مجلة العلوم االجتماعية سابقا

محكمة ،ومنبر معرفي ومنهجيُ ،يسهم في إثراء البحث العلمي
مجلة علمية دورية ِّ
والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة االجتماعية؛ وتهدف إلى:
 -1االرتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خالل البناء المنهجي للفكر
والممارسة البحثية.
 -2تحقيق التكامل المعرفي بين حقول المعرفة االجتماعية ومختلف المناهج البحثية.
 -3وصل الحركة العلمية في العلوم االجتماعية بالتنمية االجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية.
 -4إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم االجتماعية ،وتوجيهها نحو
افق العالمية.

 جمةل العلوم العلوم الاجامتعية سابقا -جمةل علمية دورية حممكة تصدر عن جامعة محمد ملني دابغني سطيف2
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تنشر مجلة العلوم االجتماعية ،االبحاث والدراسات العلمية ،الفكرية واالدبيـة في تخصصات العلوم اإلنسانية ،االجتماعية،
الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية ،االنجليزية ،او الفرنسية.
كما ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  2000كلمة.
 يشترط في المقاالت المقدمة للنشر ما يلي:
/1ان يكون المقال اصيال وجديدا ،لم يسبق نشره في نشريات اخرى مهما كانت ،ولم يسبق عرضه او المشاركة به في ندوة
او ملتقى علمي .واال يكون مستال من رسالة اكاديمية (ماجستير او دكـتوراه).
/2االلتزام باداب الحوار الهادف والنقد البناء ً
بعيدا عن التجريح.
/3اعتماد منهجية موحدة في ترتيب عناصر البحث وااللتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة (مبحث ،مطلب ،فرع،
اوال)...
 /4اال يقل عدد صفحات المقال عن  12صفحات وال يزيد عن  25صفحة ،بما فيها المصادر ،الهوامش ،الجداول والرسوم
ً
التوضيحية ،ويجب ان ترقم الصفحات ً
متسلسال.
ترقيما
/5ان يكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج " ،"Microsoft Wordومسجـال في قرص صلب.
/6هوامش الصفحة تكون كما يلي :يمين  03سم ،يسار  1.5سم ،راس الورقة  1.5سم ،اسفل الورقة  1.5سم ،حجم
الصفحة .cm 29.7 cmX21
/7تكـتب المادة العلمية العربية بخط من نوع  Traditional Arabicمقاسة  14بمسافة  21نقطة بين االسطر ،العنوان
الرئيسي  ،Traditional Arabic 14 Grasالعناوين الفرعية  ،Traditional Arabic 12 Grasاما الفرنسية او اإلنجليزية فتقدم بخط
من نوع Times New Romanمقاسة .12
 /8تتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد ذاته او في عددين متتالين لمؤلف واحد
 /9يراعى عند كـتابة المقال ما يلي:
 يجب ان يكون المقال ًخاليا من االخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان.
 االلتزام بقواعد ضبط الكـتابة من خالل: احترام مسافة بداية الفقرات ،وتجنب الفقرات والجمل الطويلة جدا. عدم ترك مسافة (فراغ) قبل عالمات الضبط المنفردة كالنقطة ( ).والفاصلة ( )،والنقطة الفاصلة (؛) والنقطتين ( ):وعالمةالتعجب (!) وعالمة االستفهام(؟) وترك مسافة بعدها إذا اتبعت بكلمة او نص ،وعدم ترك مسافة بعد الواو (و) التي تليها كلمة.
 ُي َت َج َّنب االختزال ما لم ُي َش ْر إلى ذلك. ُيذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي واسماء االعالم باللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة اإلنجليزية او الفرنسيةعند وروده اول مرةُ ،ويكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 يجب ان يراعى في االعمال المتضمنة لنصوص شعرية او ايات قرانية كريمة ،او اسماء اعالم ضبطها بالشكل وتخريجواالحاديث واالبيات الشعرية.
/10ان توضع الهوامش واإلحاالت والمراجع والمصادر في اخر المقال ،وبطريقة اإلدراج اال لي مع اتباع ترقيم تسلسلي حسب
ظهورها في النص( ،مراجع المقال هي فقط المراجع والمصادر المقتبس منها فعال) .ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:
*الك تب :إسم ولقب المؤلف ،عنوان الك تاب ،الجزء ،الترجمة (إن وجدت) ،الطبعة ،دار النشر (الناشر) ،مكان النشر،
وسنة النشر ،رقم الصفحة( .في حالة التاكد من عدم وجود البيانات الجوهرية اإلجبارية فقط (دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر)
على المؤلف اإلشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن) حسب الحالة.
* المقاالت :إسم ولقب المؤلف" ،عنوان المقال" ،عنوان المجلة( ،الجهة التي تصدر عنها) ،العدد ،الصفحة.
* البحوث المدرجة ضمن ك تاب :إسم ولقب المؤلف" ،عنوان المقال" ،ضمن كـتاب( :العنوان) ،المنسق العام (اسم من
اشرف على تجميع مادته العلمية) ،الجزء ،الطبعة ،دار النشر (الناشر) ،مكان النشر ،وسنة النشر ،رقم الصفحة.
* االطروحات والرسائل الجامعية :اسم الطالب ،عنوان االطروحة او المذكرة (تحته خط) ،بيان نوعها (دكـتوراه،
ماجستير) ،تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة ،تحديد السنة ،بيان حالة النشر (رسالة منشورة ،او غير
منشورة) ،الصفحة.
ر
* النصوص القانونية :بيان نوع النص (دستور ،قانون عضوي ،)....،رقمه ( ،)15/01المؤ خ في (ذكر اليوم والشهر
والسنة) ،موضوع النص (المتضمن كذا ،)...:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،تاريخ نشرها.

* االحكام والقرارات القضائية :ال بد من بيان الهيئة المصدرة (محكمة ،مجلس) ،تحديد القسم او الغرفة (رقمها،
تخصصها) ،رقم الحكم او القرار ،تاريخ صدوره (ذكر اليوم والشهر والسنة) ،ذكر اطراف القضية او الحرف االول ال لقابهم ثم االسم،
(قضية بين ،)..بيان حالة النشر (قرار او حكم منشور او غير منشور) ،المصدر (مجلة ،نشرية ،صادرة عن) ،العدد ،السنة،
الصفحة.
* المنشورات الداخلية :بيان الجهة المصدرة ،بيان رقم التعليمة او المقرر ،تحديد موضوعه.
* التقارير :الجهة المصدرة للتقرير ،موضوع التقرير ،مناسبة تقديمه ،التاريخ ،الصفحة.
*المراجع اال لك ترونية :اسم المؤلف ،او المنظمة "عنوان المقال" ،العنوان اإللكـتروني كامال( ،تاريخ التصفح :اليوم،
الشهر ،السنة).
ا
ً
* المخطوطات :اسم المؤلف كامال ،عنوان المخطوط كامل ،ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا االقتباس ويشار إلى
تاريخ النسخة ،وعدد اوراقها .ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه او الظهر الماخوذ منه االقتباس ،ويشار لوجه الورقة بالرمز (ا) كما يشار
لظهرها بالرمز (ب).
* الصحف :إذا كان خبرا يكـتب اسم الصحيفة ،والعدد ،والتاريخ ،ومكان الصدور .اما إذا كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،
"وعنوان المقالة" واسم الصحيفة ،ثم تحديد نوعها (يومية ،اسبوعية ،شهرية)( ،ومكان الصدور) والعدد ،والتاريخ ،والصفحة.
* عند تكرار ذكر نفس المرجع يكـتب بعد رقم اإلحالة عبارة :المرجع نفسه ،ثم الصفحة ،اما في حالة ما إذا كان التكرار غير
مباشر (فصل تكرار المرجع بمرجع اخر او عدة مراجع او بصفحة جديدة) فينبغي بعد رقم اإلحالة ذكر اسم ولقب الباحث ،كـتابة
عبارة :المرجع السابق ،ثم بيان رقم الصفحة.
* تكون االشكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل ،وترقم الجداول
ً
ً
واالشكال ً
مستقال ،مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته (اعلى) الشكل ،ويكون المصدر اسفله( .على
متسلسال
ترقيما
الباحث إرسال الخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص ،اي ملف لكل خريطة او صورة وهذا من نوع ( ))jpegلتسهيل عمل
الهيئة التقنية للمجلة.
 /11ترسل او تسلم نسخة ورقية من المقال مرفقة بقرص مدمج ( )CDفضال عن ضرورة إرسالها في ملف عبر البريد
اإللكـتروني للمجلة المدون ادناه ،مع مراعاة ما يلي:
على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة ،وتجنب وضع اي إشارة تكشف هويته من خالل الدراسة ،والجل ذلك تكـتبالمعلومات الشخصية (اسم المؤلف ،ورتبته العلمية ،والمؤسسة التي يعمل فيها) على صفحة منفصلة ،ثم يكـتب عنوان البحث مرة
اخرى على الصفحة االولى من البحث دون ذكر االسم.
 تقديم صورة رقمية حديثة خاصة. التزام الدقة عند إمضاء تعهد (عقد نشر) خطي من المؤلف او المترجم على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة. ترك نسخة من بيان السيرة الذاتية للمؤلف او المترجم (وفي حالة تقديم المقال من طرف باحثين ،يجب إرسال الموافقةالصريحة لكل واحد منهما بقبول النشر المشترك).
 تقديم ما يثبت موافقة االستاذ المشرف على البحث ،بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراه (.)L.M.D تقديم نسخة من الكـتاب االصلي إذا تعلق االمر بعرض لكـتاب. /12ان يرفق المقال وجوبا بملخص ُم َع ِّبر عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقة (في حدود  150كلمة) باللغات الثالث
عربي ،فرنسي وانجليزي ،متبوعا بالكلمات المفتاحية ذات الداللة على محتوى المقال( )Key wordsوالتي ال تتعدى  7كلمات ُترَّتب
حسب ورودها في المقال ،وينبغي ان تشملها الترجمة باللغات الثالث.
تنبيهات هامة:
* في حالة وجود اكـثر من مؤلف يتم مراسلة االسم الذي يرد اوال في ترتيب االسماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،
واالعلى درجة في حالة اختالف الدرجات العلمية.
* يحول المقال إلى لجنة التحكيم السرية المختصة لتحكيمه علميا بعد التاكد من مالءمته لقواعد النشر ،وعلى صاحب
المقال إجراء التصحيحات المطلوبة منه خالل مدة زمنية تحددها هيئة التحرير.
* كل مقال يخالف شروط النشر ال يؤخذ بعين االعتبار ،والمجلة غير معنية بإعالم صاحب المقال بذلك.كما ال تلتزم بإبداء
اسباب عدم النشر.
* يحق للمجلة (إذا رات ضرورة لذلك) إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها،
كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف او إعادة صياغة بعض العبارات التي ال تتناسب مع اسلوب النشر.

* ترتب البحوث في كل عدد ،واختيار حيزها الزماني يتم وفق اعتبارات فنية تقدرها اللجنة العلمية وال عالقة لها باسم
الباحث او رتبته العلمية او قيمة العمل.
*االبحاث المنشورة في المجلة ال يعاد نشرها في جهة اخرى إال بإذن مكـتوب من مدير تحريرها ،وال تلتزم المجلة برد المقاالت
غير المقبولة للنشر إلى اصحابها.
* يتحمل كاتب المقال جميع التبعات الناتجة عن خرق حقوق الملكية الفكرية المترتبة للغير.
ُ
ال تدفع مكافات عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة ،غير ان الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي ن ِّشر فيه مقاله. تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة االلكـتروني بعد صدورها.* الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن اراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.
المراسلـة واالشتـراك :تـرسل جميـع المراسـالت إلـى السيـد
رئيـس التحـرير :مجلة العلـوم االجتماعيـة-جامعة دمحم لمين دباغين سطيف 2
الهاتف036661181 :
البريد االلكـتروني:
revue@univ-setif2.dz
revue.setif2@gmail.com

الموقع اإللكـتروني للمجلة

:

http://revues.univ-setif2.dz
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Interpretation mechanisms in the old Arabic critical discours Ibn Jinni and Al-Ukbarï as model
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الملخص
 تشتغل على مسأرين اسأسيين في بنأء المعنى؛،التأويلية العربية القديمة هي إستراتيجية قرائية بأرزة في التراث العربي
.الخ... وهي مجموعة مواد ّالنص وابنيته الداخلية من كلمأت وتراكيب نحوية وصرفية وبالغية، االشتغأل على البنى النسقية:اولهمأ
 كألنصوص القرانية والشعرية، االشتغأل على البنى الخأرجية السيأقية من مقأمأت الخطأب والمنأسبأت والموازيأت النصية:وثأنيهمأ
ُ  وفي مقأربتنأ لال ليأت التأويلية في الخطأبين التأويليين البن جني.الخ...واالمثأل
والعكبري رصدنأ ان هذه اال ليأت النسقية والسيأقية
 وهذه االخيرة بدورهأ تسأهم في اتسأع، وان اال ليأت النسقية تنفتح على اال ليأت السيأقية،مفأتيح اسأسية لبنأء المعنى ُالمؤول
 ووضحت ان، كمأ ّبينت هذه المقأربة بين الخطأبين التأويليين وظيفة هذه اال ليأت في فهم المعنى.المعنى وتأطير الفهم والتأويل
.عملهأ يكمن في تسأندهأ الجل قراءة سليمة
. الموازيأت النصية، السيأق، البنى النسقية، القراءة التأويلية، التأويلية:الكلمات المفاتيح
Résumé
L’interprétation arabe classique est une stratégie de lecture très prisée dans le patrimoine arabe. Elle
s’oriente vers deux voies principales dans la construction du sens. La première est axée sur les structures
thématiques, à savoir la collecte de structures matérielles intérieures des mots et des structures grammaticales
et rhétoriques.... La seconde se focalise sur les constructions du contexte, les tons et les occasions des discours,
ainsi que sur les événements et les textes parallèles, tels que les textes coraniques, la poésie, les proverbes...
Dans notre approche des mécanismes d’interprétation des deux discours d’interprétation ; celui d’Ibn Jinni et
celui d’Al-Ukbarï, nous avons remarqué que ces mécanismes sont les principales clés de la construction du sens,
du fait que les structures morphologiques s’ouvrent aux mécanismes contextuels, contribuant à leur tour à
l’étendue du sens tout autant qu’à l’encadrement de la compréhension et de l’interprétation (des textes ou des
discours). Cette approche entre les deux discours d’interprétation nous a permis de montrer la fonction de ces
mécanismes dans la compréhension du sens et le rôle qu’ils jouent dans une lecture appropriée.

Mots-clés : Interprétation, lecture interprétative, structure, contexte, parallèles textuels.
Abstract
The ancient Arabic interpretation is a prominent reading strategy in the Arab heritage, which is based on
two main paths in the construction of meaning, the first of which is the work on the theme structures, namely the
collection of material and interior structures of words and grammatical structures, purely rhetorical... Etc.
Secondly, working on the external contextual structures of speech, events and parallel textual, such as Qur'anic
texts, poetry, proverbs... Etc In our approach to the interpretive mechanisms in the two interpretations of Ibn
Jinni and Al-Ukbarï, we have observed that these mechanisms are the main keys to building the meaning, as well
as that the mechanisms of the format open to the contextual mechanisms, the latter in turn contributing to the
breadth of meaning and the framing of understanding and interpretation. This approach between the two
interpretive discourses demonstrated the function of these mechanisms in understanding the meaning, and made
it clear that their work lies in supporting them for a proper reading.

Keywords: Interpretation, interpretive reading, structure, context, textual parallels.
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مقدمة

اتسأع المعنى؛ وهي في كل االحوال ال تخرج عن مرجعيأتهمأ
الفكرية ومك تسبأتهمأ العلمية ،ومهأراتهمأ الفردية .فهذه
اال ليأت هي وليدة نسق ثقأفي معين تتطور والعصر ،إال ان
مبأدئهأ ثأبتة تعبر عن موروث ثقأفي اصيل .يشكل فيه ّ
المؤول
جزءا رئيسأ في بنأء المعنى ُالمؤول ،فهي ضوابط مقيدة للفعل
القرائي ،وتمثل شرطأ اسأسأ للتأول البد من العمل وفقه ،وإال
انحرفت القراءة عمأ حدده النسق الثقأفي التأويلي.
ومأ يدعو إلى بحث هذا الموضوع هو التبأعد الزمني
بين المؤولين ابن جني ُ
والعكبري ،وقراءتهمأ لنفس نص
المتنبي في إطأر نسق ثقأفي تأويلي موروث ،يسير وفق خطة
قرائية خطية تستدعي التسأؤل عن خصوصية كل فعل
تأويلي ،وعن نوعية اال ليأت المستعأن بهأ .وإلثبأت صحة هذه
الغأية سنقوم بمقأربة وصفية تحليلية لرصد التمأثالت
واالختالفأت في النموذجين القرائيين القديمين ،ومأ قدمته
كل الية في تأول المعنى ،والدور االسأسي للفروق الفردية في
اتسأع المعنى ،واستحضأر الموازي النصي.
وكأن للنأقد نصر حأمد ابو زيد Nasr Hamid Abû
 Zaydمؤلفأن في هذا الموضوع؛ وهمأ" :إشكأليأت القراءة
واليأت التأويل" ،و"النص ،السلطة  ،الحقيقة"  ،وتتأبعت
بعده المؤلفأت والقراءات التي تركز على الفعل التأويلي في
التراث العربي ،ومنهأ ك تأب طأهر محمود دمحم يعقوب
" T.M.M.Jacobاسبأب الخطأ في التفسير" ،ودمحم البأزي
 M.Al – Baziفي ك تأبه "التأويلية العربية" ،وقد كأن لهذه
الجهود اثر عظيم في تحديد اال ليأت التأويلية عند القدمأء؛
لكنأ نرجو  ،مع ذلك ،في بحثنأ هذا َان نبين قيمة اال ليأت
التأويلية في فهم نص المتنبيّ ،
وننبه على الفأرق الذي يقدمه
ّ
المؤول في فهم وبنأء المعنى المؤول؛ عبر دراستنأ لقأمتين
نقديتين اعتمدتأ على اال ليأت ذاتهأ  ،إال َان التمأيز بينهمأ
فيصل قراءتهمأ.
آ
اوال :اال ليات التاويلية المتعلقة بالبنيات النسقية

إن لكل قراءة هدفأ ترمي إلى تحقيقه ،ورهأنأ تسعى
إلى كسبهَ ،او مشروعأ تحأول بنأءه .ولمأ كأن محور هذا
البحث هو الفهم واإلفهأم والتأ ّول بكل مأ يزخر به هذا المحور
المعرفي من بألغ االهمية ،وكأن موضوعه هو التأويل منهجأ
في قراءة الخطأب ،وكأن انموذج التأويل فيه هو الخطأب
النقدي العربي القديم ،فقد ارتأينأ اختيأر خطأبين تأويليين
معروفين في الخطأب النقدي العربي القديم؛ وهمأ :الفسر
البن جني(ت392ه)  ،Ibn Jinniوالتبيأن في شرح الديوان
البي البقأء ُالعكبري(ت616ه)،Abu-Al-Baqa-Al-Ukbarï
وهذا للفأصل الزمني بينهمأ؛ فحيث إن ابن جني عأصر
المتنبي  ،Al-Mutanabbiو ال شك َانهمأ قد نهال من ذات
المنبع الثقأفي؛ فكأنت البن جني حظوة القرب من المتنبي
ولغته ،بينمأ ُالعكبري لحقه بعد امة تنوعت فيهأ طرق التأويل
وتفرعت بتفرع العلوم ،نأهيك عن بعد الخطأب ولغته عن ُه،
وك ثرة الشروح والشراح للمتنبي السأبقة لعصر ُالعكبري َاو
المزامنة له .ونظرا لخصوصية كل خطأب ،وشخصية كل
ّ
مؤول في استقصأء الداللة وفهم المراد ،سنحأول رصد
تجليأت اشتغأل التأويل والمأزق القرائية التي واجهتهمأ في
مقأربتهمأ لقصيدة المتنبي (المتنبي2014 ،م ،ص )24التي
مطلعهأ:

ع ُذل
ح
التأئ

الع واذل وه
ي من
ول قلب
سودائه
ه

االحبة
ي
ف

وى
ُه

ُوتكملتهأ التي استزاده فيهأ سيف ُّالدولة ،فأنشده:

ب اع ل ُم ي أ واح
الق ل
ُ
ُ
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ع
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ه
ب دائ

من

ق

ك

ه
ه

وهذا على مستويين بأرزين همأ :مستوى البنيأت
النصية النسقية؛ ونقصد بهأ( :اللغة ،الصرف ،النحو ،البالغة
والعروض ...الخ) ،ومستوى البنيأت النصية الغأئبة او مأ
يسمى بألبنيأت السيأقية؛ ونقصد بهأ( :النصوص القرانية
والحديث ّ
النبوي والشعر ،واالمثأل واالقوال وغيرهأ) .وفي
مقأربتنأ سنعمد إلى الوقوف على اال ليأت التأويلية المستند
عليهأ في قراءة هذه القصيدة ،واثرهأ في تأويل المعنى وبنأئه،
وكذا تتبع إجراءات الفهم التي يلجأ إليهأ ّ
المؤوالن في تأ ُّول
معأني نص المتنبي ،وكيف يسهم انفتأح البنى السيأقية في
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إن القراءة التأويلية البأنية للمعنى ومقأصد النص ،هي
فعل شمولي واشتغأل توليفي بين مواد النص المختلفة،
واالدوات والمرجعيأت المستخلصة من العلوم والمهأرات
التحصيلية المتنوعة ،وكذا المهأرات الفردية والتي لهأ مقأم
بألغ االهمية ،إذ عبر هذه الجهود والتوليفة التي تتعأضد فيهأ
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وصأر تجليأ عأمأ ظأهرا في خطأبأتهم التأويلية .فمأ هي مظأهره
إذن في خطأبي ابن جني وابي البقأء ُالع ُكبري؟
قأال في وقوفهمأ على كلمة "العذل" الواردة في
مطلع القصيدة:
ُ
ُ
ابو الفتح عثمأن ابن جني" :العذل :احر العتأب
وا ُّ
مضه ،ومن ُه قيل :ا ٌ
يأم معتذالت :إذا اشتد ُّ
حرهأ ،يقأل:
عذلته عذال وعذال ،وجمع عأذل ُعذ ُل ُوعذ ٌال ،وجمع عأذلة
ُ
عواذل ومن كالمهم :سبق السيف العذل.
وقأل االخر:

البنى واال ليأت يتم تحصيل الداللة واستقصأؤهأ وفهم المراد
من القول ،وإفهأمه لالخرين .فأفعأل القراءة التأويلية البأنية
للمعنى ،والتي نفترض وجودهأ في خطأبي ابن جني
ُ
والع ُكبري ،اشتغأل تتالحم فيه البنى النصية سواء النسقية او
السيأقيةّ ،بيد َان هذين الخطأبين التأويليين ليسأ ك فيلين
ب َأن نحكم بشكل نهأئي على االدوات واإلجراءات القرائية
للمؤولين ،بل سيكون جهدنأ مجرد وقفأت على نموذج يحتمل
حمله لمعظم اال ليأت المتعأمل بهأ في قراءة النص وتحليله.
وعليه مأ هي اال ليأت التأويلية المرتبطة بألبنية النسقية في
قراءة قصيدة "عذل العواذل حول قلبي التأئه" وتكملتهأ
"القلب اعلم يأ عذول بدائه"؟

اي
ي
تمل
ذرين
واتق
عذل

-1الجانب اللغوي
يمثل مدخال اسأسيأ في عملية تشكيل الداللة
والفهم ،فألرجوع إلى المأدة اللغوية يسأهم في تأسيس
المعنى ،وشرح المفردات ّيعد عتبة للفهم منطلقهأ النص .وفي
هذا يقول ابن تيمية(ت728:ه) " :Ibn Taymiyyaوال بد في
تفسير القران والحديث من َان يعرف مأ يدل على مراد هللا
ورسوله-ص -من اال لفأظ ،وكيف يفهم كالمه ،فمعرفة العربية
التي خوطبنأ بهأ ممأ ُيعين على َان نفقه مراد هللا ورسوله
بكالمه ،وكذلك معرفة داللة اال لفأظ على المعأني فإن عأمة
ضالل اهل البدع كأن بهذا السبب( ".ابن تيمية ،د-ت،
ص ،)74فعدم معرفة اال لفأظ وداللتهأ سبيل إلى الفسأد
واالنحراف عن الفهم الصحيح ،لذلك يمثل مفتأحأ تأويليأ
ضروريأ وجب امتالكهَ ،الن ظأهر التفسير او التأويل حسب
الزركشي(ت794ه) " Zarkachiيجري مجرى تعلم اللغة التي
ال بد منهأ للفهم ،وال ُبد فيهأ من استمأع ك ثير ،الن القران نزل
بلغة العرب ،فمأ كأن الرجوع فيه إلى لغتهم فال ُبد من
معرفتهأ َاو معرفة اك ثرهأ ،إذ الغرض ممأ ذكرنأ التنبيه على
طريق الفهم ليفتح بأبه( ".الزركشي1988 ،م ،ص)17؛ فإذا
كأن ّ
المؤولون او المفسرون للقران الكريم قد راوا َانه لزام
عليهم العودة إلى المأدة اللغوية ،ومعرفتهأ في استعمأالت
العرب وجذورهأ اللغوية بأب يفتح مصراعيه للولوج إلى
المعنى ،ومفتأح النطالق عملية الفهم .فإن ّ
المؤولين والشراح
ممن تنأولوا النصوص غير القرانية قد فقهوا هذا المفتأح،
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(ابن جني2004 ،م ،ص.)25 ،24
ابو البقأء ُالعكبري" :الغريب :العأذل :واحد العذال
ّ
والعذل :والجمع عأذلة :عواذلُ ( ".العكبري ،د-ت ،ص)2
وهنأ يعمل ّ
المؤوالن على إيراد المعأني الممكنة
للكلمأت التي يعتبرونهأ غريبة عن االستعمأل اللغوي ،ويتخذ
هذا اإلجراء شكال بسيطأ ،حيث تجرد اال لفأظ من سيأقهأ
النصي الموضوعة فيه ،ويتم تعريفهأ من خالل مرادف لهأ او
نقيض او مقأبل ،وقد يكون بإيراد شواهد على ذلك المعنى،
وهذا مأ نلمسه في شرح العواذل عند ابن جني على خالف
ُالعكبري؛ الذي اك تفى بتحديد اصلهأ الصرفي :وكأن الغريب
عند ُه هو معرفة تركيبتهأ من مفرد او جمع ال معنأهأ ،وفي هذا
المدخل اللغوي يظهر جيدا تفأوت ّ
المؤولين ،فيمأ يفترض
امتالكه من سعة لغوية وذاكرة وحأفظة قوية ،فألجأنب
اللغوي يعتبر نقطة العبور ،ولذا وجب على ُالم ّؤول امتالك
اللغة بفروعهأ .فهي عتبة قرائية ضرورية للفهم واإلفهأم،
فمعرفة اللفظ ومعنأه يفيد في فهم بنأء النص ومقصوده.
ويقول فخر الدين الرازي(ت606ه) Fakhr ad-Dîn ar-Râzî
عن دور الكالم وفهمه" :اعلم َان المقصود بألكالم إفأدة
المعأني ،وهذه اإلفأدة على وجهين ،إفأدة لفظية وإفأدة
معنويةَ .فأمأ اإلفأدة اللفظية فيستحيل تطرق الكمأل
11
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والنقصأن إليهأ ،فإن كأن السأمع للفظ إمأ َان يكون عألمأ
بكونه موضوعأ لمسمأه او ال يكون؛ فإن كأن عألمأ به ،عرف
مفهومه بتمأمه ،وإن لم يكن عألمأ به لم يعرف من ُه شيائ
اصال ...امأ اإلفأدة المعنوية فالجل َان حأصلهأ عأئد إلى انتقأل
الذهن من مفهوم اللفظ إلى مأ يالزمه من اللوازم( "...الرازي،
1989م ،ص .)62فهذه هي غأية تحديد الداللة اللغوية ومعرفة
اصلهأ اللغوي المتواضع عليه ،وإن الحظ عليهأ ّ
المؤو ُل انهأ
استعملت استعمأال مجأزيأ فإن ُه سيعمل عقله وقريحته حتى
يقف على المعنى المجأزي المقصود .والمالحظ للخطأبين
التأويليين لهذه القصيدة ُ
"عذل العواذل حول قلبي التأئه"،
يجد المؤولين ابن جني ُ
والعكبري قد اهتمأ ك ثيرا بجأنب اللغة
حتى ال يكأد بيت يخلو من الشرح اللغوي والشواهد السأندة
لهذه المفردات واستعمأالتهأ في اللغة .وهذا مثأل ثأن يؤكد
دور اللغة في فهم المعنى ،حيث قأال في موضع اخر يؤوالن
لفظ يستأسر:
ُ
يستأ س ُر البط
ي بنظ
الكم

ل ويح
ر ّه و عزائ

ول بين ف
ه

والمتأمل لمأ قدمأه من معأن ممكنة لغريب اللغة،
يجد انهأ جأءت مسندة بشواهد متنوعة سواء حديث نبوي او
شعر ،وهنأ تتمأيز القدرات في استرجأع وحفظ الشواهد من
القران الكريم واالحأديث النبوية او حتى من كالم العرب،
وهذا دليل اخر على ضرورة حضور المكون اللغوي؛ فهو فعل
قرائي ثأبت واسأسي للتأويل .إذ يشكل الية اسأسية لتفتيق
الداللة ،وسبيال اول للفهم .كمأ يالحظ على الجأنب اللغوي
ايضأ ان ُه فعل تأويلي ينفتح على جملة من اال ليأت المسأندة؛
والتي تشتغل على تعزيز البنية النصية الداخلية ،وانفتأحهأ
على السيأق الخأرجي ،ومأ يطرحه من احتمأالت ،وهذا مأ
تلمسه في قراءتي ابن جني و ُالعكبري؛ إذ لم يقتصرا على إيراد
المعنى للمفردات الغريبة عن االستعمأل عندهمأ فقط ،بل
تجدهمأ قد ّدعمأ هذه المعأني المحتملة بشواهد من الحديث
النبوي ،وكذا ببيت شعري لقأئله جرير ،وهو شأعر ُيعت ُد
بشعره ويؤخذ كشواهد في الدراسأت البالغية والنحوية
وغيرهمأ .ومن ُه قد سمح للمفتأح االول للقراءة التأويلية البأنية
للمعنى بأالنفتأح على البنيأت السيأقية ّ
النصية المسأندة
للمعنى المحتمل .فمعرفة المعنى اللغوي لمفردات ّالنص هو
السبيل االول للفهم واإلفهأم لكون المعنى كمأ قأل عن ُه احمد
الهأشمي  Aḥmad Hāshimiهو" :تعبير بأللفظ عمأ يتصوره
الذهن ،او هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ".
(الهأشمي ،د-ت ،ص)48

ؤاده

ُ
ابن جني " :يستأ ُ
والبطل قيل :هو
سر اي :يأسر،
ُّ
والكمي:
الرجل الذي تبطل عنده دمأء االقران لشجأعته،
الشجأع الذي قد استترت مواضع خلله إمأ بسالحه او
بشجأعته لثقأفته وحذقه ،وكمى شهأدته يكميهأ :إذا سترهأ،
وسمي ّ
كميأ ال ستتأر خلله كمأ قيلُ ،ب ُهم ٌة الستبهأم امره على
قرنه ،فال يدري من اين يأتيه .ومعنى البيت قريب من قوله
عليه السالم« :حبك الشيء ُيعمي ُويص ُّم»( ".ابن جني،
2004م ،ص.)54،55
ابو البقأء ُالعكبري" :الغريب :يستأسر :يجعله في
ّ
والكمي :المستتر
االسر ،وهو الوثأق .والبطل :الشجأع.
بسالحه .والبطل :هو الذي تبطل عنده دمأء االعداء االبطأل
لشجأعته .وقيل ّ
الكمي :الذي يستر مواضع خلله بسالحه ،او
بجودة ثقأفته وحذقه .والعزاء :الصبر والتجلد.
ّ
المعنى :يقول :الهوى يستأسر البطل ،من اول نظرة
ينظرهأ إلى الحبيب ،فيملكه هواه ،فال يبقى ل ُه خالص وال
صبر وال تجلد ،وال يسمع وال يبصر ،وهو من قوله عليه الصالة
الشيء ُيعمي ُوي ُص ُّم» .ومعنأه من قول جرير:
والسالم« :حبك ُّ
ُ
ّب وه
ن ذا الل
يصرع
خل
حت ى ال ح راك به

ن
ق هللا إنسأن

اضع

 -2الجانب الصرفي واالشتقاقي
إن الصرف واالشتقأق اليتأن قرائيتأن منطلقهمأ هو
الكلمة داخل تركيب لغوي مأ ،فتهدفأن إلى إزالة الغربة عن
المفردات ،وتيسران الفهم والبحث عن الداللة المقصودة،
كمأ تجعالن اختيأر المعنى المنأسب في ظل التعدد واتسأع
االحتمأالت اسرع واسهل ،وفي هذا يقول الزركشي" :فأئدة
التصريف حصول المعأني المختلفة المتشعبة عن معنى
واحد ،فألعلم به اهم من معرفة النحو في تعرف اللغةَ ،الن
التصريف نظر في ذات الكلمة ،والنحو نظر في عوارضهأ".
(الزركشي1988 ،م ،ص .)373فإذا كأنت معرفة تصريفأت
الكلمأت انفع فإن االشتقأق يسأهم في الوقوف على وجوه
االبنية والصيغ ومعرفة اصولهأ ،فمعرفة المشتقأت للجذر
اللغوي للمفردة يسأعد على إرجأع المعنى إلى مأ هو اقرب

ف

أ"

ُ
(العكبري ،د-ت ،ص.)7
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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ينأسب المسأق الكالمي .كمأ يؤكد هذا الفعل القرائي تسأند
اال ليأت التأويلية وكذا ضرورتهأ لتحديد المعنى المنأسب
للمسأق النصي .وفي المثأل التألي دليل اخر على ذلك؛ إذ
وقف ابن جني على لفظة "مهجة" من القصيدة المدروسة
"عذل العواذل حول قلبي التأئه"؛ فقأل" :المهجة :خألص
لبن ا ٌ
النفس ،ويقأل :المهجة :دم القلب ،ومن ُه قيلٌ :
مهجأن
ٌ
ومأهج؛ للخألص .قأل هم ُ
يأن ُبن قحأفة :وعرضوا
وا ُم ُه ٌج
المجلس محضأ مأهجأ اي :لبنأ خألصأ .ووجدت بخط ابي علي
لبن ُا ُم ُهو ٌج ،وحكى عن ابي زيد ٌ
الفأرسي عن الفراءٌ :
لبن ا ُمه ٌج،
واف ُع ٌل في الصفأت قليل ّ
جدا( ".ابن جني2004 ،م ،ص)32
وهنأ نجد ابن جني قد قدم االوزان الصرفية والمشتقأت
الممكنة للفظة المهجة ،حتى إن ُه عأد إلى اصولهأ وكيف
استعملتهأ العرب كنحو اسم الصفة ُام ُه ٌج على وزن ُاف ُع ٌل وعده
من االوزان القليل ورودهأ .والفأحص لهذه المداخل الصرفية
واالشتقأقية سيوقن جيدا تالحمهأ مع اال ليأت التأويلية القأئمة
على السيأق النصي.
وامأ النموذج الثأني ،فقد تنأوال مشتقأت واوزان لفظة
"السهأد" من البيت التألي:

واليق ،وخصوصأ إذا كأنت الكلمة مشتركة بين اصلين
اشتقأقيين لهأ ،ممأ يوقع ّ
المؤو ُل في حيرة ال يخرج منهأ إال
بألترجيح والسند والحجة ُالم ّملة للك فةَ .الن االشتقأق كمأ
يصوره الزمخشري(ت Al-Zamakhshari )538هو" :ان
ينتظم الصيغتين فصأعدا معنى واحد( ".الزمخشري،
1995م ،ص )16فمعرفة جميع الصيغ والمشتقأت ضرورة
الزمة ،ومنجأة من الزلل ،ومن السقوط في هفوات سببهأ
الجهل بأصل الكلمة .وقد فقه ّ
المؤولون قيمة معرفة المأدة
االشتقأقية للكلمأت الغريبة عن ُهم ،فكأنت عيونهم منصبة
حولهأ ،وتسير بأسلوب خطي على طول خطأبأتهم التأويلية
للنصوص ،وهذا في حأل استدعت الضرورة وغأب المعنى.
والمالحظ لخطأبي ابن جني ُ
والعكبري يراهمأ قد سأرا على نهج
من سبقوهمأ .وفي مأ يلي نموذجأن للتمثيل ال الحصر .فقد
ُ
وقفأ ُ
عند كلمة "المالم"في هذا البيتُّ :
ح ي ن
ي ش ك و ال م ال ُم إل ى وي ُص د
ي ُل م ن ع ن ُب رح أئ ه
ال ل وائ م ح ر ُه

"المالمّ :الل ُوم؛ يقألُ :
لمته ا ُ
ُ
لومه
ابو الفتح ابن الجني:
ُ
ٌ
ٌ
لومأ ومالمأ والئمة ،وانأ الئم ،وهو ملوم ،واالم ،وهو ي ُ
ليم
ُ
يستحق عليه ّاللوم لمت ُه او لم
إالمة ،فهو ُمل ٌيم ،إذا اتى مأ
تلم ُه ،وقد يقأل ايضأ :ا ُ
لمته ا ُ
ليمه إالمة فهو ُم ُ
الم في معنى
ملوم .قأل معقل بن خويلد ُّ
الهذلي:
ُّ ّ
ُ
حم
امس

دت هللا إذا ب
ملحيًّ
ٌع
ى ربي

دار ال
أ ُمالم

وه
ف

ُ
"والسهأدّ :
الس ُهر ،يقأل :سهد
ابو الفتح ابن جني:
يسه ُد ُسه ُأدا .قأل االعشى:

ذل

أ

ارق
السهُّ

ت
ت
قأل هللا تعألى﴿ :فَٱۡلَ َق َمهُُٱۡلوتُُ َوه َوُملُيمَُُ ﴾١٤٢اي قد
اتى مأ يالم عليهّ ،
واللوائم :جمع الئمة ،كمأ َان العواذل جمع
ُ ُ
عأذلة ،وامأ ٌ
عأذل ٌ
والئم فجمعهأ ُعذ ٌال ُوعذ ٌل ولو ٌام ولو ٌم ولي ٌم
ايضأ( ".ابن جني2004 ،م ،صُ )29،28
ابو البقأء ُالعكبري " :الغريب :المالم :اللوم واللوائم:
جمع الئمةُ "...
(العكبري ،د-ت ،ص)2
ومن ُهّ ،
تبين المداخل االشتقأقية والصرفية التي
قدمأهأ للفظ "المالم" اهمية الرجوع إلى االصول االشتقأقية
للكلمة ،وخصوصأ إذا كأن لهأ اك ثر من احتمأل واصل
اشتقأقي ،وهذا مأ ّ
يبينه ابن جني؛ حيث رد اصل المالم إلى
ُ
الفعل المجرد المأضي لم ُت والمزيد المته وكيف اشتقت من ُهمأ
لفظ المالم ،وقد اتى بدليلين احدهمأ من الشعر واالخر من
القران الكريم ،وهذا ّ
بحد ذاته يفتح المجأل للتوسع والعودة
إلى الدالالت اللغوية ،وتبيين احتمأالتهأ االشتقأقية بمأ
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ب المالم ة مط
ي ّالل ذاذة كألكرى ُوبكأئ

رودة
ه

ب ُسه

أده

ت ومأ هذا وم أ ب ي من ُسق
ُ
ق؟"
ؤ ّر ُق وم أ ب ي معش
ُأد ا ُلم

م

(ابن جني2004 ،م ،ص.)49
ابو البقأء ُالعكبري" :الغريب السهأد :االرق،
ُّ
وسهد(بألكسر) يسهد ُسهدا ،وال ُّس ُهد بضم السين والهأء قليل
النوم .قأل الشأعر ُابو كبير الهذلي:
فأت
الجن

ت ب ه ح وش ُسهُ
لي
أن ُمبطن أ

أ ن
دا إذا م
ل"
ل الهوج

أم

ُ
(العكبري ،د-ت ،ص.)5
في هذه اللفظة(السهأد) اعطى ّ
المؤوالن مشتقأتهأ
وتصريفأتهأ ،وفقأ لمأ يملكأنه من زاد معرفي ومأ يحفظأنه من
شواهد ،وإن كأن العكبري قد اشأر في مقدمة ك تأبه (التبيأن
في شرح الديوان) اخذه عن ابي الفتح ابن جني ،وكأن ل ُه سندا
قويأ في تأ ّوله وقراءته لشعر المتبني ،فقأل" :جمعت ك تأبي
هذا من اقأويل شراحه االعالم معتمدا على قول إمأم القوم
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ّ
المقدم فيه ،الموضح لمعأينه المقدم في علم البيأن ،ابي
الفتح عثمأنُ "...
(العكبري ،ب-د-ت ،ص ج )
فلهذا يمكننأ التأ ّول ان العكبري قد زاد مأ سهأ عن ُه
المؤولون قبله ،ومن شرحوا اشعأر المتنبي .وهذا ّ
ّ
مرده إلى
القدرة على استرجأع الشواهد وحب ّ
التميز الذي يعتريه ،وهنأ
لسنأ نحأول الحكم على ا ّي من ّ
المؤولين وصحة مأ قدمأه،
بقدر مأ تهمنأ معرفة اال ليأت المعتمدة في تأ ّول نص المتنبي.
وبألعودة إلى موضوعنأ فإننأ نخلص إلى ان قيمة معرفة
مشتقأت الكلمأت وتصريفهأ يشكل مفتأحأ ضروريأ يالزم
المفتأح االول وهو الجأنب اللغوي ،وكل هذه اال ليأت تتسأند
فيمأ بينهأ للوصول إلى المعنى بغية الفهم واإلفهأم.

مسألة اإلعراب إال بقدر مأ يفيده في فهم المعنى ،وال يعطي
ال لية النحو اك ثر ممأ يعطي لبأقي اال ليأت ،وهذه ّ
السمة يتسم
بهأ االوائل من ّ
المؤولين على خالف من جأؤوا بعدهم،
وخصوصأ بعد القرن الرابع الهجري؛ فقد برزت ظأهرة التوسع
في احد افعأل القراءة او الية تأويلية على حسأب اخرى .وهذا
يكون بحسب اهتمأم المؤ ّول وشغفه بعلم من العلوم ،وهذا
مأ نلمسه في خطأب ُالعكبري؛ إذ نجده يعتني بألجأنب
النحوي ك ثيرا ممأ جعله يسهب في التعليل والشرح ،ويضع ل ُه
عنوانأ ُوي ُكو ُن منهجية متبعة في شرحه للديوان ،وهذا نظرا
الهتمأمه وشغفه بألنحو ،وقد اشأر إلى ذلك في مقدمة ك تأبه
(التبيأن في شرح الديوان) فقأل" :وجعلت غرائب إعرابه ا ّوال،
وغرائب لغأته ثأنيأ ،وليس غريب اللغة بغريب المعنى".
(العكبري ،ب-د-ت ،ص د) اي :النحو يعد اولويأته االولى
تأ ُّول المعنى في نصوص المتنبي ،مقأرنة بتأويل ابن جني؛
الذي لم ُيقصر في جأنب النحو ،وإنمأ كأن معتدال في توظيفه
ل ُه ،فأعرب مأ يخدم المعنى ال شغفه ،وهو النحوي صأحب
ك تأب (الخصأئص).
وفي مقأربتنأ هذه ال يهمنأ ان نعرض مأ قدمأه او نحكم
على صحته ،بقدر اهتمأمنأ بكيفية استعمأل النحو ك قنأة لبنأء
المعنى وتوجيهه ،ومن امثلة ذلك قول المتنبي:

-3الجانب النحوي
ّيعد النحو الية هأمة في القراءة التأويلية او غيرهأ من
القراءات ،وهذه االهمية قد اك تسبهأ من قراءته لعوارض اخر
الكلمأت في مختلف تراكيبهأ ،وعالقأتهأ الداللية الحأصلة بين
الكلم والجمل ضمن سيأق معرفي ّ
معين ،الن المعنى كمأ جأء
في (اإلتقأن في علوم القران) " :يتغير ويختلف بأختالف
اإلعراب فال ُبد من اعتبأره( ".السيوطي1991 ،م ،ص)397
وللظفر بألمعنى من الجأنب النحوي ،فإن ُه يلزم ّ
المؤول مراس
واضطالع واسع بعلم النحو وقواعده واصوله ،فهو المفتأح لمأ
اغلق من المعأني ،وفي هذا قأل عبد القأهر
الجرجأني(ت471:ه) " :al- Ǧurǧānīإذا كأن قد ُعلم ان
اال لفأظ ُمغلقة على معأنيهأ حتى يكون اإلعراب هو الذي
يفتحهأ ،وان االغراض كأمنة فيهأ حتى يكون هو المستخرج
لهأ ،وان ُه المعيأر الذي ال ّ
يتبين نقصأن كالم ُورجحأنه حتى
يعرض عليه ،والمقيأس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى
يرجع إليه ،ال ينكر ذلك إال من ينكر ّ
حسه ،وإال من غألط في
الحقأئق نفسه( ".الجرجأني1992 ،م ،ص )28وعليه فإن
النحو عنصر تأويلي يفرض حضوره في القراءات العربية
القديمة ،كمأ ان ُه الية بأرزة في توجيه المعنى وترجيحه .لذا
َاوالهأ ّ
المؤولون عنأية كبري ،واختلفوا في التوسع فيهأ.
والنأظر في خطأبي ابن جني ُ
والعكبري يجدهمأ قد اعتمدا
النحو الية للتأويل وفهم المعنى ،بيد َان القأرئ يمكنه
مالحظة الفروق بين ابن جني ُ
والعكبري في درجة اهتمأمهمأ
بأإلعراب والتوسع فيه ،حيث نجد ابن جني ال ُيف ُ
يض ك ثيرا في
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ُب قسم
اح
ف ومن
ُ
ك ف ي الهوى وبحسن
العصين

أ

ب

ه ،وبهأئ

ه،

ه.

قأل ابن جني عن "فومن"" :الفأء للعطف والواو
والمعصي :المعذولُ ،
ُّ
والمقس ُم به :المحبوب( ".ابن
للقسم،
جني2004 ،م ،ص)41
ُّ
قأل ُالعكبري ":اإلعراب :فومن احب :الفأء عأطفة على
مأ تقدم ،والواو للقسم .ومن :في موضع خفض .المعنى :يقول:
قسمأ بهذا المحبوب ال اطعت فيه عأذال ،وكيف وقد اقسم
بحسنه ونور وجههُ ".
(العكبري ،د-ت ،ص)4
وهنأ قد توقف ّ
المؤوالن عند العبأرة "فومن" واعربأهأ
لتسهيل الفهم على المتلقي ومعرفة المقصود بمن ،وعلى من
يعود القسم ،ففعلهمأ هذا قد ازال اإلبهأم عن مراد الشأعر في
بيته ،وحددا على من يعود القسم ،وهو على المحبوب سيف
الدولة .فمعرفة التخريجأت النحوية ،والفأعلية على من تعود
تزيل الغموض عن المعنى .وليس هذا فقط بل يستند
ّ
المؤوالن ابن جني ُ
والعكبري على شواهد من القران ايضأ،
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لت حي زيد ،اي ّقب ُ
احمد بن صألح ،يقأل :قب ُ
لت زيدا،
وانشد:

ممأثلة للحألة اإلعرابية التي يعألجأنهأ .لينتهيأ إلى مراد الشأعر
ومعنى البيت ،وهذا الفعل يفتح القنوات التأويلية على
مثلة ذلك قولهمأ في البيت التألي:
بعضهأ .ومن ا ُ
و

ل
للدن ف
فدي ُت ُه

قل
الحزي

ت
مم
ن:
بفدائ

أب

ه َالغ رت
ه

...
...

ُه

ي أ ق ر إن اب أك ق د ك ن ت خ أئ ف
ع ل ى اإلح م أق .
ح ي خ وي ل د

ه

ك َأن ٌه قأل :إن ابأك خويلدا من امره ومن سببه ،فجعل
خويلدا بدال من ابأك ،كمأ تقول إن ابأك زيدا ٌ
قأئم( ".ابن
جني2004 ،م ،ص)37،36،35
وعليه فإن اإلعراب والتخريجأت النحوية تفتح بأب
االحتمأالت الداللية المتأحة ،وهذا من خالل تعدد الحأالت
اإلعرابية ،واالختالف في العملية اإلسنأدية بين المسند
والمسند إليه ،كنحو اختالف ّ
المؤولين على إسنأد الضمير
قول المتنبي:
المفرد في لفظة "بمأئه" في
الغأئب
َ
ُّ

ت
َّ َّ
ْ
ين ُ َُء َامنوا ْ َ
م َن ُٱۡللَ َطآءُ ُ ََلَ تبِغ َُب تعضه تم َ َ ى
ُو َعملواُ
ُلَع َُب تعضُ ُإَُّل ُٱَّل َُ
َّ
ت َ َ َّ َ
ٱلصىل َ
حىتُ ُ َوقَليل َّ
ُداوُۥدُ َُُأ َُّن َما ُ َُف َت َّنىهُ ُ ُفَ ت
ٱس َت تُغ َف َر َ
ُر َُّبهُۥُ
ُما ُهمۗۡ ُوظن
َّۤرَخُۤاٗعِكاَرُو َأن َ َ
َ
اب۩ُ ﴾ُ ٢٤ومعنأه :بسؤالك لنعجتك ،وقوله
َو
ٓ ت
َّ َ ت َ ت
َّ ر َ َ
سُم ُٱۡل َ ى
ٱلّش ُفيُوسُ
نُم َّسه ُ ُ
ريُِإَو َُّ
نسنُ ُمنُد ََعء ُٱۡلَ ت ُ
َّل ُي
تعألى﴿ ُ

َقنوط ُ ،﴾ ٤٩اي :من دعأئه الخير ،وهذا ك ثير( ".ابن جني،
2004م ،صُ )55،54
ابو البقأء ُالعكبري" :اإلعراب :بفدائه اي بفدائك إيأه،
َ َت َ َ
جتُكُ
اضأف المصدر إلى المفعول ،ك قوله تعألى﴿ :بسؤالُ ُنع
َ
إ ىل ُن َعاجهُۦُ﴾ ص [ ]24اي :بسؤاله نعجتك ،ويجوز إضأفة
المصدر إلى المفعول ،لمالبسته إيأهُ ".
(العكبري ،د-ت،
ص.)6
وكذلك يستند ّ
المؤوالن على شواهد من الشعر بمأ
يوافق المعطيأت التي تبدو غريبة في االستعمأل ،كحأل
إضأفة المسمى إلى االسم ،وقد وردت هذه الحألة عند المتنبي
في قوله:

م ن ك
الق ل ُب اع ل ُم ي أ واح ق
ب ج ف ن ه وب م أئ ه
ع ُذ ُول ب دائ ه

ابن جني" :هو يصرف الدمع إلى حيث يريدَ ،الن ُه
مألكه ،يعني القلب مألك الدمع ،والهأء في مأئه تعود على
الجفن ،ويجوز ان تعود على القلب ،وفيه بعد( ".ابن جني،
2004م ،ص)41
ابو البقأء العكبري" :اإلعراب :الضمير في«مأئه»يعود
على الجفن ،وقيل يعود على القلب ،وفيه بعد ،واضأف
الجفن إلى ضمير القلبَ ،الن ُه المألك واالمير على االعضأء
كلهأ .المعنى :يقول للعذول :القلب اعلم منك بمأ فيه من برح
الهوى ،فهو يطلب شفأءه وهو احق بألبكأء ،وانت تنهأه عن ُه،
والقلب يأمر الجفن بألبكأء ،طألبأ بذلك شفأء مأ فيه ،فهو
اولى بذلك منك ،والبكأء فيه شفأء القلب واستراحة ،وفيه
نظر إلى قول امرئ القيس« :وإن ش ف أئ ي ع بر ٌة
ُم ه راق ٌة»ُ ".
(العكبري ،د-ت ،ص.)3
وبنأء على مأ سبق ،نستنتج ان الداللة النحوية تقوم
بدور مهم في الفعل التأويلي العربي القديم ،وهي تمثل قنأة
تنفتح على القنوات التأويلية السيأقية ،من خالل انفتأحهأ
على الموازيأت النصية الشعرية مثال ،فتستند عليهأ لترجيح
الدالالت الممكنة الموافقة للسيأق النصي والوجوه اإلعرابية

ي ُف م ن

فقأل ابن جني فيه ّ
مؤوال للعبأرة "والسيف من
اسمأئه" التي راى فيهأ ان المتنبي ال يقصد السيف جوهرا
ومعدنأ بل قصد به سيف الدولة ،وهو اسمه ال مسمى ل ٌه،
فصرح المتنبي على حد قول ابن جني في هذا البيت عن
"مراده ،وقوله :والسيف من اسمأئه ،يعني هذه اللفظة التي
هي الف سين يأء فأء ،وليس يريد ّ
المسمى بهذه اللفظة ،اعني
جوهر الحديد َالن ذلك ليس بأسم ،وإنمأ هو ّ
المسمى ،ومحأل
ان يكون جوهر الحديد نفسه من اسمأء احد ...وحكي عن

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

...

قأل احمد :يريد :وبكرا ّ
طعنأ ،قأل ابو علي :فإنمأ
حي :جسمه الحي ،ويقصد ببكر :االسمُّ ،
يقصد ب ّ
فحي ه ُهنأ هو
الجسم ّ
المسمى ّبكرا ...ومثله قول االخر:
ُ
ُ

ووجه إغأرته ّإيأه ُ
ابن جنيُ " :
الش ُّح على محبوبه
والخوف ان يحل احد محله من ُه فهو على مأ هو فيه ،ال يسمح
الحد ان يفديه ممأ هو به من ُ
الض ّر والجهد ،وقوله :بفدائه،
اي :بفدائك ّإيأه ،فأضأف المصدر إلى المفعول ،ك قوله
َ َت َ َ َ
َّ َ
َ َ ََ َ َ َ
ُكث ٗ
رياُ
ل ُنُ َعاجهُۦُ ُِإَون
جتك ُإ ىُ
ال ُلق تد ُظل َمك ُبسؤال ُنع
تعألى﴿ق ُ

من
ال ش م ُس
ُ ُق رن أئ ه والس
ُح س أده وال ن ص ر
اس م أئ ه
من

...

 ...وح ي ب ك ر
ط ع ن ة ب ج را.
...

ط عن أ
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في تأويل العكبري مقأرنة بأ بن جني الذي ّ
يؤول حتى البنيأت
البالغية في الشواهد المستدل بهأ ،ومن بين البنيأت
الحأضرة؛ االستعأرة والكنأية والتشبيه والمقأبلة والطبأق.
وفي مقأربتنأ سنحأول االقتصأر على مثألين من اجل التوضيح
فقط.
المثأل االول:
ُ

المحتملة ،وفي قراءتي ابن جني والعكبري يتضح جليأ دور
الداللة النحوية في فهم معأني ابيأت المتنبي ،وكذا يبرز
ميولهمأ وشغفهمأ بعلم النحو وتخريجأته.
-4الجانب البالغي
تمثل البالغة مستوى بنأئيأ نصيأ اسأسيأ في ا ّي
قراءة ،والوقوف عندهأ ضرورة الزمة ،والمعرفة بهأ واجبة على
كل ّ
مؤول ،وعن هذا قأل بدر الدين الزركشي" :واعلم ان
معرفة هذه الصنأعة بأوضأعهأ هي عمدة التفسير ..وهي قأعدة
الفصأحة وواسطة عقد الفصأحة( ".الزركشي1988 ،م،
ص ،)388وال يعني هذا ان كل مطلع على علم البالغة هو
مدركهأ ،بل يشترط البراعة فيهأ والممأرسة والغوص في
غمأرهأ ،ومزاولتهأ زمنأ والرجوع إليهأَ ،الن "اك ثر مأ يستحسن
ويستقبح في علم البالغة ،له اعتبأرات شتى بحسب
المواضع ...وال يقف اإلنسأن على تلك المواضع ،إال بطول
المزاولة .وال يشرف اإلنسأن على جمل من تلك المواضع
يمكنه ان يستنبط بهأ احكأم مأ سواهأ إال بك ثرة الفحص
والتنقيب عمأ يجب اعتمأده في جميع احوال الصنأعة من
إيثأر مأ يجب ان يؤثر ،وترجيح مأ يجب ان ّ
يرجح ،بألنظر إلى
الشيء نفسه او النظر إلى مأ يقترن به او إلى مأ هو خأرج عن
ذلك( "...القرطأجني2014 ،م ،ص ،)88اي :من ال يملك
القدرة على معرفة البالغة وممأرستهأ ،ولم يقف على علميهأ
علم المعأني وعلم البيأن ،يكون ظألمأ لنفسه ،جأحدا لقيمتهأ
في الكالم ،وعن هذا يقول السكأكي (ت626:ه) Al-
" :Sakkakiإن الواقف على تمأم مراد الحكيم وتقدس من
كالمه ،مفتقر إلى هذين العلمين كل االفتقأر ،فألويل كل
الويل لمن تعأطى التفسير وهو فيهمأ راجل" (القرطأجني،
2014م ،ص .)88وعليه فإن البالغة تشكل الية عظمى في
تأ ُّول المعنى وفهمه ،وهذا لمأ تملكه من قدرة على حمل
المعأني وإخفأئهأ وتجليتهأ في ان واحد ،فهي تشكل النص
ومفهومه .إلى جأنب البنيأت النصية االخرى .كمأ انهأ ثأبت
نصي قوي يسأهم في انفتأح النص على الفعل التأويلي ،ولذا
قدر ركز ّ
المؤولون القدمأء عليهأ ك ثيرا في خطأبأتهم التأويلية،
وهأ هو ابن جني والعكبري قد سأرا على خطى القدمأء ،وكأنت
البنيأت البالغية حأضرة في تأ ُّولهمأ لقصيدة المتنبي هذه .وإن
لم يكن تنأولهمأ لهذه البنية متقأربأ؛ فنجدهأ تخفت نوعأ مأ
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ف َأتيت م
الزم

ال
ه
ه

متصل ص
ن ف وق
وامأم
أن وت حت ه
وورائ

قأل ابن جني" :وقوله :من فوق الزمأن وتحته وامأمه
وورائه ،استعأرة ال حقيقة ويريد إسراعه وج ّده في نصرته،
وهذا فأش في اشعأر العرب .واخبرنأ ابو بكر دمحم بن الحسن
عن احمد بن يحي قأل :يقأل ،رايتك وراء وراء وور ُاء ور ُاء ووراء
وراء ووراء وراء .اي :احطت ّ
بألزمأن الذي هو ا ُّم ّالنوائب ولم
تعبأ بألنوائب( ".ابن جني2004 ،م ،ص)56
قأل العكبري" :واالمأمُ :ق ّدام ،وهو ضد الوراء ،وطأبق
والتحتّ ،
بين الفوق ّ
والقدام والخلف .المعنى :يقول :منعتني
بإحأطتك عليه من جوانبه كألشيء
من نوائب الزمأن
الذي يحأط عليه من جميع اركأنه فصأر ممنوعأ .والمعنى انك
منعتني من الزمأن ،وحميتني من ُه وفيه نظر إلى قول الحكم ّي:
ُ
م
تغطيت
ده ري بظ ّل جنأح

ي
ن ف عين
ده ري وليس يران
ه

رى

ت

ي"

( ُالعكبري،ب-د-ت ،ص.)7
نالحظ ان القراءتين قد اختلفتأ في نوعية االهتمأم
بألبنأء البالغي في هذا البيت ،فأالولى قد اهتمت بعلم البيأن
ورات في العبأرة "من فوق الزمأن وتحته وامأمه وورائه
"استعأرة وقد دعمهأ ابن جني بشأهد من كالم العرب؛ وهو
عن احمد بن يحي .امأ القراءة الثأنية فقد اعتنت بعلم البديع
وركزت على ظأهرة الطبأق والتضأد بين تحت وفوق ،وامأم
ووراء ،مع تدعيم مأ ذهب إليه بيت شعري قريب في نسجه
من بيت المتنبي .ليخلص ّ
المؤوالن إلى معنى واحد؛ وهو
تحصين المحبوب من نوائب الزمأن وحمأيته منهأ .فكل من ُهمأ
تنأول المفتأح البنأئي البالغي التأويلي وفق منظوره ،ودعمه
بمأ يملكه من ذخيرة .فألتنوع في البنأء البالغي يسمح بتعدد
انمأط القراءات كمأ يبرز قدرة ّ
المؤول على الفهم.
المثأل الثأني:
م

ب
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"قأل :تأبط شرا :إذا ه ّزه نواج
ي عظم قرن تهللت المنأي
ف

س ّمي ُه

قأل ابن جني" :من للسيوف بأن تكون سيف الدولة،
الن ُه ُّ
سميهأ؟ وقريب من ُه ُقوله:
ُ ّ

"نع أء ابن
للسمأح ة والن

ل

ظنأبي ب وي وم النق أ حت ى
قرع ت
ُ
ورى قس را
رت ال
قس
اله وى ي وم عأل ج

فجعل للهوى ظنأبيب ،وهذه كلهأ استعأرات وهي
اك ثر من ان احصيهأ لك( ".ابن جني2004 ،م ،ص)31،30
وتأسيسأ على مأ سبق ،فإن البنيأت البالغية
تمثل مفتأحأ تأويليأ مهمأ في تشكيل المعنى وبنأئه ،كمأ انهأ
فعل قرائي يتكأتف مع االفعأل التأويلية السيأقية ويتسأند
معهأ ،مشكلة بذلك مجأال لتعدد القراءات وتنوع انمأطهأ.
آ
ثانيا :اال ليات التاويلية المتعلقة بالسياق النصي.
إن اي قراءة محكومة بنسق قرائي معين وتختلف من
قأرئ إلى اخر .والمعلوم الثأبت ان القراءة التأويلية ال تنطلق
من فراغ" ،وإنمأ من مؤشرات نصية ،وهي مؤشرات تركيبية
تلحظ في عالقة الملفوظ بمسأقه التركيبي ...وإمأ مؤشرات
استبدالية ،حيث يتم المواجهة بين الملفوظ والذاكرة
الجمعية التي تحدد مجموع المعأيير والقيم المالئمة لمجتمع
معين( ".البأزي2010 ،م ،ص )65اي :ان الفعل التأويلي ال
يتوقف عند البنيأت النسقية فقط ،بل يتعداهأ إلى البنيأت
السيأقية ،وهذا لكونهأ تدخل في تشكيل وبنأء المعنى،
فألبنى السيأقية لهأ دور فعأل في عملية التأ ُّول والفهم
واإلفهأم ،فهي مؤشرات تستخدم لتقريب المعنى المؤول،
وإثبأته او للدفأع عن فهم من االفهأم ،كحجة للقطع والترجيح.
اي ان هذه البنى كألدعأمأت ،يستند عليهأ الم ّؤول لمسأندة
تخريجأته وتأويالته والمراد من النص .كمأ يمكن ان يستعملهأ
إلقنأع المتلقي بمعرفته واطالعه الواسع ،وهي اليأت تسأندية
ال يمكن االستغنأء عنهأ .فبهأ يك تمل المعنى ويتشكل .والقأرئ
لتأويالت القدمأء يجدهأ قد اولت عنأية كبرى لهذه المعطيأت
السيأقية .كمأ انهأ قد اختلفت وتفأوتت في نسبة توظيفهأ،
وهذا ّ
مرده إلى امرين؛ االول :الخضوع إلى مأ تقتضيه الحأجة
اي المقأم هو الذي يتحكم في استحضأرهأ .الثأني :قدرة
ّ
المؤول على استحضأر الشواهد وحفظهأ ،وفي هذا درجأت.

ن

قأل ابن جني بعد مأ تعرض للمفأتيح االولى من شرح
لغوي واشتقأق ّ
مؤوال مأ استشهد به من اشعأر تشأبه البينية
البالغية الواردة في نصه:
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ليل ى واي
ب
دى

دي شم
أردات االنأم

أل

فجعل لهأ ايديأ وانأمل ،است عأرة ّ
وتصرف في القول...
وقأل اال ُخر:

وعنى بألفرند :مكأرمه ومحأسنه ومسأعيه ،واستعأر
الفرند لمأ كأن يقع عليه سيف الدولة( ".ابن جني2004 ،م،
ص)57،56
قأل العكبري" :المعنى :يقول :من يك فل للسيوف بأن
تكون مثل سيف الدولة ّ
سميهأ واستعأر اسم الفرند لمأ كأن
عليه اسم السيفُ .ثم ذكر الفضل بينه وبين السيوف
المضروبة من الحديد ،واستعأر الفرند لمكأرمه ومحأسنه ،الن ُه
افضل من السيوف ،وهو يفعل مأ ال تفعله السيوف ،والسيف
لوال الضأرب لمأ كأن إال حديدا .وإنك شرف وقمر للنأس،
فكيف ال تتمنى السيوف ان يكون لهأ مثال ًّ
سميأ؟ وه و
ك قول ه:
*تظن السيوف الهند اصلك اصلهأ*ُ ".
(العكبري ،د-
ت ،ص)8
ّ
المؤوالن فهم الظأهرة البالغية
وهنأ قد حأول
الموجودة في هذا البيت ،وقد حدداهأ في نوع البيأن وهو
االستعأرة ،فقدمأ لهأ تخريجأت داللية ّ
تؤول من المستعأر
ووجه االستعأرة مع التدعيم بدليل من الشواهد الشعرية
للسأبقين من الشعراء ومن نظموا في نفس الموضوع
وتشأبهت الدالالت مع ُهم .ليصال إلى المعنى المقصود والغرض
من هذه البنية البالغية.
والمالحظ لهذين الخطأبين التأويليين يرى ان
ّ
المؤولين لم يقفأ في شرح ّ
البنيأت البالغية على قصيدة
المتنبي المدروسة ،وإنمأ حتى الشواهد التي يوردانهأ ،وهذا مأ
الحظنأه بك ثرة عند ابن جني مقأرنة بألعكبري ،وهذا دليل
على ولعهمأ بفهم البنيأت البالغية وإفهأمهأ حتى في شواهدهمأ
التي يستعينأن بهأ لالستدالل والحجأج .ومن امثلة ذلك مأ
المتنبي في ُّ قوله:
عرضه ابن جني في تأويله لبيت
ُ
ُ
يشك و
إل ى الل

ك

فجعل لهأ نواجذ وافواهأ .وقأل اخر:

س ي وف وان ك م ن هأ س أء م أ
ت ظ ن
اله ن د اص ل ك اص ل هأ ت ت وه ُم

حي
د
الم ال ُم وي ص
ُ
ن برحأئه
وائم ح ر ُه ي ُلم ن ع

اف
ُذ
أ الضواح

واه
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وعليه مأ هي اال ليأت التأويلية السيأقية البأرزة في خطأبي ابن
جني والعكبري؟

والمنأسبأت هو مفتأح تسأندي لالفعأل التأويلية ،وهي الية
مهمة في انطالق عملية التأويل.
 -2الموازيات النصية

-1مرجعيات ومقامات الخطاب
يمثل هذا المفتأح التأويلي وسيطأ مهمأ ُيضمنه
ّ
المؤول في بداية خطأبه يتكئ عليه في توجيه المتلقي نحو
مقأصد المؤلف او الشأعر ،واستقطأبه إلى فهم ّ
معين .إذ ان
معرفة هذه المقأمأت والمنأسبأت ُتح ُّد من الوقوع في
إشكأليأت داللية وتأويلية ال حصر لهأ؛ لكون النص او
الخطأب بصفة عأمة هو وليد تلك الشروط ،او يحأكيهأ ّ
المؤول
كمأ يفعل مع النصوص المتقدمة في ازمنة متبأعدة عن ازمنة
إنتأجهأ .فمعرفة تلك المعطيأت :منأسبة إنتأج النص ومقأم
إنتأجه وصأحب النص تسأعد على تمثل افضل للنص ،إذ
تقرب المتلقي من زمن إنتأجه ومعأنيه المقصودة ،وبهذا تؤطر
الفهم والتأويل ،وتقدم ل ّ
لمؤول عونأ وزادا معرفيأ يسهل عليه
اقتحأم دالالت النص والتعمق فيهأ .وقد ايقن القدمأء دور هذه
المقأمأت والمنأسبأت في فهم النصوص ،فدر ُجوا على
استعمألهأ في قراءاتهم .وفي خطأبي ابن جني والعكبري قد
تمثلت في تعريفهأ بألمتنبي وذكر منأسبة إلقأء القصيدة وإن لم
يكن واضحأ القصد منهأ ،فقأل:
ابن جني" :قأل ابو الطيب احمد بن الحسين المتنبي
من اهل الكوفة ،ومولده فيهأ بكندة سنة ثالث وثالثمئة،
وتوفي سنة اربع وخمسين ،وقد امر سيف الدولة بإجأزة ابيأت
على قأفية الهمزة( ".ابن جني2004 ،م ،ص)24،23
العكبري" :قأل ابو الطيب ،وقد امره سيف الدولة
بإجأزة ابيأت البي ّذر سهل بن دمحم الكأتب وهي من الكأمل،
والقأفية من المتداركُ ( ".العكبري ،د-ت ،ص )1فمعرفة
صأحب النص ومقأم قرضه ل ّلنص يدرج المتلقي في سيأق
داللي معين خصوصأ هنأ ان المتنبي هو القأئل؛ وهو اشهر
من نأر على علم .فذكر هذه المقأمأت بمثأبة بطأئق تعريفية
على حد قول دمحم البأزي كمأ "انهأ السيأج الداللي للقصيدة،
وكأن الشأرح يقول من خالل إيراده لهأ :في حدود هذه
المعطيأت يجب ان يفهم النص( ".البأزي2010 ،م،
ص )208وهذا ال يحدث إال إذا كأنت توقعأته وافتراضأته تسير
في االتجأه الصحيح ،ومن ُه إن مأ تقدمه المقأمأت الخطأبية
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ويقصد بهأ كل المواد الخأرجية المتعلقة بتشكيل
النص وداللته ،والتي تعمل على مسأندة المعنى وتأ ُّوله ،فهي
عبأرة عن مفأتيح تعزز المفأتيح البنأئية ،وتفتح افأقأ دال لية
جديدة ،وتسهم في انفتأح المعنى واتسأعه .فهذه الموازيأت
تعمل على استيفأء الجوانب النأقصة في العملية التأويلية.
وتقوم ب ّ
سد تلك الفجوات القرائية ُنشدانأ لترجيح وإثبأت
المعنى المقصود .وهذا عبر نظأئر واشبأه تمأثله ،والمتأمل
في القراءات التأويلية العربية القديمة يجدهأ قد اسست
خطأبأتهأ التأويلية على منطق التسأند لهذه اال لية السيأقية
وتأوله ،وإثبأت صحته وهذا
ودورهأ في فهم المعنى
إلدراكهم قيمة اال ليأت السيأقية ودورهأ في تشكيل المعنى.
وفي قراءتنأ لخطأبي ابن جني والعكبري دليل على مأ قلنأه،
وإلثبأت صحته نستعرض بعض االمثلة ممأ اورداه.
المثأل االول :االستدالل على إمكأنية المعنى في قول
المتنبي:
ُ
الم إل
يش ُك و الم
اللوائ م ح ر ُه

ى وي ُص
ع

ُّد حي
ن ُبرحأئ

ن ي ُلم
ه

ن

"والبرحأءّ :
ُ
الشدة
قأل ابن جني عن لفظة البرحأء:
والمشقة ...قأل االعشى:
ُ
ُ
اق ول
حي ن
الرح ي

ل

ج

ه
ُل :ابرح
د
وابرح

ت ّري
أرا
تج

أ

والبأرح ُّ
ُ
ضد ّ
السأنح هو
اي :اعظمت ،واتخذت عظيمأ.
من هذا ،الن ُه ُيت ُ
شأءم به( ".ابن جني2004 ،م ،ص)29
قأل العكبري" :الغريب :والبرحأء :شدة الحرارة التي
في القلب من الحب ،واصله الشدة ،يقول لقيت من ُه برحأ
بأرحأ :اي شدة واذى؛ قأل الشأعر:
اج
عم

ه
دك
رك هللا ك لم

ذا دع
أ ب

أك
ر ٌح لعيني

اله
كب

وى
ُ
أرح"

ُ
(العكبري ،د-ت ،ص)2
المثأل الثأني :االستدالل على الجأنب االشتقأقي.
قأل المتنبي:

مط
وه ب المالم ة
ب ُسه
ف ي الل ذاذة كألك رى
و ُبكأئ
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قولهم :مررت بألذي سواك ،فكونهأ صلة ُّ
تدل على
ظرفيتهأ ،وشيء اخر ،وهو قول لبيد:

والس ُ
قأل ابن جنيُّ " :
هأد :السه ُر ،يقأل :سهد يسه ُد
َُسهأدا وسه ُدا .قأل االعشى:

وم أ وم أ ب ي م ن ُس ق م وم أ
ت
"ارق
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ه ذا الس هأد الم ؤرق ب ي م عش ق؟"

فأب
س
الق

(ابن جني2004 ،م ،ص)49
قأل العكبري" :الغريب :السهأد :االرق ،وسهد
(بألكسر) يسهد ُسهداُّ ،
والس ُه ُد (بضم السين والهأء) :قليل
النوم .قأل الشأعر ا ُبو كبير الهذلي:
فأت
الجن

ت ب ه ح وش ُسهُ
لي
أن ُمبطن أ

دا إذا م
ُل الهوج

أن
ل

المعنى :قأل ابو الفتح :اجعل مالمتك إيأه في
التذاذكهأ كألنوم في لذته ،فأطردهأ عن ُه وبمأ عنده من السهأد
والبكأء ،اي :ال تجمع عليه اللوم والسهأد والبكأء ،اي فكمأ
ان السهأد والبكأء قد ازاال اإلكراهُ ،
فلتزل مالمتك إيأهّ .ورد
عليه الواحدي وقأل :هذا كالم من لم يفهم المعنىّ ،
فظن
زوال الكرى من العأشق ،وليس كمأ ّ
ظن ولكنه يقول للعأذل:
هب انك تستلذ المالمة كأستلذاذك النوم...فكذلك دع
ّ
المالم ،فإن ُه ليس بألذ من النوم ،فإن جأز ان ال تنأم جأز ان ال
تعذل .وذكر ابن القطأع مأ ذكر ابو الفتحُ ".
(العكبري ،د-ت،
ص)6،5
المثأل الثألث :االستدالل على قضية نحوية.
وهنأ نجد ابن جني والعكبري قد اعربأ ،واستدال بمأ
يخدم تأويلهمأ واستغرابهمأ .وال يعني بألضرورة ان يقفأ على
نفس المسألة او البيت .ولإلشأرة هدفنأ ليس رصد االختالفأت
بينهمأ ،وقد نوهنأ إلى ذلك من قبل ،بقدر التركيز على اال ليأت
المستخدمة في تأ ّول المعنى .ومن امثلة ذلك؛ قول ابن جني
َ
عن بيت المتنبيُّ :
م
م

ل إال وارى
أ الخ
ُّ
ي
ن َاود بقلب ه

بط

رى بسوائ

ااح ُّب
في

ال

فقأل معلال استعمأله لكلمة "سواء" وسبقهأ بحرف
ّ
الجر" :ويقأل مررت برجل سواك ُ
وسواك وسوائك :اي غيرك
ُ ...قأل ُّ ابو ُدواد:
ٌ
ُ
ن مع
وك ل م ن ظ
ُ
ُ
ان الم وت ُمخطئ ه الح

لل
ّق مك

بس

واء

اي بغير الحق ،فأدخل البأء على سواء ،وهي ال
تستعمل في حألة السعة واالختيأر إال ظرفأُ ،
فأضطر ،فجعلهأ
ُّ
اسمأ ،وي ُدلك على كونهأ ظرفأ
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ه و اح ب إن
م
ة؟
ه مالم

المالم
ن اعدائ

ة

في
ه

ه

فقأل محددا انواع الجملة في "ااح ُّب ُه" " :اإلعراب :هذا
استفهأم إنكأر ،وجمع بين همزتين وهي لغة فصيحة ،وقد قرا
اهل الكوفة وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين في ّكل القران إذا
كأنت من كلمة ،ووافقهم هشأم إذا كأنتأ من كلمتين ،ك قوله:
﴿جأء امرنأ﴾ُ ".
(العكبري ،د-ت ،ص.)4
إن الفأحص لهذه االمثلة يجد ان الموازي من
النصوص الشعرية يحضر بقوة .إضأفة إلى اقوال السأبقين .في
حين ان الشواهد القرانية كأن حضورهأ قليال .وكل هذه
الموازيأت هي شواهد لتأكيد التخريجأت الداللية والمعأني
الممكنة المعروفة ،بغية إظهأر مأ خفي عن فهم المتلقي،
والتخلص من المأزق الداللية في لحظأت الحرج ،ومأ يرتبط
بهأ من تخريجأت تأويلية .وهذا اإلتيأن بألشواهد دليل قوي
على انفتأح العملية التأويلية على بنى سيأقية خأرجية وتسأند
اال ليأت فيمأ بينهأ ،وهو مطلب ضروري في عملية الفهم
واإلفهأم .وصفوة الكالم ،ان ّ
المؤولين ابن جني والعكبري قد
ادركأ ان الوقوف على المواد غير النصية ومؤشراتهأ عتبة داللية
ضرورية لبنأء المعنى .وال يمكن التعألي عليهأ ،او تجريد النص
منهأ .فهي مدخل اسأسي مكمل للمدخل البنأئي للنص ،وهي
الية مسأندة تفتح افأقأ قرائية موسعة ،وتزكي التجربة
التأويلية؛ فمأ تقدمه الثقأفة بألعلوم والموسوعية في الشعر
والنصوص الموازية واالخبأر والعأدات واالمثأل وحتى ميول

ه

ذ ُ
وب

أ.

