 
أ
تفسيريا يستدعي العنوان الستفهامي، كما ا

و المشترك نحو 
أ
ثر فعال في شد انتباه المتصفح ا

أ
التعجبي له ا
 المحتوى.

 يوضح فئة الصورة المصاحبة لموضوعات التغير المناخي 9جدول رقم 
 الصورة
 التغير المناخي  اتعوموض

 المجموع  رسوم توضيحية    صور طبيعة
 النسبة%  التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار

 6.25 01 0 0 6.25 1 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 03 0 0 18.75 3 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5 02 12.5 02 0 0 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 0 0 12.5 02 عواصف وا

 6.25 01 0 0 6.25 1 تغير المناخ والتنوع البيولوجي

 6.25 01 0 0 6.25 1 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 6.25 01 6.25 1 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 0 0 6.25 1 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 03 0 0 18.75 3 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 18.75 3 81.25 13 المجموع 
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لف كلمة، فهي تعطي 
أ
بلغ من ا

أ
 يالمتلقتعتبر الصورة ا

 اباجذ تصورا واضحا عن الموضوع إلى جانب كونها عامال

والقضايا خصوصا بعد  اتعوالموضإزاء مختلف  اممتاز 

اله عليها من وما تم إدخ ،استفادتها من الثورة الرقمية

ن التدوينات المك توبة حول  تحسينات تقنية مبهرة؛
أ
والواضح ا

التغير المناخي استغلت الفضاء الرقمي وامتيازاته الباهرة 

هميته
أ
شكال  ؛لزيادة ا

أ
حيث تم استخدام صور الطبيعة با

ك ثر من صور 
أ
غلب مختلفة وبمعدل ا

أ
بنسبة  اتعوالموضة في ا

% موزعة بين تغير المناخ وذوبان الجليد بنسبة 81.25

العواصف  اتعولموض% بالنسبة  %12.5،   18.75

عاصير الناتجة عن التغير المناخي وبنسبة 
أ
%  6.25وال

متساوية بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مؤتمرات تغير 

رض مفصل حول التغير المناخ، الجفاف والتغير المناخي وع

المناخي. بينما تم استخدام الرسوم التوضيحية كصور داعمة 

بين الضطراب المناخي  % موزعة18.75بنسبة  اتعضوللمو

 %.6.25والتغير المناخي بنسبة  % والجفاف12.5بنسبة 

تتعلق صور الطبيعة ببعض مظاهر التغير المناخي  

كصورة ذوبان الجليد في انتراك تيكا وصورة إعصار إيرما وبعض 

حيث  ؛الصور التي تشخص حقيقة مخاطر التغير المناخي

جمعت إحدى الصور بين مختلف تضاريس الكوكب من جليد 

وهذا بفضل  ،يتسارع في الذوبان وبحار تصل إلى الصحراء

الرقمية وبرمجيات معالجة الصور التي تمكن بين  التقنيات

ك ثر من صورة في مشهد واحد بعد تعديلها، 
أ
الجمع وتركيب ا

مر بخريطة العالم  
أ
ما عن الصور التوضيحية، فقد تعلق ال

أ
ا

خرى لمواطن ا ،التي تصور مواقع الجفاف
أ
لحرارة والبرودة وا

نحاء العالم
أ
ال ، ويعتبر التنويع في اعتماد الصور عامفي ا

ن اعتماد الصور الساكنة إيجابيا في جذب انتباه المتصفح، إل
أ
 ا

خرى ا د نوعفقط يح
أ
نواع ا

أ
ما من هذا الجذب على اعتبار وجود ا

ك ثر مماثلة للواقع
أ
والتي  ،من الصور المعالجة والمتحركة ال

تشعر المتصفح والمشترك بحيويتها مقارنة بالصور الساكنة 

والبدائل المتاحة   ،اخصوصا في ظل التدفق الكبير منه

 إلخراجها عبر النترنيت.

شكال التفاعلية مع مواضيع التغير المناخي 10جدول رقم 
 
 يوضح ا

شكال التفاعلية   
 
 ا

 التغير المناخي  اتعموضو
 المجموع  مشاركة المحتوى وصالت داخلية تعليق

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار
 0 0 0 0 0 0 0 0 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 0 0 0 0 0 0 0 0 تغير المناخ وذوبان الجليد 

الضطراب المناخي بين موجات الحر 
 والبرودة 

01 6.25 0 0 0 0 01 6.25 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 0 0 0 0 0 0 0 0 عواصف وا

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 تغير المناخ والتنوع البيولوجي

 0 0 0 0 0 0 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 عرض مفصل حول التغير المناخي

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 عرض جانبي للموضوع 

 25 04 0 0 6.25 01 18.75 03 المجموع 

نها 
أ
ن التفاعلية سمة طبيعية في اإلنسان، إل ا

أ
رغم ا

 ،برزت بوضوح كمصطلح تزامنا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة

دواتها،
أ
حيث تشير بشكل عام_  وتطور تطبيقات النترنيت وا

تحويل  وتعريفها إلىف وجهات النظر في وصفها رغم اختال

حادية التجاه إلى ثنائية
أ
تبادل يتم فيها  ،التصال من عملية ا

دوار
أ
ين يصعب التمييز بينهما،  ال

أ
بين المرسل والمستقبل ا

و التعقيب  الرسالة بتعديلهاحيث يشارك المستقبل في صنع 
أ
ا

 عليها.

دواتها 
أ
و ا
أ
شكال التفاعلية ا

أ
دنى من ا

أ
وعموما هناك حد ا

ي موقع إلك ترونيالتي ل غنى عنها في بناء 
أ
وهي خدمة  ،ا

البحث، الوصالت الداخلية والخارجية، البريد اإللك تروني، 

التعليق والمشاركة في  13الدردشة والمجموعات اإلخبارية،

 14تحرير الصحيفة، خدمات الشبكات الجتماعية...

اية البيئة موبالنظر إلى مدونة المنظمة العالمية لح

نها تفتقر إلى معظم 
أ
دوات التفاعليةنجد ا

أ
غلبها  ؛ا

أ
حيث نجد ا

ما المدونة فتكاد تخلو من
أ
شكال  في موقع المنظمة ، ا

أ
ا

التفاعلية المعروفة والسابقة الذكر  _خصوصا فيما يتعلق 
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شكال بالتدوينات محل التحليل_ باستثناء
أ
التي البسيطة  ال

التعليق على بعض التدوينات  وهي يوضحها الجدول السابق

والذي حاز على نسبة متواضعة  ،المناخي المتعلقة بالتغير

المتعلقة به،  اتعوالموض% من إجمالي   18.75جدا تقدر ب 

بين والضطراب المناخي  اتعوموضموزعة بالتساوي بين 

 ،تغير المناخ والتنوع البيولوجيو موجات الحر والبرودة،

في حين  ،%6.25حول التغير المناخي بنسبة  وعرض مفصل

حد مؤشرات التفاعلية بنسبة 
أ
تم اعتماد الوصالت الداخلية كا

لتي عرضت بشكل هامشي تغير ا اتعوالموض% في 6.25

مر بالمناخ
أ
خر داخل المدونة اإل، يتعلق ال

 
حالة إلى رابط ا

ك ثر ح
أ
ول عالقة التلوث بالتغير للحصول على تفاصيل ا

ما مشاركة المحتوى على مواقع التواصل ،المناخي
أ
الجتماعي  ا

شكال التفاعلية 
أ
حد ا

أ
كالفايسبوك والتويتر وغيرهما فهي ا

ولكنها غير مفعلة تماما، حيث لم  ،المتاحة عبر المدونة

ي محتوى من تدوينات التغير المناخي عبر 
أ
نسجل مشاركة ا

ما جعل نسبة هذا  ،مواقع التواصل الجتماعي المختلفة

ي 
أ
قع المدونة من %، ورغم ما يتميز به مو0المؤشر منعدمة ا

همية  ،درجة عالية في التصميم
أ
المنشورة  اتعوالموضتبقى ا

قليلة ما لم يتم تفعيل مؤشرات جيدة للتفاعل معها تقيس 

وتضمن وصول المعلومة التي  ،مدى شعبية محتوياتها

كبر قدر ممكن من الجماهير
أ
وهذا هو  ،تحتويها التدوينات إلى ا

 المطلوب. 

 يوضح الوسائط الداعمة لتدوينات التغير المناخي 11جدول رقم 

 المتعددةالوسائط 
 التغير المناخي  اتعموضو

 المجموع  نص +صور+فيديو نص+ انفوجرافيك نص+صور  نص
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 0 0 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 03 6.25 01 0 0 12.5 02 0 0 تغير المناخ وذوبان الجليد 

الضطراب المناخي بين موجات الحر 
 والبرودة 

0 0 0 0 02 12.5 0 0 02 12.5 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ   12.5 02 0 0 0 0 12.5 02 0 0 عواصف واأ

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 1 0 0 يولوجيتغير المناخ والتنوع الب

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 0 0 6.25 01 6.25 01 0 0 الجفاف والتغير المناخي 
 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 02 0 0 0 0 18.75 03 0 0 عرض جانبي للموضوع 
 100 16 6.25 01 18.75 03 75 12 0 0 المجموع 

عاله الوسائط المتعددة في التدوينات 
أ
يوضح الجدول ا

المتعلقة بالتغير المناخي، حيث تبين معطيات الجدول 

% 75نسبة إجمالية قدرت ب  استخدام النص والصورة معا ب

بين تغير المناخ وعرض الموضوع بشكل جانبي بنسبة  حو اتتر 

التغير المناخي  اتعوموض% في 12.5%، تليها نسبة 18.75

عاصير،
أ
اخ وذوبان تغير المن في عالقته بالعواصف وال

التغير  اتعوموضفي كل من  %6.25الجليد، ثم نسبة 

المناخ والتنوع المناخي والحتباس الحراري ،تغير 

البيولوجي، مؤتمرات تغير المناخ وعرض مفصل عن التغير 

المناخي، في حين استخدم النص مصاحبا لالنفوجرافيك 

التي تشير إلى تقنية  و % 18.75بنسبة إجمالية مقدرة ب 

و 
أ
شكال بيانية ا

أ
اختزال قدر كبير من المعلومات الرقمية في ا

حد ا
أ
و صور شارحة كا

أ
لوسائط المتعددة رسومات توضيحية ا

دواتها.
أ
 التي تتيحها النترنيت بمختلف ا

مر ببعض الخرائط التوضيحية التي توضح  
أ
يتعلق ال

لوان 
أ
توزيع الحرارة والجفاف عبر نطاقات العالم استنادا إلى ال

ك ثر المناطق عرضة للحرارة مقارنة 
أ
حمر إلى ا

أ
ين يشير ال

أ
ا

زرق الذي يدل على 
أ
بيض وال

أ
بغيرها التي جاءت باللونين ال

ضطراب المتعلقة بال اتعوضالموالمسطحات المائية في 

% وكذلك الخرائط 12.5المناخي بين الحرارة والبرودة بنسبة 

زيادة معدلت الجفاف في العالم بنسبة  تسارعالتي توضح 

ين تم استخدام اللون البني6.25
أ
للدللة على  الترابي % ا

ما عن  .والتصحر التي هي عرضة للجفافو ،المناطق الجافة
أ
ا

فلم يرد إل مرة واحدة  ،والفيديو والصور المزواجة بين النص 
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حد التدوينات التي تعالج تغير المناخ وذوبان الجليد 
أ
في ا

 % في انتراك تيكا. 6.25بنسبة 

يتضح حسب الجدول السابق بساطة الوسائط 

 خصوصا وبالنسبةالمستخدمة في التدوينات محل الدراسة 

ك ثر 
أ
للمدونة عموما، فإلى جانب النص والصورة هناك وسائط ا

همية كالم
أ
ومقاطع الفيديو والصور المتحركة  ،قاطع الصوتيةا

ك ثر 
أ
نها جذب انتباه المتصفحين والمشتركين ا

أ
والتي من شا

ذواقهم التي عادة ما تكون متباينة.
أ
 وتلبية ا

 يوضح فئة الجنسالصحفي المتعمد في كـتابة التدوينات المتعلقة بالتغير المناخي 12جدول رقم 
 الجنس
 التغير المناخي  اتعموضو

 المجموع  تحقيق تقرير قصة خبرية خبر
 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  %النسبة  التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار

 6.25 01 0 0 6.25 1 0 0 0 0 الحراري تغير المناخ والحتباس 
 18.75 03 6.25 01 6.25 01 0 0 6.25 01 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5 02 6.25 1 0 0 0 0 6.25 01 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 
عاصير ناتجة عن تغير المناخ 

أ
 12.5 02 6.25 01 6.25 01 0 0 0 0 عواصف وا
 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 0 0 والتنوع البيولوجيتغير المناخ 

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 
 12.5 02 6.25 01 6.25 01 0 0 0 0 الجفاف والتغير المناخي  

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي
 18.75 03 0 0 12.5 02 6.25 01 0 0 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 25 04 50 8 12.5 2 12.5 2 المجموع 

جناس الصحفية المستخدمة 
أ
يوضح الجدول السابق ال

في التدوين اللك تروني لموضوع التغير المناخي، حيث سجل 

% موزعة بين العرض الجانبي 50اعتماد التقرير بنسبة 

% في كل من تغير المناخ 6.25و % 12.5للموضوع بنسبة 

والحتباس الحراري، تغير المناخ وذوبان الجليد، عواصف 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ مؤتمرات تغير المناخ
أ
الجفاف  ،وا

عرض مفصل حول التغير المناخي، يليها و ،والتغير المناخي

% تتراوح بين تغير المناخ وذوبان 25التحقيق بنسبة 

ناخي بين موجات الحر والبرودة، الجليد، الضطراب الم

عاصير ناتجة عن تغير المناخ و عواصف
أ
الجفاف والتغير وا

وجاء اعتماد الخبر % ، 6.25بنفس النسبة المقدرة ب  المناخي 

ورد  %، فبالنسبة للخبر12.5والقصة اإلخبارية بنسبة 

تغير المناخ وذوبان الجليد والضطراب  اتعوموضاعتماده في 

ما عن القصة 6.25المناخي بين الحرارة والبرودة بنسبة 
أ
%، ا

تغير المناخي والتنوع ال اتعوموضالخبرية، فقد وردت في 

 البيولوجي والعرض الجانبي للموضوع.

جناس السابقة الذكر إلمام المدون   
أ
يكشف اعتماد ال

ناخي، كما يخضع اختيار بمعظم حيثيات ظاهرة التغير الم

خر إلى طبيعة الموضوع
 
 والهدف المنشود منه، ،جنس دون ا

 
أ
ك ثر باعتباره من المواد الخبرية ويعود التركيز على التقرير ا

وكذلك  ،التي تزودنا بتفاصيل إضافية يستغني عنها الخبر

التحقيق الذي يعد نمطا استقصائيا يتناسب مع بعض 

التغير المناخي بذوبان الجليد تغير المناخ كعالقة  اتعوموض

في القطبين التي تستدعي البحث والتقصي من خالل 

 التحقيق.
 يوضح جوانب تناول ظاهرة التغير المناخي 13جدول رقم 

النسبة 
 الموئية

 الموضوع  التكرار

 تغير المناخ والحتباس الحراري  01 6.25
 تغير المناخ وذوبان الجليد 03 18.75
 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرد 02 12.5
عاصير ناتجة عن التغير المناخي  02 12.5

أ
 عواصف وا

 تغير المناخ والتنوع البيولوجي  01 6.25
 مؤتمرات حول التغير المناخي  01 6.25
 الجفاف والتغير المناخي  02 12.5
 عرض مفصل حول التغير المناخي  01 6.25
 عرض جانبي للموضوع  03 18.75
 المجموع  16 100

يوضح الجدول السابق الجوانب التي تم من خاللها 

مختارة لنات ايوح موضوع التغير المناخي عبر التدطر 

ك ثر  ؛للتحليل
أ
ن ا

أ
التغير المناخي  اتعوموضحيث تبين ا

ثر 
أ
طرحا تدور حول عالقته بذوبان الجليد في القارتين لتا

القطبين بارتفاع مستويات الحرارة عموما الناتجة عن تغير 

ع بشكل جانبي في عالقته و وكذلك عرض هذا الموض ،المناخ

مر بالتلوث والجفاف
أ
 ،ببعض المشكالت البيئية يتعلق ال

% ، تليها 18.75  وقدرت نسبة هذين الموضوعين ب

اضطراب المناخ بين موجات الحر والبرودة في  اتعوموض

عاصير والعواصف التي تعزى للتغير  ،العالم
أ
وزيادة حدة ال

وكذلك عالقة زيادة معدلت الجفاف بتغير المناخ  ،المناخي

التغير المناخي  اتعضومو%، بينما جاءت 12.5بنسبة 
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 البيولوجي،والحتباس الحراري، تغير المناخ والتنوع 

عرض تفصيلي حول ظاهرة التغير  ،ناخمؤتمرات تغير الم

قل نسبة مقدرة ب  
أ
 %.6.25المناخي با

يكشف التنوع في تناول موضوع التغير المناخي من 

 ،متعددة الطابع المعقد لهذه الظاهرة من ناحية علمية ازواي

ثير التغير المناخي على باقي النظم اليكولوجية
أ
 وكذلك تا

بتسببه في زيادة حدة الك ثير من المشكالت البيئية 

، ما يستدعي وتقلص التنوع البيولوجي وغيرهما ،كالجفاف

 تناول هذه الظاهرة في سياقها العام المركب.

 مصادر المعتمدة في كـتابة التدوينات المتعلقة بالتغير المناخياليوضح  14جدول رقم 
 المصدر   
 

 التغير المناخي  اتعموضو

بيولوجيون 
 وخبراء المناخ

دراسات  منظمات بيئية
بحاث بيئية

 
 وا

 المجموع  دون مصدر

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة  التكرار  النسبة% التكرار النسبة%  التكرار

 6.25 01 0 0  6.25 1 0  0 0  0 تغير المناخ والحتباس الحراري 
 18.75  03 12.5 02 0 0 0   0 6.25 01 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5  02 6.25 1 0  0 6.25 1 0  0 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 
عاصير ناتجة عن تغير المناخ 

أ
 12.5 02 0 0 0 0 6.25 1 6.25 1 عواصف وا

 6.25 01 0 0 0 0 0  0 6.25 01 تغير المناخ والتنوع البيولوجي
 6.25 01 6.25 1 0 0 0  0 0 0 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 12.5 02 0  0 0  0 0 0 الجفاف والتغير المناخي 
 6.25 01 6.25 01 0 0 0 0 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 03 18.75 03 0  0  0 0  0  0 عرض جانبي للموضوع 
 100 16 62.5  10 6.25 1 12.5 2 18.75 3 المجموع 

تكشف معطيات الجدول السابق المصادر المعتمدة 

حيث اتضح وينات المتعلقة بالتغير المناخي، في ك تابة التد

ن 
أ
% من التدوينات وردت دون مصدر تتراوح بين  62.5ا

% بالنسبة  12.5%، 18.75عرض جانبي للموضوع بنسبة 

تغير المناخ وذوبان الجليد والجفاف والتغير  اتعولموض

الحتباس الحراري  اتعولموض% بالنسبة  6.25المناخي ،

 ، الضطراب المناخي بين موجات الحروتغير المناخ

البرودة، مؤتمرات تغير المناخ، عرض مفصل حول التغير و

 ثانالمناخي،  اعتماد البيولوجيين وخبراء المناخ كمصدر 

% بين تغير  6.25%  موزعة بالتساوي بنسبة 18.75بنسبة 

عاصير ناتجة عن تغير  المناخ وذوبان الجليد،
أ
عواصف وا

كما تم اعتماد  وتغير المناخ والتنوع البيولوجي ،المناخ

% موزعة بالتساوي 12.5لمنظمات البيئية كمصدر بنسبة ا

بين الضطراب المناخي وعواصف ناتج عن تغير المناخ بنسبة 

وربية للبيئة والمنظمة %، ي6.25
أ
مر بالوكالة ال

أ
تعلق ال

بالدراسات  الستعانةفي حين تمت العالمية لحماية البيئة، 

بحاث العلمية مرة واحدة بنسبة 
أ
% في موضوع تغير 6.25وال

.يفسر الميل إلى هذا النوع من المناخ والحتباس الحراري 

المصادر دون المصادر المعروفة  كالوكالت ووسائل اإلعالم 

والنشاط الذي تتبناه  وغيرها  الطابع الشخصي للمدون 

وباإلضافة إلى كونه المنظمة باعتبارها منظمة غير حكومية 

ايكولوجيا فالستعانة بالدراسات والتقارير البحثية  اعالم

 يكشف البعد العلمي لهذه الظاهرة. وخبراء المناخ

 التدوينات المتعلقة بالتغير المناخيهدف  يوضح فئة 15جدول رقم 
 الهدف
 التغير المناخي  اتعموضو

خبار  المجموع  التثقيف التوعية التفسير اال 
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 6.25 01 0 0 6.25 1 0 0 0 0 تغير المناخ والحتباس الحراري 
 18.75 03 0 0 6.25 01 6.25 01 6.25 01 تغير المناخ وذوبان الجليد 

الضطراب المناخي بين موجات الحر 
 والبرودة 

02 12.5 0 0 0 0 0 0 02 12.5 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 0 0 0 0 12.5 02 0 0 عواصف وا

 6.25 01 0 0 6.25 01 0 0 0 0 تغير المناخ والتنوع البيولوجي
 6.25 01 0 0 0 0 0 0 6.25 01 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 02 0 0 6.25 01 0 0 6.25 01 الجفاف والتغير المناخي 
 6.25 01 6.25 01 0 0 0 0 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 03 12.5 02 0 0 0 0 6.25 01 عرض جانبي للموضوع 
 100 16 18.75 03 25 4 18.75 3 37.5 6 المجموع 
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تكشف معطيات الجدول السابق الهدف المنشود من 

التدوينات المتعلقة بالتغير المناخي، حيث سجل اإلخبار 

على نسبة مقدرة ب  
أ
% موزعة بين الضطراب المناخي 37.5ا

تغير المناخ وذوبان  %،12.5بين الحر والبرودة بنسبة 

 الجليد، مؤتمرات تغير المناخ، الجفاف والتغير المناخي

% ، ثم التوعية 6.25بنسبة والعرض الجانبي للموضوع 

% موزعة بين تغير المناخ والحتباس الحراري، 25بنسبة 

تغير المناخ والتنوع البيولوجي،  تغير المناخ وذوبان الجليد،

%،يليه هدف التفسير 6.25الجفاف والتغير المناخي بنسبة 

عاصير ناتجة عن و % تراوحت بين عواصف18.75بنسبة 
أ
ا

%، تغير المناخ وذوبان الجليد  12.5تغير المناخ بنسبة 

%، كما تم استخدام التثقيف بنفس النسبة 6.25بنسبة 

 بين العرض الجانبي للموضوع ةموزع % 18.75ب  المقدرة

التغير المناخي  لو%  والعرض التفصيلي ح12.5بنسبة 

%. يرتبط الهدف المنشود من الموضوع بطبيعة 6.25بنسبة 

الموضوع والجنس الصحفي الذي ك تب وفقه، فالخبر عادة ما 

 إلى مايستهدف اإلخبار في حين يحاول التحقيق مثال الذهاب 

بعد من  ذلك كالتفسي
أ
ر والتوعية، عموما يكشف التنوع هو ا

هداف حسب معطيات الجدول تح
أ
كم المدون في في ال

 .المتناولة اتعوالموض
سلوب عرض التدوينات المتعلقة بالتغير المناخي 16جدول رقم 

 
 يوضح فئة ا

سلوب المعالجة                                     
 
 ا

 التغير المناخي  اتعوموض
 المجموع  المزج بينهما ابتكار الحلول عرض المشكلة

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 6.25 1 0 0  0 0 6.25 01 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 3 0  0  0 0 18.75 03 تغير المناخ وذوبان الجليد 

 12.5 02 06.25 1 0 0 6.25 01 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 6.25 01 0 0 6.25 01 عواصف وا

 6.25 01 6.25 1 0 0 0  0 تغير المناخ والتنوع البيولوجي

 6.25 01 0 0 0 0 6.25 01 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 2 0 0 0 0 12.5 02 الجفاف والتغير المناخي 

 6.25 01 6.25 1 0 0 0 0 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 3 12.5 02 0 0 6.25 01 عرض جانبي للموضوع 

 100 16 37.5 06 0 0 62.5 10 المجموع 

ساليب  توضح
أ
معطيات الجدول السابق ال

حيث تم استخدام  ؛المستخدمة في عرض المشكالت البيئية

سلوب
أ
% موزعة بين تغير المناخ 62.5عرض المشكلة بنسبة  ا

% بالنسبة  12.5%،تليها نسبة 18.75وذوبان الجليد بنسبة 

% بالنسبة  6.25الجفاف والتغير المناخي و اتعولموض

تغير المناخ والحتباس الحراري، الضطراب  اتعولموض

عاصير ناتجة  ،المناخي بين موجات الحر والبرودة
أ
عواصف وا

عن تغير المناخ، مؤتمرات تغير المناخ وعرض جانبي 

ما عن اللموضوع
أ
سلوب الذي يجمع بين عرض المشكلة ، ا

أ
ل

%  موزعة 37.5فقد تم استخدامه بنسبة  ،ر حلول لهااوابتك

%، الضطراب 12.5ي للموضوع بنسبة بين عرض جانب

عاصير ناتجة عواصف  ،البرودةو المناخي بين موجات الحر
أ
وا

، عرض عن التغير المناخي، تغير المناخ والتنوع البيولوجي

% ، في 6.25مفصل عن تغير المناخ بنفس النسبة المقدرة ب  

سلوب ابتكار الحلول الذي يعتبر فعال نوع
أ
ما في ا حين انعدم ا

  ،هات مواقف إيجابية إزاء البيئةاتجاخلق 
أ
يز على كن التر ل

و ما يعرف باإل ت فقط السلبيا
أ
 راق في عرض المشكلة البيئةغا

ه عنها بعد قي يؤدي إلى انصرافلدون تقديم حلول واضحة للمت

ن 
أ
لف قراءتها. إل ا

أ
ن يا

أ
سلوبيا

أ
في  المزج والحل استخدام ا

عرض بعض مخاطر تغير المناخ وتقديم بعض البدائل للتكيف 

خضر  ،معه
أ
ك تقليص النفايات والتحول نحو القتصاد ال

للمعالجة  شف تجاوز النظرة القاصرةيكوتشجيع التشجير...

 اإلعالمية بالتطرق إلى الجانب السلبي فقط للموضوع البيئي،

ن يعز 
أ
نه ا

أ
سلوب تقديم البدائل والحلول من شا

أ
ز فعالية فا

ثير على الجمهور المستهدف
أ
 ،الرسالة اإلعالمية البيئية في التا

سلوب دون غيره إلى 
أ
طبيعة الموضوع ويخضع استخدام ا

 .والهدف المرجو منه
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 يوضح فئة الجمهور المستهدف من تدوينات التغير المناخي17جدول رقم 
 الجمهور المستهدف     

 التغير المناخي  اتعموضو
 المجموع  سلطات    جمهور عام  

 النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة% التكرار

 6.25 1 0 0 6.25 01 تغير المناخ والحتباس الحراري 

 18.75 3 0 0 18.75 03 تغير المناخ وذوبان الجليد 
 12.5 02 0 0 12.5 02 الضطراب المناخي بين موجات الحر والبرودة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ 
أ
 12.5 02 6.25 01 6.25 01 عواصف وا

 6.25 01 6.25 01 0 0 تغير المناخ والتنوع البيولوجي
 6.25 01 0 0 6.25 01 مؤتمرات تغير المناخ 

 12.5 2 0 0 12.5 02 الجفاف والتغير المناخي 
 6.25 01 0 0 6.25 01 عرض مفصل حول التغير المناخي

 18.75 3 6.25 01 12.5 02 عرض جانبي للموضوع 
 100 16 18.75 03 81.25 13 المجموع 

يشير الجدول السابق إلى طبيعة الجمهور المستهدف 

ن 
أ
% من 81.25بالتدوين المتعلق بتغير المناخ، حيث تبين ا

تخاطب الجمهور العام بنسب تراوحت بين تغير  اتعوالموض

%، الضطراب المناخي بين 18.75المناخ وذوبان الجليد ب  

الحرارة والبرودة، مؤتمرات التغير المناخ وتغير المناخ 

الحراري وتغير المناخ الحتباس  %، ثم12.5والجفاف بنسبة 

عاصير ناتجة عن تغير المناخ،
أ
مؤتمرات تغير  عواصف وا

، %6.25حول التغير المناخي بنسبة  عرض مفصلو خالمنا 

ما عن الجمهور النوعي
أ
فقد سجلنا فئة واحدة وهي السلطات  ،ا

و الدول
أ
صاب القرار بنسبة  قدو ،المتعلقة بالحكومات ا

أ
ا

عاصير ناتجة عن  18.75
أ
% موزعة بالتساوي بين عواصف وا

عرض جانبي للموضوع و تغير المناخ والتنوع البيولوجي 

 %. 6.25بنسبة 

، فكل قضية الجميعتعتبر قضية التغير المناخي 

فراد والجماعات معنيون بتغير المناخ
أ
يتعرضون هم و ،ال

ضراره لهذا استهدفت معظم لمخا
أ
تدوينات الجمهور طره وا

العام، في حين وجهت بعض التدوينات دعوات ونداءات 

عاجلة لصناع القرار بالتحرك لمكافحة التغير المناخي من 

سن قوانين واتخاذ تدابير معينة كاعتماد الطاقة  خالل

خضر
أ
وتقليص العتماد  ،المتجددة والتحول نحو القتصاد ال

نات موجهة ما جعل هذه التدوي ةالتقليديعلى نمط الطاقة 

 لجمهور نوعي وهو السلطات.

 

 

 

 النتائج العامة للدراسة : اسابع

ن تناول توصلت الدراس
أ
هم نتيجة مفادها ا

أ
ة إلى ا

العالمية لحماية  المنظمة موضوع تغير المناخ عبر مدونة

ك ثر من تركيزه من حيث قد ركز البيئة
أ
على  الشكل على النوع ا

والتي -ما جعل المعالجة متوازنة تتجاوز المناسباتية  الكم،

نشر و طرح  وذلك بتكرار-وقات اإلعالم البيئيتعتبر من مع

تماد وسائل ما ،فضال عن اعا موضوع التغير المناخي نوع

عناوين ملونة لها دورها الكبير في جذب من صور واإلبراز 

الهتمام نحو التدوينات المتعلقة بموضوع تغير المناخ، لكن 

شكال التفاعلية قليلة 
أ
تبقى استفادتها من الوسائط المتعددة وا

تتيحها بيئة التدوين  ات الهائلة التيباإلمكانمقارنة 

تعبئة جماهيرية من   في خلق ما يقلل ك فاءتها، اإللك تروني

جل التصدي لمخاطر
أ
 التغير المناخي. ا

تنوع الزوايا التي من خاللها تم تناول موضوع تغير -

ويوضح العالقة  ،المناخ يعطي الظاهرة طابعا شموليا عاما

خرى في 
أ
الترابطية بين تغير المناخ وباقي الظواهر البيئية ال

حلول النظام بيئي معقد ومتكامل، كما يؤكد على ضرورة بعض 

لهذه المشكلة كونها تؤثر على مختلف مناحي الحياة كالقتصاد 

 والصحة.

جناس التحرير الصحفي كالخبر والقصة استعما-
أ
ل ا

صادر متنوعة بين خبراء واعتماد متقرير لتحقيق والالخبرية وا

بحاث علميةومنظمات، 
أ
 في موقع المدونةيضع  دراسات وا

متميز من حيث تناول موضوع تغير المناخ في موضوعي 
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سبيل تحقيق تصور متكامل عن طبيعة هذه الظاهرة المعقدة 

خرى.والمتقاطعة مع ظواهر بيئية وحياتية 
أ
 ا

هداف -
أ
 تدوينات التغيرالتي ترمي إليها  تعدد ال

، التوعية ار والتفسيرالتي تراوحت بين اإلخبو المناخي

حيانا ويزاوج والتثقيف 
أ
سلوب يسلط الضوء على المشكلة ا

أ
با

خرى يوحي بالتعامل العميق مع 
أ
بين المشكلة وحلها مرات ا

الظاهرة وتجاوز طرحها إلى التحفيز على التكيف معها ومواجهة 

 مخاطرها.

عاما في التعامل مع تغير  طابعاالتدوينات تخذت ا-

ولى
أ
 ،المناخ بتوجيه المضامين إلى الجمهور العام بالدرجة ال

صبحت ذات  يتناسب مع ظاهرة التغير المناخي وهذا
أ
التي ا

رض،
أ
 ظافرتويتطلب  طابع عالمي يتعلق بكل سكان ال

ته ،العالمي للتكيف معهالجهود على الصعيد 
أ
 وتخفيف وطا

فاعلة في وضع تدابير مواجهة ال السلطاتباإلضافة إلى 

 ،مراجعة قانون البيئة والحكومات مثلمخاطره كصناع القرار 

ليات احتجازه...
 
 وفرض ضريبة الكربون وبعث ا

 البيئة اتعوموضرغم جهود المدونة في تناول  -

، تبقى غير كافية للتوعية عموما وتغير المناخ على نحو خاص

جماهيرية للتصدي خلق تعبئة و بمشكلة تغير المناخ

 لمخاطرها.

 خاتمة 

ساسيات التدوين   
أ
سعت الدراسة إلى التعرف على ا

من ثمة وصف وتحليل و اللك تروني لظاهرة تغير المناخ

التدوينات اإللك ترونية لموضوع تغير المناخ من خالل اختيار 

وذلك برصد   كنموذج المنظمة العالمية لحماية البيئة مدونة

الموضوع وموقعه من المدونة والقوالب حجم الهتمام بهذا 

وما المستخدمة... الفنية وعناصر اإلبراز والوسائط الداعمة

هداف 
أ
يحتويه المضمون اإلعالمي المتعلق بتغير المناخ من ا

سال  يصبو إلى تحقيقها
أ
يب وما يستهدفه من وما ينتهجه من ا

بموضوع تغير المناخ  اتضح وجود اهتماموقد فائت جماهيرية.

كشفت عنه  2018-2017على مستوى المدونة خالل سنتي 

نه غير كاف  المؤشرات السابقة
أ
المرتبطة بتساؤلت الدراسة إل ا

ثيراتها  ،رنة بخطورة مشكلة التغير المناخيمقا
أ
وحجم تا

 السلبية التي تحدث بوتيرة متسارعة.

ما  ، تم اقتراحستناد إلى ما توصلت إليه الدراسةوا 

 يلي:

 ناخ من تغير المعالمي بزيادة حجم الهتمام اإل

ساليب وقوالب فنية متنوعةوتناولها خالل زيادة معدل 
أ
 با

  اتخاذ اتجاهات ومواقف إيجابية إزاء مشكلة تغير

 المناخ إلشراك المواطن البسيط في حلها.

  باعتباره عنصرا فعال في مواجهة  ئ القار مخاطبة

مخاطر تغير المناخ من خالل التركيز على السلوكات البسيطة 

نه
أ
ن تسهم في تخفيف مخاطره التي من شا

أ
كالحث على ا ا

في استهالك الطاقة والمياه... بدل من  التشجير والقتصاد

 تناول المخاطر فقط.

  حث كل شرائح المجتمع على تحمل المسؤولية

 المناخ والحفاظ على البيئة.  مخاطر تغيرتجاه مكافحة 

 إلعالمية البيئية تبادل الخبرات والمهارات ا

الجهود الرامية للتوعية بمواجهة مخاطر التغير لتك ثيف 

 المناخي.

  الدعوة إلى استغالل المزيد من شبكات التواصل

ق تعبئة يرقمية والمدونات لتحقالجتماعي والوسائط ال

 .جماهيرية عالمة نحو مكافحة تغير المناخ
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Civil society and the bet of reinforcing participatory democracy: A comparative study between Algeria and 
Morocco 

رسال:  21-06-2020اترخي القبول:                       04-05-2019 اترخي الإ

 ,2لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جامعة سطيف موزاي، بالل

bilal_univ@live.fr 

 الملخص 

خيرةؤال الديمقراطية التشاركية في السنوات لقد طرح س  
أ
زمة الديمقراطية  ال

أ
بكل من الجزائر والمغرب كرد فعل مباشر ل

ن العام(، ما فردالتمثيلية؛ وعزوف ال
أ
ن السياسي )الشا

أ
يهتم بالفضاء  امواطنيصير فيه الفرد يبحث عن بديل  ع المشر  جعل  عن الشا

صبحت ف ؛بدل النك فاء على فضائه الخاص ومصالحه الشخصية ،العمومي
أ
المجتمع المدني جهات فاعلة مهمة في  منظماتقد ا

عم في تنفيذ برامج التنمية. الجتماعيةتقديم الخدمات 
أ
في الخطاب  قوي لهذه الجمعياتال ر الحضو  يجعلنا نتفهم ما وبشكل ا

طير  الرسمي،
أ
فرادبغية تا

أ
، التنظيميةمجموعة من القوانين  في كال التجربتين المشرع   إرساءمن خالل  ،اليومية مشارك تهموضمان  ال

 بناء الثقة السياسية والتواصل السياسي بين المسؤول والمواطن. إعادة فيمنه  رغبة

 بالمغر  ،الجزائر ،التشاركية ةالديمقراطي ،تفعيل ،المدنيالمجتمع  :المفاتيحالكلمات 

Résume 

           La question de la démocratie participative s’est fortement posée ces dernières années en Algérie et au 

Maroc comme réaction directe à la crise de la démocratie représentative, en réaction, également, à un citoyen 

de plus en plus inactif sur le plan politique dans l’exercice d’une démocratie représentative. Face à cette 

situation,  le législateur à  cherché un autre mécanisme alternatif qui propose un individu plus impliqué dans 

l’espace social et peu  focalisé sur ses intérêts individuels. Les organisations de la société civile sont également 

devenues des acteurs  importants dans la fourniture des services sociaux et plus généralement dans la mise en 

œuvre des programmes de développement .De cela nous percevons la forte  présence des associations dans les 

discours officiels, dont le but est d’assurer la participation des citoyens dans la vie publique. Voici donc la 

volonté du législateur algérien et de son homologue marocain, celle de reconstruire la confiance et la 

communication politiques entre le gouverneur et le gouverné. 

Mots clés : Société civile, activation, démocratie participative, Algérie, Maroc. 

Abstract 

The question of participatory democracy has been raised during the past years in both Algeria and 

Morocco as a direct reaction to the representative democracy crisis and people’s political alienation. This leads 

the legislator to search for an alternative that could give a standing for the individual as a citizen concerned 

with public space, rather than relying on his private space and personal interests. Civil society organizations 

have become important actors in providing social services and more generally in implementing development 

programs. This makes us understand the strong evocation of these societies in the official discourse, to frame 

individuals and ensure their daily participation, by setting a set of regulatory laws that work in reestablishing 

both political trust and communication between the official and the citizen. 

Key words: Civil society, Reinforcing, Participatory democracy, Algeria, Morocco. 
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 مقدمة

بكل من  ن طرح مشروع "الديمقراطية التشاركية"إ

ساسا لردم  تجاءالمغرب الجزائر و
أ
 ا

أ
عطاب "الديمقراطية ا

واقع عدم مشاركة  ،االتمثيلية"، والتي خلقت واقعا عنيد

يحاول برنامج المجتمع و ،المواطن والعزوف وعدم التسييس

ن يعطي إجابة حول غياب المواطن المدني 
أ
في الحالة العربية ا

الدولة والمجتمع  وترتبط  الفرد في العالقة مع الوحدتين:

والحقوق السياسية  Civil Rightsبالحقوق المدنية  اإلجابة

Political Rights  لحقوق اللمواطنة، ولكن إهمال

ن  Social Rightsالجتماعية 
أ
خرى الحقوق  ضيقو  ك فيل با

أ
، ال

روبافي دول  ما هو موجودعكس 
أ
ين يتخذ برنامج  ا

أ
الغربية، ا

ستحقاقات، ول االمجتمع المدني شكل البحث عن نظام 

نواع الحقوق الثالثة 
أ
 يك تفي با

 
خاصة في دول الرفاه  نفة الذكر،ا

ينالجتماعي 
أ
 إلىذلك  تجاوز  يتم  يتوفر جزء كبير منها، وعليه  ا

 البحث عن المشاركة الجتماعية في تطبيق هذه الحقوق،

ولمركزية اتخاذ القرار واعتماد اإلدارة الذاتية والديمقراطية 

 المباشرة.

ولهذا يمكن فهم عودة المجتمع المدني في منتصف 

الثمانينات وفق دللت متعددة؛ فتارة كان معبرا عن قاعدة 

ة(،وتارة ظهر كمشروع ة لثورات شعبية )التجربة البولندييمدن

ليبرالي لمواجهة المعسكر الشيوعي والتحاد السوفياتي سابقا، 

 ضيعو  بينما جاء في الحالت العربية )الجزائر والمغرب( كي 

ول الدولة انسحاب
أ
قليمي ودولي إصالح سياسي إوفي سياق  ،ا

زمات القتصادية اثانيا
أ
 نالبلدالها  لتي تعرض، خاصة بعد ال

بالجمعيات  الستنجادستدعى امما  ،تالثمانينافي نهاية 

خاصة في وسط  و المساعدة المدنية لتعزيز قيم التضامن

دالفائت الهشة، مع محاولة إبعاده عن 
أ
واره الطبيعية التي ا

 في سياقها في الحالة الغربية؛ فالمجتمع المدني في فرنسا 
أ
نشا

 
أ
مريكية مثال كان بمثابة العين الفاحصة والوليات المتحدة ال

والمراقبة للمجتمع السياسي كما تحدث عن ذلك دي توك فيل، 

وظيفته عندنا في المساعدات الخيرية  ع المشر  بينما حصر 

الذي عاشه المجتمع  النتكاسوهو ما يفسر  فقط، والتنموية

خيرة على مستوى القوانين العضوية 
أ
المدني في السنوات ال

 ىل، بقدر ما تشجع عواإلبداعى المبادرة لتساعد ع التي ل

ن الهتماموعدم  النك فاء
أ
)فاإلنسان الناجح مغاربيا العام  بالشا

 .كما يقول عبد الناصر جابي هو اإلنسان الفرداني(.

ن رهان المجتمعات المحلية اليوم على الصعيد و
أ
ل

كما يقول ف، التنموي يقتضي بلورة نمط تسيير عصري 

كلما ازداد " :Samue. P. Huntingtonصموئيل هنتغتون 

قلم مع النظام البيروقراطي عصرنة، 
أ
تزداد الصعوبة لديه في التا

قد تكون  توسيع المشاركة ،وهي النتيجة الحتمية للعصرنة،

شديدة  السلطة الممركزة بالقدر الكافي لتشجيع اإلصالح،

ى الجتماعية التي المركزة بحيث ل تسمح باستيعاب القو

طلقها اإلصالح،
أ
 العصرنة تخلق فائت اجتماعية جديدة، ا

وهو ما  القديمة.وسياسيا جديدا عند الفائت  اجتماعياووعيا 

 بالقدر الكافي لستيعاب مشاركة هذه امتداد السلطةيعيق 

لذا يبدو  ؛الجزائر والمغربفي  الوضعما هو ك.  1ات"الجماع

سيس 
أ
ممارساته و المجتمع المدني في مبادئهضروريا إعادة تا

النخراط التلقائي للفرد المواطن في و المواطنة، فكرةعلى 

ح بليص ؛الحياة الجتماعية من خالل جماعات منظمة ومؤطرة

ساس لدينامية المجتمع المدني هو منطق 
أ
المشاركة المنطق ال

 دور الستشارة فيمن المرور من  هالذي يمكن اليجابية

ل تكون  بشكل يوميلها  اقتراحوضعية إلى  ،السياسات

  مناسباتية،
أ
سمى خدمة المجتمع بدون خلفيات هدفها ال

 لوجية ويديإ
أ
 حزبية. وا

تي هذه 
أ
إذن للتفصيل في عالقة المجتمع  الدراسةتا

المدني وما يسمى بعملية الديمقراطية التشاركية عبر إبراز 

بعاد القيمية والوظيفية التي تربطهما، مرورا  بمحاولة فهم 
أ
ال

دللة ظهور الديمقراطية التشاركية في كل من المغرب والجزائر  

و اختالف بين الحالتين، خصوصا 
أ
لتفسير مدى وجود تشابه ا

نهما عاشو
أ
  اا

أ
اقتصادية نهاية  السيوسيو نفسها زمات تقريبا  ال

خيرا 
أ
مكانية تفعيل إمدى وجود  الوقوف علىالثمانينيات؛ وا

الديمقراطية التشاركية عبر مقاربة المجتمع المدني الذي 

خريستدعي هو 
أ
دلجةو تحررا من قيود التمويل ال

أ
 ال

ن يكون صوته مسموعا مستقبال، إذاالوشائجية و
أ
راد ا

أ
ن  ما ا

أ
وا

هذا النهيار الذي تعيشه الظاهرة  ضتعو  يكون قوة مدنية ربما 

الحزبية والمجتمع السياسي في كل من الجزائر والمغرب؛ 

فراد وعزوفا عن ا راتذمفكالهما يعيشان 
أ
حياة السياسية للال

لسترجاع الثقة  إذنهو حزبي فما السبيل  وعن كل ما

 سياسية لدى الفرد في مؤسساته يبقى هذا هو الرهان.ال
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 على تساؤل جوهري في هذا السياق: هنا  ما يحيلنا

لى ن  ا 
 
ي حد يمكن لتنظيمات المجتمع المدني ا

 
ا

قيم الديمقراطية التشاركية بكل من  في ترسيخمساهمة تكون 

 الجزائر والمغرب؟

ينا 
أ
 إتباعوكمحاولة منا لإلجابة عن زوايا هذا الطرح ارتا

سلوب
أ
تيالمنهجي  ال

 
 :ال

وال
 
التشاركية  ومفهوم الديمقراطيةالمجتمع المدني -ا

ية عالقة
أ
 ؟ا

الديمقراطية التشاركية بين الجزائر  بروزفي دللة -ثانيا

 والمغرب.

وفق  التشاركيةالديمقراطية تفعيل  قتضياتم -ثالثا

 .مقاربة المجتمع المدني

 خاتمة

وال
 
الديمقراطية التشاركية ومفهوم  المجتمع المدني -ا

ية عالقة
 
 ؟ا

من تراكم  هو جزءإن تاريخ تشكل المجتمع المدني 

ولهذا ل نستغرب العالقة العضوية  الديمقراطية كعملية،

ن القيم المؤسسة للفعل الجمعوي  والضرورية بينهما،
أ
بحيث ا

ي انتقال حقيقي 
أ
نحو والتطوعي ليست سوى قاعدة ا

 طية التشاركية تحديدا.والديمقرا عموما؛ الديمقراطية

العالقة التكاملية بين المجتمع المدني  -1

 والديمقراطية التشاركية

تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حق  

المواطن في الحصول على فرصة اإلخبار والستشارة 

 Lesالمحلية  جماعاتوالمشاركة في المجالس المنتخبة لل

Collectivités Locales  ومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة

، "Municipalesفي تقييمها على المستوى المحلي "البلدية/

وتقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات 

واقتسام  ،المحلية، الرتقاء بثقافة اإلنصات والتفاعل

المسؤولية والمعرفة مع المواطن، والنفتاح على فواعل 

ت المجتمع المدني والقطاع الخاص، المجتمع من هيائ

وإشراك كل  من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة من مجالس 

حياء والشباب والنوادي والجمعيات وغيرها، وهي عمليات 
أ
ال

ي السلطوي  عن الستئثار المركزي بعملية  ترسي قيم التخل 

 2اتخاذ القرار

صبح 
أ
خرى ا

أ
الحكومي بالمجتمع  الهتماممن جهة ا

صعدة فمثال،  المدني
أ
المملكة  فيواضحا على مختلف ال

 اتفاقاالحكومة مع منظمات المجتمع المدني  عتوق  المتحدة 

دوار من خالل  التصالترسميا يقضي بإدامة 
أ
وتوضيح ال

خرى 
أ
سيس لمنتديات دائمة هذا من جهة، ومن جهة ا

أ
التا

كاديمي، يبرز جليا مستوى 
أ
 الهتماموعلى المستوى ال

بالمجتمع المدني من خالل البحوث الميدانية، كالبحث 

مريكي روبرت بوتنام
أ
كاديمي ال

أ
 Robert) الميداني لال

Putnam) خير الذي
أ
بحاثه،  ستعملا. هذا ال

أ
إيطاليا كمثال ل

ن الحكومة الرشيدة 
أ
وقد توصل في النهاية إلى نتيجة مفادها ا

ا تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي والتي بواسطته

س مال 
أ
٭ قائم على الثقة والتعاون اجتماعييتكون را

 . 3الجتماعي

فالمجتمع المدني حسبه هو من يصنع الفارق ويحقق  

العموم . وعلى 4الديمقراطية والتنمية في الدول على إختالفها

طروحة بوتنام ) فإن
أ
ساسا على عمل  (Putnamا

أ
قد ركزت ا

خر 
 
حسن، بمعنى ا

أ
التطوعية لبناء قدرات الحكومة بطريقة ا

فبناء الحكمانية يتوقف على القدرات الذاتية والتي ل تحتوي 

. باإلضافة إلى الدراسة السابقة 5على معايير تقوي التطوعية

خرى في نفس السياق، والتي دعمت 
أ
لبوتنام جاءت دراسات ا

طروحته ومن 
أ
ك ثر ا

أ
 Liza)يونغ بينها دراسة الباحثة ليزا ا

Young(لبرتا
أ
( حيث توصلت إلى وجود Alberta( من جامعة ا

( Civil Engagement)المدني عالقة بين الفعل 

 .6والمستويات العالية للثقة في الحكومة

ومع بداية التسعينيات ارتبط هذا المفهوم" المجتمع 

تمع المدني المدني" بما يسمى العولمة، فظهر تعبير المج

( في ظل تبلور ثالثة عناصر Global Civil Society)العالمي 

ساسية:
أ
 7ا

 الثقافة المدنية العالمية. -

وعية التنظيمية  -
أ
طر وال

أ
النسق التصالي الحديث وال

 الجديدة.

هوامش القتصاد والتمويل الضرورية لتفعيل  -

مختلف صور النشاط الذي يميز ممارسة الروابط والهيائت 

 والتحادات والشبكات المدنية العالمية لنشاطها عبر الحدود.

ونتيجة هذا التفاعل مع ديناميكية العولمة وإفرازاتها، 

ي 
أ
دوار بارزة على مستوى الرا

أ
صبح للمنظمات غير الحكومية ا

أ
ا
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صبح لهاالعام العالمي، 
أ
دوار وبرامج ضمن مختلف  وا

أ
ا

نتري  ال عام والمؤتمرات العالمية، كبروتوكول مو الجتماعات

زون، المتعلق بثقب 1987
أ
 Montreal Protocol)ال

Regulating) ومؤتمر القاهرة 1992، ومؤتمرات البيئة عام ،

ة بجنيف عام  ،1994السكاني عام 
أ
 . 1995وكذا مؤتمر المرا

ن هناك 
أ
بين المجتمع  وثيق ارتباطمما ل شك فيه ا

، إذ ل ينتعش المجتمع المدني التشاركية المدني والديمقراطية

نه 
أ
ساسية لترسيخ  د  يعإل في ظل الديمقراطية، كما ا

أ
ركيزة ا

دوار ا استمرارهالنظام الديمقراطي وضمان 
أ
نطالقا من طبيعة ال

نها بعد  التي تؤديها منظماته، 
أ
تعمل ك قنوات وسيطة بين  ا

المواطن والدولة، وتسعى دائما لتنظيم العالقة بين الجانبين 

ومنظمة، فهي من جهة تعمل على حماية  ةميسلبطريقة تكون 

خرى تحمي 
أ
المواطن من خطر تعسف الدولة ومن جهة ا

ن تنتهجه 
أ
عمال العنف السياسي الذي يمكن ا

أ
الدولة من ا

إيصال مطالبها عبر  بعض الجماعات في حالة عجزها عن

. فالصلة بين المجتمع المدني 8قنوات سلمية ومشروعة

نهما 
أ
يحمالن والديمقراطية واضحة ومنطقية، بالنظر إلى ا

ساس
أ
، فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد نفسه المعياري  ال

السلمية للعالقات بين الجماعات  ومؤسساته لإلدارةالحكم 

و المصالح المتضاربة
أ
ما المجتمع المدني فهو المتنافسة ا

أ
، ا

شكال التنظيم والتعبير داخل الدول الديمقراطية، 
أ
شكل من ا

ويتركز مجال فعله الحقيقي في تنظيم العالقات بين السلطة 

الديمقراطية  ن  إوعليه يمكن القول  .9المواطنو السياسية

سره.
أ
 عملية تطورية تعكس حركة تطور المجتمع با

إذن فالعالقة التي تحكم  المفهومين هي عالقة 

خر، بمعنى 
 
ن يتحمل إلغاء ال

أ
حدهما ا

أ
متبادلة، إذ ل يمكن ل

خر فهما 
 
ولوية  اوليس نمتكامالا

أ
تي ا

أ
متنافسين، وقد تا

الديمقراطية في كونها من يوفر البيئة المؤسسية) الحكومة 

جل بناء مجتمع مدني معاصر 
أ
الدستورية الديمقراطية( من ا

خرى، ه
أ
وجود منظمات المجتمع  فإن  ذا من جهة، ومن جهة ا

و عدم وجود 
أ
المدني ليس دليال على القول بوجود ا

الديمقراطية، ففي السعودية مثال، تنمو هذه المؤسسات 

عمال 
أ
منه( في غياب الديمقراطية، بينما  جزء)مؤسسات ال

 .10تتصف الديمقراطية في اليابان بضعف المجتمع المدني

 

 المدني  مؤسسات المجتمعشروط تمكين   -2

ن قراءة العالقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع ا  

المدني والديمقراطية التشاركية توحي مباشرة بضرورة توفر 

جل تحقق هذا التكامل،
أ
فقد نعثر في بعض  شروط قبلية من ا

 التجارب على مؤسسات جمعوية دون انفتاح ديمقراطي

يضا.
أ
 والعكس صحيح ا

مؤسسات المجتمع المدني تعمل ك قنوات إن 

رسم و  تخاذ القرارات السياسيةاللمشاركة السياسية في عملية 

همية كبرى ويجعل منها 
أ
السياسة العامة وهذا ما يكسبها ا

ركان 
أ
ضرورة ل غنى عنها بالنسبة للديمقراطية، إذ ل يمكن ل

ن تتكامل من دونه، بالمقابل لن يكون 
أ
العملية الديمقراطية ا

ن تتطور وتنمو
أ
ن و من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني ا

أ
ا

. 11تحصل على دورها الفعلي إل في ظل نظام ديمقراطي

فالقيمة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في نقل 

العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي، فإذا كانت 

ى المؤسسات الحكومية تعبر عن التنافس الموجود بين القو

السياسية، فمؤسسات المجتمع المدني هي القنوات التي 

تجري عبرها عملية التنافس، مما يجعلها تمثل العمود الفقري 

فمؤسسات المجتمع  12القرارات السياسية واتخاذلعملية صنع 

دوات 
أ
المدني على مستوى العملية الديمقراطية ليست سوى ال

ود للديمقراطية التي تستخدم من طرف قواها الرئيسية، فال وج

إل بوجود مؤسسات المجتمع المدني المعبرة حقيقة عن 

مختلف المصالح المتمايزة والمتنافسة على مستوى المجتمع 

 وتمثيلها فعليا.

ن وجود النظام الديمقراطي هو 
أ
مما سبق يتضح با

ساسيشرط 
أ
رضية مؤسسية مناسبة لتطور المجتمع  ا

أ
لتشكيل ا

المدني  للمجتمعمع غياب المدني، لكن وجود الديمقراطية 

-Topواحد فقط من القمة إلى القاعدة  باتجاهيكون مسارها 

Down  ومع توفر المجتمع المدني يك تمل الخط الثاني من

سفل إلى القمة 
أ
ن  ،Botton-Upال

أ
وبهذا فقط يمكن القول با

عملية الولوج والنتقال نحو الديمقراطية تسير وفق خطين 

 متكاملين.

ثارت إشكالية العالقة بين المفهومين الغموض 
أ
لقد ا

لة  بيناللتباس و
أ
مر بمسا

أ
الباحثين، خاصة عندما يتعلق ال

قدرة المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، والتي تندرج 
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ن إلى والباحث انقسمضمن سياق إشكالية دراستنا هذه، فقد 

تي: وهمتوجهه،  امنه لكل  فرق  ثالث
 
 كال

ولللفريق بالنسبة   -
 
ى اال

 
ن   را

أ
للمجتمع المدني  ا

خذ بعين 
أ
 العتبارالقدرة في دعم وخدمة الديمقراطية مع ال

الباحثين المنتمين  بعضحجم هذه المنظمات وعددها، لكن 

ن التركيز يجب 
أ
 فإنهم يرون با

أ
لهذا التيار وإن وافقوا على المبدا

ن يكون 
أ
و  ا

أ
كيفية خدمة المجتمع المدني بدفع  علىل ا

نصار هذا الفريق 13الديمقراطية داخل سياقات مختلفة
أ
. فا

ن المجتمع المدني يدعم الديمقراطية بهدوء إما للتحول 
أ
يرون با

و ترسيخها في حالة 
أ
من قواعد الشمولية إلى الديمقراطية ا

 وجودها.

ما  -
أ
عكس الفريق  ى من الباحثين فير الثاني  الصنفا

ول،
أ
المدني ل يملك من القدرة ما يساعده على  المجتمعف ال

و خدمتها، 
أ
ن بعض ادعم الديمقراطية ا

أ
نطالقا من فكرة ا

نظمة لتحقيق 
أ
منظمات المجتمع المدني تستخدم من قبل ال

همها الحصول على الدعم المادي والمعنوي 
أ
فوائد عدة، لعل ا

 وفيها من يكون جزء من النظام السياسي نفسه، مما يجعلها

خرى. لهذا تكون 
أ
دفع  احتماليةفي صراع دائم مع المنظمات ال

مام ضئيلة إن لم تكن معدومة في بعض 
أ
الديمقراطية إلى ال

 الحالت حسبهم.

فريق الفريقين السابقين برز  اختالفمن جراء و -

يحاول تقديم نظرة تزاوج بين المعطيين السابقين  ثالث

صحاب هذا التجاه حتى لو ساندوا 
أ
وتجمعهما دون تنافر، فا

نصار 
أ
ول، والذين يقرون بقدرة المجتمع المدني  التجاها

أ
ال

سسا يجب توفرها كي 
أ
نهم وضعوا ا

أ
على دعم الديمقراطية، إل ا

همها:
أ
 14يتحقق هذا الدعم، لعل ا

 
 
تمع المدني وهذا لضمان مراقبته المج استقاللية -ا

 للدولة.

 الشفافية والفعالية. -ب

السياق والبيئة التي ينشط فيها هذا المجتمع  -ج

ن تحدد طبيعة دوره ونطاق حريته.
أ
نها ا

أ
 المدني، والتي من شا

ن منظمات المجتمع المدني يمكن 
أ
مما سبق، يتضح با

ن تلعب دورا كبيرا في دعم الديمقراطية
أ
، لكنه **التشاركية ا

يبقى رهين تفاعل مجموعة من العوامل إيجابيا والتي دور 

همها 
أ
م  )طبيعةا

أ
الدولة ونظامها السياسي إذا كان منفتحا ا

منغلقا على نفسه، البيئة التي ينشط فيها وظرفها الراهن، 

خيرا 
أ
بمعنى هل  ؛المتعلق بطبيعة المنظمات نفسها العتباروا

 (.ليةوالستقال تتوفر فيها شروط الشفافية 

الديمقراطية التشاركية بين  بروزلة في دال  -ثانيا

 الجزائر والمغرب

ي دينامية ديمقراطية تتحكم فيها شروط 
أ
إن تشكل ا

، تعطي لكل تجربة خصوصية واقتصادية واجتماعيةثقافية 

مريكا الالتينية مثال غير تجارب  معينة، فتجارب
أ
بلدان ا

 (.البلدان المغاربية )كالجزائر والمغرب

سياق تشكل تجربة الديمقراطية التشاركية في -1

 الجزائر والمغرب

قد شهدت عدة دول في العالم تطبيق مقاربة ل

و 
أ
الديمقراطية التشاركية في الميدان، وكانت معظمها ناجحة ا

ت إلى تحريك عجلة التنمية المحلية د 
أ
نطالقا من المجلس ا ا

 The Municipal Council/Conseilleالبلدي 

Municipale بلدية ، ففي تجربةMunicipality of Porto-

Alégro  ليغري بالبرازيل، تم  تخصيص ميزانية
أ
مدينة بورتو ا

لالستثمار الخاص بالمدينة، وضعت رهن إشارة اقتراحات 

السكان للقيام بتشكيل ورشات وندوات شعبية تطرح بين 

حيائهم وتنمية 
أ
نفسهم مسائل إعداد وتهيئة ا

أ
المواطنين ا

حيطهم، والهدف من هذه السياسة هو ضمان الحضور الدائم م

ختبار مدى صواب إللمواطن، لمراقبة ممثليه ومنتخبيه، و

تضاف إليها  .قراراتهم في تحقيق المصلحة المحلية العامة

ة مدن  والفيليبين وجنوب  في الهندتجارب ناجحة في عد 

 .15إفريقيا

 النقاش حول  
أ
سس بينما بدا

أ
الديمقراطية تفعيل ا

التشاركية بالجزائر  مع ظهور قانون الجمعيات الجديد 

عرف هذا طريقه إلى النور عبر نضال  (،والذي12/06)

ي منذ إصدار المشرع 
أ
جمعوي منذ ما يربو عن عشرين سنة، ا

المتعلق بالجمعيات، حيث  90-31الجزائري للقانون القديم 

ه م  ت فرزه  عد 
أ
كامتداد له، لكن الجديد يكمن في السياق الذي ا

قليميإلى الساحة، وهو سياق  ، فالحراك الذي عرفته محلي -ا 

، "بالربيع العربي"بعض البلدان العربية وما يسميه البعض 

لة اإلصالحات السياسية في الجزائر إلى الواجهة، 
أ
نقل مسا

نه مطلب ليس بالجديد، 
أ
نذلك خاصة إذا علمنا ا

أ
لجزائر ا ا

كغيرها من البلدان العربية باشرت مجموعة من اإلصالحات 
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منذ بداية التسعينيات، لكن المستجد ضمن حيثياتها هذه 

 انفتاحا، الذي حمل معه 2011الخطاب الرسمي سنةالمرة 

جل دفع 
أ
نه التوقيت المناسب من ا

أ
هم منه ا وتفهما كبيرا، ف 

ميكية داخل من بعث دينا انطالقاعجلة التنمية بالجزائر، 

حزاب 
أ
مختلف الفواعل النشطة على الساحة، خاصة ال

 .16السياسية، والجمعيات المدنية

ت تحركات مماثلةالمغرب  ضمن حالة
أ
 في المغرب بدا

رغمت الملك دمحم  20عن طريق شباب حركة 
أ
فبراير، والتي ا

السادس إلى اإلسراع بتعيين لجنة استشارية لمراجعة الدستور 

لقاه )يوم 
أ
مارس  09وتعديله وفقا لما جاء به خطابه الذي ا

. وبمقتضى هذا الدستور الذي وافق عليه الشعب 17( 2011

عطى 2011جوان  14والذي صدر يوم الستفتاءالمغربي في 
أ
، ا

عيد له الللفرد مكان
أ
يضا ة متميزة وا

أ
عتبار، كما حمل معه ا

دوار المجتمع المدني في سبيل 
أ
بالعمل  الرتقاءتوسيعا ل

ن تؤسس " هذا الدستور  نص  ي 12الجمعوي. ففي الفصل 
 
با

جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 

نشطتها بحرية في نطاق 
 
الدستور، ال يمكن  احتراموتمارس ا

و توقيفها من لدن السلطات العمومية 
 
حل هذه الجمعيات ا

ال بمقتضى مقرر قضائي، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا  ا 

عداد  طار الديمقراطية التشاركية في ا  ن العام في ا 
 
الشا

القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات 

 .18"العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها

مر  حيث2011 في سنةفالجزائر  اليهتوجهت  ماوهو 
أ
ا

مام 
أ
رئيس الجمهورية الجزائرية رؤساء البلديات بفسح المجال ا

سفل نحو السلطة 
أ
فكاره القاعدية من ال

أ
م با المواطن ليتقد 

على، وطلب  المركزية
أ
المجلس القتصادي  الرئيس منفي ال

والجتماعي استضافة ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات 

قطار الوطن
أ
 .19من كل ا

 الديمقراطية التشاركية كمدخل لتفعيل المواطنة -2

هم  عد   لقد
أ
هدافتحقيق الديمقراطية التشاركية ا

أ
 ا

"حينما وضعت الحكومة  الجماعات المحلية بقوله: إصالح

في  اإلقليميةالجماعات  إصالحبتعليمات من مؤسسة الرائسة 

ماوهياكلهامهام الدولة  إصالحاتصلب  كان القصد من  ، إن 

ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت 

جل التحكم 
أ
فضلوجودها، وذلك من ا

أ
في الواقع الميداني  ال

جل  اإلقليميمراكز القرار والفضاء وتقريب المسافات بين 
أ
من ا

تحقيق تسيير جواري فعال وشفاف يقضي على كل العراقيل 

ين تم 2016وهو ما تجلى سنوات بعدها ) .20البيروقراطية" 
أ
( ا

دسترة عضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا 

وعلى  الدستوري؛من التعديل  194وفقا للمادة  المستقلة

 جاء القانون الجديد90/08عكس قانون البلدية القديم 

وسع لمشار  11/10
أ
ن كليعطي مساحة ا

أ
ة المواطنين في الشا

طير المجتمع المدني.
أ
و جماعيا تحت تا

أ
 المحلي، سواء فرديا ا

ه 
أ
من خالل  التعريف بوضوح  ولعل هذا الذي نقرا

 الذي 
أ
نها: "القاعدة  الجديد عطاه القانونا

أ
للبلدية على ا

 إطارالالمركزية ،ومكان لممارسة المواطنة وتشكل  اإلقليمية

المواطن في التسيير العمومي؛ وقد خصص القانون  مشاركة

كمله )الباب الثالث( لمساهمة المواطنين ،سماه 
أ
بابا با

مساهمة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، ويتضح هذا 

مر
أ
تيةمواد جليا في كل ال ال

 
؛ (11/12/13/14) ال

المؤسساتي  اإلطارالبلدية  لتشك  " منه تقول 11فالمادة

لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير 

هداف  12والمادة الجواري"، 
أ
تقول: "قصد تحقيق ا

الديمقراطية المحلية يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع 

مالئم للمبادرات المحلية التي تحفز المواطنين على  إطار

 وتحسين ظروف معيشتهم"؛المشاركة في تسوية مشاكلهم 

على حق رئيس المجلس الشعبي البلدي في  13 ونصت المادة

ن يفيد المجلس بمعطيات 
أ
ي مواطن باستطاعته ا

أ
استشارة ا

ولضمان  وإضافات تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة؛

بطريقة واضحة على : "يمكن لكل  14نصت المادة الشفافية 

شخص الطالع على مستخرجات مداولت المجلس الشعبي 

ويمكن لكل شخص ذي  البلدي وكذا القرارات البلدية،

مصلحة الحصول على نسخة منها". وتعزيزا للشفافية 

والتواصل بين المؤسسة والمواطن يوضح القانون وجوب 

وهيكلها 21وهيكلها (.26المادة /22المواطن )المادة  إعالم

نه ينتابها القصور،
أ
 مواد تسعى لتعميق العمل الجواري رغم ا

غلبها تحيلنا 
أ
ن ا

أ
 غير ملزمة()استشارية مشاركة  إلىعلى اعتبار ا

غلب بلديات 
أ
ن المواطن من جهة ل تحضر في ا

أ
الوطن، ول

خرى 
أ
هدافه ومصالحه الفردية  لزالا

أ
فقط يحاول النخراط في ا
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مريهتم ك ثيرا عندما يتعلق  (، ولالسكن مثال قائمة)
أ
 ال

 الجماعة. نبشؤو 

نه من المهم  
أ
ن نشير هنا يبقى ا

أ
ن   إلىا

أ
الحالة  ا

حضور تمثالت  ت حالة الجزائر من حيثقد سبق المغربية

 صدور  الدستور  سنوات قبل-فيها  الديمقراطية التشاركية

سسة التشاركية(،  -الجديد
أ
المجتمع  إشراك تم  فقد )قبل ما

الورشات والسياسات العمومية محليا  عديدفي المغربي المدني 

شكال وتمثالت ؛ قبل هذه المرحلة ووطنيا
أ
عبر عدة ا

الدستور   مجيءمع  و (؛لحتجاج/التفاوض/ابتداع مشاريع..)ا

"المشاركة" المشهد  مفهوم رتصد  ؛ 2011المغربي الجديد

ول من الوثيقة 
أ
نفسها جعل من السياسي، ؛ففي الفصل ال

حد مقومات 
أ
"الديمقراطية المواطنة والتشاركية" بشكل مباشر ا

وفي سبيل خلق مواطنة مسؤولة،  النظام الدستوري للمملكة،

نه" للمواطنات والمواطنين ضمن شروط 14نص الفصل 
أ
 با

كيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في و 

يضا نص  مجال التشريع"، وفي سبيل تعزيز هذا
أ
الحق ا

ن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم  15الفصل 
أ
على "ا

 يحدد قانون تنظيمي شروطو عرائض إلى السلطات العمومية

وقد خصص المشرع الفصل .22كيفيات ممارسة هذا الحقو 

لياتفيما بعد للحديث عن  139
 
ن المحلي بقوله: ا

أ
 تدبير الشا

خرى تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية 
أ
ليات ال

 
 ا

تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات 

 .23برامج التنمية  وتتبعها" إعدادوالمواطنين والجمعيات في 

نه       
أ
خير، ا

أ
 الرغمبلكن ما تجدر اإلشارة إليه في ال

يس في تكر وبفعاليته بمكانة المواطنالسلطة  اعترافمن 

قل تشريعيا العمل الديمقراطي التشاركي
أ
نه يبقى على ال

أ
، إل ا

 فاللعبة، في كال التجربتين بحدود اللعبة مرهون اعتراف

ترسمها السلطة وتضبطها بالتشريع وينفذها المجتمع المدني 

الظلي الموازي للمجتمع المدني الحقيقي المهمش، وهذا ما 

فضاءات المجتمع المدني"، مما يفرغ مواد  باك تساحيعرف "

حتواها، فاإلشكالية الحقيقية التي تواجه الدستور من م

المجتمعات المدنية العربية وليس فقط المجتمع المدني 

هي وجود فجوة  بين التشريع والممارسة،  الجزائري /المغربي

تساعهايساعد على 
أ
ك ثر  ا

أ
 .الختراقثغرات قانونية سهلة  وجودا

وفق الديمقراطية التشاركية  تفعيلمقتضيات  -ثالثا

 المجتمع المدنيمقاربة 

ي تجربة تخوض رهان تجسيد الديمقراطية 
أ
ن ا

أ
ل شك ا

ول البدء بإعداد ترسانة قانونية 
أ
التشاركية يتحتم عليها ا

ولى،
أ
ثم محاولة تنزيلها ميدانيا، عبر  ودستورية كمرحلة ا

حزاب السياسية/الجمعيات  الجتماعيينالشركاء 
أ
)ال

 الخ(. المدنية/القطاع الخاص/المواطن

دسترة الفعل التشاركي لتنظيمات المجتمع  -1

 المدني

تتحمل هيائت المجتمع المدني في الدول 

جانبا كبيرا من  )بالخصوص حالة الجزائر والمغرب(المغاربية

المسؤولية في نقل المواطن من "حالة السلبية السياسية" 

 The Apathyوالستقالة المدنية والالمبالة النتخابية 

Voter دنى من النشاط السياسي والقتصادي
أ
، إلى الحد  ال

م العالقة مع السلطة  ز 
أ
اإليجابي، خصوصا في حالت اشتداد تا

ن  غياب 
أ
ة، حيث ا ووضوح حالت اإلفراغ الجتماعي الحاد 

ي  ساسية تؤد 
أ
المواطن عن النشاط السياسي العام هو مرحلة ا

هه السياسي  ي العام توج 
أ
والجتماعي، بالضرورة إلى فقدان الرا

هيائت المجتمع المدني "البديل الشرعي" عن  د  تعلذلك 

مام السلطة المحلية، 
أ
حزاب، في إعادة تمثيل المواطن ا

أ
ال

هم في ممارسة المحاسبة 
أ
بالطرق اإلجرائية المثلى، والهيئة ال

 Publicوالمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام 

Funding/Public Financing ،لتنموي، لكنها في المجال ا

تتلقى معظم مشكالتها بسبب المعوقات اإلدارية التي تفرضها 

و سلطة الجماعة المحلية.
أ
 24السلطة المركزية ا

ولايدستر  الفصل 
أ
ول ل

أ
حد مفهوم المجتمع المدنيمرة " من الدستور المغربي الجديد ل

أ
خرى يوسع مجال الديمقراطية التشاركية كي ل تقتصر على المؤسسات المنتخبة )المحلية والوطنية( إلىعدادها إمقومات النظام المغربي،ويجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا في مراحل دورة السياسات العامة،بدءا بصوغها و"،ويعطي مضمونا لختيار الوثيقة الدستورية الديمقراطية التشاركية كا

أ
ل ب، بفحستقويمها،مرورا بلحظات تنفيذها.من جهة ا

وبمقتضى هذا الدستور الذي 25.لتشمل كل السلطات العمومية

 14والذي صدر يوم الستفتاءوافق عليه الشعب المغربي في 

عيد له 2011جوان 
أ
عطى للفرد مكانة متميزة وا

أ
، العتبار، ا

دوار المجتمع المدني في سبيل 
أ
يضا توسيعا ل

أ
كما حمل معه ا

 ينص هذا الدستور" 12بالعمل الجمعوي. ففي الفصل  الرتقاء

ن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير 
 
با

نشطتها بحرية في نطاق 
 
 احترامالحكومية وتمارس ا

و توقيفها من لدن 
 
الدستور، ال يمكن حل هذه الجمعيات ا



     موزاي اللب                                اجملمتع املدين ورهاانت تفعيل ادلميقراطية التشاركية: دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب                                        

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              334                         جمةل ال

ال بمقتضى مقرر قضائي، تساهم  السلطات العمومية ا 

طار الديمقر  ن العام في ا 
 
اطية الجمعيات المهتمة بقضايا الشا

عداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات  التشاركية في ا 

 26"المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها

نه وإنما حاول دسترة مجموعة من المؤسسات كي تكون بمثابة الضامن لتحقي 1996ولم يك تف هذا الدستور بتوسيع هامش حرية العمل الجمعوي كما كان في دستور           
أ
هداف المسطرة، إذ نجد ا

أ
نه" هي 170للشباب والعمل الجمعوي بموجب الفصل  استشاريا مجلس ااستحدثق ال

أ
حول كل  اقتراحاتفي ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين وتقديم  اريةاستشة ئعلى ا

وثقافي يهم مباشرة النهوض  واجتماعي اقتصاديموضوع 

وضاع الشباب والعمل الجمعوي
أ
سسة .27با

أ
وهو نوع من الما

ن مشاركة تنظيمات المجتمع  بعد   للفعل التشاركي فقط،
أ
ا

وقد ساهم  المدني المغربي قد حضرت في السنوات السابقة؛

سلوب التفاوض 
أ
القانونية،  نتاجاتلالفي تزايد هام  مثال ا

فباإلضافة إلى التعديالت السابقة التي جاءت عبر نضال 

 ممثلي استطاعالحركات النسائية والحقوقية وكذا النقابية، 

جاءت عبر  التي  اإلصالحات عديدفتكاك االمجتمع المدني 

بتاريخ  65.99مع الحكومة نذكر منها) القانون رقم استشارات

الخاص بمدونة الشغل، القانون رقم  2003سبتمبر  11

الخاص بمدونة التغطية  2002نوفمبر  21بتاريخ 65.00

ساسية، القانون رقم 
أ
ك توبر  3بتاريخ 78.00الصحية ال

أ
 2002ا

، مدونة الحريات العامة المكونة الجتماعيالخاص بالميثاق 

، 2002جوان  23بتاريخ  75.00من قانون الجمعيات رقم 

جوان  23بتاريخ  75.00لعمومية رقم قانون التجمعات ا

ك توبر  3بتاريخ  75.00، قانون الصحافة رقم 2002
أ
، 2002ا

حزاب السياسية رقم 
أ
(، 2006سنة  36.04وكذا قانون ال

تقترب من المنظور  لالستشارةعالوة على بروز منهجيات 

كمشروع مدونة التعمير  Participatory Logicالتشاركي 

 بإمكاننا ربة ابتداع المشاريع،وعلى مستوى تج  .28مثال

والمصالحة والمبادرة الوطنية  اإلنصافالحديث عن )هيئة 

للتنمية البشرية(،التي لعب فيها الفاعل الجمعوي دورا مهما، 

ن تتم مخزنتهما.
أ
 خصوصا في بداية اشتغال الهيئتين قبل ا

 حضرت مؤشرات تفعيل الديمقراطية التشاركية بينما 

ين طرحت بقوة في الخطاب  2011حراك مع بالجزائر 
أ
،ا

صبح الجميع يتحدث عنها،
أ
ونظمت لذلك عدة  الرسمي وا

وقد جاء قانون ندوات وملتقيات في سبل تعزيز العملية ؛ 

الخاص بالجمعيات المدنية لتفعيل هذه المقاربة  12/06

تعتبر الجمعية  :"بقوله مادته الثانيةوالذي َعرف الجمعية في 

شخاص
أ
و معنويين  في مفهوم هذا القانون تجمع ا

أ
  طبيعيين ا

و غير محددة
أ
ساس تعاقدي لمدة زمنية محددة ا

أ
،   على ا

شخاص في تسخير معارفهم
أ
تطوعا   وسائلهمو  يشترك هؤلء ال

نشطة لسيما في المجال   ترقية اجلولغرض غير مربح من 
أ
ال

والثقافي   ي والتربويالمهني والجتماعي والعلمي والدين

  ومن خالل جملة 29والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني".

وردها المشرع في مختلف قوانين الجمعيات 
أ
التعريفات التي ا

ن المشرع قد سعى دوما
أ
إلى تقديم   السابقة منها،  نالحظ ا

الفواعل الجتماعية   تعريف للجمعية لتمييزها عن باقي

خرى، لكن الذي 
أ
المستحدث في هذا  تعريف الجمعية زمي  ال

وحي بالهامش  نشطة، وهو ما ي 
أ
القانون هو توسيعه لدائرة ال

صاحب هذا التوسع في التعريف بالمقابل الذي  العملي الذي ي 

ن يكون، 
أ
يضا من التعريف  يلمس ماولكن من المفترض ا

أ
ا

السياسة؛ النخراط في محاولة فصل العمل الجمعوي عن 

مر متناقض مع التراكمية التاريخية التي واكبها المجتمع 
أ
وهو ا

تهالمدني في 
أ
عن ذلك دي توك فيل  ثتحد  )غربيا(، وقد  نشا

الذي لم يتوانى في تسميته )بالعين الفاحصة( التي تراقب 

 المجتمع السياسي.

خير لوزير الشباب ولرياضة دمحم ته
أ
برز دليل على ذلك التصريح ال

أ
ك ثر من ولعل ا

أ
ن الدولة تنفق ا

أ
غلبها حسا ول موقفا إل مناسباتيا" كالنتخابات" 15مي ، الذي قال فيه ا

أ
ك ثر القوانين العضوية التي يطرحها المشرع في كل مرة، والتي كان من ا اختصرتبحيث  30،مليار على الجمعيات، والتي ل نسمع ل

أ
ن تحمل معها توسيعا لهامش الحريات وكذا محاربة البيروقراطية اإلدارية التي الفعل الجمعوي في التعبئة والمساندة، ولعل ما زاد في تغييبها ا

أ
فترض ا لم 

 06-12قانون فتساهم في موت العديد من الجمعيات، 

سيس الجمعيات واشتغالها،الم
أ
الذي كان من و تعلق بتا

ن صدوره صاحب
أ
ك ثر انفتاحا خاصة ا

أ
ن يكون ا

أ
 ما  المفترض ا

وانتشار موجات المد  "الحراك العربي "يسم  

سعى  ،القاضي بإرساء معالم الديمقراطية التشاركية الديمقراطي

سيس الجمعيات
أ
وفرض رقابة   إلى تشديد اإلجراءات في تا

حزاب مشددة على ن
أ
شاطها ومواردها المالية ، وعالقاتها بال

السياسية ومختلف الجمعيات الدولية، وهذا ما انعكس سلبا 

داء الجمعيات ودورها في تفعيل التنمية السياسية 
أ
على ا

لف جمعية. 100بالجزائر بالرغم من تعدادها الذي تجاوز 
أ
 ا

 بالجزائر ومع مرور الوقت تجلت رغبة السلطة          

لياتفي العمل على تكريس 
 
من خالل اللقاءات  ،التشاركية ا

 الجماعاتومسؤولي لرؤساء البلديات الجزائرية الفرنسية 

 مس   ، التي2016ماي  25/26المنعقدة بالجزائر في  اإلقليمية

اتفاقها طرف تفعيل عمل المجتمع المدني؛ وقد ناقش 

همهاعدة محاور  الممثلين
أ
 :ا

 التشاركية.الديمقراطية  -

 .اإلقليميةالمالية والجباية المحلية في التنمية  -

 تسيير المدن الكبرى والتنمية المستدامة. -
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الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في  -

 .31تسيير الشؤون العامة

نقد تجربة الديمقراطية التشاركية بين الجزائر  -2

 والمغرب

 إلىتنزل  لمنخبوية  حد الساعة لقاءات إلىبقيت لقد 

ن  الميدان ، 
أ
شار ع المشر  ل

أ
في كل قوانينه العضوية الخاصة  ا

مة)بالبلدية/الولية/المجلس الشعبي الوطني/مجلس 
أ
 إلى( ال

المناضلين الجمعويين كخبراء ولكن بطريقة  إشراك إمكانية

؛ بمعنى ليس ك تنظيم مستقل يمثل )استشاريا(فردية

  المجتمع،
أ
من القانون الداخلي للمجلس  43المادةفمن يقرا

من القانون الداخلي لمجلس  38  والمادة الشعبي الوطني

مة
أ
خرى  هذا من جهة؛ ل يفهم غير ذلك ال

أ
 ومن جهة ا

لية 
 
ك ثر من ا

أ
جل استخدمت السلطات ا

أ
لضمان سيطرتها من ا

برزهاوالجمعيات،  هتهعلى استقاللية 
أ
لية  )لعل ا

 
ا

طرف السلطة عبر) وتتجلى صورة استعمالها من (؛التشريع

طلب من الجمعية الحصول على  التسجيل واإلشهار، ين ي 
أ
ا

موافقة السلطة المختصة حسب نوع الجمعية، وذلك تضع 

السلطة شروطا مبهمة كي تسلك لها العتماد من قبيل عدم 

شروط زئبقية تحمل  وهي ،الفتنةمخالفة النظام العام وإثارة 

ك ثر من تفسير واحد، تستعملها السلطة عادة 
أ
في طياتها ا

لرفض اعتماد جمعية معينة .باإلضافة إلى سلطة حل 

الجمعيات بقرار إداري وهذا حسب القانون العضوي الجديد 

خيرا شرط ضرورة اللتزام بمسك  12-06
أ
سباب متنوعة، وا

أ
ل

دم الحصول على الدفاتر التي تحددها الجهة اإلدارية وع

تبرعات إل بعد موافقة الجهة اإلدارية وضرورة تحديد مصادر 

 .32التمويل

ن دستور  الجزائر؛ فبالرغمعن  استثنائيةبالمقابل لم يعرف المغرب حالة 
أ
ساسيا في إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية 2011من ا

أ
عطى للمجتمع المدني دورا ا

أ
دوار موقوفة التفع ،ا

أ
ن هذه  ال

أ
ن المحلي، إل ا

أ
مام المؤسسة التشريعية وتدبير الشا

أ
سسة الديمقراطية التشاركية وتحولها إلى طقوس سياسية بدون مضمون تشاركي، وكذا في ظل الغموض القانوني الذي يك تنف النصوص ،يلوفي التشريع جنبا لجنب ا

أ
 ،الدستورية في ظل ضعف ما

صحاب القرار السياسيوضعف اإلرادة الق
أ
وعرقلتهم  ،وية لدى ا

دوار بخلق مساطر غير قابلة للتطبيق. 
أ
إن مشاركة  لهذه ال

المجتمع المدني في صناعة السياسيات العمومية لزال يحتاج 

مام 
أ
سسة والتقعيد والوضوح القانوني. وا

أ
إلى المزيد من الما

تصاعد وتنامي دور هيائت المجتمع المدني، في الهتمام 

ن العام، وسعيها بق
أ
إلى المساهمة في القرار  الدءوبضايا الشا

مر 
أ
صبح ا

أ
و في تقييمه ومراقبته، ا

أ
و في تفعيله ا

أ
السياسي ا

إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم  جميع مراحلفي  ضروري إشراكها 

 .33السياسات العمومية

لفوجود  إلىتشير  اإلحصائيات وإذا كانت
 
من  ال

 ؛تشتغل في مختلف الميادين في المغرب والجزائر الجمعيات

هيل النسيج الجمعوي والضروري فانه من العاجل 
أ
جل تا

أ
من ا

ن يكون مؤطرا للفعل التشاركي خاصة محليا )الديمقراطية 
أ
ا

 34عبر العمل على:الجوارية( 

 ،اللوجيستي  الزيادة في حصص الدعم المادي

 والتكويني.

  الحث على ضرورة استعمال هذه المؤسسات لكل

نواع وسائل 
أ
 .اإلعالما

  ليتيتوسيع تطبيق
 
التدقيق والمحاسبة لتشمل  ا

 هذه الفعاليات.

  التوسيع من تمثيلية الفاعلين الجتماعيين في

 مختلف المنظمات الوطنية.