فنصب ُ"د ُهمأ" و "جونأ" النهمأ ُ
اسم إن وقدر الخبر،
وهو ُ
سواء ،كمأ يقول :إن في الدار زيدا ،ولو لم تكن ظرفأ مأ
جأز ان يفصل بهأ بين :إن واسمهأ .قأل احمد بن يحي:
ومعنأه :إن لك في غير قدرك إبال ايضأ ،فأطعم النأس من
هذه( ".ابن جني2004 ،م ،ص )45،44وهنأ ،استدل ابن
جني بأك ثر من ُمواز نصي من الشعر ،ليثبت تأ ّوله الستعمأل
سواء كأسم متحججأ بأقوال من اجأزوهأ في اشعأرهم.
كمأ نجد العكبري يستدل في تأ ّوله للداللة النحوية
اءات ،بقول ُّالمتنبي:
ُعلى علم ُالقر ُ

أم

رف

ذل
وام
در إن

سواءه
ُدهم

أ
ُ
أوجون
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ّ
المؤول نحو علم من العلوم؛ كعلم النحو ،او علم العروض
الذي هو" ميزان الشعر ،به يعرف صحيحه من مكسوره".
(التبريزي1994 ،م ،ص )17سند داللي ّ
يسد بأب المزالق
والتحريف والتأويل الفأسد.

وهمأ فعالن قرائيأن
قيأم العملية التأويلية عند القدمأء.
يرتكزان على االثأر والشواهد لتأكيد دالالت هذه التخريجأت
وصحتهأ .وهذا يكشف عن سعة مجأل التأويلية وتعدد اليأتهأ
ومشأربهأ.
 -3تشغل البنيأت السيأقية والموازيأت الخأرجية دورا
مهمأ في تأويل خطأبي ابن جني والعكبري ،وهي بمثأبة
دعأمأت ال غنى عنهأ في قيأم العملية التأويلية .فأشكأل إحضأر
النصوص الغأئبة والنظأئر واالشبأه هو ملمح قوي ،الستدراج
وتوجيه المتلقي ضمن سيأق داللي ّ
معين ،وفهم وتأويل
مؤطرين ،مبنيين على مك تسبأت معرفية ومهأرات فردية،
تؤكد دور ّ
المؤول في فهم وبنأء المعنى المؤول واتسأع المعنى
.
ّ
وختأمأ ،بينت مقأربة الخطأبين البن جني والعكبري
عن مدى وعيهمأ بدور اال ليأت التأويلية في استنطأق النص
والبحث عن مقصديته ،وكذا عن دورهأ البأرز في الفهم
واإلفهأم ،وان العملية التأويلية تنطلق من الداخل لتك تمل
في الخأرج ،وفق خطة قرائية بأنية للمعنى يقومأن فيهأ بدور
اسأسي ال يمكن عزله عن االفعأل االخرى .كمأ ان هذه
اإلستراتيجية التأويلية المعتمدة تسمح للقأرئ ان ينفتح على
علوم ك ثيرة ويك تشف اليأت تمكنه من الفهم ،ممأ يجعل هذه
ّ
والتعلم ،ومدعأة إلى
القراءات افقأ خصبأ للبحث والقراءة
دراستهأ والتعمق فيهأ .كمأ يمكن ان تكون فرضأ هذه
اإلجراءات واال ليأت حال لقراءة نمأذج نصية متبأينة االجنأس
التي عجزت المنأهج المعأصرة عن احتوائهأ.

خاتمة
إن التأويلية العربية القديمة هي نتأج الثقأفة العربية،
وهي تسعى إلى تحصيل قراءة منسجمة مع النص عبر فهم
ّ
مقأصده ومقأصد منتجه ،والنسق الثقأفي الذي تولد من ُه،
وفق إستراتيجية تأويلية تتوالف فيهأ البنى النسقية والسيأقية
معأ ،والقأرئ لخطأبي ابن جني والعكبري يدرك ان الشبكة
التأويلية في قراءتيهمأ قأئمة على تسأند اال ليأت النسقية
والسيأقية معأ ،وانهأ لم تخرج عن اإلطأر العأم للتأويلية
العربية القديمة ،وعن مرجعيأتهمأ الثقأفية .وفي قراءتنأ خلصنأ
إلى النتأئج االتية:
-1ان اللغة مفتأح تأويلي اسأسي في القراءة التأويلية،
وهذا المفتأح يقوم بعزل الكلمأت الغريبة وتعريفهأ والوقوف
على دالالتهأ التواضعيةُ ،ثم اختيأر االنسب منهأ بمأ يوافق
السيأق النصي .وإلى جأنب هذا المدخل يبرز المفتأح
االشتقأقي ويقوم بدور ال غنى عن ُه في تتبع موازين الكلمة
وتصريفأتهأ ،فيختأر ّ
المؤول مأ يفيده في فهم الموضوع ،وهمأ
مفتأحأن ينفتحأن على النصوص الموازية ّ
بغية تأكيد المعنى
واتسأع دائرة التأويل.
 -2ان قراءتي ابن جني والعكبري قد اولتأ اهمية كبرى
للمدخل النحوي ،وهو مدخل قرائي يفتح المجأل لالحتمأالت
الداللية تبعأ لتعدد الحأالت اإلعرابية ،وكذلك الحأل بألنسبة
للمدخل البالغي ،فهو مفتأح تأويلي ضروري وشرط اسأسي في
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الملخص
أ
أ
 وتمسك الفراد بالحقوق المقررة فيها يجب ان تكون هذه،لتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان من طرف القاضي الداخلي
أ
أ
 إل ان اإلدماج وحده غير كاف لترتب هذه التفاقيات اثارها على المستوى.التفاقيات مدمجة في القانون الداخلي للدول الطراف فيها
أ
أ أ
 ويتوقف تحديد النفاذ المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان على نية اطراف. بل يتطلب ذلك ايضا ان تكون ذات تنفيذ مباشر،الداخلي
أ
أ
. ويعبر عنه بالساس الموضوعي، وعلى مدى دقة النصوص التفاقية وك فايتها بحد ذاتها،المعاهدة وهو ما يعبر عنه بالساس الذاتي
أ
أ
أ
أ
 في حين فتح الساس،وقد كشفت الدراسة ان العمل بالساس الذاتي شكل عائ قا امام فعالية اتفاقيات حقوق اإلنسان
. كإمكانية تطبيق الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية،الموضوعي افاقا جديدة على صعيد التطبيق المباشر لها
أ
أ
. الساس الموضوعي، الساس الذاتي، اتفاقيات حقوق اإلنسان، النفاذ المباشر:الكلمات المفاتيح
Résumé
Pour une application des traités relatifs aux droits de l’homme par le juge interne et pour que les
individus adhèrent à ces droits qui y sont établis ،il faut que ses traités soient incorporés dans le droit interne
des États parties. Mais l’incorporation seule n’est pas suffisante pour qu’ils aient leurs effets au niveau interne,
ils exigent, également, d’être directement applicables. L’exécution directe des traités relatifs aux droits de
l’homme dépend de l’intention des États parties de la convention exprimée par le fondement individuel, dépend
aussi de la précision des dispositions et de son autosuffisance exprimés dans le fondement objectif.
L’étude a révélé que le travail avec le fondement subjectif était un obstacle devant l’efficacité des traités
relatifs aux droits de l’homme, alors que le fondement objectif ouvrait de nouveaux horizons en terme
d’application directe, comme la possibilité d’appliquer des droits économiques, sociaux et culturels

Mots-clés : L’exécution direct, traités des droits de l’homme, le fondement subjectif, le fondement
objectif.

Abstract
For the implementation of human rights treaties by the internal judg and the individual’s adherence to
the rights established therein, these treaties must be incorporated into the internal law of the state’s party to
them. However, incorporation alone is not sufficient for these treaties to have their effects at the internal level, it
requires that they must be implemented directly. The direct application of human rights treaties depends on the
intention of parts of the treaty which is called the subjective foundation, on the preciseness of the treaty’s texts
and on its satisfaction which is called the objective foundation.
The study has revealed that working with the subjective foundation constitutes an obstacle in front of the
effectiveness of human rights treaties. On the other hand, the objective foundation has opened a new horizon on
its direct application, like the possibility of applying economic, social and cultural rights.

Keywords: Direct application, human rights treaties, subjective foundation , objective foundation.
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أ
وتماشيا مع إشكالية الموضوع ،قسمنا هذا الخير إلى
أ
أ
أ
مبحثين اساسيين ،عرضنا في الول إلى الساس الذاتي للنفاذ
أ
المباشر من خلل مطلبين ،تطرقنا في الول إلى فحص نية
أ
الدول الطراف في التفاقية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وتناولنا
في الثاني فحص نية الدولة الطرف في اتفاقية حقوق اإلنسان.
أ
في حين خصصنا المبحث الثاني للساس الموضوعي من
أ
أ
خلل مطلبين ،عرضنا في الول إلى مفهوم الساس
الموضوعي والثار المترتبة عنه ،وتطرقنا في المطلب الثاني
للفاق الجديدة للتنفيذ المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان في
أ
ضوء الساس الموضوعي .وختمنا الموضوع بخاتمة تطرقنا فيها
لمختلف نتائج البحث والقتراحات الممكنة.
أ
أ
المبحث الول :الساس الذاتي للنفاذ المباشر
أ
يقوم الساس الذاتي على إرادة الدولة( Dupuy,
أ
أ
 )2006, p. 416اي اتجاه نية الدول اطراف المعاهدة إلى
أ
تطبيق احكامها مباشرة في النظام الداخلي(المسماري،
 ،2008صفحة  ،)80وبذلك فهو قائم على إرادة الدول( N,
 .)2006, pp. 137-138ويمكن الكشف عن هذه النية من
أ
خلل تفسير المعاهدة او الكيفية التي طبقت بها المعاهدة.
(حجازة ،2005 ،الصفحات 78-64و)81ويعتمد على هذا
أ
الساس في تحديد التطبيق المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان.
أ
أ
أ
إل ان الدراسة اكدت ان العمل به في هذا اإلطار يشكل عائ قا
أ
أ
امام فعاليتها(الجدار ،2000 ،صفحة  .)41لن تطبيقه ليس
أ
امرا بسيطا ،متى كانت إرادة الدول غير صريحة .إذ يبقى
تحديدها معلقا على التفسير الذي يعتمده القاضي لنصوص
أ
التفاقية .ومن جهة اخرى ،نية من تؤخذ بعين العتبار؟ هل
أ
هي نية كل الدول الطراف في التفاقية والتي يعبر عنها
أ
بصوت واحد؟ او النية الفردية للدولة بذاتها الطرف في
أ
المعاهدة؟ كيف تم اعتماد هذا الساس؟ وهل تعبر الدول
بصراحة عن هذه النية؟
أ
أ
المطلب الول :فحص نية الدول الطراف في
التفاقية المتعلقة بحقوق ا إلنسان

مقدمة
يعد إدماج اتفاقيات حقوق اإلنسان – كغيرها من
أ
مسالة ضرورية ل ّ
عدها جزءا من القانون
التفاقيات الدولية -
أ
أ
الداخلي للدول الطراف فيها .اما نفاذها داخليا وتطبيقها من
أ
أ
القاضي في النزاعات المثارة امامه وتمسك الفراد بها ،فمرتبط
أ
أ
بتحديد طبيعتها بان كانت ذات تنفيذ مباشر او غير مباشر.
أ أ
بحيث تطبق في الحالة الولى ،اما في الحالة الثانية ،فيتوقف
أ
نفاذها داخليا على اتخاذ الدولة لإلجراءات التشريعية او
اإلدارية الضرورية لذلك .بمفهوم المخالفة تستبعد التفاقيات
ذات التنفيذ غير المباشر.
أ
وتختلف كل فئة من هذه التفاقيات عن الخرى من
أ أ
أ
عدة زوايا ،لعل اهمها الشروط او ال اسس الواجب توفرها
أ
لتكون المعاهدة ذات تنفيذ مباشر .وتتعلق هذه المسالة
أ
بتحديد نية اطراف المعاهدة ،وكذلك مدى دقة النصوص
التفاقية وك فايتها بحد ذاتها لترتيب اثارها على المستوى
الداخلي.
أ
وتبدو الهمية العملية للموضوع في معرفة متى يمكن
أ
أ
للفراد التمسك بالحقوق المقررة في التفاقية امام القاضي
أ
الداخلي .حيث ل يمكن لهذا الخير تطبيقها ما لم تكن
أ
التفاقية ذات تنفيذ مباشر .المر الذي يدفعنا لطرح إشكالية
أ
رئيسية تتمحور حول اسس النفاذ المباشر لتفاقيات حقوق
اإلنسان.
وتتفرع عن هذه اإلشكالية عديد من التساؤلت
الفرعية تتمثل في:
أ
 ما المقصود بالساس الذاتي للنفاذ المباشر؟أ
أ
 كيف شكل هذا الساس عائ قا امام التنفيذالمباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان؟
أ
 ما المقصود بالساس الموضوعي للنفاذ المباشر؟أ
 كيف فتح هذا الساس افاقا جديدة للتنفيذالمباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم اعتماد المنهج
أ
الوصفي ،من خلل بيان كل اساس على حدى والمسائل التي
يثيرها كل منهما ،وإعطاء تصور مستقبلي للنفاذ المباشر
أ
لتفاقيات حقوق اإلنسان في ظل الساس الموضوعي.
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ينظر عديد من القضاة الداخليين لتقرير ما إذا كان
نص المعاهدة ذو تنفيذ مباشر إلى بحث نية صائغي المعاهدة.
أ
أ
أ
اي الدول التي تفاوضت في وضع نصها الصلي ،لن الدول
أ
الخرى المنضمة إليها اتبعت النية نفسها المعبر عنها من
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أ
واستنادا لما تقدم ،نجد المحكمة قد قررت بداية ان
أ
أ
المعاهدة كاصل ل تخلق هذه الحقوق واللتزامات للفراد.
أ
أ
لكنها عدلت رايها ،بإمكانية ان يخلق موضوع المعاهدة ذاته
قواعد قانونية ترتب حقوقا والتزامات يمكن للمحاكم الوطنية
أ
ان تطبقها(.)Tribunaux de Dantzig
أ
ثانيا :موقف المحكمة الوروبية لحقوق ا إلنسان
أ
أ
اكدت المحكمة الوروبية لحقوق اإلنسان موقف
المحكمة الدائمة للعدل الدولي ،إمكانية التطبيق المباشر
أ
للتفاقية المؤسسة للتحاد الوروبي بصدد حكمها في Van
أ
 ،Gend en Looوحق الفراد في التمسك بما تقرره من حقوق
أ
أ
امام المحاكم الوطنية للدول العضاء .حيث عالجت المحكمة
أ
أ
مسالة جوهرية اثارتها محكمة دانيماركية ،تتعلق بمدى
أ
إمكانية الفراد التمسك بالحقوق المكرسة في نص المادة 12
أ
أ
من التحاد الوروبي امام المحاكم الوطنية .حيث تدخلت
إحدى دول التحاد ،مقررة عدم اختصاص المحكمة في
أ أ أ
الفصل في المسالة لن المر متعلق بتطبيق القانون
أ
أ
أ
الدانيماركي ،وان منح اثر لتفاقية دولية هو مسالة داخلية
أ
يحكمها القانون الوطني للدولة .لكن المحكمة الوروبية
أ
أ
رفضت هذه الحجة ،لن المسالة تتعلق بتحديد نص المادة
أ
أ
 12من اتفاقية التحاد الوروبي ك قانون مشترك وحق الفراد
أ
في التمسك به .وفي تفسيره ،ناقشت المحكمة مسالة
أ
أ
التطبيق المباشر لمحتوى الحقوق الواردة فيه .واشارت إلى ان
أ
ذلك متوقف على تحديد نية الطراف المتعاقدة ،والتي يمكن
كشفها من خلل روح المعاهدة ،محتواها ،عباراتها،
ومضمون المعاهدة ككل(Beurgenthal, 1935, pp. 325-
.)327
أ
أ
وقررت المحكمة ان التحاد اسس لنظام جديد يعلو
أ
أ أ
على سيادة الدول الطراف فيه ،ويمنح حقوقا للفراد اضحت
أ
تشكل ً
جزءا من اإلرث القانوني لدولهم .وان نص المادة  12ل
أ
يحتاج إلى تشريع وطني مستقبلي لمنحه اثرا داخل النظام
الداخلي للدولة .وتبعا لذلك ،فهو ذو تطبيق مباشر ويخلق
أ
أ
حقوقا يمكن للفراد التمسك بها امام المحاكم الوطنية لدولهم
أ
( .)Beurgenthal, 1935, pp. 325-327بل وذهبت ابعد
أ
أ
من ذلك ،بتاكيدها ان نصوص اتفاقية التحاد القتصادي
أ
الوروبي هي نفسها ذات تنفيذ مباشر في المحاكم الداخلية،

طرف سابقتها )Lam, 2004, p. 358(.وقد وضحت المحكمة
أ
أ
أ
الدائمة للعدل الدولي هذا الساس واكدته المحكمة الوروبية
لحقوق اإلنسان .لكن المشكلة تكمن في غياب تعبير صريح
عن هذه النية في اتفاقيات حقوق اإلنسان ،مما يحتم البحث
أ
عنها باستعمال وسائل اخرى ،رغم اقتراحات عديد من الدول
إدراج نص يوضحها .هذا ما سنحاول توضيحه من خلل بيان
أ
موقف المحاكم في فرع اول وفي الفرع الثاني نتطرق إلى مدى
احتواء اتفاقيات حقوق اإلنسان لنص صريح يعبر عن النفاذ
المباشر لنصوصها.
أ
الفرع الول :موقف المحكمة الدائمة للعدل الدولي
أ
والمحكمة الوروبية لحقوق ا إلنسان بصدد نية الدول
أ
الطراف في التفاقية
تبنت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية
أ
محاكم دانتزج الساس الذاتي لتحديد ما إذا كانت المعاهدة
أ
أ
قابلة للنفاذ المباشر ،وقد اكدت المحكمة الوروبية هذا
الموقف ،وفيما يلي توضيح ذلك.
أ
اول :موقف المحكمة الدائمة للعدل الدولي
أ
أ
اخذت المحكمة الدائمة للعدل الدولي بنية اطراف
أ
المعاهدة في رايها الستشاري رقم  15المتعلق باختصاص
محاكم دانتزج ،المؤرخ في  3مارس  1928بصدد إمكانية
التطبيق المباشر لتفاقية بين بولندا ومدينة دانتزج .فيما
يتعلق بوضعية موظفي سكة الحديد لمدينة دانتزج .حيث
أ
أ
استندت المحكمة إلى ان المعاهدة الدولية ل يمكن ان تخلق
أ
أ
حقوقا والتزامات للفراد .لكن يتعين النظر إلى نية الطراف في
تحديد بعض النصوص التي تمنح هذه الحقوق واللتزامات
أ
للفراد ،ومن ثمة إمكانية تطبيقها من المحاكم الداخلية.
وتبدو هذه نية واضحة من خلل عبارات المعاهدة .حيث
أ
أ
اكدت على ان المعنى العام وعبارات المعاهدة تظهر إمكانية
التطبيق المباشر لنصوصها في حكم العلقة بين الموظفين
واإلدارة .ونظرا لهذا المضمون ،فإن غرض المعاهدة هو خلق
نظام خاص يحكم العلقات بين اإلدارة البولندية وموظفي
مدينة دانتزج .ويظهر هذا النظام الخاص من خلل نية
أ
الطراف المتعاقدة الواضحة في نص المادة الرابعة منها.
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أ
وتمنح حقوقا للفراد مباشرة دون حاجة إلى تدخل مستقبلي
من طرف الدول(Beurgenthal, 1935, pp. 327,332-
.)333
الفرع الثاني :مدى احتواء اتفاقيات حقوق ا إلنسان
على نص صريح حول النفاذ المباشر لنصوصها تجدر اإلشارة
أ
إلى غياب تعبير صريح عن النية الجماعية للدول الطراف ،في
مجال التطبيق المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان .مما يعني
صعوبة تحديدها وما هي الوسائل التي يتعين البحث بها عنها؟
وقد كانت هناك اقتراحات من طرف الدول ،بإدراج بند ضمن
التفاقية يوضح التطبيق المباشر لنصوصها لكنها رفضت.
أ
أ
المر الذي يدفعنا للتساؤل عن اسباب ذلك؟
أ
اول :غياب نص صريح في اتفاقيات حقوق ا إلنسان
حول النفاذ المباشر لنصوصها

يعد صمت الدول حول إدراج نص في اتفاقيات حقوق
اإلنسان منطقيا لتعدد اتجاهاتها ،خاصة متى كانت المعاهدة
أ
أ
أ
متعددة الطراف بين دول ثنائية واخرى احادية لها حرية
اختيار الوسائل التي تدمج بها المعاهدات في القانون الداخلي.
وفي وقت مصادقة العديد من الدول على اتفاقيات حقوق
أ
أ
اإلنسان الساسية ،لم تقدم دول اخرى على إدماجها .ولم
أ
تكن مسالة التفاوض حول التنفيذ المباشر للتفاقيات تعني إل
قلة من الدول ،وتحل تقليديا داخل الدولة وفقا إلرادتها.
وانصبت المفاوضات حول تحديد مضمون الحقوق المحمية.
وحتى إن قامت هذه الدول بإدراج نصوص في
دساتيرها متعلقة بالتطبيق المباشر للنصوص الدستورية
أ
المرتبطة بحقوق اإلنسان ،كما فعلت المانيا في نص المادة
 3/1من دستورها ،فليس هناك ما يلزم الدول بإدراج نص
مشابه في اتفاقيات حقوق اإلنسان قصد ضمان التنفيذ
أ
أ
المباشر لها او استبعاده( ،)Lam, 2004, p. 360لنها -
التفاقيات-تعد نتيجة لمحاولة التوفيق بين إرادات و مواقف
متعارضة حول موضوع معين ،ول يتم صياغتها بالعناية ذاتها
المعتمدة في صياغة النصوص الداخلية (عجيل ط ،.صفحة
أ
. )boudidi.blogspot.comمما يدفعنا للبحث عن اي إشارات
أ
اخرى تحدد لنا نية الدول المتعاقدة.

ل تتضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان نصوصا واضحة
تعبر عن نية الدول في موضوع التطبيق المباشر .عكس
الدساتير الوطنية التي يتم التعبير فيها بصراحة عن هذا
الموضوع ،خاصة فيما يتعلق بالنصوص المتضمنة لحقوق
اإلنسان .والمقصود بالنية الواضحة التعبير الصريح عنها،ل ما
أ
يمكن استنباطه او ما يوحي به النص من خلل
مفرداته(.)Lam, 2004, pp. 359-360
أ أ
ويرى بعض الفقه ان الثر المباشر للقواعد الدولية
أ
التفاقية سواء تعلقت بحقوق اإلنسان ام ل هو الستثناء ل
أ
أ
الصل ،وهو رهن إرادة الدول الطراف المتعاقدة(الموسى م،.
 ،2007صفحة  .)71والغالب في اتفاقيات حقوق اإلنسان
أ
خلوها من نصوص قاطعة حول المسالة ،إل في حالة التفاقية
أ
أ
الوروبية لحقوق اإلنسان والحريات الساسية ،التي تضمنت
أ
إشارات صريحة عن التنفيذ المباشر في المادة الولى منها .وفي
المقابل ل تتضمن اتفاقيات دولية عديدة ،من قبيل العهدين
الدوليين لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل ،والميثاق
أ
أ
الجتماعي الوروبي والميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،احكاما
أ
قاطعة إزاء الثر المباشر لها .إذ ما يوجد في هذه التفاقيات هو
تعهد الدول باحترام الحقوق المدرجة فيها في مواجهة الدول
أ
الخرى لصالح الخاضعين لوليتها.
أ
-1دواعي صمت الدول الطراف في اتفاقيات حقوق
أ
ا إلنسان حول مسالة النفاذ المباشر لنصوصها
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

-2سبل الكشف عن نية الدول حول النفاذ المباشر
لنصوص اتفاقيات حقوق ا إلنسان
أ
لتحديد هذه النية ،يجب اول البحث عنها في نص
أ
المعاهدة ذاته وما إذا تم ببساطة اإلشارة إليها او غيابها.
أ
ويمكن الكشف عنها من خلل تفسير المعاهدة او الكيفية
التي طبقت بها المعاهدة (حجازة ،2005 ،الصفحات 78-64
و .)81فإذا لم يحدد النص ذلك ،يمكن الرجوع إلى عناصر
أ
أ
اخرى لسيما في ملحق التفاقية او التقارير المفسرة لها
أ
أ
أ
المرفقة بها او في العمال التحضيرية لها .وهو امر نادرا ما
أ
نجده ،وإن وجد فسيكون غير واضح ايضا ويفتح المجال لعدة
تفسيرات(.)Lam, 2004, p. 368
ثانيا :اقتراحات بعض الدول إبادراج نص في
أ
اتفاقيات حقوق ا إلنسان حول مسالة النفاذ المباشر
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أ
 يتعلق الول بوضعيات تتخذها الدولة علىأ
أ
المستوى الداخلي دون ان توضح موقفها للدول الخرى.
 ويرتبط الثاني بتصريحات ترفقها الدولة بتصديقهاعلى المعاهدة المعبرة عن نيتها بعدم التطبيق المباشر
لها(.)Lam, 2004, p. 418
أ
الفرع الول :تعبير الدولة الداخلي عن نيتها في
استبعاد التطبيق المباشر لتفاقيات حقوق ا إلنسان
أ
يمكن ان تتخذ الدولة عدة وضعيات للتعبير عن
إرادتها على المستوى الداخلي حول التطبيق المباشر لتفاقية
أ
من عدمه .وتختص بذلك السلطة التاسيسية في الدول التي
أ
تعتمد اسس مدرسة الوحدة ،والسلطة التشريعية في الدول
أ
المنتهجة لسس مدرسة الثنائية .فإدماج المعاهدة من طرف
أ أ
الدول يدفع منطقيا إلى التفكير في انها ارادت منحها كامل
أ
الثر في القانون الداخلي ،ويكون فرضية حول التطبيق
المباشر لها ،وفيما يلي بيان ذلك:
أ
أ
اول :اتجاه نية الدول المعتمدة لسس مدرسة
الوحدة
أ
إذا كان النص الدستوري في الدولة الحادية واضحا
أ
أ
حول مسالة التطبيق المباشر فإن الفرضية السابقة تتاكد ،مما
أ
يبرز رغبة الدولة في منح التفاقيات المدمجة اثرا مباشرا في
منظومتها القانونية .فقد عبرت الجزائر في نص المادة  150من
التعديل الدستوري لسنة  ،2016عن منحها المعاهدات
أ
الدولية المصادق عليها وفقا للشروط الدستورية مكانة اسمى
من القانون .وهو ما ل يدع مجال للشك في التعبير عن نية
الوفاء باللتزامات التي تقررها هذه التفاقيات وتطبيقها ،وإل
لما منحتها هذه المرتبة في سلم تدرج القواعد القانونية .وقد
أ
أ
اكد القضاء الجزائري ذلك في المر رقم  2000-06الصادر عن
القسم الستعجالي لمحكمة غرداية ،بإخضاع اإلكراه البدني
في العقود المدنية والتجارية لنص المادة  407من قانون
اإلجراءات المدنية ،وإسناده لنص المادة  11من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ،الذي صادقت عليه الجزائر،
أ
أ
والتي تنص على انه ل يجوز سجن اي إنسان بمجرد عجزه عن
أ
الوفاء بالتزام تعاقدي .وقد وضح هذا المر تطبيق المعاهدة
أ
الدولية استنادا لمبدا السمو بدل القانون الداخلي (حساني،
 ،2017صفحة .)157

اقترحت بعض الدول إدراج نص ضمن التفاقية
يوضح التطبيق المباشر لنصوصها ،كالوليات المتحدة
أ
أ
أ
المريكية والمانيا .حيث قامت بعض المحاكم المريكية
أ
باعتبار نصوص جد عامة لميثاق المم المتحدة متعلقة بحقوق
أ أ
اإلنسان ذات تنفيذ مباشر .ومن اجل ال يشكل ذلك سابقة
قضائية لصالح تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان في قانونها
الداخلي ،قامت جمعية American Bar Association
أ
باقتراح حول المفاوضات المريكية بصدد المعاهدات
أ
المستقبلية ،بان يتم إدراج نص في المعاهدة بموجبه يمكن
اعتبارها ذات تنفيذ مباشر وتشكل ً
جزءا من القانون الداخلي،
أ
متى صدر بشانها نص تشريعي فقط .واقترحت إدراج نص في
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بموجبه ل تتمتع
كل نصوصه بتطبيق موحد في القانون الداخلي( Lam, 2004,
.)pp. 360-361
ووفقا ل  ،O. Schachterكانت النية الحقيقية
أ
للوليات المتحدة المريكية دحض الطلبات المؤسسة على
العهد في حالة ما إذا دخل حيز النفاذ( Lam, 2004, p.
أ
 .)361لكن لم يتم إدراج البند ل في العهد ول في اي اتفاقية
لحقوق اإلنسان تم اعتمادها لحقا .ويفسر ذلك برفض غالبية
أ
الدول العضاء في اتفاقيات حقوق اإلنسان إنكارها للتطبيق
المباشر .وقد تخلت الوليات المتحدة عن هذه الفكرة ،لكنها
اعتمدت التحفظ بديل عنها والذي يلغي كل تطبيق مباشر
للمعاهدات ()Lam, 2004, p. 361
أ
أ أ
مثل هذا الموقف ابدته ايضا الممثلة ال لمانية فيما
أ
يتعلق بالميثاق الجتماعي الوروبي ،حيث اقترحت تضمين
أ
نصوص الميثاق بندا ل يسمح بمنح حقوق مباشرة للفراد
والمنظمات غير الحكومية والجماعات الخاصة لكنه رفض
أ
ايضا.
المطلب الثاني :فحص نية الدولة الطرف في اتفاقية
حقوق ا إلنسان
يتعين على القاضي الرجوع لنية الدولة ذاتها ،والمعبر
عنها بصفة فردية ،لتحديد ما إذا كان النص التفاقي ذو تنفيذ
أ
مباشر .وهي مسالة بسيطة ،إذ يمكن التعرف عليها لتعلقها
بنظامها القانوني الداخلي .فإذا عبرت عن هذه النية ،فل يخرج
أ
المر عن نوعين من التصريحات الفردية:
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أ
أ
يتضح مما تقدم ،انه في مسالة التطبيق المباشر
لتفاقيات حقوق اإلنسان تصبح السلطة التنفيذية طرفا وقاضيا
في الوقت نفسه .ومن المؤسف إمكانية رجوع القاضي لهذه
أ
التصريحات ،دون اخذه في العتبار لستبعادها التطبيق
المباشر ،مما يحد من فعالية اتفاقيات حقوق اإلنسان( Lam,
.)2004, p. 423

والموقف ذاته اتخذته المحكمة العليا ،حيث
استبعدت توقيع اإلكراه البدني المنصوص عليه في المادة
أ
 597وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية لمخالفته لحكام
المادة  11من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية(العليا)2002 ،
أ
لكن ل توضح بعض الدول هذه المسالة بدقة ،مما
أ
أ
يدفع إلى الشك بان الدولة لم ترد منحها هذا الثر المباشر.
فمثل تع ّد الوليات المتحدة في نص المادة السادسة من
أ
الدستور المعاهدات قانونا اعلى للبلد تطبيقا لمبادئ مدرسة
أ
الوحدة .وتمنح اثرا للمعاهدات الدولية في القانون الداخلي.
تظهر هذه الوحدة فقط في علقة القانون الدولي بالقانون
أ
الداخلي( .)Beurgenthal, 1935, p. 342لن المحكمة العليا
منحتها مرتبة مساوية للقوانين الفدرالية الصادرة عن السلطة
التشريعية ،وبذلك تكون قابلة للتنفيذ بذاتها متى كانت ل
تحتاج إلى إجراء تشريعي(Beurgenthal, 1935, pp. 341-
أ
 .)344وهنا فقط تتاكد فرضية التطبيق المباشر لها.
أ
ثانيا :اتجاه نية الدول المعتمدة لسس مدرسة
الثنائية
أ
يمكن ان تتكون فرضية حول التطبيق المباشر في
الدول الثنائية عند اعتمادها لقانون اإلدماج .الفرق الوحيد هنا
أ
ان تحقيق هذه الغاية يتم حالة بحالة في قانون اإلدماج ،بينما
أ
يتم دفعة واحدة في الدول الحادية .لكن يمكن استبعاد هذه
أ
الفرضية من خلل تصرف السلطة التنفيذية لسباب عديدة
أ
أ
أ
سواء في الدول الحادية او الثنائية ،إذ يمكن ان تتعرض
أ
السلطة التنفيذية لمسالة التطبيق المباشر للتفاقية وقت
التصديق عليها .حيث قدم المجلس الفدرالي السويسري إلى
أ
البرلمان رسالة حول طلب التصديق على التفاقية الوروبية
أ
لحقوق اإلنسان .وذكر ان تحديد التطبيق المباشر لهذه
أ
التفاقية والتمسك بها من طرف الفراد ،دون ضرورة اعتماد
أ
إجراءات اخرى يعود للقاضي.
أ
لكن ممارسة المحاكم السويسرية اكدت عدم ارتباطها
بمثل هذه المواقف .وعبرت عن ذلك من خلل نفي العلقة
بين سلوك السلطات السياسية واإلدارية ،وممارسة المحاكم
الداخلية في مجال التفاقيات الدولية حتى وإن كان له دور في
أ
تكوين راي القاضي(.)Lam, 2004, p. 421
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

الفرع الثاني :تعبير الدولة عن نيتها على المستوى
الدولي لستبعاد التطبيق المباشر لتفاقيات حقوق ا إلنسان
أ
تصدر الدولة على المستوى الدولي احيانا تصريحات
عدم النفاذ المباشر لتفاقية حقوق اإلنسان ،لكن ما الطبيعة
القانونية لهذه التصريحات وما مدى حجيتها على المحاكم
الداخلية؟
ل تقدم الدول على مثل هذا السلوك وقت التصديق
أ
على المعاهدة ،إل إذا ارادت عدم تطبيقها(.)Lam, 2004
أ
فقد ارفقت الجزائر تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل
بجملة من اإلعلنات التفسيرية تمثلت في:
أ
أ
 تعلق اإلعلن الول بالفقرتين الولى والثانية منالمادة  ،14حيث قيدت الجزائر حق الطفل في حرية الفكر
والوجدان والدين بما تضمنته المادة الثانية من التعديل
أ
الدستوري  2016والقاضية بان اإلسلم دين الدولة ،فضل
أ
أ
عن ان تربية الطفل تتم وفقا لدين ابيه ،عمل بنص المادة 62
أ
من قانون السرة (رابح ،2017-2016 ،الصفحات .)77-73
أ
 اما اإلعلن الثاني ،فقد مس المواد  17-16-13منالتفاقية والتي تنص على حرية التعبير وحماية الطفل من كل
مساس بشرفه ،وتمكينه من الحصول على كافة المعلومات
من مختلف المصادر الوطنية والدولية.
أ
حيث اكدت الجزائر في اإلعلن التفسيري المتعلق
أ
بالمادة  ،16ان هذه الحماية يضمنها قانون العقوبات
الجزائري ،من خلل عمله على حماية القصر ،وكل ما يتعلق
أ
بتحريض الحداث على الفسق والدعارة ،وهو ما تسعى إليه
اتفاقية حقوق الطفل (رابح.)2017-2016 ،
أ
أ
اما فيما يتعلق باحكام المادتين  13و ،17فقد
أ
أ
اكد اإلعلن الجزائري على ان حق الطفل في حرية التعبير
واإلعلم ل يعد مطلقا ،بل مقيدا بالقوانين المتعلقة باحترام
أ
الغير والمحافظة على المن الوطني والنظام العام .وهو ما
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أ
اول :الطبيعة القانونية لتصريحات عدم النفاذ

كرسته الجزائر في قانون اإلعلم قبل انضمامها إلى اتفاقية
حقوق الطفل (رابح)2017-2016 ،
أ
وتجدر اإلشارة ان الغاية من هذه اإلعلنات ،عدم
أ
تطبيق احكام نصوص التفاقية التي شملتها بحذافيرها على
المستوى الداخلي للدولة الجزائرية ،بتعبير صريح وواضح ل
أ
يدع مجال للشك ،من خلل تحديد وإيضاح لبعض احكام
أ
التفاقية لمخالفتها للمبادئ الساسية للنظام القانوني
أ
أ
الجزائري .ويغلب على هذه اإلعلنات التفسيرية تاكيدها ان
اللتزامات التي تقبلها الدول بمقتضى التفاقيات المعنية،
أ
أ
أ
يجب ان تكون مطابقة في مضمونها واثرها القانوني للحكام
المرادفة لها في قوانينها الوطنية(الموسى م ،2007 ،.صفحة
.)53
لكن ل نجد مثل هذا الموقف لدى الوليات المتحدة،
حيث صرحت وقت تصديقها على العهد الدولي للحقوق
أ
المدنية والسياسية بان المواد من  1إلى  27ذات تنفيذ غير
مباشر( .)Vasquez, 1985, pp. 706-707والخلفية لهذا
أ
التصرف سياسية ،إذ عدت ان مثل هذه المسائل تتطلب
تعديل تشريعيا .ونظرا للتساوي في المرتبة بين القوانين
أ
أ
الفدرالية والمعاهدة ،فإن هذه الخيرة يمكنها تعديل او إلغاء
أ
تلك القوانين الموضوعة من ممثلي الشعب .ول يمكن ان
تعدل إل بالطريقة نفسها التي وضعت بها .ويتطلب تطبيق
تلك المواد من العهد العودة إلى المشرع ،إلصدار قانون يلزم
أ
القاضي المريكي (.)Dhommeaux, 1995, p. 411كما
أ
أ
أ
اصدرت تصريحات اخرى متعلقة باتفاقية منع كل اشكال
أ
التمييز العنصري ،إل انها تعلقت بالتفاقية ككل( Lam,
.)2004, p. 426
أ
أ
اما في المانيا فقد كانت اتفاقية حقوق الطفل محل
أ
تصريح من السلطة التنفيذية باستبعاد اي تطبيق مباشر
أ
لنصوصها .وارفق هذا التصريح بتصريح انسجام القانون
أ
أ
ال لماني مع هذه التفاقية ،مما يكشف عن سوء نية المانيا.
أ
فإذا كان القانون ال لماني منسجما مع التفاقية من يوم
التصديق عليها ،فما الداعي لستبعاد التطبيق المباشر
لها(.)Lam, 2004, pp. 426-427

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

المباشر
ل تشكل هذه التصريحات تحفظات طبقا لتفاقية فينا
أ
لقانون المعاهدات لسنة 1969لنها ل تتوفر على شروطها .إذ ل
أ
أ
تعدل هذه التصريحات اول تلغي الثر القانوني لبعض نصوص
المعاهدة في تطبيقها من طرف الدولة .واستنادا إلى نص
أ
المادة السادسة من الدستور المريكي لسنة  ،1787وتطبيقا
لبند السمو الوارد فيها تكون التفاقيات ذات تطبيق مباشر .إل
أ
ان وجود مثل هذه التصريحات يلغي رسميا كل تطبيق مباشر
أ
أ
لها .وإن كان بعض الفقه في المانيا وامريكا يعدها تحفظات
أ
لكنها ليست كذلك ،لنها متعارضة مع هدف المعاهدة بل
مستبعد تطبيقها كليا في بعض الحالت ،وفي حالت أاخرى
تستبعد النصوص المتعلقة بجوهر المعاهدة.
أ
أ
من جهة اخرى ،ل يمكن ّعدها تحفظات لنها ل تعدل
أ
أ
او تلغي الثر القانوني للنصوص الدولية .ول تطرح التصريحات
أ
اية مشاكل إل على المستوى الداخلي فيما يتعلق بعدم النفاذ
المباشر للنصوص المدرجة عليها .وفي كل مرة يعبر فيها
مجلس النواب عن عدم التطبيق المباشر لنصوص جوهرية في
المعاهدة وقت التصديق عليها ،يجعلها في شكل تصريحات ل
تحفظات مما يعني وعيه بالفرق بينهما.
ثانيا :حجية تصريحات عدم النفاذ المباشر على
المحاكم الداخلية
أ
ّعد جانب من الفقه ،ان تصريحات عدم النفاذ
أ
المباشر ملزمة للقاضي حتى ولو لم تكيف على انها تحفظات.
أ
لكن طالما يغيب عنها هذا الوصف فليس لها اي قوة قانونية
في القانون الداخلي.
فإذا صدرت هذه التصرفات وتعلقت بتفسير
أ
أ أ
المعاهدة ،فتكيف على انها راي قدمته السلطة التنفيذية او
السلطات اإلدارية الوطنية ول تلزم القاضي .فإذا قرر هذا
أ
أ
الخير الخذ بها ،فإنه يعرض نفسه للرقابة الدولية لغياب
أ
الستقللية .فالتصريح ال لماني بعدم النفاذ المباشر لتفاقية
حقوق الطفل الصادر عن السلطة التنفيذية ،يتعارض مع
قانون اإلدماج الصادر في  17فيفري  1992عن المشرع
أ
ال لماني .وبهذا تبرز إرادتان :إرادة المشرع في التطبيق المباشر
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الذاتي ،كإمكانية تطبيق الحقوق القتصادية ،والجتماعية
والثقافية ،وإمكانية العمل باتفاقيات حقوق اإلنسان في
العلقات القانونية الخاصة ،وليس في العلقات القانونية
العامة فقط (الموسى م.)2010 ،.
أ
لذلك يتعين بداية شرح معنى هذا الساس وما هي
أ
الثار المترتبة عنه في مطلب اول ،ثم نتطرق لكيفية فتحه
لفاق جديدة للتطبيق المباشر لحقوق اإلنسان خاصة
القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية في مطلب ثاني.
آ
أ
أ
المطلب الول :مفهوم الساس الموضوعي والثار
المترتبة عنه
أ
عمل بالساس الموضوعي يتعين فحص المعاهدة نصا
بنص لمعرفة ما إذا كان كل نص على حدة قابل للتطبيق
أ
المباشر .إذ يجب ان تتمتع القواعد التفاقية بالدقة والتحديد
بما يسمح بتطبيقها المباشرDupuy, 2006, p. ( ،
أ
،)416كاي قانون نافذ على إقليم الدولة المعنية دون حاجة
أ
أ
هذه الخيرة لتخاذ اي إجراء إضافي إلتمام نفاذها الداخلي.
أ
ويترتب على تطبيق الساس الموضوعي عديد من النتائج
المهمة لصالح اتفاقيات حقوق اإلنسان .وسنوضح بداية معنى
أ
أ
الساس الموضوعي وعناصره في فرع اول ،ثم نتطرق في الفرع
الثاني إلى الثار المترتبة عنه.
أ
أ
الفرع الول :مفهوم الساس الموضوعي
أ
تطبيقا للساس الموضوعي ،يقوم القاضي بعملية
أ
فحص دقيقة للنصوص التفاقية كل على حدة ،للتاكد من
مدى قابليتها للتطبيق المباشر من عدمه .مستعينا في ذلك
بمجموعة من العناصر الضرورية التي تساعده في إعمال هذا
أ
الساس .وفيما يلي توضيح لمعناه ولعناصره.
أ
أ
اول :معنى الساس الموضوعي
أ
نعني بالساس الموضوعي استعمال القاضي لسلطته
في فحص ما إذا كان النص التفاقي لحقوق اإلنسان كافيا بحد
ذاته من الناحية الموضوعية (،)Sudre, 2006, p. 195دقيقا
وكامل حتى يطبق مباشرة(الجدار ،2000 ،صفحة  )42دون
أ
أ
ان تكون هناك حاجة لعتماد إجراءات تنفيذ اخرى،وقادرا
أ
على ترتيب كل اثاره القانونية ،مثل اي قاعدة من قواعد
القانون الداخلي .وهو يتعلق بمحتوى القاعدة القانونية

للتفاقية وإرادة السلطة التنفيذية في استبعاده ،ويتعين هنا
أ
أ
أ
منح اولوية لراي المشرع .المر الذي دفع البعض إلى ّعد
أ
أ
أ
الحكومة ال لمانية معترضة على القانون الساسي ال لماني في
مادته  ،2/59التي تمنح الختصاص للمشرع في اعتماد
قوانين اإلدماج(.)Lam, 2004, pp. 434-435
أ
أ
اما في الوليات المتحدة المريكية ،فلم تمنح
للمحكمة العليا الفرصة في تحديد القيمة القانونية لتصريحات
عدم النفاذ المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان( Lam, 2004, p.
.)436
أ
مما تقدم ،توضح دراسة الساس الذاتي حول نية
أ
الدول الطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان ضرورة إلغائه
وعدم اعتماده في تحديد التطبيق المباشر لها من عدمه .فإذا
أ
كان يستند ببساطة على النية ،وهي امر سهل لكن اثارها
السلبية والخطيرة ك ثيرة مقارنة بهذه الميزة اإليجابية
أ
(البساطة) .لنه يحد في حالت ك ثيرة من فعالية اتفاقيات
أ
أ
حقوق اإلنسان وعدم تحقيقها للغاية التي ابرمت من اجلها .إذ
أ أ
تظهر التجربة انه اضحى يشكل وسيلة سياسية للعتراض على
النصوص التفاقية لحقوق اإلنسان .لذلك يتعين استبعاده
أ
أ
والبحث عن اساس اخر موضوعي يضمن فعالية اك ثر
لتفاقيات حقوق اإلنسان.
أ
المبحث الثاني :الساس الموضوعي للنفاذ المباشر
يتطلب تفعيل اتفاقيات حقوق اإلنسان ،البحث عن
أ
أ
اساس اخر يسمح اك ثر للقاضي الداخلي بتطبيق المعاهدة
أ
تطبيقا مباشرا وهو الساس الموضوعي .ويتعين هنا فحص ما
إذا كان النص المثار في النزاع كافيا دقيقا كامل قادرا على
تسوية النزاع حتى يكون ذا تنفيذ مباشر .بحيث يعمل بهذا
أ
الساس على حد السواء في حالة النصوص الداخلية
والمعاهدات الدولية المدمجة في القانون الداخلي بالنظر إلى
مضمون النص ذاته(الجدار ،2000 ،صفحة .)41
ول يعني هذا تطبيق المعاهدة في كل الظروف من
أ
خلل هذا الساس .إذ قد تكون بعض نصوصها في حالت
أ
خاصة ذات تنفيذ غير مباشر .لكن مقارنة بالساس الذاتي،
أ
يسعى الساس الموضوعي إلى التقليل من حالت عدم تطبيق
اتفاقيات حقوق اإلنسان .حيث دشن افاقا جديدة على صعيد
أ
التطبيق المباشر لها لم تكن متصورة في ظل العمل بالساس
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

29

اجملدل  18العدد 2021-01

هيبة همين

أسس النفاذ املبارش لتفاقيات حقوق الإنسان

أ
الدولية ،بحيث يجب ان تكون واضحة بذاتها في ترتيب
أ
أ
اللتزامات والحقوق على عاتق الفراد واجهزة الدولة
المختلفة ،حتى يمكن للقاضي تطبيقها في النزاعات المثارة
أ
امامه.
أ
ومن امثلة النصوص التفاقية المتعلقة بحقوق
أ
اإلنسان القابلة للتطبيق المباشر استنادا إلى الساس
الموضوعي ،بعض نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ،كنص المادة السابعة منه المتعلقة بتجريم
التعذيب ،والمادة الثامنة المتعلقة بتحريم الرق والعبودية،
أ
والمادة التاسعة المتعلقة بالحق في الحرية والمان .إذ ترتب
هذه النصوص وغيرها التزامات فورية ل برامجية.
أ
أ
وكذلك المر بالنسبة للتفاقية الوروبية لحقوق
اإلنسان ،التي تسعى لحماية الحقوق المدنية والسياسية في
أ
أ
الساس ،مما دفع بالقضاء إلى العتراف بالثر المباشر
لنصوصها(الموسى م ،2007 ،.صفحة )82
أ
أ
اما فيما يتعلق بالنصوص البرامجية او التوجيهية التي
تحتويها اتفاقيات حقوق اإلنسان فل تعد ذات تنفيذ مباشر،
أ
أ
لن نفاذها معلق على اتخاذ إجراءات تشريعية او إدارية من
طرف الدول ،وبذلك تفتقد نصوصها للدقة والتحديد .ويتعلق
أ
المر بالعهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية
والثقافية ،لكن ليس في كل نصوصه فمنها ما يقبل التطبيق
المباشر كالحق في اإلضراب والحريات النقابية.
أ
ثانيا :عناصر الساس الموضوعي
أ
أ
تطبيقا للساس الموضوعي ياخذ القاضي بعين
العتبار عوامل عديدةً ،
بدءا بمضمون النص والهيكلة
أ
القانونية الوطنية ،من اجل مقارنة مختلف العناصر مع
أ
الظروف المحيطة بالقضية المعروضة امامه (الموسى م،.
، )2010وفي ما يلي تفصيل ذلك:

أ
أ
من جهة اخرى ،يمكن ان يضع النص التفاقي شرطا
يعلق نفاذه عليه بعبارات تدل على ذلك .وفي مثل هذه
أ
أ
الحالة ،ل يمكن ان يطبق من طرف القاضي .وهو ما اضافته
أ
أ
محكمة عدل الجماعات الوروبية بال تكون القاعدة الجماعية
أ أ
مشروطة ،اي ال يتوقف نفاذها في النظام القانوني الداخلي
أ
على عمل قانوني اخر سواء كان مصدره القانون الجماعي ،او
القانون الداخلي (حجازة ،2005 ،صفحة )76
أ
ول يجب فهم عدم شرطية النص ،انه ل يمكن تطبيق
أ
إل النصوص القاطعة التي ل تضع اي شرط كان ،وهو ما
أ
أ
اغلفت المحكمة اإلشارة إليه .إنما قضت ال يكون النص
أ
أ
متوقفا على اي تدخل من جانب اي جهاز تابع للجماعات
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الوروبية ،او تابعا لي من دولها العضاء او لكليهما .واكدت
أ
على ان النص المشروط ،هو الذي يترك للدول سلطة تنظيم
أ
أ أ
الحق الممنوح للفراد او خصائصه الجوهرية ،او شروط
أ
أ
ممارسته الساسية .وليس من شان الحتفاظ باختصاص
أ
الدول فيما يتعلق بتطبيق قانون من زاوية إجرائية فقط ان
أ
يعطل الثر المباشر للنص (حجازة ،2005 ،الصفحات -80
)81
أ
كما ان بعض النصوص التفاقية تتوقف عند استنكار
سلوك فرد انتهك حقوق اإلنسان ،دون النص على العقوبة
أ
الجزائية الملئمة .مما يدل على ان اختصاص الجزاء العقابي
للفرد متوقف على سيادة الدولة .كالمادة الخامسة من اتفاقية
أ
منع اإلبادة التي تنص على تعهد الدول الطراف توافقا مع
نصوصها الدستورية ،باتخاذ اإلجراءات التشريعية الضرورية،
لضمان تطبيق نصوص هذه التفاقية .ول يمكن تكييف
أ
أ
النصوص السابقة على انها ذات تنفيذ مباشر ،لنها تفرض على
الدول اعتماد الجزاءات العقابية(.)Lam, 2004, p. 441
 -2الهيكلة القانونية الوطنية
تتوقف قابلية النص التفاقي للتطبيق المباشر على
أ
البناء القانوني الداخلي للدولة .إذ لم ينشا هذا النص من
أ
العدم ،وتطبيقه متوقف على نصوص اخرى ،دون ضرورة
انتظار تكملتها بإجراءات تنفيذية بحيث تتداخل النصوص
أ
أ
القانونية .فإذا اعتمد احدها على اخر معناه تطبيق الول
ضمن إطار قانوني يضع في حسابه تلك النصوص السابقة

 -1مضمون النص
يشكل مضمون النص التفاقي عامل محددا لمعرفة ما
إذا كان دقيقا وكافيا لتطبيقه المباشر ،بحيث يحدد القاضي
دقة النص من عدمه .فإذا وجده قادرا على ترتيب اثاره ّعده ذا
تنفيذ مباشر ،وإن لم تكن له تلك الصفة حكم بعدم نفاذه( N,
.)2006, p. 137لكن ل يمكن القول إن النص الواسع غير
أ
قابل لن يكون ذات تنفيذ مباشر.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
المباشر لتفاقيات حقوق اإلنسان .إذ يحتمل ان يقبل نص ما
أ
التطبيق المباشر في حالت ،وفي حالت اخرى ل يمكنه
أ
أ
ترتيب هذا الثر ،لختلف الظروف المحيطة بكل مسالة على
حدة .فإذا حكم القاضي بالنفاذ المباشر لنص اتفاقي ،يتعين
عليه بحث كل العناصر السابق تعدادها (النص ذاته ،الهيكلة
أ
أ
القانونية الوطنية ،الظروف المتعلقة بكل مسالة) ،لنها
أ
مؤشرات مهمة من اجل بناء تصوره حول النص.
أ
آ
الفرع الثاني :الثار المترتبة على اعتماد الساس
الموضوعي
أ
أ
يرتب اعتماد الساس الموضوعي اثارا مهمة ،يمكن ان
أ
تحبط من عزيمة القاضي في الخذ به نظرا لتعقيدها مقارنة
أ
ببساطة الساس الذاتي .ومن هذه الثار نذكر:
أ
 -1دقة الساس الموضوعي
أ
أ
تستبعد بعض الحكام التفاقيات دون ان يتم فحص
أ
النص المتمسك به من طرف الفرد .لكن عمل بالساس
أ
أ
الموضوعي ل محل لمثل هذا الفرض ،لن ضرورة ان يكون
النص دقيقا كافيا بحد ذاته ،يمنع من تعميم هذه الصفة على
أ
المعاهدة كلها .المر الذي يدفع بالقاضي إلى فحص المعاهدة
أ
نصا بنص ،ليس فقط محتوى النص المتمسك به ،وإنما ايضا
أ
محتوى القانون الداخلي ،وظروف النزاع ،من اجل التوصل
إلى التطبيق المباشر للنص المثار من عدمه( Lam, 2004,
.)pp. 443-444
أ
فإذا كان الساس الموضوعي ،يضع حدا للصورة
العامة للمعاهدة في مجملها ،واعتبارها ذات تنفيذ مباشر ،إل
أ
أ
انه يفرض في المقابل احتمال ال تكون المعاهدة كلها ذات
أ
أ
تنفيذ مباشر .فإذا قلنا ان التفاقية الوروبية لحقوق اإلنسان
أ
أ
ذات تنفيذ مباشر ،فهذا استنادا إلى الساس الذاتي .اما إذا
أ
طبقنا الساس الموضوعي ،فيعني النظر إلى كل نص على حدة
أ
وإلى ظروف النزاع ،وكلها مؤشرات يمكن ان تدفع بالقاضي إلى
عدم تطبيقها( .)Lam, 2004, p. 444من هنا ،ل يمكن القول
إنها ليست ذات تنفيذ مباشر ،وكذلك ل يمكن ّعدها دائما
أ
أ
ذات تنفيذ مباشر .إل ان اعتماد الساس الموضوعي يمنح
أ
أ
التفاقية الوروبية اساسا خاصا ملئما للتطبيق المباشر ،ومن
النادر الحكم بعكس ذلك.

عليه .ويتعلق نفاذ النصوص الدولية التفاقية على البناء
المادي والشكلي للقانون الداخلي.
فإذا احتوى النص التفاقي على تجريم فعل ينتهك
أ
حقوق اإلنسان ،فيجب ان يكون له صدى في القانون الجنائي
الداخلي ضمن الجزاءات العقابية المنصوص عليها صراحة في
أ
القانون .ومن المنطقي إذن ،ال تتضمن اتفاقيات حقوق
أ
اإلنسان كل النصوص المادية الضرورية من اجل تطبيقها.
أ
وان ترتكز فعاليتها في جزء كبير منها على البناء القانوني
الداخلي لكل دولة طرف(.)Lam, 2004, p. 442
أ
كما يتوقف التطبيق المباشر ايضا للنص التفاقي،
على القانون الداخلي الشكلي الذي ينظم إجراءات المحاكم
أ
الداخلية واختصاصاتها .فمن اجل تطبيق نص مادي لحق
إنسان ،من الضروري وجود قضاء مختص بتطبيق هذا الحق
أ
أ
أ
من اجل منحه كل الثر .فإذا احتج احد ما بنص اتفاقي
أ
معارض لقواعد مسبقة في القانون الداخلي ،فل يمكن ان
يكون هذا النص ذو تنفيذ مباشر.
لكن ل يعني عدم التمتع بهذا الحق مطلقا ،وإنما
أ
يجب فهم انه ل يوجد قضاء داخلي يمكنه احترام هذا الحق
أ
المعترف به في التفاقية .إذ يتعين من اجل نفاذه المباشر،
أ
انتظار خلق المشرع الوطني لجهاز مختص ،اي اتخاذ
إجراءات للتنفيذ.
أ
ومن جهة اخرى يتعين النظر إلى المكانة المعيارية
للنص التفاقي في القانون الداخلي والقيمة القانونية التي
يمنحها المشرع الوطني له (المسماري ،2008 ،صفحة
أ
أ
.)81فإذا كان يحتل مرتبة اسمى من التشريع الداخلي ،امكن
أ
أ
تفادي خطر استبعاده .اما إن احتل مرتبة دنيا،فل يمكن ان
يكون ذا تنفيذ مباشر .ويتعين هنا إما إلغاء النص الداخلي
أ
المتعارض او تعديله.
-3الظروف المحيطة بالقضية المعروضة على
القاضي
يتوقف التطبيق المباشر لنص دولي على عناصر
متغيرة كملبسات الموضوع ،إذ ل يمكن للقاضي استبعادها
أ
أ
أ
او تجريد المسالة منها .كحالة اطراف الدعوى ،والنتيجة التي
يرجوها كل طرف ،وسعة اختصاص القاضي الداخلي مقارنة
بطلباتهم .ويمكن لمثل هذه العناصر الحد من التطبيق
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
اتفاقية .لن الحجج المرتبطة بالموارد المتاحة ،والصفة
البرامجية ليست محددة لتقرير التطبيق المباشر لنص ،وفقا
أ
أ
لما اكدته ممارسة بعض المحاكم الداخلية التي لم تجد اي
صعوبة تذكر في التطبيق المباشر للحقوق القتصادية
والجتماعية ،والثقافية( .)Lam, 2004, p. 484وسنوضح
الحجج الرافضة للتطبيق المباشر لهذه الحقوق بداية في فرع
أ
أ
اول ،ثم نعرض لمثلة تطبيقية مؤكدة للتطبيق المباشر لها
أ
على ضوء الساس الموضوعي.
أ
الفرع الول :إانكار التطبيق المباشر للحقوق
القتصادية والجتماعية ،والثقافية

 -2إامكانية قيام مسؤولية القاضي الداخلي
أ
أ
يمكن ان يؤدي اعتماد الساس الموضوعي ،وتحديد
مدى قابلية النص التفاقي للتطبيق المباشر إلى قيام مسؤولية
كل قاضي داخلي ،متى كان الحكم الصادر من قبله فريدا.
ويمكن التخفيف من حدة هذه المسؤولية استنادا إلى العوامل
المشار إليها مسبقا (النص ذاته ،الهيكلة القانونية الداخلية،
أ
أ
أ أ
ظروف النزاع) في تقرير حكمه .اي ان هذا الخير لم يات وليد
الصدفة ،وإنما كان نتاج عديد من الفواعل ل يمكنه
أ
استبعادها .كما له صلحية الرجوع لحكام سابقة من تشابه
الظروف ،لسيما قضاء دولته وقضاء المحاكم العليا ،بل
أ
أ
وحتى قضاء الدول الخرى متى تقاربت الوضاع( Lam,
.)2004, pp. 445-446
وفي حالة اتفاقيات حقوق اإلنسان ،يتعين على
القاضي اعتماد القواعد نفسها المتبعة عند تطبيقه للحقوق
المكرسة في الدستور ،حيث ل يعترض على التطبيق المباشر
أ
أ
لها ،لنه يطبقها عفويا حتى ولو لحظ افتقارها لحد العناصر
الضرورية(.)Lam, 2004, p. 446
أ
أ
وتجدر اإلشارة في الخير ،إلى حاجة تطبيق الساس
أ
أ
الموضوعي بحسن نية وبموضوعية .لنه يمكن ان يتجه
القضاة الداخليين اليا دون فحص لكل حالة على حدة إلى ّعد
النص التفاقي غير كاف وغير دقيق ليكون ذا تنفيذ مباشر.
آ
المطلب الثاني :افاق جديدة للتطبيق المباشر
أ
لتفاقيات حقوق ا إلنسان في ضوء الساس الموضوعي
أ
جرت احكام القضاء على استبعاد التطبيق المباشر
لبعض النصوص التفاقية بحجة عدم توفرها على شروطه .في
أ
أ
حين ان العمل وفقا للساس الموضوعي يؤدي إلى منحها هذا
أ
الثر .ويطرح التساؤل عن مدى إمكانية استفادة اتفاقيات
الحقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية من التطبيق
المباشر؟ وما الداعي إلى الرفض الدائم لهذا التطبيق كلما
أ
تعلق المر بهذا النوع من المواثيق؟
أ
لقد فتح الساس الموضوعي افاقا جديدة حول إمكانية
تطبيق الحقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية على
أ
المستوى الداخلي (الموسى م.)2010 ،.وتجدر اإلشارة إلى ان
أ
أ
عديد الحكام القضائية ،منحت اثرا مباشرا لحقوق اقتصادية
أ
واجتماعية وثقافية ،مع انها تتعلق بنصوص دستورية وليس
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

جرى التقليد على رفض التطبيق المباشر للحقوق
القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية من طرف القضاة
الداخليين مستندين في ذلك على طبيعة هذه الحقوق بحد
أ
أ
ذاتها وليس على اصلها الدولي ول نية الدول الطراف لعدة
أ
اسباب منها:
أ
اول :عدم انتماء الحقوق القتصادية ،والجتماعية
والثقافية إالى فئة الحقوق
يدخل هذا النوع من الحقوق في مجال المبادئ
المرغوب فيها ،وهي جزء من حقوق اإلنسان الغامضة ،بل ل
أ
أ
تنتمي اصل إلى حقل الحقوق لنها مجرد مبادئ وقيم.
ثانيا :الصفة البرامجية للحقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية
اتجه الفقه إلى ّعد الحقوق القتصادية ،والجتماعية
والثقافية ذات صفة برامجية مقارنة بالحقوق المدنية
أ
والسياسية ،فحتى وإن تعلقت بحقوق للفراد والتزامات على
أ
أ
عاتق الدول ،فل يمكن تطبيقها ،لنها مجرد اهداف يراد
الوصول إليها في عدة مجالت ،فهي تتميز بالصفة التدرجية ل
الفورية.
ثالثا :تفرض الحقوق القتصادية والجتماعية
أ
والثقافية التزامات ايجابية على عاتق الدول الطراف
رفض بعض الفقه صفة التطبيق المباشر للتفاقيات
المتضمنة حقوقا اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،استنادا
للتفرقة بين اللتزامات اليجابية والسلبية للدول .فعلى عكس
اللتزامات السلبية التي تطبق مباشرة ،فإن التزام الدول
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أ
اإليجابية في القيام بتصرف ما ،ل يمكن ان يكون محل تنفيذ
مباشر إل بتدخل المشرع .وتدخل حماية الحقوق القتصادية
والجتماعية ،والثقافية ضمن اللتزامات اإليجابية ،لذا فهي
أ
ليست محل تطبيق مباشر امام القاضي الداخلي.

( .)Sudre, 2003, pp. 759-764وعمل بهذه الوسائل،
يمكن أان تفهم بعض الحقوق الجتماعية في ظل حقوق أاخرى
أ
أ
ذات تنفيذ مباشر .فقد اقرت المحكمة الوروبية لحقوق
أ
اإلنسان ان حماية الصحة يندرج ضمن حقل الحياة الخاصة
والعائلية ،ول يمكن للقاضي إل تقبل حق المعاق في
المساعدة الجتماعية والمشاركة في المجتمع وفقا لنص المادة
أ
 15من الميثاق الجتماعي الوروبي ،المتضمن لحق الحياة
الخاصة المحمي بدوره بموجب المادة الثامنة من التفاقية
أ
الوروبية لحقوق اإلنسان.
وليست هذه الوسائل وحدها الممكنة ،لكنها تمنح
أ
فكرة عن ان الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية يمكن
أ
ان تكون لها اثار مختلفة في القانون الداخلي كغيرها من
حقوق اإلنسان مما يجعل إمكانية تطبيقها المباشر قائمة،
أ
ومن امثلتها:
أ
اول :إامكانية التطبيق المباشر للحرية النقابية

رابعا :تطبيق الحقوق القتصادية والجتماعية
أ
والثقافية مقيد بموارد الدول الطراف
أ
وهو ما نصت عليه الفقرة الولى من المادة الثانية من
العهد الدولي للحقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية،
أ
من خلل التزام الدول الطراف في العهد بتطبيق الحقوق
المعترف بها في العهد الحالي وفقا لمواردها المتاحة وبوسائلها
الخاصة.
الفرع الثاني :دعوة للتطبيق المباشر لتفاقيات
الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
دافع فقه اخر عن فكرة التطبيق المباشر للحقوق
القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية المعترف بها في
أ
أ
التفاقيات .اخذا بعين العتبار تعدد اوجه هذه الحقوق لن
أ
طبيعتها ليست واحدة ،المر الذي يفرض على القاضي
الداخلي ضرورة دراستها حالة بحالة .حيث صنفت هذه
الحقوق من ناحية اثارها القانونية ،بين تلك التي تؤسس لحق
أ
ذاتي باإلعانة الجتماعية لفائدة الفراد ،وتلك التي تفرض على
أ
المشرع الوطني او الدولة اتخاذ بعض اإلجراءات لتنفيذ
الحقوق ،وتلك التي تفرض على القاضي رفض تطبيق نص
يتعارض مع اخر مرتبط بحق اجتماعي معين .وقد ّعدت لجنة
الحقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية في توصيتها رقم
أ
 12المتعلقة بحق التغذية الكافية ،انه حق مثله مثل باقي
أ
حقوق اإلنسان ،يفرض على الدول الطراف ثلث مستويات
من اللتزامات :التزام احترام ،وحماية هذا الحق ،ومنحه
أ
اثرا(.)Lam, 2004, p. 485

تعد الحرية النقابية امتدادا لحرية التجمع ،وكانت
محل تطبيق مباشر في قضاء ثابت لعديد من الدول .ففي
بلجيكا ،طبق نص المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية ،ونص المادة الخامسة من
أ
الميثاق الجتماعي الوروبي ،المتعلقان بالحرية النقابية،
تطبيقا مباشرا بطريقة ضمنية من طرف محكمة تحكيم في
قرارها رقم  93/62الصادر بتاريخ  15جويلية .1993
واستثنت المحكمة الفدرالية السويسرية الحرية النقابية
بالتطبيق المباشر ،من بين نصوص العهد الدولي للحقوق
أ
القتصادية والجتماعية والثقافية .ليستفيد ايضا هذا الحق في
اسبانيا بحماية دستورية ،حيث شكل ً
جزءا من الحقوق
أ
الساسية والحريات العامة .وهو ذو تنفيذ مباشر من القاضي
اإلسباني( .)Lam, 2004, p. 487ولقد امتازت الحرية النقابية
بالتطبيق المباشر ،لرتباطها بحق اجتماعي وعلقته بالعمل،
أ
أ
ولكونها ايضا حقا مدنيا وسياسيا فهي احد مظاهر حرية
التجمع.