المشاكل والمعوقات المادية  ن  إول بد من القول 

الجماعات المحلية  إدارةت واجهالتي والبشرية وغيرها 

كانت وراء تطور مجتمع مدني لتغطية  ،)البلدية/الولية(

وهي الظاهرة التي يطلق عليها البعض المؤسسة شبه  ،نقائصال

مر، وعليه يقتضي Paramunicipaleبلدية 
أ
 اتفاقياتعقد  ال

 وبرامج ثنائية لتسريع وتيرة البناء الديمقراطي المحلي.

تاحها الدستور الجديد، بالجزائر( 2016بالمغرب( و)تعديل الدستور  2011)دستور فالتغيرات التي عرفها السياق الدستوري والسياق السياسيوبالتالي 
أ
 35يمكن تحديد بعض المالمح فيما يلي:و يحتم على المجتمع المدني إحداث تغييرات تجعله يتالءم والفرص الجديدة التي ا

وإعادة النظر في رؤيته ورسالته تعزيز إدراكه لدوره  -1

ساليب عمله.
أ
 وصول إلى ا

والمهنية كي يصبح قوة  الحترافيةمزيد من  -2

 قتراحية تساهم في بلورة القوانين.ا

النظام الداخلي لمجلس  تهم  تقديم مقترحات  -3

 النواب كي ينظم مشارك ته في تقديم ملتمسات التشريع.

بجمعياته حول العمل على بلورة تصورات خاصة  -4

تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتقديم العرائض وبالمساهمة في 

 .رسم السياسة العامة

 خاتمة

 :النتائجمن مجموعة مما سبق نستخلص  انطالقا

ن حقيقة النفتاح الذي عرفته الدولة الجزائرية  -
أ
ا

الولوج إلى التعددية و " بداية التسعينياتالتحول السياسي"
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رجم على  المقيدة سمح بظهور فواعل جديدة على الساحة، ت 

، ولكنه في والنقاباتالواقع بتصاعد رهيب في عدد الجمعيات 

المقابل لم يحمل معه ذلك التغير الجوهري في فتح الفضاء 

العام وإشراك هذه الفواعل الجديدة جديا في صناعة 

حيلنا ويفسر لنا مب السياسات العامة وتنفيذها، اشرة ما ي 

هشاشة دور هذه الجمعيات المدنية حتى بعد اإلصالحات 

الجزائري منذ تلك  ع المشر  السياسية المختلفة التي قام بها 

ن يقتصر فقط على 
أ
الفترة إلى يومنا هذا، تفسير ل ينبغي ا

ليات التي 
 
سابقا،  هااعددنغياب الفضاء العام بسبب تلك ال

ولكن القصور في بعض جوانبه يعود إلى طبيعة البنية 

بها هذه الجمعيات نفسها، مما يجعلها غير  سمتت  الهيكلية التي 

غلبها 
أ
قادرة على مواكبة التغيرات التي تعرفها الساحة، فتجد ا

شهر،  انقرضت
أ
  هاوبعضبعد ولدتها با

 
خر يقتات من ال

 المساندة مناسباتيا.

للموارد  واحتكارهاالدولة  متحك  السابق  قع الوا سكر   -

  فان  والخدمات عبر تكريس المنطق الريعي، لذلك 
أ 
محاولة  يا

لبناء مجتمع مدني في الجزائر يبقى رهين إعادة النظر في إيمان 

و الغاية، ول يمكن 
أ
الدولة بهذا الدور من كونه الوسيلة ا

ول في الدخول في تعاقد 
أ
تحقيق ذلك دون توفر إرادة سياسية ا

 في التخلي التدريجي 
أ
عن جزء  للسلطةمجتمعي شامل، يبدا

محلها المشاركة  تحل  ي من صور الضبط التي تمارسها، ك

المجتمعية المؤسسية عبر مختلف الجمعيات المدنية، مما 

، وهو تحقيق 
أ
يجعل رهان الدولة والمجتمع واحد ل يتجزا

ي من القاعدة بعد فشل 
أ
التنمية السياسية والرشادة بنائيا، ا

ن تقوم في ظل 
أ
حادية، تنمية ل يمكن ا

أ
ساليب التشريعات ال

أ
ا

خذنا تشريع يفصل الحركة الج
أ
معوية عن السياسة، فإذا ا

حزاب السياسية، 
أ
نهابفكرة تمايزها عن ال

أ
ل تسعى  على اعتبار ا

في التاريخ  تراكمللوصول إلى السلطة، فان جوهرها الذي 

الغربي والعربي على السواء، يجعلها في قلب السياسة،  عبر 

ي 
أ
ممارستها للرقابة والضغط على السلطة بشكل مستقل عن ا

ي جهةانتماء سي
أ
و جهة  ،اسي ل

أ
كانت حزبا سياسيا ا

أ
سواء ا

 رسمية" السلطة".

  دستور الل يكمن الجديد في  بينما في حالة المغرب  -

صبح دستوريا  2011الجديد
أ
ن عدد هائل من المؤسسات ا

أ
في ا

)رغم تعطل انبثاق القوانين التنظيمية(، وهو ما سيوفر لها 

قد يسمح لها بالدفاع عن المشاركة المدنية  اقانونيغطاء 

ن تعزز مساحة الديمقراطية التشاركية،
أ
 والمواطنة، يمكن ا

المستحدثة)مؤسسات الحكامة  فالمؤسسات الوطنية

نالجيدة(مطالبة 
 
ل تكون مجرد نسخة قبيحة عن  ناأ ب ال

حزابالمؤسسات التمثيلية التقليدية )
أ
ما  إذاالبرلمان(،/ال

ن يستعي
أ
رادت ا

أ
د المواطن المغربي الثقة في دولته وفي ا

ن ينخرط بقوة في العمل الجمعو مؤسساته،
أ
 ي.وا

 تبقى مس  -
أ
 لة غياب مسافة بين المجتمع المدنيا

فيه  كمتح  ت هاجعل، في المغرب مؤخرا سلطة)المخزن(الو

هامشي لمؤسساتها، وليس  امتدادبطريقة تجعله يتحول إلى 

قوة فعلية تشغل وضعا مكانيا بين نمط الدولة والبنيات 

، وتجاوز هذا الوضع يبقى رهين تحقيق المجتمع الجتماعية

المدني الفاصل بين النقد السياسي والمبادرات المدنية، مما 

يجعله يتلمس السياسة بمعنى التنمية والتوجيه والتدبير، 

لمراهنة على دخول اللعبة السياسية وليس بمعنى السجال وا

من دون ضمانات قانونية. ولعل الديناميكية التي يعيشها 

خيرة 
أ
ونة ال

 
مع حركة  )خاصةالمجتمع المدني المغربي في ال

فبراير( تندرج ضمن هذا السياق من الفعل رغم التشوهات  20

حيانا.
أ
 التي تشوبها ا

كيف يمكن الحديث عن  ويبقى السؤال مفتوحا:

إشراك للمجتمع المدني في إنتاج السياسات العمومية في ظل 

التي تلخصها عوامل تتعلق بالفاعل و الذكر؟ السالفةالمعطيات 

خرى تتعلق بالغموض القانوني و ؛الجمعوي نفسه
أ
عوامل ا

 عوامل تتعلق باإلداراتو ؛الذي يعتري النصوص الدستورية

يجعل رهان تفعيل مقاربة  ما، السلطات العمومية نفسهاو

طر المجتمع المدني تبدو رهينة 
أ
 اإلجابةالشراكة محليا وفقا ل

سئلة حول طبيعة العقد الجتماعي
أ
شرعية السلطة من و عن ا

خرى.
أ
 جهة، والفاعلين الجتماعيين من جهة ا
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Liberalism between individual interest and collective values from Montesquieu perspective, as Leo Strauss 
sees it 

رسال:  08-06-2020اترخي القبول:                       07-02-2019 اترخي الإ

  2، جامعة محمد ملني دابغني سطيفعبد الفراج نرص هللا
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 ملخصال

زمة الدولة 
 
ن ا

 
تخليها عن فكرة الفضيلة السياسية واستبدالها بالقوانين، لكن الحقيقة تكمن في  فيانتبه "ليو شتراوس" إلى ا

لية إنفاذها 
 
، وبالتالي فالفضيلة السياسية التي يقترحها مونتيسكيو ويجد فيها شتراوس مالذا -تطبيقها  –روح القوانين ال في شكلها وا

لة نكران الذات امضاف ،هي الحل، وهي تعني ضرورة التقيد بالقوانين السياسية
 
والعمل لمصلحة الجماعة ال المصلحة  ،إليها مسا

و لنقل  "شتراوس"الفردية، وهنا يقترح 
 
لتين )الفضيلة والقانون( ا

 
ضرورة العودة إلى الفكر الفلسفي الكالسيكي، الذي يزاوج بين المسا

فالتمييز هنا لم يعد ممكنا بين الفضيلة والسياسة، بتعبير العصور الوسطى: قوانين العقل وفكرة التضحية كما هي في الدين المسيحي، 

و بالغيا، فدعامة الليبرالية هي الحرية
 
قل، وهو ممكن فقط لغويا ا

 
يضا العمل ضمن فريق ،من الناحية العملية على اال

 
والهدف  .ولكن ا

داء المؤسسات، وهكذا يلتقي الجهد الفردي 
 
خالقي القانون  –النهائي هو مصلحة الجميع عبر تحسين ا

 
بالجهد والمصلحة الجماعية  –اال

خالقية والفضيلة السياسية. –القانون السياسي  –
 
ي تعارض بين الفضيلة اال

 
 فال يصبح عندئذ ا

 ، الفضيلة، السياسة، القانون، المصلحة الفردية، المصلحة الجماعية.نتيسكيووم: ليو شتراوس، المفاتيحالكلمات 

 Résumé 

 Léo Strauss considère que la crise de l’Etat moderne est dans l'éloignement  de l'idée de la vertu politique 

remplacée par les lois. En fait, la vérité est intrinsèque à l'idée de l'esprit des lois et non à la forme et aux 

procédures de ses applications. Alors Strauss adopte La vertu politique proposée par "Montesquieu" en étant la 

solution à ce problème puisque la vertu politique signifie la soumission obligatoire aux lois, l'abnégation et l'œuvre 

pour l'intérêt général, non à l'intérêt individuel. Strauss propose alors le retour à la pensée politique classique; 

une pensée qui marie (vertu et loi), ou selon les dires du moyen âge: les lois de la raison et l'idée du sacrifice 

comme elle est dictée par le christianisme. Donc La distinction entre vertu et politique n'est guère possible – au 

moins sur le plan pratique – elle ne l'est que sur le plan linguistique ou métaphorique puisque le support du 

libéralisme est la liberté ainsi que le travail en groupe dont l’objectif est l'intérêt général à travers la performance 

des institutions, c’est là ou se croisent l'effort individuel (loi morale) et l'intérêt général (loi politique). Donc la 

vertu morale et la vertu politique ne se contredisent pas. 

           Mots clé: Leo Strauss, Montesquieu, La vertu, La Politique, La Loi, L'intérêt individuel, L'intérêt général 

Abstract 

Leo Strauss noted that the state’s crisis is in abandoning the idea of political virtue and replacing it with 

laws, but the truth lies in the spirit of the laws and not in their form and the mechanism of their enforcement or 

their application. Therefore the political virtue that Montesquieu proposes and that Strauss finds a haven is the 

solution. This political virtue requires submission to the laws, self-denial and work for the collective interest not 

the individual one. For instance, Strauss suggests the need to return to classical philosophical thought, which 

combines the two issues (virtue and law) or, in other words, the laws of reason and the idea of sacrifice as it is 

dictated in the Christian religion. The distinction between virtue and politics is no longer possible, at least at the 

practical level. Yet, it is only possible at the linguistic or rhetorical levels. The pillar of liberalism is freedom and 

team work and its ultimate goal is improving the performance of institutions, and, thus, the individual effort (moral 

law) is intertwined with the collective interest (political law). Therefore, there will be no conflict between moral 

virtue and political one. 

Keywords: Leo Strauss, Montesquieu, Virtue, politic, Law, Individualinterest, General interest 
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خالق 
أ
 قيام الدولةل كمبادئ والقوانينال

سطريدور الحديث في هذ
 
حول كيفية تصور إطار  ه اال

ن انتقاد لغة 
 
لمجال الفكر السياسي ومناقشته، إذ يبدو ا

خالق،الفضيلة يرتبط ارتباطا ال ينفصم عن تطور 
 
التي  اال

يسودها نكران الذات، ورفض هذه الوجهة من النظر يصاحبه 

ي تلك التي  ،تقليص فرص حضور الفضيلة المدنية حتما
 
ا

خر يفرضها القانون إلى حدود يستبعد
 
وهذا  .فيها كل منهما اال

خالقه وقوانين بالده
 
في هذه  ؛يمثل نذيرا بتمزق الفرد بين ا

لة يجد شتراوس مساهمة حاسمة من مونتسيكيو، ومن 
 
المسا

 
 
ي اال

 
ثار المدمرة للرا

 
خرى يستعرض اال

 
ول والتي اعتبرها ناحية ا

ليس من طرفه ولكن من طرف ك ثير من  ،مثيرة للسخرية

فكار السياسية فهي مزورة، وغير الفالسفة، إنها من
 
افية لتاريخ اال

متوافقة مع الطبيعة اإلنسانية، فحيث ال تلتزم القوانين 

ك ثر 
 
بالفضيلة تصبح الحياة الفردية والعالقات االجتماعية ا

و تدميرها 
 
برودة، فالسعادة ال تعني التخلي عن الفضيلة ا

 –س حسب شتراو –لمصلحة القانون، والفرق بينهما ربما كان 

و اللغة المستخدمة فقط، فك ثيرا ما تتميز لغتنا 
 
في التسمية ا

إلشارة إلى الفضيلة، ولكن في في االسياسية برفض غير مسبوق 

حالة االنسجام التام يتم التوفيق بينهما، فيمتزج الحس الفردي 

ن ما يبدو رمزا للتميز في عالم  .السليم بالحس المدني العالمي
 
وا

خالق والمدنية، ف
 
هو تمييز عفا عنه الزمن، فمن الصعب في اال

ي الذي 
 
ي الرا

 
ي، ا

 
سباب التي قدمها منتقدو هذا الرا

 
شرعية اال

خالق 
 
خالق المدنية امختلف اكيانيجعل من اال

 
إنه  .كليا عن اال

و االثني 
 
بوي ا

 
و اال

 
ركيزة الثقافة السياسية ذات المركز المرجعي ا

و النخبوي
 
نها تركز على كل ما تسعى مجتمعاتنا التعددية  .ا

 
يبدو ا

مر، وينتقل 
 
إلى تطهيره، سوف لن يعلق شتراوس على هذا اال

خالقية والسياسية التي 
 
ثارهاإلى فحص المشاكل اال

 
هذا  ا

جل  –المزعوم  –التحول 
 
من الفضيلة نحو القانون، من ا

ساليب المفاهيم
 
ية التركيز وتسليط الضوء على واحدة من اال

دت إلى ظهور هذه الوجهة من النظر، التي عرفت في 
 
التي ا

مر بتقديم تعريف 
 
مجال الفكر السياسي عندما يتعلق اال

ما هي خصائص ومتطلبات هذه الفضيلة  .لخصائص المواطن

التي نسعى إلى التهرب منها لمصلحة القانون المدني؟ هل هناك 

نه
 
إذا جاز  –ا سبب قوي للتفكير في إقصاء الفضيلة التي من شا

ن نقد  –التعبير 
 
جل الفرد، نفترض ا

 
ن تكون مخصصة من ا

 
ا

ولي للفضيلة كان وال يزال مرتبطا بوضع مفهوم ال 
 
لغة البناء اال

خالق ال توجد إال من خالل نكران الذات، وبالتوازي 
 
يتبدل ال

صبحت فضيلة المواطن تقدم نفسها بشكل حصري 
 
مع قمعها، ا

خالق المسيحية نموذ  – تضحيةتقريبا في شكل 
 
وهذا  –ج اال

و مجتمع 
 
فراد ساللة ا

 
هو الدليل الثقافي الذي قد يستمر في ا

خالق نقية وبسيطة لكونها متفانية 
 
بكامله، ولكن هل هذه اال

نها تطلب إضفاء الطابع المثالي 
 
م هي كذلك ال

 
ومتسامحة، ا

عليها وعلى الفضيلة المدنية التي قد تتولد عنها في زمن الحق، 

همية  –كما ذكرنا  –حظ شتراوس وهنا يال
 
المساهمة البالغة اال

خرى سيكون السؤال بخصوص  ."مونتسيكيو  "ل
 
ومن ناحية ا

 المفاهيمي، منالتشكيك في القيمة االستداللية لهذا التكوين 

خالل السؤال عما إذا كان من الممكن حساب المفاهيم 

خالق المدنية. يحاول شتراوس في ا
 
لبداية الحديثة الرئيسية لال

ن يلقي الضوء على الطابع الهيكلي لفكرة عدم التكافؤ بين 
 
ا

الفضيلة والحداثة في الليبرالية المعاصرة والجمهوريات والدول 

و المدنيات التاريخية، ثم تسعى إلى تحديد القيمة الكبيرة 
 
ا

دق إلى تاريخ الخطابات 
 
لمساهمة مونتسيكيو، وبشكل ا

ن ثم محاولة السعي إلى الحديثة حول الفضيلة المدنية، وم

و إظهار قيمة التضحية بالنسبة إلى الفضيلة، وعدم 
 
تقديم ا

ك فاية الفضيلة في المجتمعات الحديثة، إنها تبدو كما لو كانت 

نجد  1فضيلة سياحية ذات سوابق مفاهيمية لم يسبق لها مثيل.

رسطي من 
 
رندتالمنظور الجمهوري لإللمام اال

أ
 مايكلإلى  2هانا ا

و النموذج المدني لال 3سانديل
 
صرا على مركزية المثل ا

 
ذين ا

وقد سعى هذا التيار إلى  .اليوناني في الفكر السياسي الحديث

تصحيح التفسير الليبرالي واستعادة قيمة اللغة واستمرارها في 

تشكيل فكرة الفضلة في المدنية الحديثة، وهناك تيار يمكن 

نه حتى ولو كانت
 
نه محافظ، يعتبر ا

 
ثمة مساحة  وصفه با

للفضيلة في الحداثة فإن لغة الفضيلة تميل إلى فقدان مضمونها 

ساسا وحصرا، وإلى هذا 
 
المعياري وتحقيقها وظيفة البالغة ا

لسدايرماكلتايرالنهج ينتمي شتراوس، و
أ
ن الحل 4ا

 
، إال ا

مستوحى فيما يبدو حتى بالنسبة إلى هذا االتجاه من القدماء 

ي سوء استخدام وهو حل يبدو مناسبا لسوء اال
 
ستخدام هذا، ا

خالق والدالة على المدنية.
 
 اللغة الدالة على اال
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هو  ،ولكن قبل ذلك يمكننا الحديث عن تيار ثالث

التيار الليبرالي الذي يعرض الليبرالية السياسية كدولة غريبة 

ساسي عن الفضيلة، لغة وممارسة، ووفقا لهذا 
 
بشكل ا

ة واالنحراف المصاحب المنظور، فإن تكريس الحرية الفردي

 إلى لغة غير 
 
ن يلجا

 
نه ا

 
للمنظور القديم في السياسة كان من شا

جل اإلقرار على هذه القطيعة ) بين 
 
مالئمة في الفضيلة، ومن ا

خالقي وما هو قانوني ( قام المؤرخون الليبراليون بإطالة 
 
ما هو ا

س 
 
نضال الليبرالية الكالسيكية لطرح العقالنية السياسية على را

تي  ،لهرما
 
لتبدو العالمة على االمتياز السياسي والمدني الذي يا

حادية في العصر الحديث كما كان في العصور 
 
س هرم اال

 
على را

 السابقة.

ن هذه التفسيرات 
 
ن يلمح هنا ا

 
يريد شتراوس ا

فكارنا تحتشد وتطبق مخططا 
 
المتنافسة تاريخيا حول سر ا

مزدوجا تك تسب مماثال من الذكاء، ويفرض هذا المخطط توجها 

صلية معنى فقط من خالل التمايز 
 
فيه الفضيلة والحداثة اال

همية لغة 
 
المتبادل بينهما. ومن المفارقات، إذا كان تقسيمهم ال

الفضيلة في الحداثة يتميز بفارق كبير جدا، فإن هؤالء 

و 
 
المؤرخين يتقاسمون ضمنا نفس مفهوم ما هو مواطن فاضل ا

ن يكون عليه المو
 
اطن. لمراعاة هذا التقارب المفاجئ ما ينبغي ا

ن نستعين بمقاربة خاطفة بين بوكوك 
 
إلى حد ما، يمكننا ا

وشتراوس، في نهاية المطاف هذا التحليل سوف يمكننا من 

ثير الفائت التحليلية المستوحاة من الليبرالية التي 
 
إظهار تا

سعت للتميز عنهم، ووفقا لشتراوس، فإن االنتقادات الحديثة 

السياسية القديمة لم تسفر عن االستبعاد الفعلي  للفلسفة

 
 
 نلمفهوم الفضيلة، بل في تحول عميق لمفهومها، ويشير إلى ا

الفضيلة كانت بالنسبة إلى القدماء نهاية النظام السياسي 

وعلى الرغم من اختالفاتهم، فإن الفلسفات السياسية  5الجيد.

جهضت بهذا المنظور 
 
يجد شتراوس في ميكيافيللي  .الحديثة قد ا

يدت هذا التمز 
 
، من ضرورة وضع حد ق الحجج الرئيسية التي ا

نه يجب علينا 
 
لمثالية القدماء، ففلورنسا كانت قد استنتجت ا

 باالستناد 
 
ن نك ف عن االعتماد على الفضيلة"، ونبدا

 
بالتالي ا

هداف المتوخاة فعال"
 
، وبذلك لم ينتصر ميكيافيللي 6إلى اال

جتماعي والسياسي، بل كان على خفض معايير العمل اال

جل جعل الواقع  هاحفضسيعمل على 
 
ك ثر من ذلك من ا

 
ا

و التخفيض 
 
الفعلي للمفهوم منسجما وموضحا وفقا لهذا التحقير ا

ك ثر احتماال، وهكذا، وفي ظل عدم وجود القدرة 
 
في المعايير ا

على تحديد الصالح العام من خالل معيار الفضيلة، حيث لم 

لقد »وك تب شتراوس:  .الطبيعية ل  "اإلنسان"يعد هذا هو النهاية 

سعينا إلى تعريف الفضيلة من حيث خدمتها وداللتها على 

مر الذي سوف يكون في خدمة 7«الصالح العام
 
، وهو اال

هلية السياسية 
 
هداف التي تسعى إليها الجمعيات اال

 
اال

)االستقالل واالزدهار واالستقرار وسيادة القانون وما إلى 

تي الفضيلة لتعيين الغرض ذلك..(، من 
 
وجهة النظر هذه تا

وبالتالي مجموع العادات  ،الذي تهدف إلى تحقيقه بنفسها

المطلوبة للدفاع عن الحيز المشترك المحدد بطريقة نفعية 

شيء غير الفضيلة المدنية والوطنية والتفاني  الفضيلة، ال .بحتة

وا في 
 
ممارسة في المصلحة الجماعية، وهكذا نجد القدماء قد را

في الوجود اإلنساني والحياة  –غاية قصوى  –الفضائل النهائية 

ما بالنسبة 
 
ك ثر  لحداثةاإلى االجتماعية. ا

 
فإن الفضيلة ليست ا

ن 
 
فراد. ومن ميكيافيللي دائما يقترح شتراوس ا

 
داة رفاه لال

 
من ا

الفلسفة السياسية تتخلى عن الك ثير من مطالبها وطموحاتها 

لى اهتمام واحد فقط، العثور على التي تركز ع ،العدمية

فراد الوفاء لمصالحهم 
 
الترتيبات المؤسساتية التي تسمح لال

و نشوب الحروب.
 
ن يؤدي ذلك السعي إلى الخصومات ا

 
 دون ا

إن الهدف هو تحسين فضيلة المؤسسات، فبيت 

القصيد هنا هو إسقاط االنتقادات الميكيافيلية في الفضاء 

لتي تشارف على النهاية، ومن المفتوح للفلسفة السياسية ا

حكام المعيارية 
 
المؤلم عندئذ خسارة مشاركة الموارد واال

وتبعا لذلك تسند الفضيلة  ،لمقاومة التبعية للصالح العام

خالقية، وهذا بالنسبة إلى شتراوس 
 
و ا
 
غراض احترازية ا

 
لتحقيق ا

و الخسوف التدريجي للغة المعيارية للفضيلة الذي 
 
هو االختفاء ا

 
 
ن يدعم الفلسفة السياسية الحديثة على  -وباختصار–نه من شا

 
ا

حساب الفلسفة الكالسيكية، وهو كذلك إذا استمر من حيث 

فإن اإلشارة إلى الفضيلة يفقد كل جدوى وكل قيمة ،الخطاب 

ي الخطاب الداعم  –ومعنى، ووجوده على عكس ذلك 
 
ا

كبر لالمتيازات والخدمات الجليلة –للفضيلة 
 
 يستجيب بدرجة ا

خالقية  ،التي يقدمها النظام الرسمي والبالغي
 
من المتطلبات اال

 جون غابو كوك، وقد حاول 8التي تسمى على النحو الصحيح

في العمل الذي استلهمه على وجه الخصوص من المشروع 

ن 9هانس بارونالرائد الذي قام به 
 
، تصحيح التفسير الليبرالي با

وتطوير ،دريجي للسوق الحداثة تزامنت مع التوسع التاريخي الت
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المجال القانوني للحماية وحقوق الفرد وحرياته، وبالنسبة 

نه يتخلص 
 
 ال
 
و مجتزا

 
لبوكوك، فإن هذا المنظور يعتبر مختزال ا

من التقاليد الجمهورية المستمرة في الحداثة التي سعت إلى 

إدامة فكرة الصالح العام باعتباره مصلحة مشتركة في مجتمع 

تدعمه المواطنة النشطة، وهنا نجد العودة مجددا إلى  ،حر

نها ما هي إال صورة 
 
تعميم ميكيافيللي للمدنية القائمة على فكرة ا

صل حيوان سياسي يشارك غيره في 
 
كبيرة لمواطن هو في اال

يضا يحقق فضيلته ويعمل  ،البحث عن رغباته الطبيعية
 
ولكنه ا

ووفقا لبوكون  .تطور فيهعلى إيجاد صورة العقالنية للعالم الذي ي

طلسية 
 
الذي يتحدث من نقطة ثقل هي الجمهوريات اال

ن يتطوروا في جانبهم الطبيعي
 
 ،)الغربية(، فإنه يمكن للبشر ا

راء حتى تلك المتضاربة وهنا يمكن 
 
كما في جانب التعبير عن اال

ي من خالل 
 
تصور الجمهورية التي تحوي الكل دون إقصاء، ا

 المشاركة والعيش
 
و 10المشترك مبدا

 
، هذا النوع من المدن ا

مثال 
 
باء المؤسسون من ا

 
سسه ولو نظريا اال

 
الجمهوريات الذي ا

هذا التصور عن المواطنة  .ميكيافيللي، وبروني ،11هارينغتون

ولوية لفكرةيخرج إلى السطح و
 
رسطو في اعتباره  يعطي اال

 
ا

خالقية، وبالتالي، ومع دمج 
 
الحياة الوحيدة للمواطنين هي ا

نشاط الطبيعي إلى السعي نحو امتالك الفضيلة والعقالنية ال

الجمهوريات الحديثة ستكون مختلفة جذريا عن  العالمية، فإن

الليبرالية، فوفقا لبوكوك إن لغة الجمهورية هي الفضيلة ولغة 

الليبرالية هي قانون التجارة والسوق. وبوجه عام ال يبدو من 

ي وجه للفضيلة إ
 
شكال خالل هذا المنظور ا

 
ال مضادا للقانون وا

الحرية بالمعنى الدقيق للكلمة، فال يمكن وصف التصرفات 

نها 
 
المدنية التي ال تقصد إضفاء الطابع السياسي على اإلنسانية با

فاضلة. وباختصار، فإن التوقف عن اإلشارة إلى القدماء بصفة 

و بروح التجارة والثراء
 
الفضيلة في الجمهورية  تبدو كذلك .ا

ن  امحكوم
 
عليها باالنحطاط. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى ا

تراجع اللغة المتعلقة بالفضيلة المستوحاة من النزعة اإلنسانية 

المدنية تتفق مع بوكوك نفسه، وهو يسعى، في الواقع، إلى 

تسليط الضوء على مجموعة من المؤلفين الذين طلبوا السعادة 

دوات في الجمهوريات الحديثة عن طريق مجموعة من ا
 
ال

خالقية 
 
النظرية لإلنسانية المدنية، عن طريق تكييف اللغة اال

 مع المجتمع التجاري. –لغة الفضيلة  –

إن اختفاء فكرة المواطنة بالمعنى القديم وتراجع الحياة 

يمكن تعويضهما بطريقة معينة، وذلك من خالل  ،المدنية

القيم  المشترك، وتغليبقياس استعداد الشخصية إلى العيش 

ناني، نتيجة تضاعف عالقات 
 
الجماعية على النزوع الفردي اال

التبادل. في تطوير هذه الروابط االجتماعية والتي ستتحول إلى 

إلى  الشخصي، ويتحولروابط سياسية، والفرد هنا يفقد طابعه 

شكال  ،كائن مدني
 
فتدخل القوانين لصقل عواطفه ضمن ا

خالق المدنية
 
ن يسهم هذا  تجعل من ،جديدة من اال

 
الممكن ا

ك ثر عدائية 
 
 –الفرد في تعزيز الحرية داخل الجمهورية في عالم ا

و الشيوعية  –كما يبدو 
 
)المقصود هنا االتجاه المضاد للشيوعية ا

 الحرية(
 
ن شتراوس وبوكون  .المضادة لمبدا

 
وغني عن الذكر هنا ا

همية لغة الفضيلة في 
 
ال يشتركان في الحكم نفسه حول قيمة وا

كل التدريجي ولكن الح
 
داثة، فبينما يصر شتراوس على التا

خالقي، فإن بوكون يسعى جاهدا 
 
القاتل للبعد والنزوع اال

و 
 
شكال ثانوية ا

 
كيد على استمرارها، وإن كان ذلك في ا

 
للتا

و حتى مغمورة، وبقدر اإلمكان، فإن هاذين الكاتبين 
 
هامشية ا

سيسية للحدا
 
ثة تلتقي يشتركان في اعتبار بعض الخصائص التا

صلية، وبما 
 
بعقبات ال يمكن تذليلها في سبيل تطوير الفضيلة اال

شكاال اجتماعية 
 
ن اإلشارة إلى القدماء تتالشى وتصبح ا

 
ا

فراد 
 
وسياسية واقتصادية مجددة للعالم الحديث، فإن اال

سيصبحون حتما غرباء عن الفضيلة، وفي نهاية المطاف 

 ، يمكن تفاديهسيكون تاريخ الحداثة هو التراجع الذي ال

خالقية للمواطنة، 
 
والسقوط الذي ال يمكن اجتنابه للمفاهيم اال

ولية لكل من بوكون وشتراوس  كون  وعلى الرغم من
 
النوايا اال

نهما 
 
هي بناء مجتمع حداثي فاضل، فإنه يمكننا مالحظة ا

ك ثر رسوخا في الليبرالية
 
وهي كون  ،اعتمدا االفتراضات اال

بع مسارات متباينة بطبيعتها، وهذا الفضيلة كما الحداثة تت

يدفع من جديد باتجاه النسبية والفردية، وباعتبار هذا التفسير 

ليس تقليديا، فهو بعيد عن المدنيات التقليدية فإن التفسيرات 

لجمهورية الليبرالية تفترض مسبقا تمثيال مماثال لالشتراوسية 

ساسية للحرية الف
 
 ،رديةللفضيلة التي تتميز بمعارضتها اال

نه من الممكن  –عندئذ  -والقانون والمصلحة الخاصة. ال يبدو
 
ا

ن نتحدث عن الفضيلة إال إذا كان حديثنا مدعوما بمفهوم 
 
حقا ا

مشترك وواحد للعيش المشترك والحياة المنسجمة والتي 

 12تستثمر فيها اإلرادة البشرية في تحقيق قيمة جوهرية.
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خالقية للتصرف ت
 
توقف على وإذا كانت القيمة اال

فإن الحرية مثال ستجد  –ال شخصي  –تحقيق غرض خارجي 

ضالتها في الفضيلة، وإن االختالف بينهما فقط سيكون متعلقا 

باللغة المستعملة، بينما تقوم الليبرالية الكالسيكية في نظر 

 ،المؤرخين الليبراليين المعاصرين بحملة عقالنية سياسية

خيرا من الخبث في اإلشارة 
 
إلى الفضيلة، تلك اإلشارة جردت ا

 التي طالما اتسمت بالقسوة.

ومع ذلك، فإنها تعيد فقط المعادلة التي تفرضها 

مع ترك فكرة الفضيلة التي سعت إلى انتقادها على  ،الليبرالية

ما هي، وهذا النوع من التفسير يثير قضايا منهجية مختلفة 

همية االستداللية لمخط
 
ط واضح هامة، كالتساؤل مثال حول اال

ساس افتراض عدم التكافؤ بين الفضيلة والحداثة؟ 
 
قائم على ا

خذ باالعتبار تنوع المفاهيم الحديثة 
 
ن نا

 
هل يسمح لنا ا

خالق المدنية؟ وهل توفر توجها مالئما لتسليط الضوء على 
 
لال

الطرق المختلفة التي تمر عبرها العالقة بين المواطنين 

خ
 
جهزة السياسية والسلطة وبين المواقف المدنية واال

 
القية واال

والقانونية منذ ميكيافيللي؟ قبل محاولة اإلجابة عن هذا 

ن الطريق في عرض العالقة بين  ،السؤال
 
ن نوضح ا

 
نود ا

ن  ،الحداثة والفضيلة لها تاريخها الخاص
 
الذي من المهم ا

 
 
خذ كمبدا

 
يالحظ تطورها بعناية. إنه تاريخ طويل ومعقد، سنا

ن الفضيلة السياسية، سياسته  هام الفيلسوف مونتسيكيو
 
بشا

صلي لفكرة الفضيلة 
 
في "روح القوانين"، حيث كرس المحور اال

التي ظهرت واضحة في تاريخ الفكر السياسي الحديث ابتداء من 

لتين
 
ويبالغ في  ،هذا النهج الذي يقترحه، إنه يركز على مسا

ولى التعريف المقترح للفضيلة 
 
تسليط الضوء عليهما، اال

هميتها  ،السياسية
 
لة ا

 
همية الفضيلة  –والثانية مسا

 
في  –ا

 الفكر الحداثي.

ولى ل  "روح القوانين"
 
نجد مونتيسكيو  ،منذ الوهلة اال

ربعة من ك تابه يحتاج إلى 
 
جزاء اال

 
و اال

 
ن فهم الك تب ا

 
يحذر با

نها فضيلة 
 
التعامل مع الفضيلة التي ستتم مناقشتها ال على ا

خالقية وال فضيلة مسيحية بل فضي
 
لة سياسية، وهذا هو ا

ساسي الذي يحكم الحكومة الجمهورية
 
ما  ،ولكن .الداعم اال

هذه  مونتسيكيو؟الذي يميز تحديدا هذه الفضيلة التي اقترحها 

 
 
ن يكون المواطن مستعدا  بسيط، هوالفضيلة تقوم على مبدا

 
ا

ك ثر من حبه لنفسه"
 
ن يحب الدولة ا

 
ن  .13ال

 
ونحن نفهم هنا ا

ادر والمستعد لتكريس نفسه إلى الخير هو الق ،الرجل الطيب

همها  ذاتهذه هي  ،الذي يتجاوز اهتماماته الخاصة
 
الصفات وا

ول تلك 
 
التي يؤسس عليها مونتسيكيو مفهوم الفضيلة، وا

 اختيار الديمقراطيات
 
و التضحيات مبدا

 
فضيلة  ؛االختبارات ا

مر مؤلم جدا، 
 
ن هذا ا

 
السياسي هي نكران الذات، والواقع ا

ولكن تعريف هذه الفضيلة، بفكرة إيثار البالد والقوانين التي 

تحكمها، هذا الحب يتطلب تفضيال ثابتا للفائدة العامة على 

حساب المنفعة الذاتية، ويتطلب جهدا معتبرا ثابتا ومستمرا، 

يحدث ذلك في حاالت  .فضائلفيكون قادرا على إعطاء كل ال

السلم كما في حاالت الحرب، حتى ولو تعارض الصالح العام مع 

 تعارضا جذريا. صالحهم

خالق كلها  ،وبالتالي
 
نواع الفضائل واال

 
تنحل وتؤول ا

ن 
 
نه إرضاء اكبإمإلى فضيلة سياسية، فكلما اعتقد اإلنسان ا

مهم مشاعره الخاصة كلما قدم نفسه للعامة، فحكم الناس تحر 

شياء التي تهدف إليها المشاعر العادية، هذه صورة 
 
من جميع اال

نه في 
 
ن نالحظ ا

 
يتماثل فيها المواطن والقديس، ويك في ا

عقاب توصيفه هذا، اعتبر االندفاع البطولي نحو المصلحة 
 
ا

العامة نوعا من التضحية في مجال الفضيلة السياسية، ومن 

ن نالحظ كيف تتم معالجة
 
مشكلة الفضيلة  المهم بعد ذلك ا

في المجتمعات الحديثة، مع مالحظة فكرة عدم التكافؤ وعدم 

ن زيادة  .التالقي بين الفضيلة والحداثة
 
يرى مونتسيكيو ا

التجارة وتعميم الخدمات هي عامل داخل دول تحكمها 

السياسات اليونانية ولكنها ك فيلة بذلك في الجمهوريات 

لصنائع والتجارة الحديثة، فاليوم يجري الحديث فقط عن ا

والمالية والثروة وحتى الرفاه والتفاخر بذلك كله، ويدخل في 

ذلك الحديث عن الطموح الذي يستحوذ على العقول، ولكن 

فراد على االنسحاب نحو المصلحة الخاصة. فإذا 
 
الجشع يحفز اال

كانت التجارة بيئة خصبة لنماء الفضائل "فهي تجمل وتلطف 

ن نجد مونتسيكي .البربرية"
 
ن ندرك ا

 
نه من المهم ا

 
و يقترح ا

نفسهم من 
 
فراد يجدون في "التجارة الناعمة" فرصة لتحرير ا

 
اال

حالة شاذة مخيفة هي حالة الحرب، ففي كنف التجارة يجد الفرد 

السالم والود والرضا، والقدرة على إبادة المشاعر السالبة، ومع 

ن 
 
لم ال مفر منه وي ،لثراء ثمنهلا

 
ن ُيدفع نبغيفهو ا

 
من المهم  .14ا

يضا بثنائية الفضيلة 
 
لة الثانية المتعلقة ا

 
ن نالحظ المسا

 
يضا ا

 
ا

شكال الوساطة  ،والحداثة
 
ن روح القوانين تستحضر ا

 
هي ا

ن تحمي المصلحة الخاصة 
 
خالقية والسياسية التي يحتمل ا

 
اال

ن توافق عند القيام بذلك على 
 
من االنحرافات الممكنة، وا
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 الملكيةالمصلحة العامة، وبفضل الشر 
 
 ،ف الذي يمنحه مبدا

تظهر فكرة الهيبة وليس فقط المصلحة السلعية، يتضح من 

ن الجميع ينحو نحو الصالح العام ،هذا
 
والتفكير في إشباع  .ا

نظمة الملكية ال يحمل نفس المعنى، 
 
المصلحة الخاصة في اال

عز 
 
فالرغبة في المجد الحقيقي وإنكار الذات والتضحية با

شياء
 
الفضائل البطولية التي نجدها عند القدامى،  وكل تلك ،اال

والتي سمعنا عنها فقط، لسنا في حاجة إليها، وتجري في 

لة مماثلة للتقارب غير الطوعي بين المصالح الخاصة 
 
انجلترا مسا

ن 
 
مة، ويشير مونتسيكيو إلى ا

 
والمصلحة العامة في هذه اال

ثير للحرية السياسية 
 
ختلفة في حدوث الصراع بين القوى الم اتا

ال يستند إلى  ،ولكن بفضل ترتيب مؤسسي مالئم ،15للدولة

مور  ،التصرف في النفس
 
فإن معارضة  .بل على التصرف في اال

الطموحات والمصالح تجعل من الممكن التصدي النتهاكات 

السلطة والحفاظ على الحرية السياسية من خالل استحضار 

المنطق الجزئي بها  يسير ية التيكيفاللفهم  ،هاتين الطريقتين

عمال الفردية وتشكيل الصالح العام
 
مونتسيكيو إلى  رجح.لال

طروحة ازدواجية الحداثة )حضارة التجارة(، في حين 
 
حد كبير ا

ن الحداثة
 
 مؤهلة تماما  ليست ال تزال الحقيقة ا

 
حد ال

 
ن تكون ا

من الرذائل الخاصة إلى  ،المكونات في عملية التحول هذه

ضيلة تظهر بوصفها عاجزة عن القيام الفضائل العامة، فإن الف

الذي اضطلعت به في الجمهوريات القديمة،  ،بالدور القيادي

نه وبالنسبة إلى مونتسيكيو فإن التحدي 
 
ن نتذكر ا

 
وينبغي ا

قل 
 
شياء العظيمة با

 
الرئيسي للسياسة الحديثة هو "القيام باال

ن الفضيلة عاجزة 
 
قدر ممكن من الفضيلة"، وباختصار، يتبين ا

  –ي هذا السياق ف –
 
داء الوظيفة المرتبطة بمفهوم "مبدا

 
عن ا

خالقية 
 
ي التصرف في قوة سياسية معينة، ك قاعدة ا

 
الحكم" ا

 وعاطفية للحياة.

طروحة عدم التناسب بين الحداثة والفضيلة 
 
تكمن  ،ا

خطورتها في االعتماد على فهم علمي محدود لطبيعة هذه 

و إعادة ربطها بالتراث الفلس ،العالقة
 
في الكالسيكي ال غير، ا

نه من الضروري زيادة فحص مشروع 
 
لذلك يجد شتراوس ا

مونتسيكيو ومساهمته في التاريخ المفاهيمي للمنظور المزدوج 

وضح، والذي 
 
الذي تشكل اعتبارا من هوبز ووصوال إليه بصفة ا

ساسيا في الفلسفة السياسية 
 
شكل منذئذ عنصرا هيكليا ا

 فة.باتجاهاتها التاريخية المختل

وسع نطاقا، 
 
من الضروري إذا اتخاذ منظور تاريخي ا

بناء العالقات  –فيما يلي  –ولذلك يحاول مونتسيكيو 

خالقية القانونية على عنصرين
 
و لنقل صلة المشاعر  ،اال

 
ا

لبرت هيرشمانبالمصالح، وقد سلط 
أ
الضوء على المعالم  16ا

ن التحليل الن
 
هائي الرئيسية للتحول المشترك، ويبدو في نظره ا

ن الفضيلة ليست مواتية إلى حد ما للواقع 
 
للبحث يثبت ا

نسير نحو تشكيل النظام  ،. إننا بهذا المعنى17الحديث

ي في النقطة التي يسلم فيها النبالء المهام للصناع  ،الليبرالي
 
ا

وروبا تدريجيا من 
 
سماليين، الوضع الذي سوف يغير وجه ا

 
الرا

إلى نموذج التنظيم  ،نموذج التحييد المتبادل للعواطف

لة الحرية التي 
 
صل للعواطف من خالل االهتمام بمسا

 
المتا

ن  .ستلعب دورا حاسما في إحداث هذا التغيير
 
نجد هنا ا

يقترح منظورا تاريخيا  ،مونتسيكيو من خالل ميكيافيللي

ن بذور هذه الطفرات  ،(Veritàللعنصر الثاني من ديالكوزا )
 
وا

 . 18نسا إلى متابعة إيفيتوالوجدت منذ دعوة فلور  ،العميقة

 ،استرشدت الفلسفة السياسية الحديثة إلى حد كبير

ك ثر 
 
سس اال

 
و اال

 
سيس النظام السياسي على المصادر ا

 
بفكرة تا

وروبا، بعد سلسلة من الحروب المدنية التي هزت  ،استقرارا
 
ا

ظهر السالم المدني حيث منتصف القرن السابع عشر،  حتى

نظمة ،كهدف رئيس للدولة
 
فضل اال

 
ك ثر  بل .وظهرت معه ا

 
ا

نظمة السياسية فعالية، ومع ذلك ال يزال البحث المستمر 
 
اال

نجع السبل لتحقيق استقرار الدولة، وقد يكون 
 
 وا
 
ك فا

 
قائما عن ا

ع في زحمة البحث، بحيث انصرف إلى مالحظة قالخلط قد و

خالقي لمن يفترض فيهم ممارسة مهام الحكم
 
 ؛التصرف اال

فراد، وكما  –على ما يبدو  – والتي كانت
 
في متناول غالبية اال

مر يتعلق بإيجاد حل سياسي للشرور 
 
قال مونتسيكيو، كان اال

قل قدر ممكن من الفضيلة
 
رهقت كاهل المجتمع با

 
هذه  .التي ا

ال يمكن فصلها عن الحدس  ،العقالنية السياسية الجديدة

 يتبلور منذ القرن 
 
صلي الذي بدا

 
لمجموعة ، والذي وفقا ل17اال

فراد  ،االجتماعية والسياسية
 
خالقي لال

 
ال يعتمد على التصرف اال

ن يجري التعويض عن 
 
الذين يتصفون به، ويمكن بعد ذلك ا

نجد في  جيد.بتعديل مؤسساتي  ،الغياب النسبي للفضيلة

فضل العهود ديفيد هيوم"
 
" الصيغة النموذجية لهذا الحدس: ا

للروح العام ليست دائما هي الفضيلة الخاصة، ويمكن للقوانين 

ن 
 
ن تجلب النظام واالستقرار إلى الحكومة، في حين ا

 
الجيدة ا
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خالق والعادات لن تصنع العدالة البشرية، إن الجودة 
 
اال

جودة العامة للنظام االجتماعي والسياسي ال تعتمد على ال

فراد الذين يحملون تلك القيم، وفي غياب رسالة 
 
خالقية لال

 
اال

فراد 
 
ن الترتيب المناسب لال

 
فراد، يبدو ا

 
خالقية مستمرة لال

 
ا

داة للسالم  ،داخل المؤسسات وللمؤسسات ذاتها
 
فضل ا

 
هو ا

والنظام والقدرة على التحكم واالعتدال )االنضباط(. وهكذا، 

حكام للمحكومين، هل فدون المطالبة بالك ثير من طرف ال

ك ثر ضررا 
 
ثار اال

 
ن تحد من اال

 
جهزة غير الشخصية ا

 
يمكن لهذه اال

ن تعتمد على 
 
للعواطف البشرية وتك فل حرية الفرد، دون ا

 يتم ذلك منعملية التعليم الطويلة والحساسة والمكلفة؟، 

خالل تكريس فكرة فضيلة المؤسسات، وبالتالي يمكن 

ن يبلغ لمجتمع جيد التنظيم يطمح في ت
 
فراد ا

 
جنب فضيلة اال

 مستوى الشكل المؤسساتي للدولة وللحكم.

 –دافع مونتسيكيو عن هذه الفكرة وفهمها جيدا 

، فهذا المنظور هو ما يشير إليه شتراوس حين يتحدث -بوضوح 

، 19عن النموذج الذي يدور حول تحسين فضيلة المؤسسات

رب عن الذي يع ،وهذه هي الحال تقريبا مع إيمانويل كانط

ن التعليم الكافي للمؤسسات
 
ن يحمي الحرية  ،قناعته با

 
يمكن ا

من مصادر الفساد التي تخفيها البشرية، وسوف نتذكر جواب 

خير 
 
ن ،في مشروع سالم دائم –كانط  –اال

 
في االعتراض على ا

نانية من 
 
نهالميول اال

 
ن  اشا

 
سيس  جعلتا

 
من غير المحتمل تا

ن وصيانة الدستور الجمهوري، ال بد إذ
 
و االعتراف با

 
ا من اإلقرار ا

حيانا بعضا من النوايا 
 
و النية الحسنة قد تخفي ا

 
الطوية ا

دستور  –وإنكار ذلك سوف لن يساعد في إقامة نظام  ،السيئة

الدستور الجمهوري  .صالح لحكم الناس في مختلف الظروف –

نسب لحقوق اإلنسان
 
ويبشر الفيلسوف  .الذي يعتبره كانط اال

لماني إلى 
 
نه يك في اال

 
للدولة ) مما ال شك إرادة  الجيد التنظيما

الناس ( لتحويل قوى الناس نحو خدمة بعضهم البعض بطريقة 

ثير بشكل مدمر إلرادة وإنجازات 
 
ال يعمل فيها الواحد على التا

خرين
 
ن الجمهورية ،اال

 
و تثبيط عزائمهم، ويقترح كانط ا

 
 ،ا

ليست في حاجة إلى "شعب من المالئكة" لتكون قادرة على 

نشر صفاتها الحميدة، فمن خالل التنظيم الجيد لمؤسسات 

ك ثر المشاعر ضررا بصفة متبادلة ويتم  ،الدولة
 
ن تدار ا

 
يمكن ا

ن تكون 
 
التحكم فيها عن طريق ضبط حدود الحرية، دون ا

مهددة، وهكذا، فحتى مع "شعب من الشياطين" يمكن 

وتحقيق ذات الغايات  ،جمهورية التصرف وفق نفس النهجلل

نه في مثل هذا السياق
 
خالقية، ال

 
حتى وإن لم  ،السياسية واال

و فاضال
 
ن يكون مواطنا  ،يكن اإلنسان طيبا ا

 
فإنه يضبط ال

على للتنظيم المؤسساتي20صالحا
 
الذي  ،،وقد كان المثل اال

ك ثر فعالية
 
ك ثر وضوحا وا

 
ن يك فل بشكل ا

 
تدال اع ،يمكن ا

الحكومة وفردية المواطنين في صميم تاريخ الفكر السياسي 

نالحديث. وال شك 
 
نه  ها

 
ن يذهب إلى حد القول با

 
بإمكان المرء ا

عظم براعة 
 
ظهر مفكرو الفكر السياسي الحديث ا

 
في هذا المجال ا

عظم إبداع، ولكن هذا الميل إلى الثناء على فضائل المؤسسة 
 
وا

فراد، هو 
 
حد جوانب تاريخ الفلسفة بدال من فضائل اال

 
فقط ا

السياسية الحديثة، وعلى وجه الخصوص، فإن الطموح بعدم 

إخفاء صفة الفضيلة على النظام السياسي الذي يحكم 

 .قد رافقه إعادة تعريف عميق لمفهوم الفضيلة ذاته ،المواطن

خالقية وقوانين المدينة خصومة حقيقية 
أ
الفضيلة ال

م مزعومة؟
أ
 ا

ن تعريف الفضيلة السياسية التي  
 
عاله ا

 
ينا ا

 
لقدر را

وي، خبيتميز بتركيز قوي على بعده الن ،اقترحها مونتسيكيو

نهوعلى الرغم م ،ومع ذلك
 
ن يميل إلى التفكير  ن ا

 
يمكن للمرء ا

ولى، فإن هذا التوصيف ليس شائعا في تاريخ 
 
فيه للوهلة اال

من المسلم به و ،ل الفضيلة عن القانون(صالفكر السياسي )ف

ن فكرة الخير العام
 
خالقية  على شكل بقى قائمةست التي ا

 
قيم ا

مر هومتفوقة على الخير الخاص 
 
لوف في الفلسفة السياسية  ا

 
ما

 القديمة والحديثة.

ول 
 
ن السعي إلى اال

 
خرى، فإن االفتراض با

 
ومن ناحية ا

في وقت  –االعتراض  –بالثاني يظهر  تضحيةاليعني بالضرورة 

خر من
 
فكار السياسية بشكل عام، وفي التقليد  متا

 
تاريخ اال

، على سبيل شيشرونالجمهوري على وجه الخصوص. ففي 

ن النظام الجيد يعارض بطبيعته العنصر الذي 
 
المثال، ال يبدو ا

فالصالح العام الذي يوجهه ينتج عن  ؛يحظى باهتمام خاص

ول للمصالح وليس للتضحية بها
 
و التعديل اال

 
 وما هو ،الفرز ا

يسعى إلى التعبير عن المصلحة الفردية في الصالح  نزوعاليس 

مر الذي يقتصر على المصلحة الخاصة
 
تبقى  ،العام، ولكن اال

نه ال يعارض 
 
مصالح الكل.  –ضرورة  –فيه العالمة على ا

وينطبق الشيء نفسه على مشرعي القرنين السادس عشر 

مهورية التقاليد والنظم بفكرة الج تربطحين  ،والسابع عشر
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الحديثة، ففي ميكيافيللي وبعض من ورثته، ال يبدو عدم 

االهتمام معيارا متميزا لتقييم طبيعة مشاركة المواطنين في 

الجمهورية، وهكذا، وبعيدا عن صدى المذهب الجمهوري 

لوف، فإن مفهوم الفضيلة القائمة على التضحية التي 
 
الما

سالفه  ،يحددها مونتسيكيو في نواح ك ثيرة
 
يختلف عن مفهوم ا

خر يدفع المرء إلى اك تشاف 
 
القدامى الحديثين، بل هو معنى ا

 –وهذا محض افتراض  –بذور هذه الفكرة من الفضيلة وربما 

ن الفضيلة السياسية كما يقترحها مونتسيكيو متشابهة جدا في 
 
ا

خالقية، بدال من االعتراض عليها ورفضها 
 
الروح مع الفضيلة اال

حب الخالص" الموجود في المسيحية، وال سيما في كليا، و"ال

تي في قمة نقد ورفض 
 
وغسطين التي تا

 
فلسفة اإللهام عن ا

خالقيون في  –ال الرذائل  –الفضائل الدنيئة 
 
التي اقترحها ا

الغالبية العظمى يرفضون القبول بفكرة الفضيلة الواحدة التي 

في تصدر عن شخص واحد وهي موجهة لخدمة الصالح العام؛ و

فالطون إلى 
 
عقاب نقد اوغسطين للفضائل الوثنية سعى ا

 
ا

تحديد الخيمياء المعقدة من العواطف والرذائل وال سيما تقدير 

ن تؤدي إلى ما يسمى بالميول في 
 
نها ا

 
مصالح الذات التي من شا

الفضيلة مع صدمة عارمة، سعت جاهدة إلى تسليط الضوء على 

ح
 
خالقية في ك ثير من اال

 
سس غير اال

 
حكام اال

 
يان من اال

واإلجراءات التي تعتبر فاضلة: "ما يحسب من الفضائل في ك ثير 

حيان ليس سوى تجمع ال حصر له من اإلجراءات 
 
من اال

و إلى تحقيقها، وكيفية التعامل 
 
والمصالح التي تؤدي إلى الثروة ا

 21معها".

وغسطين  –بالنسبة إلى هؤالء 
 
ال يملك الرجل  –ورثة ا

ن يقود حياة تسترشد الذي ليس لديه موار 
 
خالقية كافية ا

 
د ا

حياة حقيقية، فمن العناية اإللهية ال من العقل البشري يمكنه 

خالقي، فإذا كانت هناك 
 
امتالك هذا الطموح وهذا الوزن اال

خرى، فهي تعبر 
 
محبة خالصة وخالية من خليط من المشاعر اال

ن الحب، 
 
ن نعلم، بمعنى ا

 
عن حقيقة ما في النفس دون ا

الق بشكل عام مكاسب من ثمار النقاء، ولكن تلك واالخ

العاطفة قد تختفي في الفعل والعكس بالعكس، فبالنسبة إلى 

ساسية لإلنسان من إنشاء نظام 
 
هؤالء ال تمنع الطبيعة اال

اجتماعي وسياسي عادل ومرغوب فيه ويمكن الحفاظ عليه، 

د وفي غياب القدرة على الطموح بالوسائل الخاصة المتاحة للفر 

ن يستخدم حبه استخداما ذكيا إلى القدر الذي 
 
فإنه يجوز له ا

ثار مماثلة للفضيلة الحقيقية.
 
ن تكون له ا

 
 يمكن ا

ثار الجيدة 
 
ومن الواضح، من خالل االعتراف باال

لالعتقاد المستنير بالنفس، وبما تحويه، يشارك هؤالء مباشرة 

عاله لتحويل الرذائل الخاصة
 
إلى  في ظهور النموذج الموصوف ا

يضا، 
 
نهم يشاركون ا

 
كيد على ا

 
فضائل عامة. ولكن من المهم التا

ك ثر إلحاحا، في الترويج لصورة متطرفة من الفضيلة 
 
وبصورة ا

جيال الالحقة بصورة مذهلة في مجال الفكر 
 
ولتجهيز اال

خالقية، ذلك 
 
 السياسي في مجال الفلسفة اال

 
العملية  نا

خالقيين تتم في الواق
 
 المعقدة المحرجة لال

 
ساس مبدا

 
ع على ا

التقييم المستنير المجوف، من خالل فكرة معلومة ومعينة عن 

"الفضيلة الحقيقية" التي تقدم صفات التخلي ونكران الذات 

خالقية للفضائل الوثنية 
 
والتضحية بالنفس. في انتقاء القيمة اال

فكار عن الغرور واالعتزاز بالنفس، فإن 
 
نها تزخر با

 
ساس ا

 
على ا

ن هؤالء الك تاب 
 
ساسية با

 
وغسطين اال

 
يحتفظون بفكرة ا

الفضيلة الحقيقية هي الوحيدة في النهاية التي تفوق كل خير، 

نه ليس في متناول اإلنسان 
 
والذي استحوذت  –لحما ودما  –وا

ن يطال تلك العوامل الكامنة. وعلى نحو متناقض 
 
عليه الرغبة ا

خالقي ا
 
ن التصرف اال

 
خالق في ذيوع فكرة ا

 
لذي ساهم علماء اال

. وهذه 22يتجاوز مصالح معينة يمكن اعتباره فضيلة حقيقية

ن روح 
 
الخصائص بالضبط هي التي وردت في التعريف با

القوانين تقترح الفضيلة السياسية في شخصية المواطن 

تظهر لدى مونتسيكيو الرغبة في  هناو –الصالح  –الفاضل 

ة هي إعطاء إشارة صريحة إلى إنكار الذات والتضحية، والنتيج

تقارب مثير للقلق بين الفضيلة السياسية للمواطن وفضيلة 

 المؤشرالزاهد الراهب، ومع ذلك، وبعيدا عن اعتبار الراهب 

عمال الخيرية باعتبارها 
 
و تقديم اال

 
المرجعي للمواطن الصالح ا

 حول عن مشروع مونتسيكيو  وكذا ،خاتمة الفضيلة السياسية

-تقررها بالتعريف  –دها المواطن الفاضل ذي الصفات التي تح

البالغة، شخصية المواطن البطل الذي كونت نفسيته الكنيسة 

همها التضحية بالنفس 
 
ضمن الميول المميزة للراهب وا

وبالمصالح الذاتية، وتكريس نفسه تماما للمصالح العامة، كان 

 
 
ثار مدوية وحاسمة على المدى القصير والبعيد. وسواء ا

 
لها ا

ساس كانت هذه الصورة تع
 
م تنقدها، فإنها تستخدم كا

 
ززها ا

مفاهيمي لتزوير مفهوم النوع المثالي للمواطن الفاضل الذي 

يرتبط بالعديد من الجمهوريات القديمة. دعونا نتذكر روسو حين 

لإلغريق، فيرى في  23يستحضر المالحم الديثورامبية

 ،اإلسبرطيين شعبا مثاليا متعلقا بفكرة الدفاع عن مدينته
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بوي، والصورة والذي ك
 
انت تحركه عاطفة وحيدة هي الحماس اال

ي عندما نتذكر حالة العبيد 
 
و الباهتة هي نقيض هذا، ا

 
الناقصة ا

في تلك الممالك والجمهوريات، حيث ال تحركهم مثل تلك 

 فهم مقطوعو الوشائج والصالت بالوطن. ،العواطف

لة الفرد في الشؤون العامة، 
 
في كلتا الصورتين تبدو مسا

إن  .وانخراطه في الشؤون العامة هؤوالوذلك بقدر مرتبته يكون 

ولئك 
 
المفهوم الذي قدمه مونتسيكيو للفضيلة السياسية تعني ا

ضاحي في مجال الفكر الفلسفي 
 
القادرين على تمثيل اال

ظهر صارما جدا السياسي، وعالوة على ذلك، فإن هذا التمثيل 

مام من ال يمثلهم ال يقبلونه بدعوى التميز 
 
ن يظهر ا

 
نه لمجرد ا

 
ال

ولكن فضيلة  والصالح.فالكل يرى في نفسه تمام الفضيلة  ،عنه

الفرد تكون بحسب منزلته، هذا هو الحال. فعلى سبيل المثال، 

نه يريد 24ماكسميليان دي روبيسبيرعند 
 
، الذي يعلن بوضوح ا

نحن ال ندعي وضع الجمهورية »نوع من الفضيلة: استبعاد هذا ال

ن نعطيها مبرر التقشف 
 
الفرنسية في قالب اسبرتا، نحن ال نريد ا

ن النقد الالذع البغيض «وفساد الكنيسة
 
، ومن الواضح ا

ن يمنعها من االستمرار في إعالن 
 
لفضيلة التضحية ال يمكن ا

ك ثر تميزا.
 
 25مطالبها اال

 الهيئة 
 
و  –الحكومة  – التنفيذيةتبدا

 
في فتح ذراعيها ا

ن تصنع 
 
حضانها الستيعاب جميع المشاعر الخاصة، وتحاول ا

 
ا

ن المشاعر 
 
 للصالح العام، فكا

 
من الشغف واالنفعال العام مبدا

الفردية مثل الروافد التي تلتقي جميعها في مصب وادي النهر. 

وهنا نجد مونتيسكيو مثاال عن المفكرين الذين حاولوا تسليط 

لة من خالل جعل الفضيلتين ال تنفصالن، ال
 
ضوء على المسا

إسهامه الرئيس في الفلسفة السياسية، فقبله  –ربما  –وهذا هو 

لم تكن السياسة تعطي إال القليل للفضيلة، في حين كانت 

ضاحي والقرابين، ولكن مع مؤلف روح القوانين 
 
تتلقى منها اال

ن فكرة عدم ك فاية الفضيلة 
 
للمجتمعات نرى بوضوح كيف ا

ولية لمفهوم ال يقبل 
 
 التنازل، منالحديثة يفرض مسبقا صياغة ا

خالق التي ال توجد إال في العالم الحقيقي.
 
 اال

ن الفضيلة تجبر المواطن 
 
على التنازل  –الفرد  –وال

جل محبة القوانين ووطنه، 
 
والتضحية بمصالحه الخاصة من ا

إلى حدوده وهو التصرف المفرط الذي يدفع فيه إنكار الذات 

القصوى، يمكنه اعتباره مناخا مؤاتيا ولكنه غير كاف لدعم 

 النظام االجتماعي والسياسي الجديد.

المستوى المفاهيمي  تتقدم، وعلىيظهر مما 

نه كان لمشروع صاحب روح القوانين  ،بالخصوص
 
ثر رائعا

 
في  ا

تقديم معلومات وإشارات وتوضيحات حاسمة عن الفكر 

ن فإ ،ا جاز لنا القولاسي الالحق. وإذالسي
 
ننا نعتبر ا

س
 
فكار جمهوريات شتراوس والليبرالية التاريخية ظلت ا

 
يرة ال

هذه التيارات المختلفة، فإن إلى مونتسيكيو، فبالنسبة 

طروحة عدم التكافؤ بين الفضيلة والحداثة، حتى ولو تم 
 
ا

التعامل معها كالمطلقة والنسبية فإنه يفترض استخدام التمثيل 

و التحل
 
ي تلك المعارضة لمصلحة ا

 
يل الراديكالي للفضيلة ا

سيس لليبيرالية الحديثة التي تنتصر فيها 
 
الفرد، وهو بداية التا

القيم الجماعية والعمل ضمن فريق، ولكن ليس بالمعنى 

ن الجهد المعتبر الذي بذله 
 
االشتراكي الشيوعي. وال شك ا

كري، مونتسيكيو هو نقطة البداية في التاريخ السياسي والف

يضا
 
ن استمرار التمسك بالفكر التقليدي  ،ومما ال شك فيه ا

 
ا

إلى عدم االهتمام في السياق  –بحسب مونتسيكيو  –راجع 

ساسية  –اللغوي  –التاريخي والبالغي 
 
ة وتطور مفاهيم ا

 
بنشا

فكار التي 
 
كالفضيلة الفردية والفضيلة السياسية، ولو قدر لال

ن تست
 
مر في الوجود حتى صاغها مونتسيكيو عن الفضيلة ا

قل  ،اليوم
 
ن الناس ال يزال البعض منهم على اال

 
فإنه دليل على ا

و 
 
خر )ثان ا

 
جل طرف ا

 
ن يضحي بنفسه من ا

 
قادرا على ا

ثالث..(، إن الجندي على استعداد للدفاع عن وطنه، وحتى إن 

حزابا سياسية متطرفة  ،لم يتم اعتناق هذه الفكرة صراحة
 
فإن ا

ك ثر تستخدمها لتعطي حياة و
 
عطرا موضعيا لمفهوم الفضيلة، فا

مجاد الماضي مستعينة بفكرة 
 
داب تتحدث عن إحياء ا

 
تلك اال

التضحية ونكران الذات، ولذلك فإنها فضيلة ال تزال تحتفظ 

بسحرها وجمالها وبقدرتها على التحايل المفاهيمي، وبالتالي 

و نحد من نطاقها، ولكن علينا 
 
ن نقلل من قيمتها ا

 
 ا
 
فمن الخطا

حكام المعيارية التي فق
 
ن نؤجل إلى وقت الحق فحص اال

 
ط ا

يضا تلك التي تقوم عليها. ،تنتج عنها
 
 ولكن ا

نه من الضروري  –إًذا  –يبدو لنا 
 
في الوقت الراهن ا

نتج 
 
تسليط الضوء على اإلطار الفكري التاريخي والمنهجي الذي ا

 هذه الصورة والذي ضمن استمرارها.

 
 
التساؤل حول تلك  –نا في تقدير  –سيكون من الخطا

مرا واقعا، ومع  ،الظروف
 
لة كما لو كانت ا

 
والتعامل مع المسا

قل ما ال يقل عن 
 
ذلك فإن هذه التفسيرات تقدم لنا على اال

ن عند العملية التحليلية
 
ليس  ،فمن ناحية ؛عيبين اثنين ينشا
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و 
 
و محاولة استبعادها ا

 
ن الحد من الفضيلة ا

 
من المؤكد ا

حد  تخليصها من عنصرها
 
مرا ممكنا، فهذا يشكل ا

 
التضحوي ا

و جهوزية 
 
عناصرها الجوهرية، فال فضيلة حقة بال قدرة ا

للتضحية، وهو تمثيل غالبا ما يرتبط بالعصور القديمة، وهو 

ت فيه 
 
فضل اإلطار اللغوي الذي نشا

 
ن نفهم بشكل ا

 
يسمح لنا ا

ن عدم االحترام في صيغته 
 
عند اليونان والرومان، ويبدو ا

نها خالية من المتطرف
 
خالق على ا

 
ة الفجة الذي تظهر فيه اال

و عالمة مناسبة تراعي 
 
خر، ال يشكل سمة ا

 
عنصر االهتمام باال

خالق المدنية، فعالقة 
 
تنوع المفاهيم القديمة والحديثة لال

مر طارئ، وهو بعيد 
 
الفضيلة بالصالح العام في المعنى الثاني ا

ن يشير إلى الفضيلة بطبيعتها. إال إ
 
ذا كانت الفضيلة على ا

المدنية مرتبطة بالتضحية في صورة الجندي المواطن على 

و في شخصية سقراط في مح ،سبيل المثال
 
اورة كريبتون، ا

نه ليس 
 
 حين قال با

 
ينا ا

 
قل من التضحية. را

 
قل من المغامرة وال ا

مر ضروري وحيوي وال غنى عنه في نظر شيشرون
 
ن هذا اال

 
 كيف ا

مر متروك 
 
خالق المدنية، وعلى هذا النحو، فإن اال

 
في اال

للناقلين والمترجمين الشفويين والخطباء الذين يفترضون مثل 

ن يتحملوا عبء اإلثباتفي هذه الثنائية 
 
ن يكونوا قادرين  ،ا

 
وا

ن القطيعة بين الفضيلة الفردية والعامة
 
هي  .فعال على بيان ا

ساس، وإلى
 
لة خطابية لغوية باال

 
ن  مسا

 
ن يثبت العكس يبدو ا

 
ا

ن 
 
نه سيكون من الممكن دائما ا

 
الشكوك تفرض نفسها، ال

ل ما إذا كان إضفاء الطابع المثالي على فضيلة القدامى ليس 
 
نسا

ى بنفسها 
 
ن تنا

 
جزًءا من العملية البالغية التي سعى حداثيون ا

سالف.
 
رادها لها اال

 
 عن الصورة التي ا

اب الطبيعة ومن جهة ثانية، سيكون من الصعب حس

شكال للمنظور المزدوج الذي يحكم التاريخ 
 
المتعددة اال

سس التي ،الليبرالي والجمهوري، وبالتالي
 
تقوم عليها  تبقى اال

لة المواطنة م
 
وغير مفهومة، وفي ضوء هذا التدافع  جةسي  مسا

سس يبقى السؤال مطروحا؛ هل تقوم 
 
بين المفاهيم واال

 ا
 
 نكران الذات؟ الديمقراطية الليبرالية على مبدا

 
م على مبدا

 
لفرد ا

م مطلقة عالمية؟ يبدو في كل محاولة 
 
هل فضائلها نسبية ا

ن صورة الدفاع عن الصالح العام لم ولن 
 
و اإلجابة ا

 
للحسم ا

يكون معزوال دوما عن التقلص واالنحصار إلى حدود التالقي مع 

وبالتالي فإن العالقة بين الفضيلة  النزعة الفردية والدفاع عنها.

خالقية والفضيلة 
 
لنقل بين مصلحة الفرد  السياسية،اال

خذت تاريخيا منعرجات و
 
ولكنها لم  خطيرة،مصلحة الجماعة ا

بدا منعرجات 
 
 تلك العالقة بين مد لتفظ ،حاسمةتكن ا

تصعد صعدة وتهبط وهدة. وليس لهذا التجاذب من  وجذب،

فضل النظم السياسية الممكنة، 
 
عزاء إال لكونه تنقيب عن ا

نظمة فساداوغالبا ما يكون بح
 
قل تلك اال

 
 ثا فقط عن ا
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 الهوامش
1- 1. Leo Strauss, la renaissance du rationalisme politique classique. Conférences et essais réunis et présentés par Thomas 

L. Pangle. Traduction de l’anglais et postface de Pierre Guglielmina. mrf. Édition Gallimard. Composition et 
impression à Saint Amand (cher). Le 10 septembre 1993. Paris. France. P.29. 

رنت  -2
 
نه ك ثيرا ما تم وصفها بالفيلسوفة Hannat Arendt (1906 - 1975هانا ا

 
لماني، على الرغم من ا

 
صل ا

 
( منظرة سياسية وباحثة يهودية من ا

ن الفلسفة تتعاطى مع اإلنسان في صيغة المفرد، وبدال من ذلك وصفت نفسها بالمنظرة السي
 
ن فإنها كانت دائما ترفض هذا النعت على اعتبار ا

 
اسية، ال

رض ويسكنون العالم. عملها يركز على كون
 
 البشر ال اإلنسان الفرد يعيشون على اال

ستاذ في جامعة هارفرد، يشتهر على وجه 1953)مارس  Michael Justice Sandelمايكل جوستسساندل -3
 
مريكي وا

 
( فيلسوف سياسي ا

 الخصوص بمحاضراته ومؤلفاته حول مفهوم العدالة وحول انتقاداته لك تاب نظرية العدالة لجون رولس.
لسدايرماكلتاير -4

 
خالق 1929)جانفي  AlasdairMaclutyreا

 
سك تلندي( فيلسوف وعالم ا

 
خالق والفلسفة ا

 
، يعرف بإسهاماته في فلسفة اال

ستاذ فخري بقسم الفلسفة في جامع
 
بحاث تابع لجامعة لندن الميتروبوليتانية، كما يشغل منصب ا

 
 ة نوتردام.السياسية واالهوت. يعم لحاليا في مركز لال

مير. ت، د، عبد الرزاق عبيد، دار تالنتيقيت للنشر، بجاية، الجزائر، صميك  -5
 
 .39يافيلي: اال

6- 6. Leo Strauss – Ibid. p35. 
7- 7. Leo Strauss, droit naturel et histoire. Traduit de l’anglais par Monique Nathan et Éric de Dampierre. Flammarion. 

1986. Paris. France, p33. 
8- 8. Leo Strauss. Droit naturel et histoire… p33. 

هم إسهاماته Hans Baron (1900 - 1988هانس بارون  -9
 
دب عصر النهضة اإليطالية. ا

 
لماني مختص في الفكر السياسي وفي ا

 
مريكو ا

 
( هو مؤرخ ا

ريخ هذه الفترة هو تقديمه مصطلح اإلنسانية المدنية، والذي يحدد معظم 
 
و عناصر الجمهورية الكالسيكية.م –إن لم يكن كل  –في تا

 
 حتويات ا

 .66، ص2006هوركهايمر ماكس، بدايات فلسفة التاريخ البروجوازية، ت. دمحم علي اليوسفي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط  -10
جهات نظره ( هو فيلسوف انجليزي كان مدافعا عن فكرة الجمهورية، حيث كان لو1611 – 1677) James Harringtonجيمس هارنغتون .11 -11

و التمثيلية الحديثة.
 
نظمة البرلمانية ا

 
ثيرا كبيرا في ظهور اال

 
 تا

12- Leo Strauss, Sur une nouvelle interprétation de la philosophie politique de Platon. Traduit de l’anglais par Olivier 
Sedeyn. Edition Allia. 16 rue charlemagne. Paris 4éme. 2004. Paris. France, p50. 

13- Montesquieu, "Avertissement de l'auteur" de l'esprit des lois, éd. V Goldschmidt, vol.1, Paris, GF Flammarion, 1979, 
p. 111 

14- Montsquieu. Ibid, page. 149 
15- Ibid, page. 293 

وتوهيرشمان  )  -16
 
لبرت ا

 
السياسي، كانت له إسهامات مبكرة في مجال اقتصاديات : خبير في االقتصاد Albert O.Hirschman( 1912 - 1915ا

ن معظم البلدان النامية تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات حول كيفية
 
تعزيز نموها، يجب  التنمية حيث شدد على الحاجة إلى النمو غير المتوازن، وبما ا

جل المساعدة في تحريك االقتصاد العالم
 
 ي الذي تعود الفائدة فيه على الجميع.عليها تشجيع هذا االتجاه من ا

17- Leo Strauss. Droit naturel et histoire; p. 263 
مير  –ميكيافيللي  . -18

 
 .13، ص–اال

19-  Leo Strauss, la renaissance de la philosophie politique – p119. 
20- Kant, Emmanuel, vers la paix perpétuelle, trad. J, F, poirier et F. Proust, Paris, GFF Flammarion, 1991, p.104 
21- Leo Strauss, la renaissance de la rationalisme politique – p. 151 
22- Leo Strauss, droit N – et histoire, P. 266-270. 

و صالة إنشا . -23
 
و مرثية ا

 
و الديثراميوس تعني الكورس الترتيلي، وهي فرق إنشادية ترتل قصيدة ا

 
دية جزء من المسرح ديثورامبية: الديثرامب ا

نواع المسرح اإلغريقي الذي نش
 
حد ا

 
نواع المسرح وهو ا

 
 عن طريق اإلغريقي، تشمل ترتيلة نظمية دينية تصحبها رقصات غنائية. ويعد الديثرامب رابع ا

 
ا

وليمبوس وهو اإلله الذي كان يتجسد في
 
رباب اال

 
سود اللون وكان يقوم بربطه  طقوس اإلله ديونيسوس )باخوس( اإلغريقي، هو ابن اإلله زيوس رب ا

 
ثور ا

ن اإلله يتجسد في هذا الثور ويهجمون عليه دفعة واحدة ويلتهمونه حيا وع
 
لى هذا والقيام بطقوسه حوله، وحينما ينتهون من هذه الطقوس يعتقدون ا

كله حسب معتقدهم، ومن هذه الطقوس ظهر هذا النوع من السرح. وقد
 
ساس يصبح اإلله جزءا فيهم بعد ا

 
ن يرتدوا جلود  اال

 
فراد الجوقة يؤدونها بعد ا

 
كان ا

ت من الشعائر التي تجسد طقسيا الصراع الذي كان قائما بين النظام والعدم  Tragosالعنز 
 
ن كلمة تراجيديا  –ومن هنا فإن التراجيديا قد نشا

 
ذلك ا

Tragoedia .ن الحيوان كان يجسد اإلله
 
غنية الماعز ال

 
 تعني ا

هم الشخصيات Maximilien de Robespierre( 1794 – 1758باير )ماكسيميليان دي روبس . -24
 
حد ا

 
صبح ا

 
: محاٍم وزعيم سياسي فرنسي، ا

عقبت اإلطاحة بالملك لصالح الجمهورية،
 
حد الوجوه الرئيسية لعهد اإلرهاب، الذي ارتبط بالمجازر التي ا

 
لقبه البعض بسفاح  المؤثرة في الثورة الفرنسية، وا

 الثورة الفرنسية.
25- Leo Strauss. Droit naturel et histoire – p. 275 
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Fundamental rules and their impact on the weightings of the scholar Khalil through his book clarification 
رسال:اترخي   21-06-2020اترخي القبول:                    24-04-2019 الإ

 kafiahcene@yahoo.com، أ درارجامعة أ محد درارية  اكيف، حسنا

  الملخص
صولية لدى العالمة خليل من خالل ك تابه التوضيح

أ
بياًنا لمكانته  ؛هذا البحث يحاول تسليط الضوء على موضوع الترجيح بالقواعد ال

ره في مذهب إمامه، وإبرازا  صوليةلحقيقة الترجيح عنده وكذا العلمية وتبحُّ
أ
ة القواعد ال هميَّ

أ
قوال والرواياتلديه في ب ا

أ
وذلك  . يان الراجح من ال

 ٍّ ع  وفق منهج استقرائي  ٍّ يتمُّ بموجبه َتَتبُّ بمستندها من  ربطا لهالعمل على تحليلها وا المبثوثة في ك تابه التوضيح، ترجيحات العالمة خليل تحليلي 
صولية

أ
ن قاعدة الترجيح عند خليل ليست اعتمادَ  لقد .القواعد ال

أ
نت الدراسة ا ن لدى الك ثير من  بي 

أ
شهرها كما هو الشا

أ
قوال والروايات وا

أ
صح ال

أ
ا

ا منته ل غيروإنما كانت قاعدته الحتكام إلى الدليل وقوَّ  ،علماء المذهب  ه للقول الشاذ في مسائل ك ثيرة،خالل ترجيح ؛ يظهر ذلك جليًّ
ما قِوَي عنده دليل   خرى غير يسيرة، وذلك كلَّ

أ
ت القواعد . وكانهإمام لمذهبالقول المخالف  القول الشاذ ودليل   وتضعيف قول إمامه في مسائل ا

هم  ما استند
أ
صولية من ا

أ
ت جل المباحث  وبنى عليه إليه ال نها مس 

أ
ا يدل على حرص اإلمام على اعتبار في ترجيحاته. والمالحظ ا صولية، مم 

أ
ال

صول الفقه عموما وقواعده خصوصا في
أ
خرعملية الترجيح ا

 
بِرز  مجال ا ضاف إلى ، وي  برز ذلك هامجالت استعمال لها ي  يضا، ، كما ي 

أ
 تضلع الشيخا

صوله وفروعه. هإمامورسوخ قدمه في مذهب 
أ
  وإحاطته با

صوليةالقواعد  ،القواعد :المفاتيحالكلمات 
أ
صول الفقه ،الترجيح ،ال

أ
 .ا

   Résumé          
     Cette recherche tente de faire la lumière sur Les effets de la pondération par les règles fondamentales chez le savant 

Khalil à travers son livre  " Et Tawdhih", montrant sa posture scientifique et son immersion dans la doctrine de son imam, sa 

conception de la pondération ainsi que l'importance des règles fondamentales dans la relation la plus correcte des récits. 
L’étude a montré que la règle de pondération chez Khalil ne consiste pas en l’adoption des récits et des propos les plus célèbres 

comme le font de nombreux érudits de la doctrine, mais des plus avérés.  Cela apparait à travers l’adoption de propos anodins 

dans de nombreuses questions et l'affaiblissement de ceux de son imam dans d'autres, et ce chaque fois que l'argument dans le 

premier cas parait plus valide que celui de la doctrine de son Imam . Il s'est basé dans ses diverses pondérations sur les règles 

fondamentales, lesquelles ont touché la majorité des domaines fondamentaux. Cela montre la volonté de Khalil de considérer 

les principes de la jurisprudence en général et ses règles en particulier, dans le processus de pondération d’un côté et, de 

l’autre, met en évidence la compétence et l’expérience de Khalil dans la doctrine de son imam par la connaissance de ses 

origines et ses branches. 

     Mots-clés : règles, règles fondamentales, pondération, fondements de la jurisprudence. 

Abstract 

This research attempts to shed light on the subject of weighting of the fundamental rules of the scholar Khalil through 

his book "Etawdih"; showing his scientific position and his competence in the doctrine of his imam, and a demonstration of the 

truth of his weighting and the importance of his fundamental rules in the most correct statement of narratives. This paper 

follows an inductive analytical approach whereby we can follow the weights of the scholar Khalil and link it to the document 

of fundamental rules; where the study showed that the rule of weighting for Khalil is not the adoption of the most correct 

sayings and narratives and the most famous ones like the case of many scholars of the doctrine, but it was based on the use of 

evidence and its validity. This is evident through the weighting of the anomaly sayings in many cases, and the weakening of his 

imams saying in other cases, and this as the evidence of the anomaly saying and the evidence of the saying of the contrary of 

the doctrine of his Imam gets more validity. The fundamental rules were the most important things that he relied on and built 

his weightings from. it is noted that it touched the majority of the fundamental sections, which indicates the keenness of the 

Imam to consider the principles of jurisprudence in general and its rules, especially in the weighting process, and highlights 

another area to add to the areas of its use, as also highlights the settlement of the Sheikh in the doctrine of his imam and 

covering his assets and branches. 

     Keywords: rules, fundamental rules, weighting, fundamentals of jurisprudence. 
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 مقدمةال

عظم العلوم الشرعية قدرا، 
أ
صول الفقه من ا

أ
إن علم ا

سماها منزلة
أ
رفعها مكانة وا

أ
حكامها؛ وا

أ
، بل هو مفتاحها وخادم ا

حكام واستخراجها من النصوص فهو يبين طرق استنباط 
أ
ال

صولها، وحملها على نظائرها.
أ
 الشرعية، وكيفية إلحاق الفروع با

 الك ثير 
أ
وهو العاصم للذهن من الوقوع في الزلل الفاحش والخطا

حكام الشرع المطهر
أ
صول الفقه قواعده في ا

أ
هم ما في ا

أ
  .وا

همية الترجيح عند اختالف الفقهاء د
أ
اخل كما ل تخفى ا

و
أ
اإلمام خليل في ك تابه  سلكخارجه، وهو م المذهب ا

لف فيه من التوضيح ؛ حيث سلك سبيل الترجيح فيما اخت 

قوال وروايات
أ
حيانا يعرض الخالف العالي ذهبمالداخل  ا

أ
، وا

ح ما قوي لديه دليله. ِ
رج  هم ما  وي 

أ
صولية من ا

أ
وكانت القواعد ال

  في ترجيحاته. وبنى عليه استند إليه

همية القواعد جاء هذا البحث بهدف ولذلك 
أ
بيان ا

صولية في الترجيح 
أ
ما وفي ترجيحات الشيخ خليل عموال

صولية ليكون مسلك  ؛ خصوصا
أ
 خليل في الترجيح بالقواعد ال

اق من علمائنا  في الترجيح، نموذجا ِ عصر يتخذه الحذَّ
في كل 

متنا
أ
خذه المعاصرون من فقهاء ا في الترجيح بين  ومصر، فيتَّ

ك ثرها
أ
قوال المختلفة في المسائل الخالفية وما ا

أ
ل سيما  ،ال

حداث والوقائع،
أ
فجاء  وك ثرة النوازل في زمن تسارعت فيه ال

حتدى به هذا البحث نموذًجا ي 
أ
م ا ِ

 في الترجيح، فكان إذن ليقد 

ثرها في ترجيحات القواعد  :بعنوانالبحث هذا 
أ
صولية وا

أ
ال

 الل ك تابه التوضيح. خليل من خ لعالمةا

ا يلي: ي  ولمعالجة هذا الموضوع يحسن اإلجابة عمَّ
أ
إلى ا

مسلك الترجيح بالقواعد  مدى كان الشيخ حريصا على اتخاذه

قوال والروايات
أ
لية ناجعة في بيان الراجح من ال

 
صولية كا

أ
؟ ال

وقبل اإلجابة عن هذا التساؤل الرئيسي يحسن بنا طرح 

تية:
 
صولية التساؤلت ال

أ
المقصود ؟ وما ما مفهوم القواعد ال

صور  ؟ وما هيبالترجيح؟ وما هي حقيقته عند العالمة خليل

صولية
أ
؟ وكيف كانت موزعة عبر المباحث ترجيحه بالقواعد ال

صولية؟
أ
 ال

طبيعة دراسته تعدد مناهج البحث؛  ولقد اقتضت

ع ترجيحات  فاحتاجت إلى المنهج الستقرائي؛ وذلك بتتبُّ

والتي كان  ،الواردة في شرحه لمختصر ابن الحاجب الشيخ

صولية. كما احتاجت إلى المنهج التحليلي 
أ
مستندها القواعد ال

صولية في بيان الراجح عند الشيخ وربطه بالقاعدة
أ
و معناها ال

أ
   .ا

 
 
تية: لخطةل وفقات الموضوع وقد تناول

 
 ال

صولية وحقيقة 
أ
ول: مفهوم القواعد ال

أ
المبحث ال

 الترجيح

صولي
أ
ول: مفهوم القواعد ال

أ
 ةالمطلب ال

صول الفقه لغة
أ
ل: تعريف قواعد ا و 

أ
 الفرع ال

صول الفقه اصطالحا
أ
 الفرع الثاني: تعريف قواعد ا

المطلب الثاني: مفهوم الترجيح وحقيقته عند الشيخ 

 خليل

ول: مفهوم الترجيح
أ
 الفرع ال

 الفرع الثاني: حقيقة الترجيح عند العالمة خليل

صولية المؤثرة في المبحث ال
أ
ثاني: صور القواعد ال

 ترجيحات العالمة خليل

دلة الشرعية
أ
حكام وال

أ
ول: قواعد في ال

أ
 المطلب ال

ول: قواعد في الحكم الشرعي
أ
 الفرع ال

صلية
أ
دلة الشرعية ال

أ
 الفرع الثاني: قواعد في ال

دلة الشرعية التبعية
أ
  الفرع الثالث: قواعد في ال

لفاظالمطلب الثاني: قواعد ف
أ
 ي دللت ال

مر والحقيقة والمجاز والعموم 
أ
ول: قواعد في ال

أ
الفرع ال

 والخصوص

 الفرع الثاني: قواعد في المفهوم

 المطلب الثالث: قواعد في التعارض الترجيح

هم نتائج البحث والتوصيات.
أ
 وخاتمة ضمنتها ا

ول: مفهوم
أ
صولية وحقيقة  المبحث ال

أ
القواعد ال

صولالقواعد الترجيح: 
أ
صولية منسوبة إلى ا

أ
الفقه؛ فهي قواعد  ال

ل ثم  تعريفها  و 
أ
ن تعريف مفرداتها ا صول الفقه، ولتعريفها يتعيَّ

أ
ا

ل لغة واصطالحا  و 
أ
ا الترجيح فيحسن تعريفه ا م 

أ
باعتبارها لقبا. وا

 ثم  بيان حقيقته عند الشيخ خليل.