كما يمكن للقاضي اعتماد عديد من الوسائل للسماح
بتطبيق مثل هذه الحقوق مباشرة كاللجوء إلى التفسير
الديناميكي للحقوق ،والنظر في مضمونها وارتباطها ببعضها
البعض ،فضل عن إعادة تحديد التزامات الدولة من خلل
أ
اتخاذ إجراءات إيجابية متعلقة بجوهر الحق او اإلجراءات من
أ
اجل ضمان ممارسة فعالة للحق المضمون من طرف التفاقية
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ثانيا :إامكانية التطبيق المباشر للحق في السكن
أ
أ
ل يتصور ان يكون لحق السكن اثر مباشر .فهو ليس
من الحقوق الذاتية وتحقيقه متوقف على موارد الدولة .ومع
ذلك ،فقد طبق مباشرة من طرف القضاة بتقنيات مختلفة.
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أ
 -3يحد الساس الذاتي من فعالية اتفاقيات حقوق
أ
اإلنسان رغم بساطته ،من اجل ذلك تم اللجوء إلى تطبيق
أ
الساس الموضوعي.
أ
 -4يقوم الساس الموضوعي على مدى دقة وك فاية
أ
النص التفاقي بذاته دون حاجة إلى اعتماد إجراءات اخرى.
أ
أ
 -5عمل بالساس الموضوعي ،ياخذ القاضي في
الحسبان عوامل عديدة كمضمون النص ،والهيكلة
القانونية الوطنية ،والظروف المحيطة بالقضية لتقرير
حكمه حول النفاذ المباشر للنص من عدمه.
أ
 -6تطبيقا للساس الموضوعي ،يتم فحص المعاهدة
أ
نصا بنص والتاكد من مدى قابليتها للنفاذ المباشر من عدمها.
أ
 -7يسعى الساس الموضوعي إلى التقليل من حالت
عدم تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان ،حيث دشن افاقا
جديدة على صعيد التطبيق المباشر لها لم تكن متصورة في
أ
ظل العمل بالساس الذاتي ،كإمكانية تطبيق الحقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية.

ففي فرنسا ،قبل قضاة الموضوع فكرة التطبيق المباشر لحق
السكن المنصوص عليه في المادة  11من العهد الدولي
للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية .بصدد قضية
أ
أ
تعلقت بجماعة تفتقر للماوى في مدينة باريس ،اين طالبت
أ
أ
أ
هذه الخيرة امام قاضي الدرجة الولى بطرد  23عائلة دون
أ
ماوى احتلت عقارات تعود للمدينة دون رضاها .حكم القاضي
أ
أ
بمنح اجل شهرين لهذه العائلت للخروج من العقار .إل ان
أ
محكمة استئناف باريس ،قررت منح اجل إضافي يقدر بستة
أ
اشهر مستندة في ذلك إلى الحق في سكن ملئم طبقا للنص
المادة  11من العهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية
والثقافية .فإن كانت غير مختصة بإيجاد حل ،لكن يمكنها
أ
منح اجل إضافي للمدعى عليهم ،ودعت السلطات المحلية
والجهوية والوطنية إليجاد حل خلل هذا الوقت.
طعنت مدينة باريس بالنقض في هذا القرار ،لكن
أ
أ
محكمة النقض اكدت القرار السابق للسباب نفسها المقدمة
من محكمة الستئناف()Lam, 2004, p. 497

وتدعيما للنفاذ المباشر للنص التفاقي اقترح
أ
الفقيهان  EricClaesو ArneVandaeleعلى القضاة اربع
موجهات تتمثل في:

خاتمـة
أ
أ
شكل الساس الذاتي القائم على نية الدول الطراف
أ
في المعاهدة عائ قا امام التطبيق المباشر لتفاقيات حقوق
أ
أ
اإلنسان ،المر الذي دعا إلى ضرورة رفضه واعتماد اساس اخر
موضوعي ،يقوم على دقة النص ومدى ك فايته لترتيب اثاره .إذ
أ
فتح هذا الساس افقا جديدة للتنفيذ المباشر لتفاقيات حقوق
اإلنسان.
أ
ومن خلل دراستنا لسس النفاذ المباشر لتفاقيات
حقوق اإلنسان توصلنا إلى النتائج التالية:
أ
أ
 -1يقوم الساس الذاتي على نية الدول الطراف في
اتفاقيات حقوق اإلنسان ،والتي ل يعبر عنها بصراحة ،مما
يصعب مهمة القاضي في الكشف عنها.
 -2رفض الدول اقتراح تضمين اتفاقيات حقوق
اإلنسان نصوصا حول نفاذها المباشر.
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 -1تحديد النواة الصلبة للنص التفاقي وهي جوهر
أ
الحق الذي من دونه يفقد الحق معناه .وتشكل اول التزام
أ
أ
يجب ان تعترف له السلطات العامة بالثر المباشر.
 -2التوفيق بين النص التفاقي وقواعد القانون
أ
الداخلي في النزاع المعروض امامه.
 -3إدخال النص التفاقي ضمن البناء الواقعي للنظام
الداخلي المحيط به وإجراء المقارنة بين القواعد لسيما إن كان
احترام حق يؤدي إلى انتهاك اخر .مع القيام بالموازنة وتحديد
أ
الولويات بين المصالح العامة والخاصة( Vandael, 2001, p.
.)470
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الملخص
 وإن ألمتمعن السماء هللا،مما ال شك فيه أن كل ديانة تطمح لتقرير وجود أل له وكل ألقضايا ألمتعلقة به من أسماء وصفات
 وغيرها.. شدأي يهوه، عليون، إلوهيم إيل:في ألك تب ألمقدسة ألتناخ وأالناجيل ألمسيحية يك تشف ألعدد ألكبير السماء هللا مثل
 وقد حاول بعض فالسفة ألفكر أليهودي وألمسيحي مثل فيلون ألسكندري وكلمنت ألسكندري وألفيلسوف وعالم ألالهوت،ك ثير
 ومن هنا نروم من خالل هذأ ألبحث ألكشف عن.ألمسيحي أوريجينشرح هذه أالسماء وتاويلها وفق منهج توفيقي بين ألدين وألفلسفة
 من خالل عرض أسماء ألله ألوأردة في ألديانتين أليهودية،معان أسماء ألله في ألك تب ألمقدسة للديانة أليهودية وألمسيحية
.وألمسيحية ومقاربتها مع أرأء بعض فالسفة وروأد ألفكر أليهودي وألمسيحي
 ألفلسفة أليونانية، ألمدرسة أالسكندرية، أسماء أل له؛ ألك تب ألمقدسة؛ ألتاويل:الكلمات المفاتيح
Résumé
Il ne fait aucun doute que chaque religion aspire à déterminer l'existence de Dieu et toutes les questions
qui lui sont liées, y compris les noms et les attributs, et une personne qui examine les noms de Dieu dans les
livres saints, le Tanakh et les évangiles chrétiens, découvre un grand nombre de noms de Dieu, tels que : Elohim
El, Elion, les afflictions de Jéhovah ... et bien d'autres. Certains philosophes de la pensée juive et chrétienne, tels
que Philon d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, philosophe et théologien chrétien, Origène, ont tenté
d’expliquer ces noms et de les interpréter selon une approche de compromis entre religion et philosophie. Par
conséquent, à travers cette recherche, nous visons à analyser les significations des noms de Dieu dans les livres
sacrés du judaïsme et du christianisme, en présentant les noms de Dieu contenus dans le judaïsme et le
christianisme et en les comparant avec les vues de certains philosophes et pionniers de la pensée juive et
chrétienne

Mots-clés : Les noms de la divinité, Les livres sacrés, herméneutique, l'école d'Alexandrie, philosophie
grecque

Abstract
There is no doubt that every religion aspires to determine the existence of God and all the issues related
to him, including names and attributes. A person who examines the names of God in the holy books, the Tanakh
and the Christian Gospels, discovers the great number of the names of God, such as: Elohim El, Elion,
Jehovah's affliction, and many others. Some philosophers of Jewish and Christian thought, such as Philon of
Alexandria Clement of Alexandria tried to explain these names and interpret them according to a compromise
approach between religion and philosophy. Hence, through this research, we aim to reveal the meanings of the
names of God in the sacred books of Judaism and Christianity, by presenting the names of God contained in the
Judaism and Christianity and comparing them with the views of some philosophers and pioneers of the Jewish
and Christian thought.

Keywords: The names of the deity, The Holy Books, Hermeneutics, the Alexandria School, Greek
philosophy.
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ألتقليد أليهودي في وقت ما في ألعصور ألوسطى"
(.)Freedman, 1979, p. 5
"عندما ترجم ألشعب أليهودي ألك تب ألمقدسة
ألعبرية لليونانية ،أستبدلوأ يهوه دأئما ب كيريوس أليوناني،
وهو ما يعني ألرب" ( Kerper, january/ february 2001,
 .)p. 7أما بالنسبة لتفسير أللفظة بين أليهود أنفسهم فقد
وقعت بينهم أختالفات عديدة فمنهم فسر هذأ أالسم على
أساس فلسفي ميتافيزيقي نتيجة تاثرهم بعصر أالنوأر وألتنوير
وألدرأسات ألتاريخية خصوصا في نهاية ألقرن ألثامن عشر
ومعظم ألقرن ألتاسع عشر .فنجد على سبيل ألمثال موسى
مندلسون  Moses Mendelssohnيترجم كلمة يهوه إلى
Nahman
'أالزلي' ،في حين أشار نحمان كروكمال
 Krochmalإلى ألله على أنه 'ألروح ألمطلق' .وبتاثير ألكبااله
ترجم مارتن بوبر كلمة يهوه إلى 'أنت' ،أو'هو'" (ألمسيري،
 ،1999صفحة  .)69لقد كان ألغنوصيون ينظرون ليهوه (إله
ألعهد ألقديم) نظرة تختلف عن إله ألعهد ألجديد ،حيث
"يهوه هو ألله ألصانع ألشرير،ألذي خلق هذأ ألعالم ألفاسد
وهذأ ألزمان ألرديء وسجن ألبشر فيه وفرض عليهم قوأنين
جائرة ال يستطيعون تنفيذها ،على عكس إله ألعهد ألجديد
ألله ألخير ألذي يضحي بنفسه من أجل ألبشر" (ألمسيري،
 ،1999صفحة .)70
 -2إايلوهيم Elohim
" إلوهيم وهو أك ثر أالسماء أستخدأما في ألعهد
ألقديم ،ويظهر أالسم " إلوهيم" في سفر ألتكوين وحده
حوألي مائ تي مرة ،وهو أسم من أصل كنعاني ،جاء بصيغة
ألجمع ألمذكر ألدأل على ألمفرد ،حيث أن "ألالحقة يمIM
في كلمة إلوهيم هي للجمع ألتوقيري فإلوهيم = إلوه و يم"
(ألجوهري ،دت ،صفحة  )79ال يدل على ألتعددية وألك ثرة
بل على ألمفرد ألمعظم أي ألوحدأنية ،وقد "وردت لفظة
إيلوهيم  2570مرة في ألك تاب ألمقدس" (،2011 ،Byrne
صفحة  ،)27وألمفرد من أسم إيلوهيم هو Elأو(.)eloah
تمت ترجمته للعربية باسم أل له ،ياتي بمعنى أل له ،ألرب،
ألمولى ،ألخالق.
وقد ذكر فريدمان  freedmanأن هذأ أالسم أستخدم
حتى ألقرن ألعاشر بصيغة ألجمع من أجل أال لهة ،ولكن من
منتصف ألقرن ألعاشر فصاعدأ كان أستخدأمه ألسائد بمثابة
تسمية ألله-ألمفرد ،1979 ،Freedman( "-صفحة .)55

مقدمة
إن ألمتمعن السماء ألله في ألك تب ألمقدسة ألتناخ
وأالناجيل ألمسيحية يك تشف ألعدد ألكبير منها مثل :إلوهيم
إيل ،عليون ،شدأي يهوه...وغيرها ك ثير ،وقد حاول بعض
فالسفة ألفكر أليهودي وألمسيحي مثل فيلون ألسكندري
وكلمنت ألسكندري وألفيلسوف وعالم ألالهوت ألمسيحي
أوريجين وأغسطين وغيرهم تاويلها وفق منهج توفيقي بين
ألدين وألفلسفة .لينتقل هذأ ألشكال حتى لبعض مفكري
ألغرب ألحديث وألمعاصر .وهنا نطرح مجموعة من أالسئلة
هي :ما هي أسماء ألله ألوأردة في ألك تب ألمقدسة؟ وماهي
تفسيرأتها في ألقوأميس ألعبرية ألمسيحية؟ ثم كيف تعامل
فالسفة ومتكلمي ألديانتين مع هذه ألنصوص ألمقدسة؟
وعليه فسنتطرق أوال السماء ألله في أليهودية
وألمسيحية وبيان معانيها ،ثم نتناول أسماء ألله عند بعض
فالسفة ألفكر ألديني أليهودي وألمسيحي ،وبعض ألمدأرس
ألتاويلية كمدرسة ألالهوت أالسكندرية وألمدرسة
ألسكوالستيكية .ونختم ألموضوع بخاتمة نبرز فيها أهم
ألنتائج ألتي توصلنا إليها.
اوال :اسماء ا إال له في اليهودية
ك ثير من أسماء ألله في ألتناخ هي أعالم على ألذأت
وألمناظرة لصفاته ألعليا ،وقد ساقنا تتبع أسماء ألله في
ألتناخ إلى أك تشاف عدد متنوع منها :يهوه ،إلوهيم ،إل،
أدوناي ،شدأي،Ehyeh-Asher-Ehyeh ، Ẓeba’ot،
ويمكن تفصيلها فيما يلي:
 -1يهوه( YHWHالرب)
وهو من أك ثر أالسماء ألمميزة لبني إسرأئيل ،حيث
ورد أول مرة في سفر ألخروج ألصحاح ألثالث جاء فيه":هكذأ
تقول لبني إسرأئيل :يهوه إله أبائكم إله إبرأهيم وإله إسحاق
وإله يعقوب أرسلني إليكم .هذأ أسمي إلى أالبد وهذأ ذكري إلى
دور فدور" (سفر ألخروج " ،)15 :3وقد ترجم أسم يهوه من
أللغة ألعبرية إلى أللغة ألعربية بكلمة ألرب ،ذكر في ألعهد
ألقديم بصيغة ألجمع مثل أسم (إيلوهيم)" .وقد ورد أللفظ
أك ثر من  6000مرة" ( ،)Byrne, 2011, p. 22وقد حددته
ألموسوعة أليهودية ب  6823مرة (،)Singer, 1905, p. 160
غير أن "ألنطق أالصلي غير مؤكد حيث أن هذأ قد ضاع من
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للسامية لإلله" ( ،)Singer, 1905, p. 161وهو "أسم من
أسماء ألله في ألعبرية فقد كان أليهود يسمون ألله (إيل)
وك ثير ما تستعمل ألتورأة أسم إيل مع صيغة صفات ألله
مثل (إيل عليون) ،كما جاء في أالصل ألعبير أي (ألله
ألعلي) و(إيل شدأي) كما جاء ألعبري كذلك أي (ألله ألقدير)
سفر ألتكوين ( )11 :35ألك تاب ألمقدس" ، .)1989 ،وقد
حظيت مسالة ألعالقة بين أالستخدأم ألك تابي ل EL
وألمفاهيم ألسامية ل  ELبك ثير من أالهتمام ،السيما منذ
أك تشاف ألنصوص أالوغاريتية" ( . )Wyatt, p. 364أما عن
ألجذر ألمشتق منه أالسم "أالشتقاق ألمقبول ألشائع لهذأ
أالسم من ألجذر ألعبري 'ليكون قويا' ،مشكوك فيه ،تم
تفسير جذر مشابه من أللغة ألعربية على أنه يعني 'أن تكون
في ألمقدمة'' ،لتكون في ألمقدمة'' ،ألقيادة'' ،ألحكم'،
وألتي من شانها تعطي معنى ألزعيم ،ألسيد" ( Singer,
 ،)1905, p. 69ورد لفظ إيل في ألحضارأت ألسابقة "ورد في
ألنصوص ألمصرية ألتي تعود إلى عهد ألهكسوس مصطلح
'يعقوب إيل' ،أي 'ليعقب ألرب بعده'" (ألمسيري1999, ،
 .)p. 69ومع هذأ يبقى أصل ألكلمة غامض.

وألملحوظ كذلك أنه أختلف في تحديد معنى جذر
كلمة إلوهيم ،وحسبهم ألرأي أال ك ثر ترجيحا أن يكون
"متصال بالفعل ألعربي ألقديم  ،alihإلوأه ،إلوهيم ،إذأ
سيكون :هو ألذي يلجا إليه من يخاف ،غلبة هذأ أالسم في
ألك تابات ألالحقة مقارنة باالسم ألقومي ألعبري أال ك ثر تميزأ
يهوه ،ربما كانت بسبب توسيع فكرة أل له باعتباره ألرب
ألمتسامي وألعالمي" (" .)Jacobs, 1995, p. 161وصفات
ألله 'إلوهيم' مختلفة عن صفات يهوه ،فإلوهيم رحيم يرأعي
في أعماله ألقوأعد أالخالقية ،وهو خالق ألسموأت وأالرض "
(ألمسيري ،1999 ،صفحة )( . )70
نطق االسم عند اليهود
على ألرغم من أنه ال يوجد في ألتورأة ما يمنع نطق
أالسم كما هو" ،غير أن أليهود ألمتدينون ال ينطقونه النه
يعتبر مقدسا جدأ الستخدأمه في ألصالة وقرأءة ألنصوص
ألمقدسة" لمزيد من ألتوضيح أنظر (،1995 ،Jacobs
ألصفحات  ،)547-544حسبهم أنه أقدس من أن يذكر على
لسان بشر وعند نطقه يتم أستبدأله من طرف "أليهود وأولئك
ألذين يرغبون في إظهار أالحترأم سوف يقرؤون أسم
'Adonaiسيدي' أو'هيم شيم' كما في ألنص ألماسوري
للك تاب ألمقدس ألعبري ،تم توجيه Tetragrammatonمع
أحرف ألعلة منRichard & Kendall, 2002, p. ( " adonai
 .)188لعل من أالسباب ألتي دفعت باليهود لعدم ك تابة أسم
ألله هو ألوقوع في ألنطق غير ألصحيح وألمحترم ،لهذأ
أقتصروأ على يهوه أسما هلل .رغم كل ألمحاوالت لشرح
وتبسيط معنى مفهوم أسم ألله عند أليهود فإنه" ال ُيظهر
أستخدأم ألتسمية "" YHWHفي ألك تاب ألمقدس أي أعترأف
باصل ألكلمة ،وليس هناك أي إشارة في ألك تاب ألمقدس
ألعبري إلى الهوت يتم بناؤه حول معنى أالسم .ومع ذلك
فإن هذه ألنظريات على أصل مصطلح"" YHWHخادعة؛
حتى إذأ تم تحديد ألمعنى أالصلي لالسم بشكل قاطع ،ال
يوجد حتى أالن أي ضمان بان ألسرأئيليين يفهمون أالسم
بشكل صحيح" (.)Byrne, 2011, p. 23

-4شداي
()Elyon

"كلمة شدأي ماخوذة من ألجملة ألعبرية 'شومسر
دالتوت يسرأئيل' ومعناها 'حارس أبوأب يسرأئيل' ،وهي من
أصل أكادي شدر  ،وكانت تستخدم في أالصل لإلشارة إلى
ألقوى ألشريرة أي ألجن وألشياطين ،وقد تطور أستخدأم
ألكلمة وأصبحت تشير إلى 'إله ألجبال' ثم إلى 'ألله ألقوي'"
(ألمسيري ،1999 ،صفحة " ،)71وفقا للمصادر ألكهنوتية،
فإن أالسم أللهي YHWHلم يكن معروفا قبل موسى،
وشدأي هو أالسم ألذي كان ألبطاركة يتضرعون به هلل في
ألمصدر ألكهنوتي كداللة إلهية ،أستخدم لفظ شدأي حوألي
 48مرة في ألك تاب ألمقدس ألعبري" (،2011 ،Byrne
صفحة  ،)29وقد أظهر ويليام ألبرأيت William Albright
"أن أالسم مشتق من جذور بالد ما بين ألنهرين ألشمالية،
وجاء إلى كنعان مع أسالف أسرأئيل كإله عائلة أالبوي ( as a
 ،)Albright, 1935, p. 3( ")patriarchal famillyومن
بين ألدالالت ألتي دل عليها أالسم في أساطير بالد ألنهرين
نجد "أالروأح ألحارسة" (حرب ،1999 ،صفحة  .)218وقد
جاء أالسم وأضحا في ألعهد ألقديم في سفر ألتكوين' :وإيل

 -3إايل El God

"تظهر كلمة  Elفي أالشورية و  iluفي ألفينيقة،
وكذلك باللغة ألعربية ،كاسم ألله ،تم ألعثور عليه أيضا في
لهجات ألجنوب ألعربي ،وفي أالرأمية وألعربية وألثيوبية،
يعد هذأ أالسم أك ثر أالسماء أنتشارأ بين ألشعوب ألناطقة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أحيانا بالخلط بين كلمة أدوناي ورباعية ألتيترأجرأم أدوناي،
كانت طريقة ألنسخ غير مناسبة النها تولد أخطاء ،لحسن
ألحظ وجد ألسوفريم (ألسوفريم(:)Spherimأي ألك تبة،
وهي صيغة جمع عبرية بنفس ألمعنى ،وهي مصطلح يطلق
على ألك تبة وألعلماء أليهود ألذين قاموأ بتدريس وتعليم
وشرح ألشريعة من حوألي منتصف ألقرن ألخامس قبل
ألميالد إلى حوألي عام 100ق م ،وقد ُجمعت أقوألهم في
ك تب ألمدرأش .وبهذأ ألمعنى يكون عزرأ أول ألك تبة حين
وضع أساس ألدرأسات ألحاخامية ،وألك تبة هم أولئك ألذين
قاموأ بوضع ألشريعة ألشفوية فعال .وتعود أهمية ألك تبة إلى
أنهم أول من بدأ ألدرأسات ألحاخامية "وبالتالي فإن ظهورهم
يعتبر بدأية ألمرحلة أليهودية ،مقابل ألمرحلة أليسرأئيلية أو
ألعبرأنية من توأريخ ألجماعات أليهودية في ألعالم' .وقد قام
ألك تبة بتحقيق ألعهد ألقديم وتنقيحه وتدوينه( .ألمسيري،
 ،1999صفحة  ))225ألذين كانوأ سلف ألماسوريين 134
موقع ،كما يتضح من قرأءة ألماسوريين ألفقرة من سفر
ألتكوين(" :)3 :18وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في
عينيك فال تتجاوز عبدك" ،حيث تم أستبدأل رباعية
تترأجرأم ب أدوناي 'سيدي' .على سبيل ألمثال في أقدم نص
أشعياء (من  150إلى  100قبل ألميالد) وجدت في قمرأن،
 16مرة حيث أدوناي أخذ مكان تترأجرأم")(Getroux, p. 6
 .أدني :ألمشتق من ألسيادة ،ألذي يعني سيدي وهو أخص
أالسماء ألمشهورة لإلله.
لكن إلى جانب هذه أالسماء ألحسنى لإلله عند
أليهود ،فإننا نجد في ألعهد ألقديم أسماء ال تليق في أغلبها
بمقام هللا تبارك وتعالى ،وهي :ألرب رجل ألحرب (خر 3/15
) ،ألمحارب( تث  ،)22/3ألغيور ( خر  ،)14/34ألمخوف (
تث  ،)21/7نار أكلة ( تث  .)24/4ألمحطم (خر،)6/ 15
ألمهدم (خر  ،)7/15ألنادم (خر  ،)14/32ألحازن (تك
 ... ،6/6ألمتاسف (تك  ،)6/6ألمقاتل (خر،)14/ 14
ألمنسي (تك ... )56/41

شدأي يباركك' (ألتكوين " .)3/28جاء معني هذأ أالسم في
ألعهد ألقديم من معنى ألفساد وألعنف" ( Brown, 1963, p.
 ،)994أيضا من دالالت أالسم نجد "قد يكون مرتبطا
ب االشوريين شادو (ألجبل) ،وهي كلمة مرتبطة أحيانا باسماء
أال لهة أالشورية" ( ،1905 ،Singerصفحة " .)160أما أسم
" Elyonيظهر مع  ،Elمع  yhwhومع  Elohimوأيضا بمفرده
أستخدمه ألفينيقيون ،ما يبدو أنه أالسم نفسه لإلله"
( ،1905 ،Singerصفحة .)162
 -5السيد ֲֹ ( Adonaiאדנָי)ָ( Adonאדֹון):
"أدوناي أسم من أسماء ألله حسب ألتصور
أليهودي ،يعني 'سيدي' أو 'موالي'" (ألمسيري،1999 ،
صفحة  ،)71وياتي "بمعنى سيدي باللغات ألسامية وهو
أللقب ألذي كان ألكنعانيون يطلقونه على ألله (تموز) وألذي
أصبح أدونيس عندما أنتقل لليونانيين" (ديب،1981 ،
صفحة " ،)16يحدث كاسم لإلله بصرف ألنظر عن
أستخدأمه من قبل ألماسوريين (ألنص ألماسوري :هي تلك
ألتسمية ألتي تطلق على ألنص ألعبري للعهد ألقديم ،الن
ألعهد ألقديم في صورته ألحالية يقوم على ألتقاليد ألنصية
ألمعروفة بالماسورأ ،أما ألماسوريون :هم من قاموأ بجمع
نسخ ألنصوص ألمقدسة ،وإدخال ألتعديالت وألتصويبات
على ما بدأ لهم أنه على صورة خاطئة .أول ما قاموأ به :تقسيم
أالسفار إلى فقرأت ،أدخلوأ ألحركات من أجل ضبط ألنص
ووضعوأ نظام ألنبر ،قاموأ بإحصاء ألفقرأت وألكلمات
وألحروف وأالقسام ألخاصة بكل سفر ،مع مالحظة ألفقرة
ألوسطى في كل منها ،ومالحظة ألكلمة ألوسطى في بعض
ألحاالت وهو ما عرف ب ألماسورأ ألكبرى .أنظر (سالم،
 ،2011ألصفحات  ))139-138ك قرأءة بديلة ل يهوه ،من
ألمحتمل أنه كان في ألبدأية أدوني ( Adoniربي) أو Adonai
(ربي جمع ألجاللة)" ( ،1905 ،Singerصفحة ،)162
"تتنوع ترجمات مصطلح أدوناي ،باختالف إصدأرأت ألك تاب
ألمقدس ألعبري ،عادة يتم ترجمة ألمصطلح على أنه :رب،
سيد أو مالك ،كما فيه إشارة للذكورية ،عندما يتم أالستشهاد
ب أدوناي في صيغة ألجمع ،مع الحقة مفردة ،عادة ما يشير
إلى يهوه ،يظهر هذأ ألشكل في ألغالب في ك تاب ألمزأمير،
ك تاب ألرثاء وأالنبياء" ( ،2011 ،Byrneألصفحات .)26-25
منهم من ُيرجع أستبدأل كلمة أدوناي بيهوه ل انه "عندما قام
ألك تبة بعمل نسخ من ألك تاب ألمقدس تحت ألمالء قاموأ
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ثانيا :اسماء ا إال له في المسيحية
إن تعدد أالسماء ألذي يتميز به ألعهد ألقديم ،غير
موجودة في ألعهد ألجديد ،حيث نجد أشهر أالسماء:
-1ثيوس  :Theosهو أك ثر أالسماء أستخدأما في
ألعهد ألجديد ،إذ يذكر أك ثر من ألف مرة ،ويقابل(إيل) و
(إلوهيم) ،ولذلك فهو يطلق على جوهر أال لوهية على أالب.
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(يو  ،28 :20رو " .)5 :9وردت أك ثر من  4000مرة في سفر
ألمزأمير ك تعبير عن ألمصطلح ألعبري  ،Elohimكما
تستخدم في ألمزأمير لإلشارة لال لهة ألوثنية ،تماما كما كان
ألمصطلح ألمعتاد ال لهة أليونان وألرومان في ألعهد ألجديد"
( ،)Byrne, 2011, p. 55وقد وردت كلمة  théosأي ألله
في أالصل أليوناني "لالية نكرة ،ال تتقدمها أدأة تعريف،
وهذه صيغة يك ثر أستخدأمها في أالسفار أليونانية ،وتتكرر
خمسة مرأت في ذأت ألصحاح .لكن ال ألسياق وال قوأعد
أللغة أليونانية يلزمان بالترجمة إلى 'إله' ،هذأ الن يوحنا في
مجمل ألصحاح يستعمل 'ثيوس' (فرجو )1992 ،ألنكرة
للداللة على ألكيان أللهي ال على إله نسبي أو مجهول ألهوية،
لذأ نبغي أن تكون ألترجمة 'وكان ألكلمة هللا'" .ويبقى مفهوم
ثيوس "نظري أو غيبي أو إلهي" (مهدي ،2009 ،صفحة
 . )261جاء في ألرسالة أالولى إلى أهل كورنثيوس (1كو .8
" )5النه وإن ُوجد ما يسمى ألهة ،سوأء كان في ألسماء أو
على أالرض ،كما يوجد ألهة ك ثيرون وأرباب ك ثيرون"،
وحسب تفسيرها فإنها تشير لال لهة ألوثنية ،أما في يوحنا
(" )8 .20أجاب توما وقال له :ربي وإلهي!"غير أن ُشرأح أالية
فسروها بيسوع هذأ ما يؤكد أستخدأم ألمصطلح على نطاق
وأسع ومتنوع .ومن بين ألدأرسين للعهد ألجديد نجد مورأي
.ج هاريس يرى أن "سبعة فقط من أستخدأمات  1315في
ألعهد ألجديد تشير إلى يسوع" (الحظ هورتادو أن theos
أستخدمت  48مرة في مرقس  ،و  51مرة في متى  ،و 122
مرة في لوقا (ال تشمل أعمال ألرسل)  ،و  73مرة في يوحنا
( ، .)Hurtado, 1992, p. 270وحسب هاريس Harris
يرجع هذأ ألتضارب وأالستخدأم غير ألمنتظم ل ألله θεός
كوصف ليسوع بسبب (:)Caps, 1996, p. 39
 ألحفاظ على ألتمييز بين أالبن وأالب. ألتاكيد على خضوع أالبن لالب. لتجنب تهمة تعدد أال لهة أو ألشرك من طرفألخصوم.
 لحماية إنسانية يسوع ضد منتقدي ألغنوصية.وللتمييز بين ألله ألمعبود بحق ،وغير ألمعبود بحق
أستخدم أليونانيون مصطلحين ،حيث "ألكلمة أليونانية ألتي
تعني 'ألله' ألمعبود بحق هي' :هوثيوس 'Hotheosوعندما
يكون ألله غير جدير بالعبادة ولكن يعبده أقوأم أخرون،
فإن أليونان كانوأ يستخدمون لفظة أخرى هي
'تونثيوس( "'Tontheosألجوهري ،دت .)p. 136 ،قدم
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أحمد ديدأت أنتقادأت للمترجمين ألذين ترجموأ أنجيل
يوحنا من أليونانية ألقديمة إلى ألنجليزية" ،قام مترجموأ
ألنجيل باستخدأم ألحرف ألكبير عند ترجمتهم عبارة وكان
'ألكلمة' هو هللا في حين أن ألكلمة ألموجودة باالصل
أليوناني كلمة  Tontheosوليس  Hotheosولقد كان من
ألضروري أن تك تب ألكلمة ألدألة على لفظ ألجاللة godوليس
( "Godألجوهري ،دت .)p. 137 ،وهنا يظهر ألخلط
وألتالعب في ألترجمة وبقيت أثاره ليومنا هذأ ،حتى أننا
نشهد مثل هذه ألظاهرة عند بعض ألمترجمين وألباحثين
ألمسلمين عند ترجمتهم لكلمة ألله باالنجليزية يك تبونها
بحرف كبير.
حتى أن "ألربوبية ترجمة لكلمة  Deismألنجليزية
ألمشتقة من ألكلمة ألالتينية ديوس ،deusومع هذأ فإن كلمة
ثيزم  theismألنجليزية تعني 'ألمؤمن بالخالق دأخل إطار
ديني' ،على حين أصبحت 'ديزم' تعني 'مذهب دين ألطبيعة'
أو 'ألدين ألطبيعي'" (ألمسيري ،ألعلمانية ألجزئية ألعلمانية
ألشاملة ،2002 ،صفحة . )51
من ألمالحظات ألتي قدمها إلياد  Eliadeحول
ألعالقة بين كلمة ألله وأليوم بالالتينية ،أي بين( God and
 )Day, Deus and Dies inLatinألتي أثارها ألله ديوس،
قال" :من ألمؤكد أن  Dyausألهندي ،ألمشتري ألروماني
وزيوس أليوناني وألله ألجرمانيTyr-Zioهي أالشكال ألتي
تطورت على مر ألتاريخ أنطالقا من ألله ألبدأئي للسماء ،وأن
أسماءهم ذأتها تكشف عن ألمعنى ألمزدوج أالصلي 'ألنور
(أليوم)' و'ألمقدس' Div.ألسنسكريتية ألتالق ،أليوم Dyaus
'ألسماء'' ،أليوم'Eliade, p. ( "deivos, divus ،dies ,dios
 .)66لطالما كان لتقديس ألسماء عالقة باستمرأر ألحياة ،غير
أن بعض ألمجتمعات ألقديمة أستبدلت رمز ألسماء بالشمس
ألرمز ألنهائي للخصوبة خاصة من طرف ألفرأعنة ألمصريين.
يظهر لنا أالستمرأرية لجذر  divبين ألحضارأت ليبقى محافظا
على داللته على ألله .يظهر تاثير ألحضارة ألمصرية على
أليونانية من خالل "أن أسماء ألهة أليونان كافة ماخوذة عن
ألهة مصرية" (فرأج ،2014 ،صفحة .)110
 -2كيريوس (الرب) :وهي ألكلمة أليونانية أال ك ثر
أستخدأما وألتي يقابلها في ألعبرية " ياه" و" أدوناي" ،وترد
أك ثر من  600مرة في ألعهد ألجديد ،قد أستخدمتها ألترجمة
ألسبعينية للكلمتين "يهوه" و"أدوناي" ،ولذلك فكل
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عبارة 'هللا ألحي' في ألك تاب ألمقدس ألعبري تتناقض عادة
مع أال لهة ألمزيفة وأالوثان من ألناس ألذين ليس لديهم حياة
وال يمكنهم منح ألحياة لالشخاص ألذين يعبدونهم"
( ،2011 ،Byrneصفحة  ،)75من بين أالمثلة ألتي ورد فيها
ألمصطلح ،جاء في سفر إرميا (َ :)13 :2
"ال َّن َش ْع ِبي َع ِم َل
ْ ْ
َش َّر ْي ِنَ :ت َر ُكو ِني َأ َنا َي ْن ُب َوع أل ِم َي ِاه أل َح َّي ِةِ ،ل َي ْن ُق ُروأ َال ْن ُف ِس ِه ْم َأ ْبا ًرأ،
َأ ْبا ًرأ ُم َش َّق َق ًة َال َت ْض ُب ُط َم ًاء"" ،في نص إنجيل يوحنا تعدل
صفة ألحياة تعدل أسما في جملتين أخرتين" ( Janzen,
 ، .)2006يوحنا (" :)11 -10 .4أجاب يسوع وقال لها' :لو
كنت تعلمين عطية هللا ،ومن هو ألذي لك أعطيني الشرب،
لطلبت أنت منه فاعطاك ماء حيا'  ،10قالت له ألمرأة' :يا
سيد ،ال دلو لك وألبئر عميقة .فمن أين لك ألماء ألحي؟'"،
وقد فسروأ ألماء ألحي بيسوع ،يوحنا (" :)38 :7من أمن بي،
كما قال ألك تاب ،تجري من بطنه أنهار ماء حي" ،يوحنا (:6
" :)51أنا هو ألخبز ألحي ألذي نزل من ألسماء ،إن أكل أحد
من هذأ ألخبز يحيا إلى أالبد .وألخبز ألذي أنا أعطي هو
جسدي ألذي أبذله من أجل حياة ألعالم" ،وبالتالي ال
أعترأض على وصف هللا 'باالب ألحي' في ك تب ألعهد ألجديد
ألمنسوبة ليوحنا (إنجيل يوحنا ،رسائل يوحنا ألثالث،
ك تاب ألرؤيا) وهو ألذي أرسل يسوع إلى أالرض ،فدالالت
ألمصطلح في ألعهد ألجديد على أن ألله هو معطي ألحياة،
كما له ألسيادة على ألموت ،فاهلل خالد.
المخلص  :)σωτήρ( Saviourألمقصود
-4
ِّ
بالمخلص :هو من يخلص ألبشر من خطاياهم ،فاهلل يخلص
ِ
عباده بالتوبة وألتك فير عن ذنوبهم ،جاء في إنجيل لوقا (.1
" :)47وتبتهج روحي باهلل مخلصي"" ،يستخدم مصطلح
ألمخلص فقط في ثالثة أحدأث أخرى في أالناجيل باستثناء
ِ
أالعمال" ( ،)Byrne, 2011, p. 75حسبهم أن ألكلمة تشير
إلى "ألعالقة ألتي يعززها ألرب مع أتباعه ،فهو منقذهم"
) ،(Easton, 1987من بين أاليات ألتي ورد في هذأ
ألمصطلح لوقا (" :)69 .1وأقام لنا قرن خالص في بيت
دأوود فتاة" ،أيضا لوقا (" :)11 .2أنه ُولد لكم أليوم في
مدينة دأود مخلص هو ألمسيح ألرب" ،نرى أن أالية أالولى
فيها إشارة لدأوود وألثانية فيها وصف ليسوع ،جاء في إنجيل
يوحنا (" :)42 .4وقالوأ للمرأة' :إننا لسنا بعد بسبب كالمك
نؤمن ،الننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذأ هو بالحقيقة
ألمسيح مخلص ألعالم'" وفي هذه أالية إشارة لبيان نوع
ألعالقة ألتي كانت بين يسوع وأتباعه من خالل حوأره مع

أالقتباسات من ألعهد ألقديم ألتي يذكر فيها هذأن أالسمان،
فإنهما يترجمان إلى كيريوسوهي تطلق على أالب وأالبن
وألروح ألقدس ،بدرجات متساوية ،وهناك أسماء وفية
مجازية توجد في ألعهد ألجديد منها أسم ألعلي (لو ،32 :1
و 35و  )...،76وهو يقابل أسم عليون وألقدير وهو يقابل
شدأي( ...أنظر صموئيل حبيب أخرون :دأئرة ألمعارف
ألك تابية ،مصر :دأر ألثقاقة ،دت ،مج ،1ص).197
 -3ابا  :Abbaأبا هو ألترجمة أليونانية للمصطلح
أالرأمي ألذي يعني أالب (" ،)Fitzmyer, 1985وهو أيضا
مصطلح أحترأم لالساقفة وألبطاركة دأخل ألكنائس ألقبطية
وألثيوبية"
وألسريانية
( ،)https://www.dictionary.com/browse/abba.جاء في
أنجيل مرقس " 36 :14وقال يا أبا أالب ،كل شيء مستطاع
لك ،فاجز عني هذه ألكاس .ولكن ليكن ال ما أريد أنا ،بل ما
تريد أنت" ،كما جاء أيضا في رسالة بولس الهل رومية (.8
" :)15إذأ لم تاخذوأ روح ألعبودية أيضا للخوف ،بل أخذتم
روح ألتبني ألذي به نصرخ' :يا أبا أالب'" ،أيضا رسالة بولس
الهل غالطية (" :)6 .4ثم بما أنكم أبناء ،أرسل هللا روح أبنه
إلى قلوبكم صارخا' :يا أبا أالب'" .وقد أثار هذأ ألمصطلح
إشكاالت في ترجمته ،ليتم في أالخير ألشارة إليه على أنه
بمعنى فقط أالب ،في ألعهد ألقديم (أليهودية) ُعثر على
نصوص ورد فيها لفظ أالب ولكن ليس أبا ،وفي نسب
أستخدأم عيسى لهذأ أالسم هو أمر ملفت للنظر .من بين
ألدأعمين لنسب مصطلح أبا هلل نجد Joachim Jeremias
( )1900–79وهو باحث ألماني لوثري ،تعرض لك ثير من
ألنقد بسبب أفكاره ،حتى أنها أعتبرت متطرفة ،ليعترف في
أالخير أن مصطلح أبا  abbaكان "قطعة من ألسذأجة غير
ألمقبولة"). (Jeremias, 1967, p. 63
وهنا يظهر مدى أالختالف بين أليهود وألمسيحيين
في طريقة أستخدأمهم السماء ألله ،ففي ألمسيحية هناك
دأئما حضور لعقيدة ألتثليث ،ومصطلح أالب ألذي يعنون به
ربط ألعالقة بين هللا وأبنه عيسى ،بينما في أليهودية
يجعلون يهوه في معزل عن ألمعبودأت أالخرى ،وهنا يظهر
أالختالف ألرئيسي في ألنظرية ألالهوتية بين ألديانتين.
 -3االب الحي
"يبدو أن عبارة 'أالب ألحي' تقابل عبارة 'هللا ألحي'
في ألك تاب ألمقدس ألعبري (ألذي ظهر  15مرة في ألك تاب
ألمقدس ألعبري و  13مرة في ألعهد ألجديد) ،بشكل عام فإن
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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ألمرأة ،أيضا في نشيد مريم :لوقا (" :)55 -46 /1قالت مريم:
تعظم ألرب نفسي ،وتبتهج روحي باهلل مخلصي ... ،لبرأهيم
ونسله إلى أالبد ،كما كلم أباءنا" ،هنا يظهر أن مريم تبشر
بمولودها ألمبارك .غير أن ألدرأسات ألحديثة أنتقدت نسب
مصطلح 'ألمخلص' لعيسى النه"فيه أستباق لدور يسوع
كمخلص" (.)Byrne, 2011, p. 76
 -5الرب إالهك  :The Lord Your Godيظهر
ألمصطلح في إنجيل لوقا (" :)8 .4فاجابه يسوع وقال:
'أذهب يا شيطان! إنه مك توب :للرب إلهك تسجد وإياه وحده
تعبد'" ،نفس أالية جاءت في فقرتين من إنجيل متى (.4
" :)7 .4( ،)10قال له يسوع :مك توب أيضا :ال تجرب ألرب
إلهك" ،أيضا في سفر ألتثنية (" :)16 .6ال تجربوأ ألرب إلهكم
كما جربتموه في مسة" ،من خالل مقارنتها بنص شيما يظهر
لنا أن "يسوع أستخدم أقتباسا من نص يشكل بطبيعته جزءأ
من ألنظرة ألدينية أليهودية (حيث يشكل ألنص جزءأ من
شيما) في حوأر مع ألشيطان" ( ،2011 ،Byrneصفحة
 .)77إن هذأ أالسلوب يشبه أسلوب أالنبياء ألمتبع في تذكير
ألسرأئيليين بالقانون ألموسوي ألذي ينبغي عليهم إتباعه.
 -6رب السماء واالرض :ورد ألمصطلح في إنجيل
لوقا (" :)21 .10وفي تلك ألساعة تهلل يسوع بالروح وقال:
'أحمدك أيها أالب ،رب ألسماء وأالرض ،النك أخفيت هذه
عن ألحكماء وألفهماء وأعلنتها لالطفال .نعم أيها أالب ،الن
هكذأ صارت ألمسرة أمامك'" ،أيضا وردت في سفر أعمال
ألرسل (" :)24 -23 .17النني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى
معبودأتكم وجدت أيضا مذبحا مك توبا عليه لله مجهول
فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذأ أنا أنادي لكم به .ألله ألذي
خلق ألعالم وكل ما فيه هذأ إذ هو رب ألسماء وأالرض ال
يسكن في هياكل مصنوعة بااليادي".
ألمعلوم في ألمسيحية أن عيسى هو أحد أالقانيم
ألثالثة ،وهم يعدونه إلها مع أنه ال يوجد له وصف بهذأ أالسم
في ألعهد ألجديد ،حيث أن عبارة "رب ألسماء وأالرض"
جاءت في وصف عيسى هلل ،فكيف يمكن لهم تسمية عيسى
بالله وهو ينفي هذه ألصفة عن نفسه وينسبها هلل؟ وبالتالي
نجد أن أالسم ورد بالتوأزي في ألسالم ثبت نسب هذأ أالسم
هلل عز وجل.
 -7السيد  :Masterمن بين ألكلمات ألتي لها نفس
ألداللة نجد دسبوتس ،حيث وردت ألكلمة أليونانية خمس
مرأت في ألعهد ألجديد ،وتترجم ألسيد أو ألرب( ،لو ،29 :2
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أع  ،)24: 4وفيها نجد ألتاكيد على ألسيادة ،فهي تقابل كلمة
أدون في ألعهد ألقديم.
جاء في إنجيل لوقا (" :)29 .2أالن تطلق عبدك يا
سيد حسب قولك بسالم" ،حسب شرأح ألعهد ألجديد فإن
هذه ألفقرة تتناول قصة والدة ألنبي عيسى ،وهي نفسها تاتي
في سياق نعمة وبركة سمعان (" .)35-25بركة ألطفل في لوقا
 )32 -29( 2ألمعروفة تقليديا بنشيد سمعان" (Nickle,
) ، 2000, p. 28هذأ ألنشيد هو ألذي نطق به أليهودي
عندما أخذ بين ذرأعيه ألطفل يسوع عند ألهيكل ،مضمونها
ألشكر للهعلى نعمة رؤية ألنبي وألخالص بعينيه .غير أنه ال
يمكن أعتبار مصطلح 'ألسيد' ك تصنيف جديد السم هللا في
ألالهوت ألمسيحي ،بل هو مرتبط بالعهد ألقديم بدليل أن
سمعان يهودي.
وألملحوظ كذلك أن لمصطلح 'ألسيد' أنعكاسات
سلبية وأرتباطات نابعة من أالفكار ألحديثة لمفهوم ألهيمنة
وألعبودية ،كما أن ألمصطلح في ألحياة أالجتماعية مرتبط
بالشخص ألمسؤول صاحب ألقرأرأت وألتاثيرأت ألرئيسية
كرب أالسرة ،ورب ألعمل.
 -8إاله إاسرائيل :ورد ألمصطلح في إنجيل متى (.15
" :)31حتى تعجب ألجموع إذ رأوأ ألخرس يتكلمون ،وألشل
يصحون ،وألعرج يمشون ،وألعمي يبصرون .ومجدوأ إله
إسرأئيل" .وحسب لوز"Luzهذه ألعبارة ألمقدسة كانت
مالوفة لدى جمهور متى أالصلي" (،)Luz, 2001, p. 344
سفر ألمزأمير (" :)18 .72مبارك ألرب إله إسرأئيل ،ألصانع
ألعجائب وحده" ،أيضا (" :)48 .106مبارك ألرب إله
إسرأئيل من أالزل وإلى أالبد .ويقول كل ألشعب :أمين.
هللويا"
 -9المبارك والقوة :ورد ألمصطلح في إنجيل مرقس
(" :)62 -61 .14أما هو فكان ساك تا ولم يجب بشيء .فساله
رئيس ألكهنة أيضا وقال له' :أأنت ألمسيح أبن ألمبارك؟'.
فقال يسوع' :أنا هو .وسوف تبصرون أبن ألنسان جالسا عن
يمين ألقوة ،وأتيا في سحاب ألسماء'" ،أيضا نجد أللفظ في
ألرسالة إلى مؤمني روما (" :)25 .1إذ قد أستبدلوأ بحق هللا ما
هو باطل ،فاتقوأ ألمخلوق وعبدوه بدل ألخالق ألمبارك إلى
أالبد"" .ألكاهن أال كبر هو ألذي يدعو هللا ألمبارك ويستجيب
يسوع باستخدأم مصطلح ألقوة ،كالهما صفات إلهية"
(" ،)Byrne, 2011, p. 79مصطلح ألقوة هو for God
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أي سؤأل حول هذأ) ،لكن في أهميته ومدلوله للفرد"
(.)Conzelmann, 1969, p. 99
غير أن أالسماء ألمستخدمة عن ألله في نص ألعهد
ألجديد تعكس حقيقة ألتاثيرأت ألوأقعة من حيث ألثقافة
وأللغة أليونانية على ك تابة ألنصوص" ،إن ألمصطلحات
وألتقاليد ألتي تؤثر على لغة ألنص ماخوذة من ألك تاب
ألمقدس ألعبريُ ،
وعدلت في ألسبعينية" ( Boring, 1985,
 .)p. 5ففي ألعهد ألقديم حتى وإن لم يسمح بنطق أسم أل له
صرأحة إال أنهم عوضوه ب أالحرف أالربعة
 Tetragrammationوفي نطاق ألتوحيد ،مقارنة بالعهد
ألجديد قلة أالسماء ألمنسوبة لإلله مع أنحرأف عن مسار
ألعهد ألقديم.

 circumlocutionهو محيط بال له ال يحدث في ألك تابات
أليهودية ألمعاصرة ...ويناشد قوة ألرب في ألدفاع عن ألخادم
ألصالح"( )Culpepper & Mark, 2007, p. 250من بين
ألتناقضات ألوأردة عند ألمسيحيين فقرة سفر ألتكوين (-1 .2
 )3ألتي تقول أن هللا أسترأح في أليوم ألسابع وفي هذأ تناقض
مع مفهوم ألقوة .فاهلل تقدس ال يطاله ألتعب.
 -النقد

ألمالحظ أن هناك أختالفا وأضحا بين شخصية ألله
في ألعهد ألقديم وألجديد ،هنا جسموأ أل له في شخص يسوع
وكابن هللا .غير أن يسوع من خالل عمله ألتبشيري لم ينشر
فكرة جديدة عن هللا "لكن ليوضح لهم من هو إله إسرأئيل،
ألخالق ،حاكم ألعالم...ليس في حياته ألغيبية (ليس هناك
إن أسماء هللا في أليهودية جاءت متعددة بين أالسماء ألبسيطة وألمركبة مع إل ومع يهوه ،من خالل ألجدول أالتي:
).www.bible-ouverte.ch/faq/faq-theme/qr-dieu-jesus-le-saint-esprit/2081-reponse-55.html :(Lüthert
التصنيف
بسيطة
مركبة مع إال

مركبة مع يهوه

االسماء
El, Elah ou Elohim
YHWH
Adon ou Adonaï
El Schaddaï
El Elyon
El Olam
El Gibbor
YHWH Elohim
Adonaï YHWH
YHWH Sabaoth

جدول رقم 1أسماء ألله في أليهودية ألمركبة مع إل ويهوه.
استعمال المسيحيين االوائل اسم يهوه

ألخالد
هللا
مرتفعة،
إله
هللا
ألسيد

أو
أالعلى

هللا
أالبدي
ألسيد
ألقدير
ألعلوي
أو
ألخلود
هللا ألقوي
ألخالد
ألخالد
رب ألجيوش

ألمسيحيون أالوأئل ألتيترأغرأم عندما نسخوأ ألك تاب
ألمقدس؟ نظرأ النهم كانوأ من أصل يهودي (يهودي-
مسيحي) ،فقد قبلوأ ألسبعينية أليونانية تعرف ألترجمة
أليونانية للتورأة باسم 'ألسبعينية' interpretation
 Septuaginta Seniorumأي ترجمة ألسبعين رئيسا،ويطلق
عليها أيضا ألترجمة أليونانية ألسكندرية.
أنظر( :سلوى ،دت ،صفحة  )17ألتي كانت ترجمة
يهودية) وأستمروأ في نشرها" ( & Harl, Dorival,
.)Munnich, pp. 274-288

كان ألمسيحيون أالوأئل مزيجا بين من كانوأ من
أصل يهودي ،وبين من كانوأ من أصل وثني ،وألمعروف أن
أليهود كانوأ ينطقون أسم أل له يهوه ،وألسؤأل ألذي يطرح
نفسه هو هل نطق ألمسيحيون أالوأئل أسم أل له يهوه؟،
"تعتمد ألجابة على نوع ألمسيحيين ألذين نتحدث عنهم،
نعم للمسيحيين أليهود (ألمسيحيين من أصل يهودي ،قبل
 70عام من ميالد ألمسيح) ،الن ألك ثير منهم كانوأ يعرفون
ألعبرية ،وال للمسيحيين ألوثنيين (مسيحيون وثنيون)
أالصل ،ال سيما بعد  100عام من ميالد ألمسيح ،معظمهم
يعرفون أليونانية فقط" ( ،Getrouxصفحة  ،)2كيف ك تب
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وفيما يلي سنعرض جدوال يوضح ألتصنيف ألزمني للمخطوطات أليونانية ألتورأتية ،يظهر فيها ألعديد من ألمتغيرأت ألمتعلقة
باسم أل له (:)Getroux G. , 2002, pp. 99-142
ألكلمة باليونانية

قبل  70عام من
ميالد ألمسيح

من  70إلى  135عام من ميالد
ألمسيح

حتى

تدمير ألمعبد

ثورة بار كوخبة

أسماء ألله
يسوع (يوشع)

بعد  400عام من ميالد
من  135إلى  400عام من
ألمسيح
ميالد ألمسيح
جيروم ألنسخة ألالتينية كاثوليك ألعهد ألجديد
لإلنجيل

YHWH

KS / YHWH

KS

O KURIOS

IESOUS

IESOUS / IS

IS

IESOUS

O KURIOS

O KURIOS/ O KS

O KS

O KURIOS

ألرب

الجدول رقم  :2ألتصنيف ألزمني للمخطوطات أليونانية ألتورأتية.
أثينا ألقديمة ألمسماة أتيك  Aticألتي كانت تمد كل أللهجات
من خالل ألجدول يظهر أن أسم هللا مر بمتغيرأت،
أالخرى ألتي كان يحملها معه ألسكندر في غزوأته
ويرجع ذلك بسبب أن معظم ألترجمات ألحديثة للك تاب
ومستعمرأته) .أنظر (سلوى ،دت ،صفحة  )43ألتي تختلف
ألمقدس ،ألمخطوطات أليونانية ألكاثوليكية للعهد ألجديد
قليال عن أليونانية أالدبية ،ربما لهذأ ألسبب قام بولس
إضافة للمخطوطات أليهودية للعهد ألقديم ،نتج عنه
بتفادي أستخدأم ألتترأجرأم وعوضها ب  :أال لهة ،أل له ،رب
ألتباسات حول أسم أل له عندما يستشهد ألعهد ألجديد
ألسماء وأالرض .ما يمكن أن لنتخلص أن ألسياق ألديني كان
بالعهد ألقديم .يمكن أن نالحظ أن أسم يهوه تم تدأوله بين
له دور في ألتاثير على أستخدأم أالسم يهوه.
ألمسيحيين أليهود ذوي أالصل أليهودي قبل 70م ،بسبب
إن ألمتتبع وألدأرس للعهد ألجديد يجد ندرة في
أنهم كانوأ يعرفون ألعبرية ،حتى أنهم أستخدموه بحذر
درأسة وألتعليق على صورة أو طابع أل له" ،إن أل له قد تم
مخافة أتهامهم بإدخال جديد غير مصرح به ،ما دفعهم
تجاهله إلى حد كبير فيما يتعلق بمضمون ألالهوت في ألعهد
الستخدأم أسماء بديلة له ،كما حدث لسقرأط .أما
ألجديد"). (Thompson, 2001, p. 1
ألمسيحيين ألوثنيين بعد 100م ،لم ينطقوأ أالسم يهوه
ولعل من أالسباب ألتي كانت ورأء هذأ ألغفال
بسبب معرفتهم لليونانية فقط ،لكنهم قبلوأ ألترجمة
وألتجاهل ترجع ل :
ألسبعينية" ،مع أتباع ألعرف أليهودي في ك تابة أالسم ضمن
" -1صعود ألالهوت ألمسيحي منذ ألبريشتريتشل
ألنص أليوناني" (. )HOWARD, 1978, pp. 12-14أما
 .)1889 -1822(Albrecht Ritschlلقد رأى ريتشل أن
كيريوس فكان بديال للتيترأجرأمُ ،ك تب بحروف عبرية دأخل
ألوهية يسوع هي أفضل فهم على أنها تعبر عن قيمة إلهية
ألنص أليوناني ،رغم أنه كان هناك فئة من أليهود في ذلك
للمسيح للمجتمع ألذي يؤمن به كإله.
ألوقت يتحدثون ألعبرية.
 -2أالشتباه في أللغة ألميتافيزيقية – أي ألحديث
ولعل ألترجمات ألحديثة للعهد ألجديد أستبدلت
عن أالشياء غير ألمادية.
أللفظ بالرب بدل يهوه ،لتجنب ألخلط بين ألرب يسوع
 -3ألتاكيد على ألعناصر ألمسيحية على وجه
وألرب يهوه .نجد أيضا مشكل أختالف أللغات ألمتحدث بها
ألتحديد في ألعهد ألجديد مع ألنظرة ألمقابلة ألتي مفادها أن
بين أرأمية ويونانية وعبرية ،هذه أللغة أالخيرة ربما كانت
مفهوم أل له في ألعهد ألقديم كما فسرته أليهودية في وقت
مختلفة بعض ألشيء عن ألعبرية ألتورأتية تماما مثل أليونانية
متاخر يعتبر أمرأ مفروغا منه ،جنبا إلى جنب مع تنوع كبير
ألشائعة ،أو ألكوين( ،ألكوين :هي لغة ألترجمة ألسبعينية،
في ألعهد ألجديد نفسه في أللغة بشان أل له" (.)John, 1982
وهي أللغة أليونانية ألسائدة ألمستخدمة في ألفترة ألهيلينية
ألتي عاصرت ألترجمة ألسبعينية ،وقد أنحدرت من لغات
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أك ثر من كونه فيلسوفا ،وقد تزعم ألمدرسة ألفكرية في
ألسكندرية ألتي جمعت بين ألتوحيد أليهودي وفلسفة
أفالطون ،وأشتهر بشغفه باالمور ألدينية وألتوفيق بين
ألك تاب ألمقدس وعادأت أليهود من جهة ،وأالرأء أالفالطونية
وخاصة أفالطون من جهة أخرى .كان متصوفا ورأئدأ
لالفالطونية ألمحدثة ومؤسسا لمذهب في ألتاويل ألرمزي
ألمجازي مستفيدأ من مناهج ألفلسفة أليونانية ألتي سادت
أنذأك في مدرسة ألسكندرية ألفلسفية .حرص فيلون على
تاويل نصوص ألتورأة خاصة "سفر ألتكوين" تاويال نظريا
متشبعا بالفلسفة أليونانية ،فكان يدعم تفسيرأته بمختارأت
من هذه ألفلسفة ،وخاصة أفالطون .أنظر( :نصار)1982 ،
عده ألبعض أهم فيلسوف هيلنستي وخاصة أليهود
أالسكندرأنيين ،من بين أصحاب ألتاويل ألمجازي .يظهر
أرتباطه بتاريخ ألفلسفة أليونانية وألهيلنستية ألكالسيكية
وبدأيات ألفلسفة أليهودية .كما تظهر عالقته بتاريخ ألفكر
ألديني والسيما ألتقليد ألحاخامي وألمسيحي ألمبكر ،حتى أن
هيجل يرى أن فيلون
"عالمة أالنتقال من ألفلسفة أليونانية إلى
ألمسيحية ،على ألرغم من أنه في تاريخ ألفلسفة يقول أيضا
أن هذأ أالنتقال تمثله ألشعارأت ،مما يخلق أالختالف في
ألله" ( ، )Hoblík, 2014, p. 401هو ألذي "حاول إنشاء
فلسفة دينية إلهية متاثرة ببعض أالرأء أالفالطونية وألروأقية
وألفيثاغورية ألمحدثة" (ألنشار ،2016 ،صفحة .)143
حيث كان يرى أن ألمعرفة ألحقة بالله يمكن أن تتاتى من
ألفلسفة وألدين ،كون ألفلسفة شارحة له .أنطلق فيلون في
تقديم تصوره عن هللا كرد فعل الرأء مادية ألروأقية ألتي
جسمت هللا ،وجسدته في ألطبيعة أو هو وألطبيعة وأحد،
لذأ "فالله بالنسبة له بسيط غير مركب ،الن ألتركيب صفة
للمخلوق وهللا غير ذلك ،فالله أيضا ليس خالقا للعالم
فحسب ،إنما هو أب له وألعالم بمثابة حفيد" (حمادة،
 ،2017ألصفحات ُ .)159-158يعرف فيلون أللوغوس مع
هللا كنقطة أنطالق ،وأللوغس "عنده نوعان :أللوغس ألباطني
أو ألنفسي وأللوغس ألخارجي أي ألتلفظ وألنطق ،وهذأن
ألنوعان يوجدأن في هللا كما يوجدأن لدى ألنسان ،فاللوغس
في هللا إما أللوغس باعتباره ألعقل أللهي نفسه أو أللوغس
باعتباره كلمة ألله" (ألنشار ،2016 ،صفحة  . )88كما

ما نالحظه على الهوت ألعهد ألجديد عند تطرقه
ليسوع أو في إشارته لإلله يتم ألتطرق للثالوث ،صوروأ يسوع
على أنه ألله على أالرض ،جمعوأ في شخصه بين ألجانب
ألبشري كإنسان كامل وبين ألجانب ألالهوتي.
ثالثا :اسماء ا إال له عند الفالسفة اليونانيين
لقد كان لمذهب ألتاويل حضورأ وأضحا في فكر
ألمدرسة ألسكندرية ،من خالل إسهام فالسفتها أليهود
وألمسيحيين في درأسة وفهم ألنصوص ألمقدسة ،وهي
ألمدرسة ألتي "تاسست في مدينة أالسكندرية منذ دخول
ألمسيحية إلى مصر ،وألتي كانت تعرف أيضا باسم مدرسة
أالسكندرية ألتعلمية ،أو مدرسة ألوعظ أو مدرسة ألمدأفعين
وذلك النها تقوم بالدفاع فلسفيا عن ألمسيحية .وقد كان لها
دورأ فعاال في أجتذأب ألفالسفة ألوثنيين إلى ألديانة
ألمسيحية" (باسيليوس ،)2015 ،ألتي منها نشات
أالفالطونية ألحديثة .من بين فالسفة ألتاويل أليهود
وألمسيحيين ألذين ظهروأ في "مدرسة ألسكندرية" خالل
ألقرون ألثالث أالولى للميالد ،نجد أمثال أليهودي فيلون
ألسكندري ألذي يعد ممثال لالتجاه ألتوفيقي ألديني لدى
أليهود ،كلمنت ألسكندري وأوريجن ألسكندري ،من خالل
أتجاهاتهم ألتوفيقية ومذهبهم في ألتاويل للنصوص ألمقدسة
ألذي كان له تاثيره على ألفالسفة ألالحقين .وفي ظل هذأ
ألتضارب في ألتاويل ،ظهر تيارأن :أالول يرى أن أسم هللا
وكلمته جوهر غير قابل للترجمة ،من بينهم أورجين
ألسكندري ألذي يرى "بوجود تعاطف جوهري أو أرتباط
صوفي بين أالسم وألله ال يمكن ترجمته" ( Assmann,دت،
 ، )p. 144وألفريق ألثاني نقيض أالول .وفيما يلي سنقوم
بعرض أرأء ألفالسفة وفق تسلسلهم ألتاريخي.
 -1عند فالسفة اليهود
 فيلون السكندري (20ق م50 .م):Alexandria

Philo of

هو فيلسوف يهودي وكاتب يوناني ،ولد في
أالسكندرية السرة غنية ،كان متضلعا من ألتورأة (رغم جهله
ألعبرية) وألفلسفة أليونانية وسائر ألفلسفات ألتي كانت تموج
بها ألسكندرية في عصره ،وقد لقب بافالطون أليهود .يعد
أول فيلسوف جمع بين ألفلسفة وألالهوت ،فكان الهوتيا
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أعتبره " Forgerأول عالم الهوت أسكندري مهم بدأ بمناقشة
مشكلة ألتجسد أللهي في أللوغس" ( Forger, 2018, p.
.)49
لقد كان للترجمة من أليونانية إلى ألنجليزية تاثير
على تقريب ألمعاني ،كمثال ترجمة "كلمة ألله" ألموجودة
في مقدمة إنجيل يوحنا ألمستوحاة بشكل غير مباشر من
فيلون ،حيث يعد "أول من صاغ هذه ألصيغة ألقائلة' :في
ألبدء كان ألكلمة .وكان ألكلمة عند هللا .وكان هللا ألكلمة'.
وهي ألصيغة ألتي أستهل بها يوحنا أنجيله" (ألجوهري،
دت )pp. 135-136 ،وهنا فيلون كان يقصد 'بالكلمة'
أللوغس ،غير أن ألمترجمين عند ترجمة كلمة هللا
لإلنجليزية God- godمرأت يك تبونها بحرف كبير ومرأت
أخرى بحرف صغير .وفي هذأ تدليل على ألله ألمعبود بحق
عن غيره ،حيث كلمة  godهي أالصح .عند موأجهة أليهودية
مع ألحضارة ألهيلينية" ،حاول فيلون ألسكندري أن يحدد ما
تصوره أركان أليمان أالساسية بخمسة -1 :ألله موجود
ويحكم ألعالم -2 ،ألله وأحد -3 ،ألعالم مخلوق -4 ،ألعالم
وأحد -5 ،أليمان بالعناية أللهية" (ألمسيري ،موسوعة
أليهود وأليهودية وألصهيونية ،أليهودة ألمفاهيم وألفرق،
.)1999, p. 17

ألبعض مسيحيا وأخرين عدوه مسلما ،فكان مذهبه دمج
وخلط بين مذهب أفلوطين وأرسطو خاصة في موضوع
ألربوبية .يؤمن أبن جبيرول بمبدأ ألوأسطة حيث يجعل
"بين هللا أو ألجوهر أالول من جهة وبين سائر ألوجود من
جهة أخرى حتى يحقق تنزيه هللا عن كل ما عدأه متبعا في
هذأ تقليدأ سار عليه علماء ألكالم أليهود من قبله" (ألعرأقي،
 ،2004صفحة  .)334أما عن مفهوم هللا عنده يرى أن "هللا
وحده هو ألوأقع ألخالص ،وهو ألجوهر ألوحيد ،ليس له
أعرأض (صفات) ،ولكن فيه إرأدة وحكمة" ( O'Leary,
 .،)2003قام أبن جبيرول بإضفاء ألطابع أليوناني ألعربي
على ألفلسفة وأعادها إلى أوروبا ،وقد كان تاثيره وأضحا على
ألدوأئر غير أليهودية ،خاصة على ألمدرسة ألسكوالستيكية
في ألمسيحية في ألعصور ألوسطى .يرى  Seyerlenأن من
بين فالسفة ألعصر ألحديث ألذين تشابهت أفكارهم مع أبن
جبيرول "سبينوزأ قدم على ألتوألي فلسفة ألقرون ألوسطى
وألحديثة ،ويرى أن كل منهما أبقى تكهناته ألفلسفية خالية
من ألتحيز ألالهوتي" ( ،Seyerlenدت ،ألصفحات .)5-24
 موسى بن ميمون (1204-1135م) MosesMaimonides

إنه أبرز ألمفكرين أليهود في أالندلس في ألعصور
ألوسطى وأشهر أطباء أليهود وفالسفتهم خالل ألحقبة
ألعربيةُ ،عرف عند ألعرب باسم أبي عمرأنن عبيد هللا
ألقرطبي ،قام موسى بن ميمون بدرأسة ألك تاب ألمقدس من
خالل ألتوفيق بين أليمان وألعقل ،حيث عمد لشرح ألفاظ
ك ثيرة منه أعتمادأ على "تعاليم أرسطاطاليس وفحول فالسفة
ألعرب مع إظهار ما له من ألمالحظات وأالنتقادأت وألفروق
بين ألعقلية أليونانية وألسالمية وأليهودية" (ولفنسون،
موسى بن ميمون :حياته ومصنفاته ،2013 ،صفحة .)109
أستطاع موسى بن ميمون ألتاثير بشكل كبير على ألفكر
أليهودي من خالل ألتوفيق بين ألفلسفة وألدين وتسليط
أنوأر ألعقل وألمنطق وألفلسفة على أليمان ،هو ألقائل أن
"ألعقل ألفائض علينا هو ألصلة بيننا وبين هللا تعالى"
(أسرأئيل ،1936 ،صفحة  ،)32أما في مفهوم أال لوهية هو
ألذي "أبعد معنى ألتفريد في أال لهة ،وجعل هللا هو إله بني
أسرأئيل ،وأقترب من معنى أال لوهية عند ألمسلمين كما بينها

 - -2ابن جبيرول Solomon ibn Jubirol

(رغم ألتضارب ألكبير حول تاريخ والدته ووفاته إال
أن أغلبهم أتفق على ( )1070/1021تاريخ والدة ووفاة
ألشاعر وألفيلسوف أليهودي ألشهير متنازع عليه :أالفالطوني
ألحديث أليهودي سليمان بن جودأ بن جابيرول (شلومون
بن يهودأ بن جابيرول بالعبرية؛ أبو أيوب سليمان بن يحي ى
بن جبيرول (أو جبيرول) بالعربية؛ Avicebron/
Avicembron /Avicenbrolبالالتينية) ولد في مالقا بإسبانيا
عام ( 2/1021يقدم  )1026 Guttmanوتوفي ،على أالرجح
في فالنسيا ،على أالرجح في (8/1057يقدم Guttman
1050؛ عرض 8/1054 Sirat؛  Josepf ibn Zaddikيقدم
. )Sarrah, p. 1( .)1070
إنه أفالطون أليهود ألذي عمل على تدريس ألفلسفة
أالفالطونية ألجديدة وفق طابع يوناني إسالمي بسبب
أعتماده على ألمرأجع ألعربية وألمسيحية ،لدرجة أن عده
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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للمصطلح داللة على مذهب يهودي باطني (غنوصي)
نشا في ألقرن ألسابع وأستمر حتى ألقرن ألثامن عشر
ميالدي ،إال أنه كانت له دالالت أخرى ،حيث "في ألعصر
ألحديث ،أستخدمه ألعديد من ألالهوتيين وألفالسفة وحتى
ألعلماء أليهود وألمسيحيين بطرق مختلفة ،وأ ً
حيانا
متناقضة ،لقد كان ً
تعبيرأ عن ألعقيدة أليهودية ألصارمة
وكذلك وسيلة لوجهات نظر عالمية متطرفة ومبتكرة .لذلك،
يجب تعريف وشرح معنى ألمصطلح ضمن سياق تاريخي
وأضح ،يوضح ألوقت وألمكان وألثقافة ألتي أستخدمته في
ألماضي أو تستخدمه أليوم".)Dan, 2006, p. x( ،
أك تسبت ألكباال قوة رمزية كبيرة في ألمجتمعات
أليهودية ،يعرفها معجم ألتلمود " Boxtrofعلى أنها علم
سري يعالج بطريقة باطنية موأضيع غامضة كالله وألمالئكة
وألالهوت وما ورأء ألطبيعة عن طريق رموز سرية" (مغنم،
 ،2019صفحة  )180يقوم منهجها في تفسير ألك تاب
ألمقدس على دعوى أن لكل كلمة وحرف معنى خفي ،وأن
السماء هللا قوة خفية" .رغم أن ألقابااله لعبت دورأ مهما في
تطور ألعقل أليهودي من خالل طابعها ألتاملي ألكوني ،إال
أنه قد كانت لها في ألمقابل توغالت صوفية أسطورية باطنية
تدور حول فكرة وأحدة وأساسية هي ألتطلع إلى ظهور
ألمسيح أليهودي ألمنتظر" (صميدة ،2018 ،صفحة . )347

عندما حدد أركان ألدين أليهودي في ثالثة عشر ركنا"
(ألموحي ،دت ،ألصفحات  .)22-21ولدرأك هللا ومعرفته
يرى موسى بن ميمون أنه يجب أن يكون بالطريقة ألسلبية ال
أليجابية الن "وصف هللا عز وجل بالسوألب هو ألوصف
ألصحيح ألذي ال يلحقه شيء من ألتسامح وليس فيه نقص في
حق هللا جملة وال على حال .أما وصفه بااليجابيات ففيه من
ألشرك وألنقص..هللا عز وجل وأجب ألوجود ال تركيب فيه
ولسنا ندرك إال أنيته ففقط ال ماهيته" (ولفنسون ،دت،
صفحة .)109
كان لفكر أبن ميمون تاثير كبير على ألفكر ألغربي
وحتى ألسالمي ،يعتبر سبينوزأ وأحدأ منهم من خالل ك تابه
رسالة في ألالهوت وألسياسة ،إال أنه خالفه حول ألنزعة
ألتوفيقية.
يرى موسى بن ميمون أن أسماء هللا تعالى قسمين:
 .1اسم الذات :وهو أسم غير مشتق ،ويعبر عن
لفظ ألجاللة ،وهذأ أالسم يعرف بالك تابة ال بالقرأءة ،أي ال
يلفظ وال يقرأ بحروفه ألخاصة به  ،ويحق للكاهن أالعظم أن
ينطق به بحروفه أالصلية ،ويجب أن يكون في مكان خاص،
هو ألمقدس أو ألمعبد ،وفي يوم خاص هو يوم ألصوم، ،
وهذأ أالسم هو يهوه ،ويذكره أبن ميمون بحروفه على ألترتيب
 :ألياء –ألهاء -وألوأو ،أما أالسم ألذي يحل محله أثناء إرأدة
ألنطق هوأدوناي (ميمون ،دت ،صفحة  ،)152ومعنى هذأ
أالسم عند أبن ميمون هو (وأجب ألوجود باعتباره أسما دأال
على ذأته وحده ،دون مشاركة أحد من مخلوقاته في تلك
ألداللة ،فهو أسم خاص به فقط) (ميمون ،دت ،صفحة
.)49
 .2اما باقي اسماء فهي مشتقة من افعال هللا ،كما
يوجد مثلها عند ألنسان ،ومثل هذه أالسماء خصوصا:
أ .ادني :مشتق من السيادة الذي يعني سيدي
وهو أخص أالسماء ألمشهورة هلل تعالى.
ب .ادناي :ويعني ألرب.
ت .اما باقي االسماء في نظر ابن ميمون مثل :ديان
صادق ،رؤوف ،رحيم ،وإلوهيم ،فهي عامة ومشتقة
(ميمون ،دت ،ألصفحات .)150-149
 -الكباال
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عند الفالسفة المسيحين

كليمنت السكندري (210 -150م)

of

Alexandria Clement

يعد  Clementوأحدأ من علماء ألالهوت ألمنتمين
لمدرسة أالسكندرية في ألعصور ألقديمة ألمتاخرة ،يظهر
تاثيره في تكوين نوع جديد من ألعقلية وألثقافة ،وكذلك
دوره في تكييف ألترأث ألثقافي ألقديم من أجل تاسيس
أاليديولوجية ألمسيحية ،حيث مثلما تاثر بافالطون
وهرأقليطس ،تماشى أيضا مع أفكار معاصريه أمثالJustin :
 Martyr, Tertullian, Monarchiansوهو ألذي "حاول رفع
أليمان ألمسيحي إلى مستوى ألمعرفة أليونانية أعتمادأ على
أفالطون وأرسطو وألروأقية وفيلون نظرأ لرغبته في إقامة
فلسفة مسيحية لها نسقها ألدأخلي ألمحكم بصرف ألنظر عن
مصادرها ومكوناتها" نقال عن (حنفي ،1991 ،صفحة )119
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دت ،صفحة  .)179أيضا من بين ألعقائد ألمسيحية
أالساسية ألتي تناولها نجد عقيدة ألتثليث" ،رغم أعترأفه
ألكامل بالتثليث ،فإنه كان من أوأئل من رفض مفهوم
'ألهوموأوسياس' أي ألطبيعة ألوأحدة لالب وأالبن ،ما جعله
منافيا تماما لمبدأ أليمان ألذي تم إقرأره في ألمجمع
ألمسكوني في نيقا عام 325م" (ألبدري .)2019 ،غير أن
ألبعض أمثال إبيفانيوس "كان يؤمن إيمانا يقينيا أن أوريجن
ألسكندري هو أالب ألروحي وألفكري لكل هرطقة ظهرت في
ألمسيحية ،وأنه ألمؤسس ألحقيقي لالريوسية"Arianism
(رأفت .)2000 ،بعد كل ألجهود ألتي بذلها في خدمة
ألمسيحية من خالل تفسيره للعهد ألقديم وألعهد ألجديد
توفى في سجنه بسبب أرأئه وأفكاره.