صوليالمطل
أ
ول: مفهوم القواعد ال

أ
 ةب ال

و  
أ
صول الفقه لغةل: تعريف الفرع ال

أ
 قواعد ا

ول: 
أ
نها ابن منظور: القواعد: ا

أ
جمع قاعدة؛ قال بشا

ِ والقواعد  س 
أ
صل ال

أ
ساس"القاعدة ا

أ
ساسهوقواعد البيت  وال

أ
. 1"ا

ل في قوله  و 
أ
ن الكريم؛ ال

 
وقد وردت في موضعين من القرا

 تعالى: "
َِٰهِۡۡإَوذۡ  َي تِِۡمَنۡۡٱل َقَواِعدَُۡمۡۡۧيَر َفُعۡإِب َر ۡمِنَّا ۖۡٓۡٱۡل  َمَٰعِيُلَۡربَّنَاَۡتَقبَّل  ِإَوس 

نَتۡ
َ
ۡأ ِميعُۡإِنََّك َمَكَرۡۡقَدۡ . والثاني في قوله تعالى: "2" ١٢٧ۡٱل َعلِيمُۡۡٱلسَّ
ِينَۡ ََتۡۡٱَّلَّ

َ
ۡفَأ ُۡمِنَۡقب لِهِم  َِنۡۡٱّللَّ َۡعلَي هُِمۡۡٱل َقَواِعدُِۡبن َيَٰنَُهمۡم  ُفۡفََخرَّ ق  ِمنۡۡٱلسَّ

َُٰهُمۡ تَى
َ
َۡوأ ُعُروَنَۡۡعَذاُبۡٱل ۡفَو قِهِم  َۡحي ُثََۡلۡيَش  ۡ.3"٢٦ۡمِن 

صول:ثانيا: 
أ
سفل  ال

أ
صل ا

أ
جاء في لسان العرب: "ال

صول"
أ
ِ شيء وجمعه ا

صل: 4كل 
أ
، وورد في تاج العروس: "ال
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ِ شيء: ما يستند 
صل كل 

أ
ر حتى قيل: ا سفل الشيء...ثمَّ ك ث 

أ
ا

 .5وجود ذلك الشيء إليه"

العلم بالشيء قال ابن منظور: "الفقه: الفقه: ثالثا: 

صل واحد 6والفهم له"
أ
. وقال ابن فارس: "الفاء والقاف والهاء ا

 .7صحيح، يدلُّ على إدراك الشيء والعلم به"

صول الفقه اصطالحا: 
أ
الفرع الثاني: تعريف قواعد ا

ل ثمَّ  وَّ
أ
صول الفقه يحسن تعريفه ا

أ
ن القاعدة منسوبة إلى ا

أ
بما ا

صولية:
أ
 تعريف القاعدة ال

ول: 
أ
نها: "قضية كلية : القاعدةا

أ
يعرفها الجرجاني با

 .8منطبقة على جميع جزئياتها"

نها: "قضية كلية من حيث استعمالها 
أ
وعرفها الك فوي با

حكام جزئيات موضوعها"
أ
ة على ا  .9بالقو 

صل: ثانيا: 
أ
 :10يطلق على معانٍّ ك ثيرة منهاال

صل -
أ
ي دليله، ومنه ا

أ
صل الشيء ا

أ
الدليل: ك قولهم: ا

لة الك تاب
أ
صول  هذه المسا

أ
تها، ومنه ا

َّ
دل
أ
ي ا

أ
والسنة واإلجماع ا

دلته.
أ
ي ا

أ
 الفقه ا

ي -
أ
صل عدم الشتراك" ا

أ
الرجحان: ومنه قولهم: "ال

 الراجح عدم الشتراك على الشتراك.

 الصورة المقيس عليها في القياس.-

القاعدة المستمرة: ك قولهم: "إباحة الميتة للمضطر -

صل".
أ
 على خالف ال

صل بقاء ما كان استمرار الحكم السابق: -
أ
ك قولهم: "ال

 على ما كان حتى يوجد المزيل له".

لة من كذا.-
أ
صل المسا

أ
 الَمْخَرج: ك قول الفرضيين: ا

حكام الشرعية الفرعية عن الفقه: ثالثا: 
أ
هو: "العلم بال

دلتها التفصيلية بالستدلل"
أ
 .11ا

صول الفقه: رابعا: 
أ
تعددت تعريفات هذا الفن تعريف ا

ذكر منها:
أ
 ا

نه: "معرفة دلئل الفقه  تعريف-
أ
فه با البيضاوي: عرَّ

 .12وكيفية الستفادة وحال المستفيد"

فه بقوله: "العلم بالقواعد التي - تعريف ابن الحاجب: عرَّ

دلتها 
أ
حكام الشرعية الفرعية عن ا

أ
يتوصل بها إلى استنباط ال

 .13التفصيلية"

صولية: اللقبيالتعريف خامسا: 
أ
فها  للقاعدة ال عر 

 منها:متقاربة في المعنى ون بتعريفات عديدة المعاصر 

حكام الشرعية -
أ
ل بها إلى استنباط ال توص  "قضايا كلية ي 

دلة"
أ
 .14من ال

صول الفقه هي القواعد الكلية التي قام عليها -
أ
"قواعد ا

صول الفقه-هذا الفن
أ
 .15واندرجت تحتها جزئيات ك ثيرة"-فن ا

كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة  "حكم  -

 .16عامة ومجردة ومحكمة"

نها: قضية كلية يستنبط بواسطتها      
أ
ويمكن تعريفها با

 الحكم الشرعي من دليله التفصيلي.

 شرح التعريف

جزائها التي  كلية:قضية 
أ
ي عامة تنطبق على جميع ا

أ
ا

دلة التفصيلية التي من جنسها، ك قوله تعالى 
أ
تجمعها، وهي ال

ِهَكِِۡفۡۡقَدۡ  " َۡتَقلَُّبۡوَج  َما ءِ ۡنََرىَٰ ََٰهاۚۡۡٱلسَّ َنََّكۡقِب لَٗةۡتَر َضى ِ َهَكۡفَلَُنَوّل  ۡوَج  ِ فََول 
َرۡ ِجدَِۡشط  ََراِم ۡۡٱل َمس 

ۡفَوَۡۡٱۡل  َرهُۡوََحي ُثَۡماُۡكنُتم  َۡشط  ۡۡۡۥ لُّواْۡوُُجوَهُكم  ِينَِۡإَونَّ ۡٱَّلَّ
ْۡ وتُوا

ُ
نَُّهۡۡٱل ِكَتََٰبۡأ

َ
لَُموَنۡأ ب ِِهم  َۡوَماۡٱۡل ََّۡلَع  ِۡمنۡرَّ ُۡقُّ َملُوَنۡۡٱّللَّ اَۡيع  بَِغَٰفٍِلَۡعمَّ

َها وقوله: " ،17" ١٤٤ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ َِۡءاَمُنو اْۡۡٱَّلَّ و فُواْۡب

َ
ِحلَّت ۡۡٱل ُعُقودِ ۡأ

ُ
لَُكمۡبَِهيَمُةۡۡأ

ن َعَٰمِۡ
َ ۡۡٱۡل  ِ

ُُۡمَِل  َ َۡغۡي  َۡعلَي ُكم  َۡماُۡيت ََلَٰ ي دِۡإَِلَّ ۡۡٱلصَّ إِنَّ  ۡ ُۡحُرم  نُتم 
َ
ََۡوأ ََي ُكُمۡۡٱّللَّ

ۡ ۡيُرِيُد فهذان دليالن تفصيليان متعلقان باستقبال  .18" ١َما

 " ِ
مر "فول 

أ
الكعبة في الصالة والوفاء بالعقود، وردا بصيغة ال

مر المطلق يفيد الوجوب"، فتنطبق 
أ
وفوا"، وقاعدته: "ال

أ
و"ا

مر فيهما دال على الوجوب.
أ
ۡهذه القاعدة على الدليلين ويكون ال

يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي من دليله "

ن القاعدة تتوسط بين الدليل التفصيلي  ":صيليالتف
أ
ي ا

أ
ا

توصل  ن إوالحكم الشرعي، فال ي 
أ
لى الحكم الشرعي إل بعد ا

فهم الدليل التفصيلي  صولية. ي 
أ
على وفق ما تدل عليه القاعدة ال

وَر "مثال ذلك: قوله عليه الصالة والسالم:  ب  ق 
ْ
وا ال ِخذ   َتتَّ

َ
 َفال

َ
َال

ي َاْنهَ  ْم َعْن َذِلَك َمَساِجَد، ِإن ِ هذا دليل تفصيلي،  ،19" اك 

والصيغة المفيدة للحكم هي "ل تتخذوا"، وقد وردت بصيغة 

النهي، فننظر في القاعدة الخاصة بالنهي وهي: "النهي المطلق 

"، فتنطبق على الدليل التفصيلي، ومن ثمَّ نصل يفيد التحريم

 إلى الحكم الشرعي بناء على الدليل مع تطبيق القاعدة

ن اتخاذ القبور مساجَد محرم.
أ
صولية، وهو ا

أ
 ال

المطلب الثاني: مفهوم الترجيح وحقيقته عند الشيخ 

 خليل

ول: مفهوم الترجيح
أ
 الفرع ال

ل: مفهومه لغة:  وَّ
أ
: قال ابن منظور في مادة رجحا

رجح قَ ونَظر ما ثِ  َزنهو ورجح الشيء بيده:  "الراجح الوازن 
أ
له، وا

حت ترجيحا إذا  الميزاَن  رجحت لفالن ورجَّ
أ
ثقله حتى مال. وا

أ
ي ا

أ
ا

عطيته راجحا"
أ
. فالترجيح يدور معناه اللغوي حول التمييل 20ا

 والتغليب، والتفضيل والتقوية.
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صوليين مفهومه اصطالحا: ثانيا: 
أ
تعددت عبارات ال

ن 
أ
لمعنى الترجيح تبعا لتباين مواقفهم منه؛ فمنهم من يرى ا

نه وصف قائم الترجيح من فعل المج
أ
تهد، ومنهم من يرى ا

 بالدليل، ولذلك ظهر اتجاهان في بيان معنى الترجيح:

ول: 
أ
ن الترجيح من التجاه ال

أ
صحاب هذا التجاه ا

أ
يرى ا

لفاظ متفقة في 
أ
فعل المجتهد ومن َثم  عرفوه بتعاريف مختلفة ال

 المعنى منها:

حد الطر تعريف الرازي:
أ
نه: "تقوية ا

أ
فه با على  يقينعر 

خر لي  
 
قوى في  ال

أ
خر"عمل به وي  علم ال

 
 .21طرح ال

مارتين  تعريف البيضاوي:
أ
نه: "تقوية إحدى ال

أ
فه با عر 

خرى لي  
أ
 .22عمل بها"على ال

نه:  تعريف عبد العزيز البخاري:
أ
قال في تعريفه با

حد الدليلين المتعارضين، لو انفردت 
أ
"عبارة عن إظهار قوة ل

 .23عنه ل تكون حجة معارضة"

 تنتقد هذه التعاريف من عدة وجوه:     

ل:  و 
أ
جاه ال ؤخذ على وممَّ الت  نه ي 

أ
ا سبق ذكره، يالحظ ا

صحاب
أ
نهم جعلوا التقوية للدليل جنسا  هذا تعريفات ا

أ
التجاه ا

للتعريف، وتقوية الدليل من فعل الرجحان وليس من فعل 

 ِ
 .حالمرج 

رك فيها ذكر "المجتهد"، وهو ركن في التعريف -2 ت 

ن الترجيح من اختصاص المجتهد.
أ
 َيخر ج به غير المجتهد؛ ل

قوى": لفظ زائد في تعريف اإلمام الرازي؛ -3
أ
علن ال "لي 

ن المجتهد لو لم يعلم قوته لما 
أ
مه على معارضه، ولعل ذلك ل قدَّ

قال ابن في تعريفه؛ ما جعل اإلمام الرازي يقوم بحذفها 

ي البيضاوي-وحذف المصنف السبكي: "
أ
ي -العلم لفظة-ا

أ
ا

قوى
أ
 24"وهو حسن-ليعلم ال

اختلف العلماء في تعريف لفظ "الطريقين": -4

عم من الدليل
أ
ن الطريق ا

أ
؛ فعرفه الطريق؛ فذهب بعضهم إلى ا

هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه "اإلمام الجرجاني بقوله: 

قال طه جابر العلواني في بيان مقصود فخر و .25"إلى المطلوب

ن الرازي ب
أ
عم من ا

أ
الطريق في تعريفه: )يريد "بالطريق" ما هو ا

مارة(
أ
و ا
أ
 .26يكون دليال ا

صوليين الطريق بالدليل     
أ
ر بعض ال الظني، من  وفسَّ

ي بينهم البناني حيث قال في تعريفه
أ
حد الطريقين ا

أ
: "تقوية ا

حد ال
أ
 .27دليلين الظنيين"ا

ن الختالف في تفسير "الطريق"     
أ
 ،واقع وبما ا

، هذا من إبهاما وغموضا التعريف يجرُّ  يفالتعبير به حينئذ ف

ن الترجيح 
أ
صوليين يرى ا

أ
خرى فإن جمهور ال

أ
جهة، ومن جهة ا

مارتين  نل يكو
أ
و ال

أ
إل بين ظنيين، فيصير التعبير بالدليلين ا

ولى 
أ
 ا

أ
 بالمقصود. صحفوا

"ليعمل به" في تعريف عبد العزيز البخاري، لم يذكر -5

نه قيد يحدد ثمرة الترجيح وغايته، وفي لزوم وهو قيد لزم
أ
؛ ل

ي قول البضاوي-وقولهذكره قال اإلسنوي: " 
أ
 عمل بها،: لي  -ا

خرى ل ليعمل بها، بل 
أ
مارتين على ال

أ
احتراز عن تقوية إحدى ال

خرى، فإنه ليس من الترجيح 
أ
فصح من ال

أ
لبيان إحداهما ا

 .28"المصطلح عليه

خر" قي-6
 
د زائد ل فائدة منه؛ قول الرازي "ويطرح ال

نه يفهم
أ
عمل به".من الق ل  يد السابق وهو قوله: "لي 

صحاب هذا التجاه الذين جاه الثاني: تلا
أ
من تعريفات ا

فوا الترجيح  تيصفة قائمة بالدليل ما  هد  عبعر 
أ
 :يا

ف الترجيح بقوله: "هو اقتران  تعريف ابن الحاجب: عرَّ

مارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها"
أ
 .29ال

مارة بما تقوى عرَّ  تعريف ابن مفلح:
أ
نه: "اقتران ال

أ
فه با

 .30به على معارضها"

مدي:
آ
حد  تعريف ال

أ
نه: "عبارة عن اقتران ا

أ
قال بشا

الصالحين للدللة على المطلوب، مع تعارضهما بما يوجب 

خر"العم
 
 .31ل به وإهمال ال

"وتفاصيل الترجيح ك ثيرة، فالضابط  قال ابن اللحام:

حد الطرفين اقتران  
أ
مر   ،با

أ
و اصطالحي،  ا

أ
و خاص   عام  نقلي ا

أ
، ا

فاد ذلك زيادةَ 
أ
و حالية، وا

أ
و لفظية ا

أ
و قرينة عقلية ا

أ
 َح جَ رَ  ظن   ا

 .32به"

 وتنتقد هذه التعريفات كذلك من عدة وجوه:     

"المجتهد" في هذه التعاريف، وذكره لزم لم يرد ذكر -1

 كما سبق بيانه.

ابن الحاجب عدم ذكر لفظ "ليعمل به" في تعريفي -2

 بيان ثمرة الترجيح.وابن مفلح، وهو لزم ل

في التعاريف الثالثة، وهو لفظ "اقتران" قيد مذكور -3

و منتقد؛ قال اإلسنوي: "
أ
وفيه نظر؛ فإن هذا حد للرجحان ا

فعال الشخص فإن الترجيح منح، ل للترجيح الترجُّ 
أ
بخالف  ،ا

ن هذا القتران 33"القتران
أ
. وقال وهبة الزحيلي: "وهو منتقد؛ ل

ن 
أ
يكون في الرجحان في الواقع، ول يصلح ذلك للترجيح؛ ل

فعال الشخص المجتهد بخالف القتران"
أ
 ؛34الترجيح من ا

ؤخذ ف صحاب تعريفات إذن ي 
أ
نها جعلت هذا على ا

أ
التجاه الثاني ا
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مر هو من 
أ
ن القتران في حقيقة ال

أ
القتران جنسا للتعريف، إل ا

صوليين.
أ
 فعل المرجح كما قرره جمهور ال

بعد ذكر التعريفات السابقة التعريف المختار: 

قول ترجيحلل مختار تعريفصياغة يمكن ، ومناقشتها
أ
 : فا

حد الترجيح اصطالحا هو: 
أ
الدليلين تقديم المجتهد ا

ى فيه من مزية.
أ
 للعمل به لما را

قلت: "تقديم المجتهد": قيد يثبت فعل الترجيح      

 للمجتهد، وينفيه عمن سواه

ولفظ: "الدليلين": المقصود به الدليالن الظنيان؛      

صوليين.
أ
نه ل تعارض ول ترجيح بين قطعيين عند جمهور ال

أ
 ل

ة من والمرجوقيد: "للعمل به": لبيان الثمرة      

 الترجيح.

ن سبب تقديم المجتهد       "لما فيه من مزية": قيد يبي ِ

 لهذا الدليل على معارضه. 

 :الفرع الثاني: حقيقة الترجيح عند العالمة خليل

من المفيد قبل بيان حقيقة الترجيح عند الشيخ      

خليل، تحديد الحقبة الزمنية المعاصرة لخليل وسمات 

ثير على 
أ
المذهب المالكي في تلك المرحلة؛ لما في ذلك من تا

 المؤلف:

في القرن الثامن -رحمه هللا-عاش اإلمام خليل     

للهجرة، وهي مرحلة اصطلح الباحثون والدارسون لتاريخ 

 
أ
المذهب المالكي على تسميتها بدور الستقرار الذي )يبدا

بإطاللة القرن السابع الهجري، الذي شهد عمليا نهاية الدور 

الثاني بابن شاش وك تابه "عقد الجواهر الثمينة"، كما شهد بداية 

مهات"(االدور الثالث بك تاب ابن الح
أ
 .35جب "جامع ال

الهمم عن  ولعل ما يميز هذا الدور هو: )"قصور      

قوال المذهبية والختيار 
أ
الجتهاد والقتصار على الترجيح في ال

على قاعدة "تقديم قول اإلمام مالك الذي رواه ابن  36منها"

القاسم في المدونة، ثم الذي رواه غير ابن القاسم فيها، ثم قول 

ابن القاسم في المدونة، ثم قول غير ابن القاسم فيها، ثم قول 

الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة، ثم قول اإلمام مالك 

مالك الذي رواه غير ابن القاسم في غيرها، ثم قول ابن القاسم 

قوال علماء المذهب"(
أ
 .37في غيرها، ثم ا

ب       
أ
ن الشيخ خليل دا

أ
والظاهر من مسائل التوضيح ا

ن الك ثير من الفقهاء؛ فكان 
أ
على اعتماد القاعدة المذكورة شا

بمذهب المدونة، فإذا تعارض مع غيره رجحه في يصدر الخالف 

ا بإطالقه والك تفاء بذكر مقابله من غير  حوال، إم 
أ
غالب ال

لفاظ الترجيح المعروفة في المذهب 
أ
حد ا

أ
يه با ِ

و يقو 
أ
تصحيح له، ا

قيس"، "الصحيح"، 
أ
و "ال

أ
ظهر" ا

أ
و " ال

أ
ك قوله: وهو "الظاهر" ا

ن يقول: "وفيه ن
أ
ف مقابله كا و يضع ِ

أ
صح"، ا

أ
 ظر"."ال

ولو اطردت هذه القاعدة عند اإلمام في ترجيحاته      

قوال 
أ
شهر ال

أ
صح الروايات وا

أ
لقيل: إن الترجيح عنده يعتمد على ا

ن الك ثير من 
أ
نه في ذلك شا

أ
وصفات الرواة وما إلى ذلك، شا

نه يخرق 
أ
ن استقراء ترجيحاته دلَّ على ا

أ
فقهاء المذهب، إل ا

خر، فيرجح تارة قو
 
ل التلميذ على قول القاعدة من حين ل

خرى  ،شهور مالشيخ، وتارة يرجح القول الشاذ على ال
أ
وتارة ا

ن مستنده في 
أ
ا يدلُّ ا خر على قول المتقدم، ممَّ

أ
يقدم قول المتا

ة الدليل وزيادة المعنى ل غير. ما هو قو   الترجيح إن 

مثلة النماذج الموضحة لذلك ما يلي:       
أ
 ومن ا

ول
أ
 النموذج ال

أ
ن محاكاة المؤذن: : قال الشيخ بشا

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما )تستحب الحكاية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "

ن دمحما  38"يقول
أ
شهد ا

أ
ن الحكاية تنتهي إلى قوله: وا

أ
والمشهور ا

خره. وقوله
 
ي قول ابن -رسول هللا، وقال ابن حبيب: إلى ا

أ
ا

ي إذا قلنا -الحاجب
أ
يحكي -يحكيه"فيعوض" من تتمة الشاذ، ا

ذانا
أ
خره فيعوض عن قول المؤذن: حي  على الصالة، -ل

 
إلى ا

ي 
أ
حي  على الفالح: ل حول ول قوة إل باهلل العلي العظيم، ا

ذان. 
أ
ظهرويحكي ما بين الحيعلتين من ال

أ
نه كذلك والشاذ ا

أ
؛ ل

 .39ورد في الحديث الذي رواه البخاري(

قال في النكاح: "إذا خالعت الزوجة  النموذج الثاني:

و غيره زوجه
أ
ن تعطيه شيائ من مالها، عبدا ا

أ
ا قبل البناء على ا

نها ل يبقى لها طلب بالنصف 
أ
وسك تا عن الصداق، فالمشهور ا

م ل، وتردُّ 
أ
ا دفعت من مالها سواء قبضته ا نها لم 

أ
ه إذا قبضته؛ ل

ن 
أ
دل  على إسقاط حقها من نصف الصداق، والشاذ يحتمل ا

م ل، وهو
أ
شهب يكون لها النصف سواء قبضته ا

أ
وقول ...قول ا

ظهر من المشهور 
أ
شهب ا

أ
حد إل بالنص ا

أ
ستباح ملك ا ؛ إذ ل ي 

و الرضا"-النص من المالك-منه
أ
م 40ا لتين قد 

أ
. ففي كلتا المسا

 الشاذ على المشهور، وهذا صنيعه في ك ثير من المسائل.

د بقاعدة الترتيب سالفة  والخالصة: ن الشيخ خليل تقي 
أ
ا

م الشاذ على المشهور  حيان فقد 
أ
الذكر، وخرج عنها في بعض ال

ومذهب غير المدونة على مذهب المدونة؛ ولعلَّ ذلك راجع إلى 

ربعة مجتهدين هم  ؛اعتقاده صحة مذهب المدونة
أ
لكونها نتاج ا

ول، وك ثرة الق
أ
قطاب علماء المالكية منذ الصدر ال

أ
ائلين مظنة ا

ن له فقدان الدليل على مذهب  ته، لكن إذا تبي  الدليل وقوَّ
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قوى
أ
ا لكن مقابله ا و وجد قويًّ

أ
ِجد مع ضعف فيه، ا و و 

أ
 ،المدونة ا

 .من غير تردد فإنه ل يجد حرجا في الخروج صراحة عن القاعدة

وعليه فإن اإلمام خليل لم يكن يستند في ترجيحاته      

ة الدليل؛ فل وإذا  ،م يكن يرجح المشهور إل لقوة دليلهإل لقوَّ

ف رجَّ  و ضع 
أ
قد الدليل ا  ح المقابل له.ف 

صولية المؤثرة في 
أ
المبحث الثاني: صور القواعد ال

ن مستند ترجيحات العالمة خليل: 
أ
ما تم استخالصه من قبل  ا

نه قد يصرح 
أ
ساسا، إل ا

أ
الترجيح عند خليل هو قوة الدليل ا

و  وقد ،بمستنده في الترجيح
أ
يك تفي بذكر الراجح دون تعليل ا

ثر في  ؛تدليل
أ
صولية ا

أ
لوضوح المستند عنده. وكان للقواعد ال

هميتها  ؛يحسن ذكر بعض النماذج منها ،بعض ترجيحاته
أ
بيانا ل

خرين عامة وعند الشيخ خليل في عملية الترجيح 
أ
عند المتا

 خاصة.

دلة الشرعية
أ
حكام وال

أ
ول: قواعد في ال

أ
 المطلب ال

ول: قواعد في الحكم الشرعيرع الف
أ
 ال

ول: قاعدة:
أ
ل"ما ل يتم الواجب  ا به فهو واجب":  ا 

لة: وجوب 
أ
ورد الشيخ خليل القاعدة بمعناها ل بلفظها في مسا

أ
ا

تعلم الفاتحة لوجوب قراءتها في الصالة وترجيحه وجوب 

 مها بناء عليها.الئ تمام عند العجز عن تعلُّ 

لة:-1
أ
قراءة الفاتحة في الصالة واجبة ومن  مجمل المسا

و لم يجد 
أ
َثم  وجب على المصلي تعلمها، فإن لم يسعه الوقت ا

تمَّ  ،من يعلمه إياها
أ
ن يا

أ
حسن قراءتها على بمن ي   وجب عليه ا

 ِ
صح 

أ
في المذهب، وقيل تصح من غير ائ تمام عند العجز عن  ال

ي وجوب قراءة -تعلمها؛ فقال خليل: "فبسبب وجوبها
أ
ا

وجب تعلمها، وهذا إن كان في الوقت سعة، وكان -ةالفاتح

قابال للتعليم، فإن لم يسع الوقت للتعليم وجب عليه الئ تمام 

ن صالته تصح من غير ائ تمام"
أ
صح: ا

أ
صح، ومقابل ال

أ
. 41على ال

 ه خليل.حوالمشهور هو ما رجَّ 

لفاظ الترجيح في لفظ الترجيح ومستنده: -2
أ
من ا

صح" 
أ
وقد اك تفى خليل بتصحيح المذهب عند خليل: "ال

وهو من طرق الترجيح  ،المصنف للقول المشهور وذكر مقابله

صح 
أ
صح، ومقابل ال

أ
عنده فقال: "وجب عليه الئ تمام على ال

ن صالته تصح من غير ائ تمام"
أ
تى ذكر مستنده في 42ا

أ
م  ا . ث 

توصل إلى الواجب  ن القراءة واجبة، ول ي 
أ
الترجيح فقال: "ل

ن قراءة الفاتحة في الصالة واجبة ولم . 43حينئذ إل به"
أ
ي بما ا

أ
ا

ها
أ
وجب عليه  ،يمكن تعلمها، ولم يبق إل الئ تمام بمن يقرا

نه
أ
القاعدة و ،الوسيلة الوحيدة لتحصيل هذا الواجب اذلك؛ ل

 الواجب إل به فهو واجب". ليتم"ما تقول: 

باحة":ثانيا: قاعدة شياء ال 
أ
صل في ال

أ
ح خليل  : "ال رجَّ

كل الخطاف 
أ
بهذه القاعدة القول المشهور لإلمام مالك بجواز ا

كله.
أ
 في مقابل قوله بكراهة ا

لة:-1
أ
ن  مجمل المسا

أ
كل قال ابن الحاجب بشا

أ
حكم ا

 َوا" الطير:
أ
َباح  َما َيا ه  م  لُّ ْير  ك  ِ

ْؤَكل  لط  ِوَي: ل ي  ، َور  ه  ِجَيَف َوَغْير 
ْ
ل  ال ك 

لُّ ِذي َمْخَلبٍّ ِمَن ا اِف َعَلى ك  طَّ خ 
ْ
ْيِر، َول َكَراَهَة ِفي ال لطَّ

وِر" َمْشه 
ْ
 .44ال

قال خليل: "المشهور كما ذكر إباحة جميع الطيور،      

نه ل يؤكل كل ذي مخلب من 
أ
ويس عن مالك ا

أ
بي ا

أ
وروى ابن ا

بي داود 45الطير ... وفي مسلم
أ
نه ملسو هيلع هللا ىلص  46وا

أ
كل كل ذي "ا

أ
نهى عن ا

 . 47"وكل ذي مخلب من الطيرناب من السباع، 

ا الخطاف فلإلمام مالك قولن       مَّ
أ
 المشهور عنهوا

حه اإلمام خليل في مقابل القول بالكراهة.   الجواز، وهو الذي رجَّ

قال خليل: "والقولن في لفظ الترجيح ومستنده: -2 

صل اإلباحة"
أ
نَّ القولين 48الخطاف لمالك وال

أ
. يريد خليل ا

بناء على  ؛هو القول بالجواز ح  جَّ رَ وما ي   ،لمالك بالجواز والكراهة

شياء اإلباحة:"قاعدة
أ
صل في ال

أ
 ."ال

ذا ارتفع السبب ارتفع المسبب":" :قاعدة :ثالثا قال  ا 

خٌر   ابن الحاجب فيمن 
آ
عنده:  اشترى معيًبا ُثمَّ حدث به عيٌب ا

ْخرِج  عن المقصد مفيت   ر  المبيع اليسير كالعدم، والم   "وتغيُّ

رش القديم، وفي 
أ
ر  المشتري في َاْخذ ا َخيَّ رش، وما بينهما ي 

أ
بال

ِه ودفع الحادث" ِ
 .49رد 

ن العيب      
أ
قال خليل شارحا ذلك: "وحاصله: ا

ثر له 
أ
قسام: إن كان يسيرًا، فال ا

أ
الحادث عند المشتري ثالثة ا

ْخرِج  المبيع بسببه عن  ووجوده كعدمه... وإن كان ك ثيرًا ي 

َر المشتري المقصود، فيمن ي ِ
ِ ... وإن كان متوسطًا خ 

ع من الرد 

كما ذكر ... كما لو اشتراه بمائة ثم اطلع على عيب كان فيه 

خر، في  
 
ول م  وَّ قَ وحدث به ا

أ
ي: -صحيحًا بمائة، ومعيبًا بال

أ
ا

ول
أ
ي: وبالعيب الثاني-بثمانين وبالثاني-بالعيب ال

أ
بستين. -ا

 فإمَّ 
أ
و يتمسك ويا

أ
ن يرد ويعطي عشرين، ا

أ
 .50خذ عشرين"ا ا

ن تخيير المشتري بين ما ذكر     
أ
مشروط بكون  ،إل ا

رش، فإن قبله البائع 
أ
بى من قبول المبيع على حاله بال ا

أ
البائع ا

َن ردُّ  رش ارتفع تخيير المشتري وتعيَّ
أ
بالعيب الحادث من غير ا
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رش وهو مذهب 
أ
ن يتمسك به المشتري بغير ا

أ
المعيب، إل ا

حه خليل في مقابل ما ذهب إليه ابن . وهو الذي 51المدونة رجَّ

 التخيير باقٍّ  ،نافع، وعيسى بن دينار
نَّ
أ
حيث ذهبا إلى ا

 . 52للمشتري ولو ارتفع عنه الغرم

يل: "هذا مذهب قال خل لفظ الترجيح ومستنده:-2

صح
أ
ما كانت  ؛المدونة وهو ال ة في تخيير المشتري إنَّ ن العلَّ

أ
ل

ْغرم للحادث، مَ لِ 
 
وقد ارتفع السبب وهو الغرم، ا يلزمه من ال

وبذلك فترجيح خليل بالقاعدة  .53فيرتفع مسببه وهو التخيير"

 ظاهر.

صلية:
أ
دلة الشرعية ال

أ
 الفرع الثاني: قواعد في ال

ل: قاعدة متعلقة بالك تاب و 
أ
ن حجة": " :وهي ا

آ
القرا

نية 
 
يات قرا

 
رجح الشيخ خليل في بعض المسائل الخالفية با

ة  ن، من ذلك: ترجيحه القول بنجاسة الخمر إيذاًنا بحجيَّ
 
القرا

 على القول بطهارته.

لة: -1
أ
قال ابن الحاجب: "والجمادات مما مجمل المسا

، والمراد بالجمادات كما 54ليس من حيوان طاهرة إل المسكر"

ن 
أ
ذكر خليل: "ما ليس بروح ول منفصل عن ذي روح؛ ل

. ثم  55نجس" المنفصل عن الحيوان منه ما هو طاهر ومنه ما هو

تى خليل على ذكر الخالف في حكم المسكر من الجمادات 
أ
ا

ي قول ابن الحجب-فقال: "وقوله
أ
ي: فإنه نجس، -ا

أ
إل المسكر ا

و من غيره، وهذا هو المشهور 
أ
خالفا  ،وسواء كان من العنب ا

اد؛ فإنهما قال بطهارة الخمر" ح  .لبن لبابة وابن الحد  ثم رجَّ

ية من الك تاب الكريم.شهور بناء على مالقول ال
 
 ا

قال عقب ذكر الخالف: لفظ الترجيح ومستنده: -2

ظهر
أ
ول ا

أ
ي القول المشهور -)وال

أ
َها لقوله تعالى"-ا يُّ

َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ َءاَمُنو اْۡۡٱَّلَّ

ۡ رُۡإِنََّما َم  نَصاُبۡوَۡۡٱل َمي ِسُۡوَۡۡٱۡل 
َ َلَٰمُۡوَۡۡٱۡل  ز 

َ ۡۡٱۡل  َۡعَمِل ِن  ۡم  ٞس ي َطَٰنِۡرِج  ۡٱلشَّ
َتنُِبوهُۡفَۡ لُِحوَنۡۡٱج  ُۡتف  ۡ.57(والرجسۡانلجس، 56" ٩٠لََعلَُّكم 

 قاعدتان متعلقتان بالسنة:ثانيا: 

ح الشيخ : "حجة قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"قاعدة: -1 رج 

حاديث نبوية
أ
إيذاًنا  خليل في ك ثير من المسائل الخالفية با

ة قوله ذلك: ترجيحه القول ببطالن صالة من  ، منملسو هيلع هللا ىلص بحجيَّ

 اإلحرام مع اإلمام:
أ
 ابتدا

 
أ
لة: -ا

أ
موم تكبيرة مجمل المسا

أ
 الما

أ
ن يبدا

أ
صل ا

أ
ال

ر قبله ، اإلحرام بعد تكبيرة اإلمام موم اإلمام فكب 
أ
فإذا سبق الما

كمل تكبيرته بعد اإلمام؛ 
أ
فال تصح صالته من غير خالف وإن ا

ها
أ
 الم-قال خليل: "إذا ابتدا

أ
ي ابتدا

أ
موم تكبيرة اإلحراما

أ
-قبله-ا

ي قبل اإلمام
أ
تمها بعده قول واحدا"-ا

أ
. لكن إذا 58فال تجزئه وإن ا

 التكبير مع اإلمام فما حكم صالته؟ 
أ
 ابتدا

لة داخل المذهب      
أ
نقل خليل الخالف في المسا

عيد الصالة،  فقال: "قال ابن القاسم: تجزئه...وقول مالك: إنه ي 

ي ق-ولبن عبد الحكم ثالث
أ
إن لم يسبقه اإلمام بشيء -ول ثالثا

. ثم  59من حروف التكبير لم يصح، وإن سبقه بحرف صحت"

نها ل تجزئه.
أ
 رجح القول با

نا القول خليل قال لفظ الترجيح ومستنده: -ب مبي ِ

صبغ وهو قول مالك في ك تاب 
أ
الراجح ومستنده: )وقال دمحم وا

ظهر؛ لقوله عليه الص
أ
 الة"ابن حبيب": ل يجزئه، وهو ال

ُجعلۡاإلمامّۡلُۡوالسالم: "  واۡ،ؤتمۡبهإنمۡا ۡفكّب  كّب  ي فال 61(60"فإذۡا
أ
، ا

 
أ
موم تكبير اإلمام، فال يسبقه ول يبدا

أ
ب تكبير الما ن يتعق 

أ
بدَّ ا

 معه.

 ،من ترجيحاته بفعله ملسو هيلع هللا ىلص: "فعله ملسو هيلع هللا ىلص حجة":قاعدة-2

 م  رِ حْ الم   ه  ع  فَ رْ ونحوه يَ  ستظالل بثوبٍّ ترجيحه القول بجواز ال

سه.
أ
 فوق را

 
أ
لة: -ا

أ
ذكر خليل نقال عن ابن عبد البر مجمل المسا

ن 
أ
ن يختبىء تحت خباء وا

أ
نه يجوز للمحرم ا

أ
اإلجماع على ا

و على 
أ
يستظل تحت شجرة، واختلفوا في استظالله على دابته ا

بو حنيفة والشافعي
أ
جازه ا

أ
حمد وا

أ
 . 62المحمل؛ فمنعه مالك وا

لةوبعد      
أ
تى على ذكر  ،ذكره الخالف العالي في المسا

أ
ا

ن المشهور عدم جواز 
أ
الخالف داخل المذهب، فذكر ا

ي ابن القاسم في المدونة
أ
، ولكن 63الستظالل المذكور، وهو را

 وهو القول بالجواز بناء على فعله ملسو هيلع هللا ىلص. ،خليال رجح القول الشاذ

رجح القول بجواز لفظ الترجيح ومستنده: -ب

استظالل المحرم لفعله ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهو استظالله بثوب مرفوع فوق 

ِ فقال: 
ة الحر  سه يقيه شدَّ

أ
قرب جواز ذلك؛ لما في مسلم )را

أ
وال

م الحصين قالت: حججت مع النبي 
أ
بي داود والنسائي عن ا

أ
وا

 بخطام ناق
 
خذ

 
حدهما ا

أ
سامة وبالل ا

أ
يت ا

أ
ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسو هيلع هللا ىلص فرا

خر رفع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة"
 
 .65(64وال

 :66: قواعد في القياسلثاثا

رجح خليل بقياس  :"قياس العلة حجة": قاعدة-1

خير صالة 
أ
العلة في بعض المسائل منها: ترجيحه القول بجواز تا

خر الوقت الختياري ل الضروري.
 
 الخوف إلى ا

 
أ
لة:-ا

أ
قال ابن الحاجب: "صالة الخوف  مجمل المسا

خر 
 
ر إلى ا ؤخَّ حدهما عند المناجزة واللتحام، فت 

أ
نوعان: ا
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و 
أ
الوقت، ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف قول ا

 . 67فعل"

خر الوقت رجاء ذهاب      
 
رت صالة الخوف إلى ا ِ

ُاخ 

ؤخر إلى  ايصلولالخوف عنهم  لف هل ت  من. لكن اخت 
أ
صالة ال

خر الوقت الضروري. ورجح خليل 
 
م إلى ا

أ
خر الوقت الختياري ا

 
ا

خر الوقت الختياري ل الضروري بناء على 
 
ن تؤخر إلى ا

أ
القول با

 حجية قياس العلة.

ن المراد لفظ الترجيح ومستنده: -ب
أ
قال: "والظاهر ا

حدهما: القي
أ
خر الوقت الختياري لوجهين: ا

 
اس على راجي الماء ا

ٍّ منهما إيقاع الصالة على 
في باب التيمم، والجامع رجاء كل 

 .68الوجه الجائز"

ته وجودا وعدما": قاعدة-2 اعتمد : "الحكم يدور مع ِعلَّ

اإلمام خليل على هذه القاعدة في بعض ترجيحاته، من بين 

ذلك ترجيحه صحة تخريج اللخمي قول لبن القاسم بجواز بيع 

 بجامع نجاسة كل منهما. ،من قوله بجواز بيع الزبل ،العذرة

 
أ
لة: -ا

أ
ذهب اإلمام مالك إلى عدم جواز بيع مجمل المسا

قياسا  ،العذرة، وخر ج له ابن القاسم قول بعدم جواز بيع الزبل

على منعه بيع العذرة بجامع نجاسة كل منهما. وخالف ابن 

جاز بيع الزبل؛ قال سحنون: " قلت: 
أ
القاسم القوَل بالمنع فا

ي ابن القاسم-فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال
أ
سمع -ا

أ
لم ا

نه عند مالك نجس، وإنما كره العذرة 
أ
من مالك فيه شيائ إل ا

يضا. ول
أ
نها نجس فكذلك الزبل ا

أ
سا" ل

أ
نَّ به با

أ
رى ا

أ
 .69ا

ن اللخمي خرَّج قول لبن القاسم بجواز      
أ
وذكر خليل ا

نكر ذلك عليه 70بيع العذرة من إجازته بيع الزبل
أ
-ثم  قال: "وا

صول من الفروع -على اللخمي
أ
نه تخريج في ال

أ
ابن  بشير وزعم ا

تى على ترجيح صحة تخريج اللخمي 71وهو عكس القواعد"
أ
، ثم ا

 ى قاعدة "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما".بناء على معن

قال خليل: "وما قاله  لفظ الترجيح ومستنده:-ب

حدهما غير  النجاسة، وإذا 
أ
نه ل مانع لبيع ا

أ
اللخمي هو الظاهر؛ ل

م اتحاد العلة وجب وجود الحكم معها حيث وجدت" ِ
ل   .72س 

شبه منهما":قاعدة-3
أ
صلين يلحق بال

أ
 : "ما دار بين ا

لة: الواجب في حق من عجز 
أ
ح خليل بهذه القاعدة في مسا رجَّ

يسر: 
أ
مَّ ا  في ك فارة الظهار عن العتق إلعسار فشرع في الصوم ث 

 
أ
لة:-ا

أ
قال ابن الحاجب في بيان حكم  مجمل المسا

لة: "
أ
، َوِفي المسا ِعْتق 

ْ
َزْمه  ال

ْ
ْم َيل

َ
مَّ َاْيَسَر ل ْوِم ث  َفَلْو َشَرَع ِفي الصَّ

َيْوَمْيِن 
ْ
 .73َقْولن ..." ال

يسر، فإن صام      
أ
يعني: إذا صام المظاهر إلعساره ثم ا

ما له قدر  كالربع والثلث ونحوهما، تمادى على صومه ولم يلزمه 

ا إن كان إنما صام اليومين ونحوهما،  مَّ
أ
العتق من غير خالف، وا

فروى زياد بن جعفر عن مالك: يرجع إلى العتق، وروى ابن عبد 

     .                                                                                                                            74الحكم: يتمادى

حها الشيخ خليل.   ورواية ابن عبد الحكم هي التي رجَّ

قال خليل: "والقولن لفظ الترجيح ومستنده: -ب

صالن؛ وهما: طروء المجيت
أ
اء على المتيمم بعد تلبسه اذبهما ا

شهر، والشبه بالتيمم 
أ
بالصالة، وطروء الحيض على المعتدة بال

نه يتمادى، 
أ
ن اليسر إذا حدث بعد صوم ك ثير ا

أ
قوى؛ لالتفاق ا

أ
ا

ن ينتقل إليه ولو بقَي منه يوم واحد"
أ
. 75ولو كان كالحيض لزم ا

لة 
أ
ح القول بالتمادي لكون المسا وبذلك يكون خليل قد رجَّ

قوى ش
أ
صلين يلحق بناء على قاعدة " ؛بها بالتيمما

أ
ما دار بين ا

شبه منهما
أ
 ".  بال

دلة الشرعية التبعيةالفرع الثالث: 
أ
 :قواعد في ال

ل: قاعدة متعلقة بقول الصحابي: "قول الصحابي  و 
أ
ا

رجح خليل بهذه القاعدة في بعض مسائله، من ذلك حجة": 

بينها، بناء ترجيحه القول بسنية ترتيب فرائض الوضوء فيما 

على ترجيح حمل فعله ملسو هيلع هللا ىلص على الندب ل على الوجوب مستندا 

 إلى حجية قول ا لصحابي.

لة: -1
أ
لف في حكم ترتيب فرائض مجمل المسا اخت 

الوضوء فيما بينها بين الوجوب والسنية، لالختالف في حمل 

م على
أ
الندب، فرجح  فعله ملسو هيلع هللا ىلص في ترتيب وضوئه على الوجوب ا

مستندا في ذلك إلى  ،خليل القول بحمل فعله على الندب

قوال بعض الصحابة
أ
مع طول صحبة بعضهم للنبي عليه  ،ا

فضل الصالة والتسليم، ومن َثم  ترجيح القول بسنية الترتيب 
أ
ا

 .76المذكور على الوجوب

قال: )وفعله صلى هللا عليه لفظ الترجيح ومستنده: -2

والندب، وقد قال علي  رضي هللا عنه:  وسلم يحتمل الوجوب

ت"، وقال ابن 
أ
عضائي بدا

أ
ي ا

أ
تممت وضوئي با

أ
بالي إذا ا

أ
"ما ا

س بالبداية بالرجلين قبل اليدين"، مع صحبة 
أ
مسعود: "ل با

عليَّ للنبي ملسو هيلع هللا ىلص طول عمره، فلول اطالعه على عدم الوجوب ما 

ى عدم الوجوب ما . فقول خليل: " فلول اطالعه عل77قال ذلك(

ة بناء على  القول قال ذلك" دال  على ترجيحه القول بالسنيَّ

ة قول الصحابي.ب  حجيَّ
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: "شرع من متعلقة بشرع من قبلنا وهي ثانيا: قاعدة

لة: ": قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ
أ
ح خليل بهذه القاعدة في مسا رجَّ

 .حكم تغسيل الميت بماء زمزم

لة: -1
أ
اختلف الفقهاء في حكم تغسيل مجمل المسا

ْسِلِه الميت بماء زمزم؛  قال ابن الحاجب في ذلك: "وِفي َكَراَهِة غ 

 .78ِبَماِء َزْمَزَم َقْولِن ..."

ل بماء زمزم سَّ َغ قال خليل: "قال ابن شعبان: ل ي       

بي زيد: ما ذ   ت  مي ِ 
أ
ر في ماء زمزم ل وجه كِ ول نجاسة ... وقال ابن ا

صحابه"له عند 
أ
حه اإلمام خليل.79مالك وا  . وهو ما رجَّ

قال خليل: "ومن المعلوم  لفظ الترجيح ومستنده:-2

م إسماعيل وابنها عليهما السالم ومن نزل عليهما من العرب 
أ
ن ا

أ
ا

حين لم يكن بمكة ماء غيره، لم يستعملوا في كل ما يحتاجون 

القول . وفي استدلله بذلك دليل على ترجيحه 80"إليه سواه

 بالجواز بناء على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ".

وهي: "الستصحاب  81قاعدة في الستصحابثالثا: 

لة تمادي دم حيض حجة": 
أ
ح خليل بهذه القاعدة في مسا رجَّ

 النفاس.

 
أ
لة: -ا

أ
اختلف الفقهاء حول ما تراه الحامل مجمل المسا

، وم م دم  فاسد 
أ
نه من دم، هل هو دم  حيضٍّ ا

أ
شهور المذهب ا

نه دم 82دم حيض وهو ما رجحه خليل
أ
. ثم اختلف القائلون با

ها عادتها -حيض فيما إذا تمادى دم الحامل ي جاوز دم 
أ
ا

لوفة
أ
جتهد لها وليس -الما نها تمكث قدر ما ي 

أ
فذهب مالك إلى ا

نها تمكث مكوث الحائل، 
أ
شهب إلى ا

أ
، وذهب ا في ذلك حد 

 .83خليلفتمكث قدَر عادتها، وهو ما رجحه 

شهب خليل قال لفظ الترجيح ومستنده:-2
أ
: "وقول ا

ن قول 84ظاهر عمال بالستصحاب"
أ
. وبذلك يصرح خليل با

صل
أ
شهب هو الراجح بناء على استصحاب ال

أ
صل  ؛ا

أ
ن ال

أ
وهو ا

ن يكون من الحائل ل من الحامل
أ
فيستصحب  ،في الحيض ا

 حكم الحائل إذن.

 "العرف حجة":وهي:  85: قاعدة متعلقة بالعرفرابعا

من المسائل التي رجح فيها خليل قول بناء على حجية العرف 

 فيه.
أ
ل يسكن مسكنا فاختبا

أ
لة: ما إذا حلف ا

أ
 مسا

 
أ
لة: -ا

أ
ل يسكن مسكنا فاختزن مجمل المسا

أ
من حلف ا

م 
أ
لة خالف داخل فيه، فهل يحنث باختزانه فيه ا

أ
ل؟ في المسا

نه يحنث ؛المذهب
أ
وعند  ،فذهب ابن القاسم وابن بشير إلى ا

شهب ل يحنث
أ
 .86وهذا ما رجحه خليل ،ا

قرب فيها لفظ الترجيح ومستنده: -ب
أ
قال خليل: "وال

نه 
أ
نه ل يقال في العرف في المختزن بموضع ا

أ
عدم الحنث؛ ل

 .87ساكن فيه"

وهي: "سد الذرائع  88: قاعدة في سد الذرائعخامسا

صل شرعي عند 
أ
رجح خليل في بعض مسائله بناء  المالكية":ا

على هذه القاعدة، من ذلك: ترجيحه القول بمنع 

 من بيع الخمر لغير المسلمين.89المعاهدين

لة: -1
أ
منع مجمل المسا نه ي 

أ
اتفق فقهاء المذهب على ا

المعاهد من بيع الخمر للمسلمين، واختلفوا في بيعه لغير 

مَ  نهم ي 
أ
ون من بيعه، والشاذ المسلمين، والقول المشهور ا ن  كَّ

، وهو الذي 90لبن شعبان وابن حبيب، وهو القول بالمنع

 رجحه خليل.

هنا  : "والظاهرخليل قال لفظ الترجيح ومستنده:-2

 .91الشاذ؛ وهو الجاري على قاعدة المذهب من سد الذرائع"

لفاظ
أ
 المطلب الثاني: قواعد في دللت ال

مر 
أ
ول: قواعد في ال

أ
والحقيقة والمجاز الفرع ال

 والعموم والخصوص

مر المطلق 
أ
مر وهي: "ال

أ
ول: قاعدة متعلقة بال

أ
ا

ن الطهارة للوجوب":  لة َمْن تيقَّ
أ
رجح بها الشيخ خليل في مسا

 وشك في الحدث.

لة:-1
أ
إذا تيقن المصلي الطهارة وشك في  مجمل المسا

م يعيده استحبابا، والقول 
أ
عيد وضوءه وجوبا ا الحدث، فهل ي 

 هالمش
أ
يت من توضا

أ
را
أ
ور وجوب اإلعادة؛ جاء في المدونة: "ا

م ل
أ
حدث ا

أ
يقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر ا

أ
وهو  ،فا

ي ابن القاسم-شاك في الحدث؟ قال
أ
إن كان ذلك يستنكه -ا

ِعْد وضوءه وهو  ي 
ْ
ك ثيرا فهو على وضوئه، وإن كان ل يستنكه فل

بو الفرج . 92قول مالك"
أ
جرى القاضيان ا

أ
بو  قال خليل: "ا

أ
وا

بو 
أ
بهري الرواية على ظاهرها من الوجوب، وحملها ا

أ
الحسن ال

مر على .93يعقوب الرازي على الندب"
أ
ثم رجح القول بحمل ال

مر المطلق  ؛الوجوب
أ
ن ال

أ
 .جوبوللبناء على ا

ظهر خليل قاللفظ الترجيح ومستنده: -2
أ
ول ا

أ
: "وال

مر"
أ
ظهر من حملها، 94لال

أ
ن َحْمل الرواية على الوجوب ا

أ
ي ا

أ
على  ا

مر
أ
نه للوجوب ما لم  ؛الستحباب؛ لظاهر ال

أ
مر ا

أ
صل في ال

أ
إذ ال

 يصرفه صارف إلى غيره.

صل 
أ
ثانيا: قاعدة متعلقة بالحقيقة والمجاز وهي: "ال

مين اإلمام عدم المجاز": 
أ
لة: تا

أ
رجح خليل بهذه القاعدة في مسا

 في الصالة الجهرية.
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أ
لة: -ا

أ
ؤمجمل المسا نه ي 

أ
ن اتفق علماء المذهب على ا ِ م 

م ل؟ قال ابن 
أ
سر  في القراءة، واختلفوا إذا جهر هل يؤمن ا

أ
إذا ا

سر  اتفاقا، فإذا جهر فروى 
أ
الحاجب: "ويؤمن اإلمام إذا ا

والمشهور . 95المصريون: ل يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن"

 ، ودليلهم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا قال اإلمام: "96رواية المصريين
َ
َول

 ِ
 
ل
آ
ا لضَّ

 
مين 97"يَن ا

 
لوا قوله عليه الصالة والسالم: 98(فقولوا ا وَّ

أ
. وا

منو"
أ
ن اإلمام فا م 

أ
مين  99ا"إذا ا

أ
ن المقصود إذا بلغ محل التا

أ
با

نوا، والشاذ رواية المدنيين وهو ما رجحه اإلمام خليل ِ م 
أ
 .100فا

قال خليل: )ووجه رواية لفظ الترجيح ومستنده: -ب

عليه الصالة -ومسلم عنهالمدنيين: ما رواه مالك والبخاري 

منوا"-والسالم
أ
من اإلمام فا

أ
نه قال: "إذا ا

أ
ن 101ا

أ
ظهر؛ ل

أ
، وهو ال

صل عدمه(
أ
مين مجاز وال

أ
 .102حمله على بلوغ اإلمام محل التا

 :104والخصوص 103ثالثا: قاعدتان في العموم

رجح  قاعدة متعلقة بالعموم وهي: "العام حجة":-1

لة: حكم 
أ
خليل بهذه القاعدة في بعض المسائل منها: مسا

 السواك بما ل يتحلل منه شيء.

لة: -1
أ
ذهب الشافعي إلى جواز ذلك قبل مجمل المسا

الزوال فقط، وهو مذهب شاذ في المذهب المالكي محكي عن 

وهو ما رجحه  ،البرقي، ومشهور المذهب جوازه النهار كله

 .105خليل بناء على حجية العام

قال خليل: )والمشهور ومستنده: لفظ الترجيح -ب

ظهر
أ
شق على  ؛ا

أ
ن ا

أ
لعموم قوله عليه الصالة والسالم: "لول ا

مرتهم بالسواك"(
أ
متي ل

أ
. وترجيحه بعموم الحديث دليل 106ا

ن العام حجة عنده.
أ
 على ا

قاعدة متعلقة بالخصوص وهي: "تخصيص عموم -2

ن بفعله ملسو هيلع هللا ىلص": 
آ
لة: التعوذ  رجحالقرا

أ
خليل بهذه القاعدة في مسا

 قبل القراءة في الصالة.

 
أ
لة: -ا

أ
لف في حكم التعوذ قبل القراءة مجمل المسا اخت 

ثناء الصالة، والمشهور عدم التعوذ، وهو ما رجحه خليل 
أ
ا

ن بفعله ملسو هيلع هللا ىلص.
 
ًفا قول المخالف بقاعدة تخصيص عموم القرا  مضع ِ

ي قول ابن -قال: )قوله لفظ الترجيح ومستنده:-ب 
أ
ا

ي في الصالة لعدم إثباته. -الحاجب
أ
"ول يتعوذ" هو الصحيح ا

قال: إن عموم قوله تعالى َتۡ :"ول ي 
 
قََرأ َتعِذۡ فَۡۡٱل ُقر َءانَۡفَإِذَۡا ِۡۡٱس  ِۡب ِمَنۡۡٱّللَّ

ي َطَٰنِۡ قل فعله عليه السالم  107"٩٨ۡۡٱلرَِّجيمِۡۡٱلشَّ نه ن 
أ
متناول  له؛ ل

ية(
 
نقل فيه استعاذة، فيكون ذلك مخصصا لال . وهو 108ولم ي 

ن بفعله ملسو هيلع هللا ىلص.
 
نَّ خليال يرى جواز تخصيص عموم القرا

أ
ن ا بي ِ

ۡما ي 

 الفرع الثاني: قواعد في المفهوم: 

ول
أ
رجح خليل حجة":  109"مفهوم الموافقة قاعدة: :ا

لةبهذه ال
أ
 حكم خلع السفيه.: قاعدة في مسائل منها: مسا

لة: -1
أ
اختلف علماء المذهب في خلع مجمل المسا

م ل؟ فقال ابن الحاجب: "وفي خلع السفيه 
أ
السفيه هل يقع ا

 . 110قولن"

قدم خليل على ترجيح القول بصحة خلع السفيه
أ
 ،ا

 مفهوم الموافقة. إلىمستندا 

"والظاهر : خليل قاللفظ الترجيح ومستنده: -ب

ي صحة خلعه-صحته
أ
ن يطلق من غير عوض-ا

أ
نه إذا كان له ا

أ
 ،ل

ولى"
أ
ن يكون له ذلك مع العوض ا

أ
 .111فال

رجح خليل : "حجة 112مفهوم المخالفةقاعدة: ": ثانيا

لة: نقض الوضوء بمس الفْرج من فوق 
أ
بهذه القاعدة في مسا

 حائل.

لة: -1
أ
لة بين مجمل المسا

أ
لف في هذه المسا قائل اخت 

وعدم النقض إذا كان الحائل  ا،بالنقض إذا كان الحائل رقيق

ك ثيفا، وبين قائل بالنقض مطلقا وعدم النقض مطلقا، وهو 

 .113الذي رجحه خليل

 
أ
قال: )والظاهر عدم النقض لفظ الترجيح ومستنده: -ا

لى مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه ملسو هيلع هللا ىلص: " فضى بيده ا 
أ
من ا

ما ستر ول حجاب، فقد وجب عليه الوضوء فرجه وليس بينه

نه بمفهوم المخا115(114"للصالة
أ
فضى  ،فةل. يريد خليل ا

أ
إذا ا

و حجاب
أ
ا كان نوعهما-بيده إلى فرجه وبينهما ستر ا ي 

أ
فال يجب -ا

م ك ثيفا. ،عليه الوضوء للصالة مطلقا
أ
 سواء كان الحائل رقيقا ا

خليل رجح  : مفهوم العدد ليس حجة:: قاعدةلثاثا

لة: الستجمار: هل الواجب اإلنقاء دون 
أ
بهذه القاعدة في مسا

م الواجب اإلنقاء مع العدد؟
أ
 العدد ا

لة: -1
أ
حجار مجمل المسا

أ
قال ابن الحاجب: "وفي ال

ِ مخرج قولن"
 . 116اإلنقاء وفي تعيين ثالثة لكل 

اختلف الفقهاء هل الواجب في الستجمار اإلنقاء      

ِ النظر عن العدد وهو
م الواجب اإلنقاء  بغض 

أ
القول المشهور، ا

بو الفرج وابن شعبان
أ
لقوله عليه الصالة  ؛والعدد مًعا وبه قال ا

ئل عن الستطابة: " حُدكم ثالثة والسالم حين س 
أ
َاَول يِجُد ا

حجار
أ
. وقد رجح الشيخ 118، وقوله: "من استجمر فليوتر"117"ا
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بناء على عدم  ،قول الشاذلل هخليل القول المشهور بتضعيف

 .119حجية مفهوم العدد

رد  خليل على القائلين لفظ الترجيح ومستنده: -ب

ن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
أ
حدكم ثالثة بوجوب العدد مع اإلنقاء با

أ
ول يجد ا

أ
" ا

حجار
أ
منع"ا نه: إنما يدل  على مفهوم العدد وي 

أ
ي ل حجة 120" با

أ
، ا

ف القول الشاذ في مقابل ا حد  ،لمشهور فيه. وبذلك يضع ِ
أ
وهو ا

ن في موضعه.  طرق الترجيح عنده كما َتَبيَّ

 المطلب الثالث: قواعد في التعارض الترجيح:

ول
أ
ولى من النافي":: قاعدةالفرع ال

أ
ح  : "المثبت ا رجَّ

د من 
َّ
لة: حكم زكاة المتَول

أ
خليل بناء على هذه القاعدة في مسا

د من الوحش: 
َّ
عم والمتول  النَّ

لة:-1
أ
نا حكم زكاة  مجمل المسا قال ابن الحاجب مبي ِ

َها:  َوْحِش، َثاِلث 
ْ
ِد ِمْنَها َوِمَن ال ِ

 
َتَول م 

ْ
ٍّ منهما: "َوِفي ال

المتولد من كل 

َعِم َوَجَبْت" َهات  ِمَن النَّ  .121ِإْن َكاَنْت اُلمَّ

قال خليل شارحا قول ابن الحاجب: "صرح ابن      

دخول هذا شاس بالسقوط، وصححه ابن عبد السالم؛ لعدم 

نعام، ونسبه اللخمي لمحمد بن عبد الحكم، 
أ
النوع تحت ال

ن الولد في الحيوان غير 
أ
والتفصيل لبن القصار، ووجهه ا

علمهم يختلفون في عدم 
أ
مه. وقال اللخمي: ل ا

أ
العاقل تابع ل

م وحشية. وقطع بعضهم بعدم الخالف. 
أ
تعلق الزكاة إذا كانت ال

. وهذا الذي 122ابن بشير"وتبع المصنف في حكايته الثالثة 

حه خليل استنادا إلى القاعدة.  رجَّ

قال خليل: "وقد يقال: إن  لفظ الترجيح ومستنده:-ب

ي: كالم ابن بشير-كالمه
أ
ن المثبت -ا

أ
ولى؛ ل

أ
وكالم المصنف ا

ولى من المنفي"
أ
 .123ا

ول
أ
ح رجَّ : "المجاز خير من الشتراك": : قاعدةالفرع ال

 في بيان إطالق لفظ النكاح في اللغة.اإلمام خليل بهذه القاعدة 

 
أ
لة: -ا

أ
طلق النكاح في الشرع مجمل المسا قال خليل: "ي 

ك ثر استعماله في العقد" ،على العقد والوطء
أ
ما 124وا

أ
. وقال: )وا

نه حقيقة في الوطء، 
أ
في اللغة فقال ابن راشد: "ل خالف ا

ِلف في إطالقه على العقد، فقيل: بطرق الحقيقة وقيل  واخت 

طلق على العقد بطريق 125المجاز"(بطريق  نه ي 
أ
. وعلى القول با

يصبح لفظ النكاح لفظا مشتركا بين الوطء والعقد.  ،الحقيقة

نه يطلق على العقد بطريق المجاز فيصبح اللفظ 
أ
وعلى القول با

حقيقة في الوطء مجازا في العقد، وهو ما رجحه خليل بناء على 

 .126قاعدة تقديم المجاز على الشتراك

ِلف في لفظ الترجيح ومستنده: -ب قال خليل: "واخت 

إطالقه على العقد، فقيل بطرق الحقيقة وقيل بطريق المجاز، 

ن المجاز خير من الشتراك"
أ
صح؛ ل

أ
ن إطالق  .127وهو ا

أ
ي ا

أ
ا

نه إذا ُاطلق 
أ
لفظ النكاح على العقد بطريق المجاز هو الراجح؛ ل

ظا مشتركا بين على العقد بطريق الحقيقة يصبح لفظ النكاح لف

نه إذا دار اللفظ بين المجاز والشتراك 
أ
الوطء والعقد، والقاعدة ا

م المجاز. ِ
د   ق 

 الخاتمة

وبعد هذه الدراسة المتواضعة خلصت إلى النتائج 

 
 
 :ةتيال

شدَّ -1
أ
نَّ العالمة خليل كان حريصا ا

أ
ا ا ن جليًّ تبيَّ

صولية، 
أ
الحرص على اتخاذ مسلك الترجيح بواسطة القواعد ال

قوال والروايات داخل 
أ
الة في بيان الراجح من ال لية فعَّ

 
كا

صولي في  .المذهب وخارجه
أ
والحاجة اليوم إلى هذا المسلك ال

حكام النوازل والترجيح
أ
راء بين استنباط ا

 
عند الختالف  ال

؛ لك ثرة الوقائع المستجدة في واقع المسلمين وتسارعها شد 
أ
، ا

حكامه
أ
ا يستوجب التعجيل في بيان ا  ، اممَّ

ل مصالح المسلمين بعدم حتى  ِ فيل تتعطَّ
حكام البث 

أ
 ا

و ك ثرة الخالف فيها من غير بيان للراجح ،نوازلهم
أ
، فتتهم ا

  .بعدم صالحيتها لكل زمان ومكان حينئذ الشريعة السمحاء

صول الفقه قواعد علمية وعمليةقوا-2
أ
، وليست عد ا

ثر لتطبيق الفروع
أ
عليها كما ادعاه من  قواعد نظرية مجردة ل ا

همية بالغة في، وجهل حقيقتها
أ
وربط عملية الترجيح  تك تسي ا

صولها
أ
 .ائ فهاظإضافًة إلى سائر و ،الفروع با

صولية التي اعتمد عليها اإلمام -3
أ
مست القواعد ال

همية  في ترجيحاته خليل
أ
برز ا ا ي  صولية، ممَّ

أ
لَّ المباحث ال ج 

ا اشتهر  صول الفقه عند الشيخ وتضلعه فيه، فضال عمَّ
أ
ومكانة ا

عٍّ في  به
، خصوصا فقه مذهب إمامهالفقه عموما وفي من تضلُّ

صوله؛ فال 
أ
د الرتباط الوثيق بين الفقه وا ِ

فقه من سالمة لويؤك 

صول، 
أ
دا عنغير ا صول مجرَّ

أ
، الذي هو فقهال ول قيمة لعلم ال

 مجاله التطبيقي.

ن من براعة خليل في تفعيل مسلك الترجيح -4 تبيَّ

صولية
أ
نبالقواعد ال

أ
د شارح مغوار لم يكن في  ه، ا توضيحه مجرَّ

قوال داخل المذهب 
أ
لمختصر ابن الحاجب، مولعٍّ بنقل ال
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حٍّ لما به  ِ
دلتها ومرج 

أ
دلتها، ناقدٍّ لبعضها، مناقشٍّ ل

أ
مقرونة با

صول الفقه عموما  بلالفتوى، 
أ
كان له كذلك باع  في علم ا

ن  مر الذي تمكَّ
أ
ه ال صولية منه خصوصا، ولعلَّ

أ
والقواعد ال

را في مذهب إمامه، وَعَلًما  عا، متبح ِ ِ
ن يكون فقيها متضل 

أ
بفضله ا

عالمه من غير نكير،
أ
ه الفقهية براعَته  من ا لكن حجبت شهرت 

صولية
أ
جانب مهم  هذا البحث في الكشف عن، فساهم إذن ال

به  من جوانب الشخصية العلمية للعالمة خليل لطالما غيَّ

وساط 
أ
لؤه الفقهي في ال

أ
 العامة وحتى العلمية منها.تال

صح -5
أ
لم يكن خليل يعتمد في ترجيحاته على ا

ب عليه ك ثير من 
أ
قوال داخل المذهب كما دا

أ
شهر ال

أ
الروايات وا

ثناء عملية الترجيح 
أ
ه ا تتبع الدليل؛ العلماء، وإنما كان همُّ

قوى في قول رجح به وإن وجد في القول الشاذ، 
أ
جد ا فحيثما و 

ول يجد حرجا في ترجيح القول الشاذ الذي قوي دليله في مقابل 

ِجد  القول المشهور، كما هو واضح في ك ثير من ترجيحاته. بل و 

ف قوَل  ن في بعض  يضع ِ
أ
به بذلك كما هو الشا

أ
إمامه ل يا

بع اليوم من طرف علماء  يردجوهذا المنهج  المسائل. تَّ ن ي 
أ
با

قوال في المسائل الخالفية، العصر في بيان 
أ
الراجح من ال

و انتصارا للدليل، 
أ
بعيدا عن التعصب المقيت للمذهب ا

ن يساهم في وهو مشهوره،
أ
نه ا

أ
مر الذي من شا

أ
 دفع عجلة ال

 اإلسالمي. لفقهل المنشودتجديد ال

عد  ك تاب التوضيح من المحاولت المتقدمة -6 ي 

ن 
أ
قوال الواردة فيه بشا

أ
صيل لال

أ
لالستدلل للفقه المالكي، والتا

سباب الخالف في الك ثير 
أ
مختلف المسائل الفقهية، مع بيان ا

صيلمنها، وهو ما 
أ
 يدحض تهمة التعصب ونبذ الدليل والتا

لصقت بعلماء المذهب المالكي عامة والمغاربة منه
أ
م التي ا

ن من منهج خليل في توضيحه إبراز 
أ
ن ا خاصة، ل سيما وقد تبيَّ

قوى وإن كان 
أ
القول المشهور ومخالفه، وترجيح ما كان دليله ا

ة دليله  ا، بل قد يختار ما يخالف مذهبه بالكلية؛ لقوَّ قول شاذًّ

في مقابل دليل مذهبه. وكلُّ ذلك بعد مناقشة علمية مستفيضة 

دلة، 
أ
راء وال

 
لية لمختلف ال

 
صولية كا

أ
مستندا إلى القواعد ال

الة في بيان الراجح من المرجوح.  فعَّ

هم ِ مزايا ك تاب التوضيح-7
أ
زيادًة على كونه -إن من بين ا

ساس
أ
ا في الفقه -موسوعة فقهية مالكية بال فا هامًّ

َّ
كونه مؤل

 المقارن عموما والمالكي منه خصوصا؛ حيث جمع في توضيحه

دلة 
أ
لة خالفية مع ذكر ال

أ
ِ مسا

قوال علماء المذهب في كل 
أ
ا

ك ثر المسائل، وقد 
أ
تبع ذلك بالنقد والترجيح في ا مَّ ي  غالبا، ث 

لة بدليله مع النقد 
أ
 إلى ذكر الخالف العالي في المسا

أ
يلجا

 يخالف فيها مذهبه. والترجيح، وقد تكون له اختيارات فقهية

قوال علماء المذه-8
أ
ب في المسائل إن جمع خليل ل

ن من حفظ ثروة فقهية كبيرة موروثة عن ك ثير من  الخالفية مكَّ

ولئك الذين ضاع بعض تراثهم الفقهي 
أ
علماء المالكية، خاصة ا

شهب وابن حبيب وغيرهما من علماء المذهب.
أ
 كا

ا  توصيات الدراسة: صولية ممَّ
أ
إذا كانت القواعد ال

خرين عموما
أ
ل قطب الرحى في ترجيحات المتا وترجيحات  شكَّ

ة إليها في  الشيخ خليل خصوصا، وإذا كانت الحاجة ماسَّ

مسَّ في عملية الترجيح فضال 
أ
زمانهم، فإنَّ الحاجة إليها اليوم ا

ِ تكاثر النوازل بواسطتها والتخريج عليها عن الستنباط
، في ظل 

إرث الخالف  إضافة إلى ،وتناميها، وتنوع الوقائع وعدم تناهيها

ك ثر المسائل
أ
 المعهودة. في ا

فق ضرورة مزيد عناية بالقواعد  ع  طَ سْ تَ وعليه      
أ
في ال

صولية دراسة وتطبيقا، تجديدا وتوسيعا
أ
مع تذليل الخالف  ،ال

ك ثر نجاعة  فيها
أ
حكام النوازل لتكون ا

أ
في المساهمة في بيان ا

قوال عند الختالف،
أ
وكذا تذليل الخالف  وبيان الراجح من ال

ك ثر واقعية، في الموروث الفقهي
أ
زا ليكون ا ِ

 تجعل المكلف متحف 

 ه من غير كلل ول ملل.لتزامإلى حسن ا
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 .2/189م: 1995ه/1416، 1تاريخ الفقه اإلسالمي، دمحم بن الحسن بن العربي بن دمحم الحجوي، دار الك تب العلمية، بيروت، طالفكر السامي في  .36
 .387اصطالح المذهب: ص .37
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بو عبد هللا البخاري، تحقيق: دمحم ز  .38
أ
ذان، باب ما يقول إذا سمع النداء، صحيح البخاري، دمحم بن إسماعيل ا

أ
خرجه البخاري في ك تاب ال

أ
هير ا

ومسلم في باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، صحيح مسلم، مسلم بن  ،611، رقم: 1/126ه: 1422، 1بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
 .383، رقم:1/288الحجاج، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د ت: 

حمد بن علي، دار ابن حزم، بيروت، طالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، خليل  .39
أ
بو الفضل الدمياطي ا

أ
، 1بن إسحاق الجندي، تحقيق: ا

 .1/285م: 2012ه/1433
 .3/420المصدر نفسه:  .40
 .1/323المصدر نفسه:  .41
 .1/323المصدر نفسه:  .42
 .1/323المصدر نفسه:  .43
 .2/648: المصدر نفسه .44
كل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: رواه  .45

أ
ؤكل من الحيوان، باب تحريم ا ، 3/1534مسلم في ك تاب الصيد والذبائح وما ي 

 .1934رقم: 
كل السباع،  .46

أ
طعمة، باب النهي عن ا

أ
بو داود في ك تاب ال

أ
شعث، تحقيق: دمحم محي الدين عبد رواه ا

أ
بو داود سليمان بن ال

أ
بي داود، ا

أ
سنن ا

 .3805، رقم: 3/355المك تبة العصرية، صيدا بيروت: الحميد، 
 .2/648التوضيح:  .47
 .2/648: المصدر نفسه .48
 .4/442المصدر نفسه:  .49
 .4/442المصدر نفسه:  .50
 .4/443: المصدر نفسهانظر:  .51
 .4/443: المصدر نفسهانظر:  .52
 .4/443: المصدر نفسه .53
بو عبد  .54

أ
بو عمرو جمال الدين ابن الحاجب، تحقيق: ا

أ
مهات، ا

أ
خضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، طجامع ال

أ
خضر ال

أ
، 2الرحمن ال

 .1/21، التوضيح: 54م: ص 2000ه/1421
 .1/323المصدر السابق:  .55
ية  .56

 
 .90سورة المائدة، ال

 .1/21المصدر نفسه:  .57
 .1/455المصدر نفسه:  .58
 .1/455المصدر نفسه:  .59
موم باإلمام: 733، رقم: 1/147صالة: رواه البخاري في ك تاب الصالة، باب ايجاب التكبير وافتتاح ال .60

أ
، ومسلم في ك تاب الصالة، باب ائ تمام الما

 .411، رقم: 1/380
 .1/455المصدر السابق:  .61
، 1انظر: الستذكار، يوسف بن عبد هللا بن عبد البر، دار الك تب العلمية، بيروت، تحقيق: سالم دمحم عطا ودمحم علي معوض، ط .62

 .2/488، التوضيح: 4/24م: 2000ه/1421
 .2/489التوضيح:  .63
 .312، رقم: 2/944مسلم في ك تاب الحج، باب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا:  رواه .64
 .2/489: التوضيح .65
م هو عمل  من  .66

أ
حكام كالك تاب والسنة، ا

أ
صوليون في تعريفه لختالفهم في حقيقته هل هو دليل شرعي نصبه الشارع للتعريف بال

أ
اختلف ال
عمال المجتهد، وكذا 

أ
عتبر منه وما ل يعتبر.                                                                                       ا برز تعريفات                            اختالفهم فيما ي 

أ
ومن ا

ول الذين َيعتبرون القياَس دليال قائما بنفسه ما قاله الزركشي: "فالمحققو
أ
صحاب التجاه ال

أ
و زيادته عليه في ا

أ
ة الحكم، ا صل في علَّ

أ
نه: مساواة فرع ل

أ
ن ا

حكام"
أ
ة ال

َّ
دل
أ
ه من ا نَّ

أ
 .5/7: البحر المحيط: المعنى المعتبر في الحكم؛ وذلك ل

برز  .67
أ
و نفيه  ومن ا

أ
نه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، ا

أ
فه با بي بكر الباقالني حيث عر 

أ
صحاب التجاه الثاني: تعريف ا

أ
تعريفات ا

و نفيهما عنهما"
أ
و صفة ا

أ
مرٍّ جامع بينهما من حكمٍّ ا

أ
حمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليعنهما، با

أ
ين، : الصحاح، إسماعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق: ا

 وجميع التعريفات ل تخرج في الغالب عن هذين التجاهين. .2/967: م1984ه/1404، 3بيروت، ط
مهات: ص  .68

أ
 .1/558، التوضيح: 54جامع ال

 .1/558المصدر السابق:  .69
نس، تحقيق زكريا عميرات، دار الك تب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت:  .70

أ
 .3/199المدونة الكبرى، مالك بن ا

 .4/193انظر: التوضيح:  .71
 .4/194المصدر نفسه:  .72
 .4/194المصدر نفسه:  .73
 .3/697المصدر نفسه:  .74
 .698-3/697انظر: المصدر نفسه:  .75
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 .3/368المصدر نفسه:  .76
 .118-1/117انظر: المصدر نفسه:  .77
 .1/117المصدر نفسه:  .78
 .1/615المصدر نفسه:  .79
 .616-1/615المصدر نفسه:  .80
 .1/616المصدر نفسه:  .81
ف بتعاريف عديدة منها: .82 ِ

ر   ع 
83. - 

أ
و بقاء ما هو ثابت بالدليل": تخريج الفروع على ال

أ
نه: "الستدلل بعدم الدليل على نفي الحكم، ا

أ
صول، تعريف شهاب الدين الزنجاني: عرفه با
ديب صالح

أ
 .1/172ه: 1398، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طشهاب الدين الزنجاني، تحقيق الدك تور ا

نه: "استدامة- .84
أ
فه با ي بقاء الحكم القائم تعريف ابن القيم: عرَّ

أ
و نفي ما كان منفيا"؛ ا

أ
حتى يقوم دليل على -نفيا وإثباتا-إثبات ما كان ثابتا، ا

يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: دمحم عبد السالم إبراهيم، دار تغيير الحالة: 
أ
بي بكر بن ا

أ
إعالم الموقعين عن رب العالمين، دمحم بن ا

 . 1/255: م1991ه  /1411، 1طالك تب العلمية، ييروت، 
وجميع هذه التعاريف وغيرها متقاربة المعاني، وتعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يدل الدليل على ذهابه، والحكم باستمرار  .85

 عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده.
 .1/235انظر: المصدر نفسه:  .86
 .1/235انظر المصدر نفسه:  .87
 .1/235نفسه:  المصدر .88
و ترك": الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان، دمحم الخضر  .89

أ
و فعل ا

أ
ف به العرف هو: "ما يغلب على الناس من قول ا ِ

ر  برز ما ع 
أ
من ا

نه جعل "الترك" حدا من ح52حسين، تقديم وتحقيق: الدك تور دمحم عمارة، نهضة مصر للطباعة: ص
أ
عترض على هذا التعريف ا نه ي 

أ
دود التعريف ليكون . إل ا

و فعل": المدخل الفقه
أ
فه مصطفى الزرقا بقوله: "عادة جمهور قوم في قول ا . وعرَّ صوليين فعل 

أ
ي العام، مصطفى قسيما للقول والفعل، والترك عند جمهور ال

حمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
أ
ساليب . فالمقصود بالعرف عند اإلطالق هو ما تعارفه الناس 872م:1998ه/1418، 1ا

أ
ويجري بينهم، من وسائل التعبير وا

ا ليس في نفيه ول إثباته دليل شرعي. عمال، ويعتادونه من شؤون المعامالت، ممَّ
أ
 الخطاب والكالم، وما يتواضعون عليه من ال

 .2/772انظر: المصدر نفسه:  .90
 .2/772المصدر نفسه:  .91
قصد بالذرائع عند إطالق "سد الذرائع": تلك الوسائل التي  .92 فها ي  ظاهرها الجواز، إذا قويت التهمة في التطرق بها إلى الممنوع؛ ولذلك عرَّ

ل بما هو مصلحة إلى مفسدة": بي  الشاطبي بقوله: "إن حقيقتها التوسُّ
أ
الموافقات، إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: ا

ل سلمان، دار ابن عفان، ط
 
م، وإن كانت في 5/183م: 1997ه / 1417، 1عبيدة مشهور بن حسن ا .  هذه هي الذرائع التي ينبغي منعها لما تفضي إليه من محرَّ

 
أ
صلحها جائزة، قال الدك تور وهبة الزحيلي في تعريف سد الذرائع: "معناه الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا": ا

أ
صول الفقه ا

 .873م: ص 1986ه/1406 1اإلسالمي، دار الفكر، ط
قدم إلى بالد اإلسالم بعهد .93

أ
مان-المعاهد: هو الحربي إذا ا

أ
ي با

أ
 .3/59: المصدر نفسه: -ا

 .3/59انظر: التوضيح:  .94
 .3/59المصدر نفسه:  .95
 .1/122المدونة:  .96
 .1/154المصدر السابق:  .97
 .1/154المصدر نفسه:  .98
مهات:  .99

أ
 .1/329، التوضيح: 1/94جامع ال

 .1/329المصدر السابق:  .100
ية  .101

 
 7سورة الفاتحة، ال

 .404، رقم: 1/303رواه مسلم في ك تاب الصالة، باب التشهد: .102
مين: رواه مسلم في ك تاب الصالة .103

أ
 .410، رقم: 1/306، باب التسميع والتحميد والتا

 1/330انظر: التوضيح:  .104
 سبق تخريجه. .105
 1/330المصدر نفسه:  .106
ة لكنها متقاربة في المعنى من .107 ف العامُّ بتعاريف عدَّ ر   ها: ع 
ه: .108 نَّ

أ
فه ابن الحاجب با مرٍّ اشتركت فيه ضربًة": عرَّ

أ
يات باعتبار ا بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود ابن  "ما دلَّ على مسمَّ

صفهاني، تحقيق: دمحم مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط
أ
بو الثناء شمس الدين ال

أ
حمد ابن دمحم، ا

أ
؛ قال 2/104م: 1986ه/1406، 1عبد الرحمان ابن ا

يات لكن ل دفعًة بل على سبيل   على مسمَّ
َّ
هما وإن دل كرة، نحو "رجل" و"رجال" فإنَّ ي دفعًة واحدة ليخرج عنه النَّ

أ
بيان المختصر: البدل": الشارح: "ضربًة ا

2/207. 
ه: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة بال  .109 ن 

أ
مين الشنقيطي با

أ
فه دمحم ال صول  حصر من اللفظ":وعر 

أ
مذكرة ا

بو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزي
أ
مين ابن دمحم المختار الشنقيطي، إشراف: بكر ابن عبد هللا ا

أ
، 1ع، مكة المكرمة، طالفقه على روضة الناظر، دمحم ال

 . .319-318ه: ص1426
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ك تفي .110
أ
ة لكنها متقاربة جدا في معناها؛ ولذلك ا ف الخاص بتعاريف عدَّ ر  مين الشنقيطي، ع 

أ
حيث  بذكر تعريف شامل له وهو تعريف دمحم ال

فراده بدليل يدل على ذلك
أ
صول الفقه على روضة الناظر: ص عرفه بقوله: "قصر العام على بعض ا

أ
 .342": مذكرة ا

 .2/231انظر: المصدر نفسه:  .111
 .2/231المصدر نفسه:  .112
ية  .113

 
 .98سورة النحل، ال

 .1/322المصدر نفسه:  .114
د معرفة اللغة، دون .115 درك بمجرَّ  وهو دللة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا، لشتراكهما في معنى ي 

مدي: انظر: حاجة إلى بحثٍّ واجتهاد: 
 
ديب صالح، المك تب اإلسالمي، بيروت، ط3/94اإلحكام لال

أ
، 4، تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، دمحم ا

يضا: "فحو الخطاب"، و"لحن الخطاب"، و" مفهوم 608-1/607م: 1993ه/1413
أ
ى ا سمَّ نَّ المسكوت عنه موافق في الحكم للمذكور. وي 

أ
َي مفهوم موافقة؛ ل ِ م  . وس 

حناف "دللة النص".
أ
 الخطاب"، و "تنبيه الخطاب"، وعند ال

مهات: ص  .116
أ
 .3/458، التوضيح: 288جامع ال

 .3/458المصدر نفسه:  .117
ِف .118

ر  نه: "دللة  ع 
أ
فه با ح تلك التعريفات حيث عرَّ ذكر منها ما َخَلص إليه صاحب تفسير النصوص، بعد تصفُّ

أ
ةٍّ ا

مفهوم المخالفة بتعاريف عدَّ
ي مفهوم1/609تفسير النصوص:  اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق؛ وذلك لنتفاء قيدٍّ من القيود المعتبرة في هذا الحكم": م ِ  . وس 

يضا "دليل الخطاب"، وعند الحنفية: "المخصوص بالذكر"
أ
طلق عليه ا ن المسكوت عنه مخالف للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، وي 

أ
. سمي مفهوم المخالفة؛ ل

ن الخطاب دال  عليه.
أ
و ل

أ
نَّ دللته من جنس دللت الخطاب، ا

أ
 المخالفة بدليل الخطاب؛ ل

 .1/152انظر: المصدر نفسه:  .119
خرجه  .120

أ
 ابن حبان بلفظ: "ا

أ
َما ستر ول حجاب، فليتوضا ْيَس َبْيَنه 

َ
ى َفْرِجِه، َول

َ
ْم ِبَيِدِه ِإل ك  خبار التي إذا َاْفَضى َاَحد 

أ
ن ال

أ
"، باب ذكر البيان با
رنؤوط، مؤسسة الرسالة، د.ط، د

أ
، رقم: 3/401.ت: ذكرناها مجملة، صحيح ابن حبان، ابن حبان، ترتيب: علي بن لباب بن عبد هللا، تحقيق: شعيب ال

ِة " ،والبيهقي بلفظ:1118
َ
ال وء  الصَّ ض  ، َفَقْد َوَجَب َعَلْيِه و  وَنَها ِحَجاب  ْيَس د 

َ
ى َفْرِجِه ل

َ
، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الك ف، السنن " َمْن َاْفَضى ِبَيِدِه ِإل

بو بكر البيهقي، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، دار الك 
أ
         . 641، رقم: 1/211م: 2003ه/1424، 3تب العلمية، بيروت، طالكبرى للبيهقي، ا

 .1/252المصدر السابق:  .121
مهات: ص .122

أ
 .1/137، التوضيح: 54جامع ال

بو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مك تبة ابن  .123
أ
يوب بن مطير اللخمي ا

أ
حمد بن ا

أ
المعجم الكبير، سليمان بن ا

، دار 3724، رقم: 4/86، د.ت: 2تيمية، القاهرة، ط اَراني  سد الدَّ
أ
بو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا، تحقيق: حسن سليم ا

أ
، مسند الحميدي، ا

سد الشيباني436، رقم: 1/400م: 1996، 1السقا، دمشق، سوريا، ط
أ
حمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن ا

أ
بو عبد هللا ا

أ
حمد بن حنبل، ا

أ
، ، مسند اإلمام ا

خرون،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
 
رنؤوط وعادل مرشد، وا

أ
 .21879، رقم: 36/201م:  2001ه  / 1421، 1تحقيق: شعيب ال

، 1/212رواه البخاري في ك تاب الوضوء، باب الستنثار في الوضوء، ومسلم في ك تاب الصالة، باب اليتار في الستنثار والستجمار:  .124
 .237رقم: 

 .1/138التوضيح:  .125
 .1/138المصدر نفسه:  .126
 .2/98المصدر نفسه:  .127
 .99-2/98المصدر نفسه:  .128
 .2/99المصدر نفسه:  .129
 .3/108المصدر نفسه:  .130
 .3/108المصدر نفسه:  .131
 .3/108انظر: المصدر نفسه:  .132
 .3/108المصدر نفسه:  .133
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 ملخصال

داء النطقي وسياقه وهي: نبر الجملة، والتنغيم، والفاصلة الصوتية الظواهر يحاول هذا البحث النظَر في ال
أ
مرتبطة بال

برز  ،مفاهيمهال ،ينلثمم، ولينحلم، وينرحاشف قحيث نالصوتية، وُتسمى مجتمعًة "الفونيمات فوق التركيبية"، 
أ
ظائ ف الووا

حد الل  وذلك  ،التي تشغلها ةللي  حوية والد  الن  
أ
ن   إذ بشر، سانيين المعاصرين وهو كمالمن منظور ا

أ
ن ا تؤدي دورا  هذه الفونيمات بي 

يبتعد عن  ف عليها المعنى في ك ثير من السياقات، كما ُتساهم في تفسير قضايا نحوية تفسيراقد يتوق  وعلى مستوى المنطوق،  تمييزيا

ف الذي درج عليه النحاة، الفتراض يضا كشف يو المتكل 
أ
، وإن لم يفردوها في مصنفاتهم لهذه القضايا النحاةعن إشارات البحث ا

نكر إدراك النحاة لها.بالدراسة المستقلة
أ
 ، وذلك ردا على من ا

بر،: المفاتيحالكلمات  نغيم، الن  حوية  الت  للية،الوظائ ف الن   ة.فواصل صوتي  ال ،بشركمال  والد 

Résumé     

 Cette recherche tente d'examiner les phénomènes sonores associés à la performance de la parole et à 

son contexte. Ces derniers, qui sont nommés « phénomènes au-dessus-synthétiques », renvoient à : la mélodie de 

la phrase, l’intonation et l’intervalle vocal. Notre recherche tente d’expliquer, analyser et représenter les 

fonctions grammaticales et sémantiques du point de vue du linguiste contemporain Kamel BICHR, qui a 

expliqué que ces phonèmes jouent un rôle discriminatoire au niveau de l’explicite et ce du fait qu’il se pourrait 

que la signification en dépend dans de nombreux contextes. Cette recherche contribue ainsi à l’interprétation 

des problèmes grammaticaux qui s’écartent de la présomption des grammairiens. Elle révèle regalement les 

références des grammairiens à ces questions dans leurs travaux, bien qu’ils ne les aient pas séparées de l’étude 

indépendante, en réponse à ceux qui ont nié les connaissances des grammairiens. 

Mots clés .la mélodie, l’intonation, Ton montant, grammatical and semantic functions, Kamel Bishr, 

l’intervalle vocal. 

Abstract 

This study focuses on the vocal phenomena related to the pronunciation performance such as: stress, 

intonation and pauses. They are collectively called the supersegmtental phonemes "; by the explanation and 

analysis of its concepts and grammatical and semantic functions. We depended on the researches of Kamal Bishr 

in this regard because of his wise and deep analysis of these phenomena. He tried to explain its functions in 

pronunciation and its importance in interpreting some grammatical phenomena. In addition, it contributes also 

to explain a grammatical phenomenon virtually. Our ancient grammarians have already recognized these 

phenomena in their writings. 

Key Word: Stress, Intonation, Falling tone, grammatical and semantic functions, Kamel Bishr, Pauses. 
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 مقدمة

م علماء العربية منذ قرون بحوثا في مختلف جوانب  قد 

بحق إضافة للفكر  وهي غة، صوتا وصرفا ونحوا ودللة،الل  

وتية عند الخليل غوي اإلنساني، تشهد لذلك البحوث الص  الل  

في معجمه، وسيبويه في الك تاب، وابن جني في سر صناعة 

 لعشر،في القراءات ا النشرمؤلفه اإلعراب، وابن الجزري في 

صوات 
أ
ل هؤلء في دراستهم لمخارج ال وغيرهم ك ثير، لقد توص 

ثبت وصفاتها إلى نتائج بلغت الد  
أ
عم، ا

أ
غلب ال

أ
قة في ال

لة، 
آ
جهزة وال

أ
ساني الحديث بال غم ر  على الوصحَتها البحُث الل 

ةعدم من   وتيةواهر الص  الظ  لدراسة  تخصيص مؤلفات مستقل 

نه من الواجب عند النحاة إل قليال،
أ
 بقيمة اإلقرار إل ا

سبقيتهاراسات الص  الد  
أ
 في ك ثير من الجوانب وتية العربية وا

نفسهم
أ
ن ، بشهادة المستشرقين ا

أ
ت تلك الجهود توقفبيد ا

ن  الخلف إلى النتائج التي جاء بها ردحا من الز  
أ
من، واطما

ا ُاغِفل،  لف، فك ثرت الشروح دون إضافات تكشف عم  الس 

خت مقول خر شيائ.وترس 
آ
ول لال

أ
 ة لم يترك ال

ظهر المنهج الوصفي في  20العشرين  وفي بداية القرن 

قا  وربا، محق 
أ
فه الباحثون العرب من لق  ت، ا كبيرانجاحا

فكارهالجامعات الغربية، وعا
أ
لين با عملوا على ، فدوا محم 

ماًل ظر في ما قدمه علماء العربية من قواعد صوتية إعادة الن  
أ
ا

ن نظرو جديد والت  في الت  
أ
ا في مخارج وصفات ثمين، فبعد ا

صوات،
أ
داء  اتجهوا ال

أ
خرى مرتبطة بال

أ
إلى دراسة جوانب ا

ثيرها في العملية الت   ،طقي وسياقاتهالن  
أ
برز وواصلية، ومدى تا

أ
ا

وتية، نغيم، والفاصلة الص  هذه الجوانب: نبر الجملة، والت  

 Suprasegmental  ركيبيةالفونيمات فوق الت   :مجتمعةوتسمى 

phonemes   داء ل بالت
أ
مييزية ركيب، ولطبيعتها الت  لرتباطها بال

نها  ،بين المعاني في السياقات
أ
ن الفونيم في ذلك شا

أ
شا

ن  قد ركيبي، والت  
أ
هذه الظواهر لم تحفل  زعم المحدثون ا

ها مطلقا في يلإبالهتمام من لدن علماء العربية، ولم يشيروا 

ينا 
أ
 مؤلفاتهم. وحتى ل نحيد عن هدف الدراسة ارتا

 
ل
أ
نخوض  ا

في جزئيات الظواهر المراد دراستها، بل نقف عند مفاهيمها، 

راث، وبعدها كية في ك تب الت  ثم نعرض لتلك اإلشارات الذ  

للية التي تشغلها في الد  وحوية ُنعر ج على الوظائ ف الن  

حد الت  
أ
برز الد  ركيب، مقتصرين على ا

أ
 ،ارسين المحدثينا

وتية الحديثة، وهو راسات الص  باع طويل في الد   لهكان  الذيو

ن نجيب على 
أ
ساؤلت الت  جملة كمال بشر، وبناًء عليه نحاول ا

تية: ما مفهوم الفونيمات فوق الت  
آ
ركيبية )نبر الجملة، ال

ي مؤلفات ف مالمحهل لها ونغيم، الفاصلة الصوتية(؟ الت  

وائل؟علماء 
أ
ما هي الوظائ ف التي تشغلها هذه  العربية ال

ي حسب -الفونيمات 
أ
حوي على المستوى الن   -كمال بشررا

 للي؟ والد  

اعتماد المنهج الوصفي القائم على  عملال ىقتضاو

ليات الستقراء والتحليل، كونه يسعى 
آ
ستخالص حيثيات لا

اللغوي تلك الظواهر ووظائ فها، واستنباط مالمحها في التراث 

 عند علماء العربية.

وال
 
ظائفه، ومالمحه في التراث مفهوم النبر وو  -ا

 اللغوي

 Stressبر: مفهوم الن   -1

حد الظ  ُيعد  الن  
أ
غوية التي حظيت باهتمام واهر الل  بر ا

دوا مفهومه سانيين المحدثين، حيث حد  بالغ لدى الل  

بسط 
أ
وضوابطه َوَمْوِضَعُه من الكلمة والجملة، وهو في ا

و مقطع إذا قورن ببقية تعريفاته "وضوح نسب  
أ
ي لصوت ا

ك ثر 
أ
و ا

أ
صوات والمقاطع في الكالم، ويكون نتيجة عامل ا

أ
ال

نيس و ، 1من عوامل الكمية والضغط والتنغيم"
أ
ربط إبراهيم ا

عضاء النطق في وقت واحد 
أ
حدوث ظاهرة النبر بنشاط جميع ا

ن تقوى عضالت الوترين
أ
 حين النطق بالمقطع المنبور، كا

ك ثر الص  
أ
وتيين مع المجهور، ويبتعد الوتران عن بعضهما ا

   2وهلم جرا ..مقارنة مع غير المنبور.

بر وينقسم الن   ي بالن  بر إلى قسمين: نبر الكلمة وُسم 

يضا، ويقع هذا بر الد  رفي، وكذا نبر الجملة وُسمي بالن  الص  
أ
للي ا

فيميزها عن غيرها  ،اني على كلمة معينة في الجملةوع الث  الن  

اني، وع الث  ، وسنقتصر في دراستنا على الن  3ركيبداخل هذا الت  

ه ملمحا تمييزيا نستشف منه دللت معينة بحسب كونُ 

و  الس  
أ
غلب الباحثين وظيفة ياق، بخالف ال

أ
ل الذي ل يرى له ا

نه في بعض اللغات تمييزية في الل  
أ
غة العربية تخصيصا، بيد ا

خرى يتوقف عليه 
أ
حيان، وتسمى ال

أ
المعنى في ك ثير من ال

ما الل  ،   Stress languagesهذه اللغات باللغات النبرية
أ
غات ا

خرى التي ل يكون
أ
ى بر الكلمة فيها ملمح دللي فتسم  لن ال

، ولكمال بشر Stressless languagesباللغات غير النبرية 

ز به عن سائر الباحثين في تصنيفه للغة العربية  موقف تمي 



كيبية فوق الفوناميت للية النرحوية ووظائفها الّتر  طرادنور أ                                                                                                  برش كامل عند وادلر

آداب والعلوم الاجامتعية                     2020 - 02العدد  17جملدل ا                                                              370                         جمةل ال

نها لغة غير نبرية على مستوى  ضمن
أ
ى ا

أ
قسام السابقة، فرا

أ
ال

ُة على  الكلمة، إذ ل وظيفة تمييزية دللية لها، ولغة َبْيِني 

ن  
أ
ي ا

أ
ما دللية في بعض المواضع  مستوى نبر الجملة؛ ا له قي 

 4فقط.

 بر عند علماء العربيةمالمح الن  - 2

ن  
أ
ك ثر المحدثين على ا

أ
ك تب التراث  اجتمع موقف ا

بر إذ "ليس خلت كليا من النصوص التي تبين اهتمامهم بالن  

ي  
أ
قدمون ينبرون  لدينا ا

أ
دليل مادي يبين كيف كان العرب ال

ن اللغويين القدماء لم يهتموا بتسجيل هذه 
أ
كلماتهم، ل

ن العرب لم  وهذا 5الظاهرة."
أ
نهم قصدوا ا

أ
ي ل يعني بحال ا

أ
الرا

ن الن  بر في تكن تستخدم الن  
أ
حاة كالمها العادي، وإنما قصدوا ا

ن ُتدرس وُتوضع لها 
أ
نه ظاهرة صوتية وجب ا

أ
لم يتناولوه على ا

ي مدى يصح هذا الزعم؟ وهل ف ،قواعد كباقي الظواهر
أ
إلى ا

وائل؟غاب الن  
أ
ذهان النحاة ال

أ
 بر فعال على ا

وائل  إن  
أ
نظرة فاحصة في ك تب علماء العربية ال

ن إدراكهم العميق لظاهرة لتوحي لك بوجود إشارات ك ث يرة ُتبي 

ن  الن  
أ
خاصة كما  ببا ما جعلهم ل يضعون لها قواعدس بر، إل ا

خرى، من بين تلك اإلشارات على سبيل 
أ
فعلوا بالظواهر ال

 التمثيل ل الحصر:   

رت معناها،  إن   المعاجم تناولت هذه الكلمة وفس 

ي لسان ورد فحيُث وهذا المعنى ل يبتعد عن معناه حديثا، 

وت، يقال نبر الرجل نبرة بر عند العرب ارتفاع الص  العرب: " الن  

إذا تكلم بكلمة فيها علٌو )...( ونبرة المغني رفع صوته عن 

ن معنى النبر في الدرس الحديث يشترك  شك   ، ول6خفض."
أ
ا

مع ما ورد في لسان العرب، من حيث كوُنه ارتفاعا للصوت 

 ووضوحا له.

المسدي تبلور فكرة النبر بوضوح ويبين عبد السالم 

عند ابن سينا الذي عرض له في مواضع ثالثة من مؤلفه، ودل  

ن له وظيفة تمييزية دللية كما له وظيفة نحوية، رغم 
أ
على ا

خرى 
أ
نه في مواضع ا

أ
حيانا بين النبرة والنغمة، إل ا

أ
خلطه ا

يشير إشارات دقيقة تبين حقيقتهما، من ذلك ما قرره في ذكر 

، وسنك تفي في 78 النغم، وهي الحدة والثقل والنبراتمكونات 

هذا المقام بعرض نص جاء في مؤلف ابن سينا تتبلور فيه 

ساني الحديث يقول: "ومن حقيقة النبر كما هو في الدرس الل  

حوال الن  
أ
غم مدية، غير حرفية برات، وهي هيائت في الن  غم الن  ا

نهاية تارة، يبتدئ بها تارة، وتخلل الكالم تارة، وتعقب ال

وربما تك ثر في الكالم وربما تقلل ويكون فيها إشارات نحو 

عطيت هذه النبرات بالحد  
أ
غراض )...(، وربما ا

أ
ة والثقل ال

نه 
أ
حوال القائل ا

أ
خرى من ا

أ
حوال ا

أ
هيائت تصير بها دالة على ا

و 
أ
و تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد ا

أ
و غضبان ا

أ
متحير ا

و غير ذلك، وربما صار 
أ
ختالفها ات المعاني مختلفة بتضرع ا

ن  
أ
برة قد تجعل  الخبر استفهاما، والستفهام تعجبا الن   مثل ا

 9وغير ذلك."

ن سبب عدم تدوين النحاة 
أ
ويرى بعض الدارسين ا

ا يحمل الدارسين على ي  بر كوُنه "لم يؤد دورا تمييزلظاهرة الن  

نه لم يكن يبرز بروزا واضحا 
أ
مالحظته وتدوين قواعده، كما ا

ل تحد ه، مما جعل علماء العربية يسك تون عنه، غير ديُيسه 

نهم لم يكونوا غافلين عن تلك الظاهرة تماما"
أ
، وهذا القول 10ا

دركوا حقيقته التمييزية، 
أ
ن علماء العربية ا

أ
يفتقد للدقة؛ ل

والنصوص المذكورة عن ابن سينا وابن جني خير دليل على ما 

 نقوله.

ن النبر يُ  
أ
عد من المباحث وُيستشف مما سبق ا

ن الت  
أ
نه شا

أ
نغيم كما المستحدثة في الدرس اللغوي العربي شا

تي، إذ لم يحظ بالعناية والهتمام الكافي من لدن علماء 
أ
سيا

نها إشارات قليلة 
أ
العربية، وإن كانت لهم إشارات بارعة، غير ا

حسب -ومتناثرة، ويرجع سبب عدم تدوينها وضبط حدودها 

ي  ي
أ
فضى بر بين الل  إلى اختالف استعمال الن   -را

أ
هجات قديما، ا

حديد ولملمة نسجه، وهذه الحقيقة تؤكدها ذلك إلى صعوبة الت  

هجات العربية الحديثة تختلف اختالفا التجارب اليوم، فالل  

واضحا في استعماله، مما َصُعبت مهمة اإلتيان بقواعد شاملة 

 هجات.لكل الل  

 اللغة العربية عند كمال بشره في بر ووظائفالن   -3

إن غياب الدراسة المستقلة للنبر عند علماء العربية 

عرف على  ب من مهمة الباحثين المحدثين في الت  وائل صع 
أ
ال

 بعضهم إلى اعتماد 
أ
النبر كما كان ينطقه العرب، لذلك لجا

ن له قانونا 
أ
نية في مصر بدعوى ا

آ
نطق مجيدي القراءات القرا

 11ثابتا يخضع له.

 إلى التمثيل من اللغة العربية و 
أ
يضا من لجا

أ
نجد ا

هجات كما في النطق الحالي الفصيحة تارة، والتمثيل من الل  

خذ به كمال بشر وتمام حسان، 
أ
خرى، وهذا ما ا

أ
في مصر تارة ا
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شار إلى خطورة وضع قواعد 
أ
خير ا

أ
ن هذا ال

أ
للعربية  برن  الغير ا

ثر الذي قد يلحقهاالت  نتيجة الفصيحة 
أ
هجات، ن الل  تباي من ا

بر ودراسة التنغيم في العربية الفصحى يقول: "إن دراسة الن  

ن العربية الفصحى لم تعرف 
أ
يتطلب شيائ من المجازفة، ل

ل لنا القدماء شيائ عن هذه الدراسة في قديمها، ولم يسج  

غلب الظن  
أ
ن   هاتين الناحيتين، وا

أ
ما ننسبه للعربية الفصحى  ا

ن  
أ
 كل   في هذا المقام إنما يقع تحت نفوذ لهجاتنا العامية، ل

يامنا هذه يفرض عليها من م بالل  متكل  
أ
غة العربية الفصحى في ا

  12عاداته النطقية العامية الشيء الك ثير."

م الن    بر حديثا إلى قسمين، كما وُقس 
أ
ىا، و نسلفا

أ
بشر  را

ن  
أ
نبر الكلمة ل وظيفة نحوية دللية له في اللغة العربية،  ا

غراض يريدها 
أ
تي لغرض من ال

أ
بخالف نبر الجملة الذي يا

المتكلم، فحين ُيعَمد إلى كلمة داخل التركيب، فيزيد في 

ن يُ  ما،نبرها إنما ذلك لقصد 
أ
و يُ  يءد شؤك  كا

أ
مثلة ىنفا

أ
، ومن ال

نيس في جملة
أ
من قبيل: َهْل َساَفَر  على ذلك ما ذكره إبراهيم ا

فاد َاُخوَك؟ فإذا وقع الن  
أ
بر على جزء معين من هذه الجملة ا

هميتها داخل 
أ
ن الكلمات تختلف ا

أ
فائدة معينة، بحكم ا

بر التركيب وتتفاوت بحسب مقاصد المتكلمين، فإن وقع الن  

كيدها، وإن  (َر افَ سَ )على كلمة 
أ
كان الشك واقعا عليها وُطلب تا

كيد الفاعل، فإن وقع على  (وَك خُ اَ )وقع على كلمة 
أ
ُطلب تا

مس)كلمة 
أ
كيده. (ا

أ
 13وقع الشك على الزمن وُطلب تا

ن    
أ
د ا ك 

أ
خر، حين ا

آ
ورد كمال بشر مثال ا

أ
نبر الجملة  وا

ن  
أ
و المفارقة حسب المواقف والسياقات، وذكر ا

أ
كيد ا

أ
تي للتا

أ
 يا

كيد 
أ
كُل في الصباح عادة(، إن ُاريد بها تا

آ
نا ل ا

أ
قولك: )ا

كيد لنفسه وقع الن  المتكلم 
أ
ردت تا

أ
نا، وإن ا

أ
بر على الضمير ا

َباح)الزمن نبرت كلمة  ت على  (َعاَدًة )، وإن نبرت كلمة (الص 
 
دل

   14بيان سلوك غير اعتيادي.

 العربية عند كمال بشر مواضع نبر الجملة في-4

د كمال بشر بعض المواضع التي يقع فيها الن   بر في حد 

ومقصد المتكلم  ،انطالقا من المقاماللغة العربية الفصيحة 

 15وحال السامع نوجزها فيما يلي:

دوات، إذا وقعت مستقلة يقع الن   -
أ
بر على الحروف وال

و ل           
أ
 كما في الجواب: نعم ا

مالت كما في: فقط، البتة، يقع الن   -  بر على المك 

 فحسب.                              

ول ل في التركيب اإلضافي يقع الن   -  
أ
بر على السم ال

التمثيل، إل إذا كان السم ذا  معهدالقدم،  كرةالثاني مثل: 

همية خاصة، ففي هذه الحال يكون النبر عليه ل على السم 
أ
ا

و  
أ
 ل.      ال

ساليب التحذير والتعجب يقع الن   -  
أ
يضا على ا

أ
بر ا

ساليب 
أ
ن هذه ال

أ
ى ا

أ
ا حتى تقتضي نبرا قوي  والختصاص، ورا

 تحقق مدلولها وغرضها.

بر على العبارات العتراضية في مواقف قد يقع الن   -

نا 
أ
ا ا م 

أ
 ال عَ فَ  -لكَذ  ُت ْد كَ وقد اَ  -خاصة كما في قول: ا

َ
لي  ةَ قَ ال

مرِ 
أ
 .بال

فعال المساعدة، والناقصة إذا ُاريد يقع الن   -
أ
بر على ال

كيد وبيان الهتمام.
أ
 بها غرض ما، كالتا

لة ل بد   
أ
شار  في ختام هذه المسا

أ
ن نشير إلى ما ا

أ
ا

ن 
أ
د ا ك 

أ
حمد مختار عمر حين ا

أ
قعيدية لإليه ا بر لن  المحاولت الت 

ل ينبغي التسليم بشموليتها، ول اإلقرار بدقتها دقة متناهية، 

ن  
أ
الخروج عنها ل يعد  بل هي قواعد تقريبية وجزئية، كما ا

ضف، 16كالخروج عن قواعد النحو
أ
ن   لىإ ا

أ
وضع  ذلك ا

قواعده، وإلحاقها بقواعد اللغة العربية تشكل مجازفة حقيقية 

ثير وتنوع الل  
أ
 هجات العامية.كونه يقع تحت تا

نواعه ووظائفه، ومالمحه عند النحاة:الت  -ثانيا 
 
 نغيم ا

نواعهمفهوم الت  -1
 
 نغيم وا

و موسيقى الكالم   الت   
أ
بسط Intonationنغيم ا

أ
في ا

ثناء الكالم" 
أ
، ول 17مفاهيمه هو " ارتفاع الصوت وانخفاضه ا

ن  
أ
ي ا

أ
غراض، ا

أ
ه تغير في مستوى يكون ذلك إل لغرض من ال

مكن 
أ
صوات صعودا ونزول طبقا لغرض المتكلم، وا

أ
نطق ال

مر على التساؤل ههنا عن الفرق بينه وبين الن  
أ
بر فقد ُيشَتبه ال

ن  ك ثير من الناس، والفرق يكمن ف
أ
بر إيضاح نسبي : الن  ي ا

ن يقع على كلمة في 
أ
و ا

أ
لمقطع من المقاطع في الكلمة، ا

حرى هو 
أ
و بال

أ
التركيب، وهو عامل من عوامل حدوث التنغيم ا

شمل إذ يحتوي على جزء منه، بينما الت  
أ
عم وا

أ
نغيم يعد ا

خرى تضاف إلى النبر كهيائت التراكيب، ومواقفها 
أ
عوامل ا

ن  18اق(ومقاماتها الخارجية )السي
أ
التنغيم يكون  ، يضاف إليه ا

و خفضه بينما الن  
أ
بر ل يكون إلى برفع الصوت برفع الصوت ا

 نسبيا.
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 نغيم في ك تب علماء العربيةالت   -2

ن   
أ
ثر للتنغيم في زعم ك ثير من الدارسين ا

أ
ه ل ا

نا عن علماء العربية، وهذا القول يلإالنصوص التي وردت 

ظرة الجزئيةويدل على ة، ق  يفتقد للد   ، غويراث الل  لك تب الت   الن 

ر ما ورد في المعاجم من قولهم: "نغم النغمة: فس  وإل كيف نُ 

جرس الكلمة وُحسن الصوت والقراءة وغيرها، وهو َحسن 

اظر في هذا  ،19النغمة والجمع نْغم )...( وكذلك َنَغٌم..." فالن 

 ره المحدثون اليوم.النص يجد تناسبا بينه وبين ما يقر  

نفا من تبلور فكرة  
آ
شرنا إليه ا

أ
ن نشير إلى ما ا

أ
وضروري ا

: "من مكونات الخطابة، يقولالتنغيم عند ابن سينا في مؤلفه 

يضا وظائ فه التمييزية  20قل والنبرات"غم الحدة والث  الن  
أ
ن ا وبي 

 ،الدللية من خالل ما تقوم به النبرة داخل التركيب الكالمي

  21مكونا من مكوناته. والتي ُتعد  

ورده كمال بشر من  
أ
يضا ما ا

أ
ومن بين اإلشارات ا

ن إدراك علماء العربية لحقيقة التنغيم ووظيفته، نصوص تبي  

نا في تدوينه، ورسم حدود واضحة ءعلما الحظ  وإن لم يحالف 

خرى من بينها:
أ
 22ترتقي به إلى مصاف الظواهر اللغوية ال

حمد )  
أ
مه الخليل بن ا ه ( من دراسة للبحور 175ما قد 

وزانها معتمدا على تنو  ق  الشعرية بلغت الد  
أ
ع ة، حيث وضع ا

عن وعي وإدراك بتلك  بحر، وهو ما ينم   النغمات الخاصة بكل  

ن  
أ
ه التلوينات الموسيقية التي تكسو المنطوق في الشعر، غير ا

ن من تقديم فكرة عامة عن التنغيم ووظائ فه، ومنه لم يتمك  

 وضوابط تك فل له فضل السبق في دراسته.وْضع حدود 

يضا ما ورد في باب الندبة وكيف
أ
دائها ومن ذلك ا

أ
ية ا

ن   ه180نطقا يقول سيبويه)
أ
المندوب مدعو، ولكنه  (: "اعلم ا

ن  
أ
لف، ل

أ
خر السم ال

آ
لحقت في ا

أ
 متفجع عليه، فإن شئت ا

نهم يترنمون بها"
أ
ن  والر  ، 23الندبة كا

أ
 :معنى قوله اجح ا

نهم يكسونها بتلوين موسيقي يبين حال المتكل   ،مونيترن  
أ
م ا

 عه. وتفج  

دق  
أ
ورده ابن جني  ما ددفي هذا الص   ما يمكن إيراده وا

أ
ا

ه ( في باب حذف الصفة ودليل الحال عليها، يقول: 392)

ت الحال عليها، وذلك فيما حكاه 
 
"وقد ُحذفت الصفة ودل

ليل صاحب الك تاب من قولهم َسير عليه ليل، وهم يريدون 

ن  
أ
هذا إنما ُحذفت فيه الصفة لما دل  من الحال  طويل، وكا

ن  
أ
ك ُتحس  من كالم القائل لذلك من على موضعها، وذلك ا

التطويح، والتطريح، والتفخيم، والتعظيم ما يقوم مقام قوله: 

ملته، 
أ
نت تحس  هذا من نفسك إذا تا

أ
و نحو ذلك، وا

أ
طويل ا

ن تكون في مدح إنسان والثناء عليه،
أ
فتقول: كان  وذلك ا

:هللا( هذه الكلمة، وتتمكن  رجال، فتزيد في قوة اللفظ )ب وهللا

و 
أ
ي رجال فاضال ا

أ
في تمطيط الالم وإطالة الصوت بها وعليها، ا

و كريما..."
أ
، هذه اإلشارات تك في لدحض حجة 24شجاعا ا

 نغيم البتة.حاة لم يعرفوا الت  الن   القائلين إن  

 نغيم عند كمال بشرالت   -3

ن   واهر نغيم وعالقته بالظ  كمال بشر حقيقة الت  بي 

ه كاًل تنتظم تحته جملة من الظ  وتي  الص   خرى، إذ عد 
أ
واهر ة ال

خرى كالن  الص  
أ
صوات، ويتم  وتية ال

أ
تحديد  بر، ومطل بعض ال

وتية في نهاية الجمل، وانطالقا من إطاره بالفواصل الص  

ن به تتلو   ،ى واحد هو التنغيماجتماع هذه الظواهر تحت مسم  

، 25العبارات والجمل بناء على مواقف ومقاصد المتكلمين

فترتفع النغمة وتنخفض لغرض معين يريده المتكلم تعبيرا عن 

ر،  مر معين )كالتزج 
أ
حالته النفسية، وعن موقفه من ا

بشر في كمال ا(، وقد اعتمد جر   والسخرية، والتعجب...وهلم  

وعلى بعض  ،حيناهجات المصرية نغيم على الل  دراسة الت  

مثلة من العربية الفصيحة التي تتجس  
أ
ن الكريم ال

آ
د في القرا

خيرا إلى تقسيم النغمات إلى 
أ
خر، وانتهى ا

آ
والشعر حينا ا

خر نغمة منبورة في الت  قسمين معياره الن  
آ
ركيب ظر في ا

 26الكالمي:

 
 
د كمال بشر حد   falling toneغمة الهابطة: الن   -ا

شار إلى الجمل المواضع التي يك ثر فيها 
أ
هذا الضرب، فا

ة من حيث المعنى، وكذلك الجمل التقريرية وهي الجمل التام  

دوات خاص  
أ
ة مثل: محمود فين؟، الجمل الستفهامية با

مر ونحوه مثل: اخرج بره... 
أ
 الطلبية التي تحتوي على فعل ا

وتسمى بالصاعدة  Rising toneغمة الصاعدة: الن   -ب

الجمل  ى في مواضع خاصة منها:ل  لصعودها في نهايتها، وتتج

و ل: مثل: محموٌد 
أ
الستفهامية التي تكون اإلجابة عنها بنعم ا

قة غير تامة المعنى  يضا في الجمل المعل 
أ
في البيت؟  وتظهر ا

رط، مثل: )إذا جيت، نتفاهم(، ففي هذه  كما في جملة الش 

ول منها، 
أ
خيرة تكون النغمة الصاعدة في الجزء ال

أ
الجملة ال

خرها لتمامه.
آ
 لعدم تمام المعنى، وتكون النغمة الهابطة في ا
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 نغيموظائف الت   -4 

إن تلك التلوينات الموسيقية التي تكسو الكالم ل  

ن   ظان   تكون بحال دون فائدة، ول يظن  
أ
تي لمجرد الت   ا

أ
نغيم يا

ا في عملية التبليغ، جد   تزيين الكالم فقط، بل هو عنصر مهم  

حيان، ول تك تمل ف كما قد يتوق  
أ
عليه المعنى في بعض ال

ديتها نطقا بنغماتها ونبراتها، ومن ثمة 
أ
ا تا حسن 

أ
الجملة إل إذا ا

دوار جم  كان له)للت  
أ
ة في المنطوق، وذكر تمام نغيم( وظائ ف وا

حسان، وكمال بشر، وغيرهما وظائ فه المختلفة في اللغة 

برزها: 
أ
 27العربية، وفيما يلي بيان ل

 
 
ساس، فبالت   نحوية:الوظيفة ال -ا

أ
نغيم وهي وظيفته ال

نماط الجمل والعبارات، والتمييز 
أ
نتمكن من التفريق بين ا

بين الجمل الخبرية والتقريرية والستفهامية، وتفصيل ذلك: 

ن  
أ
و الخبرية تنتهي بنغمة هابطة كدليل على  ا

أ
الجمل التقريرية ا

ما الستفهامية فنغمتها صاعدة وهي تدل  
أ
على  اك تمال معناها، ا

عدم اك تمال المعنى، خصوصا تلك الجمل الستفهامية التي 

و ل،   :تخلو من حروف الستفهام وتقتضي اإلجابة عنها ب
أ
نعم ا

مثلة على ذلك:
أ
ن نذكر ا

أ
 وضروري في هذا المقام ا

ها؟، ُقلُت بهرا    عدد النجوم قول الشاعر: قالوا: ُتحب   

 والحصى والتراب

ي ُّ ومنه قوله تعالى: "
َ
أ ُُّّنلَِّب ُّٱَُّهاَيَٰٓ َحلَّ

َ
ُّأ ٓ َُّما ِمح َر  ُُّتح حُّٱلَِم لََكَُُّّّۖللَّ

ۡزَوَِٰجَكَُّۚوَُّ
َ
حُّٱتَبۡتَِِغَُّمرَۡضاَتُّأ ورُّٞرَِّحيٞمُُّّّللَّ  01 " التحريم١َغفح

ية الكريمة
آ
ف توق  تعري البيت الش  وكذا في  ،ففي ال

ها على تبتغي، وكلمة ُتحب   معرفة الستفهام الحاصل في كلمة

 كيفية 
أ
على عدم اك تمال الكالم،  الصاعدة التي تدل  داء النغمة ا

مه المفس   ون من تقديرات لحرف غوي  رون والل  ورغم ما قد 

تحب  
أ
 تبتغي؟، ا

أ
ها؟( لكن يبقى التنغيم ركنا رئيسا الستفهام )ا

نماط.
أ
عرف على مثل هذه ال  في الت 

داة ك ثيٌر 
أ
ومثل هذه الجمل التي ُيستفهم بها من غير ا

عرف عليها هو تلك هجات العاما في الل  جد   ية، والفيصل في الت 

 النغمة التي ترافقها. 

يضا في الجمل الشرطية، 
أ
وتظهر وظيفته النحوية ا

ن  
أ
جملة الشرط جملة غير تامة المعنى وتحتاج إلى  فمعلوم ا

لذلك كانت مصاحبُتها بنغمة صاعدة ضروريا لمعرفة  ،جوابها

صحبناه بنغمة ها
أ
رط ا بطة دليال نمطها، فإذا جئنا بجواب الش 

ن  
أ
التنغيم في  على اك تمال المبنى والمعنى، وزعم كمال بشر ا

ي دورا يشبه دور الفاصلة والنقطة، مثل هذه الجملة يؤد  

مارة على مواصلة الكالم 
أ
ولى ا

أ
حيث تعقب الفاصلة الجملة ال

 28نغمة هابطة(.)بنقطة )نغمة صاعدة( وينتهي الكالم 

بواب النحوية التي تحتاج إلى
أ
ك ثر  ومن ال

أ
تفسير ا

باب  نغيم(علمية  بالعتماد على موسيقى الكالم )الت

كرم الناس  -العرَب -الختصاص، فجملة من قبيل: نحن 
أ
ا

رها النحاة تفسيرا مقبول، فقالوا  خالقا فس 
أ
كلمة العرب  ن  إا

ن  
أ
كرم يجوز اإلخبار بها،  منصوبة على الختصاص، ل

أ
كلمة ا

هم  
أ
مارات التحليل،  لكن رغم ذلك: "فقد فاتهم ا

أ
مارة من ا

أ
ا

 صف بها هذا المنطوقونعني بها تلك السمات الصوتية التي يت  

utterance  فهذه الجملة بتحليلها السابق وفي موقفها ،)...(

المعين يصاحب نطقها نغمتان مختلفتان، وإن كانتا 

ول 
أ
ولى منهما تصاحب الجزء ال

أ
متصلتين غير منفصلتين، ال

ن   ذلك النوع الذي يدل  من المنطوق، وهي من 
أ
الكالم  على ا

لم ينته بعد، وهي ما تسمى بالنغمة الصاعدة، ويصاحب هذه 

 strongالنغمة في هذا الموقف وقفة خفيفة ووقوع نبر قوي 

stress   ما  على كلمة العرب، دللة على اهتمام خاص
أ
بها، ا

النغمة الثانية فتصاحب الجزء الباقي من الجملة، وهي من 

ن الكالم قد انتهى، وتسم   ط الذي يدل  ذلك النم
أ
ى على ا

  29بالنغمة الهابطة."

ن  
أ
بواب النحوية ل  ويضيف كمال بشر ا

أ
ك ثيرا من ال

ة ما لم "ننظر في هيائتها الصوتية، وما يمكننا تحليلها بدق  

بواب )...( 
أ
يلفها من ظواهر تطريزية مميزة لها، من هذه ال

فعال التحذير واإلغراء والندبة والنداء 
أ
سماء ال

أ
والستغاثة وا

ساليبها جميعا ل يمكن تحليلها تحليال دقيقا، ول  وغيرها، إن  
أ
ا

يمكن فهمها فهما سليما إل بربطها بمقاماتها الجتماعية التي 

م ومخاطب تربطهما عالقة تنتظم اتصال مباشرا بين متكل  

مخصوصة، تقتضي إلقاء الكالم بتلوينات موسيقية تفصح عن 

نماط من التنغيم مضمون 
أ
الرسالة، هذه التلوينات هي ا

تي: يا دمحم، هذا   30خاصة..."
آ
ن تنظر في المثال ال

أ
ولك ا

فقد  ،غمات التي تصاحبهالنداء، تختلف دللته بناء على الن  

حذير، وقد ُيعنى به معناه عجب، وقد ُيراد به الت  ُيراد به الت  

صلي وهو الن  
أ
المعنى المراد إل  امع تحديدداء، ول يتسنى للس  ال

دية المنطوق من طرف المتكل  
أ
دية سليمة، وتلوينه بتا

أ
م تا
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غمات بما يتالءم والمقاَم المشترك بينه وبين بمختلف الن  

 امع، كما يستجيب لمقصده. الس  

اختالف المواقف في  ييؤد  الوظيفة الداللية:  -ب 

راء بين الناس، وكذا اختالف الحالت  ،الحياة
آ
وتتعدد ال

خر، 
آ
كيفية إلقاء الكالم  دإلى تعد  النفسية من شخص ل

مر وتنغيمه، لذلك كان الت  
أ
يختلف عن  اعبير عن موقف الرفض ا

التعبير بقبوله، وكذا يختلف حال الزجر والتهكم عن حال 

الغضب والتعجب، وهكذا، وإذا ما رمنا تحديد تلك الحالت 

التي تكون في  -من نبر وتنغيم-نظرنا في التلوينات الموسيقية 

المنطوق، كما ننظر إلى تلك الظواهر غير اللغوية التي 

تصاحبه كالتعبيرات الجسمية مثال، ولبيان ذلك نورد هذا 

دة خ(، هذه العبارة تستعمل في مواقف متعد  يْ ا شَ المثال: )ل يَ 

يضا إذ تستعمل في مقام الت  
أ
عجب، وفي مقام ومتناقضة ا

 .31الغضب، وفي مقام اإلعجاب والسخرية في الوقت نفسه

عبير عن الغضب اصطبغت بنبر ريد بها الت  فإن اُ 

وتنغيم يدل على ذلك، وصاحبتها تعبيرات جسمية ك تقطيب 

ريد بها تعجب صاحبها رفع 
أ
الوجه مثال، وإن ا

 ا. جر   للحاجبين...وهلم  

برز وظيفتين للتنغيم، وقد 
أ
تضاف إليه وظائ ف هذه ا

خرى كالوظيفة الجتماعية التي تتعلق بطبقات المجتمع 
أ
ا

عرف على هذه  ومستواهم الثقافي، إذ له دور بارز في الت 

ديتها 
أ
داء النطقي، وتباين تا

أ
الطبقات بحكم اختالفها في ال

   32لموسيقى الكالم.

ي 
أ
ول تشتمل اللغة العربية على الوظيفة المعجمية، ا

 33غيم بين معاني الكلمات خالفا لبعض اللغاتق التنل يفر  

التي يكون فيها للنغمة دور حاسم في التفريق بين معاني 

 34الكلمات.

ن ننو   
أ
ن  وفي ختام حديثنا عن التنغيم ل يفوتنا ا

أ
 ه إلى ا

التنغيم حديثا ُرسمت حدوده وقواعده بناء على دراسة بعض 

عم،.اللهجات )عدن، القاهرية.
أ
غلب ال

أ
كما ُاشير إليه  .( في ال

إشارات قليلة في اللغة العربية الفصيحة المتمثلة في الشعر، 

نية، وعليه ل يمكن التسليم بشمولية تلك 
آ
يات القرا

آ
وبعض ال

ي  
أ
حوال، لذلك لم يتطر   النتائج با

أ
ق إليه بعض حال من ال

شار )الباحثين 
أ
نيس(، وا

أ
ن   همبعضإبراهيم ا

أ
دراسته في  إلى ا

ثير اللغة العربية الفصي
أ
حة الحالية تعد  مجازفة، نتيجة التا

 اللهجي الذي قد يلحقها.

نواعها ووظائفهاا -ثالثا
 
 لفاصلة الصوتية ا

 مفهوم الفواصل الصوتية -1

نها "مجموعة  
أ
ف الفواصل الصوتية على ا ُتعر 

خرى كالنبر والتنغيم، 
أ
ل ظواهر ا الظواهر الصوتية التي تشك 

طبيعة التركيب وماهيته تلوينا موسيقيا خاصا بالمنطوق يحدد 

، Pouseالسك تة و، Stopهذه الفواصل هي الوقفة  ،ودللته

خذ النفس( وكلها ذات خطر وبال في صحة 
أ
والستراحة )ا

داء الصوتي وتجويده وفي التحليل النحوي والدللي 
أ
ال

  35 للتركيب."

مرين هما:
أ
 يشير هذا القول إلى ا

نواع ثالثة هي: الوقفة،  إن  -
أ
الفواصل الصوتية ا

والسك تة، والستراحة وهي تختلف من حيث الموقع داخل 

 التركيب.

كما يعكس دور هذه الفواصل الصوتية، ووظيفتها  -

 النحوية والدللية داخل التركيب.

ره كمال بشر حين يعرض لقيمة الفواصل هذا ما يقر  

ة ها بالظواهر الصوتيالصوتية وموقعها من التركيب، وعالقت

خرى، وتضافرها لغرض
أ
التعبير عن المعنى الدقيق الذي  ال

ى الرسالُة يريده المتكلم فيحصل بذلك الفهم اإلفهام، وُتؤد  

نواع 
أ
كاملة مبنى ومعنى، وفيما يلي بيان لماهية تلك ال

 المذكورة وموقعها من التركيب، وكذا وظائ فها النحوية الدللية.

نواع الفواصل ال -2
 
صوتية وقيمتها النحوية ا

 والداللية

 
 
: ول تكون إل عند تمام الكالم معنى ومبنى الوقفة -ا

تي هذه الوقفة ومعها نغمة 
أ
مطابقا للغرض وللمقام، ههنا تا

ن نرمز لها بسهم نازل  هابطة
أ
سفل ويمكن ا

أ
دليال على تمام لال

الكالم واك تمال معناه، ويرمز لها في الك تابة بنقطة ).(، وعادة 

نها تامة المعنى، ول يجوز 
أ
ما تكون في الجمل التقريرية ل

وقوعها في مواضع يكون فيها المعنى والمبنى غير كاملين، فال 

تقع بين المضاف والمضاف إليه، ول بين النعت والمنعوت 
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و بين الفعل وفاعله، ول بين يستثنى النعت الم)
أ
قطوع(، ا

  36ا.جر   اسم اإلشارة وبدله المعرف )بال (...وهلم  

دنى منها زمنا، السك تة -ب
أ
خف من الوقفة وا

أ
: وهي ا

وهي ُتْنِبؤ على اتصال الكالم السابق بالالحق، بحيث ل 

ن نرمز لها ينفصل عنه، وُتصحب بنغمة صاعدة 
أ
ويمكن ا

تمام الكالم، وعالمتها الك تابية كدليل على عدم  بسهم صاعد

جزاء 
أ
نها تفصل بين ا

أ
هي الفاصلة )،(، وليس المقصود ا

الكالم، وإنما هي فاصلة نطقا فقط، وواصلة بناء ومعنى، 

تي عند 
أ
لذلك تسمى بالفاصلة الواصلة، وإذا كانت الوقفة تا

نها تقع في 
أ
ي ا

أ
تي عكس ذلك، ا

أ
تمام الكالم، فإن السك تة تا

المتكاملين، كما في الجمل الشرطية، الجمل ذات الشقين 

ُه َمْخَرًجا" الطالقففي قوله تعالى: "
 
ِق الل  َه َيْجَعل ل  ،02َوَمن َيت 

ي بين لفظ )هللا( والفعل 
أ
تقع السك تة بين الشرط وجوابه، ا

 )يجعل(.  

وكذا كل جملة احتوت على روابط من قبيل بينما، 

نتم.لما، لول، كلما.
أ
ا ُمؤِمنين" ، .قال تعالى: "لول ا لكن 

 
أ
َُّنبَاتًاَُُّّفَتَقبَّلََها "، ومنه قوله تعالى 31سبا ۢنَبَتَها

َ
َُّوأ َُّحَسٖن ُّبَِقبحوٍل َرب َها

َُّۖ َهاَُّزَكرِيَّا
لَ ََّماَُّدَخَلَُّعلَيَۡهاَُّزَكرِيَّاَُّحَسٗناَُّوَكفَّ َُُّّۖلِۡمۡحَراَبُّٱُكح وََجَدُِّعنَدَهاُّرِزٗۡقا

ُّلَِكَُّهََٰذاَُّۖ َٰ َّنَّ
َ
ُّأ ََٰمۡريَمح َوُِّمۡنُِّعنِدُّقَاَلَُّي َُِّۖٱقَالَۡتُّهح ُُّّّللَّ َُّٱإِنَّ ُُّّّللَّ َُّمنُّيََشآءح قح يَۡرزح
ل عمران ٣٧بَِغۡۡيُِِّحَساٍبُّ

آ
 .37" ا

 اسم اإلشارة، -
أ
قد تقع سك تة خفيفة بين المبتدا

لف والالم، كما في قوله تعالى: "ذلَك 
أ
ف بال  والخبر المعر 

"، ودليل هذه اإلمكانية وجود ضمير الفصل في تاُب الك ِ 

ن يقول 
أ
راد ا

أ
نما ا

أ
مواضع من هذا القبيل "ذلَك هو الَفوُز"، وكا

يضا دور السك تة.
أ
ن ضمير الفصل يؤدي ا

أ
 ا

يضا في الجمل الستدراكية قبل "لكن وبل" في -
أ
تقع ا

كدا.  
أ
 مثل قولك: بلغني ذلك، لكن لست متا

ن  تقع الس   -
أ
العرب  ك تة بعد القول وحكايته، ونبه إلى ا

رت عن هذه السك تة بك ، فلول السك تة الفاصلة عب  سر همزة إن 

 "نطقا لفتحت همزة إن  
أ
مثلة ذلك قراءة من قرا

أ
ُُّۥَّٓربَّهحُُّّفََدعَُّ . من ا

ُّفَُّ َُّمۡغلحوٞب َّن ِ
َ
ي بكسر همزة إن  10 " القمر ١٠ُّنتَِصُّۡٱأ

أ
ل بفتحها  ، ا

مر بوجود كما في باقي القراءات، ويفس  
أ
ر كمال بشر هذا ال

  ن مضمون، جاءت لتبي  سك تة قبل إن  
أ 
( ن )إن  الدعاء، وكا

ما قراءتها بالفتح فال يمكن 
أ
وقعت في بداية جملة تفسيرية. ا

تقدير هذه السك تة معها بدليل موقعها اإلعرابي الذي يقتضي 

37ُّربطها بما قبلها. 

ك تة بين النعت المقطوع ومنعوته، ومعلوم تقع الس  -

ن  
أ
في ُعرف النحاة يمثل النعت المقطوع جملة مستقلة مكونة  ا

حمَد 
أ
 محذوف وخبره، كما في قولك: مررت با

أ
من مبتدا

ن  
أ
ك قلت: هو الكريُم، وقد تكون بالنصب على الكريُم، وكا

ما كمال 
أ
خص  الكريَم، ا

أ
و ا
أ
عني ا

أ
الختصاص، ويكون التقدير: ا

يه يمكن تلخيصفشر ب
أ
تي: را

آ
 38على النحو ال

ياق الواحد يقتضي وجود وجه إعرابي واحد الس إن  

ن  
أ
وجه  ووجه واحد من النطق، إذ ل يمكن بحال ا

أ
تتعدد ال

ف وإلى لسياق واحد وموقف واحد، وإل صرنا إلى التعس  

ن 
أ
ويل، لذلك ينبغي في هذه الحال ا

أ
اإلسراف في التقدير والتا

نعتمد الخواص الصوتية لتفسير تلك الختالفات، ومنه 

ة، والدليل وجود فالنعت الم ل جملة مستقل  قطوع ل يشك 

سك تة بين قولك: َمَرْرُت بزيٍد وقولك: الكريُم، هذه الخاصية 

ن  
أ
خرجت كلمة الكريم من باب النعت، بدليل ا

أ
 هي التي ا

عت الصطالحي ل تكون معه السك تة البتة.  الن 

عت المقطوع ليس جزًءا من جملة  وبناء عليه فالن 

خر، 
آ
إنما هي وحدة لغوية بها يتم الكالم في محذوف جزؤها ال

الموقف المناسب )...(، والجملة ذات العنصر الواحد غالبا ما 

ترتبط نحويا بجملة سابقة خاصة جمل الستفهام وهذا هو 

نه جواب لسؤال سائل. وهذه 
أ
حال النعت المقطوع فكا

 
أ
ن ُتظهر المبتدا

أ
ها صاحب التصريح قائال: " ولك ا قر 

أ
الحقيقة ا

عني التاجَر، والفعل،
أ
ن   وتقول: هو التاجُر وا

أ
ه على تقدير كا

و من تعني؟"
أ
 39سؤال سائل يقول: من هو؟، ا

يضا في 
أ
همية التي تك تسيها السك تات ا

أ
ول تخفى ال

وجه المتعددة 
أ
توجيه اإلعراب، خاصة تلك التركيبات ذات ال

ن  
أ
الجانب النطقي  من اإلعراب هذا من ناحية الك تابة، بيد ا

ر تعد   د يقتضي وجها واحدا في المقام الواحد، فكيف نفس 

وجه اإلعرابية للتركيب الواحد؟ 
أ
 ال

مثلة لهذا الضرب نك تفي بعرض واحد 
أ
يقدم كمال بشر ا

َٰلَِكُّ ١ُّالٓمُّٓ منها: يقول تعالى:" ُّٱَُّذ ُّهحٗدىُّل ِلۡمحتَّقنَِيُُّّلِۡكَتَٰبح ُّفِيهِِۛ ََلَُّريَۡبَۛ
وجه ،2-1 " البقرة ٢

أ
ية الكريمة ا

آ
مختلفة من  اإن لهذه ال
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مكننا بناء على وضع الفواصل الصوتية معرفة كل 
أ
اإلعراب، ا

تي: 
آ
وجه على النحو ال

أ
 40وجه منها، هذه ال

ذلك الك تاب.   ل ريب.   فيه هدى للمتقين: في هذه  -

يات تفصل بينها سك تات، والنقاط تفيد 
آ
الحال وجود ثالث ا

 إعرابها كماالجمل عن بعضها، ويكون  تمام الكالم واستقالل

 وخبر، ل ريب: ل النافية للجنس 
أ
يلي: ذلك الك تاب: مبتدا

 مؤخ  واسمها، فيه هدى للمتقين: خبر مقد  
أ
ر م )فيه(، ومبتدا

 )هدى( للمتقين جار ومجرور متعلقان ب  )هدى(.

ذلك الك تاب. ل ريب فيه. هدى للمتقين: ثالث   -

ن  
أ
ولى غير ا

أ
يات كما في الصورة ال

آ
تركيبها وإعرابها ومعناها  ا

 
أ
تي: ذلك الك تاب مبتدا

آ
وخبر، يختلف، وإعرابها على النحو ال

ريب فيه: ل النافية للجنس واسمها وخبرها، وهي إما  ل

و في محل رفع خبر ثان ل  )ذلك(. هدى ل
أ
نفة ا

أ
لمتقين: مستا

ه محذوف، للمتقين متعلق ب  )هدى(.
أ
 خبر مبتدا

ذلك الك تاب ل ريب فيه.    هدى للمتقين: هذا وجه -

وجه السابقة إعرابا وتركيبا، ويكون 
أ
ثالث يختلف عن ال

و عطف بيان )الك تاب(، ل ريب 
أ
 وبدل ا

أ
اإلعراب كما يلي: مبتدا

 صالات  فيه جملة خبرية ل  )ذلك( وفي هذا الجزء يكون هناك 

لرتباط الكالم ببعضه معنى وإعرابا، فال توضع النقطة  صوتي

كدليل على انتهاء الكالم. هدى للمتقين تعرب كما ُاعربت في 

وجه السابقة.
أ
 ال

و سرقة  االستراحة: -ج
أ
خذ النفس، ا

أ
يضا با

أ
وتسمى ا

النفس، وهي وسيلة صوتية تمنح الكالم خاصية الستمرارية، 

قل من الوقفة والسك تة زمنا، بل إن  
أ
و  وهي ا

أ
سوء استعمالها، ا

و سك تة في مواضع ل تقتضي ذلك. 
أ
إطالتها يجعلها وقفة، ا

   41يلي: فيماوتتلخص مميزاتها 

 والسك تة ل ضابط يضبطها كما في الوقفة - 

 تطالتحتاج لخبرة ودربة حتى يتسنى تفعيلها وإل  -

و سك تة.المدة معها فتتحو  
أ
 ل إلى وقفة ا

ف تفعيلها على مدى إحاطة المتكلم وفهمه يتوق   -

 لقواعد اللغة.

ن  
أ
خرا ا

آ
للتنغيم، وللفاصلة للنبر، و وعليه تبين ا

خر افي المنطوق، ودور  ابارز  االصوتية، دور 
آ
وجه  ا

أ
في تفسير ال

اإلعرابية المتعددة للتركيب الواحد، لذلك كان من الواجب 

مر وضع رموز 
أ
ي دراسة تركيبية، كما يستوجب ال

أ
مراعاتها في ا

نواع وفروع، حتى يتسنى 
أ
خاصة بها، وما ينضوي تحتها من ا

عرف عليها. للقر    اء الت 

 خاتم ة

ن نلخ   
أ
مكننا ا

أ
ص جملة بناًء على ما سبق ذكره ا

قاطإليها  لتائج المتوص  ن  ال تي في الن 
آ
 : ةال

نغيم نبر والت  الركيبية )ُتعد الفونيمات فوق الت   - 

وتية المستحدثة من وتية( من المباحث الص  والفاصلة الص  

كظاهرة حيث استقالليُتها، حيث ُوِضعت لها ضوابط وُدرست 

مستقلة، وهذا ل ينفي بحال عدم معرفة القدماء لها،  صوتية

دركوا ُكنههاوإنما 
أ
خرى )مطل  اعنهوعبروا  ا

أ
بمصطلحات ا

غم...(، وتناثرت إشاراتهم لها في ك تب النحو الحركات، الن  

ن  والبالغة
أ
خذ طابع الستقاللية،تلك اإلشارات ل ، على ا

أ
 م تا

هجي لها قديما، لذلك د الستعمال الل  والسر  في ذلك هو تعد  

حاة ضبطها ورسم نسجها.       ر على الن   تعذ 

نغيم من الت   إنكار فكرة إدراك علماء العربية لكل   إن   -

دل  والن  
أ
بر قول تفنده نصوص صريحة وردت عنهم، وليس ا

على ذلك من تلك التي وردت عند ابن جني في باب حذف 

م، وهي غيرهالصفة، وكذا ما ورد عن ابن سينا والفارابي و

وظائ فها  إدراكإلى  هذه الظواهر، معرفةإشارات تجاوزت 

  .قحوية والدللية على مستوى المنطوالن

ي القائل بعدم د يقف كمال بشر موقف المفن   -
أ
للرا

نغيم عم  وجود نصوص تراثية تشير للت 
أ
غلب ال

أ
 ، فنجده في ال

ن. ،يشيد
أ
ا  ويذكر نصوصا وردت عن علماء العربية في هذا الش 

كيبية كاًل متكامال  - ل الفونيمات فوق التر  ُتشك 

ق غاية يصطبغ بها الكالم المنطوق في سياق معين ليحق  

شريفة هي الفهم واإلفهام، ومعرفة دورها مرهون بمراعاة 

ن يعيننا 
أ
نه ا

أ
السياق الذي قيلت فيه، ومعرفة هذا الدور من شا

اسة في تفسير ك ثير من المسائل اللغوية التي تحتاج إلى در 

ويل المتكلف.
أ
ك ثر واقعية بعيدا عن التا

أ
 ا

الضوابط الموضوعة من طرف المحدثين  ُتعد   -

عموما، وكمال بشر خاصة معايير نسبية فقط يستدعي 

ن  
أ
تلك المعايير  تطبيقها بحذر على اللغة العربية الفصيحة، ل

حيان، ول اعُتمد فيها على الل  
أ
هجات الحديثة في ك ثير من ال
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حد
أ
ن   يخفى على ا

أ
هجي لهذه الظواهر الستعمال الل   من الناس ا

يختلف ويتنوع، وهذا التنوع يسقط إمكانية تعميم تلك 

ن الكريم. والسبيل 
آ
القواعد على العربية الفصيحة، خاصة القرا

ك ثر تماشيا مع العربية الفصحى هو اعتماد 
أ
إلى وضع ضوابط ا

قرب للنطق 
أ
نية، كون هؤلء ا

آ
نطق مجيدي القراءات القرا

لصحيح للغة، إذ ُرويت لهم بالمشافهة الدقيقة لوعيهم ا

ن الكريم بسبب النطق الخاطئ.    
آ
 بخطورة ما قد ينجر على القرا

انفرد كمال بشر عن غيره من الدارسين بجملة من -

راء تخص  هذه الظواهر الص  
آ
همية التي تشغلها ال

أ
وتية منها، ال

مواضع، وتية في توجيه اإلعراب في بعض الالفاصلة الص  

ى الن  
أ
عت المقطوع الذي يرى فيه غير ما را حاة من جعله كالن 

و  ؤ ة جز جملة مستقل  
أ
ن   غيرل محذوف، ها ال

أ
كمال بشر يرى  ا

ن  سرا إياه تفسيرا صوتيا،خالف ذلك مف
أ
 ركيبالت  فيرى ا

وجود سك تة قبل النعت المقطوع، هذه السك تة  يقتضي

ن  
أ
النعت المقطوع جواب على سؤال سائل، فال  ُتوحي با

ن جملة مستقلة طر  ول محذوف، وإنما يشك  ُيَكو 
أ
وحدة  لفها ال

الفائدة إذا ُروعي المقام.  لغوية مكونة من عنصر واحد به تتم  

ن  
أ
ن يتجاوز ك ثيرا الجانب الص   وبهذا التفسير يرى ا

أ
وتي بإمكانه ا

ويل.     ض والت  دة التي قامت على الفترامن القضايا المعق  
أ
 ا

من المسائل التي انفرد بها كمال بشر، موقفه من  -

النبرية وغير النبرية، إذ  غاتتصنيف اللغة العربية ضمن الل  

ن  يرى 
أ
العربية تستخدم نبر الجملة كما تستخدمها  ك ثيرون ا

ن  
أ
ما بشر فيرى ا

أ
 اللغات النبرية، لذلك كان لزاما إلحاقها بها، ا

م تفسيرا  ها لغة بينية، كما قد  التصنيف الدقيق لها هو عد 

يه لول السك تة 
أ
، فحسب را ن 

أ
حوال الهمزة في إن  وا

أ
جديدا ل

، ولما عرفنا القول والحكاية.     الفاصلة نطقا لُفتحت همزة إن 

همية بالغة في تفسير  -
أ
يك تسي الجانب الصوتي ا

ن هنا تتبلور فكرة القضايا النحوية والدللية وكذا الصرفية، وم

على فكرة استغالل نتائج كل  اللغوية بناءتكامل المستويات 

 تنادي به اللسانيات 
أ
خر، وهذا المبدا

آ
نظام في خدمة النظام ال

ساني   ون العرب المحدثون الوصفية حديثا، وعلى نهجها سار الل 

عموما وكمال بشر خاصة، لذلك نجده في مواضع ك ثيرة ينادي 

صوات في معرفة قضايا نحوية وصرفية بضرورة استغالل 
أ
ال

اها. رها المرجعية التي كان يتبن   ودللية، وهي دعوة تفس 
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Geopolitical fluctuations in the Arab region and the Sahel and its implications for Algerian national 
security 

رسال:اترخي   21-06-2020اترخي القبول:  14-02-2019 الإ

 2جامعة اجلزائر، محمد رزيق

 medalgu@hotmail.fr  

 ملخصال

زمات بل والحروب و"الثورات"...
أ
وذلك تشهد المنطقة العربية ومنطقة الساحل منذ فترة وجيزة العديد من االضطرابات واال

نظرا  ومقدراتهاخل فاضح للقوى االستعمارية سابقا والنيوكولونيالية حديثا، بهدف السيطرة التامة على قدرات هذه المناطق دبت

د  
أ
ث   بتقل   ى إلىلعناصر قوتها الجيوبوليتيكية العديدة والمتنوعة، مما ا

أ
من وسالمة بل وسيادةجيوسياسي عظيم ا

أ
 دول هذه ر على ا

جواء
أ
عادها إلى ا

أ
وروبية تتنافس فيما بينها للظفر بهذه الب الفترة ما المنطقة وا

أ
ين كانت القوى اال

أ
طار إلدان في قبل االستعمارية ا

 مشروعها االستراتيجي.

من -احلالس  منطقة -استعمار  -جيوسياسة-عربيةالالمنطقة  :المفاتيحالكلمات 
أ
 القومي.اال

Résumé 

Instabilité géopolitique dans la région arabe et la région du Sahel et ses répercussions sur la sécurité 

nationale algérienne 

La région Arabe et le Sahel ont récemment connu de nombreuses perturbations, crises et même des 

guerres et "révolutions » par une intervention flagrante des anciennes puissances coloniales et néocoloniales. 

Cela, dans le but de contrôler pleinement les capacités de ces régions en raison de leurs potentiels géopolitiques 

riches et variés. C’est ce qui a provoqué un impact très significatif sur la sécurité de ces états et a eu un effet 

négatif sur leur souveraineté. Ils ont même étaient replongés à une époque précoloniale qu'on croyait révolue où 

les puissances coloniales européennes se faisaient concurrence pour s'accaparer de ces pays dans le cadre de 

leurs projets stratégiques. 

Mots Clé : région arabe, géopolitique, colonialisme, région du sahel, sécurité nationale.  

Abstract  

Geopolitical instability in the Arab region and the Sahel region and its implications for Algerian national 

security 

The Arab region and the Sahel have recently experienced many disturbances, crises and even wars and 

"revolutions" by a blatant intervention of the former colonial and neocolonial powers, in order to fully control 

the

capacities of these regions because of its geopolitical potential, which has a very significant impact on 

the security of these states and in this case Algeria. This geopolitical upheaval has had a negative effect on the 

security and even sovereignty of the states of this region and brought them back to a pre-colonial era that is 

believed to be over when the colonial powers competed to capture these countries as part of their strategic 

project. 

Keywords: Arab region, geopolitics, colonialism, Sahel region, national security. 
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 مقدمة

تشهد البالد العربية بشقيها: المشرق والمغرب 

خيرة العديد من 
أ
ي التقلبات الخطيرة التالعربيين في العقود اال

لحقت ضررا بالغا بالمعطيات الجيوسياسية للمنطقة، مما 
أ
ا

د  
أ
 ى إلى:ا

هلية في  -
أ
وتفاقمها إلى  1983منذ  السودانالحرب اال

م في الشمال 
أ
درجة انفصال الجنوب السوداني عن الدولة اال

بمباركة غربية وصمت عربي وغياب االتحاد  2011عام 

 االفريقي.

، والتدخل 1990على الكويت عام  العراقيالعدوان  -

الغربي في المنطقة كمقدمة إلضعاف العراق ثم ضربه عام 

  ، بمشاركة قوى عربية وإفريقية          2003واحتالله في  1991

 لة الواليات المتحدة االمريكية. مظسالمية تحت إو

 التدخل  -
أ
، بعد 1992عام  الصومالمريكي في اال

بري"، ودخول البالد في عهد من الحروب  انهيار نظام "سياد

هلية وعدم االستقرار. في ظل غياب الجامعة العربية 
أ
اال

 والمنظمات االقليمية.

من  قيام العديد من االنتفاضات العربية في كل   -

 البحرينو سورياو        اليمنو ليبياو مصر، و2010تونس

جنبية  والتي كان، 2011في  المملكة السعوديةو
أ
لليد اال

 الدور المحوري فيها ال سيما ليبيا وسوريا.

 االضطراب الذي تشهده منطقة الساحل اإلفريقي -

زماتية()
أ
مادو توماني، خاصة مالي بعد االنقالب على نظام "اال

أ
 ا

 ... 2012" في مارستوري 

المنطقة  سياسية فإن  -وفي ظل هذه التقلبات الجيو

زماتالعربية ومنطقة 
أ
حة للدخول في عهد مرش   (يةالساحل)اال

من االضطرابات والالاستقرار وذلك من خالل قيام العديد من 

ن تفتح هذهالتقل  
أ
نها ا

أ
 بات واختالل موازين القوى والتي من شا

 المناطق للتدخ  
أ
مريكية الت اال

أ
جنبية الغربية عامة واال

وروبية خاصة )فرنسا،
أ
لمانيا. بريطانيا، إيطاليا، واال

أ
 .( .ا

ا يحدث في المنطقة الجزائر ليست بعيدة عم   إن  

منها تعد   ناللتيالساحل  منطقةوالعربية 
أ
ان مجاال حيويا ال

مخاطر هذا االنقالب الجيو سياسي من  واستقرارها وبالتالي فإن  

نها بالد واسعة 
أ
ضرارا بالغة بالجزائر، خاصة وا

أ
ن يلحق ا

أ
نه ا

أ
شا

رجاء وغنية بالثروات 
أ
  الطبيعية والمواداال

أ
ولية التي غدت هي اال

حد المحركات الكبرى 
أ
خرى قيمية إلى جانب محر  ) ا

أ
كات ا

كات المريبة للدول وإيديولوجية ودينية وثقافية...(  للتحر  

الغربية تحت غطاء حماية حقوق االنسان والديمقراطية في 

 هذه البلدان )ليبيا وسوريا خصوصا(.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ما يحدث 

 هذه المناطق، انطالقا من التركيز على الدور المحوري التيفي 

و القوى 
أ
سها الدول الغربية ا

أ
تضطلع به القوى الكبرى وعلى را

االستعمارية سابقا، كما تسعى هذه الدراسة للوقوف على 

مالمح المشروع الذي هو بصدد التنفيذ في المنطقة، محاولين 

ن نقف على مخاطر هذه التحوالت عل
أ
من في ذلك ا

أ
ى اال

 الجزائري بمفهومه العام في المدى المنظور وغير المنظور.

 اإلشكالية المطروحة في هذه الدراسة هي: وعليه فإن  

ما هي تداعيات االنقالب الجيوسياسي الذي تشهده  -

المنطقة العربية ومنطقة الساحل على الجزائر وماهي سبل 

 مواجهتها؟

 لدراسة إلىاهذه عن هذه االشكالية سنقسم  لإلجابة

 العناصر التالية:

نهاية الحرب الباردة وعودة االستعمار في البالد  -

 العربية واإلسالمية

زمتا -
أ
من اال

أ
ن الليبية والمالية وتداعياتهما على اال

 القومي الجزائري 

زماتية(منطقة الساحل -
أ
 بركان في طور االنفجار )اال

زمة منطقة الساحل على  -
أ
زمة الليبية وا

أ
تداعيات اال

من 
أ
 القومي الجزائري اال

 التوصياتوالنتائج  -

I- د عودة االستعمار في البالو نهاية الحرب الباردة

 سالميةواال  العربية 

بعد نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين: الغربي 

مريكية والشرقي 
أ
سمالي بقيادة الواليات المتحدة اال

أ
الرا

تحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من االالشيوعي بقيادة 

خير، انفتحت 
أ
القرن العشرين، والتي انتهت بتفكك هذا اال

مام الدول الغربية لكسب نفوذ لها بدول 
أ
خرى ا

أ
الطريق مرة ا

ت فيه منذ القرن التاسع إو ،الجنوب الستكمال ما سبق
أ
ن بدا

ن  
أ
مام ضربات  الحظ   عشر. إال ا

أ
لم يسعفها على استكماله ا

اصة في البالد الحركات التحررية الوطنية في هذه البلدان، وخ

 اإلسالمية. -العربية 
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ساس تبنى الغرب خطة جديدة الستكمال 
أ
وعلى هذا اال

مشروع قديم بعد إدخال تعديالت عليه مستفيدا من التجارب 

فا مع التغيرات التي شهدها العالم بعد الحرب  السابقة ومتكي 

 العالمية الثانية. ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يلي:

ضعافه ثم ابتالعه العراق: -1  ا 

ول الدول العربية التي احُتلت  العراقكان  
أ
ا

كراد في الشمال، الُسنة في  وخضعت للتقسيم الطائ في:
أ
اال

الشيعة في الجنوب. فبالرغم من الدعاية الغربية والوسط، 

لتحرير العراق من الديك تاتورية ونشر الديمقراطية وحقوق 

ن    علىواقع الحال يدل   اإلنسان...فإن  
أ
 المسلسل االستعماري  ا

ولى.وفي شكله المنقح 
أ
 الُمهذب ليس إال  في حلقاته اال

فبعد تدمير العراق وتهديم بنيته التحتية والقضاء على  

، سواء علمائه من خالل مطاردتهم           وتصفيتهم الجسدية

 من قبل عمالئها المحليين العراقيين، 
أ
 و ا

أ
نفسهم،مريكيين اال

أ
 ا

ن  
أ
يرانية شاركت في عمليات اإلالمخابرات  وهناك من يضيف با

جيشه وتشتيته وتفكيكه، والذي  بعد حل  و ؛(1)التصفية هذه

هم   يعد  
أ
حد ا

أ
ة إلى الجيوش العربية من حيث العتاد والعد   ا

جانب الجيش الجزائري والمصري؛ وبعد التضحية برئيسه 

و  
أ
ضحى( من الراحل صدام حسين في ا

أ
يام التشريق )عيد اال

أ
ل ا

 الدول الفاشلةف ضمن ، ها هو العراق اليوم ُيصن  2006سنة 

التي تعاظمت فيها المشاكل الحياتية وانتهاكات حقوق 

هذا  .الخ. وفوق كل  .اإلنسان وانعدام الخدمات االجتماعية.

 إلى دولة فاقدة للسيادة ولالستقالل. تلوذاك تحو  

انهيار الحكومة المركزية وقيام الحرب  الصومال: -2

هلية تحت
أ
قليمية والدولية اال دارة القوى اال   ا 

بعد دة في الصومال حكومة مركزية موح   هناك عدتلم 

طيح بالرئيس 
أ
ن ا

أ
بدعم من إثيوبيا  1991عام "دمحم سياد بري "ا

إقليم  التي ما تزال تحتل   -القوة االستعمارية السابقة -

وجادين،
أ
غلبية الصومالية والتي تسعى الحتالل  اال

أ
ذي اال

و الحصول على تفويض عام لحكم 
أ
نحاء الصومال ا

أ
سائر ا

ن  بالرغ -الصومال بالوكالة
أ
الحكومة الفدرالية االنتقالية  م من ا

 
 
 حازت على اعتراف دولي، إال
أ 
 في الواقع ال تسيطر  هان   ا

 
على  إال

جزاء صغيرة من البالد. توصف الصومال
أ
نها  حاليا ا

أ
دولة با

عنف الدول في العالم. فاشلة
أ
فقر وا

أ
حد ا

أ
 وا

هم مظاهر التشرذم في الصومال
أ
 * من ا

الصومال )ن الجزء الشمالي من الصومال العإ -

حادية الجانب عن دولة  البريطاني
أ
قديما( انفصاله بصفة ا

رض الصومال"الصومال تحت اسم 
أ
في مايو من " جمهورية ا

 .1991عام 

م تحالف عسكري دولي بتزع   الواليات المتحدةقامت  -

من في الجنوب الصومالي واالرتقاء بالوضع 
أ
بغرض إحالل اال

مم اإلنس
أ
اني هناك وتسهيل وصول المعونات اإلنسانية من اال

المتحدة والدول المانحة. ودخلت قوات التحالف والتي عرفت 

و  UnifiedTask Force باسم قوات الفرقة الموحدة
أ
ا

(UNITAF )من خالل عملية 19921992في ديسمبر من عام

من رقم 
أ
مل" وفقا لقرار مجلس اال

أ
 .794"إعادة اال

صبحت السواحل الصومالية عرضة لهجوم -  
أ
سفن  ا

جنبية على الثروة السمكية الموجودة بالمياه 
أ
الصيد اال

 .اإلقليمية بعد انهيار الحكومة

بين اتحاد المحاكم  2006منذ  لقتاالاندلع  -

المتحالفة اإلسالمية من جهة والحكومة الفيدرالية االنتقالية 

خرى مع 
أ
 .القوات اإلثيوبية من جهة ا

مريكية منذ جانفي -
أ
 2007تدخل الواليات المتحدة اال

هداف التابعة 
أ
في القتال إلى جانب إثيوبيا لضرب اال

 لميليشيات المحاكم اإلسالمية.

، 2009بيا من الصومال عام بالرغم من انسحاب اثيو

حمدوبالرغم من انتخاب "
أ
رئيسا لدولة  "شريف شيخ ا

 .فاشلةوتبقى الصومال دولة ممزقة وفقيرة الصومال ، 

لى الحرب  - 3 فغانستان: من الحرب الباردة ا 
أ
ا

مريكي عام 
أ
هلية ثم االحتالل اال

أ
 2001اال

واخر 
أ
فغانستان منذ ا

أ
تدخل القوات  1979شهدت ا

السوفيتية التي سوف تجبر على الخروج مدحورة منها بمساعدة 

مريكي، عام 
أ
موال الخليجية والسالح اال

أ
نها . 1989اال

أ
إال ا

هلية بين اإل
أ
خوة الفرقاء انتهت بوصول سوف تعرف حربا ا

 .1996طالبان إلى الحكم عام 

مريكية إلى بعد تعر  
أ
عتداءات اض الواليات المتحدة اال

مريكية االتهام إلى 2001سبتمبر  11
أ
هت الحكومة اال ، وج 

سامة بن الدن وتنظيمه
أ
الذي يتخذ من  (تنظيم القاعدة) ا

فغانستان مقرًا له
أ
ت الواليات  .ا

أ
ك توبر من العام نفسه بدا

أ
وفي ا
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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فغانستان تساندها قوات المعارضة 
أ
المتحدة حربًا ضد ا

طلق عليها اسم 
أ
فغانية التي ا

أ
. سقطت "تحالف الشمال"اال

يدي قوات التحالف حيث تراجعت 
أ
فغانية تباعًا في ا

أ
المدن اال

 قوات طالبان عن معظم المدن دون قتال.

لبان ووصول "حميد حكومة طا إزالةوبالرغم من 

فغانستان منذ ديسمبر قرضاي" إلى سد  
أ
، 2001ة الرائسة في ا

ك ثر الدول فشال في العالم من حيث 
أ
فغانستان إحدى ا

أ
تبقى ا

مني واالتجار بالمخدرات والحكم 
أ
انتشار الفساد واالنفالت اال

 القبلي...

هلية منذ اال  السودان: من " - 4
أ
نهاك" )الحرب اال

لى "التفتيت" )انفصال الجنوب عن الشمال عام  (1983 ا 

من القومي الجزائري والعربي( ومخاطر ذلك عل2011
أ
 ى اال

، 1956السودان منذ استقالله عن بريطانيا عام  ظل  

التنمية والجنوب والدستور. وبالرغم  وهي:مشاكل  ةرهين ثالث

رض الخصبة والحقا باك تشاف 
أ
من غنى السودان بالمياه واال

وعرضة للهزات  هذا البلد غير مستقر   البترول، فقد ظل  

خر مم  
أ
د  السياسية بين الحين واال

أ
ى إلى تفاقم مشاكله ا ا

د فرقة عسكرية في الجنوب إلى حرب ل تمر  التنموية وتحو  

هلية، لعبت ا
أ
سها الواليات ا

أ
لقوى الكبرى خاللها وعلى را

ن المتحدة وبريطانيا والفاتيكان وإسرائيل الدور البارز في تعف  

صبح االنفصال هو الخيار 
أ
ن ا

أ
وضاع فيه، إلى درجة ا

أ
اال

  المفروض من قبل الدول الكبرى. وهو ما تم  
أ
جري فعال. حيث ا

دلى 2011يناير90بتاريخ استفتاء عام
أ
 جنوب الفيه سكان  ا

صواتهم، واقترعوا بنسبة كبيرة لصالح 
أ
وبذلك فقد  .االنفصالبا

لف كلم مربع من مساحته اإلجمالية.  600السودان 
أ
 ا

وبالرغم من انفصال الجنوب السوداني بمباركة القوى 

د الحرب عرضة لعدم االستقرار ومخاطر تجد   ه يظل  الكبرى فإن  

بينه وبين دولة الجنوب الجديدة بسبب مشاكل الحدود، 

ق بتقاسم الثروات الطبيعية الحدودية وعلى ة ما تعل  خاص  

زيد 
أ
سها البترول، الذي استفادت جنوب السودان من ا

أ
من را

مر الذي 
أ
ن ثلثي هذه الثروة. اال مريكيهتوحليف إسرائيلمك 

أ
 ةا اال

ساسي
أ
من  ،الصين :من تقسيم البالد وإلغاء منافسهم اال

غنى بالموارد.
أ
وهو ما زاد في تهديد العالقات بين  الجزء اال

 على المدى المنظور. الدولتين،

 

 مالحظة -

 البالد فقدعن باقي  جنوب السودان بانفصال

وخسر السودان  (2)من احتياط النفط السوداني %75احتكر

مكانياته االقتصادية التي إمن ثرواته و اكبير  ابذلك جزء

صبحت حكرا على القوى الكبرى و"إسرائيل". وعلى الرغم من 
أ
ا

ن  
أ
نابيب النفط ال ا

أ
 اي يتم من خاللهتالسودان هو من يملك ا

حمر لتصديره إلى الخارج
أ
 ؛نقل النفط الجنوبي إلى البحر اال

ن    علىواقع الحال يدل   فإن  
أ
تحت و-حكومة جنوب السودان  ا

تحضير مشروع ممر  طاقة جديد  تعمل على-رعاية واشنطن

نابيب وطريق بر  
أ
لف من خط ا

أ
ة حديد للقطارات سك  و ي يتا

 
أ
في  "موال"يسمح بنقل النفط من السودان الجنوبي إلى مرفا

من جهة  :كينيا. الفوائد التي ستجنيها واشنطن من ذلك ك ثيرة

نابيب السوداني الشمالي سوف 
أ
بعد االستغناء عن خط اال

ه ضربة موجعة إلى البالد التي اهتز   ا وضعها نتيجة فقدانه توج 

زيد من 
أ
مر الذي قد يؤد   .احتياطها من النفط ثلثيال

أ
ي وهو اال

ذلك سيسمح  فإن  من جهة ثانية وإلى انهيار حكومة الخرطوم. 

بتهميش الشركات الصينية التي بمعية بعض الشركات الهندية 

ن  
أ
كبر والماليزية تقوم باستخراج النفط السوداني ال

أ
 الجزء اال

ميركية.
أ
 سيصبح تحت سيطرة الشركات النفطية البريطانية واال

 
أ
 ة لهبسفار لالسودان الجنوبي ضف إلى ذلك فتح ا

إسرائيل قامت بعدها  .عاصمة إلسرائيلالقدس معترفًا بها 

الف من الال  
آ
ن الجنوب من جئين "بتدريب" اال

أ
سودان قبل ا

إضافة إلى مشكلة "دارفور" في الشمال  تعيدهم إلى وطنهم.

الغربي من السودان وسعي القوى الكبرى لتفتيت السودان 

ن   إلى كيانات وكانت
أ
صبح واضحا ا

أ
هم   ونات متناحرة. إذ ا

أ
حد ا

أ
 ا

لتعفين هذه المنطقة، هو غناها بالثروات الطبيعية  الدوافع

ثبتت الدراسات 
أ
سها الماء والبترول. )ا

أ
الهائلة وعلى را

ن  
أ
ع على طبقة مائية جوفية، منطقة دارفور تترب   الجيولوجية ا

زيد من تقد  
أ
لف كلم 30ر با

أ
 (3)!(²ا

ويبقى السودان عرضة للتقسيم والتفكيك إلى كيانات 

سوى الدول الكبرى  ثرواتهودويالت متناحرة ال يستفيد من 

عن طريق شركاتها وبنوكها، إضافة إلى إسرائيل التي 

هلية السودانية 
أ
استطاعت بفضل استثمارها في الحرب اال

ييد الجنوب في مطالبه  وتسليحه وتمويله وإمداده  وذلك
أ
بتا

تقاعس عربي عن نصرة  ساعدات المادية والتقنية...في ظل  بالم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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منية اإلقليمية 
أ
دولة شقيقة، وهو ما يزيد في درجة المخاطر اال

ر  و فيما عب 
أ
من العربي المشترك، ا

أ
العربية، وفي محدودية اال

من القومي العربي المستباح"
أ
مين هويدي ب " اال

أ
 . (4)عنه ا

صالح فما حدث ويحدث في السودان هو سيناريو 

خرى، ومنها الجزائر التي من المؤك  
أ
 دللتطبيق في بلدان عربية ا

ن  
أ
ث  ا

أ
ي فر بالتقلبات الجذرية في البيئة الجيوسياسية ها سوف تتا

منطقة الساحل )مالي ومن شرق إفريقيا )السودان(  كل  

 حاليا(. 