أشتهر كلمنت بعقيدة أللوغس ألعنصر ألرئيسي لمفهومه
ألفلسفي وفي ألالهوت ألمسيحي ،غير أن عالم ألالهوت
ألروسي  Bolotovيرى أن "طابع هذأ ألمذهب فلسفي أك ثر
منه الهوتي" (.)Bolotov, 1879, p. 77
من بين ألموأضيع ألهامة ألتي تناولها Clement
شخص ألمسيح أي ألكيان ألثاني في ألثالوث أالقدس ،حيث
أنه أستخدم "أحد أك ثر ألمفاهيم شيوعا في ألفلسفة أليونانية
ألقديمة لدرأسة طبيعة ألمسيح كسابقة ثابتة في أالدب
ألتاريخي ألفلسفي وألتاريخي ألالهوتي ،لالعترأف بقيمة
ألعلوم وألفلسفة أليونانية ألتقليدية من ِقبل معظم علماء
ألالهوت ألمسيحي أالوأئل" ()G M. G., 1979
اوريجن االسكندري -اوريجانوس)254 -158( -
Origen of Alexandria

اوغسطين ( )354 -430م :Saint Augustin
ُيعد أوغسطين وأحدأ من ألفالسفة ألذين كان لهم

أورجين ألسكندري :هو فيلسوف مسيحي ولد بمصر
سنة 185م ،وتعلم بالسكندرية ،نشر ألنجيل بست صور
مختلفة ،عبرية ويونانية ،لمقابلة بعضها ببعض حاول أن
يؤيد ألعقيدة ألمسيحية ببيان أتفاقها مع ألفلسفة أليونانية،
فكان بذلك وأضع أالساس لفلسفة ألعصور ألوسطى ،توفي
سنة 254م .أنظر( :ألمؤلفين ،2010 ،صفحة ُ ،)513عرف
بلقب أدمانتيوس أو أال لماسي ،يعد هو وسابقه من أبرز
أساتذة ألمدرسة ألمسيحية في أالسكندرية ،سار أوريجن على
نفس خطى فيلون ألسكندري ،ألذي عمل على ألتوفيق بين
ألدين وألفلسفة أليونانية ،وألعمل على دعم ونشر ألمسيحية
من خالل أستخدأمه للفكر وألفلسفة ودفاعه عن ألمعتقدأت
ألمسيحية أالساسية .أشتهر باسلوبه في تفسير ألنصوص
ألمقدسة أعتمادأ على منهجيته ألقائمة على ألعقل وألمجاز في
فهم ألنصوص .من بين أهم ألمسائل ألعقدية في ألمسيحية
ألتي ناقشها أورجين نجد قوله في هللا" ،وهللا عنده خالق منذ
أالزل ،وليس في زمان بعينه وإال عد ذلك تغيرأ في ذأت هللا،
وألتغير ليس من صفاته .وهللا أالزلي ولد أو خلق 'كلمته'
' Logosأالبن' ،ألذي على ألرغم من كونه ليس إال حقا ،إال
أنه يشارك في جوهر أالب وأالبن .في رأيه ألعقل ألذي ينظم
ألعالم ،خلقه هللا وجعله له تابعا ليخلق به كل شيء .ومن
ثم فاالبن وأسطة بين هللا وسائر ألخالئق ،وكذلك ألروح
ألقدس ياتي من مرتبة تالية ،شان أالبن" نقال عن (ألتوأب،

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

تاثير كبير على ألمسيحية في ألغرب من خالل مناقشة
أوغسطين لمصدر ألمعرفة وألحقائق ،هل يكمن في ألنفس؟
ليلجا إلى نظرية ألشرأق أللهي ألمستقاة من أالفالطونية
ألمحدثة ،لتتسمى فيما بعد نظريته في ألمعرفة به وهي:
نظرية ألشرأق أللهي أالوغسطيني .جاء في أحد محاورأته" :ال
نستطيع نفي وجود حقيقة ثابتة ،تحوي كل هذه ألحقائق"
) ، (Augustin, 1955, p. 582من خالل هذأ ألقول فإن
أوغسطين يؤكد على مبدأ ألكمال ألمطلق كون ألحقائق
تستلزم حقيقة باقية وغير مخلوقة ،كون هذه ألحقائق تحمل
جملة من ألخصائص كالضرورة وأالبدية وألثبات وألتي بدورها
تستلزم وجودأ يسمو على ألعقل.
يذهب أوغسطين إلى ضرورة وجود كائن أبدي ثابت
وكامل وهو هللا ،حسبه وجوده أمر بديهي يتاسس على ثبات
ألحقيقة ألتي مهما كان مضمونها سوأء كانت رياضية أو
أخالقية فإنها تمثل أنعكاس ألصفات أللهية ألثبات وأالزلية.
يفضل أوغسطين أن يطلق على ألله أسم ألماهية ألتي ال
تعني إال ألوجود" ،ال يمكن وصف هللا باي صفة الن كل
وصف تحديد ،وهللا هو ألنور أالزلي ألالمتناهي ألذي يجعلنا
ندرك ألحقائق أالبدية فهو ألنور ألحقيقي ألذي ينير إنسان أت
إلى هذأ ألعالم" (أوغسطين ،1988 ،صفحة  ،)161كما لم
يرضى بإطالق أسم ألجوهر على هللا ،كون ألجوهر يفترض
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وجود صفات متميزة وأعرأض .يقول أوغسطين في محاورة
'مناجاة'(")soliloqueهللا أب ألحكمة ،أب ألسعادة ،أب
ألنور ألمعقول ،أب ألشرأق ،مبدأ ومصدر كل حقيقة ،وهللا
هو ألذي يوجهنا نحوه ويدخلنا إلى كل حقيقة" (Augustin,
) 1955, p. 255ليؤكد أوغسطين على حقيقة رسخت عنده
وأقرها في ك تاباته عن ألله "هو ألحقيقة ألوحيدة ،ألخالص
ألوحيد ،ألماهية ألعليا وأالولى ألتي يكون بها كل موجود
موجودأ" ( )pertrand, 1916, p. 126ومضمون قوله أنه
كان مقتنعا بسيادة إرأدة هللا وألخير ،وأن هللا هو خالق كل
ألموجودأت النه ال يمكن لغير ألموجود حقيقة أن يكون علة
وجوده ،وهو ألحقيقة ألكاملة ألمعقولة وألضرورية ،وأنه
ألوحيد ألقادر على منح ألنعمة لإلنسان .غير أن ألعقيدة
ألمسيحية ال تتقبل دأئما أفكار أوغسطين أال ك ثر تطرفا مثل
إنكاره شبه ألتام لدور ألنسان في عملية ألخالص.
الخاتمة
نسبت أليهودية عددأ كبيرأ من أالسماء لإلله أك ثر
من ألمسيحية ،منها ما يليق ومنها ما ال يليق باهلل جل وعال.
أسماء ألله ألوأردة في ألعهد ألجديد هي ببساطة
أالشكال أليونانية لتلك ألموجودة في ألعهد ألقديم ،حيث:
 لقد كان للثقافة وأللغة أليونانية ،وحتىألمصطلحات وألتقاليد ألعبرية تاثير وأضح على أسماء ألله
ألوأردة في نصوص ألعهد ألجديد.
 أسم ثيوس :أالسم أال ك ثر أستخدأما وشيوعا فيألعهد ألجديد ،وه ألذي يقابل أسم إيل وإيلوهيم في ألعهد
ألقديم.
 أسم كيريوس :تعني ألرب ،وألتي تطلق على أللهوعيسى ،وتحل محل كلمة أدوناي  Adonaiويهوه ،كان
بديال للتيترأجرأم ُك تب بحروف عبرية دأخل ألنص أليوناني.
 أسم أالبُ :يعتقد أن هذأ أالسم ظهر في ألعهدألجديد ،وألذي يرمز لالقنوم أالول من ألثالوث .إال أنه كان
موجودأ أيضا في ألعهد ألقديم للتعبير عن عالقة ألله
بإسرأئيل (عالقة تفرد) ،حيث جاء في سفر أشعياء ()16 :63
"فإنك أبونا وإن لم يعرفنا إبرأهيم ،وإن لم يدرنا إسرأئيل.
أنت يا رب أبوناُّ ،
ولينا منذ أالبد أسمك" .أما في ألعهد ألجديد
فكان لالسم داللة على ألعموم ،أي أب جميع ألمؤمنين كما
في (1كو " )8:6لكن لنا إله وأحد :أالب ألذي منه جميع
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أالشياء ،ونحن له .ورب وأحد :يسوع ألمسيح ،ألذي به
جميع أالشياء ،ونحن به".
 لطالما كانت ألفلسفة أليونانية حاضرة في ألفكرألغربي جنبا إلى جنب مع ألدين أو ألالهوت من أجل كشف
أسرأر ألكون وتاويل نصوص ألك تب ألمقدسة وخاصة ما
تعلق بمفهوم أال لوهية ،غير أن هذأ أالحتكاك بين ألتفكير
ألعقالني أليوناني وألمعتقدأت أليهودية وألمسيحية كان له
أثاره ألجانبية .وكمثال أصحاب ألمدرسة أالسكندرية :فيلون
ألذي درس ألنصوص ألمقدسة باليونانية وتشبع بفكر
أفالطون وأرسطو طاليس ،وألمالحم أليونانية ،وكليمنت
ألذي بدأ بتكوين ألترأكيب ألالهوتية ،وأوريجن ألذي جمع
بين حكمة أليونان وألتعدد في أال لوهية وحكمة ألمسيح
ألمشتقة من ألتنزيل .كل هذأ كان له تاثير في درأستهم للعهد
ألقديم وألعهد ألجديد وتفسير نصوصه ،ما نشا عنه يهودية
يونانية ومسيحية يونانية.
أستبدلت ألترجمات ألحديثة للعهد ألجديد أللفظ
بالرب بدل يهوه ،لتجنب ألخلط بين ألرب يسوع وألرب يهوه.
نجد أيضا مشكل أختالف أللغات ألمتحدث بها بين أرأمية
ويونانية وعبرية ،ألتي كانت تختلف بعض ألشيء عن ألعبرية
ألتورأتية ،وألترجمات وك ثرة ألك تابات في ألعهد ألجديد ،تاثير
على تعريف أسماء ألله ،ربما لهذأ ألسبب قام بولس بتفادي
أستخدأم ألتترأجرأم وعوضها ب  :أال لهة ،هللا ،رب ألسماء
وأالرض .لنخلص أن ألسياق ألديني كان له دور في ألتاثير
على أستخدأم أسم هللا في أليهودية وألمسيحية
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قائمة المصادر والمراجع

 أبن ميمون ،دت ،داللة ألحائرين ،تقديم :حسن أتاي ،مك تبة ألثقافة ألدينية.
 أحمد ديدأت ،دت ،هللا في أليهودية وألمسيحية وألسالم ،ترجمة وتعليق :دمحم مختار ،ألمختار ألسالمي للطباعة وألنشر وألتوزيع،

ألقاهرة.

 أحمد ديدأت ،دت ،مناظرتان في أستوكهولم بين :أحمد ديدأت وكبير قساوسة ألسويد :أستانليشوبيرج ،نقله إلى ألعربية :علي ألجوهري،
دأر ألفضيلة
 أبو ذؤيب إسرأئيل ،1936 ،موسى بن ميمون :حياته ومصنفاته ،لجنة ألتاليف وألترجمة وألنشر.1936 ،
 إسرأئيل ولفنسون ،2013 ،موسى بن ميمون :حياته ومصنفاته ،تقديم :ألحسيني ألحسيني معدي ،كنوز للنشر وألتوزيع.
 ألقديس باسيليوس ألكبير ،2015 ،ألكنيسة وثقافة ألعصر ،ترجمة :سامح فاروق حنين ،مركز باناريون للترأث أالبائي ،مصر ،ط.1
 حسن حنفي ،1991 ،مقدمة في علم أالستغرأب ،ألدأر ألفنية.
 حمادة أحمد علي ،2017 ،فلسفة ألدين أليهودي فيلون ألسكندري ،نيو بوك للنشر وألتوزيع.
 جورج بسام فرجو ،1992 ،ألرد على شهود يهوه ،دأر منهل ألحياة.
 - رأفت عبد ألحميد ،2000 ،ألفكر ألمصري في ألعصر ألمسيحي ،دأر قباء للطباعة وألنشر وألتوزيع.
 ريتشارد إليوت فريدمان :2003 ،من ك تب ألتورأة؟ ،ترجمة :عمرو زكريا ،مرأجعة وتقديم :أيمن حامد ،دأر ألبيان للنشر وألتوزيع ،ط.1
 سامي عامري ،2019 ،هل ألقرأن ألكريم مقتبس من ك تب أليهود وألنصارى؟ ،تقديم :صالح ألخالدي ،فضل حسان عباس ،إبرأهيم
عوض ،حاتم جالل ،من إصدأرأت مبادرة ألبحث ألعلمي لمقارنة أالديان .لندن.
 سلوى ناظم ،دت ،ألترجمة ألسبعينية للعهد ألقديم بين ألوأقع وأالسطورة.
 سهيل ديب1981 ،م :ألتورأة بين ألوثنية وألتوحيد ،دأر ألنفائس ،ط.1
 شريف حامد سالم2011 ،م ،نقد ألعهد ألقديم ،درأسة تطبيقية على سفري صموئيل أالول وألثاني ،مك تبة مدبولي ،ألقاهرة.
 طالل حرب1999 ،م ،معجم أعالم أالساطير وألخرأفات ،دأر ألك تب ألعلمية ،بيروت.
 عاطف ألعرأقي ،2004 ،يوسف كرم مفكرأ عربيا ومؤرخا للفلسفة ،ألمجلس أالعلى للثقافة ،لجنة ألفلسفة وأالجتماع ،ألهيئة ألعامة لشؤون
ألمطابع ،ألقاهرة.
 عبد ألرحمن م عبد ألتوأب :درأسات وبحوث في أالثار وألحضارة ألسالمية ،ألمجلس أالعلى لالثار ،وزأرة ألثقافة ،مصر ،مج1
 عبد ألرزأق ألموحي :ألعبادأت في ألديانة أليهودية
 عبد ألوهاب ألمسيري1999 ،م :موسوعة أليهود وأليهودية وألصهيونية ،أليهودية ألمفاهيم وألفرق ،دأر ألشروق ،ط ،1مج.5
 علي ُم َّغنم :عن َ
ألجفر وألكاباال ،إبدأع للترجمة وألنشر وألتوزيع.2019 ،
 مجموعة من ألمؤلفين ،2010 ،ألموسوعة ألعربية ألميسرة ،ألمك تبة ألعصرية (صيدأ ،بيروت) ،مج.1
 دمحم عبد ألستار ألبدري :ألفكر وألدين عند "أوريجين ألسكندري" ،جريدة ألشرق أالوسط ،ألثالثاء ألعدد  9 ،14833يوليو  .2019أطلع
عليه/https://aawsat.com/home/article/1803851 .2020/09/29 :ألفكر-وألدين-عند"-أوريجين ألسكندري"
 مصطفى ألنشار ،2016 ،مدرسة ألسكندرية ألفلسفية بين ألترأث ألشرقي وألفلسفة أليونانية ،ألدأر ألمصرية أللبنانية.
 ألك تاب ألمقدس1989 ،م  -ألعهد ألقديم (ألتورأة ،كنيسة أالنبا تكال ،ألسكندرية ،مصر ،إصدأر مك تبة ألمحبة ،سفر ألتكوين .)11 :35
 نزأر صميدة ،2018 ،ألنصوص ألرؤيوية ألك تابية مجاالتها وتدأعياتها على ألفكر ألديني ألك تابي قديما وحديثا ،دأر ألك تب ألعلمية ،بيروت،
لبنان.
 Abba Raymond, 1962. The divine name YHWH. Journal of biblical literature 80 (1961), The Interpreter’s
Dictionary of the Bible. Edited by G. A. Buttrick. Nashville, volume 3.
 Assmann, Jan. Translating Gods: ‘Religion as a Factor of Cultural (Un) Translatability’, in Hent De Vries (ed),
Religion: Beyond a Concept, New York: Fordhman University Press
 David Noel Freedman et al, 1979, ‘Divine names and titles in early Hebrew poetry’. In Magnalia Dei: The Mighty
 YHWH’, Garden City, NY:יהוה‘ Acts of God; Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright,
Doubleday. TDOT.
 Lacy O’Leary, 2003, Arabic Thought and Its Place in History, Dover Oublications, INC. Mineola, New York, 1st
published. https://books.google.dz/books?id=ra6jAQAAQBAJ&pg=PT162&dq=Ibn+jabirul+the+God+is&hl=f
 David Noel Freedman, 1979 Divine names and titles in early Hebrew poetry, in magnolia Dei: The Mighty Acts of
God, Essays on the Bible and Archaeology in Memory of God. Ernest Wright (eds, Frank Moore Cross et al; Garden City, NY:
Doubleday.
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Problematics of Translating Political Neologisms from English into Arabic-Peter Newmark’s Procedures as
a Model-

2020-12-02 :اترخي القبول
2019-02-05 :اترخي الإرسال
hafi.islam@hotmail.fr ، طالبــة س نة اثلثة دكتــوراه ختصص ترمجة العلوم والتكنولوجيا عريب – اإجنلزيي – عريب،حفيظة عياط

الملخص
تعتبر ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة واحدة من اك ثر المهمات التي يواجهها المترجم تعقيدا اثناء ترجمته
للنصوص السياسية بوصفها نصوصا متخصصة؛ فترجمتها ليست بالسهولة التي يظنها البعض اي مجرد عملية إيجاد مقابالت جاهزة
 لذلك نحن نسعى من خالل هذا المقال إلى تسليط الضوء على إشكاالت ترجمة هذا النوع.متفق عليها سلفا في اللغة المنقول إليها
 ودراسة،2018  إلى غاية2001  وبالتحديد تلك التي ظهرت في الفترة ما بين سنة،من المصطلحات من اإل نجليزية إلى العربية
 نسعى القتراح ترجمة لبعض المصطلحات، واالهم من كل ما سبق.مختلف اإلجراءات المتبعة لترجمتها ومدى نجاعتها في ذلك
 ما هي اإلشكاالت: ولقد انطلقنا في دراستنا هذه من اإلشكالية التالية.المستحدثة التي لم تترجم ولم تدرج في القواميس بعد
 وما هي اإلجراءات الترجمية التي،والتحديات التي يواجهها المترجمون العرب اثناء ترجمتهم للمصطلحات السياسية المستحدثة؟
يستعملونها لترجمتها بنجاح؟ وقد اعتمدنا على النظرية المزدوجة لبيتر نيومارك في المناهج الداللية والتواصلية كإطار عمل نظري
. باإلضافة إلى نموذجه إلجراءات الترجمة لترجمة انواع مختلفة من المصطلحات والتعابير السياسية المستحدثة،وتطبيقي للدراسة
. إجراءات بيتر نيومارك للترجمة-  المصطلحات السياسية المستحدثة:الكلمات المفاتيح
Résumé
La traduction des néologismes politiques est une mission compliquée qui affronte le traducteur lors de la traduction
des textes politiques spécialisés, certains considèrent la traduction comme un processus qui consiste à employer des facile
correspondances déjà utilisées dans la langue cible. C'est pour cette raison que cet article vise à mettre en évidence les
problématiques, de la traduction des néologismes politiques de l’Anglais à l’Arabe, notamment ceux qui sont apparus durant
la période entre 2001 et 2018, Il vise également et spécialement à suggérer des traductions pour quelques néologismes qui
ne sont pas encore traduits ni inclus dans les dictionnaires. Il s’articule autour de la problématique suivante : Quelles sont
les problèmes et les défis que les traducteurs arabes affrontent lors de la traduction des néologismes politiques ? Quelles
sont les procédures de traduction pour les traduire convenablement ? Pour ce faire, nous avons adopté la double théorie de
Peter Newmark sur les méthodes sémantiques et communicatives de la traduction comme un cadre de travail théorique et
pratique de l'étude, ainsi que son modèle procédural destiné à traduire de différents types d’expressions et néologismes
politiques.

Mots-clés : néologismes politiques, procédures de traduction de Peter Newmark.
Abstract
The translation of political neologisms is considered to be one of the most complicated tasks translators face while
translating political texts as specialized texts; for it is not merely a process of finding pre-agreed upon and ready-made
equivalents in the target language. Therefore, we seek through this article to shed light on the problematic of translating
those terms from English into Arabic, especially the ones used during the period 2001 to 2018, and to study how well the
procedures used in their translation succeeded in transferring them into Arabic. Most importantly, we will suggest a
translation for those which have not been translated or included in dictionaries yet; departing from the following
problematic: what are the problems faced by Arab translators in translating political neologisms, and what are the best
translation procedures to successfully translate them? As a theoretical and practical framework of the study, Peter
Newmark’s dual theory of semantic and communicative translation will be used, along with his procedures model.

Keywords: Political neologisms, translation procedures of Perter Newmark.
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مقدمة

العربية؟ ،وماهي إجراءات الترجمة التي يلجؤون إليها للتغلب
على هذه الصعوبات؟ ،وما اهمية تحري الدقة في ترجمة هذه
المصطلحات بصفة عامة؟
بناء على ما سبق ،سنقوم بتقسيم محتوى المقال
كالتالي :سنقوم اوال بالتفصيل في مفهوم المصطلح المستحدث
( ،)neologismوالخصائص التي تجعل منه مستحدثا وتميزه
عن باقي المصطلحات االخرى .وبعد ذلك سنتطرق بشيء من
التفصيل إلى مختلف انماطه وطرق صياغته مع التركيز
باالخص على االنماط التي عددها بيتر نيومارك ( Peter
 ،)1988( )Newmarkومن ثم سنتطرق إلى مجمل
الصعوبات التي يواجهها المترجمون لترجمة هذه المصطلحات
بشكل عام ،والسياسية منها على وجه الخصوص ،وما على
المترجمين القيام به للتغلب عليها ،لنقوم بعد ذلك بعرض
مختلف إجراءات الترجمة التي اقترحها نيومارك لترجمة هذه
المصطلحات بنجاح .واخيرا وليس اخرا ،سنقوم بجمع وعرض
عينة من المصطلحات السياسية المستحدثة باللغة اإلنجليزية
التي ظهرت في الفترة ما بين سنة  2001إلى غاية  2018للنظر
في مدى صحة ترجمتها إلى اللغة العربية -إن وجدت-
واإلجراءات التي استعملت لترجمتها ومدى فاعليتها في نقل
كامل معانيها .كما سنحاول اقتراح ترجمة للمصطلحات التي
لم ُتترجم بعد؛ وبذلك تكون هذه هي اإلضافة التي نسعى
لتقديمها من خالل هذا البحث .وتجدر اإلشارة إلى ان اختيارنا
لعينة المصطلحات المختارة للدراسة والتحليل في هذا المقال
كان بناء على مدى شيوع استخدامها وتداولها ،باإلضافة إلى
الحاجة إلى اقتراح ترجمات تصويبية لبعض منها ،وكذلك
ترجمة بعض ما تيسر من التي لم تتم ترجمتها بعد.

اصبح تاثير اللغة اإلنجليزية اليوم على اللغات االخرى
ب ّعدها لغة التواصل العالمي المهيمنة -حقيقة لغوية ال يمكنإخفاؤها ،ويرجع الفضل إلى الترجمة التي لعبت الدور االبرز
في تحقيق ذلك .ونظرا لما يشهده عالمنا اليوم من احداث
سياسية متسارعةّ ،
فإن الحاجة إلى استحداث كلمات جديدة
للتعبير عن االحداث المستجدة اصبح ايضا حاجة لغوية ال بد
منها ،والتي تطرح بدورها معضلة ترجمية تستدعي الوقوف
عندها مطوال .حيث يع ّد المجال السياسي واحدا من اك ثر
المجاالت التي يتم إثراء معجمه بشكل مستمر وذلك نظرا
للتطورات واالحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية
العالمية والمحلية بشكل يومي والتي تتم فيه الترجمة من
اللغة اإلنجليزية إلى اللغات االخرى.
غمرت المصطلحات السياسية المستحدثة خالل
العقدين الماضيين المعجم اللغوي اإلنجليزي نتيجة االحداث
والصراعات السياسية المتصاعدة على الساحة العالمية
والمحلية .كما ال يخفى على احد ان الحاجة إلى ترجمة هذه
المصطلحات المستحدثة ترجمة دقيقة هو امر في غاية االهمية
لما قد يحدثه اي خطا في ترجمتها إلى نتائج ال يحمد عقباها؛
اقلها وطاة حدوث ازمة دبلوماسية ،واشدها وطاة نشوب حرب
دموية ،والتاريخ يعج بامثلة تؤكد وتوثق هذا االمر.
ساهمت ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة
من اإلنجليزية إلى العربية في حقيقة االمر في إثراء محتوى
الخطاب السياسي العربي بمصطلحات وتعابير جديدة ،وهو
االمر الذي ساعد بدوره على عصرنة اللغة العربية إلى حد ما،
وتمكينها من اللحاق بالركب ومواكبة االحداث السياسية
العالمية .لكن تعتبر ترجمة هذه المصطلحات مهمة ليست
باالمر السهل على اإلطالق؛ إذ يتطلب االمر من المترجم اك ثر
من ك فاءة لغوية عالية ،ومن إلمام شامل بمعاني هذه
المصطلحات لترجمتها بنجاح؛ بل يتطلب إلى جانب ما تقدم
ّ
تمكنا من توظيف تقنيات وإستراتيجيات الترجمة المختلفة
حتى يتمكن من خلق مكافائت صحيحة تؤدي معانيها بدقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو :ما هي
اإلشكاالت والصعوبات التي يواجهها المترجمون اثناء ترجمتهم
للمصطلحات السياسية المستحدثة من اإلنجليزية إلى
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 .01تعريف المصطلح المستحدث
استحدث يستحد ُث استحداثا فهو ُمستحدث ،ويقال
في اللغة استحدث الكلمة بمعنى اوجدها حيث انها لم تكن
موجودة من قبل) .)almaany.com, n. d.والمصطلح
المستحدث هو اللفظ الجديد الذي لم يكن متداوال في العرف
من قبل ،وتم صكه حديثا للتعبير عن سياق او حالة ناشئة
جديدة.
يعود اصل مصطلح  neologismإلى اللغة اليونانية،
وهو مكون من قسمين (( neosبمعنى) جديد)،
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في سياق متصل ،تع ّد مسالة الجدة والقدم بالنسبة
للمصطلحات المستحدثة مسالة نسبية ال يمكن الجزم فيها
وتحديدها بدقة .فقد يعتبر البعض مصطلحا تم استحداثه منذ
سنة فقط مصطلحا مستحدثا ،وقد يعتبر البعض االخر
مصطلحا اخر ظهر منذ عقد من الزمن او اك ثر مستحدثا ايضا.
كما يمكن ان يطول عمر المصطلح المستحدث ويدوم
استعماله في اللغة لفترات زمنية طويلة ،كما يمكن ان يكون
ظهوره مسالة وقتية فقط ليختفي بعد فترة وجيزة من استعماله
للتعبير عن مواقف وسياقات محددة .وبشكل عام ،يشير
بعض اللغويين بخصوص مسالة جدة وقدم المصطلحات
المستحدثة إلى انه يجب اال يتجاوز عمر المصطلح خمسة
وعشرون سنة حتى يمكن اعتباره مصطلحا مستحدثاPutri, ( .
)2014
كما يعتبر استحداث كلمات جديدة امرا طبيعيا ال بد
منه في جميع اللغات ،خاصة المتخصصة منها .حيث تنشا
على الدوام احداث ويتم اختراع اشياء جديدة تحتاج إلى صك
مفردات وعبارات جديدة لتسميتها والتعبير عنها ،وهو الحال
الذي ينطبق على المجال التكنولوجي بشكل كبير .والحال
ذاته في المجال السياسي؛ حيث يتم استحداث مصطلحات
وعبارات جديدة باستمرار للتعبير عن االحداث السياسية
المستجدة والمتسارعة والمتشابكة التي تطرا على الساحات
السياسية العالمية والمحلية بشكل دوري .وبصفة عامة ،يتم
استحداث هذه المصطلحات على ثالثة اوجه:
اوال ،خلق كلمات وعبارات جديدة كليا .ثانيا،
استعارة كلمات وعبارات من لغات اجنبية اخرى .ثالثا ،إعطاء
معاني جديدة لكلمات قديمة (.)Choi, 2006
كما حددت كابري ) ) Cabréعدة معايير تساعد على
تحديد إذا ما كانت وحدة لغوية ما هي كلمة مستجدة ام ال
حيث تقول:

و()logosبمعنى(كلمة) .إذن تعني كلمة  neologismالكلمة
الجديدة ( ) Merriam Webster Dictionary, n. d.كما تجدر
اإلشارة إلى ان معظم القواميس اإلنجليزية التي قمنا باالطالع
عليها مثل Merriam Webster Dictionary, Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary, The American

 Heritage Dictionary, Collins Thesaurusتتفق جميعها
في تعريف المصطلح المستحدث على انه كلمة او عبارة جديدة
او استعمال معنى جديد لكلمات وعبارات قديمة .حيث ورد
التعريف في قاموس كامبريدج على سبيل المثال كاالتي:
“A new word or expression, or a new
(Cambridge

word".

existing

an

for

meaning

)advanced learner’s dictionary, n. d.

ّإنه ومن المثير لالهتمام ،ولزمن غير بعيد ،كان ينظر
إلى الكلمات المستحدثة على انها ظاهرة لغوية مرضية وشاذة،
حيث عرف قاموس Webster’s Third New International
 )Dictionary (1966المصطلح المستحدث على انه كلمة
بدون معنى يتم صكها من طرف اشخاص يعانون من امراض
نفسية .اما في سنة  1975فقد نشر عالم المصطلح والمعجمي
الفرنسي االن راي ( )Alain Reyدراسة باللغة الفرنسية عنوانها
“””Essai de définition du concept de néologisme
محاولة تعريف مفهوم المصطلح المستحدث“(ترجمتنا)،
والتي ترجمت ونشرت فيما بعد إلى اللغة اإلنجليزية سنة
 ،1995وقد ساهمت هذه الدراسة في تغيير النظرة إلى
المصطلحات المستحدثة من كونها ظاهرة مرضية إلى اعتبارها
ظاهرة لغوية طبيعية وصحية .وشدد الباحث في اطروحته -
من بين عناصر اخرى -على الجانب االجتماعي والبراغماتي
للكلمات المستحدثة (.)Shadia, Y. B, n. d.
يع ّد تعريف نيومارك ( )1988للمصطلح المستحدث،
وهو واحد من بين اك ثر المنظرين الذين تناولوا مسالة ترجمة
المصطلحات المستحدثة ،من التعاريف الشاملة للمفهوم؛
حيث عرف المصطلح المستحدث بانه وحدة معجمية او عبارة
تم صكها حديثا ،او قد تكون وحدة معجمية قديمة
اك ت س ب ت م عنى جديد ،تظهر فجاة لسد واحدة من الثغرات
التي ال حصر لها في مصادر اللغة للتعبير عن الفكر والمشاعر
اإلنسانية المستجدة.
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A unit is a neo-logism if it has arisen
recently, if it is not in dictionaries, if it exhibits signs
of formal instability (e.g. morphological, graphic,
phonetic) or semantic instability and if speakers
)perceive it as a new unit. (1999, p. 72

” تع ّد وحدة لغوية ما كلمة مستحدثة إذا ظهرت
حديثا ،او إذا لم تكن مدرجة في القواميس ،او إذا ظهرت
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عليها مظاهر عدم استقرار شكلي (مورفولوجية ،ك تابية،
صوتيىة) او عدم استقرار داللي ،او إذا ّعدها متحدثو تلك اللغة
وحدة جديدة“(ترجمتنا).

 -2.2كلمات مصكوكة حديثا
( :)Formal neologismsهي وحدات لغوية جديدة لم تكن
موجودة في اللغة من قبل تم استحداثها او صكها للتعبير عن
احداث او مواقف او افكار او ابتكارات جديدة.

في الواقع ،قام عديد الباحثين والمنظرين في مجال
دراسات الترجمة بدراسة موضوع المصطلحات المستحدثة
وإجراءات ترجمتها ،نخص بالذكر منهم نيومارك ( 1981,
 ،)1988سيلفيا () ،2001) (Silviaوديالباسيتا
( )2004( )Delabasitaكونهم من اك ثر الباحثين الذين
تناولوا الموضوع بشكل شامل .وتجدر اإلشارة هنا إلى اننا
سنقوم باعتماد التصنيف الذي وضعه نيومارك بخصوص هذا
الموضوع باعتباره التصنيف الذي يحتوي على مصنف شامل
النماط المصطلحات المستحدثة وطرق صياغتها وإجراءات
ترجمتها اك ثر من التصنيفات التي وضعها كل من سيلفيا
وديالباسيتا .كما سنقوم بتدعيم تصنيف نيومارك النماط
المصطلحات المستحدثة بإضافة بعض االنماط الشائعة
االخرى التي لم يقم بذكرها في تصنيفه .وعلى هذا االساس قام
نيومارك بتصنيف المصطلحات المستحدثة إلى عدة انماط
كاالتي:

 -3.2كلمات مشتقة ( :)Derived wordsوهي اك ثر
انواع الكلمات المستحدثة شيوعا ،وتشمل خاصة
المصطلحات العلمية والتكنولوجية .يتم تشكيل هذا النوع
من الكلمات من خالل إضافة مورفيمات (اصغر وحدة لغوية
لها معنى) إلى جذوع الكلمات حتى تك تسب معاني جديدة.
وفيما يلي امثلة عن هذه المورفيمات في اللغة اإلنجليزية:

New coinages

 .02انماط المصطلحات المستحدثة وطرق صياغتها

 السوابق ( )prefixesالتي تشمل على سبيل المثالال الحصرcom-, con-, de-, ex-, inter-, pre-, pro-, re-, :
. sub-, un-, mis-, non اللواحق ( )suffixesالتي تشمل على سبيل المثال:al, -ence, -er, -ment, -ness, -ship, -tion, -ate, -ed, --

.ize, -able, -ful, -ous, -ly, -ism, -ize, -ization
نضرب مثاال بسيطا على الكلمات المشتقة عن طريق
إضافة السوابق واللواحق بالصفة ( )inaccurateالمكونة من
السابقة ( )inوالصفة ( )accurateهذه االخيرة التي تعني
(صحيح) ،لكن من خالل إضافة السابقة ( )inاك تسبت
الصفة معنى جديد لتعني بذلك (خاطئ) .وتجدر اإلشارة إلى
ان نفس العملية موجودة ايضا في اللغة العربية وتسمى
باالشتقاق.

(Semantic

 -1.2كلمات قديمة بمعاني جديدة
 :)neologismsهي وحدات لغوية موجودة في اللغة مسبقا،
يتم إعطاؤها معاني جديدة للداللة على اشياء او ظواهر جديدة.
وهي كلمات غير ثقافية وغير تقنية باالساس غالبا ما يكون لها
مقابل في اللغة الهدف ،وإذا لم يوجد لها مقابل يفضل
ترجمتها بمكافئ وصفي او وظيفي.

 -4.2االختصارات ( :)Abbreviationsاالختصار هو
الصيغة المختصرة لكلمة او عبارة ما ،على سبيل المثال
االختصار شائع االستعمال ( )I. Qالمكون من الحروف االولى
للكلمتين ( )intelligence quotientالتي تعني (حاصل
الذكاء) .امثلة اخرى شائعة لبعض االختصارات مثل Mr.,
 .Mrs., Drالتي تعني على التوالي :سيد ،سيدة ،دك تور.
تجدر اإلشارة إلى انه يتم عادة إلى جانب ترجمة االختصارات
الجديدة في لغة ما إلى اللغة المنقول إليها ،إضافة شرح او
مالحظات وصفية للترجمة إلى ان تصبح هذه االختصارات
معروفة على نطاق واسع.

هذا النوع من الكلمات بالتحديد يطرح إشكاال على
المترجم لكي يتمكن من ترجمته بنجاح الذي عليه ان يبقى
على إطالع دائم بالمعاني الجديدة التي قد تك تسبها الكلمات.
مثال على هذا النمط من الكلمات المستحدثة كلمة
( )scenarioالتي تعني "مخطط مك توب لفيلم او رواية او
عمل مسرحي يعطي تفاصيل عن الحبكة والمشاهد الفردية"،
لكن تم إعطاء هذه الكلمة معنى جديد لتعني ايضا” اي مسار
او خطة عمل متوقعة“.
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 -5.2المتالزمات اللفظية (( :Collocationsيعرفها
ُ
د .عبد الغ ّني ابو العزم ”:المتالزمة اللفظية هي وحدة لغ ّوية
فعلية ُم َّ
اسمية او ّ
ّ
كونة من كلمتين او اك ثر ،ين شا عن
يختلف ّكل ًيا ّعما كانت ُّ
ُ
ارت باطها ً
تدل عليها
معنى جديد،
حيث ُ
صلي ُة منفر ًدةُ ،
معانيها ّالل ّ
غوي ُة اال ّ
تنتقل بذلك إلى
ّ
اسي ٍة ّ
ماعي ٍة وسي ّ
دالالت اجت ّ
ونفسي ٍة
وثقافي ٍة
ٍ
ّ
واصطالحي ٍة“( ،2006ص  .)34بمعنى انها وحدات لغوية
مكونة من كلمتين او اك ثر ،تظهر بجانب بعضها البعض
لتشكل وحدة داللية معينة ،ويكون تجاورها بجانب كلمات
اخرى محصور بخيارات محددة ،فمثال الفعل االنسب الذي
يتماشى مع االسم (( )crimeجريمة) للتعبير عمن قام بها هو
الفعل ( )commitاو (( )perpetrateارتكب) او (اقترف)
دون غيرهما من االفعال؛ فمن الخطا القول مثال "عمل فالن
جريمة".

جر ( )prepositionإلى فعل ما إلكسابه معنى جديد ،مثال
الفعل ()act upon؛ هذا الفعل مكون من الفعل ( )actالذي
يعني (يمثل او يؤدي دورا) ،ومكون كذلك من حرف الجر
( ،)uponوبجمعهما معا يصبح معنى الفعل (يتخذ اجراء بناء
على ،او كردة فعل على شيء ما) كمعلومة مثال.
تشمل هذه الفئة ايضا على االسماء المركبة ( phrasal

 )nounsالتي يتم تشكيلها بواسطة الجمع بين فعل معين
وحرف من حروف الجر او ظرف لتصبح كلمة واحدة ،او من
خالل الوصل بينهما بواصلة (-))hyphen( .على سبيل
المثال الفعل ( )buy outالذي يعني (شراء حصة مسيطرة
في شركة خاصة من قبل مدراءها) ،اما عندما ُيجمع الفعل
وحرف الجر في كلمة واحدة ( )buyoutتصبح الكلمة اسما
بمعنى (االستحواذ)( .).Brians, n. dويعتبر المكافئ الداللي
هو اإلجراء االنسب لترجمة هذا النوع من الكلمات
المستحدثة.

تشمل المتالزمات اللفظية االسماء المركبة
( ،)compound nounsوالصفات واالسماء ( adjective +
 ،)nounوتعمل في النص كوحدة لها معنى مختلف عن معنى
كلماتها منفردة .وتتكون معظم المتالزمات اللفظية من
كلمتين غالبا على شكل (اسم  +صفة) ،مثال ( blind
 )confidenceالتي تترجم إلى (ثقة عمياء) ،او (فعل +
اسم) ،مثال ( )draw a swordالتي تعني (يستل سيفا) ،او
(اسم  +اسم) ،مثال ( )brain drainوالتي تترجم ب (هجرة
االدمغة) .وإذا لم يكن لهذه التركيبات مقابل في اللغة
المنقول إليها فعلى المترجم ان يترجمها بمصطلح وظيفي او
وصفي.

 -8.2اللفظة االوائلية ( :)Acronymهي نوع من
االختصارات المكونة من االحرف االولى للكلمات المشكلة
لعبارة من العبارات ،وتلفظ هذه االختصارات ككلمة واحدة
وليس كاحرف منفصلة .يشيع استعمال هذا النوع من
االختصارات في النصوص غير االدبية خصوصا ،والغرض من
استعمالها بالدرجة االولى هو االختصار ،باإلضافة إلى إثارة
فضول القارئ للبحث عن معناها وإلى ماذا ترمز؛ على سبيل
المثال االختصار ( )POTUSالمكون من الحروف االولى
ل لعبارة President of the Unites States of America
(رئيس الواليات المتحدة االمريكية).

 -6.2المسميات / )Transferred word
 :)Eponymsعرفها نيومارك ( )1981بانها كلمات مشتقة من
اسماء علم او من عالمات تجارية ،على سبيل المثال
المصطلح ( )Rooseveltianالذي تم استحداثه لإلشارة إلى
االسلوب السياسي القوي لثيودور روزفلت ( Theodore
 )Rooseveltالرئيس السادس والعشرون للواليات المتحدة
االمريكية ،وايضا لإلشارة إلى انشطته القوية في الخارج.

 -9.2اختصارات ( :)Pseudo-neologismsيشير
نيومارك إلى ان هذه الفئة تشبه اللفظات االوائلية إلى حد كبير
من حيث انها تتكون من الحروف االولى للكلمات المكونة
للعبارات التي تشير إليها .وقد ازداد تداول هذا النوع من
االختصارات على نطاق واسع في السنوات االخيرة خاصة مع
االنتشار الواسع الستعمال وسائط التواصل االجتماعي ،على
سبيل المثال االختصار ،)ASAP (as soon as possible
والتي تعني (في اقرب وقت ممكن) .مثال اخر االختصار
( )by the way( )btyالذي يعني (بالمناسبة او على فكرة).

 -7.2الكلمات العباراتية (:)Phrasal Words
وتشمل االفعال ( )phrasal verbsالتي هي نوع من االفعال
التي يتم تشكيلها من خالل إضافة ظرف ( )adverbاو حرف
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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 -10.2االستعارة  /االقتراض ( :)Borrowingوهي
عملية إدخال كلمة من لغة إلى لغة اخرى دون إحداث اية
تغييرات عليها؛ مثل بعض الكلمات التي اقترضتها اللغة
اإلنجليزية من اللغة الفرنسية ،على سبيل المثال المصطلح
( )coup d'étatالذي يعني (انقالب) ،وكلمة ()brigade
التي تعني (فرقة او لواء).

objects and processes are continually created in
technology. New ideas and variations on feelings
come from the media. Terms from the social
science, slang, dialect coming into the main stream
of language, transferred words, make up the rest.
)(Newmark, 1988, p. 140

"ربما تكون المصطلحات المستحدثة اكبر المشاكل
المهنية والغير االدبية التي يواجهها المترجم؛ حيث يتم
اختراع اشياء وعمليات جديدة بشكل مستمر في المجال
التكنولوجي .كما تصدر من اإلعالم افكار جديدة واختالفات
فيما يتعلق بالمشاعر .كما يدخل إلى االستعمال اللغوي
مصطلحات من العلوم االجتماعية واللغة العامية واللهجات
وكذلك الكلمات المنقولة" (ترجمتنا).
ادى تسارع االحداث السياسية على الساحة العالمية
في واقع االمر إلى استحداث مصطلحات وعبارات جديدة
للتعبير عن المواقف المستجدة .ونظرا لضيق الوقت قد ال
يوفق المصطلحيون واللغويون في اإلسراع في خلق مقابالت
لها في اللغة المنقول إليها بالسرعة المطلوبة لمجاراة تلك
االحداث ،وهو االمر الذي يشكل عقبة كبيرة امام المترجم
اثناء اداء عمله .وتعتبر ظاهرة عدم وجود مقابالت جاهزة
للمصطلحات السياسية المستجدة من الظواهر اللغوية العادية
التي ال توحي بالضرورة عن فقر اللغة المنقول إليها او عجزها،
وهو االمر الذي اشار إليه يشير جورج مونان ( Georges
 )Mouninفي هذا الصدد إلى انه ”:إذا كانت الحقيقة غير
اللغوية لحضارة ما غير موجودة في حضارة اللغة التي نترجم
منها ،فال نندهش لعدم وجود اال لفاظ التي تدل عليها"
(مونان ،2002 ،ص . )56

 -11.2النحت (( :Portmanteauيعرف هذا
االسلوب المستعمل الستحداث كلمات جديدة ايضا ب المزج
(( ،Blendingويقوم على المزج بين كلمتين او اك ثر ،او اجزاء
منها لتشكيل كلمات جديدة ذات معاني جديدة ،مثال الكلمة
 ))brunchالتي تعني (وجبة فطور وغداء)؛ حيث تم
تشكيل هذه الكلمة من خالل الجمع بين الحرفين االوليين
لكلمة (( )breakfastفطور) واالحرف المتبقية من كلمة
( ))lunchغداء) ما عدا الحرف االول لتشكيل هذه الكلمة
الجديدة.
 -12.2كلمات مركبة ( :)Compound wordsيتم
خلق هذا النوع من الكلمات من خالل الجمع بين كلمتين او
اك ثر من الكلمات المعروفة والموجودة مسبقا في اللغة بغرض
تشكيل كلمات ذات دالالت ومعاني جديدة ،مثل الجمع بين
صفتي (امريكي) ( )Americanو(هندي) ( )Indianلإلشارة
إلى السكان االصليين المريكا (.)American-Indian
 -13.2الحذف ( :)Clippingويكون من خالل القص
او التقصير في عدد الحروف المكونة لكلمة من الكلمات لخلق
كلمات جديدة تحمل نفس المعنى وتحافظ على معاني
الكلمات االصلية قبل تقصيرها؛ مثال كلمة ( )memoالتي تم
استحداثها من خالل اإلبقاء على الحروف الثالثة االولى فقط
من كلمة ( )Memorandumالتي تعني مذكرة.

في سياق ذي صلة ،يؤدي غياب المقابل في اللغة
المنقول إليها في ك ثير من االحيان إلى ما يطلق عليه
ب استحالة الترجمة  ،))untranslatabilityويشير كاتفورد
( )Catfordإلى ان استحالة الترجمة تكون على مستويين
ثقافي ولغوي ،حيث يقول ”:تكون الترجمة غير ممكنة عندما
ال يوجد بديل مفرداتي او نحوي في اللغة الهدف يقابل
الكلمات المعنية في اللغة االصل .اما من الناحية الثقافية،
تعود عدم إمكانية الترجمة إلى عدم وجود حالة وظيفية تتعلق
بالموضوع المترجم في ثقافة اللغة الهدف مقابل نص اللغة
االصل“(كما وثق عند باسنت،2012 ،ص  .)58والمقصود

 .03صعوبات ترجمة المصطلحات السياسية
المستحدثة
غالبا ما يواجه المترجمون صعوبات جمة اثناء
ترجمتهم للمصطلحات بسبب حداثة عهدها في اللغة .يشير
نيومارك إلى ان ترجمة هذا النوع من المصطلحات يطرح
العديد من اإلشكاالت؛ حيث يقول في هذا الصدد:
Neologisms are perhaps the non- literary and
the professional translator's biggest problem. New
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بعدم وجود الحالة الوظيفية التي تتعلق بالموضوع المترجم
هو غياب السياق او الموقف في الثقافة واللغة الهدف مما قد
ينتج عنه ترجمات خاطئة او غير دقيقة في االغلب .ومرد هذا
االمر ايضا قد يكون جهل المترجم بالمعاني السياقية لهذه
المصطلحات وعدم إلمامه بالحالة التي ادت إلى ظهورها.
نضرب مثاال على ذلك بالعبارة اإلنجليزية ( rubber
 )chickenالتي تتم ترجمتها إلى العربية ب (دجاج مطاطي)،
وهي ترجمة -في نظرنا -ترجمة حرفية لم تؤدي العبارة معناها
الفعلي .وفي سياق متصل ،يتطلب االمر من المترجم الجيد
لكي يترجم هذه العبارة بشكل صحيح إلماما بظروف ظهورها،
ومعانيها السياقية كاملة.

ترجمته بنجاح .المصطلح يعني ببساطة اللباس غير الرسمي
المتمثل في الكنزة الصوفية ( )pulloverالتي كان يرتديها
انذاك رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ( )Tony Blairاثناء
إجراء محادثاته بشان الحرب على العراق .وقد فسر المحللون
السياسيون ارتداء هذا النوع من المالبس غير الرسمي على انه
عبارة عن خدعة او تمويه يهدف من ورائها رئيس الوزراء
البريطاني بلير التخفيف من وطاة قرار الحرب على الشعب
اإلنجليزي ،وكذلك لصرف انتباه اإلعالم المضاد عن الخوض
في تبعات هكذا قرار مصيري .وفي راينا ان على المترجم ترجمة
هذا المصطلح ترجمة حرفية إلى (سياسة البلوفر) او (سياسة
المالبس غير الرسمية) ،باإلضافة إلى ترجمته بمكافئ وصفي
ب (مصطلح سياسي يشير للمالبس غير الرسمية التي كان
يرتديها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبيل الحرب على
العراق للتغطية على قرار الحرب).

نشدد إلى جانب ما سبق على ضرورة اعتماد المترجم
على المنهج التواصلي لترجمة مثيالت هذه العبارة ،وكذلك
ترجمة المصطلحات المستجدة بصفة عامة ،وعدم الوقوع في
فخ اتباع المنهج الداللي بشكل كلي لترجمة النصوص
والمصطلحات السياسية مثلما يدعو إلى ذلك معظم منظري
الترجمة .وفي واقع االمر ،ال تشير عبارة  rubber chickenال
من قريب وال من بعيد إلى اي شيء له عالقة بمادة المطاط؛
بل تستعمل العبارة لوصف الطعام المحضر مسبقا والمقدم
في الخطب والمؤتمرات السياسية العداد غفيرة من الحضور
ً
مما يجعل من مذاق اللحم " ً
"مطاطيا" ،والعبارة
قاسيا" او
كذلك استعارة عن إلقاء الخطب في الحمالت االنتخابية في
الواليات المتحدة االمريكية ()Wikipedia, n. d.
تع ّد ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة

مثال اخر عن المصطلحات السياسية المستحدثة
المثيرة لالهتمام التي تشكل تحديا كبيرا للمترجمين هو
مصطلح ( )smart sanctionsالذي تم تداوله ايضا في
االوساط السياسية واإلعالمية قبيل الحرب على العراق سنة
 ،2003لكنه اختفى بعد ذلك الن هذه العقوبات التي
اقترحتها الواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة على
العراق لم تلقى موافقة ودعما من طرف المجتمع الدولي.
المصطلح ببساطة يشير إلى اقتراح صيغة من العقوبات تتمثل
في منع دولة العراق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين من
استيراد المنتجات او السلع ذات االستعمال المزدوج؛ اي تلك
التي يمكن استعمالها الغراض سلمية وعسكرية في نفس
الوقت مثل اليورانيومّ .إن الترجمة الحرفية لهذا المصطلح
ب (عقوبات ذكية) تبدو ترجمة غريبة بعض الشيء؛ فكيف
للعقوبات ان تكون ذكية! لذلك نعتقد بان افضل إجراء
لترجمة هذا المصطلح هو إجراء المكافئ الوصفي عن طريق
ترجمته كالتالي (العقوبات الذكية هي نوع من العقوبات التي
اقترحتها كل من الواليات المتحدة وبريطانيا لتطبيقها على
العراق والتي تقضي بمنع استيراده للمواد او المنتجات ذات
االستخدام المزدوج السلمي والعسكري).

على وجه الخصوص امرا في غاية التطلب ،ومهمة ليست
بالسهلة ابدا حتى على امهر المترجمين واك ثرهم ك فاءة؛ وذلك
بسبب طبيعة المصطلحات الغامضة والمعقدة في الك ثير من
االحيان .نضرب مثاال على هذا بالمصطلح اإلنجليزي
( )pullover policyالذي تم تداوله بشكل كبير في االوساط
اإلعالمية الغربية قبيل الحرب على العراق في شهر مارس من
سنة  .2003في الواقع ّإن تخمين معنى المصطلح ً
بناء على
المعاني الحرفية للكلمات التي تشكله لن يساعد المترجم في
الوصول إلى دالالته الفعلية وبذلك ترجمته بنجاح .بل يجب
ان يكون المترجم على دراية شاملة باالبعاد والظروف
السياسية التي ادت إلى استحداث المصطلح حتى يتمكن من

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

حفيظة عياط

ضف على ما سبق انه تبقى اكبر العقبات التي يواجهها
المترجمون العرب في ترجمتهم للمصطلحات اإلنجليزية

58

اجملدل  18العدد 2021-01

اإشاكلت ترمجة املصطلحات الس ياس ية املس تحدثة من اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية-اإجراءات بيرت نيومارك أمنوذجا-

المستجدة هي صعوبة البحث عن المكافائت المناسبة لها
بسبب قلة القواميس المتخصصة ُ
والم َّحدثة ،وهو ذات االمر
الذي ينطبق على ترجمة المصطلحات المستحدثة في جميع
اللغات ،حيث اشار إلى هذه النقطة كل من فولدن ولورد
حول الصعوبات التي يواجهها المترجمون إليجاد مكافائت
للمصطلحات المستجدة في القواميس والمعاجم ،وقاما
بإعطاء تعريف للمصطلحات المستحدثة بناء على هذا االساس
على انها:

هذا الخصوص على ”ضرورة التاكد من عدم وجود ترجم ة
مس بقة للمستج دة ،ان تثير الترجم ة المقترحة اهتمام
الجمهور ،ان يقر المترجم باي مست جدة يبت كرها باستعمال
عالمات االقتباس على االقل ،وان ال ينتهك في ترجمته
للمصطلحات التقنية حرمة عالم المصطلح الذي يعمل ضمن
فريق وعلى اتصال بالمنظمة الدولية للمعيرة (“)ISO
(نيومارك ،2006 ،ص .)243
 .04اجراءات نيومارك لترجمة المصطلحات
المستحدثة
ّإن إجراءات الترجمة هي طرق يلجا إليها المترجمون

“Words that are not included in a standard
lexicon of adult native language speakers” (Volden,
)Lord, 1991, p. 110

"الكلمات التي لم يتم تضمينها في المعجم المعياري
للمتحدثين االصليين البالغين للغة ما“(ترجمتنا).
وفي سياق ذو صلة ،يشير إلينيور ماير ( Elinor
 ،)Meyerم س اع د رئ ي س ال تح رير في ق ام وس
اوك س فورد اإلنجليزي ،انه عادة يستغرق االمر حوالي عشر
سنوات لكي ُتضمن الكلمات المستحدثة في القاموس بشكل
رسمي ،ويستثنى من ذلك الكلمات التي يشيع استعمالها في
وقت قصير (.)Kean, 2017

عندما يقومون بصياغة مكافائت بغرض نقل عناصر المعنى من
النص االصلي إلى نص الترجمة ،وقد اقترح الك ثير من
المنظرين نماذج مختلفة لترجمة المصطلحات المستحدثة
التي من بينها اخترنا نموذج نيومارك ( .)1988يشدد هذا
االخير على ان مناهج الترجمة ()translation methods
تستعمل لترجمة النصوص ،بينما تطبق إجراءات الترجمة
( )translation proceduresحصرا على الجمل والوحدات
اللغوية االصغر ( .)Newmark, 1988وبما ان المصطلحات
المستحدثة هي عبارة عن وحدات معجمية سيتم تطبيق
اإلجراءات الترجمية عليها .تستند معظم المعلومات الواردة في
هذا القسم إلى ك تاب الترجمة الخاص ب نيومارك A Textbook
 of Translationالذي عدد فيه اإلجراءات التالية:

وصف كل من حاتم وماسون ()Hatim&Mason
( )1997 ،1990الترجمة السياسية بانها عملية تواصلية
تحدث في سياق اجتماعي قائم بذاته ،اين يلعب السياق
واالهداف االجتماعية والعالقة بين المرسل والمتلقي دورا مهما
في عملية الترجمة .كما ان لكل ثقافة او بلد النظام السياسي
الخاص بها ،هذا ما يجعل من الترجمة السياسية صعبة
ومعقدة .ويشير نيومارك ايضا إلى ان اللغة السياسية تحتوي
على الك ثير من المفاهيم المجردة التي قد تبدو سهلة للترجمة
من الوهلة االولى ،لكن ترجمتها تنطوي على الك ثير من
الصعوبات ،فعلى سبيل المثال قد تطرح ترجمة كل من
كلمتي الديموقراطية والشيوعية المتواجدتين في كل اللغات
العديد من الصعوبات؛ واالمر راجع باالساس إلى اختالف
معاني هاذين المفهومين من بلد الخر ،وتاثرهما بالتقاليد
السياسية لتلك البلدان ( ،2006ص .)243

 -1.4النسخ )Transcription(:هي عملية نقل كلمة
من اللغة المنقول منها إلى اللغة المنقول إليها عن طريق
نسخها بنفس نطقها في لغتها االصلية بحروف اللغة المنقولة
إليها .يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء إما الن اللغة المنقول إليها ال
تحتوي على مكافائت معجمية او السباب اسلوبية او بالغية،
وفي هذه الحالة تصبح الكلمات المترجمة كلمات مقترضة
(.)loan words
 -2.4الترجمة الحرفية  )Literal translation(:هي
ببساطة شديدة ترجمة المصطلحات بما يكافئها بشكل دقيق
في اللغة المنقول إليها .ويشير نيومارك إلى ان الترجمة
الحرفية هي إجراء ترجمي اساسي سواء في المنهج الداللي او
التواصلي ،وهو إجراء جد مناسب لترجمة الكلمات اك ثر من
ترجمة الجمل والنصوص؛ إال في حالة واحدة فقط وهي

كما ح دد بعض الش روط الت ي عل ى المترجم تح ريها
عن د ترجمته لل كلمات المستجدة الت ي لم تترجم بعد ،او تلك
التي لم يتم اإلجماع على ترجمة موحدة لها؛ حيث شدد في
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تطابق المعنى في اللغة المنقول منها مع المعنى في اللغة
المنقول إليها.

منها ومن ثم إيجاد طريقة للتعبير عنه في اللغة المنقول إليها،
مع االحتفاظ على نفس النية والمعنى كالتي في النص االصلي.
وهو ايضا ترجمة كلمة ثقافية في اللغة المنقول منها بكلمة غير
ثقافية في نص الترجمة.

 -3.4التوطين )Naturalization(:يكون هذا اإلجراء
عن طريق تكييف نطق ومورفولوجيا كلمات اللغة المنقول
منها إلى اللغة المنقول إليها بهدف تقليل الغرابة في النص
االجنبي لصالح ّقراء نص الترجمة؛ على سبيل المثال ترجمة
مصطلح " "Zionismب "صهيونية".

 -8.4المكافئ الوصفي  /اعادة الصياغة
( :)Descriptive Equivalent / paraphrasingيشير إلى
عملية وصف عناصر اللغة المنقول منها في اللغة المنقول
إليها ،ويتم اللجوء إليه عندما ال يتوفر مكافئ في اللغة
المنقول إليها ،ويهدف هذا اإلجراء إلى التوسعة والشرح ايضا؛
مثل ترجمة كلمة ( )Samuraiالتي تنقل في اغلب االحيان
نقال صوتيا إلى العربية ب (ساموراي) ،لكن نعتقد انه من
االفضل ترجمتها بمكافئ وصفي؛ ونقترح ترجمتها ب عضو في
الطبقة العسكرية واالرستقراطية اليابانية من القرن الحادي
عشر الى التاسع عشر.

 -4.4االضافة )Addition(:يكون هذا اإلجراء بإضافة
كلمات او عبارات او حتى جمل إلى المصطلحات المراد
ترجمتها ليست جزء اساسيا منها بهدف إعادة التعبير عن فكرة
او تعزيز معنى كلمة ما الن مقابلها في اللغة المنقول إليها لن
يوفي المعنى بشكل دقيق .كما يستخدم هذا اإلجراء لتقديم
معلومات إضافية حول المصطلحات ذات البعد الثقافي او
المصطلحات التقنية المتخصصة.

loan translation/Through-(:

 -9.4النحت
 )translationهي الترجمة الحرفية للكلمات الشائعة
االستعمال واسماء المنظمات خاصة .يتم استخدام هذه
الطريقة عندما يرغب المترجم في االحتفاظ على صورة
المصطلح االصلية ،او عندما ال يمكن ترجمة المصطلح باي
طريقة اخري ،او عندما يكون القارئ الهدف ال يعرف شيائ عن
اللغة المنقول منها ،مثال " ""European Unionاالتحاد
االوروبي".

 -5.4الحذف  )Omission(:يقوم هذا اإلجراء على
حذف واستبعاد كلمات ،او عبارات ،او جمل كاملة من
الترجمة ،ويتم اللجوء إليه لصعوبة التعامل مع التباين
الثقافي الموجود بين اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها
بشرط اال يؤدي حذفها إلى إخالل بالمعنى.
 -6.4التعويض )Compensation(:هو إجراء يتم فيه
التعويض عن فقدان معنى التاثير الصوتي ،او االستعارة ،او
التاثير البراغماتي في جزء واحد من الجملة في جزء اخر ،او
في جملة متصلة في النص االصلي من خالل إعادة خلق اثر
مماثل في نص الترجمة.

 -10.4الترجمة المعروفة (
 :)Translationيتم اللجوء إلى هذا اإلجراء في حالة وجود
عدة ترجمات لمصطلح واحد تحمل نفس الدالالت والمعنى،
في هذه الحال يلجا المترجم من خالل إجراء الترجمة
المعروفة إلى استعمال اك ثر هذه الترجمات شيوعا ،وفي حالة
عدم اقتناع المترجم بصالحية هذه المكافائت ما عليه إال ان
يشير إليها في الحواشي ،وبعد ذلك يستعمل المكافائت التي
يفضلها ويراها االنسب.
Recognized

 -7.4الترجمة الداللية )Semantic translation(:
يطلق عليه ايضا بالترجمة الشفافة ،وهو إجراء يقوم فيه
المترجم بنقل كلمة من اللغة المنقول منها إلى اللغة المنقول
إليها دون التقيد بالترجمة الحرفية؛ مراعيا بذلك المعنى
والمضمون والقيمة الجمالية والفنية لكل من النص االصلي
ونص الترجمة.

 -11.4الترادف المعجمي (:)Lexical synonymy
عند استعمال هذا اإلجراء يكون اختالف بسيط في المعنى
بين المصطلح المستحدث وترجمته ،ويتم اللجوء إليه في
حال غياب مكافئ دقيق في اللغة المنقول إليها فتتم ترجمة

 -8.4المكافئ الوظيفي (
 :)equivalentيعتبر هذا اإلجراء وفقا لنيومارك اإلجراء اال ك ثر
دقة لترجمة الكلمات الثقافية .يقوم المترجم عن طريق
استعمال هذا اإلجراء باستيعاب المفهوم في اللغة المنقول
Functional

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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المصطلح بمكافئ مواز او قريب في المعنى ،او عندما تكون
الترجمة الحرفية غير ممكنة.

 .05نماذج عن ترجمة بعض المصطلحات السياسية
المستحدثة

-12.4المكافئ الثقافي/التكييف (
 :)Equivalent /Adaptationهي ترجمة تقريبية اين يتم فيه
استبدال كلمة ثقافية ما في النص االصلي باخرى في نص
الترجمة ،وهذا بهدف تلبية توقعات الجمهور المستهدف .ويتم
اللجوء إلى هذا اإلجراء عندما يصعب فهم المواقف التواصلية
في ثقافة اللغة المنقول إليها ،او عند غياب المقابل الثقافي
فيها؛ لذلك يستوجب خلق موقف مكافئ لسد هذه الفجوة
الثقافية.

سنقوم فيما سياتي بعرض بعض المصطلحات
السياسية المستحدثة التي ظهرت في الفترة ما بين 2001
و ،2018وتجدر اإلشارة إلى ان بعض هذه المصطلحات قد
ظهرت قبل سنة  ،2001لكن شاع استعمالها فقط في
السنوات االخيرة إلى جانب البعض االخر منها الذي هو عبارة
عن مصطلحات قديمة لكن اك تسبت معاني جديدة مما يجعل
منها ايضا مصطلحات مستحدثة يستوجب على المترجم ان
يكون مطلعا عليها ،وملما بالمعاني الجديدة التي اك تسبتها
حتى تكلل ترجمته بالنجاح في االخير .وتجدر اإلشارة إلى اننا
قمنا بجمع هذه المصطلحات من العديد من المصادر المتنوعة
مثل المقاالت الصحفية ،والتقارير والنصوص السياسية،
ومواقع اإلنترنت المتخصصة في الشان السياسي للدول
الناطقة باللغة اإلنجليزية مثل الواليات المتحدة االمريكية
وبريطانيا.
كإطار عمل تطبيقي لهذه الدراسة ،سيتم تبني مناهج
الترجمة التي وضعها نيومارك المتمثلة في المنهج التواصلي
والداللي إلى جانب نموذج إجراءات الترجمة الخاص به
كاساس لتحليل ترجمة نماذج هذا البحث؛ النه في نظرنا
الوحيد الذي يقدم في نظريته قائمة بإجراءات الترجمة
المختلفة التي نراها جد مناسبة وعملية لترجمة المصطلحات
المستحدثة؛ كل هذا هو محاولة منا لتحديد إجراءات الترجمة
التي استخدمت لترجمة هذه المصطلحات من اإلنجليزية إلى
العربية ،ولتحديد اإلجراءات االنسب لترجمة هذا النوع من
المصطلحات بشكل عام .واالهم مما سبق ،اننا سنقوم باقتراح
ترجمة للمصطلحات التي لم تتم ترجمتها بعد.