زمة السورية وتداعياتها -5
أ
 اال

 الهجوم على ليبيا وسوريا في الوقت 
أ
نفسه كان مبدا

عقب هجمات مقر  
أ
سبوع الذي ا

أ
را لدى الواليات المتحدة في اال

ولى من قبل "جون إعالنه للمر   . وقد تم  2001سبتمبر  11
أ
ة اال

نذاك خالل خطاب 
آ
ميركي ا

أ
بولتون"، مساعد وزير الخارجية اال

لقاه في 
أ
". وقد ما وراء محور الشر  تحت عنوان " 2002مايو  6ا

ك  
أ
يسلي كالرك" خالل لقاء د ذلك فيما بعد الجنرال "وا

م القائد . وفي اإلطار نفسه، قد  2007مارس عام  2تلفزيوني في 

سماء الدول التي ستهاجمها 
أ
السابق لحلف الناتو الئحة با

عوام المقبل
أ
: على التوالية، وهي الواليات المتحدة في اال

فغانستان 
أ
 من.الي -إيران  -الصومال  -ليبيا  -سوريا  -العراق  -ا

ييده للمعارضة السورية من اد  بالرغم و
أ
عاء الغرب تا

علنت عن نيتها قطع عالقاتها بإيران، وقطع السالح عن 
أ
)التي ا

ل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتطبيع العالقات مع إسرائي

ن   واقع الحال يدل   في حال وصولها إلى الحكم(، فإن  
أ
 ا

نها 
أ
كبر من ذلك بك ثير، إذ ا

أ
مريكيالمعركة ا

أ
وسي ر  -صراع ا

م في الطرق الرئيسية للغاز، والتي يمكن إبرازها حول التحك  

تي: 
آ
 من خالل اال

نبوب الغاز مشروع  -1
أ
و الر ا

أ
وسي السيل الشمالي ا

 يمتد  و بحر البلطيقعبر  يمر   :Nord Stream ”ستريمنورث “

لمانية وطوله  "لوبمين"الروسية و "فيبورغ"ما بين مدينتي 
أ
اال

ما قدرته اإلنتاجية فهي  كلم، 1224
أ
متر مكعب ار ملي 55ا

ن يزو  ويتوق   سنويا.
أ
وروبا بالغاز لخمسين عاماالمشروع د ع ا

أ
 ا

قل  
أ
وكرانيا كما سيسمح لموسكو بتجن   .على اال

أ
ب الصدام مع ا

كبر من الغاز الروسي المصدر إلى  التي يمر  
أ
عبرها الجزء اال

وروبا.
أ
 ا

نبوب الغاز -2
أ
و السيل الجنوبي  الروسي مشروع ا

أ
ا

الهدف من هذا المشروع  إن   :South Stream” ساوث ستريم“

سيا الوسطى وكازخستان نحو 
آ
هو نقل الغاز القادم من روسيا وا

وربا. حيث
أ
نابيب بطولخط  سيمر   ا

أ
البحر تحت  كلم 900 اال

سود
أ
و  بين روسيا وبلغاريا، ليتفر   اال

أ
 جهل يت  ع إلى مسارين اال

غربي نحو النمسا، والثاني إلى الجنوب نحو الإلى الشمال 

 فاقيةى اتعل بناءً اليونان وإيطاليا مرورًا بالمياه اإلقليمية التركية 

نقرة وموسكو
أ
الطاقة القصوى لكمية  وقدرت. مشتركة بين ا

نابيب ب
أ
 /مليار متر مكعب 63:الغاز التي سينقلها خط اال

حالي % من إجمالي االستهالك ال10مشكال قرابة ويا، سن

وروبي.
أ
 لالتحاد اال

ن يدخل مشروع السيل الجنوبي 
أ
كان من المفروض ا

southStream ز ، إال 2013-2012التنفيذ بحلول سنتي  حي 

ن  
أ
لغي في ا

أ
ض بمشروع السيل التركي ليعو   2014ه ا

turkishstream  2014عام 

هو المشروع الذي لقي و :Nabuccoمشروع نابوكو -3

مريكية ودول دعما سياسيا من قبل 
أ
الواليات المتحدة اال

وروبي
أ
 ع والذي من المتوق  االتحاد اال

أ
عبره الغاز من  ن يمر  ا

نه 
أ
وروبا بااللتفاف على روسيا. ومن شا

أ
منطقة بحر قزوين الى ا

 
أ
سيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين ا

آ
ن يضمن توريدات الغاز من ا

وروبا عن طريق 
أ
ذربيجانالى ا

أ
وتركيا وبلغاريا  وجورجيا ا

 لى نقل هذا الخط إيهدف  نيا والنمسا.وروما
أ
مليار  30من ك ثرا

ة على بحر قزوين متر مكعب من الغاز سنويا من الدول المطل  

 لى إ
أ
 ر من المقر  و وروبا.ا

أ
نبوب الغاز  ن يمتد  ا

أ
صل الذي ي نابوكوا

بعد ذلك ببلغاريا  يمر  ل ،كلم عبر تركيا 3900طوله إلى حوالي

ورومانيا والمجر ليصل الى النمسا حيث يتصل بشبكة توسيع 

 .(5)كبرى 

ن  
أ
ن   إال ا

أ
ق فيه ه في الوقت الذي حق  المالحظ ا

المشروع الغربي قد ال  ما ملحوظا، فإن  المشروع الروسي تقد  

خ  ويرى النور، 
أ
في دخول الخط  لر المسج  ذلك نتيجة التا

ن يدخل الخدمة في اإلمرحلة 
أ
ن كان مبرمجا ا

أ
نتاج. فبعد ا

جيله إلى سنة  ، فقد تم  2014
أ
ن  2017تا

أ
هذا الخط  ، ويبدو ا

مريكا، 
أ
لن يرى النور نظرا للصراع القائم اليوم بين روسيا وا

بر فيه تعطرق الرئيسية للغاز والذي الحول التحكم في 
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راضي اللبنانية 
أ
جل الغاز  مركز الحربالسورية  -اال

أ
في من ا

الذي تعرفه سوريا  الستهدافا يفسرقد  وهو ماالشرق العربي. 

 اليوم.

 Washington Institute for Near Eastفبحسب 

Policy (WINEP, le think tank de l’AIPAC  فإن ) حوض

البحر المتوسط يحتضن كميات كبيرة من احتياطي الغاز 

ن  
أ
كبر هذه االحتياطات موجود في سوريا. على  الطبيعي، وا

أ
ا

ده إعالن وزير البترول السوري عن اك تشاف النحو الذي يؤك  

مدينة "حمص"،  بالقرب منحقل غازي في منطقة "قارة" 

لف متر مكعب يوميا، 400نتاجه إسعة 
أ
 146هو ما يساوي و ا

 .   (6)سنويامليون متر مكعب 

جل  
أ
فإذا كان القرن العشرين هو قرن الحروب من ا

القرن الواحد والعشرين  البترول والسيطرة على منابعه، فإن  

ها دولة غازية فإن   . ولما كانت الجزائر تعد  قرن حروب الغازهو 

خرى معر  
أ
ض له العراق والسودان ضة مستقبال لما تعر  هي اال

ن  
أ
لدول هو موارد العنصر المشترك بين هذه ا وليبيا، علما ا

سها البترول والغاز.  
أ
 الطاقة، وعلى را

وسط الجديدالفو -6
أ
 ضى البناءة والشرق اال

خالل مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية في الحادي 

عن  "كونداليزا رايس"، ُسِئَلت 2006والعشرين من يوليو 

خذها معها إلحالل السالم في لبنان. 
أ
المبادرات التي تعتزم ا

جابت: ف
أ
جل إعادة ا

أ
"ليس لديَّ اهتمام بالدبلوماسية من ا

ن  
أ
عتقد ا

أ
مثل هذا  لبنان وإسرائيل إلى الوضع السابق... ا

ر  سيكون خطًا... ما نراه هنا، بمعنى من المعاني، هو تطو 

ًا كان ما نقوم به،  ي 
أ
وسط جديد، وا

أ
الوالدة العسيرة لشرق ا

وسط جدي
أ
ننا ندفع نحو شرق ا

أ
ن نكون على يقين من ا

أ
د يجب ا

 (7)لن يؤدي إلى القديم".

ن  
أ
نسة رايس ا

آ
عي اال وسط الجديد الذي تد 

أ
ها الشرق اال

ذونة
أ
  القابلة الما

 
هي  ى شؤون مراقبة والدته العسيرةالتي تتول

: استبدال الدول الموروثة عن انهيار اإلمبراطورية ببساطة

حادية الطابع العرقي، 
أ
صغر تتسم با

أ
العثمانية بكيانات ا

خرى على  واحدة منها ضد   ت بجعل كل  وتحييد هذه الدويال
أ
اال

خرى، الفكرة تتضم  نحو مستمر  
أ
ن إعادة العمل . بعبارة ا

بين اإلمبراطوريتين  1916باالتفاقيات السرية المبرمة عام 

وإقامة  (بيكو –اتفاقيات سايكس )الفرنسية والبريطانية 

جل 
أ
نجلو   ساكسونية ُمطلقة على المنطقة. لكن من ا

أ
سيطرة ا

واًل من تدمير الدول القائمة. الدول الجديدة، ال بد  بناء 
أ
 ا

 "برنارد لويس":و * "ليو شتراوس"

صون بفكر الفيلسوف  ليو "طبقًا لما ذكره المتخص 

كبر  ، الذي ُيعد  "شتراوس
أ
حد ا

أ
 ا

أ
ساطين "المحافظين اال

ن   إن  الُجدد"، ف
أ
خير يرى ا

أ
السلطة الحقيقية ال يمكن  هذا اال

و حافظ على الوضعممارستها إذا ما بقي ال
أ
 مرء في حالة ثبات، ا

شكال  الراهن، بل على العكس، ينبغي العمل على تدمير كل  
أ
ا

المقاومة. الفكرة باختصار: إغراق الجماهير بالفوضى كي  

ي 
أ
يضا، حسب را

أ
تتمكن الصفوة من ضمان استقرار وضعها. ا

هذا العنف فقط ل ه بمث  فإن  ، "ليو شتراوس"الخبراء بفكر 

ن 
أ
تندمج المصالح االستعمارية للواليات المتحدة مع ُيمكن ا

 المصالح االستعمارية للدولة العبرية.

المشار  العضو البارز في المعهد - "مايكل ليدن"يقول 

قد  البناء هو صفتنا المركزية، الوقت -التدمير» إن  - إليه سابقا

 هذه الثورة االجتماعية ال .«صدر الثورة االجتماعيةنحان لكي 

وسط فحسب، بل  تقتصر
أ
على النظم السياسية في الشرق اال

 من هنا كان للجميع  .هي ممتدة لتطول الجغرافيا السياسية
أ
ن ا

يتابع الخرائط الجغرافية الجديدة لمنطقة الخليج والشام، 

 فيدرالية هنا، ويقس  
أ
تعمد هذه  م بلد بكامله هناك.حيث تنشا

لبناء  تصميم جديد»ناعمة الخطاب إلى  السياسة التوسعية

. المقدمة التبريرية لهذه "مايكل ليدن"بحسب « مختلف

ما «الديمقراطية»الصياغة الجديدة للمنطقة ترتكز على 
أ
، ا

دواتها المباشرة فهي
أ
 «االثني»الديني و»و« الطائ في»التنوع  :ا

عراق والحضارات والثقافات 
أ
وسط المزدحم باال

أ
في الشرق اال

 .(8) والديانات والمذاهب

وسط، َوف   لويس،برنارد  -
أ
ر المؤرخ البارز للشرق اال

يدلوجية إلدارة بوش في قضايا الشرق 
أ
الك ثير من الذخيرة اال

ٍّ ُم 
وسط والحرب على اإلرهاب؛ حتى إنه ُيعتبر بحق 

أ
نظًرا اال

مريكية في المنطقة.
أ
ر "لويس"  لسياسة التدخل والهيمنة اال طوَّ

في  روابطه الوثيقة بالمعسكر السياسي للمحافظين الجدد

ليصبح بعد  الواليات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين؛

ون ؤ مستشاًرا لوزير الدفاع لش ذلك، وفي عهد "جورج بوش"

فالشرق 
َّ
ل
أ
وسط. ا

أ
وسط 20اال

أ
 :من بينها ،ك تاًبا عن الشرق اال

و"الصدام بين اإلسالم والحداثة في  ،"العرب في التاريخ"
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وسط الحديث"
أ
زمة اإلسالم" ،الشرق اال

أ
نسة دو"حرب م ،و"ا

ن   ."وإرهاب غير مقدس
أ
"صدام مصطلح  وبالرغم من ا

 ،الحضارات" يرتبط بالمفكر المحافظ "صموئيل هنتينجتون"

ن   فإن  
أ
و   "برنارد لويس"واقع الحال هو ا

أ
ملهو ا التعبير  من قدَّ

في ك تابه  " ذاتههنتينجتون»باعتراف في الخطاب العام؛ وهذا 

 له إذ يشير إلى فقرة رئيسية في مقال م،1996عام الصادر 

جذور الغضب "نوان تحت عم 1990ك تبه "لويس" عام 

قل من صراع بين "اإلسالمي
أ
، قال فيها: "هذا ليس ا

كيد رد  
أ
فعل  الحضارات، ربما تكون غير منطقية، لكنها بالتا

تاريخي منافس قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي، وحاضرنا 

 (9)العلماني، والتوسع العالمي لكليهما".

ن يستنفر القيادة في القارتين 
أ
استطاع برنارد لويس ا

وروبية، ويزيد في مواقفها المتشنجة من 
أ
مريكية واال

أ
اال

العالمين العربي واإلسالمي وذلك من خالل بلورة مشروع 

الجدد في إدارة الرئيس بوش االبن  ى المحافظينلدمتكامل 

 ويضع بين  ،( لدى هؤالءLe parrain)العراب ليصبح 
أ
يديهم ا

ساسا 
أ
همية تتمحور ا

أ
الشديد  حول العداءاستراتيجية بالغة اال

حداث  عربلل
أ
، التي 11/09/2001والمسلمين. وقد كان ال

مريكية، فرصته الذهبية ليبتدع 
أ
شهدتها الواليات المتحدة اال

نها في مقوالت "صراع وللغزو  هدافه التي ضمَّ
أ
مبرراته وا

ح بعد ذلك في حيث صر   .،الحضارات" و"اإلرهاب اإلسالمي"

 م بما يلي: 20/5/2005

العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون  "إن  

نفسهم فسوف رهم، وإذفوضويون، ال يمكن تحض  
أ
ا ُتِركوا ال

ر  ِ يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدم 

ض المجتمعات؛ ولذلك فإن   ِ
الحلَّ السليم  الحضارات، وتقو 

للتعامل معهم هو إعادة احتاللهم واستعمارهم، وتدمير 

مريكا 
أ
ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها االجتماعية، وفي حال قيام ا

ن تستفيد من التجربة البريطانية بهذا الدور فإنَّ عل
أ
يها ا

خطاء والمواقف 
أ
ب اال والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنُّ

إنه من الضروري إعادة تقسيم  ...السلبية التي اقترفتها الدولتان

قطار العربية واإلسالمية إلى وحدات عشائرية وطائ فية، وال 
أ
اال

ثر بانفعاالتهم ورد
أ
و التا

أ
فعال داعي لمراعاة خواطرهم ا

أ
ود اال

ن 
أ
ا ا مريكا في ذلك، إمَّ

أ
ن يكون شعار ا

أ
عندهم، ويجب ا

و ندعهم ليدمروا حضارتنا
أ
وال مانع  .نضعهم تحت سيادتنا، ا

ن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب 
أ
عند إعادة احتاللهم ا

شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخالل هذا 

ن تق
أ
مريكا بالضواالستعمار الجديد ال مانع ا

أ
غط على قيادتهم م ا

ليخلصوا شعوبهم  -دون مجاملة وال لين وال هوادة-اإلسالمية 

من المعتقدات اإلسالمية الفاسدة؛ ولذلك يجب تضييق 

الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات 

ن تغزو 
أ
العرقية، والعصبيات القبلية والطائ فية فيها، قبل ا

وربا لتدم  
أ
مريكا وا

أ
 .(10)يها"ر الحضارة فا

II- زمتا
أ
 ن الليبية والمالية وتداعياال

أ
من اتهما على اال

 القومي الجزائري 

وال:
أ
 ليبيا ا

ضت له ليبيا قبل الولوج في االعتداء الدولي الذي تعر  

عن  1973بقيادة حلف الناتو ابتداء من صدور القرار رقم 

من في 
أ
سوف نستعرض بعجالة  ،17/03/2011مجلس اال

ن الغارة على دولة مستقلة ذات 
أ
السيناريو الذي استخدم بشا

مم المتحدة 
أ
تحاد اإلفريقي واالسيادة وعضو في هيئة اال

زمة 
أ
ن نعود بعد ذلك لتداعيات اال

أ
والجامعة العربية ...على ا

ثير 
أ
مني واإلقليمي للجزائر وتا

أ
 ذلك علىالليبية على الوضع اال

زماتيةوالعربية ومنطقة المنطقة المغاربية 
أ
على  (الساحل)اال

 المدى المنظور وغير المنظور.

 من الناحية الشكلية -1

حداث التي شهدتها ليبيا ابتداء من  
أ
نتيجة لال

التي يمكن إدراجها في إطار المخطط القاضي و 17/02/2011

بتفتيت البالد العربية بهدف تحقيق المشروع الغربي في 

وروب المنطقة والذي يصب  
أ
 افي مصلحة "إسرائيل "وحلفائها: ا

مريكية )وهو ما سوف نبرزه في ثنايا هذه 
أ
والواليات المتحدة اال

من الدوليالدراسة(، 
أ
قرارا يسمح بموجبه  تبنى مجلس اال

ليبيا واإلطاحة بنظام القذافي،  لقوات حلف الناتو التدخل ضد  

غلبية كبيرة  تبنيه وهو القرار الذي تم  
أ
قر  10)با

أ
ت دول ا

صل الدول ال  
أ
 التصويت(، التي تملك حق   15بالموافقة من ا

ي دولة بالُمعارضة،بينما لم تصو  
أ
دول عن  5مع امتناع  ت ا

ي   التصويت،
أ
من الدائمة  ولم تستخدم ا

أ
من دول مجلس اال

ن  حق الفيتو الخاص بها إللغاء القرار
أ
 ، وذلك بالرغم من ا

كانتا  - الصينو روسيا -اثنتين من الدول التي تملك هذا الحق 

 فة من القرار والممتنعة عن التصويت.من ضمن الدول المتخو  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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هم  
أ
الذي يقضي بفرض  1973ما تضمنه القرار رقم ا

فوق ليبيا، واتخاذ كافة اإلجراءات  حظر جويمنطقة 

 :ما يلي الضرورية لحماية المدنيين، 

جواء الليبية بهدف  حظر كل   -
أ
رحالت الطيران فوق اال

ن تستثنى رحالت اإلمدادات اإلنسانية
أ
 .حماية المدنيين، على ا

ي طائرة  مطالبة كل   -
أ
عضاء بعدم السماح ال

أ
الدول اال

و اإلقالع من -بما في ذلك الرحالت التجارية-ليبية 
أ
 بالهبوط ا

راضيها
أ
 .ا

عضاء إلى "اتخاذ كافة اإلجراءات  دعوة كل   -
أ
الدول اال

الضرورية" لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه 

ي يستبعد تهديدا في ليبيا بما في ذلك بنغازي، في الوقت الذ

ي  
أ
ي جزء من  فيه القرار إرسال قوة احتالل با

أ
شكل على ا

راضي الليبية
أ
 .اال

طالب القرار كذلك بوقف فوري إلطالق النار، وهو  -

ن يسمح معه 
أ
بعمليات  -منطقة حظر الطيرانفرض ما يمكن ا

قصف جوي لحماية المدنيين من القوات الموالية للعقيد 

 .معمر القذافيا

ليبيا بضمان "مرور سريع وبدون  القرار طالب -

 ".عراقيل للمساعدات اإلنسانية

يضا دعا القرار -
أ
سلحة  ا

أ
قوى لحظر اال

أ
إلى تطبيق ا

ممي الس
أ
سماء 1970ابق رقم الذي شمله القرار اال

أ
، ويضيف ا

خرى إلى قائمة الحظر من السفر 
أ
شخاص وشركات وهيائت ا

أ
ا

صول
أ
 .وتجميد اال

صول  التجميد وبحسب القرار فإن  
أ
المفروض على اال

صول المالية والموارد االقتصادية ينطبق على كل  
أ
موال واال

أ
 اال

و يديرها نظام القذافي 
أ
و غير -التي يملكها ا

أ
بصورة مباشرة ا

مم المتحدة -مباشرة
أ
عضاء باال

أ
راضي الدول اال

أ
 .في ا

صول المؤسسة طالب القراركما 
أ
الليبية  بتجميد ا

. للنفط والبنك المركزي الليبي بسبب صالتهما بالعقيد القذافي

مم المتحدة ويطلب 
أ
مين العام لال

أ
 بان كي مونالقرار من اال

عضاء 
أ
الخبراء لمساعدة لجنة من إنشاء لجنة من ثمانية ا

من في مراقبة العقوبات، كما يطلب من الدول 
أ
مجلس اال

عض
أ
مين العام لضمان تنفيذ اال

أ
اء التنسيق فيما بينها، ومع اال

 .هذا القرار

والذي لم يكن إال  1973بناء على صدور القرار رقم 

ضت ليبيا إلى هجوم عسكري الشجرة التي غطت الغابة، تعر  

شاركت فيه قوات الناتو مع مجموعة من الدول العربية 

 يا...الخترك اإلسالمية: قطر اإلمارات العربية المتحدة،

سها فرنسا، 
أ
ن استطاعت الدول الغربية وعلى را

أ
وبعد ا

ن تجد لنفسها التخري
أ
مريكية ا

أ
ج بريطانيا والواليات المتحدة اال

مم 
أ
اإلعالمي والدعائي كمقدمة للتخريج القانوني باسم اال

المتحدة، وهذا ما يمكن تسميته بالقاعدة القانونية )الشرعية 

ت إلى الدولية(، فإن  
أ
تنفيذ مخططاتها من خالل جملة ها لجا

تي:
آ
 من اإلجراءات قامت بها، يمكن إجمالها على النحو اال

 البريطاني -* الدور الفرنسي 

الصادرة في  le nouvel observateurبحسب مجلة 

:Les Libye : (11) عنوان، وفي مقال لها تحت 07/11/2011

cinq révélations du livre de BHL écrit par Vincent 

Jauvert  "والذي فيه يتحدث عن ك تاب "هنري برنارد ليفي

ن نحبهاالمعنون "
أ
 La guerre sans "/ "الحرب دون ا

l’aimer ساسا شقه الفرنسي
أ
" الذي يروي فيه حرب الغرب وا

ن   V.Jauvertضد ليبيا معمر القذافي، يرى 
أ
ك تاب هنري  ا

 برنارد ليفي قد تضمن خمسة معلومات لم تنشر من قبل وهي:

سلحة "للثوار"  -1
أ
بالرغم من اعتراف فرنسا إرسال ا

واخر ماي 
أ
ة واحدة في ا ، وتحديدا لثوار 2011الليبيين ولمر 

ن   جبل نفوسة )غرب ليبيا(، فإن  
أ
 هنري برنارد ليفي يقرُّ با

رسلت في العديد من المناسبات
أ
سلحة ك ثيرة قبل هذا  فرنسا ا

أ
ا

واخر ماي 
أ
خرى من ليبيا عن و (2011التاريخ )ا

أ
في مناطق ا

 طريق دولة قطر.

ن   -2
أ
بدا ا

أ
رسلت قوات خاصة إلى لم تعترف فرنسا ا

أ
ها ا

ليبيا )نفى ساركوزي ذلك شخصيا في تصريح له يوم 

ن  (، في حين يؤك  25/08/2011
أ
شار د هنري برنارد ليفي ا

أ
ه ا

ن يطلب مددا قوامه الليبعلى المجلس االنتقالي 
أ
 300ي ا

قد من القوات الخاصة تتقاسمها فرنسا        وبريطانيا. و اعنصر 

 لبىَّ ساركوزي نسبيا هذا الطلب.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E6335534-ADEA-4CE1-AD21-363255786C71.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E6335534-ADEA-4CE1-AD21-363255786C71.htm
http://aljazeera.net/NR/exeres/5564D3EE-F87C-46C7-838D-56270C53397D.htm
http://aljazeera.net/NR/exeres/5564D3EE-F87C-46C7-838D-56270C53397D.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0EB2BD4D-845E-4E67-9596-8054EF9E4FF8.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0EB2BD4D-845E-4E67-9596-8054EF9E4FF8.htm
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فراد القوات الخاصة الفرنسية التي كانت  -3
أ
ميزة ا

ن  
أ
ن  هم كانوا "فرنسيين يتكل  تعمل في ليبيا ا

أ
 مون العربية"، وا

ا في ساركوزي وعد الجنرال عبد الفتاح يونس الذي استقبله سر  

سابيع  16/04/2011
أ
نه سيزيد من عدد هذه القوات في اال

أ
ا

 المقبلة.

وا الحلفاء قد تفاد إلى غاية نهاية الحرب تقريبا، فإن   -4

ال وهو " مهبط الطائرات الخاص بالعقيد" 
أ
هدفا استراتيجيا ا

 وبحسب هنري ن في طرابلس. الواقع في باب العزيزية المحص

ن سفير بريطانيا وفرنسا قد شرحا له المغزى م برنارد ليفي فإن  

ذلك، والذي لم يكن إال رسالة للقذافي مفادها لديك باب 

ما إذا ما تم  
أ
ضرب مهبط الطائرات الخاصة بالعقيد،  للخروج. ا

وان على هروبه.
أ
 فوقتها يكون قد فات اال

قد كان للجنود بحسب هنري برنارد ليفي، ف -5

وت  21)طرابلس الفرنسيين دور كبير في سقوط 
أ
( إلى 2011ا

جانب الجنود اإلماراتيين والبريطانيين. وذلك ابتداء من 

سلحة بحرا من مصراتة إلى  17/08/2011
أ
عند وصول اال

 را على سقوط انتفاضة طرابلس.طرابلس. وكان ذلك مؤش  

 في المضمون -2

ال يمكن فهم الظاهرة السياسية، إن لم توضع في 

إطارها الصحيح. فاالستعمار ال يمكن فهمه واإلحاطة به ما لم 

ية دراسة علمي -ولغيره -نوِل البعد التاريخي مدخال له 
أ
و ال

أ
ة ا

 المعاصر.  واالستراتيجيجادة وعميقة لواقعنا السياسي 

، في الثقافي كدافعنقصد بذلك التعرض للبعد و

ة كوسيلةيق المصلحة كغاية، عن طريق تحق  .القو 

قرن االستعمار في  يعد  الذي  19بالعودة إلى القرن  

جمال  سياسي -ثوبه الحديث بامتياز، بحسب المفكر الجيو

نظرا للتنافس الشديد الذي قام بين قوتين و ،(21)حمدان

ئية( مائية( وبريطانيا ) قوة ما بر  استعماريتين وهما فرنسا )قوة 

سيا وإفريقيا، وفي البحار 
آ
حول العديد من المناطق في ا

مريكي استطرادا(  والمحيطات، فإن  
أ
وروبي )واال

أ
لالستعمار اال

نه 
أ
ك ثر مما هو -عودة  يعد  في العالم العربي وضع خاص. ذلك ا

أ
ا

 -ليالوندا -الروماني -للعصور القديمة: االستعمار اليوناني -بدء  

، مرورا بالعصور 19البيزنطي إلى العصر الحديث في القرن 

 الوسطى: الحروب الصليبية.

 ض له ليبيا وسوريا حاليا ومن قبلهاما تتعر   وعليه فإن  

فغانستان والسودان والصومال، ما هو إال 
أ
فلسطين والعراق وا

و وحلقة من حلقات الصراع بين الشمال 
أ
الجنوب )الجغرافي( ا

(. وبالتالي فهو صراع بين )الحضاري بين الشرق والغرب 

المسيحية من و )اليهوديةحضاريا و بيئتين متضاربتين ثقافيا

غني  )جنوباإلسالم من جهة ثانية( ومختلفتين طبيعيا  -جهة 

بالثروات، وشمال فقير استنفذ ثرواته بفعل االستهالك 

واسط القرن المك ثف بعد الثورة الصناعي
أ
ولى منذ ا

أ
 (،18ة اال

 مصالحهما،غير متكافئتين من حيث القدرة على تلبية و

 جنوب )ضعيف(.و شمال)قوي(

ك ثر، فإن  
أ
وروبا لشمال إفريقيا  وحتى نفهم ا

أ
فقدان ا

قام سد  
أ
ا منيعا في وجه انتشار بعد انتشار اإلسالم قد ا

تينية، ومؤش  (31)النصرانية ن وعليه فقد كا. (41)را على اندثار الال 

ن لظهور اإلسالم بالنسبة للديانتين اليهودية والمسيحية نوعا م

ن نطلق عليه (15)التاريخيي الديني   التحد  
أ
. وهذا ما يمكن ا

له االسالم بالنسبة لهاتين الذي يشك   بالخطر الوجودي

ن  خاصة  الديانتين،
أ
بد في نطاق  وا

أ
منطقتنا ستدخل ولال

 العالم العربي اإلسالمي. وهو الشيء الذي لم تغفره لنا القوى

 العصور. االستعمارية على مر  

االصطفاف الحضاري لمنطقتنا  ن  إوعليه يمكن القول 

 في صراعها مع القوى االستعمارية منذ القرن السابع الميالدي،

   يث الهوية والتاريخ    فيصال بين عالمين متناقضين من ح يعد  

والجغرافيا. وقد زاد الموقع االستراتيجي للمنطقة وغناها 

موارد الطاقة: الطاقة والمستقبل )الطبيعي في الحاضر 

.( من سعة الهوة بينهما. الشيء .الشمسية والطاقات البديلة.

ج الصراع بينهما بعد نهاية الحرب الباردة التي لم  ج 
أ
الذي ا

 منطقتنا والغرب إال  لفترة وجيزة. ينالمواجهة بتؤجل 

 
أ
لى الدولة  -ا ليبيا من الدولة "االتحادية" ا 

لى الدولة "الوحدوية""الموح    دة" ا 

القضية الليبية ال يمكن فهمها بمعزل عن السيناريو  إن  

و المدرسة ماالقديم المتجد  
أ
 د الذي باشره االستعمار الجديد ا

بريجنسكي وكيسنجر وبرنارد بعد الكولونيالية التي يعتبر 

هم منظريها، في حين يعتبر بوش 
أ
هنري ليفي وبرنارد لويس...ا

هم  
أ
 منفذيها في العصر الراهن. وبليير وساركوزي...من ا
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فالحلق  ة الليبي   ة هي إحدى الحلقات التي صاغ  ها 

السيناريو الحدي  ث للمدرسة م  ا بعد الكولونيالية، سبقتها 

فغانية  الحلقة الفلسطينية،
أ
والعراقية، والصومالية واال

خرى التي سوف لن 
أ
والسودانية، وسوف تلحق بها الحلقات اال

و إسالمية إال وصنعت لها سيناريو البتالعها
أ
، تدع دولة عربية ا

وراق التي هي بحوزتها 
أ
سواء عن طريق استخدام العديد من اال

و عن طريق تلك التي هي بصدد التحضير لها انطالقا من 
أ
ا

 قع المزري لهذه البلدان.الوا

، بفضل 1951حصلت ليبيا على استقاللها عام 

جل الوصاية على إرث االستعمار 
أ
المناورات االستعمارية من ا

ن تتول
أ
ى اإليطالي. فقد حاولت كل من بريطانيا فرنسا وإيطاليا ا

قاليم الليبية الثالث: برقة، فزان، وطرابلس 
أ
الوصاية على اال

تحاد السوفيتي على عودة االراض على الترتيب. ولكن اعت

ن يحل محل  
أ
ن يدفع إيطاليا ومحاولته ا

أ
ها، كان وحده كافيا ال

ن تقر  
أ
 بيافي لي اباستقالل ليبيا ، ال حب   القبول ر إيطاليا إلى ا

ن "يتسلل" إلى االولكن كرها في 
أ
تحاد السوفيتي وخوفا من ا

وسط
أ
صت ليبيا من نوع من . وبذلك فقد تخل  (61)الشرق اال

 االستعمار العالمي الجماعي المشترك تحت اسم الوصاية.

ن  إلى تجدر اإلشارة هنا 
أ
القوى الكبرى )الحلفاء  ا

المنتصرون في الحرب العالمية الثانية على دول المحور( قد 

سعوا لفرض الوصاية الدولية على ليبيا بعد الحرب العالمية 

و القوى الكبرى، ك
أ
مم المتحدة ا

أ
ما سعت الثانية من خالل اال

 هذه القوى كل بحسب مصالحها إلى:

 سعي إيطاليا للعودة باستماتة إلى طرابلس. -

سعي فرنسا لفصل منطقة فزان التي كانت تسيطر  -

ها إلى نطاق مستعمراتها في المغرب العربي التي عليها لضم  

 كانت يومها خاضعة لها.

سعي بريطانيا بالتعاون مع الحركة السنوسية  -

 برقة، بهدف إقامة حكم ذاتي. للسيطرة على 

مام هذه التطورات سوف يدخل 
أ
تحاد السوفيتي االوا

كالعب في المنطقة من خالل سعيه ليكون البديل إليطاليا 

في طرابلس. وهو الشيء الذي رفضته القوى االستعمارية، 

 .(71)حيث سارع الغرب باقتراح االستقالل التام لليبيا 

 وبريطانياالسنوسية  -ب

ثر بإقليم قر  
أ
ن تستا

أ
رت السنوسية بإيعاز من بريطانيا ا

علنت بتوافق معها عام 
أ
دولة برقة عن قيام " 1949برقة، فا

" والتي لم تكن سوى إمارة مستقلة ذاتيا، وتابعة المستقلة

لبريطانيا في الشؤون الخارجية والدفاع. كما ُوضعت طبرق 

ما الواليات ا
أ
لمتحدة قاعدة جوية وبحرية في يد بريطانيا. ا

مريكية فقد ظفرت من جانبها بقاعدة "هويلس" قرب 
أ
اال

ي توج  
أ
تحالف  ه وطني داخلي ضد  طرابلس، بهدف ضرب ا

ي توج  
أ
و ا
أ
صبحت هذه ه عربي خارجي ضد  االستعمار، ا

أ
ه. بل ا

ن القذافي في خطاب له عام  بمناسبة 2010القاعدة كما بي 

ربعين إلجالء القوات
أ
ميركية احتفال ليبيا بالذكرى اال

أ
 منها اال

 على النحو ا
آ
 :تيال

رض 
أ
مريكية، ولكن اال

أ
صبحت قاعدة ا

أ
رض ا

أ
"هذه اال

مريكية بالكامل، فال تدخل 
أ
صبحت تحت السيطرة اال

أ
الليبية ا

و سفينة، في البر  
أ
ي طائرة ا

أ
مريكا و والجو   ا

أ
صبحت ا

أ
البحر، وا

راضي الليبية باسم المناطق المتفق عليها، وهي 
أ
حرة في اال

مريكا، وكل هذا مقابل مليون  تعني تسليم ليبيا
أ
بالكامل إلى ا

ك ثر هذه القاعدة مر  )...( دوالر في السنة، 
أ
من  عليها بالتداول ا

مريكي
أ
لف جندي ا

أ
ن   .ثمانين ا

أ
ك ثر من عشرين سربا من  كما ا

أ
ا

مريكية
أ
تستند على هذه القاعدة، وكانت تخدم  كانت القواعد اال

مريكية التي في البحر المتوسط،
أ
ى من إيطاليا إل كل القواعد اال

وسط من قاعدة الظهران 
أ
اليونان إلى تركيا، وحتى في الشرق اال

 (18)إلى باكستان".

وهكذا وجدت ليبيا نفسها فريسة لالستعمار 

نجلوالبترولي  االستراتيجي
أ
و -سكسوني-اال

أ
طلنطي، ا

أ
اال

 الستعمار القواعد العسكرية والشركات االحتكارية.

ن  
أ
نضال الحركة الوطنية الليبية استطاع في نهاية  إال ا

ن االالمطاف مع ما سببه تدخل 
أ
تحاد السوفيتي في المنطقة ا

 .1951يعجل باستقالل ليبيا، لتقوم ليبيا الموحدة عام 

وفي الوقت الذي طالبت فيه طرابلس بعد قبولها 

، فقد كانت برقة (Unie)بحكم السنوسية بالدولة الموحدة 

، وقد استطاع (Fédéral)ان بالدولة االتحادية وفزان تطالب

نجلواالستعمار 
أ
ن  وسكسوني-اال

أ
النظام الحاكم "السنوسية" ا

يفرضا شكل الدولة االتحادية ال الدولة الموحدة. كما احتفظت 

صبح حاكم 
أ
برقة بوضع خاص في دستور الدولة الناشئة، إذ ا

مير برقة".و ليبيا الجديدة هو "ملك ليبيا"
أ
 "ا
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دة بالتفكك الدولة الليبية االتحادية الناشئة مهد  كانت 

خرى نظرا للصعوبات التي واجهتها 
أ
واالنحالل بين لحظة وا

الحساسيات االقليمية التنافسية بين وعلى مستوى التسيير 

قاليم الثالثة المكونة للدولة االتحادية.
أ
 اال

ن  
أ
وجد  إال ا

أ
اك تشاف البترول في حوض سيرت، قد ا

كان ذلك عامال حاسما في إعالن الدولة  روحا وحدوية، حيث

عيد تقسيم ليبيا السياسي1963الموحدة عام 
أ
االداري  -، كما ا

محافظات، بهدف القضاء على  10من ثالثة واليات إلى 

 المنطق اإلقليمي التفتيتي.

 -، وتغيير المعادلة الجيو1969الثورة الليبية  -جـ 

 سياسية

على النظام  1969قضت ليبيا الموحدة ابتداء من 

الملكي وحكم عائلة السنوسي باعتبار هذا النظام لم يكن 

خر للنظام االستعماري الجديد الذي فرض على 
آ
سوى شكل ا

نه لم يكن سوى مرحلة انتقالية بين 1951ليبيا بعد 
أ
، كما ا

ر الفعلي. كما قضت ليبيا الموحدة االستعمار القديم والتحر  

نجلوعلى القواعد العسكرية 
أ
نية، وبالتالي على سكسو-اال

االستعمار االستراتيجي الجديد. ليصبح بذلك الطرح الليبي 

ليس قضية الوحدة الوطنية وإنما قضية الوحدة القومية 

 العربية.

تي: 1969يمكن وصف ليبيا بعد 
آ
 على النحو اال

ول دولة بترولية تنادي بالوحدة القومية )مع  -
أ
كانت ا

ن  .( وتصر.مصر، سوريا، تونس، الجزائر.
أ
عليها، بالرغم من ا

و ما يمكن 
أ
البترول قد غذى االتجاه االنعزالي واالقليمي، ا

 تسميته باالنفصالية السياسية.

ول دولة في المغرب العربي تسعى  -
أ
إن ليبيا هي ا

للوحدة مع الشرق العربي، ضاربة بذلك الثنائية الزائ فة بين 

ما زال يعمل والعربي التي عمل  والمشرق المغرب العربي 

االستعمار على تثبيتها بين جناحي الوطن العربي. لتتحول 

بذلك ليبيا من الدولة العازلة الحاجزة إلى الدولة الجسر، 

 بذلك 
أ
بين الجسم الواحد الذي عمل  كدولة الوصللتتبوا

االستعمار )بالتعاون مع السنوسي( دوما على عدم تالقيه. 

ية إلى دولة تحررية على بذلك فقد تحولت ليبيا من دولة ملكو

 النمط الجزائري.

 الحدود الليبية -د 

البري: ويبلغ طول الحدود الليبية بشقيها البحري 

تي: 6334
آ
 كلم، وهي موزعة على الشكل اال

كلم على سواحل البحر  1900حدود بحرية:  -

 المتوسط.   

 كلم، وهي تتوزع كالتالي: 4434حدود برية:  -

 
أ
 كلم. 1094مع مصر: -ا

 كلم. 400مع السودان:  -ب

 كلم. 1090مع تشاد:  -ج

 كلم. 150مع النيجر:  -د

 كلم.1200مع الجزائر:  -ه  

 كلم.   500مع تونس:  -و

الجزائرية الممتدة على طول  -تتميز الحدود الليبية 

نها حدود ذات قيمة استراتيجية سواء في شقها  1200
أ
كلم، با

الغني بالبترول و الشمالي الخالي من التجمعات السكانية،

و في شقها الجنوبي 
أ
على الجانب الجزائري )حقل إليزي(، ا

نه وعلى طول الحدود 
أ
ك ثر سكانا )الطوارق(، كما ا

أ
)جانت( اال

نبوب البترول الجزائري نحو الصخيرة بتونس على طول 
أ
يسير ا

 -الليبية. وعليه فإن الحدود الجزائرية  -الحدود الجزائرية

 ليا وجزيرة بشرية.الليبية تقسم حوضا بترو 

التدخل الدولي على ليبيا بقيادة حلف الناتو  -هـ 

من القومي الجزائري  2011
أ
 العربي:ووتداعياته على اال

، كمقدمة للسيطرة على 2011*التدخل في ليبيا 

فريقيا  ا 

حداثا 17/02/2011شهدت ليبيا ابتداء من 
أ
، ا

نها كانت انتفاضة شعبية ضد النظام، كما تدخل 
أ
ُوصفت با

حيثياتها وتفاصيلها في ما شهدته المنطقة العربية واصطلح 

". حيث كانت تونس ابتداء من الربيع العربيعلى تسميته  ب "

، 15/01/2011، ومن بعدها مصر ابتداء من 2010ديسمبر 

خر من الوطن 
آ
ولى الشرارة التي ما فتئت تنتقل من جزء إلى ا

أ
ا

لك إلى الجزائر العربي بوتيرة متسارعة ومنسقة ، لتنقل بعد ذ

، ثم 17/02/2011، ثم ليبيا ابتداء من 2011في جانفي

ردن والمغرب 
أ
اليمن والبحرين والسعودية وسورية واال

وسلطنة عمان...بشكل جعل الك ثير من الدارسين 

ن العربي والدولي يرتابون من المنحى 
أ
والمتتبعين  للشا

لت إليه المنطقة العربية في وقت قياسي،
آ
ن و  الخطير الذي ا

أ
كا
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، هدفه مخططا ساري المفعول قد ُشرع في تنفيذههناك 

كبر 
أ
ضرب استقرار المنطقة العربية بهدف جرها إلى مشروع ا

و بعبارة 
أ
و ليست طرفا في وضع تصوره وفي تنفيذه. ا

أ
منها، ا

خرى فإن ما تشهده الك ثير من البالد العربية حاليا من 
أ
ا

طلقت عليه 
أ
حداث، ال يمكن إال  إدراجه تحت ما ا

أ
 إحدى ا

الغارة على العالم المجالت االستعمارية الفرنسية ب  "

سالمي 1911" منذ اال 
مد (91)

أ
ت فصولها منذ ا

أ
،  والتي بدا

طويل. مما دعا العديد من الدارسين إلى التنبيه إلى مخاطر 

وجين يونغ"
أ
سهم الكاتب الفرنسي "ا

أ
 .(02)ذلك، وعلى را

مريكية قد 
أ
إذا كانت فرنسا وكذا الواليات المتحدة اال

خر 
آ
تعاملت مع النظام التونسي بعطف وسعت إلى إنقاذه إلى ا

لحظة من حياته؛ وإذا كانت السعودية و"إسرائيل" والعديد 

مريكية ق
أ
سها الواليات المتحدة اال

أ
د من القوى العالمية وعلى را

اعتبرته عملت باتجاه اإلبقاء على حكم مبارك، الذي 

ن  استراتيجيا"إسرائيل" كنزا 
أ
لها؛ فإن واقع الحال يدل على ا

نظام القذافي قد استقطب جميع القوى اإلقليمية والدولية 

سنة احتالل العراق   - 2003ضده. وهو الذي سعى منذ 

سوية لنظام صدام حسين 
أ
للتقارب مع الغرب  -والنهاية الما

مريكية وبر
أ
فرنسا و يطانياعموما والواليات المتحدة اال

ن ذلك قد يحفظ نظامه ويقيه من ضربة 
أ
خصوصا، ظنا منه ا

شبيهة بما لحق بنظام صدام حسين، حيث فكك مشروعه 

الشركات الغربية، كما قام و النووي وفتح بابه لالستثمارات

ي تالبتسوية القضايا العالقة بينه وبين الغرب )قضية لوكاربي

د
أ
 103لرحلة رقم تفجير ا، بعد شخصا 270إلى مقتل  تا

سك تلندية
أ
ميركان فوق مدينة لوكربي اال

أ
عام  لشركة بان ا

سرمليار دوالر تعويضا  1,5نحو  قد دفعت ليبياو ،1988
أ
 ال

"يو تي إيه دي سي والطائرة الفرنسية  .وذوي ضحايا لوكربي

وكانت الجماهيرية الليبية قد وافقت عام  .1989" عام 10

سر ضحايا  170على دفع  2004
أ
مليون دوالر تعويضات ال

 الطائرة الفرنسية.(

ن ذلك لم يشفع له شيائ لدى الغرب، حيث وبعد 
أ
إال  ا

، 2011سلسلة االضطرابات التي شهدتها ليبيا منذ فيفري 

مام التطور النوعي الذي عرفته 
أ
 مارس19ابتداء من وا

أ
، بدا

 "لحماية المدنيين رسميا، ليبياعلى  القصف الجوي والبحري 

اإلقليمية على و دوليةمن الطاغية"، حيث تنافست القوى ال

بين المعارضة الليبية، التي ُعرفت بعد ذلك و مد الجسور بينها

بالمجلس الوطني االنتقالي الليبي بهدف قلب نظام الحكم 

نظمة الغربية، يكون 1969القائم منذ 
أ
، وإقامة نظام موال لال

مان لمصالحها النفطية والجيو
أ
راتيجية في المنطقة، ستاصمام ا

 ،وتمزيق حدودها السياسية ،وتفكيك مساحة ليبيا الجغرافية

وتقسيم ثرواتها الطبيعية وتقطيعها إلى دويالت صغيرة، 

زمات، وتدين بالطاعة 
أ
وكيانات ضعيفة غارقة في المشاكل واال

وروبيينلوالوالء 
أ
مريكية وحلفائها اال

أ
 ،لواليات المتحدة اال

سهم بريطانيا وفرنسا و
أ
لمانيا..إيطاليا ووعلى را

أ
السيطرة بهدف  ا

ليبيا  على مناطق الثروات والنفط والموارد الطبيعية في

 العالم العربي وإفريقيا. كمقدمة للسيطرة على

وراء معظم الحروب فالدول المشار إليها سابقا تقف  

 الواليات المتحدة تحارب لفرض هيمنتها عالمياً ف .الحديثة

نها إمبراطورية حديثة
أ
عداءها ال

أ
 وانتزاع النفوذ ممن تعتبرهم ا

ما العهد.
أ
وروبا  ا

أ
 وسيلة ضرورية للحفاظ علىفهي بالنسبة الى ا

كبر مؤسساتها الصناعية والتجارية وقدرتها على المنافسة 
أ
ا

 التجارية العالمية.

بحسب هذا التوجه والمسعى  وإذا لم تحدث حروب

مريكية الذي تتزعمه هذه المجموع
أ
ة )الواليات المتحدة اال

وروبيونوحلفاؤ
أ
النتيجة ستكون كارثية عليها.  ن(، فإها اال

وهذا من خالل ما قد يترتب عنه مثل هذا السيناريو من 

 مصالحها: علىتداعيات سلبية 

كبر المصانع -1
أ
 فيها. توقف ا

 ارتفاع معدالت البطالة إلى درجات غير محتملة. -2

وروبا  انهيار -3
أ
كلُّ فلسفات التنظيم االجتماعي في ا

 
أ
 ية.ميركوخاصة في الواليات المتحدة اال

مور صعوبةجاء بروز الصين والهند إن 
أ
 ليزيد اال

ن 
أ
 نهاتين الدولتيبالنسبة لهذه المجموعة من الدول. ذلك ا

فزع هاته القوى. شكلبتنموان اقتصاديًا 
أ
يمكن تتبع و سريع ا

لموارَد ل -خصوصًا الصين  - ذلك من خالل نموذج شراءهما

وربية الطبيعية
أ
 شركات التنقيب كشرائهماتماما  من الشركات اال

... وسيجد الغرب نفسه فترة قياسية اإلفريقية وامتيازاتها في

قريبًا محرومًا من ك ثير من هذه الثروات التي تسيطر عليها 

ك ثر من 
أ
 ةالمائفي  90الصين والهند )الصين مثاًل تسيطر على ا

المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات االلك ترونية  من

 الخ(...ورقائق الكومبيوتر والهاتف النقال.
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ماكن جديدة لنشر سيطرته 
أ
لذلك يبحث الغرب عن ا

مين قدرة إنتاجية مصانعه و
أ
كبر عملفرص االقتصادية وتا

أ
 ا

سواق
أ
وسع لعماله وا

أ
ضغط الغرب  جاءومن هنا لبضائعه. ا

ليضمن ما يستطيع  ،2011في ليبيا عام  ومجازفاته العسكرية

من بلدان، ويمنعها من التحول بمواردها وتجارتها وقوتها 

والهندالمالية باتجاه الصين
أ
 .، ا

مريكية من البترول
أ
 إن حاجيات الواليات المتحدة اال

ولية القادمة من إفريقيا        و
أ
في  -وليبيا جزء منها-المواد اال

،وهو ما يساوي (21)بالمائة25، سوف يرتفع إلى 2015حدود 

هم المراكز الدراسية  5
أ
ماليين برميل يوميا، بحسب بعض ا

مريكي و
أ
مريكية )مجلس الطاقة اال

أ
الدراسات  معهداال

 Institute for Advanced Strategicالسياسيةو االستراتيجية

&PoliticalStudies IASPS). وال يمكن تحقيق ذلك إال من

ة وذات إرادة سياسية خالل التعامل مع سلطات 
أ
محلية مجزا

 مرتهنة لشركات النفط العالمية.

وصى معهد الدراسات االستراتيجية والسياسية  
أ
لقد ا

ميركية نشاءبإ (IASPS)المشار إليه 
أ
 القيادة العسكرية اال

فريكوم"إلفريقيا،
أ
مام إصرار إدارة بوش Africom /ا

أ
 االبن". وا

القيادة  استضافةعلى تحقيق ذلك، ورفض الدول اإلفريقية 

خر، العامة
آ
مر في ا

أ
بمركز  على إقامتها مؤقتا المطاف استقر اال

 
أ
وربا الموجود بمدينة شتوتغارت اال

أ
مريكية با

أ
 .ةلمانيالقيادة اال

شمال ال من قبل حلف2011في عام إن غزو ليبيا 

طلسي
أ
إال تجسيدا لسعي الواليات المتحدة  ليس l’OTAN اال

مريكية لبسط سيطرتها على البترول اإلفريقي وموارده 
أ
اال

ولية تحت غطاء حماية الشعب الليبي من نظامه
أ
قائده، و اال

 فيها ل قدم وضع وبهدف
أ
ك ثر من و فريكوم.لقاعدة الرئيسية لال

أ
ا

البحر  بين في تقاطعهي  االستراتيجيذلك فإن ليبيا بموقعها 

بيض المتوسط
أ
 وسطو  العربي وشرق شرق مالفريقيا وإواال

طلسي. المحيط الهندي على جانبي  فريقيا، إ
أ
 واال

بذكاء للتمويه والتستر  وزارة الخارجية االميركيةسعت 

 العسكريين المتعاقدينمن  فرق رسال من خالل إ، واالختفاء

مين، مليون دوالر30بلغ  تمويلب، ليبياإلى 
أ
 الترسانة بهدف تا

سعيها هناك كان ، رسميةال المهمةهذه  لكن وراء. ةالليبي

على الرغم  .الليبية القواعد العسكرية لسيطرة علىل ضمنيال

 لى االرضإ القوات البرية رسالإعدم ب االلتزام المعلن من

 ويمكن رصد ذلك من خالل المخطط التالي:، (22)الليبية

إقليما  -حيث ثلثي النفط الليبي-منطقة برقةإعالن  -

حمد الزبيراتحاديا فيدراليا
أ
على ال

أ
 ، وإسناد رائسة مجلسها اال

قارب الملك إدريس السنوسي الذي 
أ
حد ا

أ
السنوسي، وهو ا

طاحت به ثورة 
أ
.  هذا الخيار الرمز هو ذو داللة كبيرة، 1969ا

فهو حفيد الملك إدريس الذي وضع على العرش من قبل 

عترف لهم في بريطانيا العظمى والواليات المتحدة، وا

الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، بالقواعد 

 العسكرية وحقول النفط.

ما  -
أ
ن  كميات كبيرة، حيث فزانا

أ
خرى من النفط، يريد ا

أ
ا

خر مستقال.
آ
 يكون هو اال

ين نجد النفط قبالة سواحل العاصمة.  طرابلس -
أ
ا

وبالتالي يمكن لشركات النفط الكبرى، التي لم يعترف القذافي 

عبر توظيف القادة  –لها إال  بهامش ربح ضيق، البحث 

فضل   –المحليين في ضرب المعارضة بعضها ببعض 
أ
عن ا

كبر ربح 
أ
جل تحقيق ا

أ
 ممكن.الظروف من ا

على ليبيا عام لحرب ل وعليه فإن القضية الحقيقية

 ليبياو ،الصحراءمنطقة الساحل و تشكيل إعادة ، هي2011

 البلدان المتاخمة الوصول نحو جميع ممرات هي واحدة من

صبحت  ليبيال
أ
على المدى ، والتقسيم لخطر معرضةالتي ا

ذات الثروة الجزائر من هذه الدول المتاخمة نجد الطويل. و

 ضد وغير المحصنةالصحراء  المدفونة في النفطية الهائلة

رة وزا. وهو ما دفع زعزعة استقرارها المناورات التي قد تهدف إلى

مين حدود ةطالبم فيها إلى الدفاع
أ
مع  هاالهيائت المعنية بتا

زيد من ا ليبي
أ
لف عسكري ودركي، إلى جانب تعزيزهم  130با

أ
ا

بوحدات مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية وقوات 

ة ومنع تسلل اإلرهابيين وشبكات خاصة، لمراقبة المنطق

سلحة  ،التهريب
أ
خاصة الشبكات النشطة في مجال تهريب اال

جل اختراق 
أ
التي تستغل حالة الحرب الدائرة في ليبيا من ا

الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات اإلرهابية 

سلحة نحو دول الساحل.
أ
 بهدف إبرام صفقات تهريب اال

 وقتل معمر القذافيلنظام الليبي ت اإلطاحة باوقد تم

مريكي الدفاعوزير  اعز ، وقد نفسه
أ
ما ذلك ل "ليون بانيتا" اال

سماه ب  
أ
 .« révolution inspiratrice »" ةملهمالثورة ال "ا
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على دول منطقة  الوضع الليبي تداعياتثانيا: -

 الساحل

هم ال
أ
التي قد يفرزها الوضع  تداعياتيمكن رصد ا

تي: على دول منطقة الساحل الليبي
آ
 على النحو اال

ن -
أ
تؤدي االضطرابات في ليبيا إلى زيادة  إمكانية ا

انعدام االستقرار في منطقة الساحل الضعيفة التي تناضل من 

ن 
أ
نه من المؤكد ا

أ
راضيها الشاسعة. كما ا

أ
جل السيطرة على ا

أ
ا

عداد هائلة من المقاتلين الشباب المسلحين وذوي 
أ
عودة ا

المركز الفرنسي ، بحسب هدد سالم واستقرار المنطقةالخبرة، ت

بحاث حول االستخبارات
أ
 .لال

سلحة هائلة ال تخضع للمراقبة، وتثير 
أ
فهناك مجموعة ا

شهية الجماعات اإلرهابية التي تسهل تحركاتها بفضل شساعة 

ر الحدود الصحراوية من تشاد إلى الجزائر مرورا بالنيجر. وتتوف

موال الفدية "ق تمويل حربصندو"هذه الجماعات على 
أ
يضم ا

 التي تدفعها الدول الغربية مقابل إطالق سراح رهائنها.

ال 
أ
يضا من ميزة كبرى، ا

أ
وتستفيد الجماعات اإلرهابية ا

وهي كون منطقة الساحل ساحة للصراعات بين قبائل 

عرب مسؤولون محليون  الطوارق والسلطات المركزية.
أ
عن كما ا

الف من شباب الطوارق للقتال في صفوف قلقهم إزاء تجنيد 
آ
اال

 ميليشيات القذافي

نحن "قال المسؤولون المنتخبون في شمال مالي: 

م
أ
ن هؤالء الشبان يتوجهون بك ثافة إلى ليبيا واال

أ
ر قلقون جدا ال

ن ينعكس علينا في حال
أ
نه ال بد وا

أ
 خطير جدا بالنسبة إلينا، ال

و في حال انه
أ
 .ه"ار يصمد القذافي ا

صالة، رئيس جمعية كيدال  وقال عبدو
أ
سالم ا

ك ثر
أ
نهم ": بقوله اإلقليمية، موضحا ا

أ
ما يحدث يثير خوفي ال

سيعودون يوما بسالحهم لزعزعة االستقرار في منطقة 

 .(23)"الساحل

عضاء 
أ
يضا على ا

أ
وسيعود التمرد في ليبيا بالفائدة ا

القاعدة المتفرقين بك تائبهم في مساحات منطقة الساحل 

كيد وضع ليبيا الحالي الشاسعة. وسوف 
أ
تستغل القاعدة بالتا

 القتناء معدات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.

هلية -
أ
فقد ذكر بعضهم  ،بخصوص إفرازات الحرب اال

رت في تقدير  منية بالمنطقة قص 
أ
جهزة اال

أ
ن اال

أ
الحرب حقيقة ا

الليبية، من ناحية نتائجها على المنطقة. واعتبروا انتقال مائت 

لقذافي من ليبيا إلى شمال مالي عائدين لالموالين المقاتلين 

ب حجم كبير من السالحكذا إلى قبائلهم، و  بمثابة  منها تسر 

منية لم يكن في الحسبان.
أ
ر خطير في المعادلة اال  متغي 

مريكية التي  ووجه بعض الخبراء،
أ
انتقادا للحكومة اال

نشئت 
أ
ركان المشتركة التي ا

أ
تعاملت ببرودة مع هيئة اال

ربع دول بالساحل. 2010بتمنراست عام 
أ
، والتي تشارك فيها ا

وسعت في مقابل ذلك، إلى تشكيل قيادة مشتركة بديلة في 

ن تنصب 
أ
واغادوغو. واعتبروا ذلك ''تشتيتا لجهود يفترض ا

القاعدة ببالد المغرب »: "لمشتركعلى محاربة العدو ا

 .«اإلسالمي

نباء موسكو فإن" فرنسا ساركوزي " هي 
أ
وحسب موقع ا

كبر من سقوط القذافي
أ
يمكن إبراز ذلك من و .المستفيد اال

 خالل:

الغرب بقيادة ساركوزي لنيل الجائزة الكبرى  ادستعدا-

سقوط العاصمة طرابلس بعد االنتقالي الليبي، المجلس من 

ن رئيسوسقوط ال
أ
مصطفى عبد الجليل  هقذافي، خاصة وا

ولوية في ليبيا ما بعد القذافي للدول التي دعمت 
أ
ن اال

أ
صرح با

 سبقته تسريبات في إحدى الصحف الفرنسيةقد و .المجلس

مين إلى  تشير
أ
ن المجلس تعهد بتا

أ
من النفط الليبي  بالمائة35ا

 .)24)القذافي طسقااإل هلباريس مقابل دعم

ط تقتصر على النف الوجائزة االنتقالي الليبي لساركوزي ورفاقه 

لة العسكرية، 
آ
والتي والغاز بل عقود إعادة إعمار ما دمرته اال

وتتسابق  .مليار دوالر 200جاء تقديرها من المجلس ذاته ب  

ضد  عليها دول شاركت في الحرب وفي فرض الحظر الجوي

لمانيا وإسبانيا والو نظام القذافي،
أ
ت الياومنها إيطاليا وفرنسا وا

 المتحدة .

ن شركة "بريتش بتروليوم" وقد 
أ
كشفت صحيفة "الغارديان" ا

عضاء بالمجلس االنتقالي في ليبيا، 
أ
تجري محادثات خاصة مع ا

ن ليبيا واحدة من الدول الحيوية في مجال إنتاج 
أ
معتبرة ا

ن ت .الطاقة
أ
ك ثر من وسبق ل "بريتش بتروليوم" ا

أ
عهدت بإنفاق ا

ثناء فترة حكم العقيد 
أ
مليار دوالر على خطط استكشافية ا

ر القذافي.  الليبي معم 

ن 
أ
وصرح وزير الخارجية اإليطالي بدوره للتلفزيون الرسمي با

ول في
أ
مستقبل  شركة "إيني" اإليطالية للنفط ستلعب الدور اال

لمانية بتقديم ال
أ
دعم في النفط الليبي. كما تعهدت الحكومة اال

 .إعادة إعمار البالد
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مني في   -
أ
ما الواليات المتحدة فتسعى إلى لعب دور ا

أ
ا

تصريح فيك توريا نوالند كما يشهد له ليبيا ما بعد القذافي 

مريكية
أ
شارت إلى  المتحدثة باسم الخارجية اال

أ
ن بالدها التي ا

أ
 ا

ستنظر بشكل ايجابي في طلب يتقدم به المجلس الوطني "

مم المتحدة لتعزيز صفوف الشرطة".  االنتقالي الليبي
أ
إلى اال

 
أ
كد من ا

أ
ن وسبقته الوزيرة كلينتون بالقول: "سنراقب الثوار للتا

سلحة الموجودة 
أ
ن مخازن اال

أ
ليبيا تتحمل مسؤولية تعهداتها وا

ن  لديها ال تهدد جيرانها،
أ
يد سيئة، وا

أ
ن ليبيا لن تقع في ا

أ
ها وا

 تبدي حزمًا تجاه عنف المتطرفين" .

ن الجائزة الكبرى ستكون من نصيب فرنسا الشك في 
أ
ا

ساركوزي والتي لن تقتصر على الكعكة الليبية، إنما تمتد إلى 

ثيره 
أ
فريقيا بسبب مشاريع في استعادة نفوذ قل تا

أ
غرب ا

 القذافي اإلفريقية.

III-  زماتيةمنطقة الساحل
أ
بركان في طور ( )اال

 االنفجار 

زماتيةتعد منطقة -
أ
مريك (الساحل)اال

أ
 ابالنسبة ال

هامة، خاصة من جانب الموارد  استراتيجيةنقطة  افرنسو

كما يسعيان معا  .اليورانيومو الغازو الطبيعية، كالبترول

ة في المنطقة، زيادة على رغب يلزحف الصينضد اللتصدي 

مريكا
أ
في إقامة قاعدة عسكرية في المنطقة لضمان مراقبتها  ا

قسما كبيرا من باقي الدول والتامة على دول المغرب العربي 

 .اإلفريقية

ن ما شهدته منطقة شمال  إلىوتجدر اإلشارة هنا 
أ
ا

افريقيا منذ السبعينيات من القرن العشرين     وافتعال قضية 

الصحراء الغربية يدخل في إطار إلهاء الجزائر عن االنطالقة 

بعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
أ
الحضارية ذات اال

والطموحة التي باشرتها بعد االستقالل وخاصة مع الرائدة 

، حيث سعت فرنسا 1965وصول هواري بومدين للحكم عام 

إلى التشويش على االنطالقة الجزائرية من خالل افتعال 

ن 
أ
زمات والقالقل في العديد من المناطق اإلفريقية ذلك ا

أ
اال

طماعها االستعمارية في إفريقيا. 
أ
فرنسا الرسمية لم تتخل عن ا

وضحه الرئيس بومدين عند بروز قضية الصحراء 
أ
وهذا ما ا

 الغربية قائال:

مام مؤامرة حقيقية إلبادة الشعب الصحراوي: 
أ
"نحن ا

 والمغرب وموريتانيا يقدمان الرجال. فرنسا تقدم االسلحة،

ن هذه 
أ
وهناك بنك في المشرق العربي يقدم المال. والواقع ا

ب، بل هي تهدف إلى المؤامرة ال تعني الصحراء الغربية فحس

ن الهدف منها هو فرض 
أ
سس الثورة الجزائرية، إذ ا

أ
ضرب ا

التطبيع مع إسرائيل على المنطقة، وضرب البلدان التقدمية 

 (25)بغاية فرض لغة الخضوع على الجميع".

ونظرا لما تشهده هذه المنطقة منذ عقود من منافسة 

في بداية خاصة مع انتهاء الحرب الباردة و بين القوى العالمية

مريكية بزمام القيادو التسعينيات،
أ
ة تفرد الواليات المتحدة اال

العالمية بعد تفكك االتحاد السوفياتي، واتضاح حاجة القوى 

ولية التي تزخر بها المنطقة، وسعيها لبسط
أ
 الكبرى للموارد اال

نفوذها وهيمنتها على دول المنطقة من خالل تقديم الدعم 

نظمة المادي      واللوجستي للقضاء على الجريمة  الم

سلحة والهجرة غير الشرعية واإلرهاب 
أ
والتهريب واالتجار باال

في المنطقة، فقد سعت الجزائر ومعها  2001الذي اشتد بعد 

فات. 
آ
دول المنطقة للعمل على تطهير هذه المنطقة من اال

ن ما يجري فيها ليس من باب و
أ
ذلك من خالل إدراكها ا

ن
أ
للواليات  الصدف بقدر ما هو نتاج سياسة محكمة، وهذا ال

وروبي التقليدي 
أ
مريكية تسعى إلرث النفوذ اال

أ
قطع والمتحدة اال

الطريق في إفريقيا على النفوذ االقتصادي الصيني بالكامل. 

ي تطور 
أ
مريكا لعرقلة ا

أ
اإلفريقي الذي  لالتحادكما تسعى ا

ن يؤثر عل
أ
 مركزا قطبيا إقليميا وقاريا، يستطيع ا

أ
ى يسعى ليتبوا

قطاب، وفي اتجاهات السياسة الدول
أ
ية في إطار عالم متعدد اال

 ذلك خدمة للتوازن الدولي والسلم العالمي.

مني وسياسي ليس في منطقة 
أ
مريكا مشروع ا

أ
وال

زماتية(الساحل
أ
ا فقط، وإنما في القارة اإلفريقية كلها. لذ )اال

مني 
أ
فهي تعمل على تغطية ذلك بورقة اإلرهاب والتهديد اال

نها عملت وما زالت على الذي تتعرض له هذه البلدان. حي
أ
ث ا

ي 
أ
تحويل منطقة الساحل إلى قاعدة عسكرية لها تتخذها ضد ا

 طاعتها.ودولة إفريقية تخرج عن فلكها 

 "منتدى العالم الثالث"حذر مدير  وفي هذا اإلطار 

مين"المنتدى العالمي للبدائل"و
أ
من مغبة  ، سمير ا

االستخفاف بما يحدث من تفتيت لدول المنطقة العربية 

 والساحل اإلفريقي وانعكاسات ذلك على الجزائر.

إن المنطقة العربية تشهد عملية تحطيم  :وقال

وروبا 
أ
ن ما وكشف ممنهجة من قبل الواليات المتحدة وا

أ
ا

لتحطيم ليبيا  يحدث من تفتيت لدولة مالي هو امتداد
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وهو المصير الذي تسعى  .وتحويلها إلى صومال شمال إفريقيا

وروبا إلى انتهاجه في سوريا كمرحلة الواليات المتحدة و
أ
ا

 (26).جديدة بعد االنتهاء من تدمير العراق وإضعاف مصر

إن بروز الجماعات اإلرهابية واإلجرامية وتزامنها مع 

اك تشاف العديد من الثروات الباطنية: الذهب، البترول، 

حجار الكريمة...في كل من الجزائر 
أ
اليورانيوم، الحديد، اال

ف ... توالي عملية االختطاوموريتانياوالنيجر   وليبيا ومالي  

وروبيين في الصحراء الكبرى ليس من قبيل 
أ
للرعايا اال

الصدفة، بل ورائها مخطط بعيد المدى وخطير على سيادة 

دفعها ودول الساحل من خالل توريطها في حروب افتراضية 

سلحة من الدول الغربية. وسوف يؤدي ذلك إلى 
أ
لشراء اال

عرض الدول الغربية على هذه الدول صفقات الستخراج المواد 

سلحة لمحاربة شبح اإلرهاب. 
أ
ولية لتسديد مبالغ صفقات اال

أ
اال

طلسي لمساعدة 
أ
مريكا والحلف اال

أ
ولن يتم ذلك إال  بتدخل ال

وف لن ينتهي دول الساحل على مكافحة اإلرهاب الذي س

فغانستان والعراق 
أ
مثلما هو حاصل اليوم في ا

مريكا في منطقة والصومال...و
أ
منه تبرير التواجد الدائم ال

نظمة موالية لها )العراق 
أ
الساحل بعد ضمان وصول ا

فغانستان و
أ
كبر مثال على ذلك.وا

أ
 .(  .ليبيا ا

سعت الجزائر مع بعض القوى اإلفريقية كجنوب 

ي اإلفريق -بيا...لتقوية التعاون اإلفريقيإفريقيا، نيجيريا، لي

بهدف تعطيل المشاريع الغربية الهادفة إلى إعادة االستعمار 

 يمكن توضيح ذلك من خالل:بإفريقيا. و

سعي الجزائر للقضاء على الجريمة المنظمة  -

والتهريب واإلرهاب...من خالل دعم التنمية والحفاظ على 

سيادة الدول بهدف عرقلة المشروع الغربي في منطقة الساحل 

 في إفريقيا.و

سعيها لحل النزاعات القائمة في منطقة الساحل  -

هلية  وعلى
أ
سها الحرب اال

أ
ة الحكوم النزاع الدائر في مالي بينورا

الطوارق، من خالل التوقيع على معاهدة الجزائر والمركزية 

و المركزية واسعة في  2006
أ
بين الطرفين، مقابل حكم ذاتي ا

قد تم إنشاء صناديق لتمويل مشاريع تنموية وشمال مالي. 

بتمويل جزائري في شمال مالي مقابل تخلي المعارضة 

 ال.المسلحة الترقية )الطوارق( عن فكرة االنفص

اإلشراف على ونقل الجزائر لمعدات عسكرية لمالي  -

هيل قوات ومناورات عسكرية بمشاركة موريتانيا 
أ
النيجر لتا

بلدان الساحل لمواجهة مسلحي القاعدة، وذلك بهدف قطع 

مريكا 
أ
 فرنسا.والطريق على التدخل الخارجي بقيادة ا

الغربي في الشؤون ورفض الجزائر للتدخل الفرنسي  -

ي غطاء )اإلرهاب(، مؤكدة الداخلي
أ
ة لدول الساحل، تحت ا

شكاله المختلفة )الفنية، العسكرية، 
أ
على خيار التعاون في ا

 .(  .والتنموية.

وت  13إلى  12من الجزائر احتضان -
أ
 ااجتماع 2009ا

 لدول الساحل والصحراء ضم الجزائر وموريتانيا والنيجر

مني مركز قيادة  مالي، وتم االتفاق على إنشاءو
أ
للتنسيق اال

ذلك و .''تمنراستيكون مقره مدينة ''  والعسكري المشترك

وروب
أ
مريكا واالتحاد اال

أ
ن تنخرط فيها ا

أ
ي كرد على مبادرة تريد ا

لمحاربة اإلرهاب في المنطقة بتشكيل قيادة مشتركة في 

فكرة وتسعى الجزائر إلى الدفع ب واغادوغو عاصمة بوركينافاسو.

منية والتنموية من اختصاص مشاكل المنط مفادها: إن
أ
قة اال

ن يكون الدعم بعيدا عن 
أ
ول، على ا

أ
دول المنطقة في المقام اال

 محاوالت التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل.

الجزائر إلى البدء في تنفيذ خطة  ىسعميندرج -

، في سياق خطوات ماليوالنيجر وموريتانيا مع  ،تمنراست

جنبي في منطقة الساحل والصحراء 
أ
ي تدخل ا

أ
استباقية لمنع ا

مام واقع 
أ
ورفضه مهما كانت مبرراته، ووضع دول المنطقة ا

منية بنفسها من خالل اتخاذ مبادرة 
أ
ل مسؤولياتها اال تحم 

جنبية'' 
أ
مريكي عملية دون الحاجة إلى ''اليد اال

أ
والتدخل اال

  الذي كان بارزا في والفرنسي
أ
خيرة، ودرء ما من شا

أ
نه الفترة اال

ن يكون مبررا الستدراج مزيد من العناصر والمجموعات 
أ
ا

ن الجزائر ترفض الوجود  .المتطرفة
أ
ويرى العديد من الخبراء ا

ن دول المنطقة له
أ
وروبي في المنطقة، وتعتقد ا

أ
و اال

أ
مريكي ا

أ
ا اال

سيادة ولها تجربة في الحرب على اإلرهاب بما يؤهلها لمواجهة 

، ولذلك بنفسها الصحراءوذا التحدي في دول الساحل ه

 قدمت مقاربتها في إنشاء القيادة المشتركة.

VI- زمة منطقة ا
أ
زمة الليبية وا

أ
لساحل تداعيات اال

من القومي الجزائري 
أ
 على اال

)طول  2011إن ما حدث ومازال يحدث في ليبيا منذ 

كلم( ومنطقة الساحل  1200الحدود المشتركة مع الجزائر 

والسيما في مالي منذ االنقالب على الرئيس الشرعي 

والتدخل الفرنسي إثر عملية سيرفال منذ  2010توماني
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لمؤازرة القوات النظامية المالية  2014وجويلية2013جانفي

ضد الجماعات االسالمية المسلحة التي سيطرت على منطقة 

زواد بشمال مالي للحيلولة دون تقدمه
أ
ا جنوبا نحو العاصمة اال

ثر 1376الحدود المشتركة مع الجزائر  )طولباماكو 
أ
وما  كلم( ا

من 
أ
من القومي للجزائر ودول المنطقة بل وا

أ
زال يؤثر على اال

ن ما تشهده 
أ
ن الجارتان هاتان المنطقتاالقارة اإلفريقية. ذلك ا

سها 
أ
للجزائر من تدخل سافر لقوى استعمارية سابقة على را

مريكية  يا وقوىوبريطانفرنسا 
أ
عالمية كالواليات المتحدة اال

وروبا الغربية وشمال القارة 
أ
وحلف الناتو الممثل لدول ا

وروبا الشرقية التي انضمت للحلف بعد 
أ
مريكية ودول ا

أ
اال

السوفيتي  االتحادسقوط وتفكك المعسكر الشيوعي بقيادة 

دى إلى ما 29)1991منذ 
أ
 يلي: دولة حاليا( قد ا

من وسيا -
أ
دة دولتين مستقلتين استباحت ا

مم المتحدة
أ
 عضوين في هيئة اال

والمتمثل  1969سقاط النظام اللبيبي القائم منذ إ -

م في معمر القذافي قائد الثورة الليبية وقتله بطريقة وحشية رغ

مره وكان بإمكاناإلمساك به 
أ
  هؤالء تقديمه للعدالة للفصل في ا

تحول هاتين الدولتين لدول فاشلة ال تستطيع  -

منهم وسالمتهم.
أ
ساسية وتحقيق ا

أ
مين حاجيات شعوبها اال

أ
 تا

الجماعات  وانتشارانتشار السالح بكميات كبيرة  -

 المسلحة بشكل الفت وعشوائي

تحول الحدود إلى مناطق عبور لالتجار بالعبيد  -

ونقل السالح وتهريب المخدرات والسلع ...بالنظر لطولها 

 وطبيعة تضاريسها وقساوة مناخها.

وروبا مرورا الهجرة م -
أ
ن دول إفريقيا السوداء نحو ا

 كبير اتدفق 2011ة ومنها الجزائر التي شهدت منذ المنطقبدول 

عدا
أ
فارقة في المدن الجنوبية الجزائرية لينتقلوا بعدها با

أ
اد لال

منية للجزائر.
أ
وجد مشاكل ا

أ
 كبيرة للشمال مما ا

 إقامة قواعد عسكرية  -
أ
فريكوم والقواعد الفرنسية اال

من القومي لدول المنطقة والبريطاني
أ
ة وخطورة ذلك على اال

سها الجزائر.
أ
 وعلى را

جنوب الجزائر ى لإانتقال الجماعات المسلحة  -

مني الذي عرفته الجزائر في هذه الفترة خاصة على 
أ
والتهديد اال

م الناس في 
أ
تها الغازية: هجوم تقنتورين بعين ا

آ
منشا

سفر على سقوط العديد من الضحايا 2013جانفي
أ
 الذي ا

جانب وإلحاق خسائر فادحة 
أ
لبنى التحتية باالوطنيين واال

 الغازية لهذا المركب الصناعي. 

زمة الليبية منذ 
أ
كبر تداعيات اال

أ
ن ا

أ
زمة  2011على ا

أ
وا

من القومي الجزائري 2010منطقة الساحل منذ 
أ
تكمن  على اال

سها فرنسا وبريطانيا 
أ
في التفاف القوى الكبرى وعلى را

 
أ
مريكية ومن خاللهم حلف الناتو على والواليات المتحدة اال

ن حدودنا الغرب
أ
ية الجزائر من الناحية الشرقية والجنوبية علما ا

راضي الصحراء 
أ
طماعه التوسعية في ا

أ
مهددة من قبل المغرب وا

سطول 1974الغربية منذ 
أ
ن تواجد اال

أ
)المسيرة الخضراء( كما ا

مريكي في البحر المتوسط )منذ نهاية الحرب 
أ
السادس اال

العالمية الثانية واندالع الحرب الباردة بين الشرق والغرب( 

ن يهدد كيان الدولة الجزائرية برمته على 
أ
نه  ا

أ
كل ذلك من شا

المدى المتوسط والطويل من خالل استنزاف الجزائر 

ا اقتصاديا وبشريا وإثارة االضطرابات الداخلية وإنهاكها عسكري

من خالل إحياء  بهدف تقسيمها إلى دوليات وكانتونات وهذا

 (28)ومشروع برنارد لويس  (27)المشروع االستعماري 

IVI-التوصياتو النتائج 

 النتائج -1

لتضييق خناق ضدها من قبل  إن الجزائر تتعرض

 ذلك من خالل ما يلي: والقوى الكبرى من كل جوانبها، 

قصى وقضية الصحراء  الجهة الغربية -
أ
مع المغرب اال

زيدو الغربية منذ السبعينيات من القرن الماضي،
أ
 بالتالي فإن ا

كلم مع الصحراء  42كلم مع المغرب +  1559)كلم 1600من 

من الحدود الغربية لوطننا  كلم(1601الغربية. وهو ما يعني 

طماع التوسعية 
أ
منة من الناحية الغربية، بسبب اال

آ
غير ا

قصى. 
أ
 للمغرب اال

، وهي 2011ليبيا منذ و مع تونس الجهة الشرقية -

السنة التي شهدت بداية ما عرف ب  "الثورات العربية"، فإن ما 

ليبيا من انقالبات جذرية على المستوى و شهدته تونس

 السياسي 
أ
زيد من الشرقية )قد عرض حدودنا  مني،واال

أ
 2000ا

منة: 
آ
 1200كلم مع تونس، و 965)كلم( للخطر بعدما كانت ا

 كلم(،  2165هو ما يعني وكلم مع ليبيا. 
أ
ن ا

أ
ضف إلى ذلك ا

صبحت مهددة من خالل المخاطر المحدقة 
أ
حدودنا الجنوبية ا

التي تسعى القوى الكبرى إلذكائها والنفخ فيها. فضال عن وبها 
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سلحة القادمة من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي ت
أ
هريب اال

 وانتصار المعارضة المسلحة المدعومة من قبل حلف الناتو.

مع كل من مالي، النيجر  ←الجهة الجنوبية  -

زيد من و وموريتانيا.
أ
ن ا

أ
صبحت  2700هو ما يعني ا

أ
كلم ا

 كلم مع مالي 1376كلم مع موريتانيا،  463)معرضة للخطر 

 كلم.( 2795هو ما يعني و كلم مع النيجر، 956و

سطول البحري  ←الجهة الشمالية  -
أ
ن اال

أ
حيث ا

مريكي يصول 
أ
ل يجول في عرض البحر المتوسط الذي يمثواال

ن طول السواحل  1200
أ
كلم من السواحل الجزائرية، )علما ا

حافظة مل التقرير الرسمي كلم حسب 1644الجزائرية يبلغ 

كد  السواحل الجزائرية
أ
ن الحسابات السابقة لم الذي ا

أ
ا

تحتسب االلتواءات واالحتدابات، واك تفت بعملية الحساب 

فقي
أ
 .(29)(اال

البرية بكل و الحدود الجزائرية البحريةوعليه فإن  

منة
 
 على المدى المنظور وغير المنظور، اتجاهاتها ليست ا

ن هناك سياسة و
أ
هذا ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر، من ا

 يجري تنفيذها منذ السبعينياتو المعالم قد تم نسجهاواضحة 

ربما قبل ذلك لتطويق الجزائر من جميع االتجاهات بهدف و 

و تفتيتها وفقا لمخطط استعماري فرنسي قديم 
أ
ابتالعها ا

الن بيريفييت" صاحب ك تاب و متجدد،
أ
المتمثل في مخطط "ا

والذي قدم فيه مستشار " هل يجب تقسيم الجزائر؟"، 

وروبيين في  1961ديغول في عام  الجنرال
أ
بمخطط لتجميع اال

مناطق معينة من التراب الوطني الجزائري تشمل عمالة وهران 

والجزائر، إضافة لممر يربط بين هذه المناطق والمنطقة 

نبوب الحالي للغاز
أ
 .(03)الصحراوية على امتداد اال

 وهو ما يجعلنا نتوصل إلى النتيجة التالية:

خره ما يحدث في مالي 
آ
إن تطويق الجزائر برا وبحرا وا

مقدمة لضرب الجزائر، والسعي من انقالب جذري، ما هو إال  

سها لتفتيتها
أ
. وهي البالد الغنية بالموارد الطبيعية وعلى را

نموارد الطاقة. خاصة و
أ
تعانيه من  وماالدول االستعمارية  ا

زمات اقتصادية 
أ
وانهيار لمنظومتها ارتفاع في معدالت البطالة وا

من الدول المرشحة لنفس  اغيرهوالمالية كما حدث في اليونان 

زمات:
أ
إسبانيا، إيطاليا، تسعى إليجاد حلول لها ومخرج  اال

زماتها الهيكلية عن طريق تفتيت البلدان اإلفريقية 
أ
ال

سيوية. وهو ما يعني ببساطة عودة االستعمار في ثوب 
آ
واال

ن، حتى يتم قبوله من قبل الشعوب في  جديد، معدل ومحس 

هذه البلدان، ما دامت ترفع شعار "حقوق االنسان" 

 و"الديمقراطية". 

 التوصيات -2

ي دولة منوط 
أ
من القومي ال

أ
إن قضية تحقيق اال

بالمنظور والرؤى التي تحملها الدول حول نفسها وحول 

ساس فإن المطلوب من 
أ
محيطها القريب والبعيد، وعلى هذا اال

وضاعها الداخلية الدولة الجزائ
أ
نه كلما كانت ا

أ
ن تدرك ا

أ
رية ا

منة 
آ
منها العام، وبالتالي  ومستقرةا

أ
زاد ذلك من فرص تحقيق ا

وضاع الداخلية سيؤثر إيجابا على سلوكها 
أ
فإن استقرار اال

و 
أ
و القاري ا

أ
ونشاطها الخارجي، سواء على المستوى العالمي ا

ستطاعت اإلقليمي. فالدول الكبرى اليوم هي تلك الدول التي ا

ن تبني جبهتها الداخلية 
أ
هو الشيء الذي جعلها وُتقويها، وا

الخارجي من خالل تحقيق  1ىتحقق تقدما على المستو

ن 
أ
من تلك المصالح. وعليه فعلى الجزائر ا

أ
مصالحها وضمان ا

 تسعى إلى تحقيق ما يلي:

 
أ
 على المستوى الداخلي -ا

تنظيف الساحة الداخلية، وذلك من خالل  -

 للتطلعات الشعبية التواقة للحرية        والعدالةاالستجابة 

لضريبة لتحقيق كغيرها من الشعوب، وقد دفع هذا الشعب ا

كبر 
أ
روع ثورة في القرن ال  ذلك من خالل ا

أ
. وكذا عبر ترك 20وا

حزابا
أ
جمعيات منبثقة من رحم و الساحة السياسية تفرز ا

خر ، االجتماعيلتساهم في تحقيق السلم الشعب 
أ
ى بعبارة ا

الفعال والممثل و العمل على إيجاد المجتمع المدني الحقيقي

ي 
أ
من للجزائر في حال تعرضها ال

آ
الذي سيكون هو المالذ اال

مام محاوالت و عدوان شبيه لما تعرضت له ليبيا، خاصة
أ
نحن ا

 )الوالياتالحديثة و حثيثة من قبل القوى االستعمارية القديمة

مريكية
أ
وروبا( للعودة إلى منطقتنا من النافذة و المتحدة اال

أ
ا

خرجت من الباب. 
أ
 بعدما ا

صالحات داخلية جريئة على الدخول في  - ا 

، وذلك بهدف السياسيواالجتماعي والمستوى االقتصادي 

 إلى توظيفه القوى االستعمارية  االحتقانحلحلة 
أ
الذي قد تلجا

لتحريك الشارع، وبعض المناطق الجزائرية الحساسة )بعض 

و:ا
أ
طراف الترقية/ا

أ
طراف المحسوبة على  ال

أ
الطوارق، بعض اال

الدينية المشكوك في والقبائل، بعض التيارات السياسية 

ال يتحقق ذلك إال من خالل وجغرافية(. ووالئها للجزائر تاريخا 
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نواعها بشكل يلمسه المواطن 
أ
إطالق الحريات بمختلف ا

 بنفسه.

د الوطني في والبع العدالة االجتماعيةالتركيز على  -

ن ثقافة سلبية قد غزت البرامج التعليمية
أ
ن المالحظ ا

أ
، ال

ساسها " 
أ
نفسي وبعد ذلك الجزائر في السنوات الماضية ا

ن درجة . « Après moi le déluge »"/الطوفان
أ
وهو ما يعني ا

صبح في مستويات خطيرة. وهي حالة إذا 
أ
االلتزام الوطني قد ا

حال حدوث عدوان استمرت ستكون لها نتائج مدمرة في 

 خارجي على غرار ما حدث في ليبيا.

المفتوح على القضايا المصيرية  الحوار الوطني -

ساسو
أ
والشعب ، بهدف سد الفجوة بين السلطة يةاال

ة و
أ
ن تكون لها الجرا

أ
لحل  والشجاعةالمعارضة. وعلى الدولة ا

قد اليوم قبل الغد تحسبا لما  الداخلية وتصفيتهامشاكلها 

زمات وقالقل داخلية، ستوظف في الوقت  لها من يخطط
أ
ا

 المعلوم من قبل القوى االستعمارية.

 على المستوى الخارجي -ب

 ما يمكن مالحظته في فترة ما بعد الحرب الباردة هو -

من القومي العربي
أ
من وطني  ،انهيار مقومات اال

أ
واستبدالها با

ساس "عقيدة مكافحة اإلرهاب"  ،هش عشوائي
أ
يقوم على ا

 ال يمكن تحقيق . وعليهالتفسير والتجريم :المستوردة والمركبة

من القومي الجزائري إال في إطار 
أ
من القومي المغاربي اال

أ
اال

من القومي العربي المتالزمين
أ
 على ) .واال

أ
 ا
 
م  يعني ذلك عدال

ي طارئ عبرة بما حد
أ
ث في بذل الجهد الفردي واالستعداد ال

، والتدخل 2003فاجتياح العراق عام (. 2011ليبيا عام 

السودان عام  ، وتفتيت2007اإلثيوبي في الصومال عام 

، والسعي لضرب سوريا 2011، وضرب ليبيا في 2011

وما حدث ويحدث في مصر كلها نماذج تؤكد  وتفكيكها حاليا،

في ظل عدم سعي الجزائر للحيلولة دون  هذا الواقع، سيما

كبر. فالمطلوب  الوقوف في وجه هذا المخطط الرهيب
أ
بفعالية ا

جل االلتفاف على مساعي بعض 
أ
هو ضرورة سعي الجزائر من ا

الدول )ك قطر والسعودية في ليبيا وسوريا( وتجنب مصير 

ني شبيه بها. وعليه يمكن االقتراح على صانع القرار الجزائري تب

تية:مجمو
آ
 عة اإلجراءات اال

واقتصادية )عسكرية  تحالفات استراتيجيةنسج  -

على غرار  ،مع دول مهددة بالتقسيم والتفكيك .(.سياسية .و

 الذي تبنته موقفإن ال .البلدان المغاربيةودول الساحل 

دى ، 2011الذي تعرضت له ليبيا عام  عتداءااللجزائر من ا
أ
قد ا

مامح المجال تفإلى 
أ
لتكون لها  فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ا

الحاضر وهي دول استعمارية في الماضي و .المبادرة

مام ف .المستقبلو
أ
ن تختفي إال ا

أ
االستعمار ظاهرة ال يمكن ا

الدائمة  واليقظةضربات الحركات التحررية والمقاومة الوطنية 

هي الدولة الحدودية مع وفقد كان على الجزائر  المستمرة.و

منها  1200طول  ليبيا على
أ
ن تتدخل حماية ال

أ
كلم، ا

زمة وسالمتها. و
أ
ذلك من خالل البحث عن حل سياسي لال

التي شهدتها ليبيا منذ البداية، إذ لم تكن مطالب الليبيين في 

العدالة ال غير. لتتحول بعد والبداية سوى مزيدا من الحرية 

ذلك إلى السعي لقلب نظام الحكم بعد التدخل السافر لفرنسا 

حلفائها، يؤازرهم في ذلك العديد من الدول العربية و

 الخليجية.