Cultural

 :Couplets -13.4يقوم هذا اإلجراء على الجمع بين
إجراءين او اك ثر من اإلجراءات المذكورة اعاله على التوالي
للتعامل مع مشكلة واحدة وللوصول إلى ترجمة اك ثر دقة
خاصة للمصطلحات ذات الحمولة والخصوصية الثقافية.
االستخدام اال ك ثر ً
شيوعا لهذا اإلجراء هو لترجمة الكلمات
الثقافية ،حيث يتم في ك ثير من الحاالت نسخ المصطلح ثم
ترجمته بمكافئ ثقافي او وظيفي او وصفي من اجل نقل كامل
ابعاده الداللية والسياقية إلى اللغة المنقول إليها بشكل
كامل.
 -14.4الهوامش ( :)Notesيقوم هذا اإلجراء بإضافة
معلومات اك ثر للمصطلحات التي تمت ترجمتها ،وتكون هذه
المعلومات في معظم االحيان على شكل حواشي
( .)footnotesتكمن اهمية استخدام هذا اإلجراء في مساعدة
القارئ الهدف على إصدار حكم افضل على محتويات النص
االصلي وابعاده الثقافية.

جدول

:01

بعض

المصطلحات

نمط صياغة المصطلح

السياسية

المصطلح
المستحدث
 Brexitحذف  +دمج
Britain + exit
 Brexiterحذف  +دمج  +اشتقاق لم يترجم بعد
Britain + exit + er
 Bremainianحذف  +دمج  +اشتقاق لم يترجم بعد
Britain+ remain +
ian

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

الترجمة الى
العربية
بريكسيت

االنجليزية

اجراء
الترجمة
النسخ
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
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وترجمتها

الى

العربي

الترجمة المقترحة
الخروج المرتقب لبريطانيا من االتحاد االوروبي.
انجليزي مؤيد لمغادرة المملكة المتحدة االتحاد االوروبي.
معارض لخروج المملكة المتحدة من االتحاد االوربي.
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الترجمة الى
العربية
اليمين البديل

المصطلح
المستحدث
 alt-rightحذف  +دمج
Alternative + right
Eponym Trumpismكلمة مشتقة  /لم يترجم بعد
Eponym Trumpianكلمة مشتقة  /لم يترجم بعد
Trumpist
Eponym Trumpetteكلمة مشتقة  /لم يترجم بعد
Trump + ette
Eponym Trumpistaكلمة مشتقة  /لم يترجم بعد
Trump + ista
لم يترجم بعد
 Trumpflationحذف  +دمج
Trump + inflation
لم يترجم بعد
 Trumponomicsحذف  +دمج
Trump+ economics
لم يترجم بعد
 Birtherكلمة مشتقة
Birth + er
Obamacon
Obamacan
Obamania
Obamacare
Clintipathy
Healther

دمج  +حذف
Obama
+
conservative
دمج  +حذف
Obama+ republican
دمج  +حذف
Obama + mania
مسمى ()eponym
Obama + care
حذف  +دمج
Clinton + pathy
كلمة مشتقة
Health + er

اجراء
الترجمة
النحت
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي

حفيظة عياط
الترجمة المقترحة

/
شعبوية الرئيس االمريكي دونالد ترامب خاصة بسبب مواقفه
المعادية للمهاجرين.
مؤيد للرئيس دونالد ترامب.
مؤيدة(انثى) للرئيس دونالد ترامب.
مؤيد (ة) للرئيس دونالد ترامب من اصول التينية.
التضخم الذي تسببت به السياسة االقتصادية للرئيس ترامب.
السياسة االقتصادية للرئيس ترامب.
شخص ُمشكك في اهلية وشرعية رائسة الرئيس االمريكي باراك
اوباما إليمانه باالدعاءات القائلة بانه ليس امريكي المولد.

لم يترجم بعد

المكافئ
الوصفي

المحافظ المؤيد النتخاب باراك اوباما رئيسا المريكا.

لم يترجم بعد

المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي
المكافئ
الوصفي

شخص ينتمي للحزب الجمهوري مؤيد النتخاب باراك اوباما
للرائسة.
الهوس والحب الشديد للرئيس باراك اوباما.

لم يترجم بعد
لم يترجم بعد
لم يترجم بعد
لم يترجم بعد

مشروع قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس باراك اوباما
في الواليات المتحدة االمريكية.
الكراهية الشديدة للزوجين بيل وهيالري كلينتون.
الشخص الذي يعتقد ان هيالري كلينتون تخفي مرضا خطيرا
يمنع من ترشحها للرائسيات.

المكافئ
الوصفي

Eponym Putinismكلمة مشتقة  /لم يترجم بعد
Putin + ism

المكافئ
الوصفي

مصطلح تحقيري يطلق على الجيش االمريكي تحت قيادة وزير
الدفاع السابق دونالد رامسفيلد( .رومي  Rummyهي صفة
تعني شخص سكير تم استعمالها لنعت وزير الدفاع االمريكي
دونالد رامسفيلد ووصف الجنود في الجيش الذي يقوده على
انهم مجرد دمى تعمل تحت إمرة شخص سكير).
الحكومة الروسية تحت إدارة الرئيس فالديمير بوتين.

لم يترجم بعد

المكافئ
الوصفي

موقف مشكك تجاه مستقبل االتحاد االوروبي.

االسالمولوجيا

النسخ

علوم اإلسالم.

Rummy's
Dummies

 Eponymدمى رومي

 Euroscepticismحذف  +دمج
Europe+ skepticism

 Islamologyكلمة مركبة  /دمج
Islam + ology
العولمحلية  /النحت
 Glocalismدمج  +حذف
العولمة Globalizationالعوقلمة
+localization
التوطين

الجمع بين الصبغة العالمية والمحلية بالتزامن في االنظمة
االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعاصرة.
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المصطلح
المستحدث
 Zionazismدمج  +حذف
Zionism + Nazism
 Orangeكلمة مركبة
revolution
 Homelandكلمة مركبة
security
 Iraqificationكلمة مشتقة
Iraq + fication
 Mittheadكلمة مركبة
Mitt + head

الترجمة الى
العربية
الصهيونازية

اجراء
الترجمة
النحت

الثورة البرتقالية ترجمة
مباشرة
االمن القومي النحت

حفيظة عياط
الترجمة المقترحة

الحركة الصهيونية ذات الممارسات النازية.
ثورة سلمية اندلعت في اوكرانيا في ديسمبر  2004اين كان
المتظاهرون فيها يرفعون رايات برتقالية كرمز للسلمية.
االمن الوطني (الداخلي).

العرقنة

النسخ

لم يترجم بعد

المكافئ
الوصفي

عملية اإلشراف على إعادة إعمار الحكومة على اساس الصيغة
المستخدمة في العراق.
المرشح الذي يغير مواقفه السياسية باستمرار للتوافق مع
اهدافه وجمهوره.

شكل رقم  :01انماط صياغة المصطلحات السياسية المستحدثة في اللغة االنجليزية.

شكل رقم  :02اجراءات ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة.

في االخير ،تبين لنا من خالل تحليل عينة هذا
البحث ان الدمج واالشتقاق هما من اك ثر الطرق استعماال
الستحداث المصطلحات السياسية .كما تبين لنا بان المكافئ
الوصفي هو اك ثر اإلجراءات الترجمية المعتمدة في ترجمته
واالنسب كذلك النه يساعد على نقل المعنى الكلي

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

للمصطلحات بصورة افضل من باقي اإلجراءات االخرى ،وبهذا
نكون قد اجبنا عن تساؤالت هذا البحث.
في الحقيقة ال توجد مبادئ وقواعد ترجمة ثابتة تساعد
في الحكم على مدى صحة الترجمات المختلفة باختالف
مترجميها ،فبعض المصطلحات المستحدثة تتطلب اك ثر من
إجراء واحد لترجمتها ،واستعمال اك ثر من إجراء هو وسيلة

63

اجملدل  18العدد 2021-01

اإشاكلت ترمجة املصطلحات الس ياس ية املس تحدثة من اللغة الإجنلزيية اإىل اللغة العربية-اإجراءات بيرت نيومارك أمنوذجا-

يلجا إليها المترجمون المتمكنون للتغلب على العقبات التي قد
يواجهونها في ترجمتهم لهذا النوع من المصطلحات.

 .2.1.5على المترجم تجنب الترجمة الحرفية في
معظم االحيان؛ بمعنى من االفضل للمترجم ان يلجا إلى
ترجمة المعنى الن الترجمة الحرفية قد ُتنتج ترجمة هزيلة وغير
صحيحة ،ومن ثم يضطر المترجم في ك ثير من االحيان إلى
استخدام الشرح او ما يسمى في علم الترجمة ب االستيفاء او
االقحام ( )interpolationاو ما يسمى ايضا ()bracketing
وهو االمر الذي يتسبب في انقطاع تسلسل االفكار وضياع
المعنى في الغالب .فالمترجم الجيد يحاول قدر اإلمكان تجنب
ترجمة هذه المصطلحات ترجمة حرفية ،فإن عجز عن ذلك
يترجمها حرفيا ثم يشرحها بين قوسين لكي يوضحها للقارئ
الهدف .بمعنى اخر ،على المترجم الجيد اال يقع في فخ تبني
المنهج الداللي بشكل حصري في الترجمة السياسية كما
يوصي به منظري الترجمة ،بل عليه ان يلجا إلى المنهج
التواصلي كلما اقتضى االمر ذلك ،وفيما يلي بعض االمثلة:

 .1.5قواعد هامة لترجمة المصطلحات السياسية
المستحدثة
 .1.1.5يجب على المترجم تجنب استخدام النسخ في
حال وجود ترجمة عربية جيدة للمصطلح ،مثال ذلك:
المصطلح
McDonaldization

Human Rights
Watch
Friendly fire

 Transliteratedالترجمة المقترحة
translation
نشاط إنساني عقالني
 المكدلةيعتمد على سرعة
 المكدوناليةواإلنجاز
اإلنجاز
الشخصي.
هيومن رايتس منظمة رصد حقوق
اإلنسان.
ووتش
إصابة خطا.
نيران صديقة

الترجمة الحرفية
المصطلح
(المنهج الداللي)
 Axis of evilمحور الشر
Tomato warfare
Banana republics
Yellowcake
Iraqgate

حرب الطماطم
جمهوريات الموز
الكعكة الصفراء
فضيحة العراق

 Ping pong policyسياسة البينغ بونغ
Pizza policy
Political football
Football diplomacy
Fragile state
Kurdification

سياسة البيتزا
كرة القدم السياسية
دبلوماسيةكرة القدم
الدولة الهشة
تكريد

الترجمة المقترحة )المنهج التواصلي(

اطلقت هذه العبارة من طرف الرئيس االمريكي جورج بوش على كل من العراق ،وإيران ،وكوريا
الشمالية اعتقادا منه بانها تدعم اإلرهاب وتسعى لتكوين ترسانة من اسلحة الدمار الشامل.
حرب تجارية سياسية بين اسبانيا والمغرب حول تصدير الطماطم الوروبا.
الدول التي ال تتمتع باستقرار سياسي بسبب سيطرة رؤوس االموال االجنبية على اقتصادها.
اليورانيوم المخصب الذي يدخل في صناعة اسلحة الدمار الشامل.
الفضيحة التي تفجرت عقب الحرب على العراق حول تضليل كل من بوش وبلير لشعبيهما بزعمهما
امتالك العراق لالسلحة النووية كذريعة للحرب.
 سياسة إعادة العالقات بين طرفين او دولتين. التبادل السياسي والدبلوماسي بين طرفين  /دولتين.الهيمنة الثقافية االمريكية على العالم.
مشكلة تثير جدال سياسيا.
إقامة مباريات كرة القدم لتحسين العالقات السياسية بين الدول.
دولة ذات ك فاءة وشرعية ضعيفة.
عملية تحويل قسري الشخاص ومناطق جغرافية من ثقافاتها االصلية إلى الكردية.

النص المترجم ،بل تتعلق بشكل اساسي بمدى مواكبة
المترجم ومعرفته بالمصطلحات المستجدة في اللغة والتي
تشكل كلمات مفاتيح ال تتم امتالك ناصية النص إال بها .إذن،
فالترجمة الناجحة لهذه المصطلحات السياسية المستجدة
يجب ان تقوم على الفهم الكامل لالبعاد السياسية لمعاني
المصطلحات في اللغة المترجم منها وامتالك المترجم للملكة
اللغوية والبيانية في اللغة المترجم إليها لترجمتها بنجاح.
في حال ما إذا صادف المترجم مصطلحا مستحدثا لم
يتم إدراجه في القواميس بعد ،فإنه يجد نفسه مجبرا ان يخلق
مكافائ له في اللغة المنقول إليها واضعا بعين االعتبار مبادئ

خاتم ة
تعد ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة من
اصعب المهام والتحديات التي تقابل المترجم اثناء ترجمته
للنصوص السياسية بوصفها نصوصا متخصصة لما للمهمة من
صعوبة ومسؤولية قد تؤدي عدم ترجمتها بشكل مناسب
ودقيق إلى نشوب حروب في اسوا الحاالت .ومن خالل
دراستنا هذه حول ترجمة المصطلحات السياسية المستحدثة،
يمكننا ان نخلص للقول بان نوعية وجودة الترجمة ال تعتمد
فقط على مهارة المترجم وك فاءته اللغوية على مستوى اللغة
المنقول منها واللغة المنقول إليها ،والخلفية المعرفية بمادة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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وضع المصطلح ،ومعتمدا على السياق لما له من اهمية كبيرة.
ومع كل التحديات التي تطرحها ترجمة المصطلحات السياسية
المستحدثة ،يبقى المترجم الك فء في سعي دؤوب إليجاد
وخلق المقابالت المناسبة في اللغة المنقول إليها مهما
استعصت عليه المهمة ،وذلك باستعمال كل ما يتوافر لديه
من إجراءات وتقنيات للقيام بمهمته بنجاح.
نامل وفي االخير ان يستفيد اساتذة وطلبة دراسات
الترجمة والعلوم السياسية من هذه الدراسة التي فصلنا فيها
مختلف انماط المصطلحات السياسية المستحدثة واإلجراءات
الترجمية االنسب المستخدمة لترجمتها .كما نختم بمجموعة
من التوصيات التي خرجنا بها من هذه الدراسة:
 دعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومسرد للمصطلحاتالسياسية المستحدثة المترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة
العربية والعكس ،يتم تحديثها بشكل دوري .كما ندعو إلى
ضرورة إدراج هذه المصطلحات في اإلصدارات الجديدة
للقواميس باللغتين العربية واإلنجليزية في وقت وجيز
لتسهيل عمل المترجمين ،إلننا نطالع بعض معاجم اللغات
بالتحديد باللغة اإلنجليزية -نرى كيف تواكباالجنبية
.
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الحديث من اال لفاظ وتضمه إلى متنها ،فنشعر بحاجتنا
الشديدة إلى مثل ذلك في معاجمنا العربية.
 دعوة للمتخصصين في الترجمة السياسية إلى إشراكالمتخصصين في العلوم السياسية في عملية ترجمة وإيجاد
مكافائت للمصطلحات السياسية المستحدثة ،الن المهمة
تتطلب متخصصين في المجال وليس فقط إلى مترجمين
ولغويين ومصطلحيين.
 اهمية إدراج مناهج وكورسات خاصة بترجمةالمصطلحات المستحدثة ضمن برامج تكوين المترجمين لما
لها من اهمية بالغة في ضمان نجاح الترجمة.
 ال يجب على المترجم االعتماد على القواميسالتقليدية (الورقية) كمصدر وحيد لترجمة المصطلحات
المستحدثة ،النها تاخذ وقتا طويال حتى يتم إدراجها فيها .بل
يجب عليه ايضا االستعانة بمصادر معلومات اخرى كاإلنترنت
وقواعد البيانات المتخصصة ،وكذلك تطوير مهارة تخمين
المعنى من خالل السياق في محاولته الوصول للترجمة
االنسب واالصح لهذه المصطلحات.
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الملخص
 فظهرت مهن جديدة في قطاع اإلعالم، وتطوراتها حدثت جملة من التطورات في سوق العمل0.2 بظهور خدمات الويب
 ومواقع تفاعلية،واالتصال؛ حيث بدات تفرض نفسها على المنصات والمواقع اإللك ترونية من مدونات وشبكات تواصل اجتماعي
 في هذا، وهو االمر الذي ادى إلى استحداث مهن تستجيب لمتطلبات التحرير اإلعالمي اإللك تروني والتواصل االجتماعي،ذكية
اإلطار سلط هذا المقال الضوء على هذه المستجدات في مجاالت التوظيف في قطاع اإلعالم واالتصال في ظل تطورات العالم
 ورصدت الدراسة مالحظة استطالعية لعينة من إعالنات،  باإلضافة إلى التعرف على المهن التي ولدت وسوف تولد،الرقمي
 كما حددت هذه الدراسة مقترحات لتطوير اداء المؤسسات اإلعالمية في ظل،التوظيف في الجزائر للتعرف على واقع هذه المهن فيها
.هذه التحوالت
. مهن التواصل اإلجتماعي، مهن الويب الجديدة،  التحرير اإلعالمي،0.2  الويب:الكلمات المفاتيح
Résumé
Avec L'émergence et l’évolution des services Web intelligents 0.2, de nouveaux métiers de médias et de la
communication ont commencé à s'imposer sur les plateformes et les sites Web tels que les blogs, les sites de
réseaux sociaux et les sites interactifs intelligents. Cette réalité a conduit à la création de professions répondant
aux exigences de l'édition de médias et de la communication sociale. Cet article met en évidence les derniers
développements dans les domaines de l’emploi dans les médias et la communication. En plus de découvrir les
métiers qui sont nés à la lumière des évolutions du monde numérique, l'étude a noté une enquête d'observation
d'un échantillon d'annonces d'emploi en Algérie pour connaître la réalité de ces métiers. Cette étude a
également identifié des propositions pour améliorer la performance des organisations de médias à la lumière de
ces transformations

Mots-clés : Web 0.2, édition multimédia, nouvelles carrières Web, carriéres de communication social
Abstract
With the emergence of Web 0.2 services, a number of developments occurred in the labor market and new
professions emerged in the media and communication sector; which began to impose themselves on platforms,
websites, blogs, social networks, and smart interactive sites. This led to the creation of professions that respond
to the requirements of electronic media editing and social communication. In this context, this article sheds light
on the developments in the field of employment in media and communication sector in light of the evolution of
the digital world. The study monitored an exploratory observation of a sample of employment’s advertisements
in Algeria to know the reality of these professions in the country. The study also identified proposals to develop
the performance of media institutions in light of these changes

Keywords: Web 0.2, Media Editing, New Web Careers, Social communication professions
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هذه المميزات عززت من ظهور مجاالت وفرص اك ثر
للمستفيدين من خدمات االنترنت ليس فقط في المجاالت التي
ذكرناها سابقا ،بل حتى في المجال المهني وقطاع التوظيف
وسوق العمل ،حيث بدات تظهر لوائح جديدة عن وظائ ف
االنترنت ،فهذا الفضاء الرقمي خلق فرص عمل ووظائ ف
تستجيب لالحتياجات المتزايدة لسوق االنترنت ،حيث
توجهت المؤسسات بمختلف اشكالها واهدافها إلى استخدام
هذه المنصات للتوظيف ،واستهداف المستهلكين والجمهور،
ومختلف الفائت ،لتحقيق اهدافهم المختلفة في ظل هذه
البيئة الرقمية الجديدة ،التي ادخلت مهنا جديدة وستدخل
مهنا اخرى مستقبال حسب دراسات استشرافية في هذا الصدد.
وهو االمر الذي دفع بنا لتحرير هذا المقال "
فهنالك القليل من االبحاث حول الطرق التي تساعد بها الثورة
الرقمية في تطوير ممارسات جديدة ،في إنشاء تخصصات
ومهن جديدة في قطاع
االتصال على نحو فعال في مواجهة التطورات
التكنولوجية ،فمهنيو االتصال هم بصدد العيش في تحوالت
كبيرة ،تجعل الحقائق الحالية واضحة وخاصة في مستقبل
مهن االتصال ،حيث تعمل االنترنت وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال على تغيير جذري في الممارسة العملية في نشاطات
مهن اإلشهار واالتصال والتسويق ،حيث نجد الشركات
تناضل في بعض االحيان للعثور في هذه المجاالت على
الك فاءات التي تحتاجها لتطوير مهن االتصال الرقمي ،الذي
اصبح يحيط بالتطورات المهنية في جميع الوظائ ف الخاصة
بالتمويل والتسويق والخدمات اللوجستية ،والموارد البشرية
()Xavier prud’ homm et autre,2011,page4
في هذا اإلطار اصبح ما يعرف بمهن الويب مجاال
تنافسيا لسوق العمل التقليدية التي تكلف الك ثير من الوقت
والجهد وبدون نتائج مرضية في غالب االحيان ،وقد بدات
خصائص هذه الوظائ ف تضفي سمات إيجابية على العمل
اإلعالمي في المؤسسات اإلعالمية ،وفي هذا اإلطار اتخذنا
نموذجين لمهن الويب نموذج مهن الويب المرتبطة بالعمل
اإلعالمي او التحرير اإلعالمي الرقمي ،وما يضيفه للمؤسسات
اإلعالمية،
ونموذج مهن شبكات التواصل االجتماعي ،هذه
االخيرة التي احدثت ثورة في مختلف المجاالت ،واصبحت

مقدمة
بعد التحوالت التي شهدها الويب واجياله عبر اإلنترنت

استمرت موجة الويب في التطور ،وظهرت انماط اك ثر حداثة
استجابة للتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،وكان من نتائجها ان ظهر الويب  ،0.3وصوال
للويب  0.4او الويب الذكي  ،هذا المجال الخصب الذي ساهم
في تنمية وتطوير خدمات االنترنيت التفاعلية من مواقع
تفاعلية وشبكات تواصل اجتماعي تفاعلية معززة بادوات
وتقنيات التشبيك والوسائط المتعددة ،هذه الخصائص
جعلت جمهور الويب يستقطب ويضم شرائح مختلفة من
المستهلكين والمعلنين والباحثين عن المعلومات والباحثين
عن التسلية والترفيه ،والباحثين عن إشباع الذات عبر هذا
العالم االفتراضي الذي اختزل حدود الزمان والمكان ،وتمازجت
فيه الثقافات والحضارات ،وتماهت فيه المصالح واالهداف .
"هذا ويمثل االتصال اإللك تروني منظومة جديدة هي
احد مكونات ما يسميه بيار ليفي "إيكولوجيا ثقافية"،
فاالتصال اإللك تروني متعدد الوسائط يحقق مجاالت غنية
ومعقدة ،وهو في تحول مستمر ،فاالتصال اإللك تروني
المتعدد الوسائط يحقق مجاال شبكيا يتحول فيه الفرد باستمرار
بين مواقع البث والتلقي ،وتنصهر داخله العوالم االفتراضية
فشبكة الويب فضاء جماعي يشترك المستعملون في إنتاجه،
كما يمثل الويب بهذا المعنى فضاء تواصليا جديدا ال يتعلق
هنا بعملية بث مركزية ،ولكن يتفاعل داخل حالة ما يساهم
كل فرد في استكشافها بطريقته او في تغييرها ،او في الحفاظ
عليها كما هي النها صيرورة يفاوض موضوعها المعنى ،وتشارك
فيها المجموعات من خالل التواصل ،التشاور ،والنقاش بين
المشاركين (".الحمامي ،2007 ،ص ص )66-43
"حيث اصبح النظام الرقمي يتيح الوسائط المتعددة
باالعتماد على النظام الثنائي الذي حققت من خالله تقنيات
االتصال الحديثة ثورة في مجال اإلعالم واالتصال ،عبر
تشبيك العالم من خالل االنترنت وهو ما جعل عالمنا اليوم
عالما اتصاليا متشابكا ،يستند إلى ما توفره وسائل االتصال
المختلفة من معارف ومعلومات حولت مجتمعنا إلى مجتمع
معرفة ومعلومات(".ابو إصبع ،2015 ،ص)4
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من اهم ادوات العصر التي تستقطب شريحة ضخمة من
المستخدمين في العالم ،هؤالء الذين يعتبرون الجمهور
المستهدف للمؤسسات اإلعالمية ،وبما انها تسوق افكارا
ومنتجات فكرية ،فالتواصل االجتماعي للمؤسسة اإلعالمية
مدخل استراتيجي للتاثير في الجمهور المستخدم لوسائل
التواصل االجتماعي..
انطالقا من هذا المدخل اإلشكالي :نطرح اإلشكالية
التالية في هذا المقال:
ماهي مهن الويب ا إلعالمية الجديدة في ظل
تطبيقات الويب 0.2؟ وماهو وضعها وتحدياتها في الجزائر؟
لإلجابة عن هذا السؤال حددنا االسئلة الفرعية
التالية:
 ماهي موجة الويب  0.2واإلعالم الجديد.؟ كيف ساهم اإلعالم الجديد وتكنولوجيات اإلعالمواالتصال في ظهور عوامل التحول في مهن الويب ؟
 ماهي اهم وظائ ف الويب المتعلقة بالتحريراإلعالمي  ،والتواصل االجتماعي؟
 ماهو مستقبل مهن الويب؟ وماهي المهن التيستولد؟
 ماهو واقع مهن الويب في المؤسسات اإلعالميةالجزائرية؟ وماهي التحديات التي تواجهها؟
 ماهي اوجه االستفادة من مهن الويب في ظلالبيئة اإلعالمية الجديدة بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية ؟
 اهداف الدراسة :الكشف عن خصوصياتوتحوالت البيئة اإلعالمية الجديدة من خالل خدمات اإلعالم
الجديد.
 الكشف عن خصائص مهن الويب ومتطلباتها "مهن التحرير اإلعالمي الرقمي ،ومهن التواصل االجتماعي".
 التعرف على مستقبل مهن الويب. التعرف على واقع هذه المهن في الجزائروالتحديات التي تواجهها
 تقديم مقترحات لتثمين االهتمام بمهن الويب لدىالمؤسسات اإلعالمية في الجزائر .
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مفاهيم الدراسة
ا إلعالم الجديد
هي بيئة تسمح لالفراد والمجموعات بإسماع اصواتهم
واصوات مجتمعاتهم إلى العالم ،وقد تعددت وسائل اإلعالم
الجديد  ،وهي تزداد تنوعا ونموا مع مرور الوقت ،واهم هذه
الوسائل المدونات ،مواقع مشاركة الصور والبودكاسيت،
التدوين الصوتي ،مواقع مشاركة الفيديو،
الويكي(....شميسي ،2015 ،ص )204
ويتميز اإلعالم الجديد عن القديم بخاصية الحوار بين
الطرفين بين صاحب الرسالة ومستقبلها ،ومع ذلك فإن
الفواصل بين اإلعالم الجديد والقديم ذابت ،النه القديم نفسه
اعيد تكوينه وتحسينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد في بعض
جوانبه.)Jones ,2002( .
الويب 0.2

مفهوم
"حيث يشير مصطلح الجيل الثاني لالنترنت او الويب  0.2إلى
مجموع التطبيقات التي يمكن استخدامها من طرف
االفراد بغية مشارك تهم في إنشاء المحتوى عبر الشبكة
العنكبوتية العالمية ،فمصطلح الجيل الثاني لالنترنت هو
مجموع المصادر المفتوحة والتفاعلية ،ومختلف التطبيقات
االفتراضية المساهمة في نشر خبرات االفراد ومعارفهم ،باعتبار
هؤالء احد االطراف االساسية والمهمة في العمليات التجارية
آ
واالجتماعية ،عبر إمكانية التدفق الحر لالراء والمعارف
والمعلومات"(ملوكي ،2015 ،ص )322
" الويب  2.0هو اسلوب جديد لتقديم خدمات الجيل
الثاني من االنترنت ،يعتمد على مجموعة من التطبيقات،
وعلى دعم االتصال بين مستخدمي االنترنت وتعظيم دور
المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي على االنترنت ،والتعاون
بين مختلف المستخدمين في بناء الويب االجتماعي".
()Chantal ,2008 ,page48
"هو مجموعة من التطبيقات عبر االنترنت مفتوحة
المصدر والتفاعلية ،والتي يسيطر عليها المستخدم لتوسيع
الخبرات والمعرفة والقوة السوقية للمستخدمين والمشاركبن
في العمليات التجارية واالجتماعية ،تدعم تطبيقات الويب
 0.2إنشاء مستخدمين غير رسميين ،من خالل شبكات
تسهيل تدفق االفكار والمعرفة من خالل السماح بك فاءة
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توليد ونشر ومشاركة وتحرير وتحسين المحتوى المعلوماتي"
( )J ,Quesada ,2014,page11

ادوات البحث :اعتمدنا على ادوات بحثية لتحليل هذا
الواقع من خالل اعتماد المالحظة ،انطالقا من واقع االحتكاك
بالمؤسسات اإلعالمية ،باالضافة لرصد وتحليل دراسات سابقة
حول هذا الموضوع وتوظيفها في تحليل موضوعنا،
واستطالعات هامة للموضوع من طرف مختصين في اإلعالم
واالتصال ،مكنتنا من استنتاج نتائج مهمة حول واقع استخدام
وتطبيق مهن الويب في المؤسسات اإلعالمية المحلية
والوطنية ،كما اعتمدنا بشكل اساسي على المالحظة البسيطة
لعينة من اإلعالنات التي تم نشرها في مواقع التوظيف بالجزائر
في ستة اشهر االخيرة من هذه السنة والتي ترصد واقع المهن
اإلعالمية للويب 0,2في سوق العمل

التحرير ا إلعالمي :يعتبر التحرير طريقة في التفكير
والتعبير والمقصود من التحرير هو الك تابة ،وكلمة إعالمي
تعني وسائل اإلعالم ونشر ما يك تبه اإلعالمي للجمهور
بمختلف ثقافاتهم وتعليمهم وطبقاتهم (.مجول،2018،
)https://hrdiscussion.com/hr38168.html
كما يعني التحرير اإلعالمي بث وإعداد رسائل واقعية
موحدة تبث للنقل إلى اعداد كبيرة من الناس ،يختلفون
فيما بينهم من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسياسية ،ويعنى بالرسائل الواقعية ،وفي التحرير اإلعالمي
مجموعة من االخبار والمعلومات والتعليمات التي تدور
حول االحداث وتنشرها وسائل اإلعالم  ،فالتحرير اإلعالمي
اسلوب من اساليب االتصال بالجماهير التي تضم التحرير
اإلقناعي واإلمتاعي والتعبيري ،ويعتمد على عدة وسائل
للوصول للجمهور(شرف،1987،ص ص )16-16
وإجرائيا يختلف التحرير االعالمي حسب الوسيلة،
وبما ان الدراسة تشير لوسيلة االنترنت ،فالتحرير هنا يختلف
عن التحرير االعالمي في بقية وسائل اإلعالم ،وهو ما يسمى
بالتحرير اإل لك تروني الذي يتميز بخصوصيات معينة .

الدراسات السابقة :تناولت هذا الموضوع العديد من
الدراسات السابقة االجنبية،حيث إن مجال التقدم والتطور في
مهن الويب نما بشكل متصاعد في االونة االخيرة لدى
المؤسسات اإلعالمية الغربية ،وحتى لدى المؤسسات
االقتصادية ،حيث نشرت عدة دراسات واقع واستشراف
مستقبل مهن الويب في ظل تطور البنية التكنولوجية
لالنترنت وخدماتها ،من بين الدراسات التي استفدنا منها :
Le forem : métiers d avenir etat des lieux
de secteur des technologies de l information et de
la communication,septempre 2013

استشراف المهن :مقاربة استباقية لتوقع المستقبل
الممكن للمهن من حيث الك فاءات واالنشطة  ،ومن حيث
مسؤوليات المهنة  ،فهو يسمح بتصور المعارف الممكنة
والمؤهالت والخبرات او الخبرة المهنية والسلوكات
والمواقف ،كما انه يتطلب بناء مشتركا من قبل الفاعلين او
الخبراء لتحليل المهن ومعرفة المصير الممكن لها(شماس،
مشرور،2018،ص)25

تناولت الدراسة واقع واستشراف مستقبل مهن
الويب في الدول المتقدمة ،وذلك نظرا لتاثير عامل التطور
المتسارع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،حيث ساهمت
جملة من العوامل في ظهور هذه المهن من بينها ظاهرة
البيانات الضخمة في ظل العولمة ،وتطور سوق تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ،وظهور قطاع استهالكي قوي لها ،وهو االمر
الذي فرض على المؤسسات مسايرة هذه التحوالت ،وتتوقع
الدراسة انتشار مهن الويب بشكل كبير جدا في المستقبل
القريب مع ميالد مهن اخرى وتالشي مهن اخرى.

ا إلجراءات المنهجية للدراسة :تعتبر الدراسة من
الدراسات الوصفية اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي ،من
حيث وصف ظاهرة تطبيق المهن الجديدة للويب في
المؤسسات اإلعالمية الجزائرية من خالل االعتماد على نتائج
دراسات سابقة ،ومالحظات استطالعية لعينة من إعالنات
التوظيف بالجزائر.
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Selvie de lattre et autre : les métiers de l
internet les referentiels des métiers cadres ,juin

2012

تناولت هذه الدراسة مهن االنترنت من حيث
تصنيفاتها واشكالها ،وتقدم الدراسة دليال للمهتمين يمهن
الويب الجديدة ،كما تطرقت للفاعلين في مجال المهن
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الجديدة ،وعرضت الدراسة تصنيفات لمهن الويب حسب
العائالت ،بداية بمهن االنترنت والمعلوماتية informatique
من مهندسي ومطوري الواب ،ومهن مرتبطة بامن المعلومات،
كما تناولت الدراسة قطاعا اخر من مهن الويب la creation
مهن الخلق واإلنشاء  ،تضم مصممي البرامج والمحتويات،
ثم تطرقت الدراسة لمهن التسويق الرقمي التي تضم طائ فة
واسعة من المهن ،وفي االخير عرضت الدراسة مهن االتصال
وهي القطاع الذي بهمنا ،حيث احتوى على مهنة مسؤول
تحرير موقع الويب ،ومهنة مسير محلي.

انطلقت الباحثة من إشكالية مفادها فهم العالقة
بين التكنولوجيات االتصالية الجديدة والعمل الصحفي ،وقد
اعتمدت الدراسة على عينة من الصحف الجزائرية "الخبر،
الوطن ،الشعب االحرار" ،واعتمدت على استمارة االستبانة
لتحليل معطيات الدراسة الميدانية ،وتوصلت الباحثة لجملة
من النتائج اهمها ان العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع هي
عالقة تاثير وتاثر ،في ظل التطور التكنولوجي ،وتتاثر اشكال
الك تابة الصحفية بهذا التطور ،حيث إن للتكنولوجيات
تاثيرات على سيرورة العمل الصحفي على كل المستويات،
التغطية اإلعالمية ،التحرير  ،اإلنتاج والطبع والتوزيع
واالرشفة،ايضا اهم نتيجة ان التكنولوجيا االتصالية الحديثة
لديها الك ثير من المحاسن فيما يتعلق بالجانب اإلداري،كما
يعتمد جل الصحفين على ستعمال ما جلبته التكنولوجيا
الجديدة من ادوات اتصال ،انترنت ،هاتف نقال ،حواسيب
شخصية.

Géraldine gomaere : les nouveaux métiers
du web : de la redaction au webmarketing,mars

2017

تطرقت الدراسة لتطورات مهن الويب المتسارعة
التي لم تكن معروفة سابقا ،فبدات تظهر شيائ فشيائ في
الدول المتقدمة ،حيث إن هناك ازيد من  40مهنة جديدة
للويب ال تزال في دائرة الضوء ،حسب ما ورد في تقييم موقع
العمل للويب  ، metiers ,internet,govوتنقسم المهن
الجديدة للويب لثالث مجموعات :مهن التحرير اإلعالمي ،اي
كل ما يتعلق بعملية اإلعالم والتحرير والنشر الرقمي ،وهي
تخص المؤسسات اإلعالمية ،تليها مهن االتصال والتسويق
التي تشمل شريحة واسعة من الوظائ ف المستحدثة التي تعزز
العملية التسويقية في الفضاء الرقمي ،وتفعل االداء
التسويقي ،وتساهم في زيادة مبيعات المؤسسة ،إضافة إلى
مهن التواصل االجتماعي ،ومهن تقنية ترتبط بتقنية
المعلومات ك تصميم وتطوير البرامج ومراقبة حركة المرور.

دراسة صليحة شلواش :واقع استخدام تكنولوجيا
التصال الحديثة واثرها على العمل الصحفي رسالة
ماجستيير ،كلية علوم ا إلعالم والتصال ،جامعة دمحم خيضر
بسكرة2011 ،
تناولت إشكالية الدراسة استخدام التكنولوجيا
الحديثة لالتصال ومعرفة انعكاسها على االداء المهني ،وقد
اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي ،وتوصلت لنتائج هامة
اهمها :خلصت الدراسة ان التكنولوجيا الحديثة سهلت العمل
الصحفي وخاصة المراسل من احكام الزمكان واختصار
الجهد ،واالستخدام الكبير لوسائل التكنولوجيا الحديثة على
راسها االنترنت،حيث تمتلك جريدة الشروق احدث التقنيات
والوسائل المسخرة للعمل اإلعالمي

دراسات عربية
اما الدراسات العربية الخاصة بتوظيف المهن الجديدة
للويب في البيئة العربية فلم نجد دراسات في هذا الصدد،
غير اننا وجدنا دراسات خاصة باستخدام تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال لدى المؤسسات اإلعالمية في الجزائر ،وكانت عبارة
عن رسائل ماحستير من بينها :

درسات اخرى :تم تناول موضوع المهن الجديدة
للويب في مجال اإلعالم واالتصال في حلقات نقاشية
وندوات ،نذكر على سبيل المثال ندوة نظمت بالمعهد العالي
لإلعالم واالتصال بالمغرب ،يوم  21مارس  2019بالرباط،
بعنوان المهن الجديدة في اإلعالم واالتصال" التكوين
والك فاءات والفرص" ،استعرضت الفرص المهنية الجديدة في
ميدان اإلعالم واالتصال في ظل تحوالت العالم الرقمي ،وتم
التطرق لتجارب شخصية اإلعالميين ،وتم التعرض للتحديات

دراسة سولف بوصبع  :تاثير التكنولوجيات
التصالية الحديثة على العمل الصحفي في الجزائر ،رسالة
ماجستير في علوم ا إلعالم والتصال ،جامعة الجزائر،
2005-2004
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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والرهانات التي فرضها التحول الرقمي في قطاع اإلعالم
واالتصال بالمغرب ،حيث مست ثالث موضوعات :الك فاءات
والتكوين واالندماج المهني ،واكدت الندوة على حتمية مالءمة
العرض التكويني مع مستجدات التحول الرقمي ،وتكوين
ك فاءات تستجيب لحاجات السوق الواعدة بفرص ك ثيرة في
هذه المهن الجديدة ،واشارت الندوة لخصوبة التحول الرقمي
الذي يستدعي تغييرا شامال وجذريا في استراتيجيات
المؤسسات
اإلعالمية،2020، caza24(..
) http: //Caza24.ma /media/19252,html

ثقيل ،من خالل معدل اإلختراق في الهاتف الذكي الذي
فرض ايضا مهنا جديدة في مجال تكنولوجيات اإلعالم،
وتظهر الحاجة هنا لمهندسي المشاريع المتنقلة.
العامل الثاني في تطور مهن الويب هو تحول االنترنت
من هدفها في إنتاج البيانات وتحرير المحتويات ،إلى التركيز
على المستهلكين ،فتطور مفهوم  CRMإدارة العالقة مع
العميل نحو مزيد من التسويق الفردي ،واالتجاه نحو
االرشفة اإللك ترونية ،هذه التطورات التكنولوجية كانت
لصالح التطورات االجتماعية والثقافية ،مع انتشار تقنيات
االجهزة المحمولة التي فرضت هي االخرى مهنا اخرى،
تستهدف عالج اختراق الحوامل التكنولوجية ،فوظيفة نظام
المعلومات تطور دورها للمستهلك من اجل ضمان االمن
المعلوماتي فتم تطوير متجر التطبيقات  APPSTOREفي
المؤسسة ،مهما كان شكلها تحتاج لتغيير في إدارة قسم نظام
المعلوماتالذي سينتقل من دور مخطط إلى وسيط بين
المستخدمين والمطورين من اجل توفير التطبيقات
للموظفين ،فالتقينات المحمولة اثرت على تطور اهداف
التجارة اإللك ترونية التي تتاثر هي االخرى بمهن االتصال
والمعلومات.
آ
عامل اخر اثر في قطاع مهن الويب في الدول
المتقدمة ،وهو حركة اإلعالم آاال لي االخضر  Green ITلتؤكد
إدماج الرهانات البيئية مع ظهور هذه المهن ،من اجل فردنة
التقنيات ،وطرق العمل لتحسين توجه التمكين
 empowermentبسهولة ،بما يعطل النماذج التنظيمية،
وهرمية المؤسسات مع التقنيات االجتماعية المشاركة
االجتماعية والجماهيرية للمستهلكين ،وتقلص سلطة العالقات
في تقارير الرؤساء للمرؤوسين» (le FREM ,2013.pp 2-
)«3

كما نظمت ندوة حول المهن الجديدة في مجال
اإلعالم واالتصال بقسم اإلعالم جامعة سطيف 2الجزائر فيفري
 ،2019وطرحت واقع هذه المهن وخصوصيتها ومستقبلها
وعرضت نماذج عنها
 -1عوامل تطور مهن الويب في ظل ا إلعالم
الجديد وتكنولوجيات ا إلعالم والتصال
"تطور قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من
خالل عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والتي
اصبحت تعد اك ثر من  11400منصب عمل ماجور ،وذلك
من خالل مالحظة التطور التكنولوجي المالحظ في قطاع
المعلومات باختالف العوامل التنظيمية واالقتصادية لخبراء
االتصال ،ومن بين هذه التطورات والعوامل التي ساهمت في
ظهور سوق عمل جديدة ظاهرة البيانات الضخمة " BIG
 ،"DATAالمتعلقة ببناء كميات ضخمة من البيانات ،وهو
ما فرض تحديد وظائ ف جديدة داخل المؤسسات مرتبطة
بإدارة البيانات الكبيرة،التي تربط االتصال بماليين االحداث
في عشرات الثواني ،وتفعيل خدمات التخزين االفتراضية
وإدارة خوادم االنترنت ومحطات العمل ،ومختلف الفاعلين
في قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يلعبون دورا في حقل
بنية الشبكة االفتراضية ،وزيادة االعتماد المتبادل بين انواع
مختلفة من الموارد يجبر مهن المشغلين والمصممين
بتوسيع مهاراتهم ،حيث تنشا شبكة البيانات الضخمة
 ، OPEN DATAوهو ما يفتح المجال لظهور مهن امن
البيانات ،ومهنة مدير البيانات المفتوحة OPEN DATA
 ،MANAGERالذي يطور الهاتف وتكنولوجياته في اتجاه
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

شفيقة همري وأمال همري

-2الهمن ا إلعالمية الجديدة في الويب 0.2

 2-1مهن التحرير ا إلعالمي الرقمي
-1-1-2صحفي الويب" المفهوم  ،المميزات ،
والمهارات"
عرف  ivan valerioصحفي سابق بموقع europ 1
 labصحفي الويب على انه صحفي كغيره من صحفي اإلذاعة
او التلفزيون ،كما ان قلة ظهوره في الميدان ال يعني انه ال
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 ال يحتاج المحرر في الصحافة اإللك ترونية إلىسنوات من الخبرة ،كما هو الحال بالنسبة للعمل كمحرر في
الصحافة المطبوعة .
 السرعة في اداء العمل وتعدد المهام التي يقومبها.
 تجذب الصحافة اإللك ترونية الخريجين من اقساموكليات اإلعالم ،نظرا لتفوق رواتبها على الرواتب في
الصحافة المطبوعة
 يمنح نظام العمل على الكمبيوتر راحة اكبرللصحفي عبر االنترنت عن نظيره في العمل الميداني للصحفي
في الصحف المطبوعة
 القدرة على تنقيح وتحليل واختيار المعلومات اتاحت التكنولوجيا الجديدة صنع احتياجاتجديدة للقراء ،منها المشاركة في صناعة المحتوى ،حرية إبداء
االراء ،التواصل ،االختصار  ،تنوع المحتوى.
 ويحظى القائم باالتصال في الوسيلةالتكنولوجية الحديثة باعلى درجة من التفاعلية عن اي
وسيلة إعالمية اخرى (كمال ،نفس المرجع،ص ص )22-21
ب -مهارات صحفي الويب :يتميز بجملة من المهارات
هي:
 التحرير اإللك تروني. مهارة توظيف الروابط التشعبية . مهارة ك تابة االخبار عبر االنترنت . مهارات البحث في شبكة االنترنت. مهارات توظيف الوسائط المتعددة. مهارات التعامل مع صحافة المواطن(.نفسالمرجع  ،ص)24
 - 2-1-2مدير تحرير الويب Responsable :

يقوم بعمله الصحفي كما يجب ،بل على العكس فاساس
العمل الصحفي موجود ،وهو صحفي يسعى لنقل الخبر
باسلوب صحفي ،إال ان وسيلة النشر هي اإلنترنت ،حيث اثير
ك ثير من النقاش حول الجهد الذي يبذله صحفي الويب،
منها انه بعيد عن الميدان وال يغادر جهاز الكمبيوتر ،ويك تفي
بنقل االخبار التي يجدها في شبكة االنترنت .وهو االمر الذي
جعل العديد من المواقع اإلخبارية تدفع بصحفييها إلى
القيام بعملهم كما يجب ،كإجراء المكالمات والحوار والتاكد
من صحة االخبار التي تتداولها المواقع والشبكات
االجتماعية ،والنزول للميدان بصفة مستمرة حتى يالمس هؤالء
بانفسهم(.رواتي،2018،
الحقائق
)http://adelraouti.net/blog/digital-journalism
تنوعت القاب صحفي االنترنت بحسب وظائ فه
االتصالية ،من بين هذه المفردات " القائم باالتصال في
شبكة االنترنت  ،The web communicatorالصحفي
المحرر المتكامل
online
اإللك تروني journalist
 ، integrated reporterحارس البوابة اإللك ترونية online
 ،gate keeperمحرر االنترنتinternet journalist ،
وصحفي الويب  ،web journalistكما يمكن ان نطلق عليه
منتجا  producerبسبب طبيعة الويب المتعددة الوسائط .
(كمال ،2014،ص) .20
مميزات صحفي الويب :رصدت إحدى الدراسات عدة
مميزات ينفرد بها محرر االنترنت عن نظيره التقليدي العامل
في الصحف الورقية اهمها:
 قدرة محرر الموقع على العمل في اي مكانوالنشر الفوري طالما يمتلك كلمة المرور للدخول إلى
الموقع ،وصالحية التحرير والنشر.
 ال ينتهي دور صحفي االنترنت بك تابة الموضوعاو القصة الخبرية النه مطالب بتغذيتها باكبر قدر من
المعلومات والخلفيات ،باستخدام خاصية الهايبرتكست،
فضال عن اختياره للصور وإمكانية قيامه بنشر الموضوع بنفسه
باستخدام برنامج MS،ومتابعة التعليقات وعمل التعديالت
المطلوبة إذا تطلب االمر.
 عدد المحررين في الصحافة االلك ترونية اقل منعددهم في الصحافة المطبوعة.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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éditorial web

هو مسؤول عن إدارة وهيكلة وتحديث محتوى موقع
ويب بالتناسق مع الخطوط االستراتيجية للتحرير ،ينظم
اإلنتاج التحريري بناء على مساهمي االنترنت " المستخدمين
وضغوطاتهم" ،او المحتويات التي يتم شراؤها من مزودي
الخدمات الخارجيين ،يوظف مدير تحرير الويب لدى
المجموعات الصحفية "راديو  ،صحافة  ،تلفزيون " ويدير
محتواها اإللك تروني عبر مواقعها ،ولدى وكاالت االنباء،
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ووكاالت النشر عبر الويب ،وشركات خدمة االتصاالت
الخارجية التي لها وجود مهم عبر الويبDelattere et (..
)autre ,2012 ,page 134
ا -مهامه الساسية :لديه عدة مهام اهمها مايلي:

ظهرت االنترنت والشبكات االجتماعية اصبح ذلك ممكنا ،ففي
العالمة التجارية في الماضي كانت تتشكل في الذهن من
خالل مكوناتها " االسم والشعار واللون" ،والن الشركات ال
تستطيع ان تجعل هذه العناصر تمثلها في عالم اإلنترنت،
فكان محتوى العالمة التجارية هو الوسيلة االفضل لتمثيلها
في العصر الرقمي ،وتكون المعادلة هي ان اول ما يتبادر
لذهن المستهلك عن العالمة التجارية هو محتواها وليس
خصائصها ،فالمحتوى اصبح اداة قوية لوصف العالمة
التجارية ، Brand contentحيث بدا هذا المفهوم مع العصر
الرقمي وتحديدا عند ظهور قنوات التواصل االجتماعي ،وهو
المحتوى الذي يهدف لتعزيز معنى العالمة التجارية في
ذهن الجمهور ،اي يكون تركيز المحتوى للعالمة التجارية
فقط ،وليس للبيع فهو يهدف لغرس قيم جيدة في المجتمع
العالقة بين
 ،ويساعد على تطوير
الشركةوعمالئها(.بخيتhttp://www.tech-،2018،
)wd.com/wd/2016/07/29/d
اما عن وظيفة مدير محتوى العالمة التجارية فهو
الشخص المسؤول عن تنفيذ البرامج التسويقية اإلعالمية التي
تهدف إلى زيادة وعي وإدراك العمالء حول العالمة التجارية،
وتعزيز هوية العالمة من خالل محتواها ،إذ توجد عدة
مسميات لهذه الوظيفة منها مدير محتوى العالمة التجارية،
ووظيفة سفير العالمة التجارية ، Brand Ambassador job
ويقوم بعدد من الوظائ ف:
 النشر الرقمي عن منتجات وخدمات الشركة عبراإلنترنت
 اإلنشاء والمشاركة واالستجابة للمراجعات عبراإلنترنت
 المشاركة في المعارض التجارية كمتحدث باسم الشركةوالحضور للمعارض التجارية واالحداث الخاصة بالشركة،
واالستمتاع بالتواصل مع العمالء عبر اإلنترنت ،االستخدام
الممتاز لوسائط التواصل االجتماعي ،مع القدرة على اإلعالن
عن المنتجات واإلجابة على استفسارات العميل عبر اإلنترنت،
والقدرة على زيادة الوعي بالعالمة التجارية.
نشر محتويات جذابة ومؤثرة عن منتجات  /خدمات
الشركة

 -1التعريف بالخط التحريري :من خالل التحريك
والمشاركة مع لجنة التحرير ،اقتراح خط تحريري عبر شبكة
االنترنت في العادة يكون ذلك بالتناسق مع الدعائم

المطبوعة ،تحديد جداول النشر ،تحديد المشاركة مع
مسؤول اإلعالم المحلي  ،تسيير المناقشات والمشاركات عبر
مواقع التواصل ،اختيار المحتوى لتمييزه
 -2تسيير وتحريك النشاط التحريري للموقع :من
خالل تحديث المحتوى وإنشاء محتوى جيد ورسائل إخبارية
ومنتجات ويب اخرى - .تنظيم إنتاج التحرير من نصوص
وصور وفيديوهات وعروض حركية
شراء المحتويات من مزودي الخدمات الخارجيين
" وكاالت ويب او وكاالت مستقلة"،او الممولة من طرف فريق
االنترنت " محرري االنترنت،مصممي االنترنت،
غرافيك،"....تصميم ودمج المحتويات عبر المواقع بفضل
وسائل CMS،
ضمان الحفاظ على تماسك وجاذبية وسيولةالمحتويات في الموقع
 -3ادارة فريق التحرير :من ك تاب ومراجعين وإدارة
فريق مديري اإلعالم االجتماعي ،وتحديد قواعد تنشيط
وتحريك صفحات الموقع واالعتدال في منتديات النقاش،
وإدارة المخططات والمواعيد النهائية  ،وإدارة الوكالة في حالة
عملها كوكالة اتصال او ويب()ibid,page134
 -3-1-2مدير محتوى العالمة التجارية:

Brand

content manager

تعتبر إدارة محتوى العالمة التجارية فرعا من فروع
التسويق بالمحتوى  ،الذي يعتبر من استراتيجيات التسويق
الحالية االساسية  ،ويقصد به العمليات والممارسات إلنشاء
النصوص والفيديوهات والصور والرسومات والك تب
اإللك ترونية ،وتوزيعها من خالل نظام إدارة المحتوى ،
وشبكات التواصل االجتماعي ،فبناء العالمة يحتاج لجهد
كبير ،وال يمكن للخبراء شراء الشهرة بسهولة ،لكن عندما

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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 اإلنشاء والمشاركة واالستجابة للمراجعات عبراإلنترنت ،وبناء عالقات الثقة مع العمالء المحتملين ،ومراقبة
التعليقات والردود.
)https://resources.workable.com/brand(ambassador-job-descriptionworkable,2018

شفيقة همري وأمال همري

االساسية ضمان مساعدة فريقه لحل مشاكل العميل التي قد
تنشا ،والقيام بتدقيق العمالء وتعليم مستوى عال لتحسين
محركات البحث للفريق،وتحرير وتقديم التقارير لمدير
العمليات ومدير محركات البحث ،وهو الشخص الذي يكون
مسؤوال عن تخطيط وتنفيذ مستوى عال ومعقد من
استراتيجيات تحسين محركات البحث لزبائنهم ،ومساعدة
الفريق على تعلم وتطبيق االستراتيجيات نفسها ،ويقوم دور
مسير محركات البحث بتقديم المساعدة إلى مدير العمليات
ومدير تحسين محركات البحث ،واقسام المبيعات حسب
الحاجة

ا -متطلبات وظيفة مدير محتوى العالمة التجارية
 -1متطلبات الوظيفة :خبرة عمل مثبتة كسفير للعالمة
التجارية او مروج او دور مماثل ،مع وجود وسائل إعالم
اجتماعية قوية على منصات متعددة ،و تجربة إنشاء محتوى
عبر اإلنترنت ،و مهارات اتصال ممتازة ،باإلضافة لشخصية
صارمة  ،ودية  ،والرغبة في التعرف على اشخاص
جدد ،البكالوريوس في التسويق او درجة ذات صلة
به()workable,ibid

,2016

manager

(seo

https://www.socialseo.com/wpcontent/uploads/2016/04/SEO-Manager-Job)Description-1.,pdf

ا-وظائف ومتطلبات وظيفة مدير تحسين محركات

من اهم الرهانات التي يعمل على تنفيذها مدير
محتوى العالمة التجارية كيف يصنع السمعة الرقمية ،حيث
إن السمعة الرقمية ،هي الصورة التي يشكلها الجمهور حول
عالمة معينة او شخصية ما ،هذه الهوية الرقمية تستنبط
لتشكل هوية العالمة التجارية وتميزها عن منافسيها ،وبالتالي
فإن السمعة الرقمية هي نتاج مجموع المحتويات التي لها
عالقة بالعالمة التجارية ،وهذا يعن ي جمي ع المدونات
والمنتديات ،الفيديوهات ومواقع التواصل االجتماعي...
إذ يمكن تشكيل هذه السمعة عن طريق القيام ببحث
بسيط عبر محركات البحث ،ليظهر كل عنصر على صفحات
نتائج محرك البحث ،ويسمح للمستخدم ان ي رى ويس مع ويقرا
كل ما قيل حول العالمة التجارية ،تتجذر هذه الفكرة في
اذهان مستخدمي اإلنترنت ،فكلما زاد نش اط المؤسس ة عبر
اإلنترنت زاد الحديث عنها من قبل المستخدمين الذين
يحتفظون بصورة جيدة لتل ك المؤسس ة (بوسجرة،2016،
ص.)706

,https://resources.workable.com/seo-manager-job-

SEO

(description

 4 -1-2مدير تحسين محركات البحث:

البحث
إادارة SEO

 تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمحركات البحث()SEO
 تنسيق المحتوى والتصميم ووسائل التواصل االجتماعيوالتسويق بنظام الدفع بالنقرة وانشطة اخرى.
 إدارة مشاريع التحسين في الموقع وخارج الموقع . تنسيق جهود تحسين محركات البحث ،بما فيذلك إجراء تحسين للموقع ،والبحث عن الكلمات الرئيسية
في الموقع وخارج الموقع ،اإلشراف على حمالت البحث
المدفوعة.
 المعرفة الحالية بممارسات  SEOوتقنياتها ضروريةلهذا الدور.
)workable ,2018,

ب -متطلباته :إثبات خبرة كمدير  ،SEOمدير
او دور مماثل معرفة ممارسات  SEOالقياسية والحالية ،مع
تقارير تحسين محركات البحث والتعرف على االدوات ذات
الصلة،

SEM

Manager

هو ممارس متقدم لتحسين محركات البحث ولديه
قدرة عالية على حل المشكالت على مستوى مستقل ،وهو
مسؤول عن إدارة وقيادة فريقه وضمان ان يكون جميع
العمالء تحت قيادته ،ويتم االعتناء بهم جيدا ،وتشمل اهدافه
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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-التمتع بمهارات اتصال ممتازة ومهارات تنظيمية

جدول رقم  :1يوضح اختصارا لتجزئة وظائف
شبكات التواصل الجتماعي

وقيادية

مسؤول االتصال عبر الشبكات ينظم ويخطط
وينسق االنشطة
الحضور
واالنشطة عبر
يثبت اإلستراتيجية في
شبكات التواصل اإلجتماعي
يصمم المحاور الكبرى لالتصال ويحدد الرسائل
التي تمر وينفذ البنى التكنولوجية الكافية

ج-مسؤولياته :تطوير وتنفيذ استراتيجيات، SEO
مراجعة مشكالت تحسين محركات البحث والتوصيةباإلصالحات
 تحسين محتوى موقع الويب والصفحات المقصودة. -مشاريع تحسين مباشرة خارج الصفحة ( مثل بناء

Social madia
manager
Social media
planer
Social media
architect

Didier Mazier et autre, communiquer sur les
reseaux sociaux, edition1, imprime en France par

الروابط)
جمع البيانات وتقديم تقرير عن حركة المرور ،و العمل مع
وسائل اإلعالم االجتماعية ،وفرق  PPCلتحسين الحمالت
و مواكبة  SEOواتجاهات التسويق المتكاملة.
()workable,ibid

laballery, septembre 2012, page20

جدول رقم  :2مناصب اخرى ترتبط با إلدارة
المجتمعية
Content
مسير للمحتوى المجمع منتجات وخدمات ،يبث
manager
صور وفيديوهات وعروض ونصوص
ينشط وينظم االنشطة التسويقية من اجل تنمية Social media
marketer
المبيعات عبر شبكات التواصل اإلجتماعي
يصمم ويحقق ويطور التطبيقات عبر الشبكات Social media
developer

 -2-2مهن ا إلعالم في شبكات التواصل ا إلجتماعي
-1-2-2صحفي مسير لمواقع التواصل ا إلجتماعي
هو شخص يقترح مضامين اصلية ويتابع الحوارات
والنقاشات والمقابالت مع المعجبين ،ويضمن اليقظة
واالتصال عبر وسائل التواصل االجتماعي ،من خالل الموقع
الرسمي لمهن االنترنت وضع من طرف وزارتي التعليم
والصناعة ،مهنة المسير المجتمعي او منشط المجتمع عبر
الويب ،وهو مكلف بتاليف مجتمع من االنترناتيين حول
مصلحة عامة ،عبر تنشيط التغيرات حول هذا الموضوع،
الذي يجب ان يحترم القواعد الجيدة التي تقود مجتمعاتها ،
هذه المهمة االولى وهي تطوير وتسيير حضور منظمة عالمة
 ،خدمة ،او منتوج عبر االنترنت
le responsable de
كما تعتبر وظيفة
 communauté en ligneمن الوظائ ف الواسعة االنتشار،
وهي وظيفة تشبه وظيفة صحفي مسير اجتماعي ،كما اتجهت
االتجاهات الحديثة في هيكلة وظائ ف اإلنترنت في اإلعالم
الجديد لتجزئة الوظائ ف عبر شبكات التواصل االجتماعي
كمدير شبكة تواصل اجتماعي ،ومسير اجتماعي عبر شبكات
التواصل االجتماعي ،ومدير خدمات االتصال في اإلعالم
الجديد  ،ومخطط وسائل التواصل االجتماعي واستراتيجية
Mazier
وسائل التواصل اإلجتماعي ( et
. )autre,2012,pp18-19
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Sorce: Didier Mazier et autre, op, cit, page20

من خالل دراسة متواجدة على الموقع
 regiojobs.comسنة  2012تحدد المهام المستندة للقائم
باإلدارة المجتمعية من خالل ترتيب االهمية المتنامية لهذه
الوظيفة ،التي تتجسد من خالل ممارسة العديد من الوظائ ف
منها تنشيط الصفحات عبر الفايسبوك  ،ك تابة االفتتاحية،
وتنشيط حساب التويتر وإنشاء ومتابعة المدونة المصاحبة،
وتحقيق وتنفيذ المشاريع  ،وتوسيع العالقات التشعبية مع
المدونين ،وتنشيط فضاءات عبر الشبكات المهنية وتسيير
االحداث ،والتنفيذ والوضع التقني لفضاءات عبر الشبكات
االجتماعية ،نستنتج من هذه المهام ان فايسبوك وتويتر
يؤسسان اساسيات وانشغاالت ، community manager
وتعتبر وظيفة التحرير والتحكم في المحتويات وإدارتها من
قلب مهام هذه المهن)ibid,page21(..
 -2-2-2مدير إاعالم اجتماعي

هو شخص مختص في اإلعالم واالتصال ،يقوم بإدارة
اإلعالم االجتماعي للشركة او المؤسسة التي هو تابع لها ،من
مواقع تواصل اجتماعي ومدونات ،ومحتويات تشاركية،
ومختلف خدمات اإلعالم الجديد ،هدفه هو إدارة االتصال
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 بشكل عام دور مدير اإلعالم االجتماعي ال يقتصرعلى وضع االستراتيجيات وتنفيذها وقياس مدى نجاحها ،بل
هو مطالب في العمل مع فريق اإلبداع إلنتاج واعادة صياغة
المحتوى النصي او وسائط الميديا ،بشكل جديد وجذاب،
وإدارة الفريق التي تبدا من اختيار افراد الفريق وتحديد المهام
المنوطة بهم.
 -3-2-2استراتيجية ا إلعالم ا إلجتماعي :هو شخص
مختص في التواصل االجتماعي لمنظمة ما ،هدفه رسم وتنفيذ
استراتيجيات اتصالية على المدى القصير والمتوسط والطويل
االجل ،يتميز بخبرة واسعة في مجال االتصال واإلدارة
والتسويق ،ودوره استراتيجي في التنظيم الذي ينتمي إليه.
) social media strategie job ,2018,

باسم الشركة او المنظمة التي ينشط في إطارها من جماهير
المؤسسة ،ويساهم في تحسين عالقتها وبناء سمعة طيبة
عنها ،والتفاعل مع جمهور المستخدمين للصفحات ومواقع
التواصل ...
وياتي دور مدير االعالم االجتماعي ( Social Media
 )Community Managerفيما يلي:
 .1بناء وإدارة الحسابات الخاصة بالجهة.
 .2البقاء على اطالع على كل ما هو جديد في اإلعالم
الجديد من ادوات والتكامل معها.
 .3متابعة كل ما يتداول في اإلعالم الجديد سواء كان
يمس الجهة التي يعمل بها بشكل مباشر ،او يمكن االستفادة
منه.
 .4زيادة وتوسيع شبكة المهتمين والمتابعين
لحسابات الجهة
 .5بث المحتوى النصي والوسائط المتعددة عبر
مواقع التواصل االجتماعية واالشارة لكل منها لالخرى.
 .6إدارة الحوارات والردود مع المتابعين.
 .7قياس مدى تحقيق االهداف والعائد على
االستثمار(.بدوي،2018،
)https://www.badwi.com/blog/?p=1372

https://resources.workable.com/social-media(strategist-job-8

الستراتيجيين الجتماعيين ومتطلبات

ا-مهام
توظيفهم
يقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لوسائط
التواصل االجتماعي ،لزيادة حركة مرور الويب وخلق وعي
التجارية.
بالعالمة
كخبير استراتيجي في وسائل التواصل االجتماعي ،والذي
يجب ان تكون لديه مهارات تعدد المهام الممتازة للتعامل مع
جميع حسابات وسائل اإلعالم االجتماعية الخاصة بالمؤسسة
بطريقة متماسكة.
ب -المتطلبات الوظيفية
 إثبات خبرة العمل كاستراتيجي لوسائل اإلعالماالجتماعية او مدير الشبكات االجتماعية ،والتدريب العملي
على استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق الوعي
بالعالمة التجارية .

ا -متطلبات مدير ا إلعالم الجتماعي الناجح
 تطوير مهارات استخدام مواقع التواصل عبراستخدام االدوات والمشاركة والتحكم في التقنيات وإنشاء
وإدارة صفحة او مجموعة .
 البحث عن العمالء داخل منصة االنترنت اوخارجها.
 إدارة الوقت بحكمة وعناية. إدارة اإلعالنات التجارية واالجتماعية عبر مواقعالتواصل.
 االستفادة من خبرات تحسين محركات البحثعبر المحتوى.
 تطوير المهارات والخبرات من خالل التدريبالمستمر عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 (عمار،2018،)https://www.youtube.com/watch?v:wxoy7wxoNv
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 فهم  SEOومقاييس حركة مرور الويبالقدرة على تحديد تفضيالت الجمهور المستهدف وبناءالمحتوى لمواجهتها ،و اإللمام بتصميم الويب والنشر(.
)job,ibid

strategie

media

social

ج -المسؤوليات
 تصميم استراتيجيات وسائل التواصل االجتماعيلتحقيق اهداف التسويق على المنصات االجتماعية
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 إدارة وإنشاء ونشر محتوى وإدارة جميع حساباتوسائل اإلعالم االجتماعية للشركة
 التواصل مع الك تاب والمصممين لضمان محتوىمفيد وجذاب
 التعاون مع فريق تطوير التسويق والمنتجاتإلنشاء "مشاركة" اجتماعية بشان إطالق المنتجات الجديدة
 تسهيل اتصال العميل والشركة (الرد على االستفسارات ،والحصول على المراجعات وتنظيم الدردشات وجلسات
االسئلة واالجوبة) .
 إعداد تقارير اسبوعية وشهرية عن حركة المرورعلى شبكة اإلنترنت وعائدات االستثمار.
مراقبة كبار المسؤولين االقتصاديين والمشاركة معالمحتوى.
تحسين
واقتراح
المستخدمين
 التواصل مع المتخصصين في هذا القطاع إلنشاء شبكةقوية - -البقاء على اطالع على احدث التقنيات الرقمية
وافضل الممارسات االجتماعيةsocial media strategie (.

 تحديد اهداف المجتمع وفقا لموافقة لجنة التنفيذواختبار المنتوج ومعلومات حول الزبائن او المستعملين.
 تحديد المؤشرات التي تسمح بمتابعة حياةالمجتمع.
 تعزيز تماسك المجتمع من خالل إطالق مواضيعلتحفيز النقاش لتبادل الخبرات والممارسات بين مستخدمي
االنترنت
 ضمان جودة الردود بما في ذلك انتقادات للعالمةاو المنتوج من اجل ان تكون قادرة على قياسها وتشغيلها
وإعادة بدء المناقشة.
 احترام القواعد االخالقية للمجتمع واستبعادالتعليقات والفيديوهات والصور التي تحمل مضامين إباحية او
إهانات او تدعوا للكراهية
 تسيير تاريخ وارشيف البيانات المتضمنة فيالموقع " المواضيع المتضمنة ،المعلومات ،الوثائق المرسلة
او مستخدمي االنترنت"
 البحث عن وسائل تواصل جديدة تسمح بتوسيعالتاثير على المجتمع.
 ضمان والء مستخدمي االنترنت لالحداث عبرالخط من اجل االجتماع الفيزيائي للمجتمع وقادته " مدونين،
مؤثرين".
 تدعيم التطوير التقني لوظائ ف المنصة :من خاللضمان شروط استخدام الموقع ،االمن المعلوماتي ،ومراقبة
المحتوى المحذور)Delattre et autre, ibid, page 139( .