 االقتصاديةوالمالية توظيف الجزائر لقدراتها  -

مازيغية )اإلسالم  الثقافيةالسياسية وو
أ
والعروبة واال

واصر الترابط الدينوالتيجانية، و 
أ
ن يزيد في ا

أ
نه ا

أ
ي كل ما من شا

المبادرات  وتفعيلتنشيط  الخ( بهدف..والروحي والثقافي.

طماع الغربية منيع سد  المحلية اإلقليمية إليجاد 
أ
 في وجه اال

للحيلولة دون تقدم هذه الدول في المحيط  ،المتلونةوالدائمة 

مني 
أ
للجزائر. ويمكن توضيح ذلك من خالل  االستراتيجيواال

لمخطط استعجالي لدبلوماسية نشطة في ضع الجزائر و

قليمي غرار العديد من الدول التي ، على محيطها القاري واال 

ك تركيا  ،شرعت في تجسيد ذلك بهدف تحقيق مصالحها العليا

"إسرائيل" التي استطاعت في  كذلكو ، الصينوإيران و

ن تعيد فتح المناطق التي طردت منها 
أ
خيرة ا

أ
العشرين سنة اال

مام ضربات الدبلوماسية النشطة للجزائر و
أ
خاصة في إفريقيا، ا

 في السبعينيات.

فريقي االتحادتنشيط  - جل إيجاد و اال 
أ
منظماته من ا

منية التي تعاني منها منطقة الساحل
أ
ذلك و حلول للمشاكل اال

 -مصر  -الجزائر  فيها محور يلعب  ترتيبات مشتركةمن خالل 

السينغال...الدور الفعال نظرا  -نيجيريا  -جنوب إفريقيا 

رصيدها و  تجاربها في حل النزاعاتو إلمكانيات هذه الدول

 التاريخي في مقارعة االستعمار.

مد الجسور بين الجزائر ودول المغرب العربي في  -

خالل إعادة إحيائه من وتفعيله و المغاربي االتحادإطار 

جامعة والعمل الحثيث في إطار  العمل المغاربي المشترك.
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من خالل عودة الجزائر إلى نشاطها الفعال الدول العربية 

السبعينيات والثمانينيات من القرن  الذي تميزت به في

 الماضي. 

فريقيةاهتمام الجزائر  -  التي تعتبر صمام بالقارة اال 

منها متعدد الجوانب، وذلك من خالل نسج 
أ
مان ال

أ
اال

مس 
أ
العالقات الثنائية والجماعية مع دول ومناطق هي في ا

الحاجة إلى مساعدات وتبادل المنافع المشتركة، وكذلك من 

مام القوى االستعمارية التي تمارس الوصاية 
أ
جل سد الطريق ا

أ
ا

الزج بها في مشاريع غير  والتدخل في شؤونها الداخلية، بهدف

بعاد، مستغلة فقرها ومشاكلها الداخلية 
أ
واضحة المعالم واال

منية. فالجزائر وما تملكه من رصيد 
أ
ومادي  تاريخي وثقافيواال

وطبيعي ومعرفي قادرة على طرح نفسها كشريك طبيعي موثوق 

 الجانب في القارة االفريقية. وما دون ذلك معناه تراجع دورها

مام ازديا
أ
د الدور االستعماري بقيادة القوى الكبرى ومعها ا

مننا في إسرائيل في القارة السمراء، وهذا ما يمثل خطرا
أ
 على ا

 الحاضر والمستقبل.
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  الملخص

عبر العالم بظهور وتطور ما سمي بالصحافة  االنترنتوبفضل االنتشار الواسع لشبكة  ،تكنولوجيا االتصال الحديثة سمحت
رية اإللك ترونية، وهو ما دفع بالك ثير من الصحف والجرائد الورقية إلطالق منصات ومواقع إلك ترونية مكنتها من الك تابة والنشر بح

ونالين من الصحف اإللك ترونية الجزائرية التي استفاد كبيرة لم تتح لها في الصحافة التقليدية.
 
كنولوجيا، ت من مزايا تلك التوالشروق ا

نها تبقى تواجه تحدي االلتزام
 
حدا غير ا

 
ثناء تغطيتها اإلخبارية لمختلف اال

 
ونقلها  ،ثبالقيم المهنية كالموضوعية والمصداقية والدقة ا

خبار الوطنية والعالمية.
 
 لال

 الدقة. المصداقية، الموضوعية، المهنية، معاييرال ،الصحافة االلك ترونية :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Les technologies de communication modernes ont permis à la presse électronique de faire un progrès sans 

précédent. Une presse dont l’apparition et l’évolution sont liées à l’expansion de grande ampleur du réseau 

d’internet à travers le monde ; ce qui a poussé un grand nombre de journaux en version papier à lancer des sites 

électroniques leur permettant d’écrire et de publier avec plus de liberté, chose qu’elles ne se sont pas procurées 

à l’époque de la presse traditionnelle. 

Echorouk online est l’un des journaux électroniques algériens ayant bénéficié des avantages de cette 

technologie, or elle demeure confrontée au défi du respect des valeurs professionnelles notamment l’objectivité, 

la crédibilité ainsi que la précision lors de la couverture médiatique des différents évènements, en plus de la 

diffusion des actualités nationales et internationales. 
  

Mots-clés : la presse électronique, Valeurs professionnelles, Objectivité, Crédibilité, Précision 

Abstract 

Modern technology of communication and due to the wide expansion of internet has permitted to the 

appearance and progress of electronic press as such many newspapers have launched platforms and websites that 

encouraged both writing and editing within a great freedom not allocated to the traditional press. 

The following article attemps to relate the experience of Echourouk online; an Algerian electronic paper 

that took advantage of technology abundance yet it still faces challenges to stick to professional standards like 

objectivity, accuracy and credibility while covering certain national and international events. 
 

              Keywords: electronic press, professional standards, objectivity, credibility, accuracy 

 

 
 املؤلف املراسل *
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 مقدمة

لقد رافق االنتشار الواسع لشبكة االنترنت وتطور 

نصاتها ظهور ما يسمى تقنيات االتصال والنشر اإللك تروني عبر م

غلب الصحف الورقية بالصحافة اإل 
 
ت ا

 
نشا

 
لك ترونية، حيث ا

ترونية موازية للجرائد الورقية التقليدية عبر العالم صحفا إلك 

خبارل
 
حداث وتستفيد من مزايا النشر عبر  ةوتغطي ،نشر اال

 
اال

النت من السرعة والفورية والتفاعلية...كما فتحت فضاء 

ي والنقد لمستخدميهاالتفاعل وحري
 
 من الجمهور. ة إبداء الرا

خبار وك تابة المقاالت  
 
إن الحرية الكبيرة في نشر اال

 منوغيرها ونشر الصور واستخدام الفيديو  ،والتقارير الصحفية

لك ترونية، ي وفرتها شبكة االنترنت للصحف اإل مزايا النشر الت

وفي ظل غياب رقابة حقيقية على تلك المواقع وعدم وجود 

ليات قانونية تراقبها، 
 
بير حول قابله طرح استفهام ككل ذلك ا

ثناء لك ترونية بالقيم المهنية مدى التزام تلك الصحف اإل 
 
ا

 تها اإلخبارية. اتغطي

م اراستنا هذه لتركز على حقيقة التز من هنا جاءت د

تلك القيم التي اخترنا منها لك ترونية في الجزائر بالصحف اإل 

ساسية و ثثال
 
حيث  ؛هي: الموضوعية والمصداقية والدقةقيم ا

 قمنا بتحديد مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس لكل قيمة.

لك ترونية الجزائرية ائل من الصحف اإل اله ونظرا للعدد

ك ثر استخداما وتفاعال من طرف 
 
اخترنا لدراستنا الصحيفة اال

لءالجزائري حسب إحصاالجمهور 
 
        ا " المتخصصسكيات مركز " ا

ق لك ترونية العالمية، وهي صحيفة الشرو في تصنيف المواقع اإل 

ونالين التي تعتبر الواجهة اإل 
 
الشروق اليومي لك ترونية لجريدة ا

 الورقية.

 
 
شكالية الدراسةا  وال: ا 

إلى       تخضع التغطية اإلخبارية في الصحافة عموما 

ن تتقيد مجم
 
من االلتزام ها لتضبوعة من القيم التي يجب ا

  ، وسواءجتماعيةاالبمبادئ المسؤولية 
 
كانت الصحافة ورقية  ا

ثناء عملها.
 
ن تتقيد بتلك القيم ا

 
م إلك ترونية يجب ا

 
 ا

   وقد عرفت الساحة اإلعالمية في الجزائر العديد  

برزها جريدة المجاهد التي يعود  ،من الصحف الورقية
 
لعل ا

 ستقاللاالالفترة االستعمارية، ثم غداة  تاريخ صدورها إلى

الشعب والنصر، ظهرت العديد من الصحف العمومية كجريدة 

نها اشتركت في كونها تابعة كلها للسلطة السياسية 
 
غير ا

حادية،
 
واسعا تح المجال ف   1989صدور دستور  بعدو لكن اال

برز مظاهر هذا االنفتاح حيث  ؛لحرية العمل الصحفي
 
كانت ا

حدا لمرحلة طويلة  الذي وضع 1990صدور قانون اإلعالم لسنة 

ول وااالحتكار اإلعالمي من طرف الدولة. ذلك من 
 
لذي يعتبر ا

 إصداروحرية  ،نص على حرية اإلعالمقانون في الجزائر ي

مام القطاع الخاص،  ،الصحف
 
  ثم ع  وفتح المجال ا

ل هذا د 

. وقد سمحت تلك 2012القانون وصدر بعده قانون اإلعالم لسنة 

العديد من الجرائد التابعة للخواص كالخبر  ر و ظهالقوانين ب

خيرةوالوطن والشروق...
 
ن تكسب جمهور  هذه اال

 
 ااستطاعت ا

  من القراء والمتتبعين. اواسع

وبفضل ظهور االنترنت وانتشارها وتطور تكنولوجيا 

اإلعالم واالتصال استطاعت تلك الصحف الورقية إنشاء مواقع 

وني لتستفيد من مزايا النشر اإللك تر  ،هابخاصة إلك ترونية 

 الشبكة العالمية.  حهايكالفورية والتفاعلية التي تت

ن ن
 
بحث في هذه الدراسة عن مدى من هنا حاولنا ا

الموضوعية  صحيفة الشروق اإللك ترونية بقيم: التزام

ن تلتزم بها ك
 
ل صحيفة والمصداقية والدقة ك قيم مهنية يفترض ا

م إلك ترونية
 
وهي القيم التي يعتبرها الك ثير من  ؛ورقية كانت ا

ساسية لنظرية المسبة الركائز الباحثين بمثا
 
ولية ؤ اال

 .جتماعيةاال

ساس
 
سنحاول اإلجابة عن التساؤل  وعلى هذا اال

تي الرئيسي
 
 : اال

ونالين بقيم 
 
هل التزمت صحيفة الشروق ا

خبارية؟ ثناء تغطيتها اال 
 
 الموضوعية والمصداقية والدقة ا

هداف الدراسة
 
 ثانيا: ا

حليلية لصحيفة نسعى من خالل هذه الدراسة الت 

ونالين اإل الشروق 
 
 لك ترونية إلى:ا

ونالين الكشف عن مدى التزام  -
 
صحيفة الشروق ا

اإلخبارية من موضوعية ومصداقية  لك ترونية بالقيم المهنيةاإل 

 ودقة.

ونالين  -
 
الكشف عن مدى التزام موقع الشروق ا

بمؤشرات قيم الموضوعية والمصداقية والدقة المحددة في 

 الدراسة.

لحقيقة التزام الصحف الوصول إلى نتائج واضحة  -

خبارية ليستفيد اإللك ترونية الجزائرية بقيم التغطية المهنية اإل

 تلك الصحف اإللك ترونية. ومنها صحفي ومحرر 

 ثالثا: مفـــــاهيم الدراســـة

لكـترونية -1  الصحافة اال 

لقد سمح التطور الكبير في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

خبار والمعلومات  باستخدام تقنيات متطورة جدا في نشر
 
اال

حيث ليدي عبر الصحف والجرائد الورقية، تجاوزت النشر التق
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نه " استخدام يظهر ما 
 
سمي بالنشر اإللك تروني الذي يعرف با

نظمة تعمل بالكومبيوتر في 
 
جهزة وا

 
واإلبداع  االبتكارا

وإخراج صفحات  وإنتاجوالصحف، وتوظيف الصفحات 

و 
 
عالية الجودة، وهو كذلك نموذجية كاملة ومنتهية، متوسطة ا

النشر المطبوع الدوري للصحف )جرائد ومجالت(، والنشر 

، ات وغيرهاك تب والك تيبات والمطبوعات والملصقالدوري لل

باالستعانة بالحاسبات اإللك ترونية في جميع مراحل وخطوات 

 .1اإلنتاج"

شكال هذا النشر اإللك تروني  
 
برز ا

 
الصحافة ولعل من ا

نها " الصحافة التي يتم إصدارها  ف  ر  ع  ت  التي اإللك ترونية 
 
با

خبار من وكاالت 
 
بطريقة إلك ترونية متكاملة، بدءا من تلقي اال

نباء والمراسلين، والبحث عن المعلومات والصور، 
 
اال

خبار 
 
واستقصائها من بنوك المعلومات، مرورا بمعالجة اال

م والتقارير وك تابة المقاالت وتحريرها وتصحيحها وتصميم الرسو

ي  إلىوتركيب الصفحات وبثها  ،والصور الفوتوغرافية وإعدادها
 
ا

 .2جهاز كومبيوتر متصل بالشبكة"

نها :" نوع من االتصال بين 
 
كما يعرفها البعض على ا

االنترنت وشبكات )البشر يتم عبر الفضاء اإللك تروني 

ليات  (المعلومات
 
خرى، تستخدم فيه فنون وا

 
واالتصاالت اال

مضافا إليها مهارات  ،الصحافة المطبوعة ومهارات العمل في

ليات وتقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء 
 
وا

و وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام 
 
اإللك تروني كوسيط ا

النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من التفاعل مع 

نية
 
نية وغير اال

 
نباء اال

 
ومعالجتها ونشرها  ،المتلقي الستقصاء اال

 . 3لجمهور القراء والمتتبعين عبر الفضاء اإللك تروني بسرعة"

ما المقصود بالصحافة االلك ترونية في هذه الدراسة، 
 
ا

ونالينهي ف
 
وهو عبارة عن صحيفة  الموقع اإللك تروني للشروق ا

الك ترونية كانت في البداية تابعة لجريدة الشروق اليومي، ثم 

صبحت فيما بعد موقع
 
عن الجريدة  مستقال اإخباري االك تروني اا

 الورقية. 

 لكـترونيةخصائص الصـحافة اال   -2

لك ترونية عن الورقية بالعديد من إل تتميز الصحافة ا

همها
 
 :4الخصائص ا

 
 
ي القدرة على تقديم المادة  -ا

 
تعدد الوسائط: ا

ك ثر من شكل صحفي فضال عن الروابط     اإلعالمية 
 
في ا

استخدام إلى  باإلضافة (،...)النص والصوت والفيديو والمرفقات

 الوسائط المتعددة.

تاح -ب
 
ت الصحافة التفاعل والمشاركة: فقد ا

شكال مختلفة إمكانية استخدام للمستخدمين اإللك ترونية 
 
                ا

و التطبيقات التي تسهل عملية امن 
 
مع       لتفاعل النصوص ا

حدا
 
خبار واال

 
متنوعة وتقديم خدمات تفاعلية  ،ث المهمةاال

ي. اتواستطالع ،كالبريد اإللك تروني
 
 الرا

ك والقدرة على التحكم في ظروف التمكين والتشبي -ت

ي تمكين الجمهور من بسط نفوذه على المادة المقدمة ال
 
عرض: ا

 وعملية االتصال ككل.

 السرعة والفورية والتحديث المستمر. -ث

ن يجد كل زائر للموقع لنفسه  -ج
 
الشخصنة: وهي ا

ن يرى به الموقع.وبشكل شخصي الشكل الذي ي
 
 ريد ا

 -تقريبا –الحدود المفتوحة: ليس هناك قيود  -ح

خبار.
 
و عدد اال

 
و بحجم المقال ا

 
 تتعلق بالمساحة ا

شكال من اإلنتاج  -خ
 
المرونة: فهي تجمع بين عدة ا

 الصحفي كالنص المك توب والمسموع والمرئي.

رشيفا وقاعدة معلوماتية للصحفي  -د
 
رشفة: توفر ا

 
اال

ي وقت.
 
 والقارئ في ا

 توفير الوقت والجهد والمال. -ذ

العمق المعرفي: فهي تقدم خدمات إضافية من  -ر

حداث وربطها بالقضايا المتعلقة بها
 
نها تقديم خلفيات لال

 
 ،شا

وذلك من خالل السماح للمتصفح لموقع الصحيفة باالنتقال 

يقونة 
 
خرى بمجرد النقر على اال

 
و صفحات معرفية ا

 
إلى خدمات ا

 . 5الخاصة بذلك

خباريةالقيم الم -3  هنية اال 

هناك خلط عند الك ثير بين مصطلحي القيم اإلخبارية 

فالقيم اإلخبارية مرتبطة  ؛ة اإلخباريةوالقيم المهنية للتغطي

وتتضمن:  ،ر الخبربالخبر في ذاته ويسميها البعض عناص

ما إلخ.الصراع... الضخامة، الجدة،
 
القيم المهنية للتغطية  ا

وعية البعض صفات الخبر كالموض طلق عليهاالتي ياإلخبارية و

ن يحتذي بها ؤ والدقة والمصداقية فهي المس
 
وليات التي يجب ا

و المحرر عند ك تابة مادته اإلخبارية،
 
وعدم تضمينها  المندوب ا

. وعند ربط 6تجاه الجمهور خبر يمثل إهدارا لهذه المسؤولية في ال

ولية الصحفي ؤ م المهنية للتغطية اإلخبارية بمسااللتزام بالقي

الموضوعية )تجاه الجمهور، تصبح هذه القيم  جتماعيةاال

ساسية لنظرية المسؤولية  (والدقة والمصداقية
 
هي الركائز اال

 .7االجتماعية
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ما التعريف اإلجرائي للقيم المهنية اإلخبارية فهي 
 
ا

خالقية المهنية التي يتعين على موقع الشروق 
 
المعايير اال

ن يلتزم بها
 
ونالين ا

 
وهي:  ،وقد حددنا منها ثالثة معايير ،ا

 الموضوعية، الدقة، المصداقية. 

 
 
 الموضوعية -ا

لموضوعية ا ات لمصطلحيفروردت العديد من التع 

نها لقيم الصحفية، فهناك من عرفهمن اك قيمة 
 
حالة ذهنية ا با

و المندوب الصحفي بعدم الحكم على ما يرى وعدم 
 
للمحرر ا

حكامه الشخصية 
 
ثر با

 
و تحيزاته القبلية السابقةالتا

 
وتتحقق ، ا

الموضوعية حسب ما يذهب إليه )ويشلي( من خالل االلتزام 

ي المندوب والحرص  ،بالتوازن واإلسناد
 
وعدم خلط الخبر برا

 .8على إعطاء معلومات خلفية توضح الحدث

ن يسعى الصحفي إلى عرض " ويعرفها جورج صدقة:
 
ا

ن يعرض الوقائع الض ،وجهات النظر المتنوعة
 
كي         رورية وا

ن  الالمتعددة، يتمكن الجمهور من اإللمام بالخبر من زواياه 
 
ا

ن يعالج الحدث من زاوية واحدة" ،يعطي جزءا من الواقع
 
و ا
 
 . 9ا

والمقصود بالموضوعية في دراستنا هو التزام موقع الشروق 

ونالين بمجموعة المؤشرات المحددة
 
غياب ذاتية المحرر وهي:  ،ا

ثناء عرض 
 
خبارا

 
ثناء  االبتعاد عن التحيزو ها،عدم تضخيمو ،اال

 
ا

خبار، 
 
  تصحيحثم عرض اال

 
خبار واالعتذار في حال الخطا

 
  .اال

 الــــــــدقـــة -ب

و اإلعالمية الدقة كمصطلح في المم  
 
ارسة الصحفية ا

و التقرير الخبري،كل عبارة في القصة  تعني
 
كل اسم و  الخبرية ا

و اقتباس من كالم المصدر ال بد 
 
و سن ا

 
و تاريخ ا

 
ن تكون           ا

 
ا

 . 10كلهاالخبر تفاصيل صحة  كذلكتعني و صحيحة،

نها" نقل الخبر بمن الباحثين من عر  و
 
 ف الدقة با

 
مانة ا

و مع ذكر تفاصيله بدقة من دون حذف يخل 
 
بسياق الواقعة ا

ثيرا      من دون مبالغة حتى ال يعطيها معنى  ،الحادثة
 
و تا

 
ا

 . 11مخالفا للحقيقة

التزام موقع الشروق ويقصد بالدقة في دراستنا هذه: 

ونالين 
 
تحرير الخبر بمؤشرات الدقة المحددة في الدراسة من ا

و القابلة و ،بشكل بسيط ومفهوم
 
عدم ذكر الكلمات الغامضة ا

ويل
 
 .عرض جميع جوانب الخبر دون نقصان ، ثمللتا

 المصــــــداقيــة -ج

تعتبر المصداقية من المفاهيم التي تعددت فيها   

الباحثة  فتهامختلفة، فقد عر   اتتعريفرؤى الباحثين بإعطائهم 

نها:
 
نوع من المعالجة المهنية والثقافية " عبد العزيز عزه با

بعاد 
 
خالقية للمادة الصحفية بحيث يتوافر فيها كل ا

 
واال

دلة ودقة 
 
في       الموضوع بطريقة متوازنة تستند على شواهد وا

راء الشخصية
 
من  وتتجرد  ،عرض المعلومات وفصلها عن اال

هواء والمصالح الخاصة"
 
نهاو . 12اال

 
ابلية ق اعتبرها البعض با

حد عناصر  يتصالالجمهور لتصديق المحتوى اال
 
بفعل الثقة في ا

و الثقة فيها جميعا
 
 . 13العملية االتصالية ا

ما التعريف 
 
للمصداقية فهو: التزام موقع  اإلجرائيا

ونالين بمجموعة من مؤشرات المصداقية المحددة 
 
             الشروق ا

دلة وهي:  ؛في الدراسة
 
ثناء نقل الخبر، ثم ذكر الشواهد واال

 
ا

ن الواقع دون تزييفنقل الخبر كما هو في 
 
خبار ت، وا

 
نسب اال

صلية إلى
 
 .مصادرها اال

ونالين -4
 
 موقع الشروق ا

ونالين من بين 
 
يعتبر الموقع اإللك تروني للشروق ا

اقةرونية الالمواقع اإللك ت حيث كانت  ؛ظهور في الجزائرلل سب 

طلقت البداية 
 
ول مع صحيفة الشروق العربي الورقية التي ا

 
ا

يك تفي بنشر بعض والذي كان ، (2000)لك تروني سنةإموقع 

المقاالت للصحيفة الورقية، لكن مع ظهور جريدة الشروق 

طلقت الموقع الرسمي للصح (2005)اليومي سنة 
 
الشروق يفة "ا

ونالين" سنة 
 
 صورةعن    في البداية عبارة كان و  ،(2007)ا

صبح الموقع  (2008) ينفجاية امطابقة للجريدة الورقية، ومع بد
 
ا

عن الجريدة      عبارة عن صحيفة إلك ترونية مستقلة تماما 

الورقية بطاقم كامل من الصحفيين المحررين، وكان الموقع 

يخضع في كل مرة لتعديالت وإضافات تتماشى مع التطورات 

من مسايرة مواقع     التقنية في مجال البرمجة والنشر، ما مكنه 

حيث سمح ذلك للموقع من  ؛ةالصحف اإللك ترونية العالمي

حسن المواقع اإل احتالل م
 
لك ترونية راكز محترمة ضمن ا

 فيرية دو العالمية. ويبقى الموقع يخضع في كل مرة لتعديالت 

لتطورات مواكبة اإلى  يهسعى من خاللها القائمون عليخطوة 

المستخدمة في عملية النشر اإللك تروني، التقنية الجديدة 

حداث 
 
خبار وا

 
وتمكين الجمهور من االطالع على كل جديد من ا

ي والتفاعل            بالصور والفيديو والمشاركة 
 
في استطالعات الرا

 مع الروابط اإللك ترونية المختلفة.

صفحات الالرئيسية على مجموعة من  وتعتمد البوابة

إلى روابط يمكن  ة(، باإلضاف)الجزائر، االقتصاد، العالم...

، tv الولوج إليها مباشرة من الموقع الرئيسي وهي: الشروق

ونالين، الشروق الرياضي، بوابة الشروق، جواهر 
 
الشروق ا
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نال، الشروق العربي، منتديات الشروق، االشروق، الشروق ك

سواق
 
 .14ا

 رابعا: الدراسات السابقة

إن االعتماد على الدراسات السابقة خطوة مهمة في 

ي   مسار 
 
طالع على بحث علمي، حيث تمكن الباحث من االا

الجهود العلمية السابقة والمشابهة لدراسته حتى يستفيد من 

نتائجها ليحقق بذلك التراكم العلمي المطلوب، وعلى هذا 

ساس اعتمدنا على بعض الدراسات المشابهة لموضوعنا
 
 ،اال

 هي:و

العاني بتول عبد العزيز رشيد  دراسة الباحثة -1

اإللك ترونية اإلخبارية  : "معايير مصداقية منتجي المواقعبعنوان

خبار  - العراقية
 
دراسة مقارنة للمواقع اإللك ترونية: شبكة ا

شرف، شبكة العراق الجديد، ا
 
لوكالة الوطنية النجف اال

نباء
 
 .15 "-العراقية لال

انطلقت الباحثة من مشكلة زيادة االهتمام   

متابعي تلك المواقع  اإللك ترونية العراقية منبمصداقية المواقع 

بالمعايير المهنية  خاصة اإلخبارية منها، ومدى التزامها

هداف الدراسة التحقق و للصحافة.
 
برز ا

 
من التزام تلك         من ا

 .المواقع بمعايير المصداقية والدقة والموضوعية

هم نتائج الدراسة: كان منو 
 
 ا

من حيث  ين المواقع اإلخبارية العراقيةهناك تفاوت ب -

خالقية والمهنية
 
ومراعاة حقوق القارئ والمتصفح  ،التزاماتها اال

 وهو ما يقلل من مصداقيتها. ،لها

ن عدد الزوار للموقع اإللك تروني ليس  -
 
بينت الدراسة ا

 .على مصداقيته ابالضرورة مؤشر 

خفقت المواقع  -
 
التي خضعت للدراسة في تقديم ا

الصحفيين العاملين عن صاحب الموقع و امل المعلوماتك

منيوبها، 
 
فهو  ،داخل البالد ج ر  الح   إن كان لهذا مبرر الوضع اال

مام الجمهور.
 
 يقلل من مصداقية تلك المواقع ا

بعنوان:  دراسة الباحث حسين سعدي الفتالوي -2

خبار في المواقع اإللك ترونية 
 
شكال اال

 
دراسة  –"مضامين وا

 ، 16"-إيالف لموقعتحليلية 

بحث يهدف لقياس التغطية عبارة عن هو   

حداث اإللك ترونية  الصحفية للمواقع اإلخبارية
 
لمختلف اال

ساليب التحرير ، من حيث الكم والنوعوالقضايا 
 
فضال عن ا

هم القيم اإلخبارية التي التزمت بها.  ،المعتمدة فيها
 
 وا

اختار الباحث المنهج الوصفي المسحي في دراسته، و

استخدم طريقة تحليل المضمون لجمع البيانات وتسجيلها قد و

 وتحليلها.

 مجموعة من النتائج: إلىتوصل وقد 

ولوية في  حازت قيمة   -
 
خبار وجدتها باال

 
همية اال

 
ا

 إيالف اإللك تروني.موقع لالتغطية اإلخبارية 

تراجع مؤشر الموضوعية في التغطية اإلخبارية  -

 في المصداقية. اللموقع يعكس ضعف

وزهراء حسين  ،دراسة الباحثين ليث بدر يوسف -3

في  جتماعيةاالوالتي تحمل عنوان: "المسؤولية الحداد 

تحليل مضمون المواقع اإللك ترونية:  الصحافة اإللك ترونية

المركز الخبري لشبكة ، عربي BBCشبكة الجزيرة نت، موقع 

على      هذه الدراسة إلى التعرف  ت، وهدف17اإلعالم العراقي "

اإللك ترونية بمبادئ المسؤولية مدى التزام المواقع اإلخبارية 

صبحت  ،جتماعيةاال
 
وهذا انطالقا من الحرية الكبيرة التي ا

و قوانين تحكم     وعدم وجود رقابة  ،تتمتع بها تلك المواقع
 
ا

 عملها.

هداف الدراسة استعان الباحثان 
 
وللوصول إلى ا

جمع قة تحليل المضمون لبالمنهج الوصفي، واستخدما طري

إلك ترونية كعينة  إخباريةمواقع  ةالبيانات. وتم اختيار ثالث

، يللدراسة، وهي " موقع المركز الخبري لشبكة اإلعالم العراق

  " BBC Arabicبي بي سي عربي موقع الجزيرة نت، موقع 

برزها:
 
 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ا

اقع الثالثة بمبادئ المسؤولية عدم التزام المو -

غلب     جتماعيةاال
 
 اإلخبارية. هاياتتغطفي ا

ن إحيث  المدروسة؛ضعف في مصداقية كل المواقع  -

حداث 
 
ثناء تغطية اال

 
هناك الك ثير من التحيز إلى جهات معينة ا

 السياسية بصفة خاصة.

-  
 
وتجاوز الحدود  ،خالقيةعدم االلتزام بالقيم اال

خالقية ،بالتحريض على العنف
 
و عرض الصور غير اال

 
وهذا  ،ا

 في كل المواقع محل الدراسة. 

المواقع الثالثة كان لديها إضافة وتلون وتشويه  -

 في بعض موضوعاتها.   للحقائق 

المواقع اإللك ترونية الثالثة اهتمت بتغطية  -

وموضوعات العنف  ،افحة اإلرهابكالموضوعات السياسية وم

ك ثر 
 
من باقي الموضوعات، وهو ما يفقدها التوازن في         ا

حداث.
 
 تغطيتها لال
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عنوان لباحث رحيم مزيد علي فوكولتي بدراسة ا -4

خالقيات اإلعالم الجديد 
 
راء عينة من  دراسة –"ا

 
تحليلية ال

 .18" -في المواقع اإللك ترونية العراقية      العاملين 

سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى الكشف عن 

خالقية لدى منتجي 
 
قضية النقص الملحوظ في اعتماد اللوائح اال

ت من إشكاال              وما يترتب عن هذا النقص  ،يداإلعالم الجد

وثوقية الموضوعات والصور تتعلق بجودة وصدقية وم

ع من مواق لتي تعرضها وسائل اإلعالم الجديد    ا هاتوالفيديو

و شبكات التواصل 
 
 . جتماعياالإلك ترونية ا

هداف البحث استخدم الباحث في دراسته 
 
ولتحقيق ا

داة لجمع  ةانواستعان باستمارة االستبالوصفي، المنهج 
 
كا

 ا( صحفي50اختار عينة عشوائية تتكون من )البيانات حيث 

 ك ترونية عراقية مختلفة.لفي مواقع إ     عامال

خير توصل الب
 
 حث إلى عدد من النتائج من بينها:افي اال

 ري المواقع اإللك ترونية العراقيةاتفق غالبية محر  -

خالقي لمنتجي  االلتزامعلى ضرورة 
 
بدليل إرشادي ا

 اإلعالم الجديد.

 على المواقع اإللك ترونية يعتمدونغالبية القائمين  -

خالق و القيم 
 
كضوابط قبل النشر  االجتماعيةاال

راء زمالء 
 
نهم يستحضرون "رغبات القراء" و"ا

 
اإللك تروني، كما ا

العمل" و"القناعة الشخصية بمضمون الخبر" كعوامل ضابطة 

  قبل نشر
 
 .خباراال

ظهرت النتائج  -
 
ن المواقع اإللك ترونية العراقيةا

 
 ا

خبار والصور والموضوعات المختلفة 
 
       تعتمد في نشر اال

همية قيم اإلخبارية التالية: الدقة وعلى ال
 
ولى الخبر ا

 
بالدرجة اال

 ليها السبق الصحفي واإلثارة.؛ يثم الحداثة

ن قد  معظم المواقع  -
 
 متااللك ترونية لم يسبق لها ا

  اعتذارا عن خبر غير صحيح تم نشره. 

 االستفادة من الدراسات السابقة: -

من خالل عرض الدراسات السابقة والمشابهة لموضوع 

 يلي: عليها بما قيلدراستنا يمكن التع

      اتفقت الدراسات السابقة مع موضوع دراستنا  -

احترام المواقع االلك ترونية للقيم  موضوع تركيزها على في

 المهنية الصحفية.

هداف المحددة في الدراسات ركزت  -
 
غلب اال

 
       ا

مدى التزام المواقع االلك ترونية اإلخبارية بالمعايير والقيم  على

ثناء تغطيتها اإلخبارية.
 
خالقية المهنية ا

 
 اال

 المنهج الوصفياعتمدت كل الدراسات على  -

 المنهج المناسب لمثل هذه الدراسات، كما اختارت هاعتبار ب

داة تحليل المحتوى  غالبية الدراسات
 
في جمع البيانات     ا

علي فوكولتي والمعلومات، باستثناء دراسة الباحث رحيم مزيد 

داة لجمع المعلومات. ةانالذي استعان باالستب
 
 كا

ة اإلشكالية صياغ هذه الدراسات كانت مساعدة في -

خالقية المهنية.حديد تو
 
 مؤشرات المعايير اال

جراءات المنهجية للدراسةخا  مسا: اال 

 منهج الدراسة -1

باعتباره  وصفيمنهج الالاعتمدنا في هذه الدراسة على 

نسب لمثل هذه الدراسات، ويعرف
 
نه "  اال

 
المنهج الذي يقوم با

فيه الباحث بوصف الظاهرة كما هي في الواقع وصفا دقيقا كما 

داة للتحليل . و19"وكيفا
 
سلوب تحليل المضمون كا

 
قد اخترنا ا

نسب  ،حيث يتناسب مع طبيعة المشكلة البحثية
 
  ويعتبر اال

و البرامج اإلعالميةفي مثل هذه الدراسات للمواقع ا
 
 .اللك ترونية ا

عداد ومن خالل تحليل المضمون تفرز المعلومات وت  
 
جرد في ا

رقام وكميات بيانية وإحصائية.
 
 وا

 عينة الدراسة -2

خبار المتنوعة 
 
، )سياسيةتم اختيار مجموعة من اال

اجتماعية، رياضية...( بطريقة قصدية وهي العينة المتاحة على 

الموقع االلك تروني، وعادة ما ال تتعرض العينات القصدية في 

في              بحوث تحليل المحتوى إلى النقد الذي يوجه لها 

ن هذه العينات  ،الدراسات االجتماعية
 
تفرضها طبيعة ال

 .20الدراسات اإلعالمية

 مجال الدراسة -3

هو الموقع اإللك تروني " الشروق المجال المكاني:  -

ونالين " حيث تمت متابعة المواد اإلخبارية المنشورة، وتم 
 
ا

ك ثر استخداما في 
 
نه يعتبر من المواقع اإلخبارية اال

 
اختياره ال

 الجزائر.

يقصد به المدة الزمنية للدراسة والتي المجال الزماني:  -

وقد تعمدنا اختيار هذه الفترة  ،2019فيفري  28إلى  01تمتد من 

للدراسة لتزامنها مع استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة 

 كانتحيث  ؛2019الترشح لالنتخابات الرائسية وفتح مجال 

خبار خا
 
وفي هذه  ،صة منها السياسةالساحة الوطنية غنية باال

و اإللك ترونية بتغطية ادز االفترة 
 
د اهتمام كل الصحف الورقية ا

 هذا الحدث. 
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ينحصر مجال الدراسة  المجال الموضوعي: -

ونالين بمجموعة      الموضوعي 
 
في مدى التزام موقع الشروق ا

ثناء التغطية اإلخبارية.
 
خالقية المهنية ا

 
 من المعايير اال

تحديد وحدات التحليل في إطار  :وحدات التحليل -4

 اعتمدنا على:

تم استخدامها للتعرف على مدى التزام  الفكرة:وحدة  -

خبار المنشورة بالقيم المهنية اإلخبارية. 
 
 مضامين اال

الكلمة مهمة للداللة وقياس مدى  وحدة الكلمة: -

 االلتزام بمؤشرات القيم المهنية اإلخبارية.

 فائت التحليل:  -5

 
 
طبقا للمشكلة )ماذا قيل؟(:  فائت المضمون -ا

 البحثية ضمن هذه الفئة فقد تم االعتماد على الفائت التالية:

وهي التي تبحث في محتوى المادة فئة الموضوع:  -

وتضمنت الفائت  ،اإلخبارية المنشورة في الصحيفة اإللك ترونية

خبار السياسية، االجتماعية، االقتصادية، 
 
الفرعية التالية: اال

 لدينية، الرياضية.الثقافية، ا

وتشكلت من الفائت الفرعية التالية: فئة المصدر:  -

نباء، مبعوث، تحرير مركزي.
 
 مراسل صحفي، وكالة ا

تضم هذه الفئة القيم التالية:  فئة المعايير المهنية: -

 الموضوعية، المصداقية، الدقة.

تتضمن المؤشرات التالية: فئة مؤشرات الموضوعية:  -

       ، غياب ذاتية المحرر في الخبر، االبتعاد عدم تضخيم الخبر

 عن التحيز.

 تتمثل هذه المؤشرات في:فئة مؤشرات المصداقية:  -

دلة، نقل الخبر كما هو في الواقع دون 
 
ذكر الشواهد واال

صلية. ةتزييف، نسب
 
خبار إلى مصادرها اال

 
 اال

وتتمثل في: تحرير الخبر بشكل فئة مؤشرات الدقة:  -

ومفهوم، عرض جميع جوانب الخبر دون نقصان، عدم بسيط 

ويل.
 
و القابلة للتا

 
 ذكر الكلمات الغامضة ا

والمقصود بها فائت الشكل: )كيف قيل؟(:  -ب

 الطريقة التي تم بها عرض المادة اإلخبارية، وقد تضمنت:

وشملت:  ،الذي عرض به الخبر فئة القالب الفني: -

 الخبر، المقال، التقرير.

 نتائج الدراسة التحليلية:سادسا: عرض 

 فائت المضمون )ماذا قيل؟(: -1

 
 
خبار المنشورة على موقع الشروق  -ا

 
نواع اال

 
توزيع ا

و
 
اليننا

خبار على 01جدول رقم )
 
نواع اال

 
و موقع الشروق( يوضح ا

 
 اليننا

خبار الرقم
 
نواع اال

 
 النسبة الموئية التكرار ا

 26.72 97 السياسية 1
 24.24 88 االجتماعية 2
 19.83 72 الرياضية 3
 14.56 53 االقتصادية 4
 8.81 32 الدينية 5
 5.84 21 الثقافية 6
 100% 363 المجموع 

خبار المنشورة 
 
نواع اال

 
عاله ا

 
على      يوضح الجدول ا

و
 
حيث نالحظ  ؛الين الذي كان محل الدراسةنموقع الشروق ا

ولى بتكرار
 
خبار السياسية جاءت في المرتبة اال

 
ن اال

 
 97ا

ي بنسبة ) ا،موضوع
 
خبار، ( من %27.62ا

 
المجموع الكلي لال

هم حدث 
 
همية توقيت الدراسة التي تزامنت مع ا

 
وهذا يعكس ا

سياسي في البالد وهو استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة 
فريل  18نتخابات الرائسية االنتخابية وفتح باب الترشيحات لال

 
ا

خبار، ، 2019
 
نواع اال

 
خبار السياسية على باقي ا

 
حيث طغت اال

خبار االجتماعية بتكرار وجاءت في المرتبة
 
 اموضوع88 الثانية اال

ي 
 
خبار   يؤكد كذلك  مما،  (%24.24)نسبةبا

 
ن اال

 
على ا

ولو
 
خرى االجتماعية تحظى با

 
التغطية على موقع في  ية هي اال

ونالين
 
ن هذه الفترة شهدت الك ثير من     كما ، الشروق ا

 
ا

ن
 
حداث االجتماعية بمختلف ا

 
واعها خاصة منها الجرائم اال

حوادث اختناق و السرقات، الترويج للمخدرات...( ،)القتل
 تي تكررت في  والياتبالغاز ال الجزائرية العديد من العائالت

 ك ثيرة.
حداث يؤكد  و

 
خبار واال

 
ن الموقع يحرص على نقل اال

 
كل هذا ا

القريبة من اهتمامات الجمهور تلبية الحتياجاته واستجابة 
خبار 

 
ونسبة  72الرياضية ثالثا بتكرارالهتماماته، ثم جاءت اال

( وهذا يعود حسب متابعتنا للموقع لك ثرة المنافسات 19.83%)
نواعها

 
وكذا مشاركة  ،الرياضية في البطوالت الوطنية بكل ا

ندية في المنافسات اإلفريقية والعربية، باإلضافة إلى 
 
بعض اال
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خذت 
 
تفشي ظاهرة تناول المنشطات في الوسط الكروي التي ا

ت قد حل  و خالل هذه الفترة. ما من تغطية الموقعحيزا مه
خبار االقتصادية في المرتبة الرابعة بتكرار 

 
ي  اموضوع 53اال

 
ا

خبار الدينية (%14.56)نسبةب
 
، وفي المرتبة الخامسة حازت اال

خيرة ، (%8.81نسبة )بو 32على تكرار 
 
ما المرتبة اال

 
فجاءت ا

خبار الثقافية بتكرارا
 
( من %5.84)نسبة بو ا،موضوع 21ال

 .المجموع الكلي
خبار المنشورة على موقع الشروق  مصادرزيع تو   -ب

 
اال

و
 
 :اليننا

خبار على  مصادر( يوضح 02ول رقم )جد
 
و موقع الشروقاال

 
 اليننا

 النسبة الموئية التكرار مصدر الخبر الرقم

 69.43 252 مراسل صحفي 1
 20.11 73 تحرير مركزي  2
  توكاال 3

 
 09.36 34 نباءاال

 01.10 04 صحفي مبعوث 4
 %100 363 المجموع 

ع
 
خبار التي يعتمديوضح الجدول ا

 
ها اله مصادر اال

حداث؛ حيث احتل 
 
ونالين في تغطيته لال

 
موقع الشروق ا

خبار بتكرار 
 
ولى كمصدر لال

 
 252المراسل الصحفي المرتبة اال

ي بنسبة ) اموضوع
 
ما المرتبة الثانية فقد جاء %69.43ا

 
(، ا

(، وكانت المرتبة %20.11نسبة )بو 73التحرير المركزي بتكرار 

نباء
 
ي  34بتكرار  ،الثالثة لوكاالت اال

 
            (، %09.36نسبة )با

خير حل مصدر الخبر المبعوث بتكرار 
 
 04وفي الترتيب اال

ي بنسبة ) ات،عموضو
 
إلى             (، وتشير هذه النتائج %01.10ا

ونالين بدرجة كبيرة على المراسلين 
 
اعتماد موقع الشروق ا

ويعكس ذلك عدد  ،الصحفيين في الوصول إلى مصدر الخبر

خبار والموضو
 
حيث تملك  ،ذات الطابع المحلي اتعاال

الصحيفة شبكة واسعة للمراسلين التي تغطي غالبية واليات 

مما يزيد في مساحة التغطية، ومما سهل هذا االنتشار  ،الوطن

وتوفر  ،سلين الصحفيين التطورات التكنولوجية الحديثةاللمر 

الوسائل التقنية المساعدة على تغطية الحدث من المصدر 

ن 
 
وإرساله إلى مقر الصحيفة عبر وسائط الميديا المختلفة. كما ا

طاقم من االعتماد على المحررين الصحفيين يعكس وجود 

حداث بالوصف 
 
المحررين للمقاالت الصحفية لتتبع اال

نباء فالمالح  
 
ما عن وكاالت اال

 
ظ عدم ذكر اسم والتحليل، ا

خبار الوكالة اإلخبارية 
 
صاحبة مصدر الخبر في غالبية اال

المنسوبة لها. ويبقى اعتماد الموقع على  اتعوالموضو

لتكلفة وقد يفسر ذلك با ،جدا المبعوثين الصحفيين قليال

عباء الكبيرة التي قد يكلفها مثل هذا النوع من 
 
 .الصحفيينواال

خباريةتوزيع الم  -جـ  عايير المهنية للتغطية اال 
ونالين03جدول رقم )

 
خبارية لموقع الشروق ا  ( يوضح فائت المعايير المهنية للتغطية اال 

 النسبة الموئية التكرار االخبارية المعايير المهنية للتغطية الرقم
 47.93 174 المصداقية 1

 33.62 122 الدقة 2

 18.45 67 الموضوعية 3

 100% 363 المجموع 

ن موقع الشروق  ( يتبين2ن نتائج الجدول رقم )م
 
ا

و
 
ن يلتزم بالمصداقيةنا

 
ثناء نشره  ك قيمة مهنية الين استطاع ا

 
ا

خرى 
 
ك ثر من التزامه بالقيم اال

 
حداث ا

 
خبار وتغطيته لال

 
لال

ي بنسبة ) ا،موضوع 174بتكرار
 
(، وجاءت قيمة الدقة %47.93ا

وفي           (، %33.62بنسبة )و 122في المرتبة الثانية بتكرار

ي  67ت قيمة الموضوعية بتكرارالمرتبة الثالثة حل  
 
نسبة با

خبار، وهذا يعكس التزام ( من المجموع الكلي 18.45%)
 
لال

ثناء  الموقع بالمصداقية ك قيمة مهنية
 
يلتزم بها الصحفيون ا

ن التزام 
 
خرى، كما ا

 
ك ثر من القيم اال

 
خبار ونشرها ا

 
تحريرهم لال

ك ثر لدى الجمهور. الدقة
 
 يدعم مصداقية الموقع ا

 االلتزام بمؤشرات فئة المصداقية -د

و04م )جدول رق
 
 الينن( يوضح توزيع مؤشرات فئة المصداقية لموقع الشروق ا

 النسبة الموئية التكرار مؤشرات المصداقية الرقم
دلة 1

 
 47.70 83 ذكر الشواهد واال

 30.45 53 نقل الخبر كما هو في الواقع دون تزييف 2
خبار  3

 
صلية إلىنسب اال

 
 21.85 38 مصادرها اال

 %100 174 المجموع 
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عاله يتبين لنا 
 
ر د  ص  ت  من خالل بيانات الجدول ا

ولوية من بين المؤشرات الثالثة 
 
دلة( اال

 
مؤشر )ذكر الشواهد واال

ن الك ثير إ         (، حيث %47.70نسبة )بو اموضوع 83بتكرار 

رقام
 
خبار كانت تستند إلى اال

 
و النسب خاصة منها  من اال

 
ا

خبار 
 
فاتورة استيراد عنوان " بففي مقال   االقتصادية،اال

 اتء" يقدم كاتب المقال إحصاماليير دوالر3السيارات تتجاوز 
رقامو
 
حكومية رسمية تبين التكلفة على تقارير  دقيقة بناء اا

 مقاال ةالباهظ
 
 الستيراد السيارات، وفي المجال نفسه نقرا

رباح الشركات النفطية العاملةبعنوان " 
 
في  تضاعف ا

رقام دقيقة ءحيث يستدل كاتب المقال بإحصا ؛"الجزائر
 
ات وا

جنبية العاملة في للفوائد التي تجنيها المؤسسات النفطية ا
 
ال

ستقلة، وهو م متخصصةعلى تقارير هيائت  الجزائر بناء
غلب الموض

 
بع االقتصادي حيث ذات الطا اتعوالمالحظ في ا

رقامءاصيقدم الموقع إح
 
على مصادر ووثائق  دقيقة بناء اات وا

و باالستناد 
 
إلى        مؤكدة يحرص الموقع على ذكرها، ا

و مراكز وهيائت خاصة
 
 تصريحات مسؤولي مؤسسات عمومية ا

 .مستقلة
خر  وفي موضوع
 
هكذا تجسس مغترب عنوان " با

" يستدل كاتب المقال على شركة نفطال لصالح شركة فرنسية
دلة رسمية 

 
شخص جزائري مغترب مؤكدة عن تورط وبشهادات وا

جمع المعلومات عن شركة نفطال و بفرنسا في قضية تجسس
جنبية،

 
حكام الكاتب يدعم و لغرض تسليمها لدولة ا

 
مقاله باال

 القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة.
خبار االجتماعية يستند ال

 
غلب وفي اال

 
موقع في ا

 المنشورة  اتعوالموض
 
و ال

 
حداث ا

 
قوال الشهود ممن حضروا اال

من الذين عاينوا تلك 
 
دلة رجال اال

 
و ا
 
الجرائم التي يتم تغطيتها، ا

شرفوا 
 
و الذين ا

 
حداث ا

 
و اال

 
على التحقيقات                 الجرائم ا

خبار ووصلوا إلى الحقائق الك
 
املة. ومن خالل تتبعنا لال

حداث االجتماعية المنشورة على موقع الشرو و
 
واال

 
ن في الينق ا

جريمة القتل التي راح ضحيتها  فترة الدراسة يمكن اعتبار
صيل"

 
والذي يقيم  الطالب الجامعي بكلية الطب بالعاصمة "ا

برز الجرائم المرتكبة        بن عكنون ب في اإلقامة الجامعية
 
من ا

ي 
 
حدثته من ردة فعل لدى الرا

 
خالل هذه الفترة بالنظر لما ا

وقع بشهادات بعض الطلبة من زمالء العام، وقد استدل الم
من العاملين في اإلقامة، إضافة  ،الضحية

 
عوان اال

 
وكذا بعض ا

إلى سعي صحفي  ي الموقع للوصول إلى نتائج تحقيقات رجال 
من بهدف إعطاء صورة كاملة عن الحادثة للقارئ 

 
وهو ما  ،اال

 يزيد في مصداقية الموقع.

شر )نقل الخبر كما ( احتل مؤ%30.45ونسبة ) ا،تكرار  53وبواقع

هو في الواقع دون تزييف( المرتبة الثانية في فئة المصداقية 
و
 
ن موقع الشروق ا

 
شبكة المراسلين  الين يعتمد نحيث الحظنا ا

خبار وينشرها كما وردت 
 
 في       في استقاء اال

 
حيان، غا

 
لب اال

طلبة الجامعات ينتفضون ضد بعنوان "  وهنا نذكر مقاال
ن الطلبة خرجوا    " حيث ذكر كاتب المقال العهدة الخامسة

 
ا

على ترشح الرئيس لعهدة          في كامل جامعات الوطن اعتراضا 
دون تزييف، كما  هو وهو ما يعتبر نقال للواقع كما ،خامسة
تجاه مظاهرات لموقع ردود فعل الطبقة السياسية ينقل ا
مت المواالة تنقسم بين منتقد وصا"  2019فيفري  22الجمعة 

زاء مظاهرات الجمعة  " حيث ذكر الموقع بكل موضوعية ا 
حزاب المواالة للمظاهرات خاصة منها 

 
انتقادات بعض ا

مين العام لجبهة التحرير الوطني التي قلل فيها 
 
تصريحات اال

حزاب 
 
من حجم وقيمة المتظاهرين، وكذا اختفاء بعض رؤساء ا

 . تجاه هذه المظاهراتالصمت  امهمالمواالة والتز 
صحفيو التلفزيون العمومي يحتجون على وفي عنوان "  

نقل كاتب المقال صورة عن الوقفة ، سياسة التعتيم"
مها صحفيو التلفزيون العمومي احتجاجا االحتجاجية التي نظ  

حداث والم
 
ظاهرات المناهضة للعهدة على منعهم من تغطية اال

  ،الخامسة
 
ي مطالبين بتكريس الخدمة العمومية دون تحيز ال

خبار والموقع.و  طرف،
 
 كل هذا يدعم مصداقية اال

خبار  
 
مصادرها  إلىوجاء في المرتبة الثالثة مؤشر) نسب اال

صلية( بتكرار 
 
ن         (، حيث الحظنا %21.85ونسبة) 38اال

 
ا

خبار المحلية على شبكة المراسلين 
 
الموقع يعتمد في تغطية اال

نباء كمصدر  المنتشرة عبر الوطن، كما يعتمد في ذكر وكاالت
 
اال

خبار الدولية
 
في الك ثير من ويتجاهل ذكر المصدر  ،لبعض اال

خبار العالمية و
 
خبار الترفيه والثقافة اال

 
و الرياضة         ا

 
 ،ا

كدت مصادر خاصة، بناءويك تفي ببعض العب
 
على  ارات مثل: ا

  ،من مصادر مؤكدة            مصادر حكومية، علمت الشروق 
خبار.وهو ما يقلل من مصد

 
 اقية تلك اال

االلتزام بمؤشرات فئة المصداقية  -ه
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و05جدول رقم )
 
 الينن( يوضح توزيع مؤشرات فئة الدقة لموقع الشروق ا

 النسبة الموئية التكرار مؤشرات الدقــــــــــــــة الرقم
 55.73 68 تحرير الخبر بشكل بسيط ومفهوم 1
ويل 2

 
و القابلة للتا

 
 27.86 34 عدم ذكر الكلمات الغامضة ا

 16.41 20 عرض جميع جوانب الخبر دون نقصان 3
 %100 122 المجموع 

ظهرت نتائج الجدول رقم )
 
 ر مؤشر)تحريرد  تص  ( 05ا

 68 بتكرارفئة الدقة مؤشرات الخبر بشكل بسيط ومفهوم( باقي 

خبار في ظيحيث  ؛(%55.73) ونسبة اموضوع
 
ن محرري اال

 
هر ا

و موقع
 
في       الين يعتمدون التبسيط والسهولة نالشروق ا

اختيار المفردات والجمل لتسهيل فهم الخبر واستيعابه 

و الكلمات الغامضة و ،بسهولة
 
و    يتجنبون وضع المفردات ا

 
ا

ي 
 
ويالت خاطئة، وما يزيد في دعم هذا الرا

 
ي تا

 
التي تحتمل ا

ونالين، 
 
ما يعزز وهو هو العدد الكبير لمتصفحي موقع الشروق ا

خبار المنشورة على الموقع.
 
 دقة اال

و القابلة  
 
وحل مؤشر)عدم ذكر الكلمات الغامضة ا

وي
 
ن إ( حيث %27.86ونسبة ) 34في المرتبة الثانية بتكرار ل(للتا

خبار والموض
 
على الموقع ال           المنشورة  اتعوالمتصفح لال

و كلمات غامضة يكاد
 
و ق ،يجد عبارات ا

 
ويلابا

 
وهو ما  ،لة للتا

 ،يدعم المؤشر السابق من تحرير الخبر بشكل بسيط ومفهوم

ك ثر في مؤشر 
 
خبار.  التزامويزيد ا

 
 الموقع بالدقة في تحرير اال

ما في المرتبة الثالثة فحل 
 
عرض جميع جوانب مؤشر )ا

خبار وردت  الحظفن، الخبر دون نقصان(
 
ن الك ثير من اال

 
ا

       حيث يتم التركيز على زاوية معينة ،مبتورة من كامل الحقيقة

خرى، 
 
 مثال الخبر من الخبر على حساب جوانب ا

 
عندما نقرا

مظاهرات ومسيرات للمطالبة "  2019فيفري  22شر يوم الذي ن  

صال و بالتغيير ن صاحب المقال ركز على سلمية ح اال 
 
" نرى ا

هامش  كونعلى مة وتعقل المتظاهرين ومظاهرات الجمعة وحك

جدا، حيث نجحت  االممارسة الديمقراطية في الجزائر كبير 

من في التعامل مع االحتجاجات باحترافية كبيرة، في 
 
قوات اال

ول الذي كان وراء 
 
همل الكاتب الصحفي ذكر السبب اال

 
حين ا

هو رفض العهدة الخامسة للرئيس عبد و خروج المتظاهرين

كدت الشعارات والالفتات المرفوعة تلك 
 
العزيز بوتفليقة، وقد ا

خرالب للمتظاهرين. وفي المط
 
ضراب عنوان" ب مقال ا ا 

ساتذة غير شرعي لخمس
 
سباب ةاال

 
" يستطرد الكاتب في ذكر ا

ن مطالب النقابات من 
 
سباب عدم شرعية اإلضراب باعتبار ا

 
ا

ن النقابات ال و ،ت الحكومة وليس الوزارة الوصيةصالحيا
 
ا

تحترم اإلجراءات القانونية إلعالن اإلضراب، ويتجاهل في 

ي ا
 
ساتذة باعتبارها الوقت نفسه توضيح را

 
لنقابات المستقلة لال

ول باإلضراب، كما يتجنب ذكر تعنت الوزارة الوصية
 
 المعني اال

عدم وفائها بااللتزامات المتفق عليها مع النقابات المستقلة، و

ساتذة.
 
 كل هذا يعتبر إخالالو  وتماطلها في االستجابة لمطالب اال

الخبر دون بعنصر مهم من عناصر الخبر وهو ذكر جميع جوانب 

قة ومنه قيمة الد ،نقصان. هذا ما يقلل من قيمة هذا المؤشر

 باعتبارها من القيم المهنية. 

االلتزام بمؤشرات فئة الموضوعية -و
و (06جدول رقم )

 
 اليننيوضح توزيع مؤشرات فئة الموضوعية لموقع الشروق ا

 النسبة الموئية التكرار مؤشرات الموضوعية الرقم
 41.79 28 عدم تضخيم  الخبر 1
 31.34 21 غياب ذاتية المحرر في الخبر 2
 26.87 18 االبتعاد عن التحيز 3
4  

 
خبار واالعتذار في حال الخطا

 
 00 00 تصحيح اال

 %100 67 المجموع 

وضحت نتائج الجدول رقم
 
ن (06)ا

 
مؤشر) عدم  ا

ولى من بين مؤشرات قيمة 
 
تضخيم الخبر( في المرتبة اال

، اموضوع 28 ( وبمجموع تكرارا%41.79الموضوعية بنسبة )

نه يمكن القول ورغم تصدره با
 
ن موقع إقي المؤشرات إال ا

و
 
الين استعمل بعض عبارات التضخيم والتهويل في نالشروق ا

لعدد المشاركين  ابعض العناوين، حيث الحظنا مثال تضخيم

عنوان " ب وقع لحزب جبهة التحرير الوطنيفي تجمع شعبي مت

فالن يحشد 
 
لف مناضل لترشيح بوتفليقة 40اال

 
" لكن بعد ا
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ن الحضور لم يتجاوز عشرين )
 
لف 20انعقاد المؤتمر تبين ا

 
( ا

كده الموقع نفسه  ،مناضل
 
خر و فيما بعد،وهو ما ا

 
في خبر ا

" يظهر في قرعة الحج      بكاء تهديد باالنتحاربعنوان "

ن القرعة الخاصة بالحج 
 
التضخيم والتهويل في الموضوع رغم ا

فضل الظروف ،ت بسالممر  
 
ما في كل واليات الوطن وفي ا

 
، وا

حد المقترعين )شيخ  فإنه ما تحدث عنه الخبر 
 
يتعلق باعتراض ا

 تجاوز السبعين( في بلدية الحراش عن القرعة لعدم نجاحه،

مر هذا و
 
 ال يحتاج لكل هذا التهويل.اال

خر و 
 
كبر محطة ال  عنوان بفي مقال ا

 
تاج الطاقة ن" ا

فريقيا بطاقة  " يالحظ القارئ للوهلة ميغاوات 300الشمسية با 

رض الواقع وتنتظر فقط 
 
ن المحطة إما موجودة في ا

 
ولى ا

 
اال

ن  ،التدشين
 
نها مشروع في طور اإلنجاز، لكن الحقيقة ا

 
و ا
 
ا

ما يؤكد على         المشروع ال يزال مجرد حبر على ورق، وهو 

خبار، والشيء نفسه في خبر وجود نوع من التضخيم في هذه 
 
اال

كـثر من )عنوان " ب
 
 2018( مشروع استثماري في 4100تسجيل ا

ن الرقم مبالغ فيه جدا، فصاحب المقال 
 
ي " يظهر ا

 
لم يقدم ا

ن استثمارات بهذا الحجم وفي 
 
دلة رسمية لهذا الرقم، كما ا

 
ا

مر السهل خاصة في ظل الظروف 
 
ظرف سنة واحدة ليس باال

ن إلى  ةفإضاالتي تعيشها الجزائر اقتصاديا، 
 
الواقع ال يعكس ا

وساط الشباب.
 
بدا خاصة مع تزايد نسب البطالة في ا

 
 ذلك ا

وجاء المؤشر الثاني )غياب ذاتية المحرر في الخبر( ب    

(، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع %31.34ونسبة ) اتكرار  21

لمسنا في بعض  حيث ؛مؤشر غياب ذاتية المحرر في الخبر

خبار وجود
 
لذاتية الصحفي وعدم موضوعيته في تناول الخبر  ااال

و تحرير المقال، 
 
ساتذة الفا

 
تربية ك تب في موضوع إضراب ا

حد الشيوخ الذين ال يكاد يعرفه عامة الجمهور 
 
 الموقع عن ا

احذروا  "      بعنوان  اسمه )زين العابدين بن حنفية( مقاالو

هذا  تحيز ظهريحيث  ،"الفوضى بالتهييج والتهريج والتحريض

النقابات  الشيخ ومحرر المقال لحساب وزارة التربية ضد

علنت
 
نيتها للدخول في إضراب، فالكاتب يحذر  المستقلة التي ا

ساتذة من الفوضى
 
ويدعوهم لتحكيم العقل وتغليب  ،اال

ويتجاهل ذكر تماطل الوزارة في االلتزام  ،مصلحة التالميذ

ساتذة. 
 
 باالستجابة لحقوق اال

ما مؤشر )االبتعاد عن التحيز( فقد حصل على تكرار 
 
ا

ي، ويظهر هذا ( على التوال%26.27)و 18     ونسبة ضعيفة ب

س
 
خبار التي تطرقت إلى إضراب ا

 
ذة تاالمؤشر بوضوح في اال

بنافي العناوين التالية: "  التربية 
 
هم ولو ءيبحثون عمن يدرس ا

ولياء العا
 
ضراب لمبمبالغ خيالية: طوارئ وسط اال ين بسبب ا 

ساتذة
 
ضراب " " اال بطال ا  وزارة التربية تسابق الزمن ال 

سبوع المقبل
 
حيث يتضح في هذه المقاالت انحياز  ،" اال

نها تسابق الزمن من خالل 
 
الموقع لوزارة التربية التي يعتبرون ا

فتح باب الحوار مع النقابات إليجاد حل لمشاكلهم المطروحة 

شركاء دون ذكر تقصيرها وتماطلها في االستجابة لمطالب ال

شهر، بل 
 
ب إلى تسب      ن المقاالت تشير إاالجتماعيين منذ ا

ولياء بسبب اإلضراب، 
 
ساتذة في إحداث طوارئ لدى اال

 
اال

جل تحقيق 
 
ساتذة لضعف التالميذ من ا

 
واستغالل اال

رفق الموقع صورة لتلميذ يرفع ال فتة ك تب 
 
مكاسبهم، وقد ا

ي العام وتحميال للنقابات 
 
ين معلمي" استعطافا للرا

 
عليها " ا

وقع المسؤولية عن اإلضراب، وفي هذا كله انحياز واضح لم

و
 
ساتذة، وهو ما نالشروق ا

 
الين لوزارة التربية على حساب اال

ضعف 
 
من بين        يجعل من مؤشرات قيمة الموضوعية اال

خرى. 
 
 مؤشرات القيم المهنية اال

خبار واالعتذار 
 
خير جاء مؤشر )تصحيح اال

 
       وفي اال

( بصفر تكرار ونسبة )
 
وهذا في فترة  -( %0في حال الخطا

و اعتذار قدمه  -طبعاالدراسة 
 
ي تصحيح ا

 
حيث لم يصادفنا ا

خبار، وهو ما يدل 
 
خطاء في تقديم اال

 
الموقع لما قد وقع من ا

على      والشعور بالمسؤولية عند القائمين  ،على غياب المهنية

 الموقع في هذه النقطة.

 تحليل فائت الشكل )كيف قيل(؟ -2

اقتصرنا في تحليل فائت الشكل على طبيعة القالب 

ن دراستنا ركزت على 
 
الصحفي الذي ورد فيه الخبر باعتبار ا

خبار
 
ومدى احترام جريدة  ،طبيعة المعالجة الصحفية لال

ونالين لقيم
 
 مبادئ المسؤولية االجتماعية.و الشروق ا

ك ثر  قوالب ةوقد اعتمدنا على ثالث
 
صحفية هي اال

  استخداما من
 
الخبر، المقال،  خبار وهي:الموقع في نشره لال

 ر.التقري

نواع القوالب الصحفية -
 
ونالين ا

 
 :في موقع الشروق ا
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نواع القوالب الصحفية  (07)رقم جدول 
 
 يوضح ا

 النسبة الموئية التكرار القالب الصحفي الرقم
 60.05 218 الخبر 1
 33.88 123 المقال 2
 6.07 22 التقرير 3
 100% 363 المجموع 

 

عاله ن الجدول ييب
 
من  القوالب الصحفية التي تما

نواعها، حيث نالحظ 
 
خبار بكل ا

 
          خاللها تناول ومعالجة اال

كب
 
ن النسبة اال

 
 اخبر  218ر لقالب الخبر الصحفي بتكرار ا

حيث غلبت  ،(  وهو ما يعزز نتائج الدراسة%60.05ونسبة)

وهذا لطبيعة المرحلة التي  ،التغطية االخبارية على الموقع

تمت فيها الدراسة )استدعاء هيئة االنتخابات الرائسية(، ثم 

تي قالب المقال الصحفي في المرتبة الثانية بتكرار  
 
 مقاال 123يا

ي 
 
ن الموقع يتوفر %33.88نسبة )با

 
قالم      ( ما يعكس ا

 
على ا

قراءة والتحليل في لتعليق والوا بالك تابة معتبرة تهتم ةصحفي

خبار والموض
 
ن الدا اتعواال

 
و الخارجي، وفي     لي خذات الشا

 
ا

تي قالب التقرير بتكرار
 
خير يا

 
( وهي %06.07ونسبة ) اتقرير  22اال

ن هذا النوع 
 
من القوالب الصحفية ال  نسبة ضعيفة تؤكد ا

 يستخدم في الغالب.   

نواع بين فائت المعايير  العالقة -3
 
المهنية وا

خبار
 
 اال

خبار ( يوضح 08ول رقم )جد
 
نواع اال

 
و موقع الشروقعلى العالقة بين فائت المعايير المهنية وا

 
 اليننا

خبار          
 
نواع اال

 
 ا
 فئة 

 المعايير المهنية

 النسبة المجموع  ثقافية دينية اقتصادية رياضية اجتماعية سياسية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 47.93 174 42.85 09 56.25 18 43.39 23 44.44 32 45.45 40 53.60 52 المصداقية

 33.62 122 33.33 07 34.37 11 37.73 20 30.56 22 38.63 34 28.86 28 الدقة

 18.45 67 23.80 05 09.37 03 18.86 10 25.00 18 15.90 14 17.52 17 الموضوعية

100 21 %100 32 %100 53 %100 72 %100 88 %100 97 المجموع 
% 

363 100% 

( العالقة بين المعايير 80توضح معطيات الجدول رقم )

ونالين؛ حيث يظهر 
 
خبار في موقع الشروق ا

 
نواع اال

 
المهنية وا

خبار الدينية
 
ن اال

 
كبر نسبة من االلتزام بالمصداقية  ا

 
حازت ا

(، وجاءت %34.37( ثم االلتزام بالدقة بنسبة )%56.25بنسبة )

خبار السياسية في المرتبة الثانية من حيث االلتزام 
 
اال

(، %28.86( تلتها الدقة بنسبة )%53.60بالمصداقية بنسبة )

خبار االجتماعية حل  
 
وال بنسبة )وفي اال

 
 (%45.45ت المصداقية ا

خبار %38.63الدقة بنسبة ) ثم
 
ولى في اال

 
(. وكانت المرتبة اال

( تليها الدقة بنسبة %44.44ة لمعيار المصداقية بنسبة )يالرياض

(. وفي نفس االتجاه %25.00( ثم الموضوعية بنسبة )30.56%)

خبار      جاءت المصداقية 
 
ولى بالنسبة لال

 
في المرتبة اال

الدقة  معياري تقاربت نسب ( فيما %44.44الرياضية بنسبة )

خبار  ( على التوالي.%25.00، %30.56والموضوعية )
 
وفي اال

ت المصداقية في الثقافية كانت النتائج مشابهة؛ حيث حل  

ولى بنسبة )
 
( %33.33بنسبة )( ثم الدقة %42.85المرتبة اال

خيرا الموضوعية بنسبة )
 
ن %23.80وا

 
(. وتعكس هذه النتائج ا

ك ثر التزاما بالمصداقية في جميع موقع الشروق 
 
ونالين كان ا

 
ا

 
 
نواع اال

 
خبار المنشورة، فيما كانت الدقة كمعيار مهني في ا

خيرا حافظت الموضوعية على المرتبة الثالثة  ،المرتبة الثانية
 
     وا

في          كما توضحه نتائج الدراسة  ،من بين المعايير المهنية

 الجداول السابقة.

المعايير المهنية ومصادر العالقة بين فائت  -4

خبار
 
 اال
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خبار  العالقة بين فائت المعايير المهنية( يوضح 09ول رقم )جد
 
و موقع الشروقعلى ومصادر اال

 
 اليننا

 فائت المصادر             
 المهنيةفئة المعايير 

نباء تحرير مركزي  مراسل صحفي
 
 النسبة المجموع  مبعوث صحفي وكاالت اال

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
 47.93 174 00 00 29.41 10 65.75 48 46.03 116 المصداقية

 33.62 122 100 04 20.59 07 12.19 15 38.09 96 الدقة
 18.45 67 00 00 50.00 17 20.54 10 15.87 40 الموضوعية
 %100 363 %100 04 %100 34 %100 73 %100 252 المجموع 

 

( الذي يوضح العالقة بين 90من خالل الجدول رقم )

كبر نسبة حاز 
 
ن ا

 
خبار يتبين ا

 
فائت المعايير المهنية ومصادر اال

في فئة المصداقية تليها  %65.75عليها مصدر "تحرير مركزي" ب  : 

، ثم الدقة بنسبة %20.54الموضوعية في المرتبة الثانية بنسبة 

في توزيع           وهو ما يعكس التباين الكبير  ،12.19%

من حيث المصداقية حسب مصدر تحرير مركزي  اتعالموضو

نباء" 
 
في لصالح معيار المصداقية. وجاء مصدر "وكاالت اال

( لصالح معيار الموضوعية %50.00) المرتبة الثانية بنسبة

( لمعيار المصداقية ثم معيار %29.41المرتبة الثانية بنسبة )و

خبار التي %20.59الدقة بنسبة )
 
ن اال

 
(، وتعكس هذه النتائج ا

ما مصدر 
 
قرب للموضوعية. ا

 
نباء تكون ا

 
يكون مصدرها وكاالت اال

الخبر "مراسل صحفي" فقد حل في المرتبة الثالثة حيث كانت 

ثم الدقة بنسبة ( لمعيار المصداقية %46.03) ى النسبة الكبر 

خيرا الموضوعية بنسبة )38.09%)
 
 (، وهي النتائج%15.87( وا

ين تقدمت   التي تتوافق مع معطيات مصدر "تحرير مركزي"
 
ا

المصداقية على باقي المعايير المهنية. وجاء مصدر الخبر 

خيرة
 
ولصالح معيار الدقة  ،"مبعوث صحفي" في المرتبة اال

ي نسبة.  ،%100بنسبة 
 
حيث لم تتحصل باقي المعايير على ا

ى مختلف وتعكس هذه النتائج توزع نسب المعايير المهنية عل

خبار بتفوق واضح لفائدة معيار المصداقية
 
وهو ما  ،مصادر اال

 يدعم نتائج جداول الدراسة السابقة.

 :العالقة بين فئات المعايير المهنية وفئات الشكل -5
 اليننالشروق أو على موقع   العالقة بين فئات المعايير المهنية وفئات الشكل( يوضح 10ول رقم )جد
 فائت الشكل             

 فئة المعايير المهنية
 التقرير المقال الخبر

 %النسبة المجموع 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 47.93 174 45.45 10 53.65 66 44.95 98 المصداقية
 33.62 122 31.81 07 34.95 43 33.02 72 الدقة

 18.45 67 22.72 05 11.38 14 22.01 48 الموضوعية
 %100 363 %100 22 %100 123 %100 218 المجموع 

العالقة بين يوضح ( الذي 10يكشف الجدول رقم )

تصدر قالب المقال  فائت المعايير المهنية وفائت الشكل

كبر بالنسبة لمعيار المصداقية المهنيةالصحفي النسبة 
 
ب  :     اال

حل معيار الدقة في المرتبة الثانية بنسبة  فيما (53.65%)

خيرا معيار الموضوعية 34.95%)
 
(. وجاءت %11.38)بنسبة ( وا

كبر نسبة في فئة الخبر الصحفي )
 
( لصالح المصداقية %44.95ا

بنسبة  ( ثم معيار الموضوعية%33.02تليها الدقة بنسبة )

(. وكان اعتماد الموقع على التقرير الصحفي ضعيفا 22.01%)

نواع الصحفية
 
حيث حلت المصداقية في  ،مقارنة بباقي اال

ولى ب  : 
 
ي بنسبة ) 10المرتبة اال

 
( وجاءت الدقة %45.45تكرارات ا

ي بنسبة ) اتعموضو 07في المرتبة الثانية بتكرار 
 
 ( ثم%31.81ا

خيرة كان
 
 ات،عموضو 05ت لمعيار الموضوعية بتكرار المرتبة اال

(. ويمكن تفسير هذه النتيجة بطبيعة التغطية %22.72نسبة )بو

عن   اإلخبارية التي تركز على نقل الخبر والمعلومة فور وقوعها 

نية 
 
طريق الخبر الصحفي الذي عادة ما يحمل صفات الجدة واال

همية الكبيرة والطاب
 
خبار ذات اال

 
ع اإلنساني التي والتركيز على اال

ك ثر جذبا للقارئ، وكذلك باستخدام المقال 
 
عادة ما تكون ا

يه وقناعاته الصحفي الذي عادة ما يع
 
تجاه بر فيه الصحفي عن را

ثير 
 
في الجمهور، فيما يحتاج             القضايا الراهنة بهدف التا

ك ثر على الحدث وبيان تفاصيله. تالتقرير الصحفي إلى ال
 
 ركيز ا

 نتائج الدراسة: -سادسا

برز نتائج هذه الدراسة في: 
 
 يمكن تلخيص ا

ن العدد الكبير لزوار الموقع ليس  -1
 
كشفت الدراسة ا

اللتزامه بالقيم المهنية اإلخبارية، فرغم  ابالضرورة مقياس

ن 
 
ونالين في الجزائر إال ا

 
المكان الريادي لموقع الشروق ا

مؤشرات االلتزام بقيم  كشفت ضعفالدراسة التحليلية 

وهذا ما  .اإلخباريةالموضوعية والمصداقية والدقة في التغطية 

ن المعايير التي تعتمدها مراكز الدراسات العالمية في 
 
يؤكد ا
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ترتيب المواقع االلك ترونية اإلخبارية ليست دقيقة، وال تعبر 

خالقية المهنية، وهو ما 
 
عن التزام تلك المواقع بالمعايير اال

وزهراء حسين  ،الباحثين ليث بدر يوسففق مع نتائج يتوا

ن الصحف اإللك ترونية محل الدراسة )الحداد 
 
شبكة من ا

المركز الخبري لشبكة اإلعالم  عربي، BBCالجزيرة نت، موقع 

والتي من  االجتماعية( لم تلتزم بمبادئ المسؤولية العراقي

ظهرت نتائج دراسة  ضمنها المصداقية والدقة والموضوعية.
 
كما ا

المواقع لبعض  الباحثة بتول عبد العزيز رشيد العاني

ناإللك ترونية اإلخبارية 
 
الكبير لتلك عدد الزوار  العراقية ا

  .هاعلى مصداقيت اليس بالضرورة مؤشر  قعالموا

الزالت صحيفة الشروق االلك ترونية بعيدة عن  -2

اإلخبارية )الموضوعية، االلتزام بالمعايير المهنية للتغطية 

فرغم  ثقة الجمهور بها. منمصداقية، والدقة(، وهو ما يضعف ال

ن
 
صبحت بديال للقنوات اإلخبارية في تتبع  هذه المواقع ا

 
ا

حداث
 
فراد  ،اال

 
خبار بالنسبة للك ثير من ا

 
ومعرفة الجديد من اال

ن ضعف مستواها المهني من خالل 
 
همالجمهور، إال ا

 
 االلتزام با

ومنه اتجاه  ،معايير التغطية اإلخبارية قد يفقدها المصداقية

خرى.
 
 الك ثير من المستخدمين للبحث عن مصادر إخبارية ا

 القوالب الصحفية المستخدمة فيبالرغم من تنوع  -3

ونالين
 
، واستحداث الموقع لروابط إخبارية موقع الشروق ا

  متنوعة إال
 
وضبط اوين ن المهنية واالحترافية في صياغة العنا

دون المستوى وتوغرافية تبقى الكلمات وحتى الصور الف

الحديث في مجال التحرير الصحفي يرى  المطلوب، فاالتجاه

وصحفيين متخصصين في ضرورة وجود قسم خاص بالتحرير 

خبار والمقاالت.  و ،صياغة العناوين
 
 الضبط اللغوي لال

ن الصحف ا -4
 
اللك ترونية في الجزائر مازالت يظهر ا

 مت
 
خيرة  نمط العمل في الصحف الورقية،ثرة با

 
ن هذه اال

 
باعتبار ا

ت النسخة اإللك ترونية لها بالصحفيين العاملين 
 
نشا

 
هي من ا

الذين لم يك تسبوا بعد ثقافة العمل في الصحافة و ،بها

في              يؤثر على طبيعة اإلخراج الصحفي  ك ترونية ممااالل

غياب التكوين للصحفيين  خاصة مع، الصحيفة االلك ترونية

إذ هي في  ،على النموذج الجديد من الصحافة االلك ترونية

المواقع العالمية في  احترافيةوقت طويل لتحقق إلى  حاجة

  االلتزام بمعايير وقيم التغطية اإلخبارية.

ن ندرج بعض التوصيات: 
 
خير ا

 
 ويمكن في اال

تمر للموقع بإنشاء روابط جديدة إن التحديث المس -1

ر للمشاركة والتفاعل من صفحات وبوابات مفتوحة للجمهو و

نه 
 
ك ثر يطوتشا

 
داء الموقع وجعله ا

 
وهو المطلوب  ،احترافيةر ا

و
 
الين بصفة خاصة والمواقع نمن القائمين على موقع الشروق ا

 االلك ترونية في الجزائر عموما.

ن  -2
 
ترتقي يجب على المواقع االلك ترونية الجزائرية ا

ن تكون ك تروني من خالل بالعمل الصحفي اإلل
 
العمل على ا

طراف خالل تغطيتها للموضوعات  معمحايدة 
 
جميع اال

حتى تضمن مصداقيتها لدى  ،المختلفة خاصة السياسية منها

 القارئ. 

يتعين على المؤسسات اإلعالمية القائمة على مثل  -3

هذه المواقع القيام بدورات تكوينية للصحفيين العاملين بها 

ثناء بااللتزام بالقيم ا خاصة فيما يتعلق
 
خالقية ا

 
لمهنية واال

دائهم ل
 
لعمل، وضرورة االبتعاد عن كل ما يعد خرقا لمبادئ ا

المسؤولية االجتماعية في وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة 

م من مظاهر اإلعال         ااإللك ترونية بشكل خاص باعتبارها مظهر 

 الجديد.

ضرورة الفصل بين الصحافة التقليدية الورقية  -4

والصحافة اإللك ترونية من حيث طريقة العمل إلعطائها صورة 

ك ثر مهنية واحترافية. 
 
 ا

البد من إصدار ميثاق شرف مهنة الصحافة      -5

من         لعمل هذا النوع  اتنظيمي ااإللك ترونية ليكون إطار 

ن في ون العاملويحفالص بهصحافة اإللك ترونية، وحتى يتقيد ال

 محاولة لتحقيق االلتزام بقيم مهنة الصحافة االلك ترونية.

         الصحافة اإللك ترونية يجب على وسائل اإلعالم و -6

ن تلتزم التوازن في تغطية الموضو
 
التي تهم جميع فائت  اتعا

المجتمع دون تفضيل بينها.
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 المـــــــــالحق
و( يوضح 01جدول رقم ) .1

 
خبار في موقع الشروق ا

 
نواع اال
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خبار على  مصادر( يوضح 02ول رقم )جد .2
 
و موقع الشروقاال

 
 اليننا

ونالين03جدول رقم ) .3
 
 ( يوضح فائت المعايير المهنية للتغطية اإلخبارية لموقع الشروق ا

و04جدول رقم ) .4
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 في موقع الشروق ا
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نواع اال

 
و موقع الشروقعلى العالقة بين فائت المعايير المهنية وا

 
 اليننا
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 الملخص

  اباعتبارها صنف -دراسة تحليلية- 10-16نتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي المنازعات ا ةلقد تناول موضوع هذه الدراسة التحليلي
 
صناف من ا

حاطهالالمنازعات اإلدارية عموما، والمنازعات االنتخابية خصوصا، كما نظم المشرع الجزائري ا
 
ة من ا بمجموعنتخابات المحلية في جميع المراحل التي تمر بها، وا

لطعون ن خالل ااالنتخابية بتعدد صورها وك ثرتها خالل كل استحقاق انتخابي، ويتبين ذلك م ةكما تتميز المنازع ،راءات ينبغي مراعاتهاقواعد وإج ةالضمانات متضمن

مام الجهات القضائية المختصة سواء تعلق ذلك بالقضاء العادي 
 
مام اللجان االنتخابية، وا

 
 المرفوعة ا

 
حصنة من نتخابية ماليجعل العملية ا وهذا ما ،القضاء اإلداري  ما

ن نشوء المنازع
 
القوائم  تكون بدءا من مرحلة مراجعة ،تعلق باالنتخابات المحلية االنتخابية وخاصة منها ما ةالتالعب والغش والمحافظة على نزاهتها، كما ا

نها مابية وخاصة المشرع االنتخابي إسناد المنازعات االنتخ جعلولقد . مرحلة الترشح والتصويت وإعالن النتائجإلى  وكذا إعداد مكاتب التصويت، وصوال ،االنتخابية

تها، وهذا ية ومراجعلغاء باستثناء الطعون المتعلقة بالقوائم االنتخابالذي يفصل في الطعون باإل بالقضاء اإلداري،  االمتعلقة باالنتخابات المحلية الفصل فيها منوط

سندها المشرع  ةجرائياالنتخابات بعض القواعد اإلعلق بخصوصيتها، كما تضمن القانون العضوي المتإلى  راجع
 
ضي القاإلى  المتعلقة بالمنازعات االنتخابية التي ا

  االنتخابية. ةاإلداري، والتي تجعل منه متدخال لفض المنازع

 القضائي، المنازعات االنتخابية. العضوي، الطعنالقانون  االنتخابات المحلية، الطعن اإلداري، :المفاتيحالكلمات 

Abstract 
The issue of this analytical study dealt with local elections litigation in the light of organic law 16-10, as it is a 

category of administrative litigation in general and electoral litigation in particular. The Algerian legislator organized 

local elections in all stages and ensured them with guarantees including rules and procedures that should be observed. 

The electoral litigation is characterized by its multiple forms and abundance during each electoral election. This can 

be seen through the appeals filled before the electoral commissions, and before the competent judicial authorities 

whether relating to the ordinary or to the administrative judiciary. This makes the electoral process immune from 

fraud and manipulation and maintains its integrity. Furthermore, the emergence of electoral litigation, especially 

related to local elections, starts from the stage of reviewing the electoral lists as well as the preparation of voting 

bureaus, to the stage of candidacy, voting and the announcement of results. The electoral legislator made the 

assignment of electoral litigation, especially those related to local elections, to be adjudicated by the administrative 

judiciary, which decides on cancellation appeals, except for appeals related to electoral lists and their reviewing. This 

is due to their specificity. The organic law related to elections also included some procedural rules related to electoral 

litigation assigned by the legislator to the administrative judge, which makes him and intervene to settle electoral 

litigation. 