)job,ibid

-4-2-2وظيفة  :community managerهو
المسؤول عن تنشيط مجتمع ويب ،لديه مهمة توحيد
مستخدمي االنترنت عبر منصة شبكاتها ،حول قطب من
اقطاب المصلحة العامة ،واالهتمام المشترك " العالمة،
المنتوج ،القيمة".
يقوم بتنشيط واحترام القواعد االخالقية للمجتمع
المحلي ،وياخذ المعلومات من اعضاء المجتمع ،ويقوم بإنتاج
محتويات عبر مستخدمي االنترنت لتطوير حضور عالمة
المؤسسة عبر االنترنت يوظف لدى كبرى المؤسسات ،وكاالت
االتصال واإلشهار ،وكاالت الويب ،ومحرري العاب الفيديو،
والمؤسسات التي ترغب في الحضور عبر االنترنتDelattre ( .
.)et autre, op , cit, page 139
ا-مهام مدير اجتماعي عبر الويب
-1تنمية الوعي بالعالمة عبر الويب وذلك من خالل
تحديد المجتمعات على الويب ،ويمكن ان يؤثر على تموقع
العالمة لدى المدونين ومنتديات النقاش.
 المساهمة في خلق قيم للمجتمع " رموز ثقافيةواجتماعية ولغوية"
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- 3المهن الجديدة التي ستولد في المرحلة النتقالية
الهجينة للتحول الرقمي
 الفرصة الحقيقية اليوم هي اننا نعيش في مرحلةانتقالية تسمى المرحلة الهجينة بين عصر اإلعالم اإللك تروني
والتقليدي ،وبين عصر إعالم وإعالمي الذكاء االصطناعي،
لماذا هذه المرحلة فرصة؟ اإلجابة تكمن في ان يعرف
العاملون في هذا الحقل او المسؤولون عن مناهج الجامعات،
ما الذي ينتظرنا من مهن واعدة في مجال اإلعالم لكي نستعد
لها منذ آاالن بال تردد او بطء ،ففي عام  2016قدمت الخبيرة
المستقبلية إيمي ويب والتي هي الرئيس التنفيذي لمعهد
المستقبل اليوم في الواليات المتحدة االمريكية بحثا ،طرحت
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فيه عددا من المهن اإلعالمية التي ستخرج من الخدمة في
السنوات القليلة القادمة  ،وفي المقابل طرحت عددا من
المهن ا إلعالمية الجديدة ،والتي نوضحها كما يلي:
 جدول رقم  :3المهن التي ستخرج والمهن التيستولد

 المهن اإلعالميةالتي ستخرج
معد التقارير
والتحقيقات
مدير التواصل
االجتماعي
منتج محتوى إلك تروني
مصمم ملتيميديا
مصمم غرافيك "مخرج
فني"
مدقق نصوص ومدقق
حقائق
محرر مختص

اإلعالني

العالم(،،

المحمود،2020،

)https://hbrarabic.com/%D8%A7
 وبما ان اإلعالن اساس بقاء المؤسسات اإلعالميةبات من الضروري االندماج في تحوالت العالم الرقمي عبر
المهن الجديدة للويب التي ستساهم في إدراج المؤسسات
اإلعالمية في عالم الويب.
 -4نظرة لواقع مهن الويب في الجزائر
إن مهن الويب في الجزائر حسب ما تم تسجيله من
مالحظات وحسب الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها،
موجودة ولديها مستقبل نام في الدول المتقدمة حسب ما تم
االطالع عليه في موقع مهن الويب الدولي ،الذي بات يشهد
نموا اك ثر من  40وظيفة جديدة من مهن الويب "،بالنسبة
للمؤسسات في الدول المتقدمة تجاوزت التطورات فيها هذه
المهن ،واصبحت تقليدية في ظل ميالد مهن اخرى جديدة،
في إطار الذكاء االصطناعي ،حيث تولى الذكاء االصطناعي
مهمة الك تابة بدل اإلعالميين ،وظهور التحقيق الصحفي
المدفوع بالبيانات آاليا ،وكمثال عن ذلك طبقت وكالة
اسوشيتد برس ،برمجية روبوتية ساعدتها بها إحدى شركات
التكنولوجيا إلنتاج االخبار المتكررة باستخدام منصة وورد
سميث ،التي ساعدتها على إنتاج حجم اخبار يفوق  14مرة
الحجم الذي كان ينتجه المحرر الصحفي البشري كل عام،
وبذلك فمستقبل مهن الويب يشير لخلق مهن مستقبال
تعوض اإلنسان"(المحمود ،نفس المرجع ،ص)2
اما واقع الدراسات السابقة العربية في هذا المجال
فلم نلمح له اثرا او وجودا غير ان ممارسات هذه المهن
موجودة ،ولكن بشكل غير كاف ،يمكننا من القول إن توجه
هذه المهن في الدول العربية منتشرة بشكل محدود ،فنحن
مجتمعات تستهلك هذه التكنولوجيات بدون إبداع؛ حيث
الزالت تعاني الجزائر وغيرها من دول الوطن العربي من التاخر
في هذا المجال ،بالرغم من وجود بعض المؤسسات اإلعالمية
في الجزائر تتبنى استراتيجيات إعالمية رقمية في الغالب مثلما
نجدها في الشركات االجنبية او المؤسسات الخاصة حسب
المالحظة االستطالعية التي قمنا بها ،اما المؤسسات
العمومية فقد الحظت الباحثة من خالل االطالع على بعض
مواقع المؤسسات العمومية واالحتكاك بموظفين إداريين

 -المهن اإلعالمية التي ستدخل

فريق التحقيقات للبيانات والخواريزميات
 معد التقارير المحسن ،اي معدالتقارير الذي يستخدم الذكاء االصطناعي
 منتج الواقع المعزز مدير بيئة العمل مدير منصة محرر شيفرات عامة -مختص بيانات  ،مصمم تجربة االتمتة

 المصدر :حمود المحمود ،المهن اإلعالمية التيبدات تسيطر عليها آلالة ،والمهن الجديدة التي ستولد ،شركة
هارفارد بيزنس ببليشينغ ،بوسطن ،2020 ،تم تصفح المقال
عبر موقع  ،https://hbrarabic.comبتاريخ  2020-2-18في
الساعة 10
والننا مازلنا في المرحلة االنتقالية الهجينة فإن
سحب البساط من تحت وسائل اإلعالم التقليدية بشكل
هائل ،عبر ذهاب عوائد اإلعالنات إلى عمالقة االنترنت مثل
فايسبوك وجوجل ،تسبب بإرباك معظم المؤسسات
اإلعالمية التي لم تطور نموذجا جديدا لالعمال ،حيث وجدت
نفسها بال موارد كافية ،وهو االمر الذي اضطرها للقيام
بحمالت مذعورة لتسريح اال الف من العاملين في حقل
اإلعالم  ،حيث قامت مؤسستا بازفيد وهافينغتون بوست
بتسريح  1000صحفي ،وظهور موجة تسريح واسعة النطاق
تضرب المؤسسات اإلعالمية شرقا وغربا ،هذه المؤسسات التي
سرحت عمالها سابقا لكبريات الصحف العالمية والمواقع
اإلخبارية اإللك ترونية ،مثل ياهو التي بدات تخسر ولم تجد
نموذج العمل الربحي المناسب في ظل تراجع االرباح ،مع
سيطرة فايسبوك وجوجل على سوق اإلعالنات واالخبار،
حيث يسيطر هذان العمالقان على  % 75من عوائد اإلنفاق

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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وزمالء في مجال اإلعالم ،انها الزالت ضعيفة كما انها ال
تستعين بمختصين في مهن الويب المتنوعة ،وإنما تعتمد على
اليات بسيطة ،وال تخصص اهدافا ملموسة لقياس تاثيرها،
حيث إن واقع مهن الويب ينحصر في بعض المبادرات كإنشاء
مواقع إلك ترونية غالبا ال يخصص لها موظف دائم ،بل توكل
كوظيفة ثانوية غير دائمة لبعض الموظفين ،حيث ينعكس
ذلك على ادائها ،كضعف اإلبداع واالبتكار ،وضعف اليات
الترويج لخدمات المؤسسة اإلعالمية ،باإلضافة لتقادم
المعلومات وعدم تحيينها ،كما ان اعتماد المؤسسات
اإلعالمية على خدمات التواصل االجتماعي هو اعتماد شكلي
وال يفعل ،حيث تضع المؤسسات وتنشا صفحات إعالمية غير
تفاعلية وغير نشطة حسب مالحظة الباحثتين ،وطريقة
االعتماد على مواقع للتواصل ال تحمل بعدا استراتيجيا ،فمهن
مدير اجتماعي ومحلي ومدير مسير لمواقع التواصل االجتماعي
واستراتيجية اإلعالم االجتماعي غير موجودة كمهن مستقلة
بهذا االسم في المؤسسات االقتصادية واإلعالمية ،وليس لها
مكانة او حضور او وجود في ترتيب المهن ،وتبقى ممارسات
سطحية في إطار وظائ ف اخرى كوظائ ف االتصال والتسويق
والعالقات العامة في الغالب.
 -5الدراسة الستطالعية لعينة من ا إلعالنات
الخاصة بالتوظيف بالجزائر
حيث إنه من خالل مالحظة استكشافية قامت بها
الباحثتان عن واقع توظيف مهن الويب ومهن اإلعالم الرقمي
في المؤسسات الجزائرية في ستة اشهر االخيرة ،قامت
الباحثتان برصد إعالنات التوظيف بمواقع التوظيف بالجزائر
للتعرف على واقع هذه المهن ،وتم التوصل إلى ما يلي:
 بدات الشركات الخاصة والوطنية العمومية بالتكيفمع العصر الرقمي ،حيث ظهرت وظائ ف جديدة في الجزائر
مثل المدير الرقمي ومسير الشبكات االجتماعية ،والمكلف
بالتواصل االجتماعي.
 تم نشر  9إعالنات للبحث عن موظفين يشرفونعلى المجتمع الرقمي خالل ستة اشهر االخيرة من شهر سبتمبر
إلى غاية شهر فيفري  ،2020من خالل مالحظة إعالنات
التوظيف بمدونة التوظيف بالجزائر ،وموقع التوظيف االول
بالجزائر ،وهو يدل على بداية إدراك قيمة الرقمنة ومزاياها لدى
عدد قليل جدا من المؤسسات.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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تحمل هذه اإلعالنات اسماء الوظائ ف التالية كما هو
موضح في الجدول التالي:
جدول رقم :4مالحظة استطالعية إلعالنات
التوظيف بالجزائر من شهر سبتمبر إالى غاية شهر فيفري
2020

المؤسسة المعلنة
مؤسسة خاصة تنشط في
مجال اإلعالم
واد كنيس

جريدة الهداف بالفرنسية
المعهد الوطني
لتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال بالكاليتوس
مؤسسة السلطة اإلقتصادية
للتصديق اإللك تروني

موقع الهداف الدولي

مديرية البريد والمواصالت
السلكية والالسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة
البليدة

الديوان الوطني لإلحصاء
الوكالة الموضوعاتية للبحث
في العلوم والتكنولوجيا

تاريخ إالعالن
 5فيفري 2020

الوظيفة
صحافي مواقع
مطور
موقع
ويب Developper
Rédacteur
،journalist web
مدير إلدارة الموقع
وصفحة الفايسبوك
مهندس دولة في
تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال
مهندسي دولة في
نظام
تخصص
المعلومات
امن
وتخصص
المعلومات
رقمي
صحفي
لمنصب رئيس قسم
في موقع الهداف
الدولي
دولة
مهندس
لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال،
مهندس في انظمة
االتصال الرقمي،
المعالجة الرقمية ،
الوسائط المتعددة
،شبكات االتصال
مهندس دولة في
االعالم االلي
مهندس دولة في
االعالم اال لي

 17جانفي
2020

 19جانفي
2020

 9جانفي
 23نوفمبر
2020

 25نوفمبر
2020

28
سبتمبر2020

 29ديسمبر
 16سبتمبر

المصدر :مدونة التوظيف بالجزائر
 من خالل مالحظة اإلعالنات يظهر انها لمؤسساتإعالمية ومؤسسات عمومية ومواقع إلك ترونية ،كموقع واد
كنيس وموقع الهداف الدولي ،ناشطة في مجال اإلعالم
والرقمنة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،تبحث عن
مختصين في الرقمنة ومسيري مواقع وصفحات التواصل
االجتماعي.
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 تركز اإلعالنات على خصائص التقدم لهذه المهنمن طرف تخصصات في اإلعالم الرقمي ،والتسويق الرقمي،
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وانظمة وامن المعلومات،
وامتالك مهارات في المعلوماتية واالتصال الرقمي والمعالجة
الرقمية.
 بمالحظة مدونة التوظيف نالحظ ان الطلب علىهذه المهن منخفض مقارنة بالمهن االخرى ،حيث تفوق
الطلب على المهن اإلدارية لتسيير المؤسسات على مهن
اإلعالم واالتصال الرقمي ،وهو يدل على حداثة التوجه لهذه
المهن من قبل المؤسسات ،التي في غالب اإلعالنات هي
مؤسسات خاصة وكبرى المؤسسات العمومية والمواقع
اإللك ترونية.
-6تحديات مهن الويب في المؤسسات ا إلعالمية
تشهد المؤسسات اإلعالمية في الجزائر جملة من
التحديات في مجال االستراتيجية الرقمية للمؤسسة ،مما يحد
من فعالية نشاطها ،وفيما يلي تحليالت عن التحديات التي
تواجه مهن الويب منها:
 ضعف الميزانية الموجهة إلدارة الموقع اإللك ترونيللمؤسسة اإلعالمية ،وغياب رؤية واهداف استراتيجية واضحة
نحو اإلعالم الرقمي لدى اغلب المؤسسات اإلعالمية
الجزائرية ،فهي ممارسات شكلية لمواكبة تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال دون استخدامها بشكل فعال ،كما انها تستخدم في
مجال تحسين جودة االداء المهني بالموازاة مع الوسائل
التقليدية ،لكنها ال يمكن ان تعوض إعالم الواقع،
فالمؤسسات اإلعالمية اإللك ترونية كممارسة وإنتاج رقمي بحت
غير موجودة في الجزائر ،ويبقى اإلعالم الرقمي مكمال لإلعالم
الواقعي وليس بديال عنه لدى السواد االعظم من المؤسسات
اإلعالمية ،وذلك حسب دراسات سابقة تم االطالع عليها.
 غياب التفاعلية نتيجة غياب الكوادر البشريةالمؤهلة إلدارة مهن الويب ،فاغلب الموظفين في هذا المجال
من المكونين في مجال المعلوماتية ،وغياب تكوينات إعالمية
خاصة باإلعالم الرقمي واستراتيجيات إدارته وبنائه في كليات
اإلعالم بالجامعات الجزائرية ،عدا بعض المؤسسات الخاصة
 غياب تكوين وتدريب الصحفيين على التعامل معتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتكوين في مهن الويب ،وإن
كان اعتمادها في السلم الوظيفي للموارد البشرية في المؤسسة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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اإلعالمية التي الزال تصنيفها في إطار المهن التقليدية كمراسل
او صحفي بالقطعة او صحفي معتمد دائم ،في حين يغيب
الصحفي اإل لك تروني او المحرر الرقمي ،او مسير اإلعالم االجتماعي
او استراتيجي اإلعالم االجتماعي ،او مسؤول إدارة العالقات
العامة الرقمية ويب 0،2
 االستراتيجية الرقمية للمنتجات اإلعالمية في الجزائرهي امتداد لالستراتيجية التقليدية ،وكمثال عن ذلك الصحافة
اإللك ترونية في الجزائر فهي امتداد للورقية بدون تعديل او
تغيير ،وغياب مؤسسات إعالمية رقمية حقيقية ،حيث تتم
مختلف عمليات إدارة المؤسسة اإلعالمية بها من إنتاج ونشر
وتوزيع وتفاعل.
 غياب ثقافة مهن الويب لدى السواد االعظم منالمؤسسات اإلعالمية بالجزائر فمجال استخدام تكنولوجيات
اإلعالم الزال يشهد تاخرا حسب الدراسات السابقة التي تم
االطالع ،فال توجد مؤسسات إعالمية رقمية بحثه ،ماعدا
استغالل هذه التكنولوجيات في تحسين االداء المهني،
واختصار الوقت والجهد ،ناهيك عن إدراج موضوع مهن
جديدة للويب في بيئة المؤسسات اإلعالمية الذي يعتبر مجاال
حديثا ،لذا يجب التوعية باهمية وخصوصية هذه المهن وما
تضيفه للمؤسسات اإلعالمية من مزايا تنافسية واستراتيجية.
 إذن تعتبر تحديات ضعف التمويل والكوادروالموارد البشرية ،والبيئة والمناخ التنظيمي للعمل اإلعالمي
من اهم التحديات التي تواجه توظيف المهن الجديدة للويب
في قطاع المؤسسات اإلعالمية  7-1.مقترحات استراتيجية
لتعزيز توظيف مهن الويب لدى المؤسسات ا إلعالمية
انطالقا من توصل الدراسة لنتيجة اساسية مفادها ان
واقع مهن الويب في المؤسسات اإلعالمية الجزائرية يكاد ال
يظهر في االستراتيجيات العامة للمؤسسات اإلعالمية ،حيث
يغيب في ترتيب سلم المهن اإلعالمية الجزائرية ،هذه
التصنيفات من المهن ،وجب علينا كباحثين تسليط الضوء
على هذا القطاع الحيوي والفعال والمؤثر ،والذي يعتبر
استثمارا بعيد االمد لصورة وهوية المؤسسة في المجال
الرقمي ،فعالم الغد هو عالم التقنيات والمستقبل هو مستقبل
مهن الويب في كل القطاعات بما فيها قطاع اإلعالم الذي
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الجمهور تتاح بشكل قوي وسهل نظرا لالدوات التفاعلية التي
يتيحها الويب.
 تحقيق التنسيق في وظائ ف فريق المؤسسة فمهنالويب ساهمت في تطوير وظيفة اإلعالم التقليدية بالمؤسسة،
وساهمت في تحقيق التكامل معها لتحقيق اهداف المؤسسة،
اي ان االستراتيجية اإلعالمية التقليدية واإللك ترونية
تتكامالن؛ فوظيفة فريق مهن الويب ال تقل اهمية عن وظيفة
صحفي وإعالمي الواقع.

اختزل الزمان والمكان وفعل االتصال ،لذا نوصي بجملة من
المقترحات آاالتية:
 فتح مجال للتوظيف في مهن اإلعالم الجديد بهدفتحريك االستراتيجية الرقمية للمؤسسة ،وترويج العالمة
والمنتوج والخدمة اإلعالمية  ،فالمنتجات اإلعالمية لدى
المؤسسات اإلعالمية هي خدمات فكرية وثقافية وإعالنية تلبي
الحاجات االساسية للجمهور المستخدم للتكنولوجيات
الحديثة ،حيث تمتاز مهن الويب بتوفير ادوات تفاعلية
للجمهور المتلقي لرسالة المؤسسة وإمكانية كبيرة لبناء
عالقات تفاعلية قوية ،فقطاع اإلعالم بحاجة ماسة للتكيف مع
متطلبات سوق العمل الرقمية والحاجات واالستخدامات في
ظل ظاهرة التنوع والبيانات الضخمة والتزامنية والالتزامنية
التي يتيحها اإلعالم عبر الخط .
لذا فإعادة االعتبار لفتح مهن ويب حسب ما ورد في
الموقع الدولي للمهن الجديدة للويب التي اصبحت ضرورة
لتفعيل قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،واالستفادة من
مهن االنترنت لتخفيض مستويات البطالة وتعزيز البقاء
واالستمرار لدى المؤسسات ،فاالستراتيجية اإلعالمية الرقمية
تتساوى مع االستراتيجية اإلعالمية في العالم الواقعي ،فكل
مؤسسة امام رهانات تلبية مطالب وحاجات سوقين:
 سوق اإلعالم الواقعي
 وسوق اإلعالم عبر الخط واإلعالم االفتراضي وهما
سوقان يختلفان جذريا.
 إتاحة إمكانية قياس التفاعلية مع الرسائل اإلعالميةمن خالل وظائ ف حركة المرور وإحصاءات عن الزوار
والمعجبين وإمكانية استقطاب اكبر عدد من الزبائن
والمستهلكين في قطاع الخدمات اإلعالمية ،فهذه الوسيلة هي
استثمار لتجسيد بحوث الجمهور وتجزئ ته ،مما يساهم في
تفعيل االداء اإلعالمي وتقويم االستراتيجيات اإلعالمية،
فالتفاعلية اداة لتطوير االداء المؤسساتي اإلعالمي بعكس
اإلعالم التقليدي.
 إدارة العالقة مع الجمهور بشكل تفاعلي وقويباالستفادة من تطبيقات الويب  ،0.2فإدارة العالقة مع
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خاتمة
وفرت االنترنت بمختلف خدماتها وتطبيقاتها مهنا

جديدة في قطاع اإلعالم واالتصال ،وفي مجاالت تقنية
المعلومات ساهمت هذه المهن في فتح آافاق جديدة لقطاعات
التوظيف التي لم تبق محصورة فقط في التوظيف الكالسيكي،
فعصر تكنولوجيات الويب بمختلف تطبيقاته اتاح فرصا اوسع
للتوظيف واالنتقال لمجال الخدمات اإلعالمية والتسويقية
اإللك ترونية.
فالمؤسسات اإلعالمية في الدول المتقدمة في توسع
وتنامى انتشار هذه المهن بها بشكل الفت لالنتباه ،حسب ما
تم مالحظته من بيانات بالموقع الدولي لمهن الويب ،عرضت
الدراسة واقع وتحديات هذه المهن في الجزائر وتوصلت إلى ان
االهتمام ضعيف بهذه المهن التي تعتبر كممارسات سطحية
وغير فعالة في وظائ ف المؤسسات اإلعالمية ،وليست كمهن
مستقلة ودائمة الحضور  ،ويرجع ذلك لجملة من التحديات
المالية والبيئية والتقنية والبشرية ،وعدم اعتماد
استراتيجيات إعالمية رقمية لدى المؤسسات اإلعالمية ،حتى
وإن وجدت فهي ال تحمل رؤية وابعادا استراتيجية ،حيث إن
اهداف هذه المهن هي رسم وبناء صورة رقمية عن المؤسسات،
وتحسين عالقاتها مع جمهور الويب ،تتطلب هذه المهن
خصوصيات معينة منها التحكم في تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال وتحديدا االنترنت وخدماتها وتطبيقاتها ،والتحكم
في ادوات اإلعالم والتسويق الرقمي  ،ونظم المعلومات
الرقمية واساليب المعالجة الرقمية وحركة المرور.
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the family education methods in the Islam point of view
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الملخص
أ
، حيث يكون هذا اإلعداد منذ اللحظات الولى من عمر الفرد،التربية هي العلم الذي يهتم بإعداد النشء للحياة المستقبلية
أ
والسرة كمؤسسة قاعدية تساهم بجزء كبير في بناء شخصية الفرد وتقويم سلوكه حيث تمثل الرقيب على كل ما يتلقاه الطفل من
أ
أ
أ
أ
أ
أ
 حسب اتجاهات ومعتقدات وافكار الوالدين، وقد تختلف اساليب التربية السرية من اسرة إلى اخرى،المؤسسات الجتماعية الخرى
أ
أ
 إذ، وتسليط الضوء على اساليب تربية الطفل في السرة من المنظور اإلسالمي، هذا ما دفعني إلثارة الموضوع،على وجه الخصوص
أ
أ
أ
 والخالق اإلسالمية؛ مما يؤثر على سلوك الفرد في الحياة، والقيم،إن السرة تقوم بعملية التربية لطفالها من خالل إكسابهم العادات
.الجتماعية
أ
أ
 التنشئة، اساليب التربية، الطفل، التربية، السرة:الكلمات المفاتيح
Résumé
L’éducation est cette science qui s’occupe de la préparation des enfants pour l’avenir. Elle commence
dès le premier âge et la famille, en tant qu’institution de base, contribue largement à former la personnalité de
l’individu et à transformer son comportement. Elle joue le rôle du contrôleur sur tout ce qu’il reçoit de la part des
autres institutions sociales. Les méthodes d’éducation diffèrent d’une famille à une autre, selon les orientations,
les croyances et les idées des parents en particulier. C’est ce qui m’a poussée à invoquer le sujet et à mettre en
lumière les méthodes d’éducation pour l’enfant au sein de la famille du point de vue Islamique, puisque c’est la
famille qui mène le processus de l’éducation de ses enfants, en leur faisant acquérir les coutumes, les valeurs et
l’éthique islamiques. Cela affecte le comportement de l'individu dans la vie sociale.

Mots clés : la famille, l’éducation, l’enfant, les méthodes d’éducation, la socialisation
Abstract
The education is a science that interests in raising children for the future. This raising starts from the early
age. The family, as a basic institution, participates in forming one’s personality and in strenghtening their
behaviors. The family always supervises what individual receives from the other social institutions. Education
methods are different among families according to the parents’ concepts, ideas and beliefs. Therefore, I raise this
topic to highlight the children education methods in the family in the Islam point of view. In fact, it’s the family
who processes the children raising; it makes them acquire the Islamic costumes, values and morals so that it
influences the individual in the society.

Keywords: family, education, child, education methods, socialization
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أأساليب تربية الطفل يف ا ألرسة من منظور الإسالم
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 -2تحديـد المفاهي ـ ــم :لقد اشتمل البحث على عدة
أ
مفاهيم ومصطلحات ،يجدر بنا ان نحدد المقصود من كل
منها ،قبل الخوض في مضمون البحث.

مقدمة
أ
أ
السرة هي ذلك الوسط الجتماعي التربوي الول،
أ
الذي يولد ،ويعيش ويقضي الطفل فيه اهم لحظات حياته،
أ
وتكون مسؤولة عن كل تصرفاته ،فهي الخلية الولى في
أ
المجتمع ،ونواة الحياة الجتماعية؛ فالسرة ًإذا هي مؤسسة
أ
تربوية اجتماعية اولية ومرجعية ،وجدت لحفظ النوع والنسل
أ
اإلنساني ،ول يمكن لإلنسان ان يعيش خارج نطاقها مهما كان
أ
شابا ،أاو ً
طور حياته ،طف ًال ،أاو ً
مسنا فاإلنسان يحتاج إلى ان
يعيش في جماعة ينتمي إليها.
أ
تشترك السرة مع المدرسة والمجتمع في عملية
أ
التطبيع الجتماعي للطفل ،والسرة هي الجماعة اإلنسانية
أ
الولى التي يتعامل معها الطفل ،والتي يعيش معها السنوات
أ
التشكيلية الولى من عمره ،هذه السنوات التي يؤكد علماء
ً
أ أ
أ
النفس والتربية ان لها اكبر الثر في تشكيل شخصيته تشكيال
أ
يبقى معه مدى الحياة ،ويعود ذلك إلى الساليب التربوية
أ
الفعالة التي تتبعها في تربية الطفل؛ حتى ينشا شخصية سوية
متكاملة الجوانب الجتماعية ،والنفسية ،والعقلية،
والروحية ،متكيفة مع المجتمع محققة التوافق الجتماعي
والنفسي ،هذا ما سنحاول إثراءه في هذه الورقة من خالل
أ
أ
التعرف على اساليب التربية السرية في المنظور اإلسالمي.

 -1-2الطفل
 -1-1-2المفهوم اللغوي" :الطفل والطفلة الصغيران
والطفل الصغير هو كل شيء بين الطفل والطفلة والطفولة
والطفيلية ل فعل له"(ابن منظور( ،دت) ،ص.)599
أ
وفي الصحاح يتحدث ابو نصر الجوهري مادة الطفل
فيقول ما مفاده ومحصله ‹الطفل المولود ،وولد كل وحشية
أ
أ
ايضا طفل والجمع اطفال ،وقد يكون الطفل واحد وجمعا،
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َّ َ َ ۡ َ ۡ
حفظ َن
ت يغضضن مِّن أبص ِّرهِّن وي
قال هللا تعالى﴿:وقل ل ِّلمؤمِّن ِّ

ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ
ِّين زينَ َت ُه َّن إ ِّ ََّل َما َظ َه َر م ِّۡن َهاۖ َو ۡۡلَ ۡۡض ۡب َن ِِّبُ ُمره َِّّن َ َ َٰ
لَع
ِّ
فروجهن وَل يبد ِّ
ِّ
َ
َ
َّ
َ
ٓ
ٓ
َ
ُج ُيوبه َّنۖ َو ََل ُي ۡبد َ
ِّين زِّين َت ُه َّن إَِّل ِلِّ ُ ُعوَل ِّ ِّه َّن أ ۡو َءابَائ ِّ ِّه َّن أ ۡو َءابَاءِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُُ َ
ٓ
ٓ
ۡ
ۡ
وَل ِّ ِّه َّن أ ۡو أ ۡب َنائ ِّ ِّه َّن أ ۡو أ ۡب َناءِّ ُب ُعوَل ِّ ِّه َّن أ ۡو إِّخ َوَٰن ِّ ِّه َّن أ ۡو بَ ِّ ٓ
ِن إِّخ َوَٰن ِّ ِّه َّن
بع
َ ۡ َ ٓ َ َ َ َّ َ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َّ َ َّ َٰ َ َۡ
ۡي
أو ب ِِّن أخوَٰت ِّ ِّهن أو ن ِّسائ ِّ ِّهن أو ما ملكت أيمنهن أوِّ ٱلتبِّعِّي غ ِّ
َ َ
ِّين ل َ ۡم َي ۡظ َه ُروا ْ َ َ َٰ َ َ
لط ۡفل ٱ ََّّل َ
أُ ْوِل ٱ ۡۡل ۡر َبةِّ م َ
ٱ
و
أ
ل
ا
ج
لر
ٱ
ِّن
لَع ع ۡورَٰتِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َّ َ ُ ُ ٓ ْ َ
َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
ٱلن َِّسآءِّ َوَل يَۡض ۡب َن بأ ۡر ُجله َّن ِّۡلُ ۡعل َم َما ُيف َ
ِّي مِّن زِّينت ِّ ِّهنَّۚ وتوبوا إَِّل
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ ً َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ٱ َّّللِّ َجِّيعا أيه ٱلمؤمِّنون لعلكم تفل ِّحون [﴾٣١النور

("]31:خليل جمعة ،2005 ،ص.)15
 -2-1-2المفهوم االصطالحي :هو "الصغير في كل
أ
شيء ،او هو كائن حي خبراته محدودة ،مرتبطة بعمره الزمني
أ
ويعتمد على غيره في اشياء ك ثيرة ،حتى ينمو عضوا ووظيفيا
واجتماعيا (عبد الحميد العناني ،2001 ،ص.)12

اوال -ا إالشكالية وا إالطار المفاهيمي
أ
أ
 -1ا إالشكالية :إن الساليب والطرق التي تتبعها السرة
أ
أ
في تربية الطفل هي التي لها النصيب ال كبر في التاثير على
شخصية الطفل بل هي العامل الرئيس في بناء شخصيته
أ
أ
المستقبلية ،فإذا كانت الساليب المستخدمة هي اساليب
ً
أ
سليمة وصالحة ،فقد ينشا الطفل ليصير رجال صالحا ،وإذا لم
يصاحب هذه الطرق المثال ،والنموذج العملي ،والقدوة
أ
الطيبة فقد ينشا الطفل ل يفرق بين القول والعمل ،ول يكون
ً
جادا في حياته ،ولقد جاء اإلسالم بمنظور خاص في تربية
الطفل وتنشئته حتى يتشرب المبادئ والقيم اإلسالمية
السامية ،وهذا ما حاولت مناقشته في هذه الورقة البحثية من
خالل اإلجابة على التساؤلت التالية :ما هي ميادين تربية
الطفل؟ وما أالساليب الفعالة للتربية داخل أالسرة في المنظور
اإلسالمي؟
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كما "عرفه ميثاق الطفل اإلفريقي لحقوق الطفل
أ أ
ورفاهيته في المادة الثانية من الجزء الول :ان الطفل هو كل
إنسان يقل عمره عن ثماني عشر سنة"(مصطفى فهمي( ،دت)،
مصر ،ص.)10
والطفل عند علماء الجتماع هو "اإلنسان الكامل
الخلق والتكوين لما يمتلكه من قدرات عقلية ،وعاطفية وبدنية
أ
وجسمية؛ إل ان هذه القدرات ل ينقصها سوى النضج والتفاعل
بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو
التجاه السلوكي اإلرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي
يعيش فيه"(مصطفى فهمي( ،دت) ،ص.)13

85

اجملدل  18العدد 2021-01-

أأساليب تربية الطفل يف ا ألرسة من منظور الإسالم

ايمسينة كتفي

أ
تعينه على ان يحيا حياة إنسانية كريمة بالمعني المادي
والروحي الفردي والجماعي (علواني ،2001 ،ص.)31-30
يعرفها دوركايم بقوله :التربية تكوين الطفل تكوينا
اجتماعيا ،كما يعرفها جون ديوي هي الحياة نفسها وليست
أ
إعداد للحياة ،وبانها عملية نمو وعملية تعلم وعملية بناء
وتجديد مستمرين للخبرة وعملية اجتماعية (يالجن،2003 ،
ص.)13-12
التربية تعني عملية توجيه وتعليم شاملة تقوم بها
أ
أ
السرة المسلمة ،وذلك بإتباع مجموعة من الساليب التربوية
وفق المنظور اإلسالمي ،بهدف تنشئة الطفل وإعداده للحياته
الجتماعية.

أ
اما الطفل في الشريعة اإلسالمية فهو كل طفل لم
أ
يستوف سن البلوغ والبلوغ يكون بالسن او بالعالمة وعالمة
أ
َ ََ
النثى الحيض وعالمة الذكر الحلم ،قال تعالى ﴿ِإَوذا بَلغ

َۡ َ ُ
ُ
َۡ ۡ
ِّنك ُم ٱ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ
ٱۡل ۡطفَٰل م
ۡللم فليستذِّنوا كما ٱستذن ٱَّلِّين مِّن قبل ِّ ِّهمَّۚ
َ َ َٰ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ُ
ك ۡم َء َايَٰتِّهِّۦ َوٱ َّ ُ
ِّيم َحك ٞ
ّلل َعل ٌ
ِّيم ﴾٥٩
كذل ِّك يب ِّي ٱّلل ل

[النور.]59:
أ
يتضح مما سبق ان الطفل هو صغير اإلنسان الذي
لم يك تمل نضجه الجسمي الفسيولوجي والنفسي والجتماعي
والعقلي واللغوي ،وله قدرات عقلية وبدنية وجسمية تحتاج إلى
أ
تربية وتنشئة وإرشاد في السرة والمؤسسات الجتماعية
أ
أ
الخرى من اجل تكوينه ليكون فردا صالحا في المجتمع.

 -3-2االسرة

 -2-2التربية

 -1-3-2المفهوم االصطالحي "هي جماعة من
أ
أ
أ
أ
الشخاص يتحدون بروابط الزواج او الدم او التبني ،او هي على
أ
أ
أ
حد قول اجبرن رابطة اجتماعية من زوج وزوجة واطفالهما او
أ
أ
أ
أ
بدون اطفال ،او من زوج بمفردة مع اطفاله ،او زوجة بمفردها
أ أ
أ
أ
مع اطفالها ،ويضيف إلى هذا بان السرة قد تكون اكبر من ذلك
أ
أ
أ
أ
أ
فتشمل افرادا كالجداد والحفاد ،وبعض القارب على ان
يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزوج والزوجة
أ
والطفال"(لطفي( ،دت) ،دس ،ص.)20
أ
أ
السرة هي ذلك الوسط الجتماعي التربوي الول
أ
الذي يولد ويعيش فيه الطفل ويقضي فيه اهم لحظات حياته،
أ
فالسرة تقدم للطفل تكوينا جسميا ،وعقليا ،واجتماعيا،
وخلقيا ،ودينيا ،وعاطفيا ،ونفسيا ،وتكون مسؤولة عن كل
أ
أ
أ أ
تصرفاته لنها هي المهد الول لنشاة افكاره ومهاراته.
أ أ
أ
أ
ثانيا -اهمية التربية السرية" :مع ان السرة وحدة
أ أ
أ
اجتماعية اقتصادية هامة إل ان دورها التربوي اك ثر اهمية ،إذ
أ
إنها تقوم بعملية التربية لطفالها من خالل إكسابهم المهارات
أ
والعادات والقيم والخالق ،والتجاهات والسلوك العام؛ ومما
أ
أ أ
ل شك فيه ان اهمية السرة في العملية التربوية تنعكس على
سلوك الفرد في الحياة الجتماعية"(ناصر( ،دت) ،ص.)63
أ
أ
أ
وقد اوضح بارسونز اهمية دور السرة في عملية التنشئة
أ
الجتماعية ،إذ يرى ان على الوالدين تقع مسؤولية تشكيل
أ
شخصية الطفل في المراحل النمائية الولى في حدود قدراته
أ
الوراثية ،من خالل ما توفره السرة من فرص للنمو ،وما يتعلمه

 -1-2-2المفهوم اللغوي :يقال فالن رب البيت ،ورب
َّ
الدابة وهن ربات الحجال أاي صاحبها ،قال تعالى﴿ :ٱ ۡ َ
ۡل ۡم ُد ِّّلل ِّ
ۡ َ
َر ِّب ٱل َعَٰل ِّم َي [ ﴾٢الفاتحة  ،]02:وكل من ملك شيائ فهو ربه،
أ
أ
أ
وفي حديث اشراط الساعة (ان تلد المة ربتها) قال الرب يطلق
في اللغة على المالك والسيد ،والمدير والمربي ،والقيم
والمنعم ول يطلق غير مضاف إل على هللا عز وجل"(ابن منظور:
(دت) ،ج ،01ص.)399
 -2-2-2المفهوم االصطالحي :يعرفها مقداد يالجن
بقوله" :إن التربية تنفيذ عملي لفلسفة التربية ،بتنشئة الطفل
أ
وتكوينه جسميا وعقليا ونفسيا وروحيا واخالقيا ،وذلك
أ
باستخدام جميع الطرق والوسائل والساليب والحقائق العلمية
التي تساعد على تنشئة الطفل وتكوينه على ذلك النحو في كل
مرحلة من مراحل نموه ،حتى نهاية نضجه وكماله اإلنساني في
أ
ضوء الفلسفة التربوية التي تتبعها هذه التربية او تلك ،لتكوين
اإلنسان وتشكيله على النحو الذي ترى تشكيله عليه في
أ
المجتمع الذي تريد بناءه عن طريق تشكيل الفراد وتكوينهم،
أ
او هو علم إعداد اإلنسان على حسب ما يريد دينه ومجتمعه
أ
وامته"(يالجن ( ،دت)  ،ط ،1ص.)59
كما يعرفها عبد الواحد علواني بقوله :التربية تعني ما هو
أ
أ
أ
اوسع واشمل من التعليم او التدريب ،إنها عملية شاملة تتناول
اإلنسان جسمه ،ونفسه ،وعقله ،وعاطفته ،سلوكه،
وشخصيته ،مواقعه ،ومفاهيمه ،مثله وطريقة حياته وطرائق
أ
أ
أ
تفكيره ،وهي تعني اك ثر ما تعني بان تهيئ (الفرد) لحياته ،وان
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يتم إشغال الطفل في هذه المرحلة باللعب الهادف لتفريغ
الفائض من طاقته ،وتنمية الجسم من خالل ممارسة الرياضة
كالسباحة وركوب الخيل والرماية وتشجيع اللعب الجماعي؛ مما
يحفظ صحة الطفل ويقيه من أالمراض ولذا يفضل ً
دائما شغل
أ
وقت وجهد الطفل ايضا بعمل تربوي مفيد ،ك تنظيف حديقة
أ
المنزل ،رسم الزهار وتلوينها وك تابة الحروف ،كما بإمكان ضم
الطفل إلى بعض النوادي الرياضية حسب الجنس والرغبة،
أ
كان نضم الفتى إلى ناد رياضي وتضم الفتاة إلى بعض النوادي
ً
أ أ
التي تعلم المهن والحرف النسائية مثال ،من اجل ان ل يضيع
أ
وقته في مشاهدة التلفاز او اللعب في الشوارع ،ول نقصد بذلك
عدم ترك الفراغ للطفل في اللعب ،فاللعب ضروري ،لكن أا ً
يضا
أ
أ
يجب أان يكون اللعب ً
هادفا ،يقول ابو حامد الغزالي في تاكيد
أ
ضرورة اللعب للطفل(" :ينبغي لن يؤذن للطفل بعد النصراف
ً
من الك تاب أان يلعب ً
لعبا جميال يستريح فيه من تعب الك تب
بحيث ل يتعب في اللعب ،فإن منع الصبي اللعب ،وإرهاقه
إلى التعلم ً
دائما يميت قلبه ،ويبطل ذكاءه ،وينغص عليه
العيش حتى يطلب الحيلة في الخالص منه)"(
الطحان ،2006،ص .)62
أ
أ
كما ان الطفل في سن الصغر يكون عرضة لالمراض
أاك ثر من غيره ،وهو في الوقت نفسه ً -
غالبا -ل يدرك بصورة
أ
أ
حسنة وضعه الصحي او العناية به ،فعلى المربي ان يتفقده
أ
ويتحسسه ،كما يعتني بهيئته ومنظره ،فقد راى الرسول (صل
أ
أ
أ
هللا عليه وسلم) اجسام ابناء جعفر بن ابي طالب(ض) نحيفة
أ
أ
أ أ
ونحيلة فقال لسماء بنت عميس (مالي ارى اجسام بني اخي
ضارعة؟ تصيبهم الحاجة) فقالت :ل ،ولكن العين تسرع
أ
أ
إليهم ،فقال( :ارقهم) ،قالت فعرضت عليه ،فقال( :ارقهم).
أ
(اخرجه مسلم) (الضارع :النحيف الضاوي الجسم) ،فقد
استفسر الرسول (صل هللا عليه وسلم) عن سبب نحافة جسم
الطفل" (بن شاكر الشريف ،2006 ،ص.)74
وينبغي على الوالدين تقديم الوقاية الصحية للطفل
أ
قبل المرض ،وتعليمه كيف يقي نفسه من المراض ،من خالل
إرشاده إلى طرق النظافة وطهارة الجسم من الخبث ،والطهارة
من الحدث وترغيبه في الوضوء ونظافة لباسه وغذائه في كل
أ
الحوال.

الطفل من بيئته المنزلية من القواعد والتوقعات والقيم
أ
أ
والتجاهات وانماط السلوك الساسية السائدة في مجتمعه؛
مما يساعد على الضبط الجتماعي ،ويقلل من فرص النحراف
الجتماعي ،الذي اعتبره بارسونز نتيجة طبيعية لفشل عملية
أ
التنشئة الجتماعية (احمد السيد ،1997 ،ص .)31
أ
"يقول علماء النفس ان الرجل هو امتداد لطفولته،
أ
فالطفولة السوية تؤدي إلى رجل سوي ،والسرة هي التي تضع
أ
أ
نواة واسس شخصية الفرد في السنوات الخمس الولى من
حياته" (-عبد العزيز حسين ،2002 ،ص ، )93حيث
أ
"يتعاظم دور السرة في تربية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية
أ
سوية في مرحلة الطفولة المبكرة ،باعتبارها اول نواة وجماعة
أ
اولية ومؤسسة اجتماعية يعيش في ظلها الطفل ،ومن خاللها
أ
يك تسب العديد من الخبرات التي تشكل الساس للعديد من
آ
المفاهيم عن نفسه ،وعن الخرين ،والعالم من حوله ،إذ إنه
أ
يرى المجتمع الخارجي من خالل عيون الوالدين والخوة الذين
أ
أ
يشكلون السرة النووية الصغيرة وبما ان معظم ما يتعلمه
أ
الطفل في سنواته الولى له صفة الثبات والستمرارية ،فإن
نظرة الطفل ومفهومه عما يجري من حوله في بيئته الجتماعية
أ
القريبة والبعد في السنوات الالحقة ،تعتمد إلى حد كبير على
ما تكون لديه من مفاهيم وقيم واتجاهات في الطفولة المبكرة،
أ
أ
أ
اي في اسرته بشكل اساسي"(محمود الناشف،2006 ،
ص.)22
أ
ثالثا -ميادين تربية الطفل في السرة :للتربية مجالت
وميادين ك ثيرة ومتعددة ينبغي اإلحاطة بها في تربية الطفل
وإعطاء كل جانب حقه ومستحقه من التربية والتوجيه؛ لبناء
شخصية إنسانية متكاملة الجوانب المادية ،والروحية،
أ
والمعنوية ،والصحية ،والعقلية والنفسية؛ لنه إذا اختل
أ
تكوين جانب من هذه الجوانب يؤثر على بقية الجوانب ،فتنشا
أ
شخصية غير سوية منهكة القوة ،ك ثيرة العيوب ،ومن اهم
الميادين التي ينبغي اإللمام بها في التربية والتي ندرجها كالتالي:
 -1التربية الجسمية" :حين نتحدث عن الجسم فليس
المقصود هو عضالته وحواسه ووشائجه فحسب؛ وإنما نقصد
كذلك تلك الطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم ،والمتمثلة في
طاقة الدوافع الفطرية والنزعات والنفعالت ،طاقة الحياة
أ
الحسية على اوسع نطاقها"(الطحان ،2006،ص ، )59بحيث
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أ
وتتحقق التربية العقلية بمراعاة المور التالية( يالجن،
 ،2003ص:)75-74
أ
أ
أ
 وقاية العقل من اسباب المراض العقلية واسبابالتخلف العقلي.
 تنمية القدرات العقلية في مراحل التربية للطفل. تدريب العقل على منهجية التفكير المنطقياإلسالمي للوصول إلى الحقائق المادية والمعنوية.
 تكوين عقلية علمية ابتكاريه.والتربية العقلية هي توجيه لعقل الطفل وتبصيره
بالعلوم والمعارف التي يجب معرفتها للتميز بين الحق والباطل
أ
الخير والشر ،في إطار ضوابط معينة ،ك تعلم التامل في
المخلوقات مما يزيد إيمانه ويرسخ اعتقاده بوجود خالق للكون
ومراقبة قدرته على التخيل واإلدراك.

وتتحقق التربية الجسمية والصحية بمراعاة أالمور
التالية (يالجن ،2003 ،ص :)74-73
 تغذية الطفل حسب ما يحتاج إليه في كل مرحلة منمراحل النمو بالطريقة المناسبة.
أ
أ
 وقاية الطفل من اسباب المراض الجسمية والنفسيةقبل الولدة وبعدها.
 تكوين بصيرة بمبادئ الصحة العامة وطريقة تجنبأ
أ
اسباب المراض وذلك عند ما يبلغ مرحلة مناسبة لتكوين هذه
البصيرة.
 إتاحة الفرص لممارسة الرياضة في ضوء القيماإلسالمية.
 توجيه الناشئين إلى وجوه استخدام الصحة. -2التربية العقلية" :التربية العقلية تؤدي إلى نمو
أ
العقول وزيادة القدرات العقلية او اإلدراكية ،فإن التربية
أ أ
أ
العقلية تؤدي من هذه الناحية إلى زيادة اكبر ثروة واكبر راس
أ
مال في حياة المة" (يالجن( ،دت) ،ص:)85

 -3التربية الروحية :التربية الروحية هي تربية للروح
أ
وتزكية للنفس" ،اول ما تعني حمايتها مما يشوه جوهرها
أواسباب مرضها ،وتعني ً
ثانيا تنميتها بتغذيتها ورياضتها
أ
بالعبارات المختلفة باساليب خاصة ،وتعني كذلك تطهيرها
وتخليتها من الرذائل ،ثم تحليتها بالفضائل المختلفة ،وترقيتها
لتستطيع التقرب إلى خالقها؛ ولتكون على صلة مستمرة به في
أ
أ
السر والعلن؛ ولتستمد منه العون واإلشراق والطمانينة؛ لن
الحياة الروحية هي التي تضفي على حياة اإلنسان القوة واإلشراق
آ
أ
والبهجة في الدنيا والمل السعيد في الخرة(يالجن( ،دت) ،
ص .)241
فالتربية الروحية هي أال ك ثر أتا ً
ثيرا في بناء شخصية
أ
الطفل التي تبدا ببناء العقيدة والعبادة حيث تربط الطفل من
أ
أ أ
ولالسرة دور
اول امره باهلل وتحفظه من الضياع والنحراف،
كبير في تعليم الطفل وتوجيهه نحو عقيدته وتعليمه العبادات
المطلوبة للتقرب من الخالق ،كما تعلمه كيف يميز بين الخير
والشر والمسموح والممنوع.
أ
أ
"يقول اإلمام الغزالي (اعلم ان ما ذكرنا من امور
أ
أ
العقيدة ،ينبغي ان يقدم إلى الصبي في اول نشوئه ،ليحفظه
ً
ً
ً
حفظا ،ثم ل يزال ينكشف له معناه في كبره شيائ فشيائ،
أ
فابتداوه الحفظ ،ثم الفهم ،ثم العتقاد واإليقان والتصديق به؛
وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان ،فمن فضل هللا
أ
أ
سبحانه وتعالى على قلب اإلنسان ان يشرحه في اول نشوئه

"العقل في اإلسالم هو قوة مدركة في اإلنسان خلقها هللا
أ
أ
فيه ليكون مسؤول عن اعماله على اساس قدرته لإلدراك والتميز
عن الحق والباطل والخير والشر والحسن والقبيح ،ثم تكليفه
أ
أ
بناء على ذلك ان يتبع طريق الحق والخير والحسن ،وان
يتجنب طريق الباطل والقبح والضالل والنحراف قال تعالى:

﴿ َوقَالُوا ْ ل َ ۡو ُك َّنا ن َ ۡس َم ُع أَ ۡو َن ۡعق ُِّل َما ُك َّنا ٓ َ ۡ َ
َّ
ِّ
ِف أصحَٰ ِّ
ب ٱلسعِّۡيِّ

{﴾١٠الملك }10:فالعقل قوة مدركة فطرية في اإلنسان،
يستعمل لثالث معان ،اإلدراك ،العمل بمقتضى اإلدراك وهو
أ
العقل العملي او الحكمة والعقل القلبي ،واإلنسان يحس
بالفرق بين اإلدراك العقلي ،وهو إدراك منطقي تسلسلي
واستدللي بينما إدراك القلب مباشر وفجائي وإلهامي قال
َ
ۡ
َ
تعالىَ ﴿:ما ك َذ َب ٱل ُف َؤ ُاد َما َرأ ٰٓى {﴾١١النجم"}11:
(الطحان ،2006،ص .)67-66
فالتربية اإلسالمية تلح على ضرورة التفكير والتخيل في
أ
ملكوت هللا واعمال العقل حيث يعمل الوالدين على تشجيع
الطفل على التفكير والتخيل واإلبداع ،وتقديم التربية العقلية
أ
للطفل وعدم شغل ذهنه بتوافه المور ،وتعليمه كيف يفكر
بطريقة ايجابية ذكية ،إرشاده إلى طرق تنمية تفكيره اإلبداعي،
وتوسيع ذاكرته وإدراكه ووعيه بواقعه المحيط به.
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أ
لإليمان ،في غير حاجة إلى حجة او برهان ،ثم يدلنا على
الطريقة في ترسيخ العقيدة ،فيقول :والطريق إلى تقويته يكون
آ
بالنشغال بتالوة القران وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه
ويشتغل بالعبادات ،فال يزال اعتقاده يزداد ً
رسوخا بما يقرع
آ
أ
سمعه من ادلة القران وحججه وبما يرد عليه من الشواهد
أ
أ
الحاديث وفوائدها وبما يستطيع عليه من انوار العبادات
ووظائ فها)(الطحان ،2006،ص.)324
أ
وتقوم التربية الروحية على ثالث امور هي العقيدة
أ
والعبادة والمعاملة ،فتبنى العقيدة على اليمان باهلل ومالئك ته
آ
وك تبه ورسله واليوم الخر بالقدر خيره وشره ،وهذا يغرس في
الطفل بعض الصفات اإلنسانية والجتماعية ،كاإليثار
والتضحية والمحبة والرحمة والشفقة والتعاون والتقوى.
أ
اما العبادة فتتمثل في تربية الطفل وتعويده القيام بها
أ
كاداء الصالة في وقتها ،تعويده على الصدقة من مصروفه
أ
الخاص ،وصيام بعض ايام رمضان.
آ
أ
اما المعامالت فتشمل التزامه ببعض الداب
أ
الجتماعية كزيارة القارب واحترام الجار ،وتعلم الطفل هذه
أ
أ
المور دون تعنيف ول عقاب حتى يحب ادائها" ،فالطفولة
ليست مرحلة تكليف وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد
ً
فعال ً
عجيبا في
للوصول إلى مرحلة التكليف ،وعبادة هللا تفعل
نفس الطفل ،تشعره بالتصال باهلل عز وجل وتهدئ من ثورات
نفسه وتلجم انفعالته ،جاء في كيفية تعليم الصالة عن النبي
(صل هللا عليه وسلم) قال(:علموا الصبي الصالة ابن سبع
أ
سنين ،واضربوه عليها ابن عشر) (ابو داود)" (الطحان،
2006ص.)327
وتتحقق التربية الروحية للطفل بما يلي(يالجن،
 ،2003ص :)77-76
 تكوين الشعور لدى الناشئين بحاجتهم إلى هللاباستمرار في السراء والضراء.
أ
 تكوين الوعي الكامل باهمية الحياة الروحيةوضرورتها للحياة اإلنسانية.
 تطهير النفس وتزكيتها من جميع الرذائل والنياتوالغايات السيئة.
أ
 تحليه النفس وتزكيتها بالفضائل ومكارم الخالق. تنشئة النفس على عبادة هللا برغبة كاملة وإخالصتام.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 تدريبهم على ذكر هللا على كل نعمة بعد تبصرهمبها وإشعارهم بقيمتها.
 تدريبهم على الرياضة الروحية وعلى الحوارأ
التعبدي بالساليب التربوية.
أ
أ
ومن الساليب التي تعين السرة على ربط الطفل
أ
باهلل؛ تعويده الصالة في وقتها جماعة في المسجد واداء بعض
أ
النوافل بطريقة جماعية ،من صالة وصيام في البيت واذكار
آ
الصباح والمساء ،وورد القران والحديث كل يوم ،وقراءة سورة
أ
الكهف يوم الجمعة ،كما ل ندعو السرة إلى التضييق على
الطفل وإجباره على العبادة وتحميله ما ل يطيق ،بل تحبيبه
أ
فيها وتعويده عليها حتى يشب على ادائها فتصير جزء منه هو
أ
أ
أ
جزء منها اذا لم يؤديها احس بالضيق ،فال تطيب نفسه ول يهنا
أ
أ أ
باله إل بادائها ول يكون ذلك إل إذا اتبعت السرة اسلوب
أ
أ أ
المكافئة اول المر ،كما يقول مقداد يالجن":ينبغي على السرة
أ أ
ان تبدا هذه التربية بالتعليم والممارسة ًمعا ابتداء من المرحلة
أ
البتدائية ،وذلك بتعليم الصالة واداء الصالة بالترغيب
والتشجيع دون استخدام القوة والقهر والضرب ول يعاقب إذا
أ
ً
ً
أ
ترك اداء بعض العبادات شيائ فشيائ حتى إذا ما اعتاد اداءها
أ
أ
أ
ونشا عليها فال يصعب عليه اداؤها عند البلوغ او عندما يكلف
بالواجبات(يالجن( ،دت) ،ص .)242
 -4التربية االخالقية :إن الوصول إلى الخلق الحسن
هو الغرض الحقيقي للتربية "وحسن الخلق زينة اإلنسان ،وهي
أ
ً
محبوبا في المجتمع ،وهي من اسباب سعادة
التي تجعله
أ
آ
اإلنسان في هذه الحياة ولدخوله الجنة في الخرة وسوء الخالق
آ
أ
من اسباب شقاوة اإلنسان ودخوله النار في الخرة"(يالجن،
 ،2003ص .)77
أ
أ
وإن الخالق التي ينشا عليها الطفل هي التي يرها كل
يوم في سلوك الوالدين ،وتنطبع عليه بشكل تلقائي ،فالطفل
كما هو معلوم يولد على الفطرة ،والوالدان هما المسؤولن عن
أ
توجيه هذه الفطرة إلى بر المان ،من النقش الحسن والبناء
أ
آ
أ
الخالقي القويم ،فيلقن الطفل الداب الخالقية من تحية
أ
أ
واحترام الوالدين وطاعتهما ،والدب مع الخوة ،وتوقير
أ
أ
الكبير ،ورافة بالجار والقريب ،وتطهير قلبه من الخالق
أ
الذميمة كالغيرة ،والحسد ،والحقد ،وزرع الخالق الحسنة؛
أ
من صدق ،وامانة ،وحب الخير للناس ،والوفاء بالوعد وغيرها
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أ
آ
والضبط وتعلم الداب الجتماعية والدوار الجتماعية وتكوين
أ
الضمير الجتماعي لديه ،وتظهر التربية الجتماعية في اربعة
أ
اشكال هي كالتالي (علواني ،2001 ،ص:)156
 اك تساب السلوك المرغوب فيه مثل مهارات القراءة،والحساب ،والتزان الجتماعي ،والتحدث بثقة دون قلق.
 اك تساب القيم المقبولة ثقافيا مثل اإلخالص،أ
اإليثار ،النظافة ،المانة ،الضمير الحي ،الثقة الطموح.
 الك ف عن السلوك غير المرغوب فيه مثل الطبيعةالعدوانية ،التواكلية ،البكاء ،الغضب ،التبول.
 الك ف عن القيم المرفوضة مثل الكراهية ،الكسل،النرجسية ،الكذب الغش ،والخداع".
أ أ
كما ينبغي على السرة ان تعمل على غرس النتماء
القومي في نفس الطفل من حب الوطن والعتزاز بقوميته
أ
أ
العربية اإلسالمية حتى ل ينشا الطفل محبطا منهزما ،بل ينشا
أ
معتزا بتراثه وماضيه ،ومن اساسيات تربية الطفل قوميا؛ ربط
أ
آ
الماثر القومية بالعمال واإلنجازات الحضارية بشكل إيجابي،
أ
أ أ
أ
أ
اي بشكل يدفع الجيال إلى إنجازات اكبر ،التاكيد ان القومية
أ
أ
أ
أ
ل شان لها ما لم يكن الفراد المنتمون إليها اصحاب شان وتميز.

أ
آ
من الداب الخالقية ،التي تزكي النفس وترتقي بها إلى بناء
أ
شخصية سوية معتدلة خالية من المراض النفسية بعيدة عن
أ
لغو الكالم وفحشه ،لكي نرسخ في نفس الطفل الخالق
أ
الحسنة منذ الصغر ،لكي نرسخ في نفس الطفل الخالق
الحسنة منذ الصغر ينبغي" أان يكرم على الخلق الجميل ويجازى
أ
عليه بما يفرح به ،ويمدح بين اظهر الناس"
أ
(الطحان،2006،ص ،)341من اجل تعزيز السلوك الحسن
في نفسه.
أ
أ
وتتحقق التربية الخالقية بالمور التالية (يالجن،
 ،2003ص:)78
أ
 تكوين الحب للفضائل وحسن الخالق ثم تكوينالكراهية ،والنفور ،والشمئزاز من الرذائل ،والشرور والجرائم.
أ
 تنشئة الصغار على ممارسة الفضائل الخالقيةآ
والداب الجتماعية الحسنة.
 تدريب الناشئين على تطهير النفوس من الرذائلوالنيات السيئة.
أ
 تحلية النفس بالفضائل ومكارم الخالق من حيثالظاهر والباطن ،من خالل القدوة الحسنة والسلوك الحسن.
 تبصيره بطريقة تحكيم العقل وتحكمه في النوازعأ
أ
البشرية ،وذلك ان التبصر بالحقائق الخالقية وقيمها المختلفة
ل يك ف ،يستطيع المرء تحكيم العقل وتحكمه في سلوكه إذ ل
بد لتحقيق ذلك من تطبيق المبادئ التربوية.

 -6التربية النفسية :التربية النفسية هي" تربية الطفل
منذ أان يعقل على الج أراة ،والصراحة ،والشجاعة ،والشعور
آ
بالكمال ،وحب الخير لالخرين ،والنضباط عند الغضب
والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على اإلطالق ،وهدفها
تكوين شخصية الطفل وتكاملها واتزانها؛ حتى يستطيع إذا بلغ
أ
أ
سن التكليف ،ان يقوم بالواجبات المكلف بها على احسن وجه
أ
وانبل معنى (ناصح علوان( ،دت) ،ص.)299
أ
ويعمل الوالدان على تربية الطفل منذ نعومة اظافره
أ
على الجراة واإلقدام والحياء من هللا والناس ،ويحررانه من
الضطرابات النفسية ،كالخجل ،والخوف ،والنطواء،
أ
والشعور بالنقص ،وامراض القلوب من؛ حسد ،وبغض،
أ
وحرص ،وكبر؛ حتى تنشا نفسه طاهرة عفيفة تقودها النفس
أ
أ
المطمئنة بعيدة عن قيادة الهوى او إغراء الشيطان او النفس
أ
المارة بالسوء.
أ
"فالنفس إذا سكنت تحت المر وزينها الضطراب
بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة ،وإذا لم يتم
سكونها صارت مدافعة للنفس الشهوانية سميت النفس

 -5التربية االجتماعية :التربية الجتماعية للطفل
تعني" تنشئة الطفل تنشئة تك فل له الندماج مع عادات وتقاليد
وطبيعة مجتمعه ،وتضمن التكيف مع ظروفه وتهيئته ليكون
أ
من عوامل تقدم هذا المجتمع وتطوره نحو الفضل (علواني،
 ،2001ص.)155
أ
او هي "ظاهرة سلوكية وجدانية التي تربي الطفل على
آ
أ
اداء الحقوق ،والتزام الداب ،والرقابة الجتماعية ،والتزان
آ
العقلي ،وحسن السياسة والتعامل مع الخرين ،ومن الثابت
أ
تجربة وواقعا ان سالمة المجتمع وقوته وتباينه وتماسكه
أ
مرتبطان بسالمة افراده وإعدادهم" (ناصح علوان( ،دت) ،ص
.)357
أ
أ
والتربية الجتماعية تبدا من السرة من خالل سهر
أ
الوالدين على ان يسلك الطفل السلوك السليم بالتوجيه
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أ
أ
بين الجنسين دون ربط الشان الفردي بجنس الفرد ،اي دون
آ
انتقاص من جنس عن اخر ،ويجب عالج مواقف العبث
الجنسي بحكمة وصرف الطفل وتحويل نشاطه إلى نشاط بناء
آ
اخر ،كاللعب والجري وكذلك تدريب الطفل على ضبط النفس
خلقيا(علواني،2001 ،ص .) 292-291
أ
إن اول ما يربى عليه الطفل في سن مبكرة تعريفه
أ
باعضائه التناسلية وعدم المبالغة في ذلك ،وتوعيته بضرورة
أ
سترها امام الناس ،وعدم النظر إلى عورتهم ،وتعليمه الستئذان
أ
عند الدخول عليهم" وتعليم الطفل وتوعيته ومصارحته منذ ان
يعقل القضايا التي تتعلق بالجنس وترتبط بالغرائز وتتصل
أ
بالزواج حتى إذا شب الطفل وترعرع وتفهم امور الحياة عرف ما
يحل وعرف ما يحرم ،أواصبح السلوك اإلسالمي المتميز ً
خلقا
وعادة فال يجري وراء شهوة ول يتخبط في طريق انحالل
المجتمع"(ناصح علوان( ،دت)  ،ص.)499
أ
"لشك ان مجتمعاتنا تخلو من ثقافة جنسية صريحة،
وبالتالي فإنها تخلو من تربية جنسية صريحة ،وما تحفل به
أ أ
أ
بعض مناهجنا الدينية او العلمية او الدبية من دراسات
ونصوص حول الجنس ل تشكل تربية بمعنى الكلمة ،إنما هي
آ
اليات الجنس والتناسل والوراثة في الجانب العلمي،
وتشريعات الزواج والبلوغ في الجانب الديني ،وبعض
أ
أ
الجماليات المقننة في الجانب الدبي ،اما الغرب فهو من بداية
القرن العشرين يطور مناهج خاصة في هذا المجال ،ونحن هنا
أ
أ
ل ندعو إلى تطبيق هذه المناهج إنما نود ان نبين ضرورة ان
يكون قرارنا بهذا الصدد علميا وواقعيا ،فمع هذا الهتمام
أ
أ
المتخصص في الغرب ،فإن لالمر مثالبه الجمة التي نشات
بسبب تطبيق التربية الجنسية ،مثل :تفشي العالقات الجنسية
أ
الحرة بين طلبة المدارس في اعمار مبكرة جدا ،لذلك فإن
التربية الجنسية بقدر ما هي ضرورية بقدر ما هي دقيقة وخطيرة
أ
ايضا"(علواني ،2001 ،ص .)260
التربية الجنسية في المجتمعات متباينة بين اإلفراط
والتفريط ،ففي الدول الغربية تم تناولها بإسهاب وإشاعتها بين
أ
الطالب حتى صارت شيائ متداول وعاديا ،اما في الدول العربية
مثال فتم تناولها بتك تم وتخوف كبيرين ومنع اإلفاضة فيها حتى
أ
بطريقة علمية ،رغم ان لدينا تراث إسالمي يحث على ضرورة

أ
اللوامة ،فإذا تركت العتراض واذعنت لمقتضى الشهوات
أ
ودواعي الشيطان سميت النفس المارة بالسوء.
أ
وكل من استولت عليه النفس صار اسيرا في حب
شهواتها محصور هواها ،مقهورا مغلول زمامه في يدها ،تجره
حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد شعار هذه الفئة ﴿ َف ِإ َذا

ۡ
َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ ُ
ٓ ُ َ ََ
ّلل كذِّك ِّرك ۡم َءابَا َءك ۡم أ ۡو أش َّد ذِّك ٗرا
قضيتم منَٰسِّككم فٱذكروا ٱ
ُّ ۡ َ َ َ َُ
ُ ُ
ٓ
َ ۡ َ ََٰ
َ
اس َمن َيقول َر َّبنَا َءات ِّنَا ِِّف ٱدلنيا وما لۥ ِِّف ٱٓأۡلخِّرة ِّ مِّن خلق
ف ِّم َن ٱنلَّ ِّ

{ ﴾٢٠٠البقرة( }200 :الطحان ،2006،ص .)72
أ
يتم ترويض نفس الطفل على قمع الشهوات ،واول
شهوة تظهر في الطفل هي شهوة حب الطعام والغيرة من
آ
أ
اقرانه ،فيتعلم حب الخرين والبتعاد عن الشبع حتى ل تنمو
فيه غريزة إتباع الهوى دون قيد أاو شرط ،كما يفضل شغله أبامور
أ
أ
اخرى ك قول الحق ونصر المظلوم ،فينشا على الصراحة التامة
والج أراة الكاملة ،ضمن حدود أالدب والحترام ومراعاة شعور
آ
أ
الخرين ،وإنزال الناس منازلهم ،وإل فإن الجراة ستنقلب إلى
أ
وقاحة والصراحة إلى قلة ادب.
أ
وعلينا ان نميز بين الحياء والخجل للفرق الواضح
بينهما فالخجل هو؛ انكماش الطفل وانطواؤه وتجافيه عن
آ
أ
مالقاة الخرين ،اما الحياء فهو؛ التزام الطفل مناهج الفضيلة
أ
أ
وادب اإلسالم فليس من الخجل في شيء ان نعود الولد منذ
أ
نشاته على الستحياء من اقتراف المنكر ،وارتكاب المعصية
وليس من الخجل في شيء حين نعود الطفل على توقير الكبير
أ
أ أ
وغض البصر عن المحرمات ،وك ف الذن ان تسترق سرا او
تكشف خبثا.
 -7التربية الجنسية :التربية الجنسية هي تعليم الطفل
أ
المور المتعلقة بتناسل الجنس البشري وكيفية المحافظة عليه،
أ
أ
وان ذلك يكون على مراحل؛ لن الطفل الصغير ل يستوعب
أ
هذه المور وهو صغير ،لكون "الطاقة الجنسية عنده في حالة
أ
كمون ،ول يجب القلق عند اك تشاف الوليد لعضائه التناسلية
أ
في مرحلة الرضاعة ،اما في الطفولة المبكرة فينبغي على
أ
الوالدين والمربين مراعاة العديد من المور منها تعريف الطفل
ً أ
أ
أ
وضمنيا العضاء التناسلية بشكل طبيعي
باسماء اجزاء الجسم
وصريح ،مع اإلشارة إلى التحفظ الجتماعي على هذه التسميات
أ
من باب قواعد الدب الجتماعي ،كذلك ينبغي اإلجابة على
أ
أ
اسئلة الطفل دون إفراط او تفريط ،وتعريف الطفل بالفروق
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أ
يجب على البوين فرض الحترام المتبادل بينهما ،بحيث
أ
يعطيا ذلك النموذج والقدوة في التعامل مع البناء وتدعيم
المحبة بينهما ،وإشاعة روح التقدير والحترام لفرض الحترام
أ
أ
أ
أ
بينهم وان يحرص البوان وبالخص الب على خلق جو يسوده
أ
والمان والحبً ،
بعيدا عن المجون والفجور وفساد
اإليمان
أ
أ
الخالق الذي يبعث على فساد البناء وانحرافهم ،فإذا كانت
أ
أ
أ
الم مدرسة فينبغي ان يكون الب ذلك الجدار المتين والحصن
أ
أ
المين على السرة يجد كل فرد فيه الحماية ،والسند في حالة
اضطراب الظروف الجتماعية.
أ
وتتحقق التربية بالقدوة بمراعاة المور التالية (دمحم
خليل بيومي ،999 ،ص:)199
 إعطاء المثل والقدوة في اليجابية والتضامنأ
الجتماعي ،والمشاركة الوجدانية وإشراك ابنائهم تدرجيا في
القيام ببعض هذه الممارسات اليجابية بما تسمح به قدراتهم،
ومستوياتهم العمرية.
أ
 إتاحة الفرص لبنائهم التي تتيح لهم الستقاللية،وتحمل المسؤوليات الجتماعية.
أ
 تنمية الغيرية واإليثار ،ومحاربة النانية والتمركزحول الذات.
 تدعيم العالقات الجتماعية من خالل التزاور معآ
الخرين والتفاعل الجتماعي واللعب الجمعي ،وإذكاء روح
الفريق بينهم.
أ
أ أ
أ
ولقد اكدت الدراسات على ان اسلوب القدوة من اهم
أ
أ
أ
الساليب التربوية واك ثرها تاثيرا على سلوك الطفل في الوسط
أ
أ
أ
أ أ
ً
احتكاكا
السري خاصة من البوين فهما اك ثر افراد السرة
بالطفل ،و تبقى بصماتهما راسخة فيه مدى الحياة ،يك تسب
صفاتهما؛ الخلقية ،والنفسية والعادات؛ فالوالدين هما القدوة
أ
أ
أ
الولى للطفل في ك ثير من الحيان ،وعليهما ان يعدا نفسيهما
أ
مؤسسة تربوية ،والمدرسة الولى التي يتكون فيها الطفل
ً
واجتماعياً ،
ً
وعقلياً ،
جسمياً ،
ً
وعاطفيا ،فلهما
ودينيا،
وخلقيا،
أ
أ
الدور التربوي ال كبر في تربيته إذا كانت السرة نووية ،فالطفل
أ
أ
أ
أ أ
ياخذ التربية من امه وابيه فقط ،او المربية او الحاضنة ،إذا
أ
أ
أ
كانت الم تعمل خارج المنزل ،اما إذا كانت السرة ممتدة فقد
يتدخل في تربيته بعض المقربين كالجد والجدة ،والعم
والعمة ،والذين بفضلهم يتعلم وعن طريقهم يك تسب بعض
أ
السلوكيات والعادات السرية.

تعليم الطفل وتوعيته ومصارحته مبكرا بالبلوغ الجنسي
آ
والنضج ،والستنان عند الدخول على الخرين وغيرها.
للتربية ميادين ك ثيرة ومتعددة تستطيع من خاللها
أ
السرة تنشئة الطفل تنشئة متكاملة تستجيب لحاجاته وتحد
من مشكالته وتكون ً
فردا ً
صالحا ذا شخصية متزنة وذلك من
خالل التربية الجسمية ،والصحية ،والعقلية ،والجتماعية،
أ
والنفسية ،والخالقية والروحية ،والجنسية.
أ أ
رابعا -اساليب تربية الطفل :من اهم اساليب تربية
أ
الطفل في السرة وفق المنظور اإلسالمي ما يلي:
 -1التربية بالقدوة :التربية بالقدوة الحسنة أافضل طرق
أ
أ
واساليب التربية وخاصة في المراحل الولى من عمر الطفل،
أ أ أ ً
أ
"والقدوة في هذه المرحلة من الم والب اول وجميع افراد
أ
أ
أالسرة ً
ثانيا ،والواقع ان قدرة الطفل على اللتقاط اكبر مما نظن
أ
أ
عادة ،ومن المعلوم ان تقليد اللغة ياتي بعد التقاطها ،والتقاط
أ أ
أ
أ
انماط السلوك المتعارف بين افراد السرة اسهل من التقاط
أ
أ
مفردات اللغة ،وإن ترسيخ مبدا الشورى والتعاون ومبدا قوامة
أ
الرجل في السرة واحترام الصغير للكبير وعطف الكبير على
أ
أ
الصغير احسن النماط السلوكية التي يلتقطها الطفل في هذه
أ
وينشا ً
وفقا لها ،فالطفل الذي يعيش منذ نعومة
المرحلة،
أ
أ
أ
اظفاره في اسرة القوامة فيها للرجل تترسخ في نفسه مكانة الب
أ
الصحيحة في السرة والطفل الذي يرى والديه يتشاوران
أ
أ
ويستثيران اولدهما يترعرع ويشب على مبدا الشورى في الحياة
أ
الجتماعية(احمد الشنتوت ،1999 ،ص .)30-29
أ
وفي مرحلة الطفولة يكون الطفل "شديد التعلق بامه
أ
أ
وابيه ،وهو اشد تعلقا بالشخص الذي يتخذ موقفا إيجابيا فعال
في حياته ،فال يقتصر دوره على مجرد الستجابة لحاجات
أ أ
الطفل؛ وإنما ياخذ ايضا المبادرة في استثارته اجتماعيا
وانفعاليا ومعرفيا ،وذلك بالبقاء دائما على اتصال به يحضنه،
ويعانقه ،ويتحدث معه ،ويالعبه ويداعبه ،ويشترك معه في
أ
العابه ،وباختصار يكون معه عنصر اطمئنان
أ
وامان"(الطحان 2006،ص .)309-308
وفي هذه المرحلة ك ً
ثيرا ما يقلد الطفل والديه لحركاتهما
ً
أ
دون وعي لما يفعله ،فمثال نجده يقلد اباه في الوضوء والصالة،
أ
أ أ
وحتى في المور الضارة كالتدخين ،فيجب على الب ان يحتاط
أ أ
أ
عند إقدامه على فعل مشين ان يتجنبه على القل امام طفله كما
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

92

اجملدل  18العدد 2021-01-

أأساليب تربية الطفل يف ا ألرسة من منظور الإسالم

ايمسينة كتفي

أ
قوله إن الحكايات عن العلماء ومحاسنهم احب إلي من ك ثير
أ آ
ُ َ َ
من الفقه؛ لنها اداب القوم والشاهد في ذلك قوله ﴿ أ ْو ٰٓلئِّك

أ
أ
 -2التربية بالتعويد والممارسة :وهي ان يجتهد البوان
آ
في تعويد الطفل وتلقينه الداب الجتماعية من خالل التربية
أ أ أ
والمراقبة الدائمة له وتوجيهه إذا اخطا؛ "لن اعتياد فعل
أ
الشيء ،او قوله عن طريق التكرار ،يحول إلى ما يقرب من
الصفات الشخصية لإلنسان بعد اعتياد الشيء ولو كان صعب
أ
أ
المنال وقد قال الشاعر :تعود صالح الخالق إني رايت المرء
أ
يالف ما استعادا

َ َ
ۡ ُ
َّ ُ َ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
َّ َ َ
سلك ۡم َعل ۡيهِّ أ ۡج ًراۖ إِّن ه َو
ِّين ه َدى ٱّللۖ فبِّهدىهم ٱقتدِّه قل َل أ
ٱَّل
َّ
ۡ
ۡ
أ
َ
إَِّل ذِّك َر َٰى ل ِّل َعَٰل ِّم َي [ ﴾ ٩٠النعام ( "]90الطحان ،2006 ،ص

)320
أ
"ومن أالمور المفيدة ً
جدا في هذا المجال ان يستفيد
ً ً
قدرا هائال من القصص
المربي من ك تب التراجم ،فإن فيها
الحقيقية الغنية بكل ما نحتاج إليه في تربية الطفل وخاصة
غزوات الرسول (صل هللا عليه وسلم) وتراجم الصحابة
أ
(رضوان هللا عليهم) والبطال والقادة ،وقد كان سلفنا الصالح
(رضوان هللا عليهم) يجعلون من غزوات الرسول (صل هللا عليه
أ
وسلم) وسراياه مادة عظيمة لتربية اطفالهم ،فعن إسماعيل
أ
ابن دمحم بن سعد قال :كان ابي يعلمنا مغازي رسول هللا (صل
آ
هللا عليه وسلم) ويعدها علينا ،وسراياه ويقول(:يا بني هذه ماثر
آ
ابائكم فال تضيعوا ذكرها) ،وعن علي بن الحسين يقول(:كنا
نعلم مغازي النبي (صل هللا عليه وسلم) وسراياه كما نعلم
أ
آ أ
السورة من القران) ،اما افتعال القصص فليس له التاثير نفسه،
أ أ
لن الولى يسندها تحققها في الواقع وليس مجرد تخيالت"( بن
شاكر الشريف ، ،2006 ،ص .)46
أ
اما إذا كانت القصص خيالية فينبغي اختيار القصص
أ
الهادفة التي ترسخ الخالق والقيم الجتماعية ،كالصدق
أ
والمانة والشجاعة واإلقدام والعطف على الفقراء والمساكين،
أ
من اجل تنمية الضمير الخلقي لدى الطفل ،الذي يتعلم
أ
أ
أ
المعايير الخالقية من ابطال القصص ويتاثر بهم ويحاول
أ أ أ أ
تجسيدها في الواقع ،ويقرا له الب او الم بصوت عال حتى
يعتاد على اإلصغاء.
"وإن القراءة للطفل في سن مبكرة ستجعل الصغير
أ
أ
ينتبه إلى ثالثية :هو والقارئ ،والك تاب ،إلى ان يستطيع ان
يعتمد على نفسه في قراءته ،ويتوق لذلك ويتشوق إليه ،وذلك
أ
يعنينا من دون شك على اإلسراع في تعليمه القراءة ،اي ما
أ
يحب ويتمنى ان يحققه في سن مبكرة؛ ولهذا ظهر لون من
أ
أ
الك تب لطفال ما قبل السنة الولى من العمر والثانية والثالثة
بجانب تلك التي يتداولونها في دار الحضانة والرياض ،وقبل
أ
ان يتعلموا قراءة الكلمات والحروف"(يوسف ،2001 .ص-77
.)78

لذلك كان تحويل السلوك المطلوب إلى عادة من
الوسائل المهمة في التربية ،وهذا يحتاج إلى إصرار من المربى
على تحويل السلوك المرغوب فيه إلى عادة ،فيكرره ك ً
ثيرا،
ويتابع ذلك متابعة شديدة ،ثم بعد فترة يصير ذلك عادة لدى
أ
الطفل يفعله عند حدوث دواعيه ،من غير ان يطلب ذلك منه،
ً
فالمسلم الذي تعود مثال على قول (الحمد هلل) بعد العطس ،لو
أ
جاءه العطاس وهو مستغرق التفكير في امر سيطر عليه ،فإنه
أ
يقول الحمد هلل بعد العطاس-العطس -وإن كان غير منتبه ،لنه
صار عادة له ،وهكذا ...ولذلك جاء في الحديث(الخير عادة،
أ
والشر لجاجة ،من يرد هللا به َ
خيرا يفقه في الدين) (اخرجه ابن
حيان في صحيح)" (بن شاكر الشريف ،2006 ،ص .) 51
أ
أ أ
ان اسلوب التربية بالتعويد والممارسة من الساليب
أ
أ
التربوية الهامة واك ثرها تاثيرا على سلوك الطفل من خالل
تعويده على ممارسة جملة من السلوكيات والتي تنطبع في
حياته فيما بعد وتصير سلوكا تابعا له.
أ
أ
لقد اثار هذا السلوب اهتمام ك ثير من العلماء
والمفكرين في عدد من الدراسات العلمية التي نادت إلى انتهاج
أ
آ
أ
الباء له كاسلوب في التربية الصحيحة ،حيث يتم تربية ابناء
أ
متوافقين نفسيا واجتماعيا؛ إل ان تجسيده في الواقع يتطلب
أ
نوعا من الفن والمهارة والصبر ،واستعمال مثل هذا السلوب
آ
ما هو إل دليل على وعي الباء ومستواهم الثقافي ،وثمرة تحسن
آ
المستوي العلمي لدور الباء في المجتمع.
آ
 -2التربية بالقصة والموعظة" :استخدم القران الكريم
ً
استخداما ً
واسعا في تثبيت القيم اإليمانية وترسيخها،
القصة
أ
وتعميقها في نفوس المؤمنين ،ونستطيع ان نبسط قصص
أ
آ
القران كما نستطيع ان نؤلف للطفل قصصا مناسبة تؤكد على
الفضائل ،والمشاعر النظيفة ،والمواقف الطيبة التي نريد
أ
تثبيتها وتوجيه الطفل إليها ،ويروى عن ابي حنيفة-رحمه هللا-
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أ
كما يفضل ان يشجع الطفل على القراءة والمطالعة إذا
أ أ
كان يستطيع القراءة لوحده ويسمع الب والم قراءته؛ مما يبث
الثقة في نفسه ويقدم تلخيص العبر والعظات عن القصة التي
أ
أ
قراها ،ومن خالله نك تشف مدى سعته وفهمه لما قرا من وراء
تلخيصه .ويفضل غرس حب القراءة في نفس الطفل كحب
الحلوى واللباس الجديد ،فيولد في نفسه دافع ذاتي شغوف
بالقراءة واإلطالع وحب العلم ،وينبغي تزويده بمك تبة صغيرة
أ
تحتوي ك تب ك ثيرة مخصصة لالطفال حتى يتيسر له فهمها.
آ
أ
"القراءة ذات اهمية كبرى إذا استطاع الباء والمربون
أ
أ
أ
أ
ان يعودوا الطفال عليها ،لنها الوسيلة الكبرى لتلقى الوان
أ
أ
الثقافة في مرحلة التاسيس المعرفي ،ومن المتعارف عليه بان
القراءة عملية عقلية ،تشمل تفسير الحروف المك توبة ،وربطها
بالمعاني ،وتفسير تلك المعاني وفقا لخبرات القارئ
أ
الشخصية...وهذه الطريقة تربي في الطفال القدرة على
أ
الستقالل بالقراءة ،والعتماد على النفس والستمتاع بالحداث
أ
والقصص ،وتساعدهم في ك ثير من الحيان على حل
أ
أ
المشكالت ،وتهذيب مقاييس التذوق الدبي ،كما انها تسهم
أ
في اإلعداد العلمي لالطفال ،والتوافق الجتماعي والشخصي
والنفسي لهم"(خليل جمعة ،2005 ،ص.)321-320
أ
أ
لقد اكد ك ثير من التربويين والعلماء على فعالية اسلوب
أ
التربية بالقصة والموعظة وتاثيرها على سلوك الطفل ،حيث
أ
أ
تترك القصة اثرا على افعال الطفل وتصرفاته من حيث ل يدري،
كما يفضل بعض المفكرين تشجيع الطفل على الستماع
للقصص عند القراءة له وتعويده على المطالعة ،إذا كان
أ
أ
يستطيع القراءة لوحده ،ويسمع الب والم قراءته؛ مما يبث
الثقة في نفسه ويقدم تلخيص العبر والعظات عن القصة التي
أ
أ أ
قراها او سمعها ،حيث نك تشف مدى سعة فهمه لما قرا ،وكما
يفضل غرس حب القراءة في نفس الطفل ،كحب الحلوى
ً
واللباس الجديد ،فيولد في نفسه ً
دافعا ً
وشغوفا بالقراءة
ذاتيا
والطالع وحب العلم.
 -4التربية بالثواب والترغيب :إن الطفل أيتاثر ك ً
ثيرا
أ
بالترغيب والثواب الذي يناله من السرة على فعل ما ،فهو
ً
أ
عمال ولو كان ً
بسيطا ،فنراه
يحب للثناء ،ويرغب فيه متى انجز
أ
" في حاجة إلى الثواب لحظة إقدامه على فعل او قول ما يراد
أ
منه ،وذلك لضعف إرادته امام المغريات ،ولضعف قوته عن
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الحتمال؛ لذلك هو في حاجة إلى ما يحمله على التمسك
والتجلد واإلقدام.
آ
وتتعدد كيفية اإلثابة ما بين معنوي واخر مادي،
آ
أ
وكالهما مطلوب ،ول يغني احدهما عن الخر خاصة في هذه
أ
أ
المرحلة ،وينبغي على المربي إذا وعد بثواب او جائزة ان يوفي
بما وعد من الثواب ،فإن إخالف الوعد فيه ضرر كبير على
أ
أ
الطفل ،من جهة انه ل يثق في وعد المربي ،ومن جهة التاثير
أّ
السيئ في اإلقتداء به ،ومما يعين المربي على الوفاء ال يعد بما
أ
أ
ل يمكن تحقيقه في الواقع ،او يصعب تحقيقه كما ل يعد بامر
أ
كبير ل يتناسب مع المطلوب كالوعد بمبلغ مالي ضخم ،او
ً
القيام برحلة بالطائرة مثال؛ مما يجعله يتقاعس عن الوفاء"(بن
شاكر الشريف ، ،2006 ،ص .)57
أ
كما ينبغي ان ل نبالغ في الثواب والمكافئة حتى يتمرد
أ
أ
الطفل ،ويصبح يؤدي ابسط المور بالمقابل دائما؛ فيصبح
أ
آ
أ
نفعي ل يحب الخير لالخرين ،ويقوم بمعظم العمال من اجل
أ أ
أ
أ
أ
الحصول على الثواب او المكافاة" ،لن الثواب ايضا من اخطر
أ
المور المؤثرة على بنية الفرد ،وإذ نشوه فكرته فيتحول إلى نوع
من اإلفساد وخلخلة البنية اإلنسانية ،سواء من حيث التفكير
أ
او السلوك ،إذ إنه عندما يقدم ويطبق بشكل غير مسئول
أ
وخارج اعتباراته ،يورث الفرد اخالقا وطباعا تقلل من فاعليته
كعنصر في المجتمع ،بل وتحد من إحساسه بالنتماء إلى
المجتمع ،وتقضى على روح التعاون والمسؤولية لديه فعمل
أ
الخير هو خدمة شخصية من الفرد لشخصه بالدرجة الولى،
آ
وليس مجرد تفضل على الخرين ،وما نشعر به من نكران
آ
آ
للجميل عند الخرين ل يدل على مساوئ الخرين ،إنما يدل
أ
على الفهم الخاطئ والقناعة غير المك تملة ،إنه دللة على ان ما
أ
نقوم به من اعمال (الخير) يدخل في إطار المقايضة ،وليس
أ
الفضل واإلحسان ،حتى إذا كانت المكافاة ليست من جنس
أ
أ
أ
العمل او مستواه لن طلب التقدير ايضا فيه نوع من المقايضة.
آ
أ
اما الثواب في الخرة فقد يصبح مادة للتجارة في الدنيا،
أ
على نحو ما عرف بصكوك الغفران مثال في اوربا ،فباسمه قد
تجرى عمليات تحايل واستغالل وإفساد واسعة النطاق ،وذلك
أ
أ
من خالل تاويالت وتفسيرات مغرضة لناس مغرضين يعرفون
أ
كيف يستثمرون هذا المر بطريقة تدر عليهم الفوائد حتى لو
أ
اضرت بالمجتمع «(علواني ،2001 ،ص.)135-134
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أ
بغير ما في ضميرهً ،
خوفا من انبساط اليدي بالقهر عليه وعلمه
المكر والخديعة لذلك وصارت له في هذه عادة ً
وخلقا ،وفسدت
معاني اإلنسانية التي له من حيث الجتماع والتمدن...فينبغي
أ
للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ان ل يستبد عليهم في
أ
أ
التاديب وينبغي للمربي ان يتدرج في عقوبة الطفل فتكون لديه
عقوبات متعددة ،ليست على منوال واحد في الشدة،
فيستخدم منها في كل موقف ما يناسبه) (الطحان،2006،
ص.)341
أ
كما يفضل التنوع في انواع العقوبة ول نجعلها في كل
أ
أ أ
الحوال عقوبة بدنية حسية كالضرب او اساليب تحقير الولد
وجرح كرامته بسوء اللفظ والفعل ،وهو ل يؤدي إلى النتيجة
أ
المرجوة من العقاب؛ لن الهدف من العقاب ليس القصاص
ولكن الغرض التوجيه والتنبيه إلى الخلق الحسن ،وضمان
أ
عدم العودة إلى السلوك السلبي ،فنك تفي بان تكون العقوبة
لفظية باللوم والعتاب على السلوك وليس على صاحب
أ
أ أ
أ
أ
السلوك ،او كان يلجا الوالدان إلى اساليب اخرى كاإلعراض عن
الطفل ،وعدم الكالم معه لمدة من الزمن ،وعدم البشاشة في
أ
وجهه او الضحك معه واإلقبال على غيره من إخوته ،وجعل
أ
آ
العقوبة البدنية اخر حل ،مع تجنب الضرب بالعصا او السوط،
أ
أ
ونك تفي ببعض الضربات باليد على دبر الولد او على اطراف يديه
أ
او رجليه.
"تربية الطفل على الخشية والخوف من هللا وغضبه،
أ
أ
وعدم الخوف من شيء او على شيء اخر ،وتربيته على التعلق
آ
باهلل ،وطلب العون منه وحده ،والتعلق بالخرة ونعيمها
ورضوان هللا المؤدي إلى النعيم.
والخوف عند الطفل غريزة فطرية في حدود معينة ،هو
لبناء شخصية الطفل ،ووقايته من الحوادث ،والخوف غير
أ
خطا بالغ خاصة عندما ي ّ
خوف الطفل من
التخويف الذي هو
أ أ
أ
الطبيب او الشرطي او الب (الطحان ،2006 ،ص،)316
أ
أ
فيتعلم الخوف من الشخاص بدل الخوف من هللا ،وينشا فردا
خائ فا خاضعا لمن يخاف منه تابعا له ،معقدا يعاني من رهاب
أ
الخوف ،لذلك ينصح معظم المربين التغاضي عن اساليب
التربية الخاطئة مثل القسوة ،والتسلط ،والقهر ،واإلهمال،
أ
واستبدالها باساليب التربية العلمية مثل :التربية بالقدوة،
والتعويد والقصة.

أ
أ
أ
لقد اكد معظم المربين على اهمية اسلوب الثواب
أ
والترغيب في التاثير على سلوك الطفل ،ونبهوا إلى ضرورة عدم
أ
ً أ
نفعيا وانانيا يحب
المبالغة في الترغيب والمكافاة حتى ل يصبح
أ
آ
نفسه دون الخرين ،فعلى البوين حث الطفل وترغيبه في
العمل مهما كان ً
بسيطا ،وربطه ً
دائما بحب اإلنجاز لذاته
وقيمته ،وحب الخير للناس دون انتظار الجزاء منهم ،والتذكير
بالجزاء على العمل الحسن عند هللا تعالى.
أ
 -5التربية بالترهيب والعقاب :يعتمد اسلوب
الترهيب والعقاب في تربية الطفل من خالل نهيه ودفعه عما ل
ينبغي عليه فعله من السلوكيات السيئة ،وذلك من خالل
تبصيره بالسلوكيات التي ل ينبغي القيام بها ،ومعاقبته إذا لم
أ
أ
يلتزم بالوامر ،ويجب ان ل نبالغ في استعمال القسوة
والترهيب المفرط على الطفل ،حتى ل يعيش في حالة رعب
وخوف من كل شيء ،ولكن ل إفراط ول تفريط "،فإن خالف
أ
ذلك في بعض الحوال مرة واحدة فينبغي التغافل عنه ول
يهتك سره ول يكاشف ولسيما إذا ستره الطفل واجتهد في
أ
أ
إخفائه ،فإن عاد ثانية فينبغي ان يعاقب سرا ويقال له :إياك ان
تعود لمثل هذا فتفضح بين الناس ،ومع ذلك فال تستخدم معه
أ
أ
لغة التعنيف الشديد عند الخطا ،وينبغي ان يمنع من كل ما
أ
يفعله خفية ،فهو لم يخفيه إل وهو يعتقد انه قبيح ،فإذا ترك
تعود فعل القبيح ،كما يعود على المشي والحركة والرياضة حتى
آ
آ
ل يغلب عليه الكسل ،ويعلم اداب الجلوس واداب الحديث،
أ
أ
وان يحسن الستماع ،توقير من هو اكبر منه سنا بالستماع له،
أ
وان يوسع له المكان ويجلس بين يديه(بن شاكر
الشريف2006،ص .)59
أ
أ
"ول ينبغي ان تتجه همة المربي اول شيء في العقاب،
أ
إذا قرر معاقبة الطفل إلى العقاب البدني على انه العقاب
آ
المفضل ،بل هو كما قالوا اخر الدواء الكي ،والعقاب البدني
أ
في هذه السن الصغيرة غير مرغوب فيه ،وله اضرار ك ثيرة ،كما
أ
اشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث يقول (:الشدة على
أ
المتعلمين مضرة بهم ،وذلك ان إرهاق الحد في التعليم مضر
أ
أ
بالتعلم لسيما في اصاغر الولد؛ لنه من سوء الملكة ،ومن كان
أ
أ
مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين او المماليك او الخدم،
سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها
ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث ،وهو التظاهر
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أ
سالمة العالقات اإلنسانية و الجتماعية داخل السرة ،وخاصة
بين الوالدين وضرورة إخفاء حالت التوتر والصراع على الطفل،
والتربية بالقصة والموعظة ،من خالل رواية القصص الهادفة
أ
للطفل ووعظه وإرشاده من خاللها ،وترسيخ مبدا الحترام
أ
أ
المتبادل بين افراد السرة.
والتربية بالثواب والترغيب من خالل إثابة الطفل على
أ
أ
الفعال الحسنة وترغيبه في الخالق الفاضلة دون إفراط في
حجم الثواب ،والتربية بالترهيب والعقاب وذلك بترهيب
أ أ
أ
الطفل إذا اخطا وإدانة السلوك الذي اقدم عليه دون المبالغة
أ
في حجم العقاب فليس الهدف القصاص؛ بل الهدف ان يبتعد
أ
الطفل عن السلوك السلبي ويقتنع بانه عمل غير لئق حتى ل
أ
أ
يعود إلية مرة اخرى ،والبتعاد قدر اإلمكان عن اسلوب التربية
أ
بالعقاب والترهيب ،وتجنب العقاب بكل اشكاله الجسدي
واللفظي والمعنوي ،خاصة العقاب الجسدي وإن كان ولبد
فيجب التنويع في العقاب من اإلنذار والتوبيخ واإلعراض عنه
أ
بالوجه ،ول يكون العقاب الجسدي إل في الخير ،كما يقول
أ
المثل :اخر الدواء الكي ،كما يتم تقبيح السلوك وليس فاعل
أ أ
السلوك ،من اجل ان يترفع عنه الطفل ول يعود إليه مرة ثانية،
أ
ويقتنع بقبحه وضرورة البتعاد عنه ،وعن طريق هذه الساليب
يك تسب الفرد العادات والتقاليد والتجاهات والقيم السائدة في
بيئته الجتماعية التي يعيش فيها.
أ
ّإن الساليب التربوية الفعالة في تربية الطفل داخل
أ
السرة في المنظور اإلسالمي ك ثيرة ومتعددة تتراوح بين الشدة
أ
واللين ،مع الخذ بقاعدة الوسط الذهبي فال إفراط ول تفريط
أ
أ
هو السلوب المثالي المعتدل في معاملة الطفل ،اي تفادي
أ
القسوة الزائدة التي تؤدي بالبناء إلى النغالق على الذات
وتضعف شخصيتهم ،وتفادي التدليل الزائد الذي يؤدي إلى
أ
ضعف شخصيتهم ايضا ،ويجعلها غير قادرة على مواجهة الواقع
أ
بمفردهم ،وبالتالي يمكن العتماد على هذه الساليب في
التربية السليمة للطفل.

أ أ
يرى علماء التربية ان اسلوب الترهيب والعقاب من
أ
أ
أ
الساليب التي يلجا إليها المربون في حالة فشل كل الساليب
أ
التربوية الخرى ،لذلك نبهوا إلى ضرورة الحذر من التذبذب
في العقاب نتيجة عدم التفاهم بين الوالدين في إتباع طريقة
أ
محددة في التربية ،فتارة يعاقب الطفل ،و تارة اخرى يثاب على
أ
أ
أ أ
نفس السلوك ،او ان تكون الم متسامحة ك ثيرا على اخطاء
أ أ
أ
الطفل ،والب صارم يعاقبه على اتفه السباب ،و ينجم عن هذا
أ
أ
السلوب التربوي عدة اعراض مثل عدم قدرة الطفل على التمييز
أ
أ
بين الخطا و الصواب ،و ينشا على الخوف و التردد ،و ل
أ
يستطيع الحسم في المور التي تواجهه ول يمكنه التعبير عن
آ
ارائه و مشاعره لتناقضها وعدم ثباتها .
أ
أ
تلعب اساليب التربية في السرة من منظور اإلسالم
أ
أ
دورا اساسيا في تحديد سلوك الفراد ،من خالل النماذج القدوة
أ
أ
التي تقدمها للصغار ،فانماط السلوك التي تدور داخل السرة
أ
هي نماذج تؤثر سلبا وإيجابا في تربية الطفل ،إن اهم سمة تميز
أ
آ
أ
عالقة الباء بالبناء هي عالقة ابوية سلطوية ممزوجة بالحنان
آ
والعطف من طرف الباء ،غرضها فرض الطاعة والحترام ،إن
هذا النمط من التربية الذي يركز على؛ الحترام والطاعة،
والخضوع لسلطة الوالد والكبار ،يتعمم ليشمل كل رموز
أ
أ
أ
أ
أ
السلطة كان يكون ذلك معلما او مديرا او قائدا او رئيسا او غير
أ أ
ذلك ،كما ان الساليب التربوية عموما تتراوح بين التربية
بالموعظة ،التوجيه ،والمديح ،والترغيب والثواب إلى؛
أ
الترهيب والعقاب الذي قد يتعدى إلى التاديب البدني كطريقة
أ
لبناء وتقويم سلوك الطفل داخل السرة.
خاتمة
أ
أ
الطفل ليس سليل ابويه فقط بل هو سليل الساليب
أ
التربوية الفعالة المتبعة في تنشئته داخل السرة ،وما اشتملت
أ
أ
عليه من افراد محيطين به ،وما اتبعته من اساليب ووسائل في
أ
تربيته ،وهي ك ثيرة ومتعددة حيث يتدرج الطفل في اساليب
التربية بين اللين والشدة حسب المراحل العمرية ،بداية
أ
أ
بالتربية بالقدوة الحسنة ،وذلك بان يكون افراد السرة قدوة
الطفل في السلوك الحسن وفعل الخيرات ،والصدق،
أ
أ
والمانة؛ لتفعيل اسلوب التربية بالقدوة ،والتربية بالتعويد
آ
والممارسة ،وذلك بتعويد الطفل على الداب الجتماعية
أ
والعادات الطيبة من خالل ممارستها امامه ،الحرص على
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الملخص
أ
،نهدف من خالل بحثنا هذا إلى تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
أ
 استاذ لمادة التربية البدنية والرياضية50  واجريت الدراسة على عينة مكونة من،حيث تم استخدام منهج تحليل المضمون
العاملين ببعض ثانويات الغرب الجزائري من طرف فريق بحث متدرب باستخدام شبكة مالحظة مكونة من سبعة مجالت يضم كل
أ
 وتوصلنا إلى القول انه بتحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية والرياضية تصبح التربية،مجال مجموعة من العبارات
أ أ
البدنية والرياضية تلعب دور ريادي نتيجة تطوير اداء الساتذة
. التربية البدنية والرياضية، التدريس، العملية التعليمية، تحليل:الكلمات المفاتيح
Résumé
Dans cette étude, nous cherchons à analyser le processus éducatif dans l’enseignement des activités
physiques et sportives collectives au secondaire. L'étude a été menée sur un échantillon de 50 professeurs
d'éducation physique et sportive travaillant dans quelques écoles secondaires de l'ouest algérien par une équipe
de chercheurs qualifiés utilisant un réseau d'observation de 07 éléments, chacun contenant un ensemble de
d’expressions.

L’analyse du processus éducatif dans l'enseignement des activités physiques et les résultats

obtenus montrent que l'éducation physique et sportive a un rôle primordial en raison du développement des
performances des enseignants.

Mots-clés : Analyse - processus éducatif – Enseignement- Education physique et sportive.

Abstract
In this research we aim to analyze educational process in teaching the physical and sports activities
Collectives of secondary school ,The study was conducted on a sample of 50 professors of physical and sports
education working in some of the secondary schools of the Algerian west by a trained research team using an
observation network formed from seven- fields, which of them contains phrases, after analyzing the educational
process in teaching physical activities, thé results show that the physical education becomes a leading role as a
result of developing teachers ’performance

Keywords: analysis - educational process – Teaching - Physical and sports education.
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الحسنة الحقيقية والتربوية في إطار ممارسات تعليمية (وزارة
التربية الوطنية ،2006 ،صفحة )03
أ
تتحقق اهداف التربية البدنية والرياضية بالمرحلة
الثانوية بدرجات متفاوتة وذلك حسب المواقف المتاحة في
أ
الدرس وكيفية إعداد الخطط من طرف الستاذ وكيفية تنفيذه
للخطط في الدرس ،وكيفية القيام بالتقويم باستخدام طرق
أ
أ
أ
واساليب مختلفة ،سواء كان ذلك في النشطة الفردية او
الجماعية (وزارة التربية الوطنية ،2006 ،صفحة )03
أ
تتنوع النشطة التي يمارسها المتعلمين داخل
المؤسسات التربوية في إطار النشاط الداخلي المبرمج بين
أ
أ
انشطة فردية تتمثل في :نشاط العاب القوى ويضم هذا
النشاط سباق السرعة والقفز الطويل والمداومة ودفع الجلة،
أ
وانشطة جماعية تتمثل في نشاط كرة السلة ونشاط كرة اليد
أ
ونشاط الكرة الطائرة ،وهذه النشطة هي المتعارف عليها غير
أ
ان لكل مؤسسة تربوية خصوصيات تتميز بها عن باقي
المؤسسات التربوية ،هذه الخصوصيات هي التي تفرض نوع
أ
أ
النشطة التي يمارسها الساتذة.
أ
ورغبة في زيادة وعي الساتذة في مجال تدريس
أ
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية كان لبد على اهل
الختصاص القيام بعملية البحث عن طريقة ،فكانت لبد
أ
من تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية
أ
والرياضية ومن هنا انطلقنا في البحث عن الوسيلة الصح
أ
التي تتم بها تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي ،وبناء على
دراسات كدراسة قام بها مركز تكوين المعلمين في جامعة
فلوريدا  1985والتي ّ
تعد من الدراسات الجادة في تحليل
أ
وتحديد الك فاءات التعليمية ،محتواها ان مجموعة من
الباحثين تنتمي إلى هذا المركز قامت بإعداد رزمة
" "Packageوقد صنفت هذه الدراسة الك فاءات في فهرس
أ
منظم على اساس مجالت مبنية من خالل تحديد المهام
الصفية وغير الصفية للمعلم من خالل تقديرات كل الشركاء
في عملية تقييم وتدريب المعلم (توفيق مرعي،2003 ،
الصفحات )134-132
* ودراسة قام بها  1997 Jack Noelوعنوانها تحليل
أ
الممارسات التعليمية ،إطارا اخالقيا ورمزيا لتثقيف نظرة
أ
أ
المعلم .حيث يرى انه ل يمكن لممارسي مهنة التعليم ان
يتجاهلوا هذه الرموز الجتماعية التي قد تؤدي إلى ظهور

مقدمة
ّ
تعد المدرسة مؤسسة تربوية تساهم في تربية الفرد
وتساعده على النمو في جميع جوانب شخصيته الجسمية
والنفسية والعقلية والروحية والجتماعية ،كما تساهم في
أ
تنمية استعداد الفراد وتوجيه ميولتهم ورغباتهم توجيها
صحيحا ،وتعديل سلوكاتهم وإكسابهم خبرات ومهارات
تساعدهم على التكيف مع المجتمع في جميع المجالت.
وإلعداد الفرد بطريقة جيدة يجب على المدرسة
أ
كمؤسسة تربوية ان تقوم بتقديم مجموعة مختلفة من المواد
الدراسية والبرامج التربوية ،ومن بين المواد الدراسية نجد
أ
مادة التربية البدنية والرياضية التي ادركت وزارة التربية
أ
أ
الوطنية في الجزائر قيمتها واهميتها ،وتاثيرها على الفرد بصفة
أ
أ
عامة والمراهق بصفة خاصة ،المر الذي ادى بها إلى جعل
هذه المادة ضمن البرامج الدراسية المقررة في المنظومة
أ
التربوية ،لذلك اعطتها عناية فائ قة ،وذلك بإعادة النظر في
ك ثير من التعليمات وإجبارية ممارسة التربية البدنية
والرياضية في جميع المؤسسات التربوية ،وإدراجها بصفة
إجبارية ورسمية في امتحان التعليم المتوسط وامتحان
أ
شهادة البكالوريا ،وبذلك اصبحت مادة التربية البدنية
أ
أ
والرياضية تشكل احد المواد ال كاديمية مثل :العلوم
الطبيعية والكيمياء والفيزياء واللغة العربية والرياضيات،
أ
أ
غير انها تختلف عن هذه المواد لكونها تمد ايضا الك ثير من
المعارف والمعلومات التي تغطي الجوانب النفسية والصحية
والجتماعية والحركية ،باإلضافة إلى المعلومات التي تغطي
الجوانب المعرفية لتكوين جسم اإلنسان ،وبذلك استخدام
أ
أ
النشطة البدنية مثل التمرينات وال لعاب المختلفة :الجماعية
أ
والفردية التي تتم تحت اإلشراف التربوي لالساتذة الذين
أ
اعدوا لهذا الغرض.
أ
أ
على استاذ التربية البدنية والرياضية ان يفهم ويعرف
حاجيات وخصائص نمو المراهق ويهتم ويساهم في إيجاد
حلول للواقع المعيش ومساعدة المتعلم وتحضيره وتكوينه
أ أ
بصفة جيدة ومتزنة لن اغلب تالميذ المرحلة الثانوية هم في
مرحلة مراهقة وهم بذلك يعانون من اضطرابات وصعوبات
أ
تجعلهم بحاجة إلى اهتمام اكبر.
ّ أ
يعد استاذ التربية البدنية والرياضية
وبهذا يعتبر
أ
الحجر الساسي والعمود الفقري لما يمتاز به من احتكاك
أ
أ
مباشر بالتلميذ ،فعلى الستاذ ان يسهر على تجسيد النوايا
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أ
أ أ
أ
العنف في المدرسة ،وان هذه المسالة اصبحت اطروحة
أ
أ
تناقش حول مسؤولية كل فرد من افراد السرة التربوية،
آ
وفيما طرح التساؤل الختامي التي :هل عليك بالتدريس؟
أ
هل عليك بالتربية؟ ام هل عليك بالتدريس والتربية؟ ( Jack
)Noel, 1997, pp. 49-69
* وفي دراسة قام بها  Rochelle davisنظام تقويم
المعلم " MCPSسنة  2000حيث إن نظام تقويم المعلم في
أ
 Montgomeryالذي اعدته الباحثة( (Rochelle davis
(سنة  )2000ثم طورته لجنة  Marylandضمن البرامج
أ
المعروف ب "البحث عن تدريس افضل" في سنة ()2010
أ
أ
بالوليات المتحدة المريكية " "MCPSيعترف باهمية وتعقد
أ
التدريس في المدارس عالية الداء ،وهو ذلك النظام الذي
يكون التركيز فيه منصب على التحسن المستمر والمسؤولية
المشتركة عن تحصيل التالميذ ،ويهدف إلى الرفع من
أ
مستوى الداء التعليمي للمعلمين الجدد عبر التنمية المهنية
المستمرة لهم ،والذي تم تطويره في إطار برنامج عرف
باسم" "PARومعناه الكامل " Peer Assistance and
أ
أ
 "Reviewاي التقويم عن طريق فريق الزمالء او الشركاء من
خالل إسناد المهمة إلى "المعلم المستشار" " consulting
 "teacherالذي يعمل على مواكبة المعلمين الجدد ،مما
أ
أ
يعني ان الهدف الساسي لتقويم المعلم هو تحسين العملية
أ
التعليمية ويتم تقويم الداء بواسطة مجموعة عمل مشتركة
أ
أ
مكونة من المعلمين انفسهم ،والمدربين والقران والتالميذ
أ
وذلك من خالل مالحظة الداء الكلي للمعلم وتطبيق
أ
المستويات والمعايير واستخدام البيانات لتحديد الداء
الجيد)Rochelle Davis, 2000( .
أ
* دراسة قامت بها اكاديمية تطوير
التربية""Academy for Educational Development
أ
بالسينغال سنة  2005في إطار مشروع تحسين اداء معلم
التعليم المتوسط في جمهورية السنغال ،والذي عرف
بمشروع ( )CLASSE/ PAEMوالذي موله مك تب
 USAIDفي إفريقيا ،وقد ارتكز هذا المشروع في تصميم
إستراتيجية التدخل على إسهامات مجموعة من التجاهات
النظرية المعروفة في ميدان علم النفس ،خاصة تلك التي
اهتمت بعملية التعلم من خالل بناء نماذج لتحليل
الممارسة التدريسية للمعلم ودراسة نشاط المتعلم ومظاهر
ال ك تساب لديه حيث حددت بشكل عملي شروط حدوث
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أ
أ
عملية التعلم ويتعلق المر هنا بإسهامات بعض الطر النظرية
في جانب الدافعية للتعلمAcademy for educational ( .
)Development, 2005
 وفي دراسة قامت بها CAROLA JOSEFINA BELLO OLIVARESبجامعة الشيلي سنة  ،2011حيث
هدفت الدراسة إلى توضيح الممارسات التربوية الالزمة
أ
لستاذ التدريب العام من وجهة نظر الطالب ،التقنيين
المحترفين وعلماء العلوم اإلنسانية ،وقد استخدمت الباحثة
في الدراسة استبيان "" Lickretالذي خضع إلجراءات
أ
أ أ
إحصائية تسمح بعزل المكونات ال ك ثر اهمية باداة سليمة
وصور واضحة ،وقد توصلت الباحثة إلى القول بضرورة
العمل بالمالحظة التي تكون داخل الفصول مع نظرة علمية
أ
متناولة بشكل نوعي من خالل المقابالت التي تبرز اصل
الممارسة البيداغوجية المختلفة التي اتضحت من خالل
الدراسة ( )Carola josefina Bello Olivares, 2011وهذا
يدفعنا بإلحاح إلى طرح التساؤل العام التالي:
على ماذا تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
بالجزائر؟
وانطالقا من هذا التساؤل نطرح العديد من
التساؤلت الفرعية:
 -1 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على جذب انتباه التالميذ؟
 -2 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على التعزيز والدافعية؟
 -3 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على إدارة الصف؟
 -4 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على تدبير الزمن وتنظيم الفضاء؟
 -5 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
أ
على مسايرة اعمال المتعلم؟
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أ
 2-3الهداف الجزئية
 -1 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على جذب انتباه التالميذ او ل.
 -2 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على التعزيز والدافعية او ل.
 -3 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على إدارة الصف او ل.
 -4 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على تدبير الزمن وتنظيم الفضاء او ل.
 -5 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
أ
بالجزائر تتم بناءا على مسايرة اعمال المتعلم او ل.
 -6 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على المحتوى والوسائل او ل.
 -7 التعرف إذا ما كانت العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على الستراتيجيات التدريسية او ل.
أ
أ
 -4اهمية الدراسة :تكمن اهمية البحث في:

 -6 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على المحتوى والوسائل؟
 -7 هل تتم العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر
على الستراتيجيات التدريسية؟
-2الفرضيات
 1-2الفرضية العامة :تتم العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي
بالجزائر على مجموعة من المعايير.
 2-2الفرضيات الجزئية
أ
 -1 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
جذب انتباه التالميذ.
أ
 -2 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
التعزيز والدافعية.
أ
 -3 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
إدارة الصف.
أ
 -4 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
تدبير الزمن وتنظيم الفضاء.
أ
 -5 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
أ
مسايرة اعمال المتعلم.
أ
 -6 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
المحتوى والوسائل.
أ
 -7 تتم العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر على
الستراتيجيات التدريسية
أ
 -3اهداف البحث :نهدف من خالل هذا البحث إلى:
 1-3الهدف العام :تحديد المعايير التي يتم بها
أ
تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية
والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر.
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 1-4الجانب العلمي
 المساهمة في الرتقاء بجدلية النظري /العملي
وتفعيل نموذج عملي-نظري –عملي.
 المساهمة في دعم التكوين المهني الذاتي
Autoformation

أ
أ
 زيادة وعي الساتذة في مجال تدريس النشطة
أ
البدنية والرياضية الجماعية عن طريق معرفة ادوات تحليل
العملية التعليمية في الفصل الدراسي ،والقيام بتحليل
أ
وظائ فهم التدريسية في النشطة الجماعية.
 2-4الجانب العملي
 تسليط الضوء على العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية الجماعية.
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أ
 6-5النشطة البدنية والرياضية الجماعية :وهي
أ
ال لعاب التي يقدمها المعلم للمتعلم على شكل مواقف
أ
تعليمية في الطور الثانوي اثناء حصة التربية البدنية
والرياضية والمتمثلة في :كرة السلة ،كرة اليد ،الكرة الطائرة.
أ
او هي نشاط رياضي ذو طابع جماعي يشترك
أ
فيه اك ثر من شخص واحد في جو تنافسي لتحقيق هدف
جماعي مشترك ،ويحصل فيها تفاعل كبير بين الرياضيين،
وهذا التفاعل ينتج عنه ما نسميه بالديناميكية الجماعية،
حيث يتحقق فيها تنظيم عالقة الفرد الواحد بالفريق الذي
ينتمي إليه ،وتنظيم دقيق لعالقة الفرد بالخصم.
وتتميز الرياضات الجماعية عن باقي النشاطات
الرياضية بطابعها الجماعي ،والتنافسي الذي يكون في شكل
مقابلة بين فريقين متجانسين يغلب عليها الجانب الترفيهي
أ
او الترويحي ،وبقوانين تضبطها وتحدد صفة التصال
المسموح به مع الزمالء ،والحتكاك بالخصم.
وهي كوسيلة تربوية مهمة تساهم في التطوير
اليجابي للعديد من الجوانب عند الفرد سواء كانت جسمية،
أ
نفسية اجتماعية او تربوية (بوجليدة حسان،2010 ،
الصفحات )30-29

 تحليل العملية التعليمية في تدريس التربية
البدنية والرياضية في الفصل الدراسي له دور في تطوير
وظائ ف المدرس بصفة خاصة وتطوير الممارسات التعليمية
أ
وتعديلها لسيما الساتذة المبتدئين بصفة عامة.
 -5مصطلحات الدراسة
 -1-5التحليل :يختلف التحليل عن المالحظة
أ
والتقويم فالمالحظة مجرد معاينة لحداث ووقائع ،بينما
أ
التقويم هو إصدار احكام قيمة ،في حين يعتمد التحليل على
نماذج مرجعية تمكن من قراءة الوقائع قراءة معقلنة.
أ
 2-5العملية التعليمية :وهي مجمل النشطة التي
أ
يقوم بها المعلم قبل واثناء وبعد الموقف التدريسي من
أ
اختيار للطرائق والساليب والمواقف وتشمل ثالث عناصر
وهي التخطيط للدرس ،تنفيذ الدرس ،التقويم.
 3-5التدريس :هو مجموعة العمليات التربوية التي
تتضمن عملية التعليم والتعلم لتنفيذ الخطة وقد شبه
"شيث" عملية التدريس بعملية الصيد باعتبارها تحتاج إلى
تحديد الهدف جيدا وإعطاء الخطة وما تتطلبه من وسائل ثم
تنفيذ العملية وتقويمها في النهاية.
أ
وعليه التدريس نشاط مقصود يجب ان يتضمن
أ
أ
عناصر وابعادا محددة وطرقا واساليب ونماذج ومداخل
أ
ومهارات ،يتم من خاللها إعطاء معلومات وطرح اسئلة
وتقويم نتائج تعليمية مقصودة (السعيد مزروع،2016 ،
صفحة )108
 4-5التربية البدنية والرياضية :هي ذلك الجانب
المتكامل من التربية الذي يعمل على تنمية الفرد وتكوينه
أ
جسميا وعقليا ووجدانيا عن طريق النشطة البدنية المختارة
أ
تمارس تحت إشراف قيادة صالحة قصد تحقيق اسمى القيم
اإلنسانية( .دمحم سعد زغلول ،2002 ،صفحة )18
أ
أ
او هي :مجموعة من الساليب والنظريات
والقيم تعمل على إعداد الفرد من خالل تزويده مهارات حركية
تؤدي إلى توجيه نمو البدني والنفسي والجتماعي والخلقي
للوجهة اليجابية لخدمة الفرد نفسه ،ومن خالل خدمة
المجتمع (رامي عزالدين ،2014 ،صفحة )16
أ
 5-5التعليم الثانوي :هو التعليم الذي ياتي بعد
التعليم المتوسط هدفه إعداد الفرد لاللتحاق بمؤسسات
التعليم العالي ،بعد النجاح في امتحان البكالوريا ،مدته 03
سنوات.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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 -6صعوبات البحث
 صعوبة الحصول على تراخيص في كل من ولية
غليزان وسعيدة.
أ
 بعد المسافة للتنقل بين الساتذة.
أ
 رفض بعض الساتذة لحضور المالحظ معهم
أ
وهذا راجع لنقص ثقافة البحث العلمي عند بعض الساتذة.
أ
 الوقت لم يكن كاف للقيام بالدراسة على اكبر
عدد ممكن.
 قلة الدراسات في العربية في مجال مالحظة
فصول التدريس.
** الدراسة التطبيقية :وتضم الدراسة الستطالعية
أ
والدراسة الساسية للبحث وكانت كما يلي:
أ
*اول :الدراسة الستطالعية
أ
أ
أ
إن اختيار اي منهج لي دراسة ل يكون عشوائيا او
عن طريق الصدفة ،وإنما يكون مرتكزا على طبيعة الموضوع
الذي هو بصدد معالجته ،فاختالف المواضيع من حيث
أ
التحديد والوضوح يستوجب اختالفا في المنهج او في طريقة
معالجة هذا الموضوع.
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أ
يعد اختيار المنهج العلمي المالئم ممن المور المهمة
و أالساسية في إتمام أاي بحث ،كما ّ
يعد من المقاييس التي
ينظر إليها حين يحكم على جودة العمل البحثي المقدم،
أ
وهذا لنه ل يوجد عمل بحثي دون وجود منهج واضح يتم
وفقا لقواعده ،بدءا بدراسة المشكلة والتي هي محور البحث
أ
أ
أ
وتحليل ابعادها ومسبباتها ،ومعرفة جوانبها واوجه تاثيراتها
أ
وتاثرها بالظواهر المحيطة بها ،هذا من جهة ومن جهة أاخرى
فالختيار الجيد للمنهجية العلمية السليمة يساعد على وضع
أ
الحلول المناسبة لي مشكلة وخاصة بعد تحديدها تحديدا
علميا دقيقا.
 -1اجراءات بناء بطاقة المالحظة :يهدف الباحث
من خالل هذه الدراسة إلى الوصول لمحك يمكن من خالله
أ
تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية
والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي ،حيث تم بناء شبكة
أ
مالحظة بالعتماد على بعض الطر المرجعية في ميدان
أ
تكوين الساتذة وكذلك بعض النماذج المرجعية التي اهتمت
بتحليل الفعل التعليمي وتحليل النشاط التعليمي (بلقيدوم
بلقاسم ،2013 ،صفحة )228
وقد تم القيام بتعديل شبكة المالحظة التي
أ
أ
اعدها الدك تور بلقاسم بلقيدوم في اطروحة الدك توراه تخصص
أ
علوم التربية بعنوان "الفعالية التربوية لستاذ التعليم
المتوسط العمليات والتفاعل كمعيار ،بناء بطاقة مالحظة
أ
وتقييم وشبكة تحليل الحتياجات التدريبية اثناء الخدمة،
مع الرتكاز على شبكات التقويم وقوائم مالحظة الفصل
الدراسي مثل شبكة دولندشير وبايير لتحليل وظائ ف
المدرس ،ونظام روبرسون لتقويم التدريس ،وشبكة
فالندرس لتحليل التفاعالت داخل الصف.
أ
وقد توصل الباحث لشبكة اولية لمالحظة وظائ ف
المدرس داخل الفصل الدراسي تضم تسعة مجالت وهي:
جذب انتباه التالميذ ،الدافعية ،إدارة الصف ،تدبير الزمن،
أ
تنظيم الفضاء ،مسايرة اعمال المتعلم ،المحتوى،
الوسائل ،الستراتيجيات التدريسية.
وبعد تحديد هذه المجالت ،تم عرضها على مجموعة
أ
من المحكمين إلبداء الراي في عناصر هذه الشبكة ،والهدف
من هذا هو:
 حذف العناصر غير المناسبة. -تحديد عدد عبارات كل عنصر.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
أ
 تعديل او إضافة اي عنصر.وقد تمت هذه العملية عن طريق التواصل
أ
أ
المباشر مع الساتذة عن طريق اللقاءات او عن طريق البريد
اللك تروني ،وبعد جمع النتائج وتحليلها ،تم قبول كل
أ
المجالت ّ
بعد قيمة قبولها مقبول ،مع الخذ بعين العتبار
التعديالت المطلوبة.
بعد مناقشة النتائج والقتراحات المقدمة من
طرف السادة المحكمين مع السيد المشرف للمرة الثانية تم
تحديد شبكة مالحظة تضم سبعة مجالت وظائ ف المدرس
أ
داخل الفصل الدراسي كما ياتي :جذب انتباه التالميذ،
التعزيز والدافعية ،إدارة الصف ،تدبير الزمن وتنظيم
أ
الفضاء ،مسايرة اعمال المتعلم ،المحتوى والوسائل،
الستراتيجيات التدريسية ،ويضم كل مجال مجموعة من
أ
السئلة.
أ
وبعد ذلك تم إعادة الداة بمجالتها وعباراتها إلى
أ
أ
السادة المحكمين قصد إبداء الراي حول هذه السئلة.
الجدول  : -1-المجالت المقترحة لشبكة المالحظة
مع عدد عبارات كل مجال.
أ رقم المجال
المجال الول :جذب انتباه التالميذ
المجال الثاني :التعزيز والدافعية
المجال الثالث :إدارة الصف
المجال الرابع :تدبير الزمن وتنظيم الفضاء
أ
المجال الخامس :مسايرة اعمال المتعلم
المجال السادس :المحتوى والوسائل
المجال السابع :الستراتيجيات التدريسية
اجمالي الشبكة

عدد عبارات المجال
13
13
16
14
14
15
04
89

المصدر :من إعداد الباحث
أ
 -1-1التقدير الكمي لداء المالحظ :استخدام
أ
الباحث اسلوب التقدير الكمي بالدرجات حتى يتمكن تحديد
أ
مستويات الداء في كل عنصر وقد تم التحديد كما يلي:
أ
الجدول  : -2-يوضح مستويات تقدير الداء المعتمدة
في سلم شبكة المالحظة

المستوى
الرقم
01
ل يؤدي المهارة
02
يؤدي المهارة بدرجة ضعيفة
03
يؤدي المهارة بدرجة متوسطة
04
يؤدي المهارة بدرجة جيدة
05
يؤدي المهارة بدرجة جيدة جدا

الدرجة الممنوحة
0
1
2
3
4

المصدر :من إعداد الباحث
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 وعليه أال يكون فضوليا أوان ّ
يتجنب كل ما من
أ
أ أ
شانه ان يشتت انتباه المدرس والطالب ،وعليه ال يقاطع
أ
أ
المدرس وال يتدخل إل إذا طلب منه ذلك ،وال ينسحب من
الفصل دون استئذان (الدريج دمحم ،2004 ،صفحة .)22

 -2-1اجراءات التطبيق :تم تدريب فريق من
الباحثين ذوي خبرة في مجال تدريس التربية البدنية
والرياضية حول كيفية استخدام شبكة المالحظة وكيفية
التسجيل عليها مع إعطائهم تعليمات وترتيبات يجب الحرص
أ
:
نذكر
منها
و
المالحظة
ثناء
وا
عليها قبل
ز
 3-1تو يع عينة الدراسة الستطالعية لشبكة
أ
 تحديد مسبق لمجال المالحظة بمعنى تحديد
المالحظة :تم تطبيق شبكة المالحظة على عينة من اساتذة
الجوانب التي ستركز عليها المشاهدة ،وكلما كانت تلك
التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي لمادة التربية
أ
أ
الجوانب معروفة مسبقا ومحصورة في عامل واحد او عاملين،
البدنية والرياضية ،وقدر عددهم ب  09اساتذة من بعض
كلما جنبت المالحظ التشتت وعدم الحصول على صورة
الوليات الغربية الجزائرية موزعين حسب ما يوضحه الجدول
واضحة لما يجري.
المرفق
 تحديد مسبق لوسيلة تسجيل المالحظة بحيث
الجدول  : -3-يوضح توزيع عينة الدراسة
يكون المالحظ على معرفة تامة بوسيلة تسجيل المالحظة
الستطالعية لشبكة المالحظة حسب الوليات.
والتي سيستعين بها (شبكة المالحظة) وعلى علم بكيفية
عينة الدراسة الستطالعية
الرقم المديرية
أ
الستعمال ،اما إذا كانت المالحظة عفوية والغرض منها تهيئ
03
 01مديرية تلمسان
02
 02مديرية سيدي بلعباس
لمالحظات لحقة مقصودة ،والتهيئ لوضع وسائل جديدة
03
 03مديرية وهران
لتسجيل المالحظة ففي هذه الحالة تختلف التوجيهات ول
02
 04مديرية مستغانم
تحدد الوسيلة منذ البداية.
09
المجموع
أ
أ
 عدم التصريح لفراد العينة باي شرح عن
المصدر :من إعداد الباحث
أ
الجوانب قبل المالحظة حتى ل يؤثر ذلك على ادائهم
أ
 -4-1الخصائص السيكومترية لالداة
التدريسي.
 -1-4-1الصدق
 النتباه إلى كل العوامل المعيقة والمتغيرات
أ
أ
ا -الصدق الظاهري :وهو المظهر العام لالداة،
المشوشة والتي ك ثيرا ما تتدخل لتجعل المالحظ ل يدرك
أ
أ
حيث تبدو الداة مناسبة للغرض الذي وضعت لجله.
أ
السلوك كما هو في حقيقته ،وان يقوم المالحظ بما يسمى
أ
أ
ب -صدق المحتوى :لتقدير صدق الداة لجا
أ
أ
"مسح الطاولة" بمعنى ان يتخلص من الحكام الجاهزة والتي
الباحث إلى طرح التساؤلت التالية:
آ
أ
تحجب عنه الحقيقة كما يجب ان يتخلص من ارائه عن
 ماهي مميزات وظائ ف السلوك الذي نالحظه؟
أ
المدرس ،أوال يترك أاي مجال ّ
لتدخل الذاتية ما امكن.
أ
 هل عبارات الداة لها عالقة بعناصرها؟
أ
 على المالحظ ان يدخل إلى الفصل قبل بداية
أ
 هل الداة تخدم موضوع البحث؟
الحصة وبعد استئذان المدرس أوان يجلس في وضع ّ
يمكنه
أ
أ
 هل محتوى الداة مالئم لهداف البحث؟.
أ
أ
أ
من مشاهدة جميع الطالب دون ان يلفت النظار ما امكن.
الجدول : -4-يوضح الصدق لكل مجال من المجالت المكونة للشبكة والشبكة ككل.
عدد العبارات

المجال
أ
المجال الول :جذب انتباه التالميذ
المجال الثاني :التعزيز والدافعية
المجال الثالث :إدارة الصف
المجال الرابع :تدبير الزمن وتنظيم الفضاء
أ
المجال الخامس :مسايرة اعمال المتعلم
المجال السادس :المحتوى والوسائل
المجال السابع :الستراتيجيات التدريسية
اجمالي الشبكة

11
13
16
05
06
09
04
63

الصدق
0.972
0.962
0.946
0.847
0.926
0.978
0.913
0.934

المصدر :من إعداد الباحث
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خبتاوي جامل ،مقراين جامل

أ
وبما ان معامل الثبات يقترب دوما من الواحد فإنه
أ
يمكن القول ان معامل الثبات مقبول جدا حيث بلغ 0.875

 -2-1-5الثبات :لقد تم العتماد على معامل
أ
للثبات الداخلي او درجة التساق بين مجالت شبكة
المالحظة،
أ
الجدول : -5-يوضح معامل الثبات الفا كرومباخ لكل مجال من المجالت المكونة للشبكة والشبكة ككل.
Alpha

عدد العبارات

المجال
أ
المجال الول :جذب انتباه التالميذ
المجال الثاني :التعزيز والدافعية
المجال الثالث :إدارة الصف
المجال الرابع :تدبير الزمن وتنظيم الفضاء
أ
المجال الخامس :مسايرة اعمال المتعلم
المجال السادس :المحتوى والوسائل
المجال السابع :الستراتيجيات التدريسية
اجمالي الشبكة

11
13
16
05
06
09
04
63

أ
*ثانيا :الدراسة الساسية
 - 1المنهج المتبع
تتوقف الك ثير من اإلجراءات البحثية سواء في جمع
أ
البيانات وتحقيق الهداف على نوع المنهج المستخدم ،ومن
أ
خالل المشكلة التي بين ايدينا المتمثلة في تحليل العملية
أ
التعليمية في تدريس النشطة البدنية والرياضية الجماعية
للتعليم الثانوي بالجزائر فإن ذلك يدعونا إلى استخدام
المنهج المالئم وهو تحليل المضمون حيث يناسب تحقيق
أ
أ
اهداف البحث المتعلقة بالتعرف على الداة التي يتم بها
أ
تحليل العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية
أ
والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي بالجزائر ،حيث ان
الباحث ل يتوقف هنا إلى وصف الظاهرة وجمع البيانات
عليها فقط ،وإنما يقوم بتحليل الظاهرة وتفسيرها والوصول
إلى استنتاجات تساهم في تطوير الواقع وتحسينه
-2مجتمع البحث
أ
مجتمع الدراسة هو اساتذة التربية البدنية والرياضية
أ
في بعض ثانويات مدن الغرب الجزائري دون الخذ في
الحسبان السن والجنس.
ويعود اختيارنا لهذه المؤسسات التربوية إلى:
 تمثيل هذه العينة لمجتمع البحث. وجود مديريات سهلت من مهمتنا.أ
 -وجود اساتذة زمالء سهلوا من مهمتنا.

جمةل العلوم الاجامتعية
الس نة

أ
معامل الثبات الفا كرومباخ
0.945
0.926
0.895
0.717
0.858
0.956
0.833
0.875

 -3عينة البحث
أ
تتكون عينة بحثنا من  50استاذ لمادة التربية
البدنية والرياضية العاملين بالطور الثانوي ،تم اختيارهم
بطريقة عشوائية من بعض ثانويات الوليات الغربية من
أ
الجزائر حيث تم مالحظتهم خالل قيامهم بتدريس النشطة
البدنية والرياضية الجماعية في مؤسساتهم التربوية مع
تالميذهم:
أ
الجدول  : -6-يوضح توزيع عينة الدراسة الساسية
لشبكة المالحظة حسب الوليات.
المديرية
الرقم
 01مديرية تلمسان
 02مديرية سيدي بلعباس
 03مديرية وهران
 04مديرية مستغانم
مجموع العينة

أ
عينة الدراسة الساسية
11
13
14
12
50

المصدر :من إعداد الباحث
أ
 -4ادوات البحث
أ
ا -تحليل الوثائق وجمع البيانات والمواد العلمية من
الك تب ومختلف المراجع.
أ
ب -شبكة مالحظة الفصل الدراسي وعمل اساتذة
التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي ،حيث استعان
أ
الباحث ببطاقة مالحظة اعدها الدك تور بلقيدوم بلقاسم
خالل السنة الجامعية  2013/2012بجامعة سطيف،
وعدلها الباحث بالرتكاز على شبكات سابقة مثل شبكة
فالندرس وبايير ،حيث تم إضافة عناصر لها ثم تم عرضها
105

جمدل العدد...الشهر

حتليل وظائف أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية يف تدريس ا ألنشطة البدنية والرايضية للتعلمي الثانوي ابجلزائر

أ
على مجموعة من الساتذة المحكمين من ذوي الختصاص
أ
لجعلها مالئمة لدراسة ما اعدت له وفق البيئة المحلية.
ج-المعالجة اإلحصائية لشبكات المالحظة.

أ
 :3-6المجال الزماني للدراسة :انجز هذا البحث
أ
بداية من بداية السنة الدراسية  2018/2017بعد ان تلقينا
موافقة من الهيئة المخولة بعد الحصول على رخص الدخول
للمؤسسات التربوية وهذا بجمع المادة العلمية عن البحث
والنظر في الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذه الدراسة
أ
إلى غاية شهر افريل من سنة .2019
أ
الدراسة الحصائية :تم استخدام الساليب
اإلحصائية التالية:

 -5متغيرات البحث
-1-5المتغير المستقل :تحليل العملية
التعليمية.
أ
-2-5المتغير التابع :تدريس النشطة البدنية
والرياضية الجماعية للتعليم الثانوي.
 -6مجالت البحث

 :1-6المجال البشري للدراسة :شمل البحث بعض
أ
اساتذة التربية البدنية والرياضية للطور الثانوي ،العاملين
بالمدن الغربية من الجزائر.
أ
 :2-6المجال المكاني للدراسة :انجز هذا البحث في
مالعب وقاعات الرياضة ببعض المؤسسات التربوية
بالوليات الغربية من الجزائر
أ
مثال توضيحي رقم  :01المجال الرابع لالساتذة ككل:
أ
الجدول  :07-يوضح الدرجة الكلية لداء المدرسين للمجال الرابع
المؤشرات
 -1احترام تنظيم زمن النجاز وزمن التعلم
 -2تنظيم العمل في شكل فردي
 -3تنظيم العمل في شكل ثنائي
 -4تنظيم العمل في شكل مجموعات
 -5تموقع بكيفية تسمح بمشاركة فعالة



النسب المئوية.



التكرار.
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 -4تدبير الزمن وتنظيم الفضاء
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التعليق على الجدول :من خالل الجدول يتضح لنا
أ
أ
ان العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية والرياضية
أ
في مجال تدبير الزمن وتنظيم الفضاء نجد المؤشر الول:
احترام تنظيم زمن النجاز وزمن التعلم نسبة كبيرة من
أ
الساتذة تقدر ب  %42منهم يؤدون بدرجة جيدة ،ونسبة
تقدر ب  %38منهم يؤدون بدرجة متوسطة ،ونسبة تقدر
ب  %10منهم يؤدون بدرجة جيدة جدا ،في حين نجد
نسبة ل تتجاوز  %06منهم يؤدون بدرجة ضعيفة ،ونسبة
قليلة منهم تقارب  %04منهم ل يؤدون هذه المهارة.
في حين نجد المؤشر الثاني :تنظيم العمل في
أ
شكل فردي نسبة كبيرة من الساتذة تقارب  % 90منهم ل
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

جامل خبتاوي وجامل مقراين

متوسط()2

يؤدون هذا العنصر ،ونسبة  %06منهم يؤدون هذا العنصر
بدرجة ضعيفة ،ونسبة  %04منهم يؤدون هذا العنصر
أ أ
بدرجة متوسطة ،في حين ل نجد اي استاذ يقوم بهذا العنصر
بدرجة جيدة.
في حين نجد المؤشر الثالث :تنظيم العمل في
أ
شكل ثنائي نسبة كبيرة من الساتذة تقارب  % 40منهم ل
يؤدون هذا العنصر ،ونسبة  %30منهم يؤدون هذا العنصر
بدرجة ضعيفة ،ونسبة  %20منهم يؤدون هذا العنصر
بدرجة متوسطة ،ونسبة  %06منهم يؤدون هذا العنصر
بدرجة جيدة ،ونسبة  %04منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
جيدة جدا.
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في حين نجد المؤشر الرابع :تنظيم العمل في شكل
أ
مجموعات نسبة كبيرة من الساتذة تقارب  % 62منهم
يؤدون هذا العنصر بدرجة جيدة ،ونسبة  %30منهم يؤدون
هذا العنصر بدرجة ضعيفة ،ونسبة  %20منهم يؤدون هذا
العنصر بدرجة متوسطة ،ونسبة  %10منهم يؤدون هذا
العنصر بدرجة جيدة ،ونسبة  %04منهم يؤدون هذا العنصر
بدرجة ضعيفة ،ونسبة  %02منهم ل يؤدون هذا العنصر.

جامل خبتاوي وجامل مقراين

في حين نجد المؤشر الخامس :تموقع
المتعلمين بكيفية تسمح بمشاركة فعالة نسبة كبيرة من
أ
الساتذة تقارب  % 60منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
جيدة ،ونسبة  %22منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
متوسطة ،ونسبة  %12منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
جيدة جدا ،ونسبة  %10منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
جيدة ،ونسبة  %06منهم يؤدون هذا العنصر بدرجة
أ أ
ضعيفة ،في حين ل نجد اي استاذ يقوم بهذا العنصر.

أ
مثال توضيحي رقم  :02المجال السابع لالساتذة ككل:
أ
الجدول  : -08-يوضح الدرجة الكلية لداء المدرسين للمجال السابع
المؤشرات
 -1استخدام إستراتيجية حل المشكالت
 -2استخدام إستراتيجية الستقصاء
 -3استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني
 -4استخدام إستراتيجية العصف الذهني

 -7الستراتيجيات التدريسية
أ
مستوى الداء وفقا لنظام الدرجات
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التعليق على الجدول :من خالل الجدول يتضح لنا
أ
أ
ان العملية التعليمية في تدريس النشطة البدنية والرياضية
في مجال الستراتيجيات التدريسية في المرتبة رقم واحد
أ
نجد :استخدام إستراتيجية حل المشكالت حيث ان %02
أ
من الساتذة ل يؤدون هذه اإلستراتيجية ،و % 10منهم
يؤدونها بدرجة ضعيفة ،و %28منهم يؤدونها بدرجة
متوسطة ،و % 44منهم يؤدونها بدرجة جيدة ،و %16منهم
يؤدونها بدرجة جيدة جدا.
في حين نجد إستراتيجية التعلم التعاوني في
أ
أ
المرتبة رقم اثنان حيث ان 12%من الساتذة ل يؤدون هذه
اإلستراتيجية ،و % 16منهم يؤدونها بدرجة ضعيفة ،و%30
منهم يؤدونها بدرجة متوسطة،و  %22منهم يؤدونها بدرجة
جيدة ،و %20منهم يؤدونها بدرجة جيدة جدا.
في حين نجد إستراتيجية الستقصاء في المرتبة
أ
أ
رقم ثالثة حيث ان  %14من الساتذة ل يؤدون هذه
اإلستراتيجية ،و % 14منهم يؤدونها بدرجة ضعيفة ،و%30
منهم يؤدونها بدرجة متوسطة ،و %20منهم يؤدونها بدرجة
جيدة ،و %22منهم يؤدونها بدرجة جيدة جدا.
أ
وفي الخير نجد إستراتيجية العصف الذهني في
أ
أ
أ
المرتبة رقم اربعة حيث ان  %40من الساتذة ل يؤدون هذه
اإلستراتيجية ،و % 26منهم يؤدونها بدرجة ضعيفة ،و% 24

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

جيد جدا()4

منهم يؤدونها بدرجة متوسطة ،و %08منهم يؤدونها بدرجة
جيدة ،و %02منهم يؤدونها بدرجة جيدة جدا.
مقابلة النتائج بالفرضيات
 -1بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال
أ
جذب انتباه التالميذ يمكن القول ان العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر
أ
أ أ
تتم بناءا على جذب انتباه التالميذ حيث ان اغلب الساتذة
أ
يستخدمون اساليب مختلفة لجذب انتباه التالميذ ،كما
يقدمون عبارات لالنتباه من خالل كلمات موجهة لغير
المنتبهين ،ثم إن تقديم الدرس يكون عند انتباه التالميذ
أ
أ أ
جميعا ،كما ان اغلب الساتذة يتنقلون بين التالميذ
أ
لمساعدتهم قصد الداء الجيد وتغيير وتعديل الموقف عند
أ
صعوبة تنفيذه ،كما ان البعض منهم يستخدم التلميحات غير
اللفظية من إشارات وحركات بدنية.
 -2بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال
أ
التعزيز والدافعية يمكن القول ان العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر
أ
أ أ
تتم بناءا على التعزيز والدافعية حيث ان اغلب الساتذة
يستخدمون التعزيز عند الحاجة وفي الوقت المناسب ،كما
أ
أ
ان البعض منهم يستخدم وينوع من اساليب التعزيز ،ثم إن
أ
اغلبهم يستخدمون عبارات الشكر والمدح بصوت مسموع
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أ
وطبيعي وبعبارات مفهومة (احسنت ،جيد ،عمل ممتاز)
أ
والمدح عند اغلبهم يكون فرديا وباستخدام السم ،وتجنب
السخرية من التالميذ ذوي المستوى المحدود ( استخدام
أ
عبارات خاصة بالداء الخاطئ مثل :عمل مقبول ولكن كان
أ
أ
عليك العمل هكذا وبعدها يعطي الستاذ الداء الصحيح
للمهارة الحركية ).
 -3بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال إدارة
أ
أ
الصف يمكن القول ان العملية التعليمية في تدريس النشطة
البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر تتم بناءا على
أ
أ أ
إدارة الصف حيث ان اغلب الساتذة يقومون بتنظيم الفصل
الدراسي ومحتوياته ،والمحافظة على النظام والتركيز عند
التالميذ داخل الفوج ،وتنظيم طريقة عمل المتعلمين
والتحكم في العمل الجماعي.
 -4بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال تدبير
أ
الزمن وتنظيم الفضاء يمكن القول ان العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر
أ أ
تتم بناءا على تدبير الزمن وتنظيم الفضاء حيث ان اغلب
أ
الساتذة يقومون باحترام تنظيم زمن النجاز وزمن التعلم،
وتنظيم العمل في شكل جماعي وفي شكل مجموعات
أ
وبطريقة تسمح بمشاركة فعالة لجميع المتعلمين ،غير انه
أ
من خالل المالحظة اك تشفنا ان جزء منهم ل يكاد يتحكم
أ
في الوقت وهذا المر يستدعي القيام بدورات تدريبية في هدا
أ
العنصر ،كما ان معظمهم يبتعد عن العمل في شكل فردي.
 -5بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مسايرة
أ
أ
اعمال المتعلم يمكن القول ان العملية التعليمية في تدريس
أ
النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر تتم بناءا
أ
أ أ
أ
على مسايرة اعمال المتعلم حيث ان اغلب الساتذة يقومون
أ
بتتبع اعمال المتعلم خالل سير الحصة ومساعدته على
أ
أ
استثمار تصوراته من اجل التعلم الجيد كما ان معظم
المدرسين يقومون بالتصحيح الفردي والجماعي للمتعلمين
أ
أ
أ
ثم إن اغلب الساتذة يستعينون بالمتعلم ذو الداء الجيد
أ
لعرض المهارات الحركية ،غير انهم ل يقومون بعرض
أ
أ
أ
المهارات الحركية بانفسهم ،وهذا الخير لبد منه لن المدرس
قادر على توضيح جميع الجوانب المختلفة للمهارة الحركية
على عكس المتعلم.
 -6بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال
أ
المحتوى والوسائل يمكن القول ان العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي بالجزائر
أ
أ أ
تتم بناءا على المحتوى والوسائل وحيث ان اغلب الساتذة
يقدمون معلومات صحيحة حديثة مالئمة لمستوى
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
المتعلمين ،في حين ان جزء منهم يقدم معلومات صحيحة
أ
غير انها قديمة خاصة في نشاط كرة السلة.
 -7بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في مجال
أ
الستراتيجيات التدريسية يمكن القول ان العملية التعليمية
أ
في تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي
أ
بالجزائر تتم بناءا على الستراتيجيات التدريسية حيث ان
أ
أ
اغلب الساتذة يقومون باستخدام طريقة حل المشكالت ،ثم
إستراتيجية التعلم التعاوني ،لتليها إستراتيجية الستقصاء،
وجزء قليل منهم يقوم باستخدام إستراتيجية العصف الذهني.
تحليل وتفسير النتائج
هذه النتائج جاءت موافقة لنتائج دراسة )
 davisسنة  ( 2000تحت عنوان " نظام تقويم المعلم
" "MCPSإن نظام تقويم المعلم في  Montgomeryالذي
أ
اعدته الباحثة ثم طورته ) لجنة  (Marylandضمن البرامج
أ
المعروف ب"البحث عن تدريس افضل"سنة 2010
أ
(بالوليات المتحدة المريكية " ،"MCPSودراسة )دمحم
الدريج سنة ( 2004تحت عنوان "تحليل العملية التعليمية
وتكوين المدرسين" ،كما جاءت موافقة لنتائج دراسة )
 " Academy for Educational Developmentبالسينغال
أ
سنة  ( 2005في إطار مشروع تحسين اداء معلم التعليم
المتوسط في جمهورية السنغال ،والذي عرف بمشروع
( )CLASSE/ PAEMوالذي موله مك تب  USAIDفي
إفريقيا ،ودراسة )حليمة قادري سنة ( 2010تحت عنوان
أ
"التفاعل الصفي بين الستاذ والتلميذ في المرحلة الثانوية"،
CAROLA JOSEFINA BELLO
ودراسة )
 OLIVARESبجامعة الشيلي سنة  ،( 2011ودراسة )
 Perez-Rouxبنانت الفرنسية سنة ( 2012تحت
أ
عنوان"تطوير التفكير في التدريب الولي للمعلمين ،تحديات
أ
اجهزة تحليل الممارسة وشروط التنفيذ في سياقتين
تدريبيتين في فرنسا" ،ودراسة ) شلي نورة سنة 2014
أ
(تحت عنوان "التواصل اللفظي وإشكالية تحليل مهام استاذ
داخل الوضعية البيداغوجية.
Rochelle

الستنتاج العام
أ
من خالل ما سبق يتضح لنا ان العملية التعليمية في
أ
تدريس النشطة البدنية والرياضية للتعليم الثانوي من طرف
أ
الساتذة بالجزائر تتم بناءا على جذب انتباه التالميذ مع
استخدامهم للتعزيز والدافعية وقيامهم الجيد بإدارة الصف
مع حسن تدبير الزمن المخصص لكل موقف وتنظيم فضاء
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أ
العمل مع حسن القيام بمسايرة اعمال المتعلمين باستخدام
محتوى جيد ومناسب ووسائل مناسبة في ظل استخدامهم
لستراتيجيات مناسبة كإستراتيجية التعلم التعاوني بالدرجة
أ
الولى وإستراتيجية حل المشكالت وإستراتيجية الستقصاء.