Keywords: local elections, administrative appeal, judicial appeal, organic law, electoral litigation. 
Résume 

La présente étude analytique porte sur les litiges concernant les élections locales à la lumière de la loi 

organique 16 - 10, dans la mesure en sa qualité de catégorie de litiges administratifs en général et de litiges 

électoraux en particulier; le législateur algérien a organisé des élections locales à toutes les étapes en assurant des 

garanties, notamment des règles et procédures à respecter. Le litige électoral se caractérise par ses formes multiples 

et par son abondance lors de chaque élection. Cela se voit à travers les recours interjetés devant les commissions 

électorales et devant les autorités judiciaires compétentes, qu’elles concernent la justice ordinaire ou la justice 

administrative ; cela protège le processus électoral contre les fraudes et les manipulations et maintient son 

intégrité. L'émergence de litiges électoraux, en particulier ceux liés aux élections locales, commencent à partir de la 

phase de révision des listes électorales et de la préparation des bureaux de vote. De candidature, de vote et d’annonce 

des résultats. Le législateur électoral a confié les actions en contentieux électoral, en particulier celles relatives aux 

élections locales, à la justice administrative, qui décide des recours en annulation, à l'exception des appels relatifs aux 

listes électorales et de leur révision. Cela est dû à leur spécificité. La loi organique relative aux élections incluait 

également certaines règles de procédure relatives aux litiges électoraux assignés par le législateur au juge 

administratif, ce qui le contraignait et intervenait pour régler les litiges électoraux 

Mots clés: Élections locales, appel administratif, loi organique, contestation judiciaire, contentieux électoral 
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  مقدمة

يحظى  - في الوقت الراهن -إن التحول الديمقراطي 

نظمة الحكم هي إرساء  ،بعناية فائ قة
 
ساسية ال

 
وإن السمة اال

دعائم الديمقراطية في إطار الدستور والقانون واالنتخابات 

هم هذه الدعائم التي تتسم من التي هي الحرة والنزيهة 
 
إحدى ا

لم يغب عن  وذلك ما خاللها بالتداول السلمي للسلطة،

 واضعي المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان.

 هومطالب ،هناك مجتمع منظمباالنتخاب يكون 

وشؤونه مسيرة في جميع المجاالت، هذه العملية تعد  ،محققة

ين يتم من خاللها 
 
حلقة وصل بين المواطن والمترشح ا

نسب من طرف المواطنين المؤهلين 
 
اختيار المرشح اال

 من 
 
لالنتخاب، وعملية االنتخاب تمر بالعديد من المراحل تبدا

غاية إعالن إلى  والتصويت ثم الترشح ،تسجيل الناخبين

 النتائج.

لية االنتخابات في تشكيلة 
 
خذ با

 
والدولة التي تا

نها قد نجحت في تجسيد 
 
المجالس المحلية، ال يعني ا

بل يتطلب ذلك مجموعة من الضمانات التي  ،الديمقراطية

حيث  ؛تكون في مراحل متعددة للعملية االنتخابية المحلية

خير 
 
ة على مدى احترام وتطبيق تتوقف صحة وبطالن هذه اال

 هذه الشروط والضمانات.

صيال في العملية ا
 
 ،نتخابيةالوقد يعتبر الناخب طرفا ا

خيرة متوقف
 
لنداء على استجابة الناخبين  اونجاح هذه اال

 فيفيحرص الناخب  ،من خالل نسبة المشاركة االنتخاب

دلى به
 
 عليه  ،الحفاظ على صوته الذي ا

 
ّنه لم يطرا

 
ّكد ا

 
 والتا

 
ّي ا

و تزوير من خالل الضمانات الممنوحة له قانونا، 
 
تغيير ا

و الطريقة التي بموجبها يمكن الفا
 
نتخاب هو الوسيلة ا

شخاص الذين قد تسند إليهم مهام 
 
ن يختاروا اال

 
للمواطنين ا

و الحكم نيابة عنهم. ،السيادة
 
 ا

نه قد ه القوانين من ضمانات تنوبالرغم ما تضمّ 
 
إال ا

مر المؤدي
 
نشوب إلى  تحدث مخالفات وإخالالت، وهو اال

وفي حالة نشوب  ،منازعات متعلقة باالنتخابات المحلية

مام كل من له مصلحة في 
 
منازعات فالبد من فتح الباب ا

مام الجهات المختصة
 
عمال ،الطعن ا

 
غاية إلى  في كل اال

ك قاعدة عامة  الوحيدة الوسيلة، ويعتبر االنتخاب إعالن النتائج

نظمة السي إلسناد
 
سية االسلطة السياسية عبر جميع اال

 المعاصرة باختالف 
 
ديولوجيات التي تستند إلوتباين ا ،شكالهاا

صبح االنتخاب مؤسسة قائمة في حد  ،عليها
 
فبهذا المفهوم ا

وهذا ،، حقال للصراعات السياسية واالجتماعية ذاتها

غلبياتباستخدام القوانين االنتخابية من طرف 
 
البرلمانية  اال

 إلعادةضمانا  ،سياسية مستقبلية معينة ستراتيجيةافرض ل

و السيطرة على السلطة السياسية برمتها
 
، االنتخاب ا

للمجتمعات  الحياة المشتركة إفرازات إحدىفاالنتخاب هو 

البشرية التي ترتبت عليها عدة صعوبات وصراعات مريرة كان 

فراد واختالف سببها الرئيسي هو التضارب الطب
 
يعي لمصالح اال

مراكزهم في المجتمع بين المحكوم والحاكم، فاالنتخاب لم 

 في بدايته بالشكل الحالي الذي هو معروف به 
 
نينشا

 
، بل اال

 االنتخابي، فالنظام لقي تطورا كبيرا في مجتمعاتنا عبر التاريخ

صوات الناخبين
 
مقاعد إلى  هو الطريقة التي تسمح بتحويل ا

المجالس المراد تشكيلها ويحدد من خالل هذا النظام في 

فلقد تعرض النظام االنتخابي منذ الدستور  ،الفائز والخاسر

خر تعديل لسنة إلى  1996الجزائري لسنة 
 
إلى  2016غاية ا

 تنظيمتعديالت دون المساس بنمط االقتراع الذي يخص 

ة بإشراكوكذلك  بنزاهة وشفافية االنتخابيةالعملية 
 
على  المرا

 ةوخاصة منها المحلية )البلدي ،مستوى المجالس المنتخبة

  .ية(ئوالوال 

هداف الدراسةتكمن و
 
في إبراز صور المنازعات  ا

-16نتخابات المحلية من خالل القانون العضوي الالمتعلقة با

نتخابات خاصة من ناحية الجهة المختصة الالمتعلق با 10

وتوضيح الغموض الذي قد يشوب القانون  ،بالفصل فيها

 نتخابات.باالالمتعلق  10-16العضوي رقم 

ّما من ناحية 
 
همية الدراسة ا

 
فإّن  ،على ضوء ما تقّدموا

نتخابات المحّلية النتخابية وخاصة منها االموضوع المنازعات ا

همية كبيرة من الناحية العلمية
 
وكذا الناحية العملية،  ،لها ا

ويكمن ذلك من خالل التعديالت المتتالية التي مّر بها 

والذي يحافظ دائما  ،نتخاباتالالقانون العضوي المتعّلق با

همية العلى نزاهة العملية ا
 
نتخابية وشفافّيتها، كذلك تتجلى ا

هذا البحث في إبراز عّدة مظاهر وحدود وضمانات جعل منها 

حقية في الوصولالمشرع للمواطن ا
 
المشاركة في صنع إلى  ال
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وذلك من خالل التحاقه بالمجالس المنتخبة سواء  ،القرار

مالبلدية 
 
 .المحلية ا

شكالومن هنا يمكن طرح  ّي مدى إلى  :ةيالتال يةالإ
 
ا

في  10-16وّفق المشرع الجزائري من خالل القانون العضوي 

بعة القانونية المتّ نتخابية؟ وما هي اإلجراءات الحماية العملية ا

 نتخابية المحّلية؟الفي حّل المنازعات ا

نهج الم اعتمدت دراستيلإلحاطة بجوانب موضوع و

بالعملية  المتعلقة في دراسة المنازعاتالتحليلي الوصفي 

 ، ولإلجابة على هذه اإلشكالية فقد اعتمدتاالنتخابية المحلية

 التالية: خطة الدراسة

ول: منازعات 
 
عضاءالمبحث ال

 
 القوائم النتخابية وا

 مكاتب التصويت لالنتخابات المحلية.

ّول: 
 
المنازعات المتعلقة بوضع القوائم المطلب ال

 .النتخابية ومراجعتها

عضاء مكاتب المطلب الثاني: 
 
المنازعات المتعلقة با

 .النتخابات المحليةلالتصويت 

 المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح

عالن النتائج لالنتخابات المحلية  .والتصويت واإ

ول: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح 
 
المطلب ال

 .لالنتخابات المحلية

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالتصويت 

عالن النتائج لالنتخابات المحلية.  واإ

عضاء
 
ول: منازعات القوائم النتخابية وا

 
 المبحث ال

 لالنتخابات المحليةكاتب التصويت م

حد البنود الضرورية 
 
تعد مراقبة العملية االنتخابية ا

حكام القانون 
 
لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وهذا وفقا ال

ومن  ،نتخابيةالواإلجراءات التي تحكم تنظيم العملية ا

جداول ابية هي عملية إعداد نتخالالضمانات الهامة للعملية ا

والرقابة المفروضة على هذه  ،الناخبين وكيفية القيد فيها

عمال التحضيرية للعملية 
 
العملية، حيث تعد هذه من اال

هم ضمانات نزاهة 
 
االنتخابية، ويعتبر التحضير لها من ا

 .لك الغش والتزوير والتالعب فيهاوشفافية االنتخاب، مانعا بذ

مطلبين اثنين، تضمن إلى  المبحثتّم تقسيم هذا 

ّول 
 
متعلقة بوضع القوائم االنتخابية المنازعات الالمطلب اال

المنازعات المتعلقة وتضمن المطلب الثاني  ومراجعتها.

عضاء مكاتب التصويت في االنتخابات المحلية.
 
 با

ول: المنازعات المتعلقة بو
 
ضع القوائم المطلب ال

 النتخابية ومراجعتها

عمال الهامةالتعد عملية إعداد القوائم ا
 
 نتخابية من اال

ي 
 
والضرورية التي تسبق عملية المشاركة بالتصويت، في ا

عمال التحضيرية السابقة اموعد 
 
نتخابي، فهي تندرج ضمن اال

هم ضمانات نزاهة اللعملية ا
 
نتخاب، ويعد التحضير لها من ا

 1نتخابات.الا

ّو 
 
ل إجراء يتم التحضير للعملية االنتخابية من خالل ا

لعملية وهو إعداد القوائم االنتخابية التي تضم في تلك ا

وتتوفر فيهم شروط  ،الناخبين الذين يحق لهم االنتخاب

الناخب، ويعد التسجيل في القوائم االنتخابية شرطا لممارسة 

يضا 
 
الحقوق السياسية، وليس شرطا الك تسابها. وال يعد ا

و الترشح، وإنمّ 
 
ا مقرر، وكاشف منشائ للحق في االنتخاب ا

 2لحق تسبق وجوده.ا

ثالثة فروع، تضمن الفرع إلى  تّم تقسيم هذا المطلب

ّول
 
ّما الفرع الثاتعريف القائمة االنتخابية وخصائصها،  اال

 
ني ا

وحاالت الشطب  ،التسجيل في القوائم االنتخابيةفقد تضمن 

ّما الفرع الثالث فقد تضمن منها. 
 
 ادالمنازعات المتعلقة بإعدا

 .القوائم االنتخابية

ول: تع
 
 ريف القائمة النتخابية وخصائصهاالفرع ال

نتخابية العديد من التعريفات والخصائص الللقائمة ا

 نذكر منها:

ول
 
 ف القائمة النتخابيةيتعر  -ا

سماء 
 
نها الوثائق التي تضم ا

 
تعرف القائمة االنتخابية با

و التصويت في االنتخابات. الالمواطنين المؤهلين ل
 
قتراع ا

يضمن المشاركة في هذه االنتخابات، وفي نفس وذلك بما 

نها الوثيقة التي 
 
ن القوائم االنتخابية تعرف على ا

 
اإلطار نجد ا

سما ،تحصي الناخبين
 
هم ترتيبا هجائيا، ؤوترتب فيها ا

وتحتوي على البيانات المتعلقة باالسم الشخصي، والعائلي، 
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و السكن 
 
بالدائرة وتاريخ الميالد ومكانه، ومكان اإلقامة، ا

 3االنتخابية.

يضا
 
نّ  وتعرف ا

 
ها عبارة عن قائمة تسجل بها جميع با

  ،لة بذلك ما يسمى بالوعاءمشكّ  ،ديةالناخبين بالبل
 
و الهيئة ا

 
 
 4و الجسم االنتخابي.ا

  علىها عرفمن  مومنه
 
سماءا

 
 نها كشوف تدرج بها ا

قسام
 
شخاص الذين لهم حق االنتخاب في اال

 
اإلدارية  اال

 5للدولة.

بجديا وتعرف
 
نها جداول مرتبة ا

 
يضا على ا

 
تتضمن  ،ا

سماء الناخبين في منطقة معينة، تتوافر فيهم لحظة تحريرها 
 
ا

الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين، وممارسة حق 

التصويت، وترتبط ممارسة حق االنتخاب بالقيد في جداول 

 6الناخبين.

 خصائص القائمة النتخابية -ثانيا

 وهي: ،االنتخابية بعدة خصائصتتميز القوائم 

 القائمة النتخابية عامة. 1

 مومية القائمة االنتخابية تقضي بع ّن إ
 
 ئمة الهذه القا ّن ا

نما تكون معتمدة وصالحة في كل إترتبط بانتخابات معينة، و

االنتخابات ذات الطابع السياسي، فتستخدم في االنتخابات 

 ، كما 7الرائسية والتشريعية والمحلية واالستفتاء
 
كافة  ّن ا

ي 
 
التشريعات قد حرصت على النص بعدم جواز تسجيل ا

ك ثر من قائمة انتخابية، وهذا النص هو خطاب 
 
ناخب في ا

عداد قوائم إلكل من الناخب والمترشح، ولجنة  صريح

، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في القانون 8الناخبين

التسجيل يمكن  ال، "نتخاباتالالمتعلق با 910-16العضوي 

ك ثر من قائمة انتخابية واحدة "  وقد رتب المشرع جز 
 
اءات في ا

 جنائية في حالة التسجيل في 
 
 10.ك ثر من قائمةّ ا

 لقائمة النتخابية الدائمةا. 2

من القانون  14نص المشرع الجزائري في المادة 

ن " القائمة  10-16العضوي 
 
المتعلق باالنتخابات على ا

خير من كل وتتم مراجعتها خالل الثال ،االنتخابية دائمة
 
ثي اال

 ومعنى ذلك  سنة".
 
 تقبل التعديل، إالّ  القائمة االنتخابية ال ّن ا

ا القانون، فصفة دهّد حالل فترة زمنية معينة من كل عام خ

 الديمومة تقضي ب
 
 ه ال يجوز شطب نّ ا

 
و حذف اسم شخص من ا

 11إذا فقد صفة الناخب. القائمة إال

 وحدة . 3
 
 القوائم النتخابيةمبدا

، قائمة انتخابية واحدة في الدولة ويقصد بها وجود

، وبالتالي فال ضرورة 12صالحة لكل االستحقاقات االنتخابية

مشرفة عليها داخل الدولة الواحدة، مع لتعدادها كون الجهة ال

 خضوعها للرقابة على 
 
 إلى  شارةا، مع اإلعمالها

 
اعتماد  ّن ا

 13بوحدتها. ها ال يمّس ئنشاإالالمركزية في تنظيمها و

ئم النتخابية الفرع الثاني: التسجيل في القوا

 وحالت الشطب منها

نتخابية واجب على كّل الالتسجيل في القوائم ا

 مواطن ومواطنة تتوّفر فيهم الشروط القانونية التي نّص عليها

 المشرع الجزائري.

ول
 
 ط التسجيل في القوائم النتخابيةشر  -ا

 سجيل في القوائم االنتخابية الت ّن إ
 
 مر حتمي وواجبا

والتي قد نص عليها الموالية، على كل من توفرت فيه الشروط 

 41المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق باالنتخابات.

 السن القانوني -1

تقوم معظم التشريعات المختلفة بتحديد سن معين 

 لفرد على يحصل فيه ا
 
بكامل حقوقه، هليته المدنية، ويتمتع ا

 ا معينة يستطيع فيها المواطن فإنها تحدد سنّ 
 
 ن يتمتع بحقوقها

ّم 15السياسية
 
يعد " :لك بنصهذا المشرع الجزائري فقد حدد ، ا

سنة  ةماني عشر ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ث

اسية، يسوال، وكان متمتعا بحقوقه المدنية كاملة يوم االقتراع

هلية المحددة في التشريع".ولم يوجد في حاالت 
 
 61فقدان اال

 شرط الجنسية -2

الجنسية عنوان رابطة الوالء بين المواطنين 

 ، ومن الطبيعي 17والدول
 
جانب من مباشرة ا

 
ن يحرم اال

سها حق االنتخابالحقوق الس
 
  ؛ياسية، وعلى را

 
ممارسة  ّن ال

هذه الحقوق مقصور على المواطنين فقط، وهو ما نص عليه 

، المتعلق 10-16قم المشرع الجزائري في القانون العضوي ر 

التسجيل في القوائم االنتخابية واجب على كل باالنتخابات "

 18مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا".
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دبية -3
 
هلية العقلية وال

 
 ال

ن يكون متمتعا بقواه رط القانتشي
 
ون في الناخب ا

صل ،العقلية
 
ن يثبت العكس، وال يكون إال إلى  وهو اال

 
ا

عليه المشرع في قانون وهو ما نص  ،بحكم قضائي

هليةاالنتخابات
 
دبية ، وتعني اال

 
اّل يكون اال

 
 الناخب مرتكبا ا

لحقوق لجريمة تكون عقوبتها مانعة له من ممارسة ا

ذا حكم القضاء برد اعتبار إالسياسية، ويعود هذا الحق 

 19."المحكوم عليه

 شرط الموطن النتخابي -4

 اء المواطن للشروط السابقة، ولمفيفي حالة است

 يلحقه 
 
له التسجيل  ، يحقي مانع من موانع التسجيلا

ّن  ، إالّ بالقوائم االنتخابية
 
ل هذا الحق مقيد بضرورة التسجي ا

من القانون  04وذلك تماشيا والمادة  ،بالبلدية التي يقيم فيها

، المتعلق باالنتخابات، وهذا الملغى 01-12العضوي رقم 

لتي او ،للتدليل على الجهة اإلدارية التي سجل بها الناخب

 20يدلي فيها بصوته.

االنتخابي ولقد حدد المشرع الجزائري موطن الشخص 

سه، وهو ما نص  بالبلدية التي هي محل إقامته
 
و مسقط را

 
ا

من القانون العضوي  09عليه المشرع الجزائري في المادة 

ولى 10-16المتعلق باالنتخابات رقم 
 
 :منها في الفقرة اال

 
 
بالنسبة لنتخابات المجالس الشعبية البلدية  .ا

ح دى والمجالس الشعبية الولئية في قائمة انتخابية لإ

تية:
آ
 البلديات ال

س المعني. -
 
 بلدية مسقط را

  بلدية -
 
 خر موطن له.ا

س  -
 
 بلدية مسقط را

 
صول المعني.ا

 
 21حد ا

  .ب
 
عداد ومراجعة القوائم فيا  ما بالنسبة لعملية اإ

 ية متكونة من:ر اداإ كل بلدية تكون تحت مراقبة لجنة 

قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  -

 رئيسا. -إقليميا 

 عضوا. -الشعبي البلدي رئيس المجلس  -

مين العام للبلدية  -
 
 عضوا. -اال

 ،ن من البلدية يعينهما رئيس اللجنةين اثنيناخب -

وتوضع تحت تصرف اللجنة ك تابة دائمة يديرها الموظف 

، تعمل اللجنة 22المسؤول عن االنتخابات على مستوى البلدية

نائية اإلدارية االنتخابية في الجزائر وفقا لنظام المراجعة االستث

 23وتبعا للنصوص المعمول بها.

 حالت الشطب من القوائم النتخابية -ثانيا

المتعلق بنظام  10-16لقد حدد القانون العضوي رقم 

وهما  ،االنتخابات حاالت الشطب من القائمة االنتخابية

 ن:احالت

ول الحالة
 
قامة  -ىال  لمعنياتغيير اإ

مة االنتخابية موطنه إذا غير الناخب المسجل في القائ

 يتعين عليه 
 
شهر الموالية ل 3ن يطلب خالل ا

 
هذا التغيير ا

وتسجيله في بلدية إقامته  ،شطب اسمه من القائمة

، وفي هذه الحالة فقد مكن المشرع الجزائري 24الجديدة

 2512-17من المرسوم التنفيذي رقم  04بموجب المادة 

جيلهم في تس الناخبين الذين غيروا مكان إقامتهم طلب

ل رساإية إقامتهم الجديدة التي تتك فل بلبلدالقائمة االنتخابية 

صلية بوا بلدية اإلقامةإلى  طلب شطب المعني
 
سطة اال

 ت لهذا الغرض.ئنش  ا  التطبيقية المعلوماتية التي 

 الحالة الثانية الوفاة

 :رع الجزائري فرق بين حالتين وهماوهنا المش

 إذا توفي  -
 
مكان إقامته فهنا يجب حد الناخبين في ا

على مصالح البلدية والمصالح الدبلوماسية والقنصلية المعنية 

 شطبه حاال من قائمة الناخبين.

ّم  -
 
ه نّ إتوفي الناخب خارج بلدية إقامته فإذا  اا

 ىالمتوفيتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة 

وهذا لشطبه من القوائم  الممكنة.بجميع الوسائل 

 26االنتخابية
 
 في القائمة يؤدي مسجال ىسم المتوفاإبقاء  ّن ، ال

عرقلة السير الحسن لالنتخابات بصفة عامة، وعرقلة إعداد إلى 

 27القوائم بصفة خاصة.

عداد القوائم  الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة باإ

 النتخابية

ال يك في لضمان وصحة وسالمة عملية القيد االنتخابي 

البد فضال عن ذلك بل  القانونية،تنظيم شروطه، وإجراءاته 

 
 
ومراجعة القرارات اإلدارية  فراد بحق الطعنمن االعتراف لال

ثيرت
 
نها شبهة  الصادرة خالل هذه العملية متى ا

 
عدم بشا

ّن  وهذا ،المشروعية
 
ائم مرحلة القيد في القو يدل على ا
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ساس
 
حول تحديد المركز القانوني للناخب،  ااالنتخابية تدور ا

 ،ارات اإلدارية المتخذة من خاللهافمحور هذه العملية هو القر 

 وبناء على هذه القرارات تثار مس
 
 .28لة الطعن في مدى شرعيتهاا

ول
 
داري  -ا  الطعن الإ

و الشكوى التي يقدمها 
 
الطعن اإلداري هو الطلب ا

 ينازع فيها عمالالجهة اإلدارية المختصة إلى  الشخص المتظلم

  اقانوني
 
لحق به ا

 
نّ ى، ومعنى ذلك ذا

 
ه يتخذ شكل رسالة ا

مك توبة ومستوفية لكل بياناتها من طابع، وتاريخ، وعنوان 

ن يقدم 
 
وموضوع وكذلك مرفقات، كما يتعين على المتظلم ا

موضوع الطلب بكل مميزاته من موضوعية وبساطة 

 29ووضوح.

د المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي لقد حد

 المتعلق باالنتخابات  10-16رقم 
 
مام ا

 
جاال لتقديم الطعن ا

 اللجنة اإلدارية سواء باالعتراض على التسجيل 
 
الشطب في  ما

يام الموالية لتعليق إعالن اختتام المراجعة 10مدة 
 
وذلك  ،ا

جل
 
يام في حالة  05إلى  في الحاالت العادية، ويخفض اال

 
ا

وتحال االعتراضات على اللجنة  ،30المراجعة االستثنائية

 فيها بقرار في اإلدارية االنتخابية والتي تبث 
 
قصاه ا

 
 03جل ا

يام
 
ن يبلغه في ظرف ا

 
يام 03، ويجب على رئيس البلدية ا

 
 ا

طراف المعنية.
 
 لال

 الطعن القضائي -ثانيا

ثناء ّن إ
 
االنتخابية إعداد القوائم  المنازعات الناشئة ا

ومراجعتها تكون متعلقة باالعتراضات التي يقدمها المواطنون 

و التسجيل غير 
 
مام لجنة البلدية بصدد الرفض غير المبرر، ا

 
ا

 ، ويعتبر قرار اللجنة قابال31القانوني في القوائم االنتخابية

مام المحكمة المختصة إقليما
 
 05وذلك في مدة  ،للطعن فيه ا

يام من تاريخ تبليغ 
 
دم التبليغ يمكن القرار، وفي حالة عا

 تسجيل الطعن في 
 
يام ابتداء من تاريخ االعتراض،  08جل ا

 
ا

مانة الضبط، ويقدم 
 
ويسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى ا

مام المحكمة المختصة 
 
إقليميا، والتي تبث فيه بحكم في ا

 
 
قصاه ا

 
يام، ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن  05جل ا

 
ا

 
 
ي شكل من اال

 
 32شكال.با

 

عضاء مكاتب  المطلب الثاني:
 
المنازعات المتعلقة با

 النتخابات المحليةلالتصويت 

ساسية في تعتبر مكاتب التص
 
ولى واال

 
ويت الخلية اال

ة العملية االنتخابية في مرحلة التصويت، وهذا بإشرافها ار دإ

ا ن المسار االنتخابي، ممّ مباشرة على هذه العملية الحاسمة م

 يستوجب 
 
يك فل النظام االنتخابي عن طريق القوانين ن ا

عدم انحيازها و، 33كافية لضمان استقالليتها ااالنتخابية شروط

همية قصوى 
 
وفعاليتها، ويك تسي تشكيل مك تب التصويت ا

ّن 
 
عملية التصويت تجرى تحت سلطته وسلطة  باعتبار ا

ّول مفهوم هذا المطلب وقد تضمن ، 34رئيسه
 
فرعين، الفرع اال

، والفرع الثاني الطعون المتعّلقة بقائمة التصويتمكاتب 

عضاء مكاتب التصويت.
 
 ا

ول:  الفرع 
 
 مكاتب التصويت مفهومال

يعتبر مك تب التصويت المحور الذي تدور حوله 

وعملية التصويت بصفة خاصة  ،نتخابية بصفة عامةالالعملية ا

وسّخر  ،لذلك خّصها المشرع بمجموعة من القواعد القانونية

العديد من الوسائل المادية والبشرية لتمكين الناخبين من 

خضع المشرع الجزائري 
 
التعبير عن إرادتهم بكّل حّرية، وقد ا

عّدة إجراءات تشّكل في مجملها إلى  تشكيلة مك تب التصويت

ليات الرقابة على عملية التصويت. 
 
لية من ا

 
 ا

ّول
 
 تعريف مكاتب التصويت -ا

 على  يعرف مك تب التصويت
 
مك تبين  اّتحاده نّ ا

 .35ن مركز تصويتللتصويت في مكان واحد يشكالّ 

ّنه المكان المخّصص 
 
كما يعّرف مك تب التصويت با

ن يكون حياديا من حيث اللعملية ا
 
قتراع، والذي يفترض فيه ا

ساسي على عملية ا
 
قتراع، وتعّد التشكيلته لكونه المشرف اال

اإلدارة من المواضيع الهامة التي تطرح بإلحاح شديد  حيادية

ول ؛نتخاباتالفي ا
 
مرين قد يبدو للوهلة اال

 
ّنها تربط بين ا

 
ى ال

ّنهما متعارضان
 
ال وهما ،ا

 
مر هما متكامالن ا

 
: لكن في حقيقة اال

ووجوب عدم انحياز  ،ك فالة حّرية الموظف باعتباره مواطنا

دائه لخدماته.
 
ثناء ا

 
 63المرفق وحياده ا

عضاء مكاتب التصويت -ثانيا
 
 تشكيلة ا

عضاء مكاتب التصويت  تقوم اإلدارة
 
بإعداد قوائم ا

ون ر  خ  س  ي  و   ،الذين يسهرون على حسن سير العملية االنتخابية
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عضاء مكاتب التصويت 
 
بقرار من الوالي، وتنشر قائمة ا

عضاء
 
اإلضافيين بمقر كل من الوالية، والمقاطعة اإلدارية  واال

  15خالل لبلديات المعنية وا
 
ك ثر بعد قفل قائمة يوما على اال

حزاب إلى  وتسلم ،المترشحين
 
السياسية الممثلين قانونا لال

حرار
 
، بطلب منهم المشاركة في االنتخابات، وللمترشحين اال

ق في مكاتب وتعل ،في نفس الوقت مقابل وصل استالم

 ، وهذا حسب ما نص عليه المشرع التصويت يوم االقتراع

الجزائري في القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، بحيث 

مساعدين  –كاتب  -نائب رئيس –يتكون من ) رئيس 

 37اثنين(.

عضاء الثانيالفرع 
 
: الطعون المتعلقة بقائمة ا

 مكاتب التصويت

من بين الضمانات التي تميز بها النظام االنتخابي في 

طراف المعنية بالعم
 
لية االنتخابية من الجزائر هي تمكين اال

ي، والمتمثل في االعتراض على قائمة مكاتب ر ادإتقديم طعن 

وذلك فيما  ،الطعن القضائيإلى  التصويت، وكذلك اللجوء

يخص التشكيلة المقترحة من طرف الوالي في حالة عدم 

 .38حيادها

ول
 
داري  -ا  الطعن الإ

عضاء مكاتب التصويت 
 
إن الطعن اإلداري في قائمة ا

عضاءوالتي 
 
ساسيين تتضمن اال

 
واإلضافيين في كل مك تب  اال

ن يكون االعتراض ك تابيا تصويت
 
كد التنظيم على ا

 
، كما ا

مام الوالي في بحي 39ومعلال تعليال قانونيا
 
ث يكون االعتراض ا

 
 
يام الموالية لتاريخ تعليق  05 جلا

 
 ا

 
و تسليم القائمة. والتي ا

ك ثر من قفل قائمة المترشحين  15تنشر خالل 
 
يوما على اال

ن يكون ردّ 
 
يام من تاريخ إيداع  3الوالي خالل  على ا

 
ا

 40االعتراض.

 الطعن القضائي -ثانيا

يكون الطعن القضائي في قرار الوالي برفض تعديل 

مام المحك
 
عضاء مكاتب التصويت ا

 
مة اإلدارية قوائم ا

 المختصة إقليميا في 
 
يام كام 03جل ا

 
 ابتداء من تاريخ تبليغلة ا

ة اإلدارية المختصة في الطعن في ، وتفصل المحكمالقرار

 
 
يام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن 05جل ا

 
ويكون  ،ا

شكال الطعن.
 
ي شكل من ا

 
 41قرار المحكمة غير قابل ال

 المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح

 المحلية عالن النتائج لالنتخاباتوالتصويت واإ 

نّظم المشرع حق الترشح ضمن  1996في ظل دستور 

مر رقم 
 
المتضمن  1997مارس  06المؤرخ في  07-97اال

، ثّم 42نتخابات الملغىالالقانون العضوي المتعلق بنظام ا

المتعلق بنظام  4301-12بموجب القانون العضوي رقم 

المتعلق  10-16نتخابات الملغى، ثّم القانون العضوي رقم الا

نتخابات الحالي، وتكمن المعالجة القانونية لحق البنظام ا

ّي من المترشحين ميزات غير 
 
الترشح من خالل عدم منح ا

نتخابي لشروط ومؤهالت الويكون ذلك بنص القانون ا ،عادلة

، كما تعتبر عملية التصويت التي 44خاصة بهؤالء المترشحين

فراد المتم
 
نتخاب عن الة اعون بحق ممارستيعبر بها اال

قتراع في الويتم ذلك بإلقاء بطاقة ا ،اختياراتهم السياسية

نتخابية الالصندوق المخصص لذلك، كما يعّد تحديد النتائج ا

 ركيزمرتبطا ارتباطا وثيقا بعملية الفرز التي تليها عملية حصر وت

صوات المعّبر عنها في ا
 
نتخابات من طرف اللجان المجموع اال

 خالل هذه المراحل منازعات نتخابية الا
 
المحلية، كما تنشا

شخاص واإلدارة طرفا في النزاع، كما حّدد 
 
يكون فيها اال

 فيها 
 
المشرع الجزائري في كّل مرحلة من المراحل التي ينشا

ّن القضاء اإلداري هو المختص بالفصل فيها.
 
 نزاع با

ّول المطلب مطلبين، إلى  تّم تقسيم هذا المبحث
 
اال

نتخابات العات المتعلقة بعملية الترشح لتضمن المناز 

المحلية، والمطلب الثاني تضمن المنازعات المتعلقة 

 نتخابات المحلية.البالتصويت وإعالن النتائج ل

ول: المنازعات المتعلقة ب
 
عملية الترشح المطلب ال

 لالنتخابات المحلية

هم وسائل مشاركة المواطنين في 
 
حد ا

 
يعد الترشح ا

  ن السياسيةالشؤو 
 
خر لحرية االنتخاب للبالد، وهو الوجه اال

ّن 
 
االنتخاب والترشح حقان متكامالن، ال تقوم  على اعتبار ا

 الح
 
 حريياة النيابية بواحد منهما دون اال

 
ة خر، كما يعتبر مبدا

ها ئإرساالترشح من المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على 

 يتم بمق
 
تضاه فتح في مختلف العمليات االنتخابية، وهو مبدا

باب الترشح لكل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على 

 .45عضوية المجالس المحلية
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ول: 
 
 وشروطه الترشح مفهومالفرع ال

نتخابية التي الإّن الترشح مرحلة من مراحل العملية ا

ساسها اختيار الحّكام والممثلين من طرف الشعب 
 
يمكن على ا

اإلجراءات والشروط القانونية من خالل اتباع مجموعة من 

التي تحكم المراحل المختلفة لهذه العملية، ويكون ذلك 

 46تحت رقابة الجهات المختصة.

ّول
 
 تعريف الترشح -ا

نه عمل قانوني يعبر بموجبه 
 
يعرف الترشح على ا

مام الجهة المختصة عن 
 
الشخص صراحة، وبصفة رسمية ا

 47إرادته في التقدم لالقتراع.

حدهم بترشيح 
 
ّنه عمل يقوم بموجبه ا

 
ويعّرف كذلك ا

و ضمن قائمة 
 
مع خضوعه لقواعد  ،نتخاب معّينالنفسه فرديا ا

ساس )شروط الترشح(
 
وفي الشكل )التصريح  وحدود في اال

ّن الترشح هو حق من 
 
ساس نرى ا

 
بالترشح( وعلى هذا اال

ساس المساواة بين المواطنين 
 
الحقوق السياسية يمارس على ا

ين تتوافر فيهم الشروط الموضوعية والشكلية المنصوص الذ

ساس والقوانين ا
 
نتخابية من خالل القيام بعمل العليها في اال

 48قانوني إعماال للحق في المشاركة السياسية.

 شروط الترشح -ثانيا

بعد نشر المرسوم الرائسي المتضمن استدعاء الهيئة 

عضاء الم
 
جالس المحلية الناخبة يفتح باب الترشح النتخاب ا

و
 
في سحب استمارة  ويكمن ذلكالوالية،  سواء البلدية ا

ويكون بتقديم  ،الترشح من المصالح المختصة في الوالية

و قائمة حرة،ه لحزب سياسيءانتماعني رسالة معلنا فيها الم
 
 ، ا

و يكون نيته تكوين قائمة ترشيحات.
 
 49ا

ن 
 
ما من ناحية الشروط الواجب ا

 
راد  فيمن ىتستوفا

 
ا

، 10-16لقد نص عليها القانون العضوي رقم فالترشح 

من نفس  79والمادة  03المتعلق بنظام االنتخابات في المادة 

والتمتع  ،والمتمثلة في شرط الجنسية الجزائرية ،القانون

بكامل الحقوق المدنية والسياسة، ولم يوجد في إحدى 

هلية.
 
قل سنة على  23بلوغ سن  وكذلك حاالت فقدان اال

 
اال

دا ثباتإيوم االقتراع. و
 
و اإلعفاء منها. وه الئا

 
 خدمة الوطنية ا

 
 الّ ا

و جنحة يكون محكوما عليه بحكم نهائي الرت
 
كابه جناية ا

، 50، ولم يرد اعتباره ما عدا الجنح غير العمديةسالبة للحرية

 .51وكذا عدم وجود المترشح في حالة التنافي

، يجب تقديم عد استكمال الشروط التي تم ذكرهاوب

من المستخلفين  وعددقائمة بعدد المقاعد المطلوب شغلها، 

% من عدد المقاعد مع مراعاة القانون 30عن نسبة  ال يقّل 

د ّد يحالذي  2012يناير  12المؤرخ في  12-03العضوي رقم 

ةتمثيل  حظوظكيفيات توسيع 
 
في المجالس المنتخبة،  المرا

ن تزكى القائمة االنتخابية
 
المحلية من طرف حزب  كما يجب ا

حزاب سياسية تحصلت على نسبة 
 
و عدة ا

 
صوات 4ا

 
% من اال

و تتوفر ع ،المعبر عنها في الدائرة االنتخابية المترشح فيها
 
لى ا

 الس المحلية للوالية المعنية في منتخبين في المج 10
 
خر ا

و ي
 
شارك االنتخابات. فإذا كان الحزب ال يملك تلك النسبة ا

و في 
 
ول مرة ا

 
قل نّ إقائمة حرة فال

 
ن يدعمها على اال

 
ه يجب ا

( من ناخبي الدائرة االنتخابية المعنية فيما 50بخمسين )

 52يخص كل مقعد مطلوب شغله.

دالثانيالفرع  لية ارية والقضائية على عم: الرقابة الإ

 الترشح

المتمثلة في  ،منازعات المتعلقة بعملية الترشحإن ال

و من 
 
شخاص معينين ا

 
حزاب المودعة رفض ترشيح ا

 
قوائم اال

 
 
لدى الوالية ممثلة في الوالي. حيث يعتبر الترشح مبدا

عطى هامة لنزاهة العملية االنتخابية وضمانة ادستوري
 
، حيث ا

كما  ،المشرع الجزائري دورا بارزا للوالي بصفته رقابة إدارية

مام القاضي 
 
جعل هذا القرار الصادر عن الوالي محّل طعن ا

 اإلداري.

ول
 
دارية -ا  الرقابة الإ

تي مرحلة فحص ملفات 
 
بعد إيداع ملفات الترشح تا

و مترشح معين، ب الترشح والتي قد تقضي
 
رفض الترشح لقائمة ا

 قانونيا، بقرار من الوالي معلال تعليال وال يكون ذلك إالّ 

 وبطريقة صريحة. ويجب 
 
ن يبلغ هذا القرار تحت طائلة ا

جل 
 
يام كاملة  10البطالن في ا

 
ابتداء من تاريخ إيداع عشرة ا

مام  ضويكون قرار الرف التصريح بالترشح،
 
قابال للطعن ا

يام كاملة من  3المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل 
 
ا

 53تاريخ تبليغ القرار.
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 الرقابة القضائية -ثانيا  

 قرار رفض الترشح الصادر عن الوالي يكون قابال إّن 

مام القضاء اإلداري ممثال
 
في المحكمة اإلدارية  للطعن ا

يام كاملة من تاريخ  03وتكون خالل مدة  ،المختصة إقليميا
 
ا

تبليغ القرار، وتفصل المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا في 

يام كاملة من تاريخ رفض  05الطعن في مدة ال تتجاوز 
 
ا

ي شكل 
 
الطعن، ويكون حكم المحكمة اإلدارية غير قابل ال

شكال الطعن، ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره
 
إلى  من ا

طراف المعنية ووالي الوالية التنفيذية.
 
 اال

حسن فعال من ناحية السر والمشر 
 
عة التي ع هنا قد ا

جال جد قصي فرضها للفصل في القضية فتكون
 
رة، ودون في ا

 54.عادإجراءاتها جد بسيطة تكون بعريضة وتبليغ نفقات و

حيث تبّين للمحكمة اإلدارية بتبسة حكم صادر عنها 

ضّد  قرار صادر عن  ا، المتضمن طعن12/00546تحت رقم 

، المتضمن رفض 18/10/2012والي والية تبسة بتاريخ 

شخاص 
 
حد اال

 
عضاء المجالس الشعبية الترشيح ا

 
نتخاب ا

البلدية، فكان للمحكمة اإلدارية من حيث الشكل قبول 

ّما  ،الدعوى
 
رفض الدعوى لعدم فكان الموضوع  من حيثا

سيس
 
ّيدت قرا ،التا

 
ر وبالتالي فإّن المحكمة اإلدارية المختصة ا

شخاص 
 
حد اال

 
عضاء الالوالي المتضمن رفض ترشيح ا

 
نتخاب ا

، 29/11/2012المجالس الشعبية البلدية المقّرر إجراؤه يوم 

حكام قضائية ضّد هذا الشخص
 
والتي تندرج  ،نظرا لصدور ا

من القانون العضوي المتعلق بنظام  78تحت طائلة المادة 

 حسب التصنيف الوارد بقانون العقوبات. نتخاباتالا

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالتصويت 

 عالن النتائج لالنتخابات المحليةواإ 

قتراع تستحق اهتماما خاصا، الالعملية الفعلية ل ّن إ

و مركز الويثير ا
 
لة موقع ا

 
خرى، مسا

 
قتراع ضمن مسائل ا

فإذا كانت عملية  55قتراع ومدى إمكانية وصول السكان إليهالا

همية، وتظهر فيها دور جهة 
 
التصويت تقف على درجة من اال

جل نزاهة 
 
إدارة االنتخاب وتعاملها بحيادية واستقالل من ا

صوات.  االنتخاب، فإّن 
 
المرحلة التي تليها هي عملية فرز اال

ففي الفرز يتم الكشف عن اإلرادة الشعبية التي تضمنتها هذه 

البطاقات، ومن ثم إعالن النتائج بفوز المرشحين الذين 

 .56ارتضاهم الشعب نوابا عنه، وممثلين عن إرادته

وخالل هذه المرحلة المتضمنة عملية التصويت 

 عنها منازعات.وإعالن النتائج عادة 
 
 ما تنشا

ول: مفهوم عملية التصويت
 
هميته الفرع ال

 
 وا

مرا  إّن 
 
ممارسة الناخب لعملية التصويت، قد يكون ا

و عدم 
 
و يترك للناخب الحرية في ممارسة هذا الحق ا

 
إلزاميا ا

 
 
خذ بمبدا

 
غلب دول العالم تا

 
ممارسته، وفي الواقع فإن ا

ن ممار  ،التصويت االنتخابي االختياري 
 
ي ا

 
سة الناخب ا

مر يؤدي
 
مر متروك لخياره، لكن هذا اال

 
غياب إلى  للتصويت ا

عدد من الناخبين عن ممارسة التصويت في ظل قيام حالة 

ة مما يؤثر على العملية االنتخابية والحيا ،عدم الوعي السياسي

من الدول مثل بلجيكا، إيطاليا،  االسياسية، لذلك فإن عدد

 التصويت اإللزامي ستراليا، البرازيل، اهولندا، 
 
خذت بمبدا

 
ا

صواتهم.
 
لكن المشرع  57لتجنب تغيب الناخبين عن اإلدالء با

فضلالجزائري كان اختي
 
الختيار  اره للتصويت االختياري هو اال

 المرشح الذي يراه 
 
هال لتمثيله في المجالس المحلية، فكان ا

عضاء
 
مين سالمة وصول هؤالء اال

 
مقاعد إلى  من الالزم تا

 حلية. المجالس الم

وقد تضمن هذا الفرع تعريف عملية التصويت وكذا 

هميته.
 
 ا

ّول
 
 التصويتتعريف عملية  -ا

فراد الذين الا
 
قتراع هو العملية التي يعّبر بها اال

هلية ا
 
ّن  اختياراتهمنتخاب على اليتمتعون با

 
 السياسية. ورغم ا

سالالا
 
ك ثر اال

 
يب قتراع في العالم كّله يتّم بطرق مختلفة فإّن ا

قتراع في صندوق الستخدام هو إلقاء بطاقة االشيوعا في ا

ّنه اإلمكانية المادية لممارسة النالا
 
اخب قتراع، كما يعرف على ا

شير على بطاقة الناخب، الحقه في ا
 
نتخاب من خالل التا

ثار قانونية محّددة مسبقا.
 
مر الذي يترتب عليه ا

 
 اال

ف ومن هنا يعتبر التصويت المرحلة المهمة في الكش

نتخابية، وذلك من خالل العن اإلرادة الحقيقية للهيئة ا

وراق التصويت وفقا للشروط المحّددة 
 
تعبيرهم عنها ضمن ا

ّن المساواة في 
 
ن يكون لكّل  االقتراع تقتضيقانونا. كما ا

 
ا

ن يصّوت في دائرة انتخابية واحدة،  ،ناخب صوت واحد
 
وا

ية ومنها وقد سادت هذه القاعدة في جميع الدول الديمقراط

 58الجزائر.
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همية -ثانيا
 
 التصويت ا

همية بارزة ضمن مراحل العملية 
 
يك تسب التصويت ا

 مشاركة الا
 
نتخابية، فبواسطته يتم ترجمة وتجسيد مبدا

المواطنين في صنع القرارات المصيرية للدولة، وبواسطته يتّم 

ّنه يبرز الدور الفّعال للهي
 
ئة تداول السلطة بطرق سليمة، كما ا

نتخابية ويضعف دور المترشح مقارنة بالمراحل السابقة الا

ن يعكس الالممّهدة للعملية ا
 
نتخابية، وفي هذا الصدد البّد ا

ل السيما إذا كان اإلقبا ،التصويت حقيقة القوة للهيئة الناخبة

لة دور التصويت 
 
ثبت ضا

 
ّن الواقع الراهن ا

 
عليه كبيرا، غير ا

سباب عديدة، ول
 
هذا السبب فإّن في الحراك السياسي ال

المشرع الجزائري حاول تدارك هذه النقطة من خالل القانون 

نتخابات حين نص في الالمتعلق با 10-16العضوي رقم 

ّية قائمة مترشحين على  70المادة 
 
منه على حالة عدم حصول ا

ي عتبة اإلقصاء. %7نسبة 
 
 ا

إّن إدراج هذه المادة ضمن القانون العضوي يعكس 

المشرع ومن ورائه السلطة التنفيذية من عزوف بجالء تخّوف 

وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني الذي  ،جماعي للناخبين

 %7اشترطه المشرع لتتم به عملية توزيع المقاعد وهو 

وبادر بإضافة هذه المادة  ،نتخابات المحّليةالبالنسبة ل

إذ سبق  ؛مادة جديدةليست الجديدة والتي هي في الحقيقة 

ن نّص عليها ضمن القانون رقم للمشر 
 
المتعلق  13-89ع ا

لغاها المشرع في  62نتخابات من خالل المادة البا
 
منه، ثّم ا

وكذا القانون العضوي  ،الملغى 07-97القانون العضوي رقم 

الملغى، ليعود بإدراجها ضمن القانون العضوي  01-12رقم 

 59نتخابات الحالي.الاقانون المتعلق ب 10-16رقم 

 ع الثاني: منازعات عملية التصويتالفر 

لقد منح المشرع الجزائري لكل ناخب حق التصويت 

يضا حق االعتراض، 
 
في المك تب الذي سجل فيه، كما منحه ا

ويتم الطعن في عملية التصويت بإيداع احتجاج في المك تب 

اللجنة االنتخابية إلى  ن االحتجاج ويرسلذاته، حيث يدّو 

قصاها 
 
 06الوالئية، حيث تفصل فيه وتصدر قراراتها في مدة ا

يام ابتداء من تاريخ تسلّ 
 
 60م االحتجاج.ا

ّما بالنسبة ل *
 
قرار الصادر عن اللجنة طبيعة الا

 الولئية

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية محل 

جل 
 
مام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا، في ا

 
الطعن ا

قصاه 
 
يام من التبليغ، 03ا

 
ولإلشارة فإن اللجنة الوالئية  61ا

ويكون اجتماعها  ،تشكيلتها قضائية معينة من وزير العدل

ويكون حكم المحكمة غير قابل  62بمقر المجلس القضائي،

 بللطعن 
 
شكالا

 
 ي بشكل من اال

عال ات ن النتائج في النتخابالفرع الثالث: منازعات اإ

 المحلية

مام نهاية إلى  بالوصول
 
مرحلة إعالن النتائج نكون ا

ّنها تتضمن في حّد ذاتها الطبيعية للعملية ا
 
نتخابية، وذلك ا

المقاعد، وكذا الفصل في وتوزيع عملية اإلعالن عن النتائج 

مامها باعتبارها جهة طعن إداري قبل 
 
الطعون المرفوعة ا

الطعن القضائي، فهي مرحلة من مراحل العملية إلى  التوجه

نتخابية مربوطة بمجموع العمليات المتالحقة والمتالزمة الا

وينتهي بها المطاف بالفصل في المنازعات والطعون التي هي 

 نتخابات. كما منح المشرع الجزائري دوراالمرفوعة حول نتائج ا

والقضاء   هاما للجنة البلدية والوالئية بإحصاء وجمع النتائج

 المختص بالفصل في القرارات الصادرة عن هذه اللجان.

ول
 
 مهام اللجنة البلدية -ا

تقوم اللجنة البلدية المجتمعة بإحصاء نتائج 

و مراكز 
 
التصويت التصويت المتحصل عليها في كل مكاتب ا

في محضر رسمي في ثالث  وتسجلهاعلى مستوى البلدية، 

و 
 
نسخ بحضور الممثلين المؤهلين قانونيا للمترشحين، ا

حيث تقوم هذه اللجنة بإرسال  ؛بالنسبة لقوائم المترشحين

ها رئيس اللجنة االنتخابية الوالئية. ونسخة يعلقإلى  نسخة فورا

البلدية التي جرت بها رئيس اللجنة االنتخابية البلدية بمقر 

خرى تسلم فورا ،عملية اإلحصاء
 
 36ممثل الوالي.إلى  ونسخة ا

 66تقوم اللجنة البلدية بتوزيع المقاعد طبقا للمواد 

المتعلق  10-16من القانون العضوي رقم  69غاية المادة إلى 

 64باالنتخابات.

 ةمهام اللجنة الولئي -ثانيا

حيث تقوم هذه  65تتشكل هذه اللجنة من قضاة.

رسلتها 
 
اللجنة بمعاينة وجمع النتائج النهائية التي سجلتها وا

ما فيما يخص ان
 
تخابات المجالس الشعبية اللجان البلدية، ا
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شغال  ،فتقوم بتوزيع المقاعد مباشرة الوالئية
 
حيث تنتهي ا

 48اللجنتين )اللجنة البلدية واللجنة الوالئية( خالل  اتينه

ك ثر، حي
 
ث تعلن اللجنة النتائج وفق ما نص ساعة على اال

المتعلق بنظام  10-16عليه القانون العضوي رقم 

 66االنتخابات.

ن إعالن النتائج 
 
ما بالنسبة للمنازعات التي تثار بشا

 
ا

فإن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات حدد ذلك، حيث 

جل  :جاء فيه
 
يام  05تبث اللجنة الوالئية في االنتخابات في ا

 
ا

مام 
 
من تاريخ إخطارها، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ا

يام من تاريخ  03المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا خالل 
 
ا

جل  ،لقرارلالتبليغ 
 
يام 05وتفصل المحكمة في ا

 
وحكمها  ،ا

ي شكل.
 
 67غير قابل للطعن با

 خاتمة

ن هذه الدراسة ومن خالل
 
النظام االنتخابي في  يبدو ا

 1989منذ تبني المؤسس الدستوري لدستور قد عرف الجزائر 

فرز والذي 
 
 ،ية السياسية عدة إصالحات وتعديالتدالتعد ا

وضاع الجديدة، وخاصة منها  وكان الهدف من ذلك
 
مسايرة اال

غاية سن إلى  1989ما تعلق بقوانين االنتخاب من سنة 

، فقد 2016القانون العضوي المتعلق باالنتخابات لسنة 

اتبعت الجزائر منذ بداية التحول الديمقراطي نظام التمثيل 

غلبية
 
نص عليه قانون االنتخابات رقم  وهذا حسب ما ،باال

غلبية المطلقة من  89-13
 
بحيث تعد القائمة الحائزة على اال

صوات المعبر عنها، ولكن سرعان ما ت
 
عرض هذا النمط اال

خص فيما يتعلق بحسم  لتعديالتل
 
لس اجفي الم الفائزوباال

و الوالئية. المنتخبة سواء
 
 منها البلدية ا

في لمنازعات االنتخابية جد متشعب افان نظام قانون 

ساس تعد المنازعات 
 
التشريع الجزائري، وعلى هذا اال

نها 
 
ن نقول بشا

 
نها إاالنتخابية من المنازعات التي نستطيع ا

منازعات نادرة تظهر خالل كل عملية اقتراع، باختالف 

والتي تخضع في رقابتها للقضاء  ،مراحلها وخاصة منها المحلية

، فخضوع المسار االنتخابي للرقابة والقضاء العادي اإلداري 

القضائية والتي تكمن في االحتجاجات والطعون التي ترمي 

وقاية من الغش حماية الحقوق منها السياسية والإلى  عادة

ن المنازعات االنتخابية تشكل ضمانا 
 
االنتخابي، وعليه يتضح ا

 .للديمقراطية

نويمكن 
 
 المنازعة االنتخابية خاصة منها  ا

 
تنشا

هو متعلق بالمرحلة التحضيرية  المحلية على مرحلتين منها ما

هو متعلق  التي تتخللها مجموعة من التجاوزات، ومنها ما

   االقتراع.بعملية 

والتي حاولنا من خاللها إبراز دور اإلدارة في تنظيم 

م االنتخابات المحلية بكامل مراحلها، انطالقا من إعداد القوائ

االنتخابية ودراستها تحت إشراف لجنة برائسة قاض، وما 

مام اللجنة 
 
يتخلل هذه العملية من طعون سواء التي ترفع ا

 اإلدارية 
 
مام القضاء المختص، و ما

 
هو القضاء التي ترفع ا

 إلى  اإلداري 
 
همية غاية إعالن النتائج، فاالنتخابات المحلية لها ا

 ، فكل السلطات الثالث في الجزائراوواجب اكبيرة باعتبارها حق

تساهم في تمكين المواطنين من اختيار القائمين على تسيير 

وعلى الرغم شؤونهم في إطار من الشفافية والحرية والنزاهة، 

بّسطها المشرع الجزائري على كّل المراحل من الرقابة التي 

ن غاية الفرز وإعالإلى  نتخابية بداية من المرحلة التحضيريةالا

ّنها ت
 
بقى النتائج فقد جعل المشرع عّدة ضمانات ك فلها بها إاّل ا

هداف بحيث تبقى مواضع العجز 
 
عاجزة عن تحقيق كّل اال

 وتستحق استدراكها من قبل المشرع. ،موجودة

هم من  ذاك فإنوعلى 
 
التي  النتائج والتوصياتا

 توصلنا إليها:

 النتائج

لقد  نتخابية:اللتسجيل في القوائم اا لعملية بالنسبة - 

بالتسجيل في  متعلقة حّدد المشرع الجزائري شروطا خاصة

وقد نص عليها من خالل القانون العضوي  ،نتخابيةالالقوائم ا

وحّدد لها اللجنة  ،نتخاباتالالمتعلق بنظام ا 10-16رقم 

ثناء عملية إعداد القوائم 
 
اإلدارية التي تقوم بدور بارز ا

نص المشرع الجزائري من خالل القانون  كما ،نتخابيةالا

جال الطعون والمتعلقة الالعضوي المتعلق بنظام ا
 
نتخابات ا

 نتخابية.البعملية التسجيل والشطب من القائمة ا

إعداد القوائم إّن المنازعات المتعلقة بمرحلة  -

ّن الا
 
نتخابية هي من اختصاص القضاء العادي، بالرغم من ا

خذ بالمعيار العضوي.
 
 المشرع الجزائري قد ا

ّما بالنسبة لعملية الترشح فقد حصر المشرع  -
 
ا

الجزائري لتولي عضوية المجالس المحلية )البلدية والوالئية( 

ظام تعّلق بنعناصر قد نّص عليها في القانون العضوي الم



 موىسونورة ادل بوكوبة خ                                                                 -حتليلية  دراسة - 10-16ضوء القانون العضوي  منازعات الانتخاابت احمللية يف

آداب و  جمةل   428  2020- 02العدد  17جملدل ا                                                                                                               الاجامتعية العلومال

نتخابات، كما للقاضي اإلداري دور كبير في رقابة مرحلة الا

الترشح على فحص مدى توافر شروط الترشح سواء منها 

مالموضوعية 
 
 .الشكلية ا

لزم  ؛كذلك بالنسبة لحماية حق الترشح -
 
فقد ا

وهو ما  ،قرارها المتضمن رفض الترشح بتبريرالمشرع اإلدارة 

 يؤّكد حرص المشرع على حماية وتعزيز حق المترشح.

س اللجنة  -
 
نص المشرع على تعيين قاض يرا

ا ما يجعل العملية تتمتع بالنزاهة ذوه ،نتخابية البلديةالا

 وعدم التالعب بنتائجها.

جاال -
 
متعلّقة بإيداع القوائم  كذلك حّدد إجراءات وا

ّن المشرع الجزائري لم ينص ،المتعّلقة بالترشح
 
 ومن هنا نرى ا

وعلى هذا فيعتبر  ،على شروط متعّلقة بالمستوى العلمي

شخاص دون  ومك فوال امضمون ادستوري االترشح حق
 
لكّل اال

 تمييز.

مام اللجنة ال يعتبر  -
 
 هكذلك بالنسبة للطعن المقدم ا

خر وهو الطعن  ؛نهائيا
 
لذلك جعل المشرع الجزائري مسلكا ا

و 
 
ّن للقاضي سلطة في مجال واسع تتمثل في قبول ا

 
القضائي ال

مامه.
 
 رفض الطعن المرفوع ا

فبالنسبة لعملية التصويت فالمشرع الجزائري قد قام  -

عضاء مكاتب التصويت
 
وجعل لهم مهام  ،بتحديد تشكيلة ا

ثناء عملية التصويت.
 
 محّددة قبل وا

عضاء مكاتب و -
 
بالنسبة للجنة التي تتشكل منها ا

التصويت هي نفسها اللجنة المختصة بعملية الفرز، فبالنسبة 

ّنها  ؛لعملية الفرز وإعالن النتائج فهي عملية جّد حساسة
 
ال

صوات المتحصل عليها
 
وتقوم بتحرير  ،تقوم على حساب اال

حسن فعال من خالل تحديد  ،ضر للفرز مح
 
والمشرع هنا قد ا

وراق.
 
 معايير متعّلقة ببطالن وصحة هذه اال

كما حّدد المشرع الجزائري الجهة المختصة بإعالن  -

فقد حّدد شروط  ؛نتخابية وخاصة منها المحليةالالنتائج ا

 قبول الطعن المتعّلقة بها.

بات المحلية نتخاالكما يالحظ في النتائج المتعلقة با -

ّن المشرع اشترط في حالة نشوء نزاع ولقبول ا
 
مام الا

 
عتراض ا

نتخابية الوالئية والمحكمة اإلدارية تسجيل الاللجنة ا

 .حتجاج في محضر الفرز على مستوى مك تب التصويتالا

 

 التوصيات

حاول من خالل ذلك تقديم مجموعة من التوصيات ن

  ذات الصلة بالموضوع.

على المشرع تحديد وسيلة التبليغ من طرف  نتمنى -

ن اإلدارة لجميع قراراتها المتعلقة بالعملية االنتخابية إما ع

و برسائل مضمونة الوصول، وذلك 
 
طريق المحضر القضائي ا

ي تعسف في هذا اإلطار.
 
 لتفادي ا

ن يجعل التقاضي على درجتين  نتمنى -
 
على المشرع ا

 بإنشاء محاكم استئناف إدارية.

عضاء مك تب  على المشرع  نتمنى -
 
ن تكون تشكيلة ا

 
ا

مما يحقق الحياد خالل هذه  ،التصويت تشكيلة قضائية

 المرحلة.

ن يوّسع في مجال الرقابة  نتمنى -
 
على المشرع ا

وكذلك تزويد مكاتب ومراكز التصويت بقضاة  ،القضائية

لإلشراف على سير عملية التصويت  وبعدد وافرمختصين 

صوات الناخبين.وهذا لت ،والفرز 
 
 فادي التالعب با

على المشرع توحيد الجهة القضائية بالنسبة  نتمنى -

وهذا كّله راجع  ،وخاصة منها المحلية ،نتخابيةالللمنازعات ا

نتخابية بين االإلى تعّرضه لعّدة انتقادات وتذبذب المنازعة 

 والمحاكم اإلدارية ،القضاء العادي ممثلة في المحاكم العادية

خرى 
 
ّن المنازعة  ،من جهة ا

 
 نتخابية هياالوهذا كّله راجع إلى ا

 من المنازعات اإلدارية، فلذلك 
 
 فإنعبارة عن جزء ال يتجّزا

 القضاء اإلداري هو المختص.

إعادة النظر في سّن التسجيل في نتمنى على المشرع  -

ه ،نتخابيةالالقوائم ا
 
 لية المدنيةمّما يجعلها متطابقة مع اال

 سنة كاملة. 19وهي 
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Self-sufficiency in the narrative process between concept and foundation 
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 الملخص      

        

بسبب  ،الباحثينيثير جدال كبيرا بين  السردية كونه اليزاليسعى هذا البحث إلى إبراز مفهوم التخييل الذاتي في العملية        

دب
 
دوات ،يين هما الرواية والسيرة الذاتيةوقوفه في المنزلة بين المنزلتين من جنسين ا

 
نه استمد ا

 
لياته منهما جميعا في ذلك ا

 
ه وا

ن ينحاز بشكل كلي   ،الوقت نفسه
 
حدهما على حساب  دون ا

 
خرإلى ا

 
ن التخييل الذاتي استمد  وتشير النتائج .اال

 
من جنس إلى ا

 التخييل بكل ما شروعية الرواية م
 
 يتيحه هذا اال

 
من  واستمد ،المكانيث والشخصيات والفضاء حداخير من حرية مطلقة في بناء اال

سس الذات محوري   لسيرة مشروعية الذات والمرجع،نس اج
 
 والمنتهيا لتصير الإذ تتا

 
صر العالم وتستعيد تب ،قطب والمناط والمبتدا

حداث السابقة،
 
  عليها وتعيدتحللها وتعلق  اال

 
 .ويل تفاصيلها وفق متطورها الراهن من خبرات الحياة والتجارب الثقافيةتا

  .الراهن، الهوية المرجع، ،السرد، الواقع الذات، ،الروايةالتخييل،  :المفاتيحالكلمات 

  Résumé 

Cette recherche vise à mettre en évidence le concept d'autofiction de soi dans le processus narratif, car il 

soulève toujours une grande controverse parmi les chercheurs en raison de sa position entre les deux genres 

littéraires et biographiques, car il tire ses outils et mécanismes de chacun d'eux en même temps, sans s'aligner 

pleinement sur l'un d'eux Aux dépens de l'autre. Les résultats indiquent que l' autofiction de soi dérive du genre 

du roman La légalité de l'autofiction avec tout ce que celui-ci fournit de la liberté absolue dans la construction 

d'événements, de personnalités et d'espace spatial, et dérive du genre de la biographie La légitimité de soi et la 

référence, comme soi est établi de manière pivotante pour devenir le pôle, les zones, le début et la fin, le monde 

voit et récupère les événements Le premier analyse, commente et réinterprète ses détails en fonction de son 

évolution actuelle des expériences de vie et des expériences culturelles.                                                     
Mots-clés: l’autofiction, narration, roman, soi, récit, réalité, référence, courant, identité 
Abstract  

This research seeks to highlight the concept of self-imagination in the narrative process, as it still raises a 

great controversy among researchers because of its standing in the position between the two genres of literary 

and biographical, because it derives its tools and mechanisms from all of them at the same time, without fully 

aligning with one of them at the expense of the other. The results indicate that the self-imagination derives from 

the gender of the novel The legality of the imagination with all that the latter provides of absolute freedom in 

building events, personalities and spatial space, and derives from the gender of the biography The legitimacy of 

the self and the reference, as the self is pivotally established to become the pole, areas, beginner and end, the 

world sees and recovers events The former analyzes, comments on and re-interpretes its details according to its 

current development of life experiences and cultural experiences 

Keywords: fiction, novel, self, narration, reality, reference, current, identity.                      
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 مقدمة  -1

 العملية السردية في التخييل الذاتي تقوم 
 
على مبدا

 يتذبذب بين الواقعكاليا شات محال إرئيسي هو إحالل الذ

التجلي  الغياب،و الفناء، الحضور و الوجود ،والخيال

ن نفسه، مما يجعل  والغموض
 
سردية برمتها العملية الفي اال

 
 
بدي عن اال

 
صبحت  نا المفقود، عن الذاتمحض بحث ا

 
التي ا

ة موازيا للعالم 
 
صبح مماثال للحياة في فجا

 
والمعنى الذي ا

عمق صورها غموض
 
  اا

 
 ويل.وتخفيا واستعصاًء عن الفهم والتا

 ممارسة 
 
تصبح الك تابة السردية وفق هذا المبدا

ا شخصيا حرا ليس ملزما بشيء واقع خارج ص نص  خالصة، والن  

  تبة، ينطلق من تجربة واقعية معيشةذات كا
 
نها  وا

 
يفترض ا

استقصائي للتفاصيل لك قبل االسترسال في بحث كذ

 
 
بغية إزالة الخدوش عن حاسيس الساردة، والذكريات واال

ر إلى حد  كبير صفحة ال شعور، ذلك ما يفس  ا ما في في اعتقادنال 

 ية عبراز واقالتخييل الذاتي  من قلة إ
 
و  حداثاال

 
المسرودة ا

ما يك في من  والالشعور إال بالقدر الذي يعطي للذاكرة  ،تخييلها

الواقعية للغوص تحت الك تابة الحسية، والتملص من سلطان 

بعاده العقل وصرامته في ممارسة شخصيته للتحل
 
يل النفسي وا

كدت 
 
ن   مادالن والتاالستبطانية العميقة. فقد ا

 
ليس من  " ه:با

ن يكون التخييل الذاتي الوثيق بالتحليل النفسي هو 
 
المدهش ا

جنس الغموض بامتياز، جنس يجمع بين وقائع حياة 

 .(1)"واسترساالت التخييل

شكالية البحث  1-1  ا 

تي
 
 ة:يروم هذا البحث اإلجابة عن اإلشكالية اال

نواعه؟و ما مفهوم التخييل الذاتي -
 
 ما ا

 اللغوية للتخييل الذاتي؟و المعايير الك تابيةماهي  -

هل تضم داللة التخييل الذاتي كل اإلنتاجات -

دبية؟
 
 اإلبداعية اال

ن تنجز تخييلها الذاتي المتعلق  يمكنكيف -
 
للذات ا

 بمسارها الحياتي والوجودي؟

تجربة الذاتية كيف يستثمر التخييل الذاتي ال  -

 والتاريخ والعوالم المتخيلة؟

هداف البحث-1-2
 
 ا

داللة مصطلح التخييل التعريف ب يحاول هذا البحث

الوقوف عند بعض الجهود النقدية المختلفة التي و الذاتي

حاطت هذا 
 
لعل و والبحث المستفيض. المصطلح بالدراسةا

همية التخييل 
 
 الذاتي فيهدف هذا البحث يتجلى في إدراك ا

ويل تفاصيلها وفق متطورها الراهن من خبرات  إعادة الذات
 
تا

  .الحياة

 اجراءاتهو منهج البحث 1-3

في  اجراءات النقد النفسييستعين بحثنا ببعض 

بالذات التي معالجتنا لبعض القضايا المتشعبة المرتبطة 

صبح مماثال للحياة 
 
ة موازيا للعالم والمعنى الذي ا

 
صبحت فجا

 
ا

عمق صورها غ
 
موضا وتخفيا واستعصاًء عن الفهم في ا

ويل.
 
خاصة ببعض طروحات النقد الثقافي كما يستعين  والتا

ن التخييل
 
الذاتي استمد من جنس الرواية مشروعية التخييل  ا

 
 
 بكل ما يتيحه هذا اال

 
حداث خير من حرية مطلقة في بناء اال

 والشخصيات والفضاء المكاني.

 الدراسات السابقة 1-4

الذاتي للتعبير عن  سردية للتخييلالاتجهت العملية 

النقدية الدراسات  نومطامحه، لك االنسان ومعاناتههموم 

ي تراكم ماعدا بعض  في العربية
 
هذا المجال مازالت لم تحقق ا

رت لهذا و الدراسات المترجمة المقاالت القليلة التي نظ 

المصطلح في حين وجدنا النقد الغربي سباقا للخوض في 

اعتمدنا على جملة من المراجع العربية  هوم.تفاصيل هذا المف

 الغربية منها:و منها

التخييلي والخيالي  Wolfgang Iserإيزر فولفغانغ  -

دبية، تر. حميد الحميداني 
 
نطربولوجية اال

 
 من منظور اال

 الذاتي، تر. دمحم عدنان. لجيني، الخيالوران -

حمد، راهن الرواية العربية -
 
 المديني ا

-Jacques LECARME et Eliane 

LECARME, L’autofiction.  

 -   VINCENT COLONA’ l’autofiction 

 العربية  في المعاجم طلح التخييلمص- 2

 خيلة وخيالً و ورد في لسان العرب: خال الشيء خيال   

ه_ خيلولة:و مخيلةو مخايلةو خيالًناو الخيالة: و الخيالو ظنَّ

خيلة. و ،الحلم من صورةو هي ما تشبه لك في اليقظة
 
 جمعه ا

و عود، يخيل و
 
سود ينصب على خشبه ا

 
يضا: كساء ا

 
الخيال ا

يضا كلمة تطلق على و به للبهائم،
 
الطير فتظنه إنسانا وهي ا
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رض لبني تغلب.
 
خيل و نوع من النبات، كما هي كذلك اسم ا

 2 عليه تخيياًل: وجه إليه التهمة.

نه: 
 
 3 كما ورد عند ابن فارس ا

 و الخيال: هو الشخص،-
 
صله ما يتخيله اإلنسان في ا

نه يتشبه
 
 يتلون.و منامه ال

خيلت للناقة: إذا وضعت لولدها خياال يفزع منه -

 الذئب.

ن يكون -
 
ت للمطر، والبد ا

 
وتخيلت السماء: إذا تهيا

 عند ذلك تغير لون.

 والمخيلة: السحابة. -

 التهمت إليه. اتخيال: إذوخيلت على الرجل -

 رست فيه.وتخيلت عليه تخياًل: إذا تف-

الخيال لكل شيء تراه كالظل، وكذلك خيال -

ة
 
 اإلنسان في المرا

نها حمى فال والخيال-
 
رض ليعلم ا

 
: ما نصب في اال

 4تقرب

الخيال: الشخص والطيف وصورة تمثال الشيء في 

ة وما تشبه لك في اليقظة المنام من صور، وهو
 
 المرا

يضا الظن والتوهم.
 
ن م ا

 
عنى ومن خالل ما سبق يتبين لنا ا

ما تشبه للمرء من و الطيفو مفردة " خيال" هو الشخص،

المالحظ و الظن.و منامه، كما تعني التوهمو في يقظته صور 

ن هذه الدالالت تشير إلى ما يطلق عليه في النقد
 
المعاصر "  ا

الصورة الذهنية " التي تتطرق إلى المادة التي يعتمد عليها 

 الخيال، ال على الخيال ك قدرة ذهنية

ته زيدًا خيالنًا، بالكسر، ومنه  وفي
ْ
التهذيب ِخل

ي يظن المثل:
 
اًل: . َمْن َيْسَمْع َيَخْل ا ل عليه َتْخيْياًل، وَتَخيُّ وَخي 

سه ل فيه الخير: تفر  ْهمة إليه كما في المحكم. وخيَّ  وجه التُّ

ه ل الشيء له إذا تشب  ور .  وَتخي  ل: تصُّ وقال الراغب: التخيُّ

 ....َخَيال الشيء في النفس

دة كالصورة  ة المجر  صل الخيال القو 
 
وقال الراغب: ا

ة وفي القلب، ثم اسُتعمل في 
 
رة في المنام وفي المرا المتصو 

ر، وفي كل دقيق يجري مجرى الخيال مر ُمتصوَّ
 
.  صورة كل ا

مر ال ُيخيل. 
 
خال الشيء اشتبه، يقال: هذا ا

 
 : والصدققالوا

بلج ال ُيخيل سبيله
 
  ا

 
نه  لبابوالصدق يعرفه ذوو اال

 
ل إليه ا وُخي 

ل إليه من »كذا.. من التخييل والوهم، ومنه قوله تعالى:  ُيخيَّ

نها تسعى
 
والتخييل: تصوير خيال الشيء في « سحرهم ا

وكذلك باقي المعاني التي .  وشيء ُمِخيل: ُمْشِكل... النفس

ن نلخصها 
 
س والتشبه  : الظنب يمكن ا وتوجيه التهمة والتفر 

في النفس واالشتباه والتوهم، وتصور خيال الشيء 

 . 5واإلشكال

 مصطلح التخييل في الدراسات العربية القديمة:--3

الخيال: وهي قوة  ''نيللجرجاك تاب التعريفات جاء في 

تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد 

غيبوبة المادة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت 

ول  فهو خزانة للحس.  إليها
 
المشترك، ومحله مؤخر البطن اال

ولم تخرج بقية ك تب اللغة والتعريفات عن هذه  6'' من الدماغ

  .المعاني وهذا االصطالح

توجهه النقدي في هذا المجال  الجرجاني في استفاد

التي تجعل الصورة الذهنية  الفارابيمن نظرية التخييل عند 

شبه ب
 
لمرئية الحسية؛ الصورة االتي يحدثها الشعر في متلقيه ا

والتخييالت تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعال '' إذ يقول:

شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها 

و بالنحت والنقر''.الحذاق ب
 
ويتفق كذلك .7 التخطيط والنقش ا

ن المعاني عنده  الفارابيمع 
 
في كون التخييل َوهًما وكذًبا؛ ال

خر تخييلي تنقسم إلى قسم عقلي
 
؛ العقلي هو المعنى وا

ويتفق العقالء على  يشهد له العقل بالصحة.الصريح الذي 

مة
 
خذ به والحكم بموجبه في كل جيل وا

 
ما القسم  .اال

 
ا

ثبته ''التخييلي فهو 
 
ن يقال إنه صدق؛ وإن ما ا

 
الذي ال يمكن ا

 ''.وهو مفتن المذاهب؛ ك ثير المسالكثابت؛ وما نفاه منفي؛ 
وذلك في  الفارابيفي نفس االتجاه الذي سار فيه  إنه يسير .8

النظرة المنطقية الصارمة إلى التخييل التي تجعله كذبا؛ إلى 

 
 
ثناء نظم الشعردرجة ا

 
يخدع نفسه ويريها ما  نه يعتبر الشاعر ا

ن التخييل خداع للعقل وضرب من التزويق" وكان 
 
الترى؛ ال

عملية دقيقا في الرفع من مستويات التشبيه لكي يؤدي 

التخييل بشكله الحقيقي إلى درجة تصديقه واالشهاد 

قل قربه من الحقيقة.بحقيقته
 
و على اال

 
 ؛ ا

وفي فترة الحقة جاء حازم القرطاني في ك تابه ) منهاج  

سس لمرحلة جديدة في 
 
دباء( وهو الذي ا

 
البلغاء وسراج اال

نه ) كالم 
 
تاريخ نظرية الشعر عند العرب؛ وقد عرف الشعر با

وزون؛ مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى مخيل م

و كاذبة؛ ال يشترط 
 
ذلك؛ والتائمه من مقدمات مخيلة صادقة ا
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نه يسير هو كذلك في نفس االتجاه 
 
فيها غير التخييل( نالحظ با

نه يضيف إلى الصورة الناشئة في  الفارابيالذي سار فيه 
 
غير ا

"فإذا احتيج الذهن من السمع قرينتها من الخط وذلك بقوله: 

 له 
 
لفاظ لمن يتهيا

 
إلى وضع رسوم من الخط تدل على اال

فهام 
 
سمعها من المتلفظ بها صارت رسوم الخط تقيم في اال

ذهان صور المعاني فيكون 
 
لفاظ التي تقوم بها في اال

 
هيائت اال

يضا وجود من جهة داللة 
 
لفاظ الدالة عليها" لها ا

 
الخط على اال

راء النقدية السابقة وقد وقف حازم القرطاجني عل 9
 
ى مجمل اال

كانت تلك 
 
و المتلقي؛ سواء ا

 
ثير الشعر في السامع ا

 
حول تا

و تلك المبنية على 
 
تية من اإلطار العربي الخالص؛ ا

 
اال

راء 
 
رسطية كما بينها الفارابي وابن سينا؛ لكن اال

 
الت    صورات اال

ثرت باهتمام ح  ازم القرطاجني فركز عليها محاوال
 
رسطية استا

 
 اال

ن يؤسس استناًدا
 
إليها نظريته النقدية المبنية على قواعد  ا

فل        سفية نظرية متماسكة مكنته من تقديم تصورات حول 

تحكم كيفيات مفهوم الشعر؛ ووظيفته؛ والقوانين التي 

ثيره .
 
 تشكيله وتا

نواع التخييل الذاتي-4
 
 ا

 بين Jacques LECARME وكارم"ل"جاك ز مي  

و بين صنفين مميزين داخله نوعين من التخييل 
 
الذاتي، ا

ن يطلق عليه الت  
 
ولهما هو ما يصلح ا

 
خييل الذاتي الحقيقي، ا

 
 
حداث والوقائع قد حدثت ووقعت صدقا وفعال، وفي حيث اال

هذا الحال ال ينصرف التخييل إلى محتوى الذكريات 

ساليب التلفظ وثانيهما
 
 :المسرودة، وإنما إلى طرائق السرد وا

سميته بالتخييل الذاتي العام، حيث يتم مزج هو ما يمكن ت

ن 
 
الحياة الحقيقية بالمتخيل، فال المسرود حقيقي كما ينبغي ا

تكون الحقيقة في السيرة الذاتية، وال هو خيالي صرفي كما 

ن تكون الوقائع في الرواية.
 
 ينبغي ا

لم يحظ التخييل الذاتي بالتلقي الالزم، ولم تستنتج 

 يصبح قواعده بعد، ولم 
 
دبيا معترفا عبر سيرورة التاريخ تقليدا ا

دبي.يظفر بمنزلة خاصة داخل المشهد به، ولم 
 
هو إذن  اال

شكل من التلقي ومن الذاكرة، ومن التاريخ، ومن التخييل. 

ظل مدة طويلة مجردا من االسم، ومع ذلك يتجلى من خالل 

 نكار وجودها.صوص ال يمكن إمجموعة من الن  

تية، حرية يتسم التخييل الذاتي ع
 
موما بالسمات اال

مر الو
 
عي، والتداعي الحر، والتلقائية الك تابة، عدم الرضوخ ال

الداخلي، وهذا ما يجعل التخييل  لالشعور طالق العنان وإ

على اختالف  اس جميعهمالذاتي سيرة ذاتية في متناول الن  

راء الباحثين في  .مستوياتهم التعليمية
 
وحتى ان اختلفت ا

لة جوهرية تحديد هوية الت
 
خييل الذاتي، فهي تتفق على مسا

دبي يتضمن قواعد صارمة مؤداها عدم الت  
 
عامل معه كجنس ا

 تحدد مقروئيته.

 :صعوبة ضبط مصطلح التخييل الذاتي--5

لقد مر  مصطلح التخييل خالل مراحل تطوره بسيرورة 

ن يستقر نسبيا  ،طويلة زمنيا
 
وصيرورة متنوعة شكليا قبل ا

 التخييل بعد نضج على الحالة الت  
 
ي هو عليها، وقد نشا

ول وتطور 
 
مصطلحين كبيرين هما: التخييل والمحاكاة، ولد اال

رسطية والتطورات التي عرفتها 
 
في المباحث السيكولوجية اال

على يد الفالسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد. 

لقي اليد على ر بإيجاز في تعريف هذه المشتقات نوبالنظ

ن الشبكة التي تداخل سي والشعري للتخييل ضممفتاح النفال

نها تنطلق  فيما بينها رغم
 
من جذور استقالل مفاهيمها، ال

 وتعود إليه وهو الخيال.

 

 الخيال

 المخيل

 المخيلة

 خ ي ل                             المتخيلة

 المتخيل

ل  التخي 

 التخييل

 

الفرق بين  Wolfagang Iserانغ إيزر وقد وضح فولفغ

التخييلي والخيالي في ك تابة التخييلي والخيالي من منظور 

تي: "ويعني التخييلي هنا فعال 
 
دبية، كما يا

 
االنطروبولجية اال

وبالتالي  قصديا وهو فعل تكون له جميع خصائص حدث 

عن التصريحات  اإلعالنيخلص التخييل من عبء 

 
 
لوجية المعتادة بما هو التخييل... لقد قدمت مصطلح نطواال

خيالي باعتباره مفهوما محايدا نسبيا، وهو مفهوم تتخلله ال

الترابطات التقليدية، فالمصطلحات مثل الخيال 

نها تح
 
مل ترابطات عديدة والفانطاستيك ستكون غير مالئمة ال
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نها ك فاءات إنسانية  ة في غالبومعروفة وهي معرف
 
حيان با

 
اال

خرى وتختلف عنها".تش
 
 (10)به ك فاءات ا

ضفى تخييليفرق إيزر بين ال
 
ن ا

 
القصدية  والخيالي با

 يالمفتعلة على مصطلح التخييل باعتباره فعال إنسانيا وه

السمة التي يفتقد مصطلح الخيال. ولكي نفهم الفرق جيدا 

خوذة من ك تاب تطور مصطلح 
 
سفله هذه الخطاطة الما

 
نضع ا

 التخييلي في نظرية النقد عند السجلماسي.

الصناعة      الخيال السليم +  )التخييل(   

 الشعرية الجيدة )المطلوبة(

الذي يعني  التخييل مرتبط بالشعرية وهو غير الخيالي

ثبت: "شعرية  عديدة ومادامالوهم في حاالت 
 
السجلماسي قد ا

 االتشبيه واالستعارة والتمثيل والمجاز باعتبار اشتراكهم

الجوهري في التخييل، فإن الخيال كان موجودا بها ممزوجا 

دواتها وطبيعتها  بلغتها
 
وتعريفها وداللتها ومواجهتها لشبكة ا

الوظيفية، ولكن التخييل بمفهوم الفالسفة وبصناعة 

دوات لتشخيص ذلك 
 
السجلماسي اللغوية المتفردة جعلها ا

 ( 11)الخيال وجعل التخييل موضوع الصناعة الشعرية"

ك ثر شمولية من
 
الخيال،  وعلى هذا فإن التخييل ا

 
 
دبية، ن نفويدل في اال

 
عمال اال

 
سه على السمة الشعرية لال

عمال  ومصطلح التخييل الذاتي قادر
 
على الداللة على كل اال

 ي يتداخل فيها الواقعي بالتخييلي والحقيقة بالكذب.الت

في ك تابة  Vincent Colonnaعندما شرع فانصو كلونا 

 
 
 طروحة استهلها بعبارة قائال فيها:ا

ليس لصدق قررت الكذب، ولكن مع مزيد من ا "

ب
 
شهدها ا

 
شياء لم ا

 
ك تب عن ا

 
خرين سا

 
دا في حياتي، وعن كاال

حد قال عنهامغامرات لم يكن لها 
 
بدا والتي ال ا

 
  وجود ا

 
عترف وا

ن كل  شيء ال وجود له"
 
 (12)ا

ذلك ك تب مقدمة صغيرة، عبارة عن فقرة قصيرة  بعد

دعونا جانبا من الخيال، وهو باختصار نظرة  لبرغسون: "

ي تقول ة العقل، وخلق الشخصيات الت  محددة جدا لقو

 
 
نفسنا عنها ا

 
 (13)نها التاريخ"ال

طروحته بهاتين العبارتين ل
 
 كلونا ا

 
بين طبيعة يلقد بدا

المشروع المقبل عليه، وهو المشروع الذي سيخصصه لدراسة 

لحقيقة ان ذاتي، وبها نرى عالقة تداخلية بيالتخييل ال

 متخيل والتاريخ.ال والكذب، بين التخييلي والمرجعي، بين

حمد المديني مكو  
 
 ن من: "فالتخييل الذاتي على حد قول ا

ولى إلى الت  
 
خييل كلمتين تحيالن على داللتين متميزتين، اال

 به، بحيث يرفعها عن الذي هو عصب الرواية ال تكون إال  

و المتحقق عينا ع
 
و الممكن، من الواقع العادي ا

 
لى المحتمل ا

 ه على التحول، والثانية الذاتيرتبوصلة تخيل الروائي وقد

المتصل بالذات في حميميتها القصوى، وهنا يحدث انفصال 

دخلها فيعن التخييل الذي 
 
و ذوات وا

 
 وإن صدر عن ذات ا

نصميم العملية 
 
ه يخضعها التمثيلية والفعل الروائي، إال ا

ئل للموضوعية، ويجعلها تحت سيطرة السارد، وهو القا

 
 
وإن تخص صيغة االعتراف  ي حالوالمصفاة وليس المؤلف با

و ما شاكل"
 
و البوح ا

 
 (14)ا

يضم مصطلح التخييل الذاتي كلمتين متناقضتين 

 
 
خرى تدل على إحداهما تحيل على عالم من صنع الذهن واال

، ولعل هذا المزج المنظوري تحت لواء إنسان حقيقيةتجربة 

خير
 
 .مصطلح واحد هو ما صعب حصر داللة هذا اال

 التخييل الذاتيداللة مصطلح -6

ة مصطلحات من  يتقاطع مصطلح التخييل بعد 

ل والمخيال،  خي  ة منها الخيال والت  اللي  ة والد  احية االشتقاقي  الن 

اس في ضوء  ل على إعادة صياغة الواقع بحيث يراه الن  ها تد  وكل 

يحيل على الواقع ويستند إليه، ل في الحقيقة متخيجديد وال

ن الواقع يحيل على
 
ن الخي في حين ا

 
رسطو: "ا

 
ال ذاته، يرى ا

ن يوجد  حركة يسببها االحساس بحيث ال
 
تى للخيال ا

 
يتا

ي االحساس والخيال مختلفان، ومتى بدونه، وهما
 
لم يوجد  ا

ت"
 
 (15)واالحساس لم يتا

 استبعد الف
 
نها السفة المسلمون لفظة الخيال على ا

ثاروا بالمقابل مصطلح التخييل، الذي يراد 
 
تنافي الحقيقة وا

 لواسع. المحاكاة في معناها ا

فعبد القاهر الجرجاني جعل من التخييل عنصرا   

سيسيا لبناء الشعر من حيث وظيفته في الت
 
ثير على تا

 
ا

 
 
ن: "التخييليالمتلقي، ورد في ك تابه ا

 
هو الذي ال  سرار البالغة ا

ن يقال إنه صدق
 
 (16)"يمكن ا

باللغة العربية كلمة خيال  Fictionكلمة تقابل 

بالتخييل الذاتي  Autofictionفقد وجدنا من ترجم  ،لوتخيي

كالناقدة المغربية زهرة صدقي، والبعض ترجمها بالخيال 

 عدنان دمحم.تي كالناقد حبيب عبد الرب سروري الذا
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دبي مركب من كلمتين 
 
التخييل الذاتي تعبير ا

وجود مستقبل  ن دالليا، فالذات كيان إنساني ذومتعارضتي

صطلح عليه بالوجود، ذا العالم الموحضور مادي ضمن ه

رجح بي
 
ن الوجود والعدم قد يتحقق وجوديا والتخييل فعل متا

و يظل بين طيات العدم.
 
 ا

 Serge Dobrovsky   1977-قدم سيرج دوبروفسكي

تعريفا بسيطا للتخييل الذاتي معتبرا إياه سيرة البسطاء من 

تية الناس الذين ال يستظلون بمجد يؤهلهم لك تابة سيرة ذا

دبيا مع المحافظة على هويته من 
 
باإلضافة إلى: "اعتباره مؤلفا ا

صخالله يخترع الكاتب وجودا  خر يتقم 
 
خرى مع  ا

 
شخصية ا

تاح التخييل الذا ،(17)المحافظة على هويته الواقعية"
 
تي وقد ا

 ن حياتهم.للبسطاء ومفتقدي المواهب تدوي

بروفسكي نفسه محكوما بخلق جنس جديد، دويرى 

ي ال
 
تخييل الذاتي الذي هو  محدد بادئ ذي بدء بحرية ا

 
 
سلوب اال

 
ن ك ُ الك تابة، ويرفض اال

 
اب السيرة الذاتية إذ ت  دبي ال

سلوب جميل فإنهم يكذبون وهم يريدون قول 
 
يك تبون با

الحقيقة، والذات في السيرة الذاتية تسعى إلى وضع كالمها 

ن  التخييل الذاتي هيوقصتها تحت سيطرة وعيها، في ح
 
و ن ا

نا–سيرة ذاتية للوعي، حيث تتنازل 
 
إرادة في  عن كل   -اال

ن احكم، وبسبب هذا الت  
 
لغياب في التحكم يولد الفن وينتج ا

ه جنس وضيع،  التخييل الذاتي الدوبروفسكي ن 
 
م على ا مقد 

اتي ياة هامة، ال يحتاج إلى ح فكون اإلنسان يك تب خياله الذ 

دبية، فقليل من العف
 
ة يك فيه، وإذ يتخلى وبوال إلى موهبة ا

، فإنه التخييل الذاتي عن  إبراز قيمة تاريخية مثالية للحياة

 
 
سطورة العظماء، ويعلن ينتزع السيرة الذاتية من ا

ديمقراطيتها، وسيكون التخييل الذاتي بمعنى ما السيرة 

  (18)الذاتية للناس جميعا.

  
 
نه غير مسلوب اللقد رفض دوبروفسكي اال

 
تكلف ال

 قادر على الت
 
طلق على هذا عبير عن الواقع بشكل مباشر، وقد ا

ي الك تابة التي تخلصت من الصنعة 
 
النوع من الك تابة )ا

وقد  .L’écriture associativeوالتكلف( الك تابة التداعوية 

استعمل هذا النوع من الك تابة خاصة عندما كان يحكي 

 
 
ل الذاتي، فهو من التخيي احالمه وذكرياته التي اعتبرها جزءا

ن كاتب يؤ
 
التخييل الذاتي من ك ثيرا بالتحليل النفسي ذلك ا

خيلة 
 
ثناء ك تابته من الالوعي. فكلما تتداعى اال

 
ينطلق ا

ثناء جلسات التحليل 
 
حالم في حالة هذيان لمريض نفسي ا

 
واال

ثناء الك تابة الجريئة  ،النفسي
 
تتداعى ذكريات دفينة للمبدع ا

 للتخييل الذاتي.

في  بالسيرة الذاتية عالقتهو التخييل الذاتي--7

  الك تابة الروائية

تى 
 
عوبة في ضبط مصطلح التخييل الذاتي تتا إن الص 

من كونه يضم  داللتين لمصطلحين متميزين، يتميز كل 

بسط تعريف 
 
خر، ولعل  ا

 
مصطلح منهما بخصائص مناقضة لال

خييل الذاتي هو الذي نصوغه على هذا  داللة مصطلح الت 

 الشكل.

تية + داللة الرواية = داللة التخييل داللة السيرة الذا

 الذاتي

هذا المزج بين حقل يعتمد على تاريخ الذات وسجلها 

المرجعي وبين حقل تخييلي شاسع يستثمر التجربة الذاتية 

دى 
 
والتاريخ باإلضافة إلى الك ثير من العوالم المتخيلة هو ما ا

ن تضم 
 
نها ا

 
إلى شساعة داللة التخييل الذاتي، والتي من شا

دبية.ك
 
 ل  اإلنتاجات االبداعية اال

ة إشكاالت تتعلق « التخييل الذاتي»يطرح مصطلح  عد 

نا الواقعية 
 
واية وعالقة اال بطبيعة الحكاية وجوهر الر 

بالتخييل، ولكن اإلشكال العويص الذي يندرج ضمن 

واية « التخييل الذاتي»مفهومات  يتمثل في إضفاء صبغة الر 

و محاو
 
لة إدراج السيرة ضمن العمل على ما هو سيرذاتي، ا

وائي الذي يتوافق فيه اسم المؤلف مع اسم الشخصية  الر 

زمة 
 
ر ا وائية، وهو ما يفج  كمصطلح، إذ « التخييل الذاتي»الر 

ي/ الجمالي،  لف من التخييلي ويتعلق بالفن 
 
البنية الحقلية تتا

والذاتي المرتبط بالمرجعي الواقعي، وعملية الجمع بينهما ال 

لفهم سوى إلى التوفيق بين الك تابة من المتخيل تؤدي با

مثل لذلك، 
 
ومزجها بما هو ذاتي، والرواية تمثل الفضاء اال

حداث 
 
و بدونه في ا

 
ومنه تتداخل السيرة الذاتية وتسللها بوعي ا

ل، بالسيرة الذاتية الصرفة كبنية لتشكيل  العمل المتخي 

سيسا بنيويا ل 
 
تخييل ال»معمار روائي خالص، وهو ما جاء تا

ن  من خصائص التخييل «الذاتي
 
، إذ يعتبر دوبروفسكي ا

ن يكون اسم المؤلف مطابقا السم الشخصية، وهو ما 
 
الذاتي ا

واية قائما باعتبارها حكاية من  يجعل سؤال التخييل في الر 

حداثها من الواقع الموازي 
 
وائي  ا نسج الخيال، يستمد الر 

ب إليها شيء من سيرته ف إن  ذلك ال يكون إال لواقعه، وإن تسر 

واية للكاتب باعتباره  قها الر  من باب التبادلية السلسة التي تحق 
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فاعال لغويا يجتاز مناطق الخيال انطالقا من الواقع، فتتشكل 

اللغة كعجينة حاملة لبصمات الواقع بمعطيات الخيال، وهو 

زها عن لغة اليومي، وبالتالي ال  ي الذي يمي  ما يمنحها البعد الفن 

عني المطابقة بين اسمي المؤلف والشخصية في التخييل ت

ق مرجعية الواقع.  الذاتي سوى تحق 

ينطبق التخييل الذاتي على الك ثير من الك تابات    

والتستر  عاصرة، فقد سعى الروائيون إلى التخفيالروائية الم

غراض تختلف من كات
 
خر عبره، إن لم نقل التقنع ال

 
ب إلى ا

 
 
و دى إلى التشوهذا ما ا

 
الصدق في كيك بإمكانية الحقيقة ا

ن يك تب الروائيون سير ذاتية ك تبوا 
 
السيرة الذاتية، فبدل ا

تخيالت ذاتية يشيرون ضمنيا إلى تجاربهم الشخصية، 

عن السيطرة الذاتية  هذا الجنس المحرف فالتخييل الذاتي: "

دواتها ويموههاالمهجن يستخدم 
 
ن لغاية في نفس  ا

 
في ا

 (19)مؤلفها"

 سيرة ذاتية تقريبا قسما من التخييل كل تتضمن

الذي يكون غالبا ال  Autofiction، وهذا ما يؤكد عليه الذاتي

و مست
 
بقوله: "ال ارى  ترا، وهذا ما يؤكد عليه جرار جنيتواعيا ا

( 20)جيدا كيف يمكن تذوق السيرة دون تذوق التخييل الذاتي"

 
 
ي  حداث باللغة يعتبر تخييالثم إنه بمجرد صياغة اال

 
لها، ا

ن كل  تخييل رواية، تجريدا لها من واقعيتها ومرجعتيها، كما 
 
ا

من عناصر الواقع ذاته، وهي العناصر التي  دييتضمنن العد

 يتدخل في صميم التجربة الشخصية للكاتب التي تتجسد ف

و الموضوعي.
 
 محيطه الذاتي ا

التخييل الذاتي  //تطور مصطلح التخييل الذاتي--8

 المرجعي

هود ومحاوالت نقدية مختلفة تهدف إلى ظهرت ج

دراسة والبحث ل الذاتي باليإحاطة مصطلح التخي

دى إالمستفيض
 
خر، ، مما ا

 
لى اختالف داللته من ناقد غلى ا

الذي  Vincent Colonnaمن بين هؤالء النقاد فانصو كولونا 

ليس اعتمادا على المعايير الك تابية -قدم التخييل الذاتي

  -روفسكيباللغوية كما فعل دو
 
نه تخييل إنما قدمه على ا

وكاتب التخييل الذاتي يسكن في وسط   للتجربة المعيشية.

لذاتية، لكنه يعيد خلق حياته بطريقة غير االرواية مثل السيرة 

و تلفيقية، تبدو حقيقية للقارئ 
 
 .21حقيقية ا

   
 
ال يقصد به  ن التخييل الذاتيذهب كولونا إلى ا

ة الذاتية مما يؤدي إلى إقصاء كل السير  بل هو خالف االعتراف

 نص  
 
وتوبيوغرافية، بمعنى ا

 
ن البناء السردي ذو  ذي مرجعية ا

  مظهر سير ذاتي
 
حداث ولكن يزيف بمغالطات مرجعية تخص ا

و 
 
و الراوي ا

 
الحياة المروية مما يؤثر حتما على واقع الشخصية ا

 (22)المؤلف.

 
 
 (تخييل قصة الشخصية )الراوي-ا

سطة اا النوع عن المؤلف بوفي هذ تبتعد الشخصية

ؤدي بالفعل مظاهر معينة لقصة حياتها فكل تخييل للقصة ي

 laل ذلك الكوميدية اإللهية إلى تخييل الشخصية مث

comédie divine،  حيث يروي دانتيDanté  في بداية

ن لكوميدية اإل ا
 
مر با

 
نه لما تاه في غابة مظلمة انتهى به اال

 
لهية ا

ي صار فيما بعد دليال في جولة ( الذVirgilالتقى بشيخ )

ي بين المؤلف م والجنة... ثمة تطابق في شخص دانتالجحي

حداث  المروية 
 
ولى لكن اال

 
والراوي والشخصية في الحالة اال

سطوري 
 
و اال

 
ن تستقبل على  ،ذات اللون الخرافي ا

 
ال يمكن ا

نها حقيقة حرفيا، فهناك تخييل للقصة.
 
 (23)ا

 تخييل هوية الراوي-ب

-ة الراوي متمايزة عن هوية ثنائية المؤلفإن هوي 

ال يركز على  شخصية، هذا التخييل حسب جيرار جنيتال

حداث
 
و على الشخصية بل على هوية الراوي. اال

 
 المروية ا

 
 
كالس، في عام ليس تو من ذلك السيرة الذاتية ال

مريكية جرترود شتاين  1933
 
 Gertrudeنشرت الروائية اال

Stein ك تابا بعنوان )السي 
 
م لنا ليس توكالس(. يقد  رة الذاتية ال

نه سير ذاتي لكن اسم المؤلفة شتاينالعنوان الن  
 
-ص على ا

المختلف عن اسم الرواية والشخصية يقدم تكذيبا واضحا 

  ،صللوضع السيرذاتي للن  
 
وجدت في الواقع،  ليس توكالسفا

 
 
 ها، ومع ذلك فإن  تسرار جرترود شتاين ورفيقإذ كانت كاتمة ا

حياتها  ذكريات هي، وعلىود يتركز في الواقع عليها ك تاب جرتر 

في باريس وسط الفنانين الشعراء قبل الحرب العالمية 

 ا
 
ن لثانية، وكانت ا

 
ليس تشاركها هذه الحياة إذن يمكن القول ا

جرترود قد ك تبت سيرتها الذاتية تحت غطاء ك تابة سيرة 

حداث المرويصديقتها. فالت  
 
التي  ةخييل الذاتي لم يتالعب باال

رترود وجهة نظرها وليس هي صحيحة كلها، فقد خيلت ج

 (24) قصتها.
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 تخييل هوية الشخصية-ج 

هوية الشخصية في هذه الحالة متمايزة خياليا عن     

نشر جول  1878هوية ثنائية: المؤلف الراوي، ومثال ذلك 

 Jacquesك تابا بعنوان جاك فانترا  Jules valléesفاليس 

Vingtras ةلك تاب ذكريات يروي ا لجول فاليس  حقيقي 

ماكن والشخصيات قصد تلطيف مع تغي ،بصورة
 
سماء اال

 
ير ا

حيث عنف العالقات  طفولتهم، ةحية لقصائالصفة الفض

 فاليس إلى إعطاء لمسة غير واقعية  ،العائلية واالجتماعية
 
فلجا

 (25) العالقات.لهذه 

نواع الثالثة
 
من التخييل المرجع الذي  تمس هذه اال

لكاتب إيهام القارئ من خالل احيل إليه الرواية فقد يستطيع ت

و من خالل تخييل 
 
حداث ا

 
 الراوي إذهوية تخييل القصة واال

ن يكون هو الشخصية 
 
 الكاتب إلى تضليل القارئ ونفي ا

 
يلجا

 في حد  ذاتها.

حاطوا
 
بمصطلح التخييل الذاتي  ومن النقاد الذين ا

مت هذه قد   Marie Darrieussecqبالدراسة ماري داريوسيك 

نه جنس غير جا
 
خيرة التخييل الذاتي على ا

 
وهي تقصد  26داال

شارة إلى الطابع الخاص للفعل الكالمي المتضمن في بذلك اإل

السيرة الذاتية، فهي ترى  ل كالمي تناقض بهخيال الذاتي فعال

ن الفعل الخيالي الخاص 
 
 بالسيرة الذاتية هو بالتزامن فعلا

قوله تحقيق وطلب تصديق 
 
نا ال ا

 
ييد موجه إلى القارئ )ا

 
وتا

ل الذاتي يكون خييفحسب بل يجب تصديقه(. وفي حالة الت  

يضا ولكنهالفعل مضاعفا 
 
نه يرى نفسه مقنعا،  ا

 
متناقض، ال

ادا... هذا ما يجعل عناصر وفي الوقت نفسه يرى نفسه ج

كلها تتراوح بين قيمة فعلية وقيمة خيالية من دون  المسرود

ن يتمكن ا
 
خر فإن التخييل  .لقارئ من القطع بينهماا

 
بتعبير ا

réelle du L’illusionالذاتي خيال يحيل إلى الواقع 
 (27) 

 
 
نه يوجد سببان تدفع الكاتب وتذهب داريوسيك إلى ا

 للك تابة عن ذاته: التخييل الذاتيإلى اختيار 

  إخفاء الطابع السيري لمؤلف الكاتب حفاظا على

جل ضمان شخصيته من مساسها واإلطاح
 
ة بها من جهة، وال

خرى رواج لك تا
 
دبية من جهة ا

 
فالقراء يقبلون  به في السوق اال

ك ثر من السير.
 
 على قراءة الروايات ا

   الذي ينسى  ،اب بحقيقة ذاكرة االنسانمعرفة الك ت

ن القارئ يتوق 
 
 إلى قراءةالك ثير من حوادث حياته، وال

ترافا بعدم خييل اعالحقيقة دائما، فإن المؤلف يستعين بالت  

 قدرته على قول الحقيقة الخالصة.

 التخييل الذاتي عند النقاد العرب  -8

و  
 
 ل من ا

 
شاع مفهوم التخييل الذاتي في ساحة النقد ا

مثل صيف ''في ك تابه:  ''دمحم برادة ''هو الناقد العربي ،العربي

خرى كر   ،1996لن يتكرر" 
 
ل الفص س دمحم الداهيمن جهة ا

خير من ك تابه 
 
للتخييل الذاتي،  2007 ''سةلحقيقة الملتبا''اال

في نظره لمعايير التخييل  بوقد بدراسة وتحليل مؤلف يستجي

ثبت  ''وان لعبد القادر الشاويفدليل العن'': والذاتي وه
 
الذي ا

نه  ،اإلبداعيةمن قبله هذا المفهوم على صدر مؤلفاته 
 
مؤكدا ا

قدر
 
ها على لم  شتات وخيوط تجاربه التي يتضارب في اال

 الحقيقي والوهمي(.

وان لعبد القادر الشاوي وفي ففي رواية دليل العن

ول منه يسترجع ال
 
سارد حياة الطفولة والشباب في القسم اال

 والرباط، لكنه فتطوان 
 
ن ي القسم الثاني منه راجع ما سبق ا

ال عالقة لها بتاتا  ،تلفظ به واعتبره مجرد تداعيات سائبة

ا فما كان حقيقيا عل القارئ حائر المعيش، وهذا ما ج بالواقع

 صار وهما وخياال.

، تجاربه ''مثل صيف لن يتكرر ''ويحكي دمحم برادة في 

بالمطابقة المحتملة  لشخصية باسم مستعار )حماد( مخالا ا

الشخصية  ارد من جهة، وبينها وبينبين المؤلف والس  

طلق عليه تخييل ن إنالرئيسية من جهة ثانية، هذا ما يمكن 

 (28) ذاتي.

سهم دمحم الداهي في توسيع مفهوم التخييل الذاتي       
 
ا

في عدة ملتقيات وحفز الباحثين والدارسين على تلقي 

فاصلة بينه وبين السيرة الذاتية  اووضع حدود ،المفهوم

 تجديد يجيب على الذاتي مثله مثل كل   الواقعية. فالتخييل

 الحاجة في ا
 
كيدة صالته التعبير بطريقة مغايرة، وهنا تكمن ا

 
ال

 قين وبين الذات، كما ويعيد ربط العالقة بين الالي
 
نه له ا

  رة إثارة السؤال الحقيقي والمزيف.جدا

 خاتمة

 اإلنسانية القضية جوهرتالمس العملية السردية 

 عبر وخصوصياتها، ،اانشغاالته زالذات، وإبرا على بتركيزها

مام يضع الذي السَيري  الروائي النوع إلى الميل
 
 مادة القارئ  ا

 ذاكرته لترميم الكاتب ينتدبه فرد عن تصدر ذاتية تخييلية
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 زويتمي .الزمن عبر المتناثرة شظاياها واستجماع المتصدعة،

قرب بكونه الك تابة من النوع هذا
 
 الفردية، الشخصية إلى اال

فاقا االعتراف،و للبوح متسعا لها بإفساحه
 
 عن للتحدث وا

 من جملة إلى بحثنا توصل لكذ على بناءو .الذاتية التجربة

تي ندرجها النتائج
 
 :كاال

ي رغبة الخيال المهيمن على  - واية كحاجة تلب  ت الر 
 
نشا

ن تستسلم للواقع، كنمط وحيد 
 
وجود ذات ال يمكنها ا

ى بيولوجية  وا هامشا واحدا ال يتعد 
 
يستهوي فقط الذين ارتا

همية التخييل الذاتي ل
 
زلة يقف في المنالكينونة، وهنا تبرز ا

دبيين هما الرواية والسيرة 
 
 الذاتية.بين المنزلتين من جنسين ا

استمد التخييل الذاتي من جنس الرواية مشروعية  -

خير من حرية مطلقة في بناء 
 
التخييل بكل ما يتيحه هذا اال

حداث والشخصيات والفضاء المكاني، واستمد من جنس 
 
اال

سس الذات
 
ا  السيرة مشروعية الذات والمرجع، إذ تتا محوري 

 والمنتهي تبصر العالم 
 
لتصير القطب والمناط والمبتدا

حداث السابقة، تحللها وتعلق 
 
ويل  عليها وتعيدوتستعيد اال

 
تا

تفاصيلها، وفق متطورها الراهن من خبرات الحياة والتجارب 

 الثقافية

ل-  العالم مواجهة في للشخصية الفردي الوجود يشك 

حد الخارجي
 
 نصوص رية وهيالسي النصوص اهتمامات ا

حداثا توظف
 
جل من ومحكيات ووقائع ا

 
 تخص قضايا طرح  ا

خر مع تفاعل في الفردي الوجود طبيعة
 
 والمحيط اال

 اتخاذ الفرد على تحتم التي السياقات وهي السوسيولوجي،

خرين إزاء والتصرف العالم، تجاه الرؤية وبناء القرارات،
 
 اال

ة إشكاالت - تتعلق  يطرح مصطلح التخييل الذاتي عد 

نا الواقعية بالتخييل، ولكن 
 
واية وعالقة اال بطبيعة الر 

اإلشكال العويص الذي يندرج ضمن مفهومات التخييل الذاتي 

و محاولة 
 
واية على ما هو سيرذاتي، ا يتمثل في إضفاء صبغة الر 

وائي الذي يتوافق فيه اسم  إدراج السيرة ضمن العمل الر 

وائية،  زمة المؤلف مع اسم الشخصية الر 
 
ر ا وهو ما يفج 

 التخييل الذاتي كمصطلح.

الرضوخ  وعدمالك تابة، حرية بيتسم التخييل الذاتي   -

مر الوعي، والتداعي الحر، والتلقائية وإطالق العنان 
 
ال

لالشعور الداخلي، وهذا ما يجعل التخييل الذاتي سيرة ذاتية 

اس جميعهم على اختالف مستوياتهم التعليمية.  في متناول الن 

في الدراسات  التخييل الذاتي يحقق مفهوملم  -

ي
 
ن تراكم، العربية ا

 
في اتجه  السرد المعاصر لكن ما يالحظ ا

ومطامحه.  االنسان ومعاناتهالذاتي للتعبير عن هموم  للتخييل

ن يك تب  للمبدع فسحةفالتخييل الذاتي منح 
 
ن يتحدث وا

 
ا

حضان عالم خيالي يمنحه ما حرم من
 
ه باطمئنان، يرتمي في ا

خرى في عالم افتراضي من صنع 
 
في الواقع، ليصنع حقيقة ا

 خياله.
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 ملخصال

رباح، متجاو تعظيم هدف واحد وهية طويلة على تحقيق نلقد ركزت المؤسسات االقتصادية ولفترة زم
أ
ثيراهاال

أ
 السلبية اتهلة بذلك كل تا

 لمجعلى او ...(زاف الموارد الطبيعية نعلى البيئة )التلوث، است
أ
عمال نهتمع، بيد ا

أ
لمحلي امستويين على ال وفي إطار التطور الحاصل في بيئة اال

ثف يع المك نالتص ناتجة عنالبيئية الو تلك الكوارث االجتماعية ن ولوجي ، فضال عنعولمة وتطور تك نر العالمية الجديدة مهوالدولي والظوا

طراف ذات العالقة بالمؤسسات االقتصادية على  نوالتي زادت م
أ
ن تتبنى  هذهحدة ضغوطات مختلف اال

أ
خيرة ، تطلب الوضع ا

أ
 هذهاال

دوارا اجتماعية تحاول م
أ
دائهخاللها تعزيز مشروعية وجود نالمؤسسات ا

أ
صبحت مطالبة بالتوفيق بيهسمعتا وتحسين ها وتطوير ا

أ
ن ا.و ا

 
أ
ك ثر ها االهحى اقتصادي بحت ، بل يتوجب علينا ذات متها االقتصادية، االجتماعية، والبيئية ، بحيث ال تكون قراراهدافها

أ
خدمة بتمام ا

ي تبني االتجاه الحديث السائد الذي يمارس على نطاق واسع تمع وحماية البيئة.لمجا
أ
 .لمؤسسةولية االجتماعية لالمسؤ المعروف بفكرة و ا

داء االجتم: المفاتيحالكلمات 
أ
 اعيالمسؤولية، المسؤولية االجتماعية، المؤسسة الخدماتية، المؤسسة المواطنة، اال

Résume  

Depuis longtemps, les entreprises économiques ont cherché à maximiser les profits et à ignorer tous leurs impacts 

négatifs sur l’environnement (pollution, épuisement des ressources naturelles etc..) et sur la société. Cependant, dans le 

contexte du développement de l'environnement commercial local et international et des nouveaux phénomènes mondiaux de 

mondialisation et de développement technologique, ainsi que des catastrophes sociales et environnementales résultant d'une 

industrialisation intensive qui ont accru les pressions de diverses parties sur les institutions économiques, la situation exige 

que ces institutions adoptent des rôles sociaux pare lesquels elles essaient de légitimer leur existence, de développer leurs 

performances et d’améliorer leur réputation. Par conséquent, ces entreprises sont obligées d’équilibrer leurs objectifs 

économiques d’une part et les objectifs sociaux et environnementaux de l’autre. En d'autres termes, leurs décisions ne sont 

pas purement économiques, mais concernent davantage des services communautaires et la protection de l'environnement. 

Ainsi, elles devraient suivre la nouvelle stratégie appelée «la responsabilité sociale de l’entreprise ».  

Mots clés : Responsabilité, responsabilité sociale, l’Enterprise de service, l’entreprise citoyenne, l’action sociale.                 

Abstract 
For a long time, economic institutions have focused on maximizing profits and ignoring all their negative impacts on 

both the environment (pollution, depletion of natural resources ...) and the society. However, in the context of the 

development of the local and international business environment and the new global phenomena of globalization and 

technological development, as well as the social and environmental disasters resulting from intensive industrialization which 

have increased the pressures of various parties related to economic institutions on the economic institution , the situation 

requires that these institutions adopt social roles in which they try to legitimate their existence, develop their performance, 

and improve their reputation. Hence, These companies are obliged to balance between their economic goals from one side 

and the social and environmental goals from the other side. In other words, their decisions are not purely economic, but 

more concerned with community service and environmental protection. Thus, they should follow the new strategy called “the 

social responsibility for the company”. 

Keywords: Responsibility, Social responsibility, Service institution, enterprise citizenship, Social Performance 
 

 املراسلاملؤلف  *
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شكالية  االإ

نواعها 
أ
سعت المؤسسات االقتصادية على اختالف ا

شاطها في ظل الفكر االقتصادي القديم إلى تعظيم نوطبيعة  

ن الربح هو السبيل 
أ
رباحها الخاصة حيث كانت تعتبر ا

أ
ا

الوحيد لالستمرار في السوق، وقد كان التسارع نحو النمو 

االقتصادي الهاجس الوحيد للمؤسسات خالل القرن 

الماضي،حيث اهتمت باإلنتاج واستغالل الموارد الطبيعية 

 
أ
جل الكسب المادي، وذلك من خالل اقتناص والبشرية من ا

ثار السلبية 
آ
الفرص المتاحة في بيئتها بغض النظر عن اال

حدث اختالال في النظام 
أ
الناتجة عن  تصنيعها المك ثف، ما ا

االجتماعي والبيئي فاهتمام المؤسسة االقتصادية باإلنتاج 

بكميات هائلة حتم عليها القيام باالستغالل المك ثف للموارد 

ية الم
أ
تاحة لها في سبيل إشباع الحاجات المطلوبة لتفادي ا

نها كانت بمثابة نظام شبه  مغلق على 
أ
خسائر، خاصة وا

ي ابالبيئية المحيطة 
أ
اصر الخارجية نمام بالعهتها وال تبدي ا

ن تؤثر علىن تمع البيئة( التي يمكلمجا)
أ
و هشاطن ا

أ
ا بطريقة ا

خرى 
أ
 .با

وفي ظل  ومع التطور الذي عرفه الفكر االقتصادي

االهتمامات المتزايدة بمفهوم التنمية المستدامة وتنامي الوعي 

رت تلك بتطبيقه على مستوى المؤسسات االقتصادية تغي  

ت نالنظرة االقتصادية التقليدية نحو الربح وفقط ، والتي كا

ن التنمية تتحقق من خالل ما يعود على المؤسسة من 
أ
تعتبر ا

رباح ،وقد تم التصديق على فكرة
أ
التنمية المستدامة عام  ا

مم المتحدة حول البيئة1992
أ
التنمية في و بانعقاد مؤتمر اال

رضريودي جانيرو البرازيلية حيث عرف المؤتمر باسم 
أ
 قمة اال

 قد و
أ
جندةمؤتمر وجد الا

أ
جندة القرن الواحد ا

أ
 عرفت با

العشرين يبين من خاللها البنود التي تضمنتها الهدف الذي و

جله،
أ
ساسية 1وجدت من ا

أ
و المتمثلة في  التدابير والقواعد اال

لبرنامج العمل على المستوى العالمي الوطني والمحلي لتحقيق 

تنمية على المستوى البعيد  تضمن تلبية االحتياجات 

جيال 
أ
جيال الحاضرة دون المساس بحق اال

أ
ساسية لال

أ
اال

المستقبلية. مما جعل المؤسسات في الوقت الراهن مطالبة 

ي
أ
ك ثر من ا

أ
ل جزء من مسؤولياتها اتجاه تحم  بوقت مضى  ا

اعتماد رؤية جديدة قائمة على مفهوم سد الحاجة و المجتمع

رسم و  قدرة على التحسين المستمرو لمجتمعلالفعلية 

طرافه مما 
أ
استراتيجيات مالئمة لالستجابة إلى كل توقعات ا

 التطوير المتبادل بين المجتمعو التكاملو تحقق التوازن 

خيرة باستمرار جزء من و المؤسساتو
أ
يعزز فكرة مبادرة هذه اال

رباحها من اجل تحقيق رفاه المجتمع،
أ
إعطاء الجمهور صورة و ا

سيس قاعدة من الزبائن الواعينو ايجابية
أ
 المساهمةو تا

سرهمو العمل مع الموظفينو التنمية االقتصادية المستدامةو
أ
 ا

ي تبني االو
أ
تجاه المجتمع المحلي لتحسين نوعية الحياة، ا

المعروف بفكرة و الحديث السائد الذي يمارس على نطاق واسع

 . المسؤولية االجتماعية للمؤسسة

عمال  وإذا كانت
أ
المسؤولية االجتماعية لمنظمات اال

ثير الضغوط التي مارستها جماعات 
أ
ت تاريخيا تحت تا

أ
قد نشا

متنوعة مثل العاملين والمستهلكين وجماعات حماية البيئة 

و المجتمعات المدنية، فإنها  والمنظمات غير
أ
الحكومية ا

ثير المنافسة والتغيير في 
أ
خيرة تحت تا

أ
تطورت خالل العقود اال

ك ثر ممارسة طوعية 
أ
ك ثر فا

أ
صحاب المصالح، وباتت ا

أ
توقعات ا

عمال التي ظهرت توجهات لتصبح جزًءا من 
أ
من منظمات اال

 2نظام المواطنة الصالحة وشريًكا في التنمية المستدامة.

البد على  اد المسؤولية االجتماعية تحدي  حيث تع

 المؤسسة 
أ
ان تجعل منه توجها استراتيجيا و ن تكسبه لحالهاا

من  المستدامة للمؤسسةفي عملها يحقق لها العديد من المزايا 

 ترسيخ المظهر االيجابي لدى العمالءو حيث تحسين صورتها

بناء عالقات قوية مع و العاملين في المجتمع بصفة عامةو

و النزاعات القانونية 
أ
الحكومة مما يساعد في حل المشكالت ا

ثناء القيام بنشاطاتها، فالتزامها 
أ
التي قد تواجهها المؤسسة ا

تجاه المجتمع واالهتمام بالبيئة يمنحها العديد من االمتيازات 

إخضاعها للرقابة الصارمة. فاالستجابة و بدال من متابعتها

طراف ذات العالقة ب
أ
المؤسسة وزيادة والء الزبائن لمنتظرات اال

خذ بعين االعتبار حاجاتهم ورغباتهم فضال عن 
أ
وذلك باال

منة 
آ
تحسين نوعية المنتج والعمل على تطوير منتجات ا

مر الذي يحقق الربح على المدى 
أ
وصحية وصديقة للبيئة اال

 3البعيد للمؤسسة. 

نشطة
أ
ن هذه اال

أ
البرامج تكسب و وبالرغم من ا

نها تمثل مالي االمؤسسة مبالغ
أ
ة على المدى القصير إال ا
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 استثمارات حقيقية مربحة تعود فوائدها على المدى البعيد

هذا استنادا إلى تجارب العديد من المؤسسات خاصة و

ن معظم المؤسسات الكبرى في الدول 
أ
العالمية منها حيث ا

صبحت تنتهج سياسة "ما وراء االمتثال" وذلك 
أ
المتقدمة ا

ك ثر باالعتماد على سياسات 
أ
وبرامج بيئية واجتماعية طوعية ا

 4صرامة من متطلبات القوانين الموجودة.

 ذلك نجدوعلى غرار 
أ
المؤسسات الجزائرية  ن  ا

 بمعزل عن قضية المسؤولية االجتماعية االقتصادية ليست

صبح  بهاذلك الزدياد االهتمام و
أ
كمحرك اقتصادي جديد ا

يعتمد عليه في عمليات التنمية والنهوض باالقتصاد الوطني، 

صبح واجبا عليها 
أ
 حيث ا

أ
ن تتبنى دورها في إطار التنمية ا

مفاهيم المسؤولية و الشاملة، وذلك من خالل إرساء مبادئ

صحاب المصالح وا
أ
تمع لمجاالجتماعية وتفعيل دورها اتجاه ا

ادية مؤسسات المؤسسة االقتصمن بين هذه الو ككل.

لجزائر التي لها مكانة ا  ooredooالناشطة في قطاع االتصاالت 

بارزة في االقتصاد الوطني من خالل دعمها لمسار التنمية في 

وساط 
أ
الجزائر وتعد من المؤسسات التي لها شهرة في اال

الصناعية الجزائرية نظرا لجودة منتجاتها وخدماتها فهي من 

 ISO2600ت الجزائرية الحاصلة على المواصفة بين المؤسسا

المتعلقة   بالمسؤولية االجتماعية  والذي تعمل المؤسسة على 

طراف 
أ
العالقة معها، وكذا المواصفة  ذاتتفعليها تجاه ا

ISO9000  المتعلقة بالجودة حتى تضمن تقديم منتجات ذات

 جودة لعمالئها والعمل بذلك لتحسين عالقتها معهم.

وبناءا على ما سبق ونظرا لبروز التوجهات االجتماعية 

في ظل  الجزائر ooredooفي فلسفة المؤسسة االقتصادية 

الفكر االقتصادي الحديث تبرز معالم دراستنا في معرفة واقع 

، ooredooتطبيق المسؤولية االجتماعية في مؤسسة 

 التعرف عليه من خالل اإلجابة على السؤال التالي: وسنحاول

 في المؤسسةما هو واقع المسؤولية االجتماعية 

 ؟ooredooالجزائرية االقتصادية 

السؤال الرئيسي تندرج جملة من  وضمن هذا

 التساؤالت الفرعية التالية:

 لالتصاالت مسؤولةالجزائر  ooredooهل مؤسسة  -

 اجتماعيا عن مواردها البشرية؟

داء ooredooهل تجسد مؤسسة -
أ
االجتماعي نحو  اال

 زبائنها؟ 

تتصرف كمواطن صالح  ooredooهل مؤسسة  -

 يسهم في تعزيز موارد المجتمع الذي ينشط فيه؟

 المحافظة على  ooredooهل تلتزم مؤسسة  -
أ
بمبدا

نشطتها 
أ
داء االجتماعي ضمن القيام با

أ
هم مبادئ اال

أ
البيئة كا

 االقتصادية؟

طار النظري للدراسة  االإ

 تعريف المسؤولية

نها لغة: 
أ
عرفت المسؤولية من الجانب اللغوي على ا

عمال معينة.
أ
 5حساب من ا

فعاله اصطالحا:
أ
هلية اإلنسان الن يحاسب عن ا

أ
 هي ا

عن فعله إال إذا توفر فيه الشروط  الفاعل ال يكون مسؤوالو

إدراكه بالفعل الذي قام و التي حددها القانون مثل معرفة الفرد

 به.

 االجتماعيةتعريف المسؤولية 

المسؤولية االجتماعية لمفهوم  المنهج التقليديان 

قصى ربح ممكن
أ
ذلك و للمؤسسة يتمثل في ضرورة تحقيق ا

قد استمد هذا المنهج مقوماته من و في حدود اإلطار القانوني

 النظرية الكالسيكية التي تعتبر 
أ
داء ا

أ
ساسي ال

أ
ن المعيار اال

ؤولية وحيدة مع المؤسسة هو تحقيق الك فاءة االقتصادية كمس

بداية خمسينات القرن الماضي ظهر اتجاه قوي خاصة في 

سمالية يدعو إلى ضرورة التزام المؤسسة تجاه 
أ
المجتمعات الرا

صبح لإلدارة مسؤوليات و المجتمع الذي تعمل فيه
أ
بالتالي ا

خرى كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشاكل االجتماعية 
أ
ا

داء المؤسسة ل
أ
 6نشاطاتها االقتصادية.المترتبة عن ا

المسؤولية  business dictionaryقاموس وعرفها 

نها مقاربة طوعية تتبناها الشركة لتحقيق 
أ
االجتماعية على ا

صحاب المصالح عن طريق دمج االعتبارات
أ
 منتظرات ا

خالقيةو االنشغاالت االجتماعيةو
أ
هداف و اال

أ
البيئية باال

إلى التزام  إضافةالقانوني االلتزام و االقتصادية للمؤسسة

خالقي
أ
 المساهمة في التنمية االقتصاديةو الشركة بالتعامل اال

سرهمو االهتمام بالعاملينو
أ
 7الدولي.و بالمجتمع المحليو ا
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عمال العالمي للتنمية المستدامة وعرفها مجلس
أ
 اال

نها االلتزام المستمر من مؤسسات  المسؤولية االجتماعيةو
أ
با

خالقيا
أ
عمال بالتصرف ا

أ
المساهمة في تحقيق التنمية و اال

العمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية و االقتصادية

 8عائالتهم باإلضافة إلى المجتمع ككل.و للقوى العاملة

نها بمثابة التزام  االجتماعية وتعرف المسؤولية
أ
با

ي 
أ
ضرار منبتقليل ا

أ
نالممكن  ا

أ
تجنبها، و تؤثر على المجتمع ا

ثير منفعتها على ال
أ
 .9مدى الطويلوتعظيم تا

اإلشارة إلى الخلط الموجود بين مفهوم  والبد من

 laمفهوم المسؤولية المجتمعية )و المسؤولية االجتماعية

responsabilité sociétale خيرة
أ
 (، إذ تعتبر هذه اال

أ
شمل من ا

 ذ إمفهوم المسؤولية االجتماعية 
أ
 ن المسؤولية االجتماعيةا

المسؤولية البيئية جزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. و
10 

جرائيوك تعريف  عمال :اإ
أ
نشطة و البرامجو هي كل اال

أ
اال

التي تهدف إلى و التي تشرف عليها إدارة الموارد البشرية

هداف االقتصادية فهي 
أ
هداف اجتماعية تتكامل مع اال

أ
تحقيق ا

تحقيق الرضا و التزام بضرورة االهتمام بمصالح العاملين

 الوظيفي لديهم.

قبل التطرق إلى مفهوم المؤسسة الخدماتية يجب 

ساسي المشكل  الخدمة علينا معرفة معنى
أ
باعتبارها المفهوم اال

 عليهو للمؤسسة الخدماتية

و  هي: كوتلرحسب تعريف  الخدمةفإن  
أ
نشاط ا

ي شيء ملموس،
أ
قد و منفعة غير ملموسة ال تؤدي إلى تملك ا

و ال يرتبط بسلع مادية. يرتبط إنتاجها
أ
 11ا

ويق  ول إن الخدمة هي  توفيــق ماضــي ويعرفه  ا محم  د

و سلس
أ
نشطة التي تك ون إلى ح د م ا ذات لنشاط ا

أ
ة من اال

 غير عادية. و طبيعة غير ملموسة

 تعريف المؤسسة الخدماتية 

نها:
أ
و مؤسسات معينة  عرفها كرون روس با

أ
شركات ا

تعد نفسها مؤسسة و مختصة بشكل عام بتقديم الخدمات

 12خدماتية.

 

همية المسؤولية االجتماعية
أ
 ا

إن المسؤولية االجتماعية مهمة لمختلف المؤسسات 

ن الوفاء بالمسؤولية 
أ
في عالقاتها مع مجتمعاتها، بمعنى ا

االجتماعية للمؤسسة يحقق لها العديد من الفوائد، وتتجسد 

تية: 
آ
طراف اال

أ
هميتها من خالل المردود المتحقق لال

أ
 ا

: إن الوفاء بالمسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسة

 يقف في مقدمتها: عديد الفوائدها يحقق ل

تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وترسيخ  -

 المظهر اإليجابي لدى العمالء والعاملين والمجتمع بصفة عامة  

بناء عالقات قوية مع الحكومة مما يساعد في حل  -

و النزاعات القانونية التي قد تواجهها المؤسسة 
أ
المشكالت ا

ثناء القيام بنشاطاتها، ف
أ
التزامها تجاه المجتمع واالهتمام ا

 بالبيئة يمنحها العديد من االمتيازات بدال من متابعتها

 إخضاعها للرقابة الصارمة.و

-  
آ
طراف ذات العالقة بالمؤسسة  فاقاالستجابة ال

أ
اال

خذ بعين االعتبار حاجاتهم  الزبائن وذلكوزيادة والء 
أ
باال

ورغباتهم فضال عن تحسين نوعية المنتج والعمل على تطوير 

مر الذي يحقق الربح 
أ
منة وصحية وصديقة للبيئة اال

آ
منتجات ا

 على المدى البعيد للمؤسسة.

يساهم تفعيلها من خالل وسائل اإلعالم في اإلشهار  -

عة طيبة سم فيه وإكسابهاللمؤسسة في المجتمع الذي تنشط 

 وصورة حسنة.

داء االجتماعي والبيئي واالقتصادي  -
أ
تحسين اال

للمؤسسة من خالل التجاوب الفعال مع التغيرات الحاصلة 

 13في حاجات المجتمع والبيئة الطبيعية.

 بالنسبة للمجتمع

تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواء من الناحية  -

و الثقافية من خال 
أ
ل تحسين نوعية االقتصادية االجتماعية ا

 الخدمات المقدمة.

االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة  -

 تكافؤ الفرص الذي يعتبر جوهر 
أ
االجتماعية وسيادة مبدا

 المسؤولية االجتماعية.
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زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح  -

فراد ذوي 
أ
المجتمع وخلق الشعور باالنتماء من قبل اال

هيل وغيرهم.االحتياجات ا
أ
 لخاصة وقليلي التا

كون المسؤولية االجتماعية مرتبطة بالشفافية  -

والصدق في التعامل فإنها تزيد من الترابط االجتماعي 

 14واالندماج التام بين المؤسسات والفائت ذات المصالح.

 بالنسبة للدولة 

عباء التي تقع على عاتق الدولة في سبيل  -
أ
تخفيف اال

دائها لمهماتها 
أ
و ا

أ
المختلفة سواء الصحية التعليمية الثقافية ا

 االجتماعية منها.

يؤدي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية إلى تعظيم  -

همية المساهمة العادلة 
أ
عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات با

 في تحمل التكاليف االجتماعية والبيئية بالموازاة مع الدولة.

لبيئية المشاركة في إيجاد حلول للمشكالت ا -

واالجتماعية والمساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على 

البطالة وغيرها من المساهمات التي تجد الدولة نفسها غير 

عبائها جميعا.
أ
 قادرة على القيام با

المشاركة في التطور التكنولوجي وغيره من المجاالت  -

عبائها بعيدا
أ
عن  التي تجد الدولة نفسها غير قادرة على القيام با

 15تحمل المؤسسات االقتصادية دورها في االقتصاد الوطن.

بعاد المسؤولية االجتماعية
أ
 ا

هم التصنيفات  Carrollتصنيف الباحث " د  يع
أ
"من ا

ربعة 
أ
بعاد المسؤولية االجتماعية حيث يشير إلى جوهرها با

أ
ال

بعاد رئيسية تتمثل في: البعد 
أ
البعد القانوني، و االقتصادي،ا

خالقي،و
أ
 والبعد اإلنساني )الخير( البعد اال

 ـ البعد االقتصادي:)المسؤولية االقتصادية( 
أ
 ا

يستند هذا البعد إلى مبادئ المنافسة النزيهة والتطور  

التكنولوجي ويشتمل على مجموعة من عناصر المسؤولية 

ن تؤخذ في إطار احترام قواعد المنافسة 
أ
االجتماعية يجب ا

العادلة والحرة واالستفادة التامة من التطور التكنولوجي بما 

افعة يخدم المجتمع وال يلحق ضررا بالبيئة حتى تكون ن

ن المؤسسة وحدة اقتصادية 16ومجدية اقتصاديا
أ
، وباعتبار ا

ساسية في
أ
ن تقوم بإنتاج سلع  ا

أ
المجتمع فمن الضروري ا

 17وخدمات مطلوبة من المجتمع مع تحقيق الربح.

 ب ـ البعد القانوني:)المسؤولية القانونية(  

هذه المسؤولية عادة ما تحددها الحكومات بقوانين 

نشطتها، 
أ
دائها ال

أ
ن ال تخرقها المؤسسة في ظل ا

أ
نظمة يجب ا

أ
وا

ويتمثل هذا البعد في تقيد إدارة المؤسسة بهذه القوانين 

نظمة والتشريعات مع ضمان االلتزام 
أ
بالسلوك واللوائح واال

طرافو 18اجتماعيا. المقبول
أ
 ذات حق المساءلة، وهو حق اال

 19العالقة في طلب توضيحات من المسيرين.

خالقي-ج 
أ
 البعد اال

خالقية 
أ
 في تحليله إلى المبادئ اال

أ
يستند هذا المبدا

عراف والقيم االجتماعية من خالل ضرورة 
أ
التي تك فلها اال

خالقية في  البيئة،حماية 
أ
احترام حقوق اإلنسان والجوانب اال

لسائدة في المجتمع االستهالك، واحترام العادات والتقاليد ا

ن 
أ
وتقديم ما يتوافق معها من منتجات، وعلى المؤسسة ا

عمالها ضمن قواعد وضوابط هذه القيم والتي تحدد 
أ
تمارس ا

 20السلوك المقبول في المجتمع.

نسانية() ي الخير  البعد-د  المسؤولية االإ

وهو التزام المؤسسة طواعية بخدمة المجتمع وتحقيق 

فراده منالرفاه 
أ
خالل حل المشاكل االجتماعية وتحسين  ال

 21جوانب الحياة ودعم القضايا البيئية.

طار المنهجي للدراسة  االإ

 منهج الدراسة

الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي  بالنسبة لمنهج

هالتحليلي الذي نع مناسبا لطبيعة الموضوع الذي يهدف في  د 

ولى إلى جمع المعلومات الكافية 
أ
المتعلقة مرحلته اال

 التعرف على الخصائص التي تميزهاو االجتماعية بالمسؤولية

بعادهاو
أ
المنافع التي تعود بها على و مجاالتهاو الوقوف على ا

ما في 
أ
المؤسسة بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها.ا

المرحلة الثانية فتتمثل في تحليل البيانات التي تم جمعها من 

داة المقابلة
أ
يتم اك تشاف العالقة بين على ضوء ذلك و ا

 المتغيرات.
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 تهاعينو الدراسةمجتمع 

ينمثل مجتمع دراستنا هذه في عمال مؤسسة اوريدو 

المقابلة مع  إجراءالمجتمع وصعوبة  نظرا التساع حجم هذاو

 .تم اختيار عينة من هذا المجتمعكل مفرداته 

نسب استخدامها في مثل دراستنا هذه هي و
أ
العينة اال

 القصدية.العينة 

مؤسسة الدارسة في المسؤولين داخل  وتمثلت عينة

ooredoo باستجوابهم من خالل المقابلة لتشخيص  وذلك

المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والمتمثلين في: المكلف 

 بالعالقات العامة، مدير الموارد البشرية في المؤسسة. 

دوات جمع البيانات
أ
 ا

دوات لجمع البيانات
أ
شرط رئيس لكل  ان االستعانة با

ن المشكلة التي 
أ
خذ الصيغة العلمية، كما ا

أ
بحث حتى يا

التساؤالت العلمية هي التي و طبيعة الفروضو يطرحها البحث

داة المناسبة.و تحدد
أ
 24تتحكم في اختيار الباحث لال

ن
أ
موضوع الدراسة يندرج ضمن البحوث  وبما ا

نسب  المقابلة باعتبارهاالوصفية فقد جاء االعتماد على 
أ
اال

 منهجها. ب للدراسة

طار التطبيقي للدراسة  االإ

سئلة المقابلة
أ
 تحليل ا

ول:
أ
اجتماعيا  ooredooالتزام مؤسسة  المحور اال

 نحو مواردها البشرية

من ooredoo: هل تحرص مؤسسة 1س
أ
 على توفير اال

 السالمة المهنية لعمالها؟و

تعمل وفق نظام متكامل لضمان  تنامؤسس إن   :1ج

من
أ
هذا من اجل توفير مكان و السالمة المهنية لعمالهاو اال

منعمل 
آ
في هذا اإلطار تسعى مؤسستنا إلى توعية و صحيو ا

مراضو إطاراتها
أ
الحوادث التي و عمالها للوقاية من مختلف اال

نيمكن 
أ
و خارجه.  ا

أ
 يتعرضوا لها سواء داخل مكان العمل ا

متكافئة  افرص ooredoo: هل تمنح مؤسسة 2س

للعاملين فيها للخضوع إلى برنامج تكويني لتطوير مهارات 

 العاملين فيها؟

ك ثر من  ooredooمؤسسة  تسجل :2ج
أ
لف  100ا

أ
ا

 ماليير حيث  7رصدت لذلك و  ساعة تكوين
أ
ن الشركة قائمة ا

 % في المائة على الك فاءات الجزائرية وهذا فخر لنا. 99بنسبة 

ك ثيرة لتنمية مسار المهني  تقدم فرصفالمؤسسة  

يؤكده ذلك التقدير والجوائز التي تقدمها  وهذا ما للعاملين

هذا ما صرح بهم سؤول العالقات و الشركة لمن يستحقها

ت العمل مع 
أ
ربع مرات منذ بدا

أ
العامة "وقد تمت ترقيتي ا

Ooredoo  وخالل تلك الفترة عملت مع إطارات لديهم خبرات

ت والتي ساعدتني بصورة كبيرة واسعة في مختلف القطاعا

تقدر  Ooredooلكسب الك ثير من الخبرة القيمة إن إدارة 

هم مكونات الشركة ومعاملتهم لنا تؤكد 
أ
موظفيها كونهم من ا

 ذلك ".

: هل تمتلك امتيازات خارج نطاق العمل 3س

 لتحسين نوعية حياة الموظفين؟

بتقديم امتيازات لعمالها  ooredooتهتم مؤسسة  :3ج

مين خارج نطاق العمل ك 
أ
 واعتماد الصحي،توفير خدمات التا

ت لكل وتقدير وتقديم نمط الك فاءات
آ
عامل يقدم ما هو  مكافا

فضل
أ
المسابقات كمسابقة و إلى الرحالت، وجديد، باإلضافة ا

ت السنوية. والعمرة باإلضافة الحج
آ
 إلى المكافا

خذ المؤسسة مصالح4س
أ
اقتراحات و : هل تا

 الموظفين بعين االعتبار في عملية صنع قرار المؤسسة؟

 تعتبر مصالح المواطنين الهدف  :4ج
أ
ساسي اال

هدف تحقيق الربح الذي تسعى المؤسسة  ويتساوى مع

اخذ اقتراحاتهم بعين االعتبار في عملية صنع و للوصول إليه

 المشاركة في اتخاذ القرار. 
أ
 القرار حيث تعتمد مبدا

 يلتحلو نقد

دبيات المسؤولية االجتماعية لمنظمات 
أ
جمعت ا

أ
ا

عمال 
أ
 اال

أ
ن التزام المؤسسة تجاه عمالها يكمن ضمن عدة ا

ول هذه و مؤشرات
أ
السالمة المهنية و الصحة المؤشرات: مراعاةا

خيرة تتضمنهذه و تجاه العاملين
أ
عناصر رئيسية تعتبر  اال

 وهي:المحور الرئيس في للعمل 

 اتخاذ مجموعة من اإلجراءات واالحتياطات ضرورة-1

منة خالية من  الوقائية-2
آ
 المخاطر.إليجاد بيئة ا
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تطبيق اإلجراءات على اختالف فائتها  ضرورة-3

 الصحية واالجتماعية، التربوية والتقنية 

التمسك بطابع الوقاية لتلك اإلجراءات  ضرورة-4

 ببات لتكون موجهة نحو الحماية والوقاية من ح دوث المس

ي يكون التطبيق قبل وليس بعد 
أ
للحوادث والمخاطر، ا

 25حدوث الحوادث.

العاملين فيما  اتجاه ooredooالتزام مؤسسة  وقد جاء

 ooredooالسالمة المهنية بحصول مؤسسة و تعلق بالصحة

على شهادة االعتماد في المعايير الدولية الرئيسية المتعلقة 

من المعلومات، 
أ
بالجودة والصحة المهنية والسالمة والبيئة وا

 العالمية لالعتماد والجودة. Bureau Veritasمن قبل شركة 

بتوفير بيئة  Ooredooيبرهن هذا اإلنجاز على التزام 

على المعايير الدولية،
أ
منة وفق ا

آ
سالمة موظفيها  انو عمل ا

ولوياتها". 
أ
تي في مقدمة ا

أ
 تا

 يةرفاهو  متيقنة بان صحة ooredooومؤسسة 

 االموظفين مهم
أ
داءات االقتصادية للمؤسسة حيث ن لضمان اال

ولى ل " ترقية  اشريك ooredooكانت مؤسسة 
أ
في الندوة اال

في المؤسسة" التي وضعت شعار" لتصبح  يةالرفاه والصحة

معتمدة على و مؤسسة صحة مسؤولة" مثمنة العامل البشري 

بى من خاللها إلى منح بيئة تهتم 
أ
مبادرة مسؤولة اجتماعيا تا

بعدة مزايا و رفاه العمال من خالل وضع مناخ سليمو  بصحة

 اجتماعية.

ما فيما يخص مؤشر التزام المؤسسة بتكوين
أ
تطوير و ا

على االستثمار في  ooredooين فيها فقد التزم المتعامل العامل

هبجعله محور اهتمامه عبر السنوات  و العامل البشري   عد 

سمال المؤسسة التي رصدت ميزانية خاصة للتكون تفوق 
أ
 7را

 3250رصيد بشري فاق ال و  مرات المعايير المتعامل بها،

لف  100موظفا استفادوا من تكوين تقني عالي المستوى عبر 
أ
ا

لفائدة الموظفين وحتى اإلعالميين   2015ساعة تكوين سنة 

الذين خصوا برعاية واهتمام واسعين من قبل المتعامل، 

فض ل الموظفي ن لتلبي ة إس تراتيجية 
أ
ولضم ان حصوله ا عل ى ا

Ooredoo  واصل ت الش ركة االس تثمار بش كل كبي  ر ف  ي ،

وظف  ي اإلدارة الوس  طى موظفيه  ا. قام  ت الش  ركة بإرس  ال م

عم ال مرموق ة ف ي فرنس ا 
أ
والعلي ا المميزي ن إل ى م دارس إدارة ا

 والجزائ ر لدع م تطوره م العمل ي الكل ي. 

ثمرت سياسة التكوين قوة بشرية يعول عليها  
أ
وا

إلقحام خدمة الجيل الرابع في السوق بعد نجاح مستحق في 

كب
أ
ر عدد من المشتركين بسط الجيل الثالث الذي شد إليه ا

 مليون مشترك. 13فاق الخمسة ماليين من مجمل 

ما “ هندريك كاستيل:وخالل ندوة صحفية، صرح 

 
أ
صنع في “يهمنا من خالل تكوين موظفينا، تكريس مبدا

يضا سيساهم في ”الجزائر
أ
ن تكوين العمال ا

أ
، ونحن نعتبر ا

حدا من الموظفين، 
أ
، لذلك لن نستثني ا

أ
تحقيق هذا المبدا

 ”.سيخضعون جميعهم للتكوين ooredooعامل ب  3000ف 

تالتهتم 
آ
امتيازات للعاملين و مؤسسة بتقديم مكافا

غير المباشرة و منافع المباشرةالو التي تتمثل في مجمل المزايا

 التي تمنحها المنظمة للعاملين لغرض زيادة والئهم لها

 تنمية روح اإلبداع لديهمو كذلك تطوير قدراتهمو  التزامهمو

داءو
أ
 26االستجابة.و بما ينعكس بنتائج ايجابية على اال

ن تقر  فالمؤسسة 
أ
هم الذي يسهم في تحقيق الريادة  ا

أ
العامل اال

ذلك و ن. ولذلك تسعى إلى توفير لهم ما يرضيهم.وهو الموظف

 سياسة الباب المفتوح بين اإلدارة العليا للمؤسسة باتباع

  والموظفين والحرص
أ
دون و جواء وديةعلى التفاعل بينهم في ا

ضرورة توفير التسهيالت الالزمة لتطبيق هذه المنهجية و تكلف

للقاء الموظفين من كافة فائتهم الوظيفية مع اإلدارة واالستماع 

 
أ
إلى مطالبهم ومالحظاتهم ورصد احتياجاتهم ترجمة لمبدا

التعامل بشفافية الذي دعت إليه مبادئ االلتزام االجتماعي 

 تجاه الموظفين.

نيؤكد على  و ما
أ
هي مؤسسة ooredooمؤسسة  ا

ها مكانة مهمة من بين  ؤمسؤولة اجتماعيا تجاه موظفيها  اعتال

حسن المشغلين في الجزائر لسنة 
أ
في إطار برنامج   2015ا

Best Places to work   مريكي
أ
سس من قبل المعهد اال

أ
الذي ا

mpaniesBest Co ُتوفر الُمحفزة التي المؤسسات ُيبرز  والذي  

فضل 
أ
مؤسسة     ُممثلي  إلى الجائزة  تسليم  تم و للعمل  جو  ا

 Ooredoo    في  الخبراء من  متميزة  مجموعة بحضور

فضل مؤسسة جائزة  ُتشكل و البشرية، الموارد  مجال 
أ
  ا

" 2015 لسنة الجزائر في ُمشغلة"

بذلها  التي  المجهودات  وُيكافئ  المؤسسة المتياز اعترافا 

 Ooredoo العمل  ظروف و المؤسسة يخص ثقافة فيما

 العمال. لجميع و لإلطارات   يمنحها التي   التنمية وفرص  
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 المحور الثاني: التزام المؤسسة اتجاه زبائنها

ن ooredooتسعى مؤسسة  : هل1س
أ
تكون  ال

 جودة مالئمة الحتياجات زبائنها؟  منتجاتها ذات

كيد غايتنا هي إرضاء الزبون بمنتجات  :1ج
أ
نعم بالتا

 لك ثير من الجهد وبذالبجودة  وتطلعاته متطلباتهو تتوافق

حسن و
أ
الخدمات و وبعد المستوياتالنشاطات في تقديم ا

ولوياتها
أ
مراعاة كل ما يحتاجه وما و للمستهلك ووضعه من ا

فضلتقديم ما هو و يهمه
أ
حسن استطاعت مؤسستنا من و ا

أ
ا

هذا من خالل تقديم منتوج و 19001الظفر بمواصفة االيزو 

 جودة عالية. يذ

خذ مؤسسة 2س
أ
بعين االعتبار  ooredoo: هل تا

 فيما يخص منتجاتها؟ وشكاوى زبائنها مقترحات

 المؤسسة تهتم بدراسة احتياجات الزبون: 2ج

االضطالع بها في مختلف و العمل على تكييفها في المنتجو

تعديله بما يتوافق مع ما و العمل على تطوير المنتجو خدماتها

إلى استمرار عالقتها  الزبون، وتسعى المؤسسةيتطلع إليه 

حيث تتيح لهم  مشاكلهم،حل مختلف و الجيدة مع عمالئها

 انتقاداتهم،حتى و اهتماماتهمو فرصة طرح انشغاالتهم

تسعى و المجتمع الذي تعيش فيه باعتبارها نسقا مفتوحا على

نشطتهاو تحقيق التكاملو دائما إلى االندماج
أ
 التنسيق بين ا

هداف المجتمعو منتجاتهاو
أ
 ما يتطلع إليه الزبون.و بين ا

الرسائل الترويجية تكون وفق إستراتيجية  : هل3س

و الخدمة 
أ
تراعي فيها المؤسسة مطابقة هذه الرسائل للمنتج ا

 المقدمة؟

المؤسسة تلتزم بالشفافية والنزاهة في الترويج  إن :3ج

جل كسب ثقة عمالئها وإدامة 
أ
على منتجاتها وذلك من ا

عالقتها معهم، حيث تعكس الرسائل الترويجية على منتجاتها 

مائة بالمائة الخصائص الفعلية للمنتج والذي يمتاز حقيقة 

 .البيئية الزبائن واالعتباراتالحتياجات  بالجودة ومالئمتها

إلى التواجد الدائم  ooredoo: هل تسعى مؤسسة 4س

 حل مشكالت الزبائن؟ و لتوفير اإلرشادات

 بتقديم اإلرشادات ooredooتقوم مؤسسة  :4ج

حل المشاكل، حيث يمكن و اإلجابات عن االنشغاالتو

 ooredooللزبائن االتصال بمصلحة الزبائن لمؤسسة 

فراد 333بتشكيل الرقم 
أ
بالنسبة  330تشكيل رقم و لال

حسن بانشغاالتهم
أ
جل التك فل بشكل ا

أ
 للمؤسسات هذا من ا

 24/24طلباتهم حيث تبقى هذه المصلحة تحت تصرفهم و

 ساعة

 تحليل و نقد

لالتصاالت بحصول على  ooredooتمكنت مؤسسة 

ول شركة اتصاالت تنجح  iso 9001شهادة 
أ
للجودة لتصبح ا

حدثتنفيذ و باستكمال
أ
معايير الجودة العالمية بفضل  ا

حيث  ooredooموظفي و االلتزام المهني من قبل إدارة

ينعكس هذا االنجاز المهم على سالسة سير العمل في مختلف 

قطاعات المؤسسة مما يضمن جودة الخدمات المقدمة لعمالء 

 ooredooيبرز بعد الجودة جليا في المتعامل و المنظمة.

بالتطابق مع المعايير  الصوتجودة نقل الذي تميزت و

شبكات الهاتف و الخاصة بشبكات الهاتف الثابتو الدولية

خذ في الحسبان النقاط التالية: معادلة 
أ
النقال ،و التي تا

االتصال، إعدادات الصدى، الثبات، الضوضاء باإلضافة إلى 

جودة النقل الرقمي  حيث تطابقت جودة النقل االلك تروني مع 

الخاص باالتحاد  G.821و 1996سخة ن   G.826توصيات 

لتعزي  ز  27التي تحدد جودة االتصاالت.و العالمي لالتصاالت 

الجزائ  ر اس  تثمرت الش  ركة بق  وة ف ي ش بك تها،  Ooredooنم  و 

باإلضافة إل ى التركي ز عل ى تلبي ة متطلب ات عمالئها م ن خالل 

س 
أ
باب نجاح العدي د م ن مب ادرات البح ث حيث تعود بعض ا

Ooredoo  الجزائر إلى مواصلة إستراتيجيتها القائم ة عل ى تلبي ة

بجم ع  2013متطلب ات العمي ل. حي ث قام ت الش ركة من ذ 

معلوم ات مفصل ة ع ن مس توى رض ا العمالء وتجربته م 

وتوقعاته  م، م  ن خالل دراس  ات اس  تقصائية دوري  ة لتوجي  ه 

بالش  كل المناس  ب لضمان جودة إس  تراتيجية الش  ركة 

 2015ف  ي ع  ام و المنتجات التي تقدم في السوق.و الخدمات

قام  ت الش  ركة بتحس  ين مس  توى دراس  ة الس وق باس تخدام 

ك ث ر تط وًرا مم ا س مح بمتابع ة رض ا العمالء ف  ي 
أ
تكنولوجي ا ا

 وقته  ا.

الجديدة العروض سواء و المنتجات لتعريف بهذهلو

خرى قديمة منها تقوم المؤسسة 
أ
و لفت نظر العمالء إلى ا

أ
منها ا

ساليب ترويجية مختلفة تراعي فيها المؤسسة الوضوح 
أ
باعتماد ا

يعود و مطابقة هذه الرسائل مع ما تقدمه من منتجاتو الصدق
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نوعية رسائلها و السبب في ذلك الهتمام المؤسسة بجودة

إعداد رات كبيرة على خب ذويالترويجية بتكليف متخصصين 

 هذا بهدف تجسيد التزامها االجتماعي تجاه زبائنهاو رسائلها

تعتمد في ذلك المؤسسة على و ربط عالقات ثقة معهم.و 

خبراتها بما يحقق ثقة العميل و منهجية تسخير طاقاتها

احتياجاته و باالنضمام إليها حيث تقف على كافة استفساراته

يل تقديم الخدمة المتميزة التي االهتمام البالغ في سبو بسعي

حرصا منها على ذلك خصصت رقم لمركز و ،يرجوها العميل

اتصال خدمة العمالء عبر فريق عمل متخصص تسعى من 

فضل الحلول
أ
اإلرشادات لتحقيق اعلي و خالله إلى تقديم ا

 درجات الرضي لديه. 

المحور الثالث: التزام المؤسسة اتجاه المجتمع 

 المحلي 

عمال الخيرية  ooredoo تهتم مؤسسة : هل1س
أ
باال

فراد المجتمع الذي تنشط فيه؟
أ
 لصالح ا

نشطة  إن :1ج
أ
المؤسسة تهتم ك ثيرا بهذا النوع من اال

مواال
أ
نها تنفق ا

أ
ذلك حسب و كبير الخيرية بدرجة كبيرة حيث ا

نشطة  وعلى مثلفيه، تنشط  مجتمعاحتياجات كل 
أ
هذه اال

طفال  ةزيار  رمضان،ك قفة 
أ
وهي المبادرة  بالمستشفيات،لال

طفال،
أ
فتحت مؤسسة و التضامنية التي ُتضاف لصالح اال

Ooredoo مطاعم مقراتها بالجزائر العاصمة ووهران 

 قسنطينة لتقديم وجبات إفطار للصائمين.و

خلق فرص في  ooredooهل تساهم مؤسسة  :2س

 التقليل من مشكلة البطالة في المجتمع؟و عمل

هودات كبيرة في جبم ooredooتقوم مؤسسة : 2ج

وقروض في  شهادات منحكإطار التقليل من مشكلة البطالة 

إطار ميكانيزمات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

(ANSEJ) ( والوكالة الوطنية للتشغيلANEM،)  لخلق(

 مؤسسات عائلية والمساهمة بذلك في التنمية بالمنطقة،

توفير العمل كصالون و تنظيم صالونات لدعم المواهبو

نوفمبر  27و 26يومي  والعمل بمدينة سطيف المواهب

2009 . 

هل تقوم المؤسسة بالمساهمة في المشاريع  :3س

وسائل الرعاية الصحية،  )توفيرالتنموية للمجتمع المحلي 

نشطة الثقافية، التعليم...(؟
أ
 برامج اإلسكان، اال

طلقت مؤسسة  :3ج 
أ
عيادات صحية  ooredooا

متنقلة توفر رعاية الصحية في المناطق الريفية، باإلضافة عقد 

شركات مع العديد من الجمعيات والتنظيمات على غرار 

ثمرت الشراكة معها 
أ
" لتي ا

أ
مية "اقرا

أ
الجمعية الجزائرية لمحو اال

مية عبر واليات جيجل، الخروب، 
أ
تجهيز وفتح مراكز لمحو اال

المؤسسة جهودها في دعم واصلت و  ورڤلة،و  قسنطينة

ه عبر العديد من مشاريع المسؤولية ئإثراو المجتمع المحلي

كان ت الش ركة الراع ي  2016االجتماعية المتنوعة فخالل عام 

الذهب ي والش ريك التكنولوج ي للنهائ  ي الثال  ث م  ن مس  ابقة 

،والت  ي تدع  م  AMCالتح  دي العرب  ي لتطبيق  ات الج  وال 

ش  اريع الريادي  ة للش  باب، والمش  اريع الناش  ئة وتطبيق  ات الم

الج  وال المبتك  رة ف  ي ع  دة قطاع  ات، مث  ل الصح  ة، 

عمال االجتماعي  ة.و  والتعلي  م،
أ
 ري  ادة اال

نشطة التي  تهتم ooredooهل مؤسسة : 4س
أ
برعاية اال

 تسهم في تعزيز موارد المجتمع المحلي؟

حداثبرعاية  ooredoo : قامت4ج 
أ
 المختلفة عديد اال

 منها على سبيل الذكر وليس الحصر:و المتنوعةو

رعاية الفرق الرياضية )شبيبة القبائل، شبيبة - 

هلي 
أ
 الخ(. البرج.بجاية، شباب بلوزداد، مولودية العلمة، ا

سبوع الوطني للقر  -
أ
 رعاية اال

آ
اإليمان ن الكريم بدار ا

 2009مارس 18

رعاية الصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية  -

ك توبر  21المحلية في 
أ
 بقصر المعارض بمدينة وهران. 2011ا

الرعاية الحصرية للصالون الدولي للك تاب بالعاصمة  -

ك توبر  10إلى  1من 
أ
 .2011ا

مساهمة منها إلثراء ثقافة السياحة الداخلية، قامت  -

 2و 1مؤسسة اوريدو برعاية منتدى السياحة والسفر يومي 

 بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة. 2009ديسمبر 

- ooredoo  سرع
أ
حمر ا

أ
الراعي الرسمي للقميص اال

( GTACالدراجات ) الكبرى لسباقدراج )لدورة الجزائر 

 برعايتها للسنة الرابعة على التوالي.تقوم اوريدو و ،2016
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 the island byاوريدو الراعي الرسمي لجزيرة  -

ooredooيامبالنادي البحري بميناء الجزائر  المتواجدة
أ
شهر  ا

 رمضان.

احتفاال بالعطلة المدرسية وبفصل الربيع، كانت  -

ooredoo الترفيه و الراعي الذهبي لصالون التسليةMegaland   

 في طبعته السادسة. 

- ooredoo  الراعي الرسمي لالتحادية الجزائرية

شخاص و لرياضة المعاقين،
أ
شريك الفيدرالية الجزائرية لال

 FAPHذوي اإلعاقة 

نشطة التي 
أ
المالحظ من خالل هذه اال

قد شملت جميع مجاالت الرعاية،  ooredooترعاها

طفال،  بما فيواستهدفت بذلك كل فائت المجتمع 
أ
ذلك اال

ذوي االحتياجات الخاصة. وهذا ما تبرهن عليه المبالغ التي 

على الرعاية إذ جعلتها تتصدر سوق الرعاية  ooredooتنفقها 

 28في القطاع الذي تنشط فيه.

 التحليلو النقد

ال في  Ooredooمؤسسة  نإ عضو فع 

نها  الجزائري، المجتمع
أ
في كل جانب  تضع المجتمعحيث ا

سرهمو من جوانب عملها بداية من موظفيها
أ
صوال إلى و ا

فراد المجتمعو العمالء
أ
نواعها و ا

أ
المؤسسات على اختالف ا

وسع. ولذالك  ...،اجتماعية، دينية 
أ
التي تشكل المجتمع اال

ثر اإليجابي على المدى  تحرص على Ooredooفإن 
أ
ترك اال

ن للمحتاجين من البعيد في حياة الناس من خالل تقديم العو

فراد المجتمع ومساعدة المؤسسات والجمعيات الخيرية 
أ
ا

 والتطوعية، الخاصة منها والحكومية.

عمال
أ
ساس في التزام الخيرية ال وتمثل اال

أ
حجر اال

بمسؤوليتها االجتماعية تجاهه، حيث  ooredooمؤسسة 

برزها الش راكة 
أ
عمال الخيرية من ا

أ
ساهمت في عديد اال

حمر الجزائ  ري. 
أ
المس تمرة من ذ عق د م ن الزم ن م ع الهالل اال

طلق  ت  خ  الل ش  راك تهاوم  ن 
أ
م  ع مؤسس  ة لي  و ميس  ي، ا

Ooredoo  الد، كم ا الجزائ  ر عي  ادات   طبي ة متحرك ة جن وب الب

مول ت ورش ات عم ل للتوعي ة ف ي إقلي م جيج ل الواق ع ف ي ش رق 

نه ا نف ذت العدي د م ن المش اريع بالتع اون 
أ
الجزائ ر، ً فض ال ع ن ا

رك زت  2015م ع االتح اد الوطن ي للمعاقي ن الجزائريي ن. وخ ال 

ضافة اس ت الب الد عب رالش ركة عل ى دع م الثقاف ة الريادي ة ف ي 

طفال قواع د البرمج ة
أ
الروبوتيك س و ورش عم ل لتعلي م اال

طنا من المواد  35بالتع اون م ع منظم ة ديف و. كما وزعت 

الغذائية على المعوزين طوال شهر رمضان الفضيل، كما 

طفال في 
أ
نظمت حملة للتبرع بالدم وقامت بزيارات إلى اال

نحاء الجزائر.
أ
 المستشفيات في ا

إلى دفع عجلة التنمية االجتماعية  وتهدف المؤسسة

وسائل  )توفيرللمجتمع المحلي عبر تعزيز المشاريع التنموية 

نشطة الثقافية،  الصحية،الرعاية 
أ
برامج اإلسكان، اال

فراد، فخالل عام 
أ
كانت  2016التعليم...(، بغية إثراء حياة اال

 الشريك التكنولوج ي للنهائ  ي الثال  ث م  ن مس  ابقة التح  دي

والت  ي تدع  م المش  اريع  AMCالعرب  ي لتطبيق  ات الج  وال 

الريادي  ة للش  باب، والمش  اريع الناش  ئة وتطبيق  ات الج  وال 

 المبتك  رة ف  ي ع  دة قطاع  ات، مث  ل الصح  ة، والتعلي  م،

عمال االجتماعي  ة.و 
أ
 29ري  ادة اال

التقليل من مشكلة و في الشباب ويعتبر االستثمار

ولوياتالبطالة. من
أ
 االجتماعية حيثمسؤوليتها و المؤسسة ا

فرادتقوم المؤسسة بتوفير مناصب عمل 
أ
المجتمع الذي  ال

 التنقيذية،و اإلداريةتنشط فيه، وذلك على كافة المستويات 

تعمل على االستفادة من مختلف الطاقات البشرية في و

سواء في  المتخصصةوالك فاءات مجاالت الموارد البشرية

لي
آ
تعمل على توفي و غيرهم،و اإلدارة، التسويق، اإلعالماال

 لتطوير ك فاءتهم من خالل مختلف التربصات اإلمكاناتكل 

تولي المؤسسة اهتماما بالغا و .التكوينيةو التدريبية الدوراتو

 المتربصين و بطالب الجامعات

من الراعين لرئيسين لعديد  ooredooوتعتبر مؤسسة

نشطة والفعالياتمن 
أ
الرياضية والثقافية واالجتماعية  اال

 من ش واالقتصادية التي
أ
المجتمع نها تعزيز مختلف موارد ا

 المسؤولية االجتماعية. إطارفي

داء البيئي لمؤسسة 
أ
 ooredooالمحور الرابع: اال

ثار البيئية  ooredooهل تقوم مؤسسة : 1س
آ
بتقييم اال

ي مشروع؟
أ
 قبل اعتماد ا

ثار  التقليل ooredooتحاول مؤسسة  :1ج
آ
من اال

االعتماد على جهات مستقلة للقيام بقياسات اإلشعاع ب البيئية
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في فترات متباعدة، مع تدريب كوادر علمية لمواكبة التغير 

مع  المؤسسة باالشتراكتسعى و ،والقيام بالقياسات الالزمة

سلوبتطوير  إلى commscopeكومسكوب مؤسسة 
أ
جديد  ا

من الطاقة  50لبناء شبكات االتصاالت يسهم في خفض 

حال مناسبا من الناحية و الالزمة مما يشكل خفضا في التكلفة

 البيئية.

ترعى  إدارةعلى  ooredooمؤسسة  توفرتهل : 2س

 شؤون البيئة؟

 حد كبير إلىبالبيئة  ooredooتهتم مؤسسة  :2ج

خاصة ترعى شؤون البيئة بل  إدارةلكن المؤسسة ليس بها و

 هذا يدخل ضمان نشاط قسم العالقات العامة في المؤسسة.

و تشارك بحمالت  ooredooهل تقوم منظمة : 3س
أ
ا

 التوعية للحفاظ على البيئة؟

هميةتولي مؤسستنا  :3ج
أ
 كبيرة بالتوعية البيئة ا

نشطةتساهم على مر السنوات بمختلف و
أ
لحماية البيئة  اال

حيث شاركت في الطبعة التاسعة لعملية " حديقة المالئكة" 

طلقتالتي و المتمثلة في عملية كبيرة للتشجير
أ
من قبل  ا

المديرية العامة للغابات بمناسبة اليوم و الجزائرية اإلذاعة

التي و العالمي للغابات. كما شاركت في عملية تنظيف الشواطئ

طلق
أ
 إلىالتي تهدف من خاللها و لبحر"" منظفي اعليها اسم  ا

 الساحل.و تحسين المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة

 تحليلو نقد

تحاول من  إجراءاتتعتمد  ooredooن مؤسسة إ

داء : خاللها تحقيق هدفين رئيسين هما
أ
االرتقاء بمستوى اال

البيئي، والوصول إلى صورة المؤسسة المسؤولة بيئيا، 

من خالل خطة تحتوي إجراءات ن ان الهدفاويتحقق هذ

داء البيئي من جهة واالستثمار في هذه اإلجراءات 
أ
تحسين اال

 -.اتهإلبراز صورة المؤسسة التي تحترم البيئة وتحافظ على جود

دا
أ
ها البيئي من خالل ئترجمت المؤسسة رغبتها في تحسين ا

 تقييمبمختلف الوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك، بدءا  
أ
ثر ا

نشطتها التي 
أ
التقليل قدر و تهدد البيئة التي تنشط فيها

ثار
آ
 من ooredooمؤسسة خلو رغم  البيئية اإلمكان من اال

إدارة خاصة تراعى شؤون البيئة وهذا يمكن تفسيره بطبيعة 

 منتوج المؤسسة الخدمي.

لدعم سياسة المؤسسة البيئية تقوم بدورها بدعم و 

صدقاء جمعيات حماية البيئة ومن ذلك 
أ
 ."البيئة"جمعية ا

داة وضعية المؤسسة باستخدام  تحليل-2
أ
 swotا

 بعد 
أ
سوف نوضح  ،ooredooن تعرفنا على مؤسسة ا

داة و في جدول تحليل
أ
تقييم لوضعية المؤسسة باستخدام ا

التشخيص سوف يساعدنا في  هذا swotالتحليل الرباعي 

ضعفها، نقاط و ى نقاط قوة المؤسسةالتعرف مبدئيا عل

 التي تواجهها المؤسسة.التهديدات و الفرصو
 تشخيص نقاط الضعف تشخيص نقاط القوة

 قيمة للعالمة التجارية.و نمو قوي -
ى عدد عل ooredooفر مؤسسة اوتت -

خبرة  البشرية ذاتمعتبر من الموارد 
 .تطويرهم كبيرة، وتسعى إلى

فضل  -
أ
رائدة في السوق الجزائري كا

 عروض للخدمات مقارنة بمنافسيها
ك ثرهاو
أ
 .ا
سعار -
أ
 مناسبة ا
امتالك المؤسسة لموارد مالية  -

 معتبرة.
ول مؤسسة اتصاالت تطرح خدمة  -
أ
ا
4G في الجزائر 
مؤسسة تهتم بالمسؤولية االجتماعية  -

طراف المعينة 
أ
تجاه مختلف اال

 االجتماعي(. )التواصل
 isoحاصلة على شهادة  -

 للمسؤولية االجتماعية26000
االيزو للجودة  على شهادةحاصلة  -

iso19001 
الضخمة لمؤسسة  اإليرادات -

ooredoo 
 التواجد الدائم للمؤسسة

تغطية ضعيفة في بعض  -
 المناطق.

سعار خدمة الجيل  -
أ
ارتفاع ا

مقارنة بمنافسيها  رابعال
 djezzyكمؤسسة 

 لالتصاالت. 

 التهديدات الفرص
خدمات من الممكن ان  إطالق -

من ooredooتحدث ثورة لمؤسسة 
 خالل تجربة رقمية شاملة.

استثمار الفرص نقاط الضعف ومعالجة 
 إستراتيجيةاختيار بدائل و المتاحة

 لالستفادة من الفرص.
 
 

زيادة الحصص السوقية .-
 للشركات المنافسة

من الناحية االقتصادية في  -
ثرحال نزول االقتصاد 

أ
 تتا

 .ooredooمؤسسة 
ذواق -

أ
حاجات و تغير في ا
 المستهلكين 

التكنولوجيا المتغيرة  -
التي تحتاج الى و بسرعة

 استثمار مالي كبير.
االقتراب من مرحلة التشبع 

 في السوق.

 من إعداد الباحث المصدر:
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 نتائج الدراسة

سئلة المقابلة-
أ
 بها فيالتي قمنا  لقد تبين من تحليل ا

ن المسؤولية االجتماعية في  سطيف ooredooمؤسسة 
أ
ا

نشطة التي تسعى المؤسسة إلى إدماجها 
أ
هم اال

أ
المؤسسة من ا

ن تتجاوز تلك النظرة  ضمن ممارساتها، حيث
أ
نها استطاعت ا

أ
ا

هداف االقتصادية والتحول نحو 
أ
التقليدية المنحصرة في اال

طراف ذوي العالقة 
أ
المساهمة الفعالة في تحقيق الرفاهية لال

 الزبائن المتعاملين معها. معها خاصة منهم

همية بالغة  سطيف ooredooمؤسسة تولى و -
أ
ا

ذلك من خالل توفير الخدمات الالزمة و بمواردها البشرية

 من و رضاهم الوظيفيو  لتحسين جودة حياة العاملين
أ
جل ا

الذي يشجع على بذل المزيد من الجهد  العمل المناسب توفير

 السالمة المهنيةو بتطبيق نظام الصحةتسهر المؤسسة على 

ت وهذا نظرا لحساسية هذا و
آ
جور والمكافا

أ
االهتمام العالي باال

لة في الجانب من طرف العاملين وكذا حفاظا على اليد العام

 توفير برامج فعالة للتدريبو مثل هذا النوع من المؤسسات،

داء العاملين التطوير لزيادةو
أ
 الرفع من قدراتهم.و فعالية ا

ا نهتلبية مختلف احتياجات زبائتعمل المؤسسة على -

 المقدمة،ا تها وخدماتهتجانوعية في متب النتمام بجواهواال

ر المسؤولية هم والذي يعد جوهوكذا الصدق في التعامل مع

 نم مهم وإرضائها معتهاالجتماعية وذلك لضمان استمرار عالقا

خذ متطلبا
أ
 .م بعين االعتبارتهخالل ا

في ترقية المجتمع تساهم المؤسسة ولو بجزء بسيط  -

عمال الخيرية مثل قفة 
أ
رمضان، المحلي من خالل القيام باال

، دعم جمعيات بوالية سطيف العملو المواهب صالون

إضافة إلى دعم طالب  الخيرية،حماية البيئة والجمعيات 

ثناء 
أ
بالتالي نجد المؤسسة تسعى إلى و التربصات،الجامعات ا

االندماج في المجتمع كعضو نافع يسعى إلى التوفيق وإحداث 

هدافها االقتصادية
أ
هداف المجتمع من و التكامل مابين ا

أ
ا

خالل القيام بنشاط المسؤولية االجتماعية الذي يعتبر من 

نشطة التي تساهم في استمرار المؤسسة وتحسين 
أ
هم اال

أ
بين ا

 البعيد. صورتها على المدى

تسعى واضحة المعالم تنتهج المؤسسة سياسة بيئية  -

من خاللها إلى خدمة المجتمع والبيئة الطبيعية بالدرجة 

خذ بالطرق الناجعة للحفاظ على الموارد 
أ
ولى وذلك باال

أ
اال

خذ 
أ
الطبيعية والحد من التلوث والعمل على إنتاج منتجات تا

دعم و اتهابعين االعتبار الجوانب البيئية ضمن دورة حي

سلوك واعي  المؤسسة هوجمعيات حماية البيئة، فسلوك 

باالهتمامات البيئية وهذا ما تعكس اإلسهامات البيئية 

هذا و خاصة ترعى شؤون البيئة إدارةرغم غياب للمؤسسة 

يمكن اعتباره نقطة ضعف للمؤسسة يجب التركيز عليها لكي 

 المواطنة.تكمل صورة المؤسسة 

 خاتمة

المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية  لمث  ت

همية 
أ
موضوعا جديرا بالبحث والدراسة ويرجع ذلك إلى تعاظم ا

ية نزاعات 
أ
طراف المتعاملة مع المؤسسة وتفادي ا

أ
كسب ثقة اال

همية االندماج في المجتمع كعضو 
أ
قد تؤثر على صورتها، وكذا ا

هذا ستقرار من حيث يمكن االنافع يساهم في الحفاظ على 

داء المؤسسة وبالتالي الربح 
أ
النوع من المسؤولية من تحسين ا

وحماية البيئة وتحسين نوعية  جهة،على المدى البعيد من 

خرى. وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة 
أ
الحياة من جهة ا

للتعرف على مدى تطبيق المسؤولية االجتماعية في مؤسسة 

همية البالغة سطيف ooredooاالتصاالت 
أ
دركت اال

أ
،حيث ا

 خاصة،لاللتزام اتجاه المجتمع الذي تنشط فيه واتجاه زبائنها 

واتجاه حماية البيئة والحفاظ على مواردها من خالل اعتمادها 

 على مواصفات ومعايير عالمية في االلتزام.
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