أ
أ
المفصلي الذي إذا اتقنه المدرس ساعده في تحقيق اكبر عدد
أ
من الهداف والنتاجات الموضوعة الخاصة بالمادة والمتعلم
ثم إن عملية التدريس الحديثة ل تقتصر على التركيز على نقل
المعلومات من المقرر إلى عقول الطلبة بواسطة التعلم
أ
المعتمد على التلقين بهدف إلمام الطلبة باكبر كم من
المعارف والمعلومات ،بل تركز على بناء الشخصية المتزنة
للمتعلم من جميع جوانبها العقلية والنفعالية والجتماعية
والبدنية والمهارية ،ول يتم التعلم إل من خالل تسليط
أ
الضوء وإلمام الستاذ بجميع عناصر وظائ فه التعليمية قبل
أ
واثناء وبعد العملية التربوية.
أ
وللتغذية الراجعة اهمية كبيرة في عملية التعلم إذ
أ
انها ضرورية ومهمة في عمليات الرقابة والضبط والتحكم
والتعديل التي ترافق عمليات التفاعل الصفي بين المعلم
والمتعلم داخل الفصل الدراسي مما يساهم في دعم التكوين
أ
المهني الذاتي  ،Autoformationوزيادة وعي الساتذة في
أ
مجال تدريس النشطة البدنية والرياضية بصفة عامة،
أ
والنشطة البدنية والرياضية الجماعية بصفة خاصة وذلك من
خالل تحليل وظائ فهم في الفصل الدراسي.
يعد تحليل العملية التعليمية عن طريق مالحظة
أ
الفصل الدراسي من اهم المحطات التي نالت اهتمام
أ
أ
التربويين من اجل الرفع من الداء التربوي للمدرسين من
أ
خالل تكوين المدرسين ضف إلى مجالت اخرى لبد
أ
الهتمام بها ،التي تنتج عن طرح اسئلة لمن نقدم تعليمنا
أ
(مستوى المتعلمين)؟ ولماذا نعلم (الهداف)؟ وما هي
أ
النتائج المنتظرة من التعلم؟ وكل هذه السئلة تندرج ضمن
ما يعرف بتحليل الممارسات التعليمية التي ترتكز على نماذج
تحليل العملية التعليمية ،وبتحليل العملية التعليمية
أ
أ
لساتذة التربية البدنية والرياضية في تدريس النشطة
البدنية تصبح التربية البدنية والرياضية تلعب دور ريادي
أ أ
نتيجة تطوير اداء الساتذة ،وبالتالي يمكن اعتبار هذا التوجه
بمثابة مدخل إلصالح مختلف المنظومات التربوية من خالل
أ
تركيز اهتمامنا على الجانب البشري وفي مقدمته الساتذة
ووظائ فهم التعليمية.

اقتراحات وتوصيات
 -1من خالل ما سبق يمكن الخروج بجملة من
أ أ
التوصيات التي نامل ان تقوم بتطوير العملية التعليمية في
تدريس التربية البدنية والرياضية ومنها:
أ
 -2على الوزارة الوصية التك ثيف من اليام التكوينية
أ
النظرية قصد توفير ومد الساتذة بالمعلومات والقوانين
الرياضية الحديثة.
أ
 -3إدراج حصص تطبيقية لالساتذة قصد الرفع من
أ
مردودهم الرياضي وقدرتهم على الداء الصحيح للمهارات
الرياضية.
أ
أ
 -4القيام باليام التكوينية من طرف الساتذة
أ
أ
المكونين مع تسجيل اهم المالحظات من طرف الساتذة
أ
المالحظين ،والعمل على تجنب الخطاء.
أ
 -5عمل الساتذة يكون حسب التخصص مثال يوجد
أ
أ
في مؤسسة تربوية ثالثة اساتذة يقسمون في النشطة
أ
الجماعية على النحو التالي :استاذ متخصص في كرة السلة،
أ
أ
استاذ متخصص في كرة اليد ،استاذ متخصص في الكرة
أ
أ
أ
الطائرة وبهذه الطريقة يستطيع الستاذ ان يقدم الفضل
ويكون متمكن في النشاط الذي يدرسه على عكس الطريقة
الحالية ،والعمل على تقسيم التالميذ حسب رغباتهم
أ
وقدراتهم على الساتذة.
أ
 -6رفع الوقت المخصص للمادة حتى يتمكن الستاذ
من تعليم المهارات الحركية بطريقة جيدة.
خاتمة
تتكون العملية التدريسية من مجموعة من المكونات
أ
أ
او العناصر الهامة هي المعلم ،والمتعلم ،والهداف
أ
أ
التعليمية (النتاجات) ،والمهارة او محتوى الدرس ،والدوات
أ
أ
والجهزة المستخدمة ،والطرائق والساليب والستراتيجيات،
واإلجراءات والخطوات المتبعة في تنظيم الدرس ،وإدارة
الصف ،والتقويم ،وجميع هذه المكونات تحتاج مدرسا على
درجة كافية من الخبرة للتعامل معها وبالطريقة التي تحقق
أ
أ
الهداف المنشودة ،ويعتبر المكون الخاص بطرائق واساليب
أ
وإستراتيجيات التدريس من اهم هذه المكونات وهو العنصر
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The importance of health awareness and the exercise of sports activity in the adult who suffers from obesity
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leilachibani05@gmail.com ،2  البليدة- جامعة لونييس عيل،ليىل شيباين

2132-31- 09:اترخي الإرسال

الملخص
أ
تعتبر صحة الفرد والمحافظة عليها من المطالب الساسية التي اهتم بها العديد من الباحثين من خالل العديد من الدراسات التي
 ولذلك تضاعفت مسؤولية الباحثين في التركيز على نواحي الرتقاء بالصحة في،كانت ول تزال تركز على العوامل المسببة للمرض والوقاية منه
أ
أ
أ
ظل ارتفاع حصيلة المراض النفسية والجسدية وتبرز قضية الوعي الصحي واك تسابه ونشره كإحدى الولويات والهداف الرئيسية للحفاظ على
 وهذا ما.الصحة في هذا العصر الذي توحي فيه الك ثير من المؤشرات بتدني الصحة العامة وانتشار أالمراض والتي من بينها انتشار السمنة
أ
أ
جعلنا نركز على عوامل الوقاية من السمنة من خالل توجيه اهتمام الفراد إلى تبني سلوك صحي يصبح عادات صحية من شانها تدعيم
أ
الجانب الصحي وتطوره أواهم هذه الممارسات الصحية ممارسة النشاط الرياضي الذي يعد سلوكا صحيا وقائيا يساعد على تخفيف العراض
أ
 لذلك تاتي هذه المقاربة لمحاولة تسليط الضوء على ظاهرة السمنة لدى الراشد أواهمية متغير الوعي الصحي،المرضية الناجمة عن السمنة
آ
.كمتغير وقائي وممارسة النشاط الرياضي كسلوك صحي فعال للتخفيف من الثار الناجمة عن السمنة لدى الراشد

. الراشد، ممارسة النشاط الرياضي، الوعي الصحي، السمنة:الكلمات المفاتيح
Résumé
La santé individuelle et la préservation sont l’une des exigences fondamentales de nombreux chercheurs
dans le cadre de nombreuses études axées sur les causes de la maladie et de la prévention. Il incombe donc aux
chercheurs de se concentrer sur les aspects de la promotion de la santé compte tenu des conséquences néfastes
des maladies mentales et physiques et de sensibiliser à la santé, son acquisition et sa diffusion, en tant que l’une
des principales priorités et objectifs de la préservation de la santé à cette époque, où de nombreux indicateurs
montrent le déclin de la santé publique et la propagation des maladies, y compris la propagation de l’obésité.
Cela nous conduit à nous concentrer sur les facteurs de prévention de l'obésité en attirant l'attention des
individus sur l'adoption de comportements sains qui deviennent des habitudes saines qui favorisent la santé et
son développement. Cette approche vise à mettre en évidence le phénomène de l'obésité chez les adultes et
l'importance de la variable de sensibilisation à la santé en tant que variable préventive et du sport en tant que
comportement sanitaire efficace pour atténuer les effets de l'obésité chez les adultes.

Mots-clés : Obésité - sensibilisation à la santé - sports physiques - adulte
Abstract
Individual health and health preservation are among the basic demands that many researchers focus on.
Due to the high rate of both physical and mental diseases, many studies shed light on the causative factors of the
disease and the ways of prevention. Therefore, the researchers’ responsibility stems in rising health promotion
and highlighting the issue of health awareness, acquisition and dissemination as the main priorities and
objectives for health preservation in this era, which is characterized by the decline of public health and the
spread of diseases including obesity. This research focuses on the factors that prevent obesity by enhancing
individuals’ adoption of healthy behaviors as healthy habits. For instance, the practice of sports activity is one
of the most important health practices, which is considered as a preventive behavior that helps alleviate the
symptoms of obesity. Therefore, this study seeks to highlight the phenomenon of adults’ obesity and the
importance of health awareness variable as a preventive variable, and the practice of sports activity as an
effective health behavior to reduce the effects of adults’ obesity.
Keywords: Obesity, health awareness, exercise, Adult.
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أمهية الوعي الصحي وممارسة النشاط الراييض دلى الراشد املصاب ابلسمنة

أ
أ
أ
عن تلك الفعال او النشاطات المقصودة او لغير المقصودة
التي يمارسها الفرد الواحد لمساعدته في الوقاية من اإلصابة
أ
أ
بالمرض او تمنعه من الذى والضرر البدني والنفسي ،وتساعده
أ
على الك تشاف المبكر للمرض والعجز او تساعده في التخفيف
أ
من المعاناة والمرض ،من اجل تحسين الحالة البدنية
أ أ
والنفسية والحماية من المخاطر التي من شانها ان تتسبب في
أ
أ
أ
أ
حدوث ضرر أاو اذى بدني او نفسي او كليهما ،ومن انماط
السلوك الصحي اإليجابي ممارسة النشاطات الرياضية والنوم
الكافي المطمئن والعادات الغذائية الصحية السليمة(عزت،
أ
 ،4002ص .)272إذ تشير الدراسات ان الشخص الواعي
ً
صحيا هو الشخص المثالي المتمتع بدرجات ومستويات عالية
من الصحة المتمثلة بالتكامل البدني ،العقلي ،النفسي،
أ
أ
الجتماعي والصحي ،وان ممارسة النشطة الرياضية تعمل
أ
أ
على الوقاية من المراض العصرية وهذا ما يوضح مدى اهمية
الوعي الصحي في توجه الفرد للنشاط الرياضي كسلوك وقائي
للتقليل من أالعراض المرضية خاصة للفئة التي تعاني من بعض
أ
المراض المزمنة وتحاول أان تحقق نوعا من الوقاية الصحية.
أ
أ أ
وتاتي اهمية الرياضة من اهمية صحة النسان وخلو
أ
جسمه من المراض والضعف البدني الذي يعوقه عن اإلنجاز
أ
بك فاءة وفاعلية ،حيث ان ممارسة النشاط الرياضي ل يشمل
أ
جنسا معينا وانما مختلف الجناس(مرتضى ،عرفات،4022 ،
ص.)22وهو ما تؤكد عليه دراسة ياسمين( )4027إذ تشير الى
أ أ
ان النشطة الرياضية عامل مهم وبارز في حياة الفرد ،وذلك
من خالل الرتقاء به من الناحية الجسمية والنفسية وحتى
العقلية ،كما تعمل على تعديل وتصحيح وحتى تغيير الك ثير
من العادات السلبية في حياة الفرد في كال الحالتين الصحية
والمرضية ،ومن بين نتائج العادات السليمة على الصحة
العامة للفرد يمكننا التركيز على السمنة كظاهرة مرضية تتميز
بالرتفاع الزائد لكمية الدهون ،وزيادة الطاقة الحرارية للغذاء
عن احتياجات الجسم فتتراكم على هيئة دهون وتختزن في
الجسم وهنا يصبح النشاط الرياضي وسيلة ضرورية ومهمة في
مسار العالج المقدم للمصابين بالسمنة(ياسمين ،4027 ،ص
 .)40كما يشير الخبراء إلى وجود عالقة بين السلوك الصحي
والمستوى الصحي للفرد ،فكلما ارتفع المستوى الصحي للفرد
أ
ارتفع سلوكه الصحي والعكس ،حيث يمكن القول هنا ان
أ
أ
الش خاص ال ذين يتمتع ون بمس تويات اعل ى م ن ال وعي الص حي
أ
يعتمدون على س لوكيات تم تعهم بص حة اوف ر ،حيث يتمكن وا

مقدمة
أ
تعد المحافظة على صحة الفرد واجبا اساسيا له
أ
أ
ولمجتمعه ،إذ ان تمتع الفراد بالمستوى المطلوب من الصحة
أ
يعد حقا من حقوقهم الساسية ،وذلك بالعمل على حمايتهم
ورعايتهم صحيا ونفسيا وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم المختلفة
ومساعدتهم على النمو الشامل المتكامل.
أ
أ
والصحة هي هدف رئيسي من اولى الهداف التي
يسعى الجميع إلى تحقيقها ،ومن هذا المنطلق اهتم بها الك ثير
أ
من الباحثين واكدوا على تقديم المعلومات والمهارات
والتجاهات والسلوكيات التي تمس احتياجات واهتمامات
أ
الفراد ،وتمكنهم من ممارسة السلوكيات الصحية السليمة
أ
ً
وإيجابيا على سلوكهم واتجاهاتهم نحو
التي تؤثر تاثيرا مباشرا
القضايا والمشكالت الصحية ،التي من بينها السمنة حيث
نالحظ النتشار المتزايد لهذه المشكلة الصحية في كل
المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري ،حيث انتشرت ك ثيرا
أ
آ
في الونة الخيرة مما يستدعي البحث خاصة من الناحية
الوقائية والرتقاء بالصحة وذلك بتفعيل دور عواملها والتي من
أ
اهمها عامل الوعي الصحي وممارسة النشاط الرياضي .وهذا ما
سنحاول التطرق اليه خالل هذه المقاربة النظرية وتسليط
أ
الضوء حول اهمية الوعي الوعي الصحي وممارسة النشاط
الرياضي لدى الراشد المصاب بالسمنة.
ا إلشكالية
أ
إزدادت البحاث الطبية والنفسية التي تحاول دراسة
أ
أ
عالقة انماط السلوك البشري بصحة الفراد سواء كانت
أ
النفسية منها او العضوية ،ولذلك فإن الهتمام بصحة الفرد
أ
أ
ورعايته تعد من اهم الركائز التي اقرت بها الهيائت الدولية
ومنظمة الصحة العالمية وذلك من خالل نشر المعلومات
أ
الصحيحة من اجل مكافحة مشاكل سوء التغذية وتشجيع
أ
أ
النظم السليمة وانماط الحياة الصحية للوقاية من المراض
المزمنة ،حيث تشير عزت ( )4002في هذا الصدد إلى وجود
ارتباط كبير بين سلوكياتنا الشخصية والحالة الصحية التي
أ
أ
يتمتع بها الفرد ،وبهذا فإن المراض التي يعاني منها اللغلبية
أ
قد ترجع في جزئها ال كبر الى السلوكيات والعادات الصحية لغير
أ
أ
السليمة .وفي هذا الساس نذكر ان السلوكيات الصحية تنقسم
أ
أ
الى انماط سلوكية إيجابية معززة للصحة ،وانماط سلوكية
سلبية ضارة بالصحة حيث يعبر نمط السلوك الصحي اإليجابي

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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* الوعي الصحي

م ن الحص ول عل ى المعلوم ات والخ دمات الص حية ويتص رفوا
أ
أ
عل ى اساس ها بم ا فيه ا النشطة الرياضية الصحية والتغذي ة
الص حية الش املة وبه ذه الطريق ة يمك ن لل وعي الص حي للف رد
م ن حماي ة نفس ه(منظمة الصحة العالمية ،4022 ،ص)3-4
أ أ
كما ان الفراد الذين يعانون من السمنة ويتمتعون بمستويات
أ
اعلى من الوعي الصحي قادرون إلى حد بعي د عل ى فه م
المعلوم ات المتاحة عن التغذية ومتمكنون من اتخاذ خيارات
أ
تمتعهم بصحة اوف ر وتمك نهم م ن مكافح ة س وء التغذي ة
واإلفراط فيها على حد سواء.

أ
أ
تعرفه القص ( )4022على انه " إلمام الفراد

أ
بالمعلومات والحقائق الصحية ،وايضا إحساسهم بالمسؤولية
نحو صحتهم وصحة لغيرهم ،وفي هذا اإلطار يعتبر الوعي
الصحي هو الممارسة الصحية عن قصد نتيجة الفهم واإلقناع
وتحول تلك الممارسات الصحية إلى عادات تمارس بال شعور
او تفكير"(القص ،4022 ،ص)14
أ
ً
بناء على ذلك يمكن القول بان الوعي الصحي هو تلك
العملية التي يك تسبها الفرد معرفيا ويطبقها سلوكيا وذلك من
خالل المعلومات التي يتلقاها والتي تتعلق بكيفية الحفاظ
على صحته.

ومن خالل اطالعنا على دراسات ذات عالقة
بالوعي الصحي وعالقتها بالسلوكيات الصحية عامة وبالممارسة
أ
الرياضية خاصة ارتاينا في مضمون عناصر هذه الورقة البحثية
إلقاء الضوء على مدى مساهمة الوعي الصحي في مرحلة الرشد
أ
في التوجه نحو ممارسة النشاط الرياضي ،ومن اجل ذلك
عرضنا المؤشرات الرئيسية التي توضح ضرورة الوعي الصحي
أ
أ
واهمية الممارسة الرياضية لتخفيف اعراض السمنة والحفاظ
على الصحة الجسدية والنفسية للراشد لكونها مرحلة مهمة لها
أ
جوانبها الخاصة وتاثيراتها في حياة الفرد ،وعليه تم التركيز
أ
على اهمية الوعي الصحي وممارسة النشاط الرياضي لدى
الراشد المصاب بالسمنة.

* ممارسة النشاط الرياضي
يقصد بها ذلك النشاط الرياضي المنظم والمستمر
والهادف في اطار النوادي والجمعيات الرياضية تحت إشراف
إطارات رياضية مؤهلة (برقوق ،4023 ،ص. )3
أ
ذلك مايعني ان النشاط الرياضي يعبر عن الحركات
البدنية والرياضية التي يقوم بها الفرد والتي تكون بهدف
معين.
* الراشد

أ
تعرف مرحلة الرشد على انها مرحلة من مراحل النمو
ويتدخل فيها الشباب مع الراشد ولها خصائصها المتميزة في
أ
جميع جوانب النمو ،تبدا مع بداية العقد الثالث من العمر
( بعد الواحد والعشرين) وتنتهي مع بداية سن الشيخوخة وهي
أ
أ
اطول مراحل النمو مع انها تختلف باختالف المجتمعات
أ
والثقافات والظروف المعيشية ،إذ ان بداية وتهيئة مرحلة
أ
الراشد تعتمد على عدة عوامل إل ان جوانب النمو الجسمي
العقلي تك تمل مع نهاية المراهقة مما يؤهل الفرد الى دخول
مرحلة الرشد (العابد  ،4022،ص.)222

مفاهيم الدراسة
وردت لدى الباحثين تعريفات تتشابه فيما بينها برلغم
َّ أ
اختالف لغاتهم،
الثقافية لصحابها وبرلغم
اختالف المشارب
ِ
أ
إل اننا نجدهم اتفقوا على نفس العناصر التعريفية للمفاهيم
والتي جاءت كما يلي:
* السمنة
يذهب عبد الوهاب ( )2991الى تعريف السمنة
أ
بانها " الزيادة المفرطة في كميات الدهون التي تتراكم بالجسم
فتزيد من وزن الشخص وتغير من شكل ومكونات جسمه بما
يجعله مريضا بالسمنة (عبد الوهاب ،2991 ،ص)77
أ
هذا ما يعني ان السمنة تلك الحالة من تزايد الدهون
في جسم النسان مما تتسبب في اعاقة حرك ته واصابته ببعض
أ
المراض العضوية والنفسية.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

اهداف الدراسة
من خالل هذا البحث الذي يتمحور حول ظاهرة
أ
السمنة كمشكلة صحية واهمية الوعي الصحي وممارسة
النشاط الرياضي لدى الراشد الذي يعاني منها ،يمكننا التركيز
أ
على الهداف التالية:
 تسليط الضوء على ظاهرة السمنة كمشكل صحيأ
ملح في الوقت الراهن واهم العوامل المسببة للسمنة.
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أ
 الوقوف على مدى اهمية الوعي الصحي عند الراشدأ
ودوره في التخفيف من العراض المرضية الناجمة عنها.
أ
 التوعية باهمية ممارسة الرياضة عند الراشد منأ
أ
ً
عموما والحد او التخفيف من
اجل المحافظة على الصحة
النعكاسات المرضية للسمنة بشكل خاص.

من خالل الهتمام بالجوانب النفسية والجتماعية والسلوكية
أ
للمرض المزمن ،كما يؤكد الباحثون ان العوامل النفسية
أ
أ
والجتماعية تؤثر على تطور المراض المزمنة مثل امراض
القلب التاجية والسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية
أ
(اإليدز) فقد اثبتت التدخالت النفسية والجتماعية ان لها
القدرة على تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من
أ
مرض مزمن .كما انها تدخالت مفيدة إلباللغنا بالظروف التي
أ
يمكن في ظلها ان تكون التدخالت النفسية-الجتماعية بمثابة
مواد مساعدة (مثل التدريب على اللتزام) للعالجات الطبية.
أ
أ
كما اكدت الدراسات على اهمية الوعي الصحي لدى
النساء المصابات بالسمنة وذلك ما تؤكده
Ohofeitimi,Adeyeye,Fadiora
and
دراسة(
أ
أ
 )other,2007,p:502على انه من الرلغم من ان المرض
المزمن الذي تم ربطه بالسمنة ،فإن الدارسين الذين يركزون
على معدل انتشار السمنة ومستوى الوعي المجتمعي
والمخاطر الصحية واستراتيجيات الوقاية من السمنة
ومكافحتها يختلفون حسب ثقافاتهم المجتمعية حيث هدفت
الى تقييم مستوى الوعي بالمخاطر الصحية للسمنة ً
وفقا لدرجة
السمنة باستخدام مؤشر ك تلة الجسم ،وفي نفس السياق الذي
أ
يؤكد على اهمية الوعي للتصدي لمخاطر السمنة تؤكد دراسة
( ); Kelly,2005,p7والتي تركز على تعزيز سلوك الغذاء
أ
الصحي واهمية التوعية الغذائية في تفادي الصابة بالسمنة،
دراسة
الى
بالضافة
Mokdad,Ford,Bowman,Dietz,Vnicor
and
(
 )Other,2001ودراسة ( Ike S. Okosun and G.E. Alan
أ
 )Dever,2002التي اكدت على ضرورة تنمية الوعي الصحي
لتجنب الصابة بالعراض المرضية والصابة بالسمنة ،كما
أ
نجد الدراسة التي اجرتها منظمة الصحة العالمية()4003
والتي تؤكد على الصحة والتنمية من خالل النشاط البدني
والرياضي ،وتؤكد دراسة( Hesketh, Waters, Green,
أ
أ
 )Salamon and Williams,2005على اهمية ال كل الصحي
وممارسة النشاط الرياضي للوقاية من السمنة.

موضوع الوعي الصحي والسمنة في ميدان علم
النفس الصحي
آ
توجه المختصون في علم النفس الصحي في الونة
الخيرة الى تطوير واستعمال مجموعة متنوعة من
الستراتيجيات للعمل على تقليل المعاناة من وصمة الوزن
أ
أ
بدا الخبراء بتشكيل فرق
الزائد او ما يسمى بمرض السمنة ،إذ
صحية تعدل من التحيزات الموجهة نحو السمنة وتطوير
مشاعر التعاطف معهم ،والعمل على تلبية احتياجاتهم
واهتماماتهم الشخصية والصحية ،ومن هذه الستراتيجيات
التي حددها المهنيين في مجال علم النفس الصحي هي:
 التعرف على المرضى الذين كانت لهم تجاربأ
سلبية مع افراد المجتمع بشان وزنهم الزائد ،ومحاولة تعديل
أ
نظرتهم تجاه انفسهم والهتمام بهم وحل مشكالتهم.
 محاربة الصور النمطية اتجاه البدانة وتعديل هذهأ
الصور لدى الطباء والممرضين.
أ
 استكشاف كل السباب المتعلقة بالسمنةومحاولة مساعدة الفراد البدناء في التخلص من وزنهم الزائد
بطرق إيجابية.
أ
 التاكيد على تغيير السلوكيات المؤدية لإلصابةبالسمنة وتعزيز السلوكيات الصحية.
 وضع برامج خاصة للتمارين الرياضية ،وتناولأ
الطعام في المنزل ،بدل من مجرد القول" :اني بحاجة إلنقاص
وزني".
أ
 خلق حالة الوعي الصحي لدى البدناء بان خسارةأ
بعض الوزن يمكن ان يؤدي إلى مكاسب صحية كبيرة.
 خلق بيئة صحية تهتم بالفراد ذوي السمنةالزائدة في ضوء تقديم الدعم الصحي والنفسي والجتماعي
لهم ،ك توفير المعدات الطبية والرياضية المناسبة لهم
(العزوطي ،4022 ،ص.)3
أ
اشارت دراسة ( Neil Schneiderman, Michael H.
أ
 )Antoni, Patrice G. Saab, Gail Ironson,2001الى ان
أ
ميدان علم نفس الصحة يرتبط بإدارة المراض المزمنة وذلك
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

البعاد الرئيسية للصحة العامة
أ
توجد العديد من البعاد المتداخلة للصحة ،حيث
أ
حددها بسام ( )4002في ابعاد رئيسية وهي كالتالي:
 الصحة البدنية والجسمية :تتطلب الصحةالبدنية تغذية جيدة ووزن مناسب للجسم وتمارين هادفة
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أ
وراحة كافية بما يضمن القدرة على القيام بالعمال اليومية
المختارة بك فاءة عالية ،الحتفاظ بطاقة الجسم لستخدامها
في النشاطات المختلفة ،قيام الجسم بوظائ فه الفيسيولوجية
أ
على اكمل وجه ،خلو الجسم من العيوب والتشوهات ،التمتع
باللياقة البدنية والقوام السليم.
 الصحة العقلية :ويتم الوصول اليها عن طريقافراز مواد كيميائية تقضي على الضغط العصبي وتخلق
إحساسا بالراحة النفسية تشمل :التغذية السليمة والمتوازنة،
أ
الوقاية من المراض.
 الصحة الجتماعية :وتشمل ما يلي :حسنالتصرف في المواقف الصعبة ،القدرة على التعامل مع
آ
الخرين (بسام ،4002 ،ص.)220

والمعرفة الصحية التي نعنيها هنا تحدد بمجموعة المعلومات
والخبرات والمدركات التراكمية التي يحصل عليها النسان من
آ
المصادر الموثوقة حول الحقائق والراء الصحية والتي تشكل
ً
عامال مهما في الوقاية من المرض ورافدا من روافد تحسين
الصحة وترقيتها(العربي ،4007 ،ص.)221
آ
كما تعددت الراء حول عناصر الوعي الصحي
آ
حيث اعتمدت جميع الراء في تحديدها لهذه العناصر
أ
على ما ينبغي ان يك تسبه الفرد وهو قدر من المفاهيم
والمعلومات والمهارات والتجاهات والسلوكيات التي يحتاجها
الفرد التي تتعلق بالجوانب الجسمية والنفسية والجنسية
بحيث تمكنه من ممارسة السلوك الصحي السليم ،وحددها
جراد ( )4022كما يلي:
أ
الصحة الشخصية واجهزة الجسم وتشمل (معرفة
أ
أ
اجهزة مختلفة ،المظهر الشخصي ،كيفية المحافظة على اجهزة
أ
الجسم ،الموازنة بين اوقات النوم والنشاط والراحة) ،التغذية
أ
وتشمل( العادات الغذائية الحسنة ،امراض سوء التغذية،
مناسبة الغذاء للعمر) ،الوقاية من المرض ،صحة الفم
أ
أ
والسنان وتشمل (المحافظة على السنان واللثة) ،التدخين
آ
والعقاقير تشمل (المراض التي يسببها التدخين ،اثار
التدخين على المجتمع ،سوء استخدام العقاقير) ،اللياقة
البدنية تشمل (ممارسة التمرينات الرياضية) ،التلوث وصحة
النسان تشمل (عوادم السيارات والحوادث واإلشعاعات)،
تنمية الحواس تشمل (المحافظة على الحواس الخمسة)
(جراد ،4022 ،ص.)33

شكل ( :)10يوضح البعاد الرئيسية للصحة العامة
(بسام ،4002 ،ص)220
يمكن القول إن عالقة السلوك بالصحة عالقة وثيقة
أ
أ
ومتواصلة ،إذ تؤثر الواحدة في الخرى تاثي ًرا كبيرا وهذا يعني
أ
أ
أ
ان انخفاض الوعي الصحي اساسه في الواقع اساس تربوي،
أ
أ
لنه يرجع إلى اك تساب الفرد السلوك الصحي السليم وان
عملية تنمية الوعي الصحي تتطلب اإللمام بموضوعات التربية
أ
الصحية واهمها ميدان الصحة العامة وإدراك عوامل الوقاية
من أالمراض بالضافة الى ضرورة اتباع التغذية الصحية ً
فضال
عن الهتمام بالبيئة ونظافتها لكونها عوامل تتضمن سبل
تعزيز الصحة النفسية والجسدية.

شكل( :)10يوضح عناصر الوعي الصحي

مكونات الوعي الصحي
أ
من اهم مكونات الوعي الصحي هي تلك المعارف
أ
والمعتقدات التي يكونها الفرد عن المور والقضايا والمشكالت
أ
الصحية والمراض ،وكما في المشكالت الصحية المزمنة
كالتدخين والدمان والصابة بالمراض الجنسية والسمنة فإن
أ
مكافحة هذه المشكالت والتصدي لها تعتمد على تغيير انماط
أ
حياة وعادات الفراد السلوكية في مجالت محددة ،وحجر
أ
أ
الساس في هذا التغيير هو المعرفة والتي تعني المعرفة الولية
بالعوامل والمسببات التي تؤدي إلى هذه المشكلة الصحية،
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

(جراد ،4022 ،ص)33

يمكن القول إن الوعي الصحي يعتبر متغيرا أاساسيا
للحفاظ على الصحة ،حيث دعا اليه الباحثون والخصائيون في
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أ
أ
مجال الصحة ويؤكدون على انه من المطالب الساسية
لالرتقاء بالصحة.

الخطيرة .وإذا كنا نؤمن بتضافر القوى وتعاونها ،فإن مؤدى
أ
أ
ذلك ان وسائل التثقيف الصحي لبد ان تتسم بالعمق
أ
وبالشمول ،ذلك لننا إذا اقتصرنا على جانب واحد ،فإن ما
تقيمه المدرسة في هذا الصدد مثال يهدمه البيت .ومن هنا فإن
أ
أ
وسائل نشر الوعي الصحي ،وتاصيله ل يمكن ان يقتصر على
أ
أ
مجرد وسيلة بعينها كإصدار نشرة طبية او وضع ملصقة ،او
أ
إذاعة برنامج ،وإنما لبد وان تشمل كذلك إلى جانب القدوة
أ أ
الحسنة ،والمثال الطيب الذي يقتدى به والحقيقة اننا ابناء
أ
حضارة هي بحق ارقى الحضارات التي عرفتها اإلنسانية قاطبة،
أ
أ أ
فليس لغريبا علينا ،ونحن ابناء امة اإلسالم ،ان نلتزم بالقواعد
الصحيحة ،وقد دعانا إسالمنا الحنيف لكل ما يحفظ على
اإلنسان صحته ،ويجعله قويا نظيفا طاهرا عفيفا معتدل ومن
أ
هنا فإن للوعي الصحي اصوله العميقة التي تنبع من تراثنا
أ
اإلسالمي  ،ذلك التراث الخالد الذي ينبغي علينا ان نعود إليه
قول وفعال فنهتدي بهديه ونسير على نهجه ،فلقد سبق
أ
اإلسالم جميع المدارس الغربية سواء في الطب او في الوعي
الصحي(شعباني،4002،ص.)442-443

سمات الشخص الواعي صحيا
أ أ
ترى عليان ( )4022ان اهم صفات الشخص الواعي
صحي ًا يمكن تحديدها من النقاط التالية:
أ
يسعى دائما للتعرف على المشكالت الصحية واسبابها
أ
وكيفية الوقاية منها ،خصوصا بما يتعلق بالمراض الحديثة،
يبادر لحل المشكالت الصحية بنفسه ويحاول توصيلها
آ
لالخرين ،يمارس العادات الصحية الصحيحة والسليمة
باستمرار ،يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه ومجتمعه،
أ
يستطيع اللمام بالمعارف المتعلقة بالمراض المنتشرة في
المجتمع وكيفية الوقاية منها ،يتميز بحب الستطالع والبحث
والستكشاف المتواصل نحو الموضوعات التي تتعلق بصحته
أ
وكيفية المحافظة عليها والوقاية من المراض (عليان،4022 ،
ص.)74
أ
على العموم يمكن القول بان الشخص الواعي صحيا
هو الذي يدرك المعايير الرئيسية للحفاظ على صحته ويتجنب
أ
العوامل التي قد تتسبب في ظهور العراض المرضية،
أ
بالضافة اننا نجده يتسم بالعادات الصحية السليمة والتي
تالزمه في حياته اليومية.

مجالت الوعي الصحي
ل يقتصر الوعي الصحي على جانب معين من أالمور
المتصلة بالصحة ،ولكن الوعي يت سع مجاله ليشمل كافة
العناصر والتي هي ضرورية لكي يكون اإلنسان متمتعا بصحة
أ
جيدة ،وهذه العناصر متداخلة بشكل يصعب فصلها ،لنها
آ
متشابكة بطبيعتها ويؤثر بعضها ف ي الخ ر ،ولكن ذكرها على
أ
شكل عناصر قد يكون اك ثر توضيحا.

جوانب الوعي الصحي
أ
ينبغي ان تشمل عملية التوعية الصحية جميع
مجالت الحياة ،فال تقتصر على جانب واحد دون لغيره،
أ
أ
فيتعين ان يوفرها المنزل ،وهنا تقع على الم بالذات مسؤولية
أ
آ
كبرى في لغرس القيم والداب الصحية في ابنائها ،وتعويدهم
على السلوك الصحي وعلى اللتزام بالنظافة الشخصية
أ
أ
والعامة ،ويتعين ان تحرص المدرسة على اداء رسالتها في نشر
الوعي الصحي بين طالبها بحيث ينشؤون على العادات
الصحية الجيدة ،وبالمثل فإن لكل من الجامعة والمؤسسات
اإلعالمية ومؤسسات العمل ،واإلنتاج دورا رئيسيا في بث
أ
أ
الوعي الصحي ولغرسه وترسيخه وتاصيله في نفوس ابناء
أ
أ
المجتمع ،بل ان المجتمع برمته مطالب بان يسهم في نشر
الوعي الصحي ،وتدريب الناس على اللتزام بالقواعد الصحية
السليمة ،ومن هنا فإن رسالة الوعي الصحي ل يمكن إلقاء
مسئوليتها كلية على المؤسسات الطبية في المجتمع وحدها،
إذ ل بد من تضافر جميع القوى وتعاونها في هذه المهمة
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اول :الصحة الشخصية :وتشمل البيئة المنزلية
الصحية ،والنظافة الشخصية ،والتغذي ة الصحية .ويشمل هذا
المجال النظافة والمشاكل الناتجة عن قلة النظافة ،النظاف ة
الشخ صية ،نظاف ة المنزل ،نظافة الطعام والشراب ونظافة
الشارع (الشافعي  ،2997،ص.)4
ثانيا :المان وا إلسعافات الولية :ويهدف إلى توعية
أ
أ
الفراد للعناي ة ب امنهم وس المتهم الشخصية حتى يستطيعوا
تجنب المخاطر والحوادث الفجائية ،واتخاذ الق رارات الك فيل ة
بتقليل نسبة اإلصابات في حال وقوع الحوادث سواء في
أ
أ
المنزل ،او المدرسة او الشارع ويشمل إسعافات النزف،
الحروق ،التسمم ،اللدلغات الع ضات ،الحرائ ق ،الك سور
والجروح.
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 نقص فيتامين يؤدي إلى الكساح ،ونقص فيتامينأ
ب  ٢١يؤدي إلى النيميا الخبيثة
 نقص الماء يسبب الجفاف في حالت النزلتأ
المعوية او الكوليرا
 -3المسببات البيوكيميائية والوظيفية :وهي التغيرات
أ
أ
التركيبية لالن سجة او الوظيفي ة (اإلختاللت الهرمونية) التي
تؤدي إلى ظهور اختاللت مرضية.
 -2المسببات الطبيعية والميكانيكية :وتشمل
التغيرات في العوامل الطبيعية (الح رارة ،الضوء ،والرطوبة،
والضوضاء ،واإلشعاعات) ،الميكانيكية (الحرائق ،وس قوط
أ
أ
الشياء والشخاص ،البراكين ،الفيضانات)
 -1المسببات النفسية والجتماعية :مثل الضغط
الع اطفي ،وض غط الحي اة الحديث ة ،واإلحساس بالمسؤولية،
آ
أ
وعدم المان في العمل ،واإلدمان(: .ال شاعر واخ رون
 ،4002،ص.)27
 -2مسببات كيميائية :وتكون خارجية من البيئة مثل
أ
أ
الت سمم بالرص اص ف ي م صانع البطاريات ،او الزرنيخ ،او
أ
داخلية مثل التسمم البولي في حالت مرض الكل ى ،او
التسمم الكبدي.

ثالثا :صحة البيئة :وتهتم بغرس المفاهيم البيئية
أ
أ
بشان المحافظة على ص الحية البيئ ة التي يعيش فيها الفراد
وباقي الكائنات الحية .وصحة البيئة هو العلم الذي يبحث في
البيئة من الناحية الصحية ومدى ص الحيتها لمعي شة الفرد
والكائنات الحية (فضة وفاء منذر ،4002،ص)29
رابعا :الصحة العقلية والنفسية :وتهدف إلى تحقيق
أ
الك فاءة النفسية والعقلية لدى الفراد بغية التحكم في
انفعالتهم الداخلية والتقليل من المؤثرات الخارجية على
أ
وجدانهم ،وحمايتهم من اإلصابة بالمراض النفسية والعقلية.
خامسا :التبغ والكحوليات والعقاقير :ويتعلق هذا
أ
بإبراز الضرار الفسيولوجية والنفسية والجتماعية نتيجة
تعاطي التبغ والكحوليات وسوء استخدام العقاقير .وتكمن
أ
أ
اهمية هذا المجال في الخطار التي يسببها التدخين  ،وانتشار
أ
الظاهرة عل ى م ستوى العالم  ،وتشير إحصائيات إلى ان هناك
أ
تزايدا مطردا في اعداد المدخنين س واء ف ي ال دول المتقدمة
أ
(مثل الوليات المتحدة ) او دول العالم الثالث ( مثل مصر)،
أ
أ
كما يالحظ ان الزي ادة هي اك ثر بالنسبة للمراهقين والفتيان
أ
الذين هم في مقتبل العمر او دون العشرين عام ا ،س واء كان
أ
هؤلء الفتيان في دول نامية او دول متقدمة  ،والفارق بين
العالمين  ،هو تزاي د ن سبة المدخنات في العالم المتقدم بدرجة
أ
تقترب من نسبة المدخنين فيه او بنسبة المدخنات في العالم
أ
المتقدم او الغربي(شحاتة،2992،ص)40

سابعا :صحة المستهلك :ويهدف إلى المحافظة على
أ
صحة المستهلك وحمايته سواء اكان عن طريق اللتزام
أ
أ
بالحقائق عن اإلعالن عن الطعمة ،او تقي يم الحمالت
أ
الدعائي ة ،والتامين الصحي ،وتصويب المعتقدات لغير
الصحية ،وكذلك البدع والخرافات.
أ
ثامنا :التربية الجنسية :والتي تهدف إلى توعية الفراد
بالتكوين التشريحي وال وظيفي للجهاز التناسلي في اإلنسان،
أ
أ
والزواج والمومة ،والبوة ،ومراحل تك وين الجن ين،
والمشكالت الجنسية الصحية .وعند استخدام لفظ الجنس
فإننا ل نكون قاصرين المفهوم على ذلك ،بل ينسحب المعن ى
أ
الى نطاقات اخرى ل تتصل بالجوانب الجسمية مباشرة،
أ
وذل ك ك العواطف والفك ار والبواعث التي قد ل تبين عن
أ
الجنس او الدافع الجنسي (ميخائيل ،2991،ص.)1

سادسا :المراض والوقاية منها :وتهدف إلى الوعي
أ
أ
بالمراض وكيفية انتقالها ،ومن ع او الحد من انتشارها،
أ
أ
والتعرف على المراض المعدية والمراض لغير المعدية .كان
أ
العلماء يظنون ان الميكروبات هي وحدها المسئولة عن
حدوث المرض ،لغير أان ه ت م التعرف على العوامل أالخرى
أ
المسببة او المساعدة على المرض.
وقد عدد (محاسنة ،2992،ص )74مسببات المرض:
 -2المسببات الحيوية :مثل الفيروسات ،البك تري ا،
الطفيلي ات (الدقيق ة والمرئي ة) والفطريات.
أ
 -4المسببات الغذائية :والتي تؤدي قلتها او زيادتها
آ
أ
إلى امراض مثل (:الشاعر واخرون ،4002،ص)27
 زيادة الدهون يؤدي إلى السمنة وتصلبالشرايين.
أ
 -نقص البروتينات يؤدي إلى الهزال عند الطفال.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

اسلوب الحياة والسمنة
ا -النشاط الرياضي كسلوك صحي والسمنة
أ
أ
تعد الرياضة خطوة اساسية للراشدين ،حيث ان
المفاهيم السائدة في مجتمعنا العربي كانت ول تزال تطالب
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أ
الشباب باإلقالع عن اللعب ومزاولة الرياضية لنهم قد كبروا
أ
أ
واصبحوا رجال او اناثا ناضجين ،وهكذا نجد قلة من شباب
الجامعات والمصانع يمارسون الرياضة بينما الغالبية منهم قد
أ
أ
اقلع حتى عن مزاولة ال لعاب الترويحية التي كانوا ينعمون
أ
أ
بمزاولتها قبل ذلك ،والخطر من ذلك ان شبابنا وخاصة
أ
الذكور منهم يلجئون في معظم الحيان الى التدخين لكي
يؤكدوا رجولتهم وهو عادة بداية مشجعة على ممارسة أامور
أ أ
اخرى اشد خطرا على الصحة العامة.
أ
إن الشباب يعني القوة والرياضة هي افضل الوسائل
إلبراز هذه القوة والحيوية والمحافظة عليها ووضعها في الشكل
أ
المالئم لشباب اليوم ،هذه هي المفاهيم التي يجب ان تسود
بين شبابنا الذي هو نصف الحاضر وكل المستقبل.
أ
ويؤكد عبد الوهاب( )2991انه إذا كان الشباب
ممارسا للرياضة في صباه فعليه الستمرار في المزاولة حفاظا
أ
أ
على صحته ،ويجب ان تعرف كل شابة ان المحافظة على
أ
أ
وزنها الذي يبدا في الزدياد في هذه السن ل ياتي فقط عن
طريق النظام الغذائي (الرجيم) وإنما بالرياضة والنظام
الغذائي معا ،فالشباب يعني النتاج وكلما كان شبابنا في
أ
صحة وقوة افضل كان ذلك مؤشرا على تحسن النتاج والمظهر
أ
العام والقوام ،فالشاب او الشابة الذي يمارس الرياضة تكون
أ
أ
أ
صحته افضل واقل عرضة للمرض كما ان ثقته بنفسه تكون
أ
عالية ومظهره من حيث القوام والشعر والسنان والوجه ولغير
أ
أ
ذلك اك ثر حيوية(ص )22ويضيف ان الهتمام بممارسة
أ
أ
النشاط الرياضي لدى الشخاص البالغين هدف قومي يجب ان
تسعى اليه جميع المجتمعات حيث يكون الشخص البالغ في
أ
قمة مرحلة العطاء ويصبح مسؤول عن اسرة يعولها ويرعاها لذا
فإن إهماله مزاولة الرياضة قد يعرضه لمشاكل صحية ،كما
أ
أ
أ
اثرت المدنية الحديثة في الشخص البالغ تاثيرا كبيرا فاصبح
أ
أ
أ
عرضة لإلصابة بامراض الراحة واهمها امراض القلب والجهاز
أ
أ
أ
الدوري التنفسي ،وكلها امراض إما ان تؤدي بحياته او تطرحه
عاجزا في سرير المرض لسنوات طويلة ،لذا عنيت كل
المجتمعات المتقدمة بتوفير المكانيات الالزمة لممارسة
النشاط الرياضي وفي ذلك يسعى البالغون في كل مؤسسة
أ
أ
وكل مصلحة ،كما وعت الشعوب الوروبية المريكية اهمية
أ
الرياضة لمن هم في مرحلة منتصف العمر حفاظا على اليدي
والعقول المدربة  ،واذا كانت الرياضة في مرحلتي الطفولة
أ أ
أ
والشباب امرا مهما فإن ممارستها بعد ذلك للبالغين امر اك ثر
أ
اهمية(عبد الوهاب ،2991 ،ص)27
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أ
من خالل ما تم طرحه يمكن القول ان النشاط
الرياضي له دور كبير في مجال الصحة النفسية ،ذلك ما
أ
أ
يستدعي تزايد الوعي باهمية اسلوب الحياة في تطوير حياة
أ
الفرد إلى الفضل وتطوير مجالت جديدة تستخدم التمرينات
الرياضية كنوع من العالج مثل مجالت الصحة النفسية
والطب السلوكي.
أ
أ
ولقد اصبحت السمنة امرا لغير مرلغوب فيه سواء
أ
للرجال او النساء على حد سواء ،وهي ل تحدث نتيجة الفراط
أ
أ
أ
في تناول الطعام فقط ،بل ان البحاث قد اثبتت انها تحدث
نتيجة الفراط في الراحة والكسل وعدم بذل الجهد البدني،
أ
كما ان ممارسة النشاط البدني لمدة ()30دقيقة يوميا يؤدي
أ
إلى نقص في الوزن قدره ( )22كيلو جرام سنويا ،بشرط ان
أ
أ
يظل معدل استهالك الطعام ثابتا ،إن اي قطعة خبز او
زجاجة مياه لغازية اضافية تعطى()200سعر حراري زيادة يوميا
أ
للجسم ،ك فيلة بان تزيد الوزن بحوالي خمسة كيلو جرامات
سنويا ،إل اذا زادت كمية النشاط البدني بنفس القدر الذي
يخلص الجسم من هذه الزيادة.
أ أ
أ
ولقد اوضحت الدراسات ان الشخاص المصابين
بالسمنة ل أياكلون أاك ثر من لغيرهم من أالشخاص ذوي الوزن
أ
أ
أ
العادي إل ان نشاط هؤلء الشخاص كان دائما اقل وهذا
أ
أ
السبب في زيادة وزنهم اساسا ،كما ان الك ثير من المصابين
أ
بالسمنة يصيبهم الياس من محاولة ازالة هذه السمنة عن
أ
طريق ممارسة الرياضة خاصة عندما يعرفون ان الشخص
أ
يحتاج لن يمشي لمسافة طويلة جدا ليتخلص من كيلوجرام
أ
أ
أ أ
واحد من الدهن ،والخطا هنا ان البعض يتصور انه يجب ان
يمشي هذه المسافة مرة واحدة لكي يتخلص من هذه الكمية
أ
من الدهن ،وهو تصور خاطئ إذ يمكن للشخص ان يتخلص
من هذا الوزن بالحركة والنشاط على فترات متقطعة ،فهو
أ
يستطيع ان يتخلص من هذا الكيلوجرام لمجرد المشي كل
أ
يوم()1,4كيلو متر لمدة شهرين وهو امر سهل فإذا واظب على
هذا النشاط يوميا فإنه يتخلص من()2كيلوجرامات سنويا حتى
أ
أ
لو حافظ على كمية الطعام التي ياكلها ثابتة ،فإذا اضاف الى
أ
ذلك بعض التعديل في نظام لغذائه بان يقلل من الكميات،
أ
أ
أ
ويستبدل بعض النواع الغنية بالسعرات الحرارية لمكنه ان
يتخلص من ضعف هذا الوزن(24كيلوجرام) سنويا دون
ارهاق ،وعلى ذلك فإن المعادلة تقول للتخلص من الدهون
أ
أ أ
المختزنة يجب ال كل اقل والتحرك اك ثر(عبد الوهاب،
 ،2991ص.)70
331

اجملدل  18العدد 2123-13

ليىل شيباين

أمهية الوعي الصحي وممارسة النشاط الراييض دلى الراشد املصاب ابلسمنة

أ
أ
او دولة دون اخرى بل مست جميع دول العالم مع اختالف
نسبة انتشارها نظرا للعوامل والمسببات الفاعلة في حدوث
أ
السمنة .فبالنظر إلى هذه العوامل نجد ان كل إنسان عرضة
أ
أ
للسمنة ولذلك فانه وبمعرفة اسباب الحدوث يمكن ان
أ
نتصدى لهذه الظاهرة (السمنة) في إطار ما يسمى بالوقاية او
اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحتها في حالة حدوثها ،بالتركيز
على البعد الوقائي الصحي.
أ
يعد الغذاء ابرز الشروط التي يعتمد عليها النسان
أ
من اجل البقاء على قيد الحياة فالطعام يزود النسان بالمواد
أ أ
والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من اجل اداء وظائ فه
أ
كالبناء والهدم واصالح النسجة ،ولكي ينظم عمل اجهزته
أ
أ
واعضائه ،وعلى هذا الساس فان الغذاء الذي يتناوله النسان
له عالقة مباشرة بصحته .فالغذاء الصحي يساعد في الحفاظ
أ
أ
على الفرد من اإلصابة ببعض المراض ،كما انه يساعده في
أ
أ
أ
أ
الشفاء من امراض اخرى .لغير انه وبالمقابل فإن اي وجبة لغير
أ
صحية او لغير مناسبة تعرض الجسم إلى الخطر ولذلك فإن
أ
افضل طريقة لضمان تلقي الجسم للعناصر الغذائية بشكل
أ
سليم هي تحقيق التوازن الغذائي والبتعاد عن الضرار
أ
المختلفة ومن بينها السمنة .ولقد اشارت اإلحصائيات الخاصة
أ
بمنظمة الصحة العالمية ،والتي تعتبر السمنة كاحد عوامل
أ
الختطار واإلصابة بالعديد من المراض إلى وجود العديد من
أ
أ
العوامل والسباب التي تساهم في انتشار السمنة وعلى راسها
قلة الحركة والمنتجات الغذائية المصنعة .وفي نفس السياق
أ
أ
اشارت دراسة لمعهد ماكينزي العالمي عام ( )4022إلى ان
أ
أ
أ
اك ثر من ( )2. 4مليار شخص في جميع انحاء العالم او ما
يقترب من ()% 30من سكان العالم يعانون من زيادة الوزن
أ
والسمنة ،وتحذر الدراسة من انه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات
أ
لمكافحة السمنة ،إذ ان عامل التغذية يلعب دورا هاما في
أ
تحديد الحالة الصحية ونوعية العيش بالنسبة للفرد ،لغير ان
تدهور الحالة الغذائية حتما يقود إلى التعرض للمرض
أ
أ
والخالل بالصحة .فالتغذية يمكن ان تساعد الفراد على
العيش بحالة صحية جيدة فاإلنسان في مرحلة الرشد معرض
أ
إلى الصابة بالسمنة واك تساب اوزان هو في لغنى عنها ،تزيد
من عبء هذه المرحلة فتعرض الراشد إلى أاخذ وزن لغير الوزن
أ
الضروري ،ولعل من اهم العوامل المساهمة في تحديد
أ
إمكانية اخذ الوزن والتعرض إلى السمنة من عدمه والمعبر
عنها من خالل مؤشر ك تلة الجسم والصرف الطاقوي نجد

أ
نستنتج ان هناك اتصال وثيقا بين النفس والجسم،
آ
فالنفس تؤثر في الجسم وهو الخر يؤثر في النفس ول انفصال
أ
بين هذا وذاك ،لذلك نجد ان النمو الجسمي يؤث ر في جوانب
أ
أ
النمو الخرى العقلي والنفسي والجتماعي وان ممارسة النشاط
الرياضي يؤثر على الحالة الصحية للفرد سواء من الناحية
أ
الفيزيولوجية والهرمونية او من الناحية النفسية.
ب -السمنة والعادات الغذائية كسلوكيات صحية
تعد التغذية المتنوعة والمتوازنة والنشاط البدني ،من
أ
اهم العوامل في تحقيق الصحة ،إذ تسمح التغذية المتوازنة
بالنمو الطبيعي للفرد ،مع الحفاظ على الصحة انطالقا من
تغطية الحتياجات اليومية ،وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية
الضرورية التي يحتاجها .إن لغذاءنا يساعدنا في البقاء على
أ
صحة جيدة من خالل الختيار المثل للغذاء حيث يعمل على
أ
حمايتنا من عديد المراض ،على لغرار السكري والبدانة توجد
معادلة دقيقة لمواد لغذائية معينة لذلك وجب إتباع نظام
آ
لغذائي ونمط حياة مناسب وامن بالعتماد على العناصر
الغذائية الضرورية ،في ظل احتياجات الفرد هذه من جهة،
أ
مع تجنب الوقوع في دائرة الخطر من جهة اخرى .وعلى هذا
أ
الساس فان الحاجة إلى الغذاء تعتمد على احترام اإلحساس
أ
بالجوع واإلحساس بالشبع ،وعلى مبدا مهم يسمح بالختيار
أ
أ
النسب لاللغذية المفيدة للصحة ( Le guide Alimentaire
)pour tous, 2007,p.7
اهمية الوعي في النظام الغذائي :ويهدف إلى الوعي
أ
الغذائي لالفراد على جمي ع الم ستويات الجتماعي ة
والقتصادية بما يحقق عادات صحية سليمة  ،ول يشمل هذا
أ
أ
المجال فقط اللغذية وانواعها  ،وإنما هو  :علم يبحث في
العالقة بين الغذاء والجسم الحي  ،ويشمل ذلك تناول الغ ذاء
وهضمه وامتصاصه وتمثيله في الجسم وما ينتج عن ذلك من
أ
تحرير الطاق ة وعملي ات النمو والتكاثر وصيانة النسجة
واإلنتاج ك في العالقة بين الغذاء والجسم الح ي ،وي شمل ذلك
تناول الغذاء وهضمه وامتصاصه وتمثيله في الجسم وما ينتج
عن ذلك م ن تحري ر الطاقة وعمليات النمو والتكاثر وصيانة
أ
النسجة واإلنتاج كإنتاج الحليب والبيض  ،وكذلك التخلص
من الفضالت(قطاش،رشدي،4002،ص.)23
كما تعتبر السمنة من بين الظواهر التي ازدادت
أ
انتشارا في العالم هذه السنوات الخيرة ،ولم تقتصر على بلد
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توازن طاقوي ووزن ثابت وتليها المرحلة الديناميكية التي
يظهر على الشخص زيادة في الوزن نتيجة ارتفاع في الخذ
الطاقوي على الصرف خالل فترة طويلة وتنتهي بمرحلة السمنة
وتشهد هذه المرحلة عودة التوازن الطاقوي لكن الوزن يتخذ
أ
الشكل الجديد بعد عدم التوازن السابق الناتج عن الخذ
الطاقوي المرتفع (العزوطي ،4022 ،ص.)4
أ
كما اشارت منظمة الصحة العالمية في التقرير الذي
أ
أ
نشرته عام  4003حول البدانة واخذ الوزن إلى ان البدانة هي
أ
ناتج لعدم توازن طاقوي بمعنى ما ياخذه الفرد من مواد لغذائية
أ
يتعدى عمليات الصرف خالل فترة طويلة ،بمعنى اخر عدد
كبير من السعرات الحرارية مقابل صرف طاقوي منخفض،
ينتج عنه فائض من السعرات الحرارية يتم تخزينها في
المناطق الخاصة بالتخزين على شكل دهون (شحوم) وهذا
خالل فترة زمنية طويلة قد تكون لسنوات من الزمن.
أ
أ
هنا يتضح جليا اهمية الوعي الصحي الذي اضحى
أ
اليوم مفهوما ذا اهمية كبيرة للمجتمعات المعاصرة وكميزة
أ
أ
اساسية للحضارة من جهة ،ومن جهة اخرى عامل وقاية
و تصدي لنتشار ظاهرة السمنة والتي جعلت الك ثير من
الباحثين لالهتمام بهذا الموضوع ،فالوعي الصحي يتضمن
أ
مجموع الفكار والمعلومات والمفاهيم ذات العالقة بالصحة
التي يك تسبها الفرد من بيئته الشخصية والعامة.

العادات الغذائية ،كما قد يكون تطور الحياة المعاصرة
والتقنيات الحديثة التي سهلت للفرد تلبية احتياجاته في
أ
الحياة اليومية سببا رئيسيا لحدوث الزيادة في الوزن حيث انها
أ
سلبته الحرية في الحركة ،فاصبح المصعد بديل عن الدرج
والسيارة بديلة عن القدمين ولغيرها من الظروف ،ويجب علينا
أ
أ
معرفة ان معظم اسباب السمنة هي لغير مرضية كما هو معروف
أ
لدى عامة الناس ،وتكون بسبب قلة الحركة وك ثرة ال كل
أ
أ أ
ويجب علينا ايضا ان ندرك ان السمنة هي نتيجة عن سلوك
أ
أ
خاطئ انتهجه الفرد اليوم ،وان عمليات الخذ الغذائي بكميات
أ
لغير متزنة او بكميات مبالغ فيها بعيدا عن حاجة
الفرد(الجسم) حتما سيؤدي إلى خلق رصيد إيجابي من
أ
الطاقة ،وبالتالي امتصاص السعرات الحرارية اعلى من الصرف
أ
الطاقوي ،اما الفائض سوف يتم تخزينه دون التفريط فيه،
ويخزن بشكل متكرر ليكون ذلك الوزن الزائد من الوزن
أ
الطبيعي ،ومن اجل زيادة تفسير هذا العامل (النمط الغذائي)
يتم العتماد على الميزان الطاقوي الذي يعطينا صورة واضحة
على ما يتناوله اإلنسان ،من مواد لغذائية ممثلة بالعناصر
الغذائية المعبرة عن السعرات الحرارية ،التي تدخل إلى جسم
آ
أ
اإلنسان في طرف من هذا الميزان ،اما الطرف الخر فيمثل
أ
باليض القاعدي والتعديل الحراري
الصرف الطاقوي المرتبط
للجسم والنشاط البدني فإن النمط الغذائي الذي يتناوله
اإلنسان يعد عامال فعال في إحداث خلل على مستوى وزن
الفرد ،إذ يظهر عمليات ارتفاع خزانات الدهون في حالة ميل
أ
الك فة باتجاه الخذ الغذائي ( )Apportوتنخفض هذه الخزانات
عند ميل الك فة لصالح الصرف الطاقوي ( )Dépenseوتبقى في
أ
حالة اتزان عندما تتساوى الك فتان من ناحية الخذ والصرف،
والتي تمثل الستمرار في الوزن الخاص بالفرد ،وعلى الرلغم من
أ
التعديل الفيسيولوجي الذي يقوم به اإلنسان من اجل تسيير
أ
الوزن وخلق توازن طاقوي ،فاخذ طاقوي زائد عن اللزوم
أ
أ
يمكن ان يؤدي إلى اخذ وزن وبالتالي زيادة في وزن الجسم
أ
أ أ
وان اي خلل على مستوى التوازن الطاقوي يؤدي إلى اخذ
أ
أ
أ
الوزن ،كما ان عملية اخذ الوزن تتم على مراحل ،وقد اشارت
منظمة الصحة العالمية إلى هذه الديناميكية وتمكن الخبراء
والباحثون في مجال التغذية والصحة وظاهرة السمنة إلى
تفسيرها ،وذلك من خالل مراحل معينة متعلقة بالتوازن
أ
الطاقوي القائم على الخذ الطاقوي والصرف الطاقوي في ظل
احتياجات الفرد وتظهر من خالل مراحل ،حيث تتضمن
المرحلة ما قبل البدانة والتي يظهر على الفرد وفي مدة طويلة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

كما تؤكد الدراسات ان النشاط اليومي البدني له
عالقة بنسبة الدهن ووزن الجسم من خالل بعض الدراسات
أ
حيث يشير كل من ايمن الحس ينى( )2991ورض وان
أ
أ
محم د رض وان( )4004ان نوعي ة الحي اة التى نعيشها والعمال
أ أ
التى نمارسها تعتب ر م ن اه م اس باب انتش ار البدان ة ف ى الوق ت
أ
ال راهن حي ث انه ا تس اهم ف ى اإلق الل م ن الجه د العض لى وم ن
أ
أ
ان واع الحرك ة المقص ودة او لغي ر المقص ودة  ،ف الك ثير م ن
أ
الفراد ل يستهلكون جميع السعرات التي يتناولونها خالل
النشاطات اليومية (الحس ينى ،2991 ،ص ()242رضوان،
 ،4004ص.)20
أ
أ
ويضيف اسامة راتب وابراهيم خليفة ( )4002ان
أ
زيادة السمنة في السنوات الخيرة ترجع الى النقص الواضح
لمستويات النشاط نتيجة للتقدم التكنولوجي والذي انعكس
أ
بدوره على زيادة الجلوس وعدم الحركة كاسلوب لحياة البشر،
أ
ولذلك فمن الهمية ممارسة النشاط الرياضي كوسيلة هامة
أ
لتجنب حدوث السمنة او عالجها (خليفة ،4002 ،ص.)419
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أ
كما يش ير ك ل م ن اب و العال عب د الفتاح ومحم د ص بحى
أ
حس انين( )2997ان ممارس ة التمرين ات الرياض ية بص ورة
منتظم ة ت ؤدى إل ى حرق الس عرات الحراري ة الزائ دة ع ن حاج ة
الجس م  ،كم ا ين تج ع ن الطاق ة الناتج ة ع ن الحت راق تط وير
مجموع ات العض الت المختلف ة في الجس م وف ى ه ذه الحال ة ق د
أ
ي زداد ال وزن ف الفرد الرياض ى او الف رد من الفرد لغير العض لى
(الس مين) وم ن ث م فق د ت ؤدى التمرين ات إل ى زي ادة ال وزن ف ى
أ
العضلى اثقل وزنا الوق ت ال ذى يح دث في ه ال تخلص م ن
الم واد الدهني ة  ،ولك ن زي ادة ال وزن ه ذه تك ون نتيج ة زي ادة
حج م العضالت(عب د الفتاح ،2997 ،ص ()27حسانين،
 ،2997ص.)370
أ
ومن خالل ما تم عرضه يتضح جليا اهمية ممارسة
النشاط اليومي البدني ودوره في التحكم بنسبة الدهن ووزن
الجسم.
أ أ
وقد تعدت تاثير اضرار السمنة على الجانب الجسدي
أ
الى التاثير على الجانب النفسي ،حيث ترتبط السمنة لدى
الك ثيرين بتقدير منخفض للذات بسبب ما يعرف بوصمة الوزن
أ
أ أ
الزائد كما يشير العزوطي( )4022الى ان الغلب البحاث
أ أ
وجدت ان الفراد الذين يعانون من وصمة الوزن الزائد يعانون
من الك تائب والقلق والعزلة الجتماعية ،ونقص في التوافق
النفسي اك ثر من الناس العاديين ،كذلك يستجيب بعض
أ
الراشدين (البدناء) لوصمة الوزن الزائد او لالتجاهات السلبية
نحوهم بالموافقة والقبول مما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لتدني
تقدير الذات ،وبذلك يتحمل البدناء مسؤولية ما يتعرضون له
من اتجاهات سلبية ،إذ ان موافقتهم وعدم تحديهم للصور
النمطية عن السمنة المفرطة يديم ويعزز المعتقدات السلبية
عن البدناء في المجتمع مقابل تفضيل الوزن المثالي والصحي.
فضال عن ذلك تكون لوصمة الوزن الزائد نتائج سلبية على
سلوكيات الكل ،وذلك من خالل محاولت التدخل القاسية
في خسارة الوزن ،كما تكون له نتائج عكسية لدى بعض
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الراشدين في ضوء تناول المزيد من الطعام استجابة لوصمة
الوزن الزائد ،إذ تنعكس المعاناة من هذه الوصمة على الصحة
البدنية في سياق التهرب من خدمات الرعاية الصحية بسبب
التحيز في البيائت الطبية(ص )4ورلغم ذلك فإن من لغير
المعروف إذا ما كانت وصمة العار تؤدي الى تدني سلوكيات
أ
الرعاية الذاتية او تساهم في ظهور تعقيدات إضافية في تزايد
الحالة المرضية للسمنة.
بعض القتراحات والتوصيات
 -محاولة إدخال مواضيع خاصة بالسلوكيات

أ
أ
الصحية والمراض في المناهج عبر كل الطوار التعليمية مع
تزويد المدارس بالنشرات والملصقات التي تنمي الوعي الصحي.
 ضرورة الهتمام بموضوع الوعي الصحي كبعد منأ
أ
ابعاد الوقاية الولية.
 فتح نوادي ذات اهداف تربوية ورياضيةوالتشجيع على النخراط فيها والجمعيات الرياضية المعتمدة
حسب رلغبة الراشد في نوع الرياضة التي سيمارسها.
خاتمة
أ
على ضوء ما تم تقديمه يتضح جليا اهمية الوعي
الصح ي كمتغير صحي يهدف الى ممارسة السلوكيات الصحية
أ
والتي تعتمد بالدرجة الولى على تزويد الفرد بالمعلومات
الصحية التي تدفعه نحو التوجه للنشاطات الصحية والرياضية
أ
أ
 ،لما لها من تاثير ايجابي في حمايته ووقايته من المراض
أ
المختلفة وتزويده بلياقة بدنية حسنة والتخفيف من العراض
أ
أ
المرضية الناجمة عن السمنة ،كما ان التظافر من اجل
تشكيل مجتمع يطمح الى تحقيق مستوى عال من الرتقاء
بالصحة يتطلب وعيا صحيا لدى كل من الفرد والمجتمع معا
بما ينعكس على المعارف والتجاهات والسلوكيات والصحة
النفسية والجسدية عموما.
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الهوامش
أ
أ
* ابو العال عبد الفتاح ( :)8991بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضى ،الطبعة الولى ،دار الفكر العربى ،القاهرة.
* ابراهيم كاظم فرعون .التربية الصحية والبيئية ،مطبعة الرائد ،العراق.
أ
* اسامة راتب خليفة ( :)8911علم النفس الرياضة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
أ
أ
* اسامة كامل راتب ( :)4002النشاط البدنى والسترخاء مدخل لمواجهة الضغوط وتحسين نوعية الحياة ،الطبعة الولى ،دار الفكر
العربى ،القاهرة.
أ
* اسعد يوسف ميخائيل ( :)8991اسس التربية الجنسية ،دار النهضة للطبع والنشر ،القاهرة ،مصر.
أ
* الشاعر عبد المجيد وقطاش ،رشدي ( :)4002التغذية الصحية ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
أ
أ
آ
* الشاعر ،عبد المجيد واخرون ( :)4008الصحة والسالمة العامة ،الطبعة الولى ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
أ
* ايمن الحسينى ( :)8991التخسيس بالعصائر والعشاب ،مك تبة ابن سينا للنشر والتوزيع ،القاهرة.
* بوجمعة ياسمين ( "،)4081دور النشاط البدني الرياضي المكيف في التخفيف من السمنة لذوي الحتياجات الخاصة ،دراسة ميدانية
لفريق نور على الكراسي المتحركة لولية المسيلة ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية" ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.
* حسين عبد الواحد الشاعر :الطب الجتماعي والمراض المهنية ،الدار القومية للطباعة والنشر ،مصر( ،د.ت).
أ
* داليا عزت مؤمن ( :)4002سيكولوجية الطفل والمراهق ،الطبعة الولى ،مك تبة مدبولي للنشر ،القاهرة.
* رابح دليلة (":)4088الك تائب لدى الراشدين المصابين بسرطان الرئة" ،رسالة ماجستير ،جامعة العقيد اكلي امحند اولحاج ،البويرة.
* رضوان محمد رضوان (":)4004بيولوجيا الرياضة" ،مذكرة ماجستير ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.
أ
* سالمة بهاء الدين ( :)8912الجوانب الصحية في التربية الرياضية ،الطبعة الولى ،مك تبة المكرمة ،المك تبة الفيصلية ،الرياض.
* سلوى مرتضى ومحمد مروان عرفات ( .)4088التربية والتربية الرياضية ،ط ،4جامعة دمشق ،كلية التربية ،دمشق.
أ
* سليمة بلخيري ،نار سالف (" :)4082السلوك الصحي والتربية الصحية في المدرسة الجزائرية بين الواقع والمامول" ،مقال في الملتقى
أ
أ
أ
الوطني الول حول الصحة العامة والسلوك الصحي في المجتمع الجزائري ،ايام 44-48افريل ،4082كلية العلوم الجتماعية والنسانية ،جامعة الطارف،
الجزائر.
أ
أ
أ أ
* سمير احمد ابو العيون ،الثقافة الصحية ،الطبعة الولى ،دار المسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.4082 ،
* صليحة القص ( ":)4082فعالية برنامج تربية صحية في تغيير سلوكات الخطر وتنمية الوعي الصحي لدى المراهقين" ،رسالة دك توراه ،كلية
العلوم النسانية والجتماعية ،بسكرة.
* عبد العظيم قياز( :)8912المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ،العدد  ،01كلية التربية البدنية والرياضية  ،اإلسكندرية.
أ
أ
* عبد القادر برقوق ( ":)4082الممارسة الرياضية لالبناء ودورها في تعزيز التواصل السري من وجهة نظر الباء" ،مقال في الملتقى الوطني
أ
الثاني حول التصال وجودة الحياة في السرة ،كلية العلوم النسانية والجتماعية ،ورقلة.
* عالء الدين العزوطي(":)4089عالقة العادات الغذائية بالبدانة لدى المراهقين المتمدرسين(81-81سنة)"،دراسة ميدانية على تالميذ
أ
المرحلة الثانوية لمقاطعة وادي الزماتي ولية قالمة ،مقال في مجلة علوم وممارسات النشطة البدنية والفنية رقم()8/4089(09مارس،)4082معهد التربية
البدنية والرياضية ،جامعة الجزائر.2
* علي بن حسن بن حسين الحمدي ،مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاني الثانوي طبيعي وعالقته باتجاهاتهم الصحية في
أ
المدينة المنورة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية.4002 ،
* علي عبد الرحيم صالح ،سيكولوجية التحيز ووصمة الوزن الزائد ،دراسة في علم النفس الصحي ،شبكة العلوم النفسية العربية ،جامعة
القدسية ،العراق.
* عليان حكمت عايش ( ":)4082برنامج لتنمية الوعي الصحي والمسئولية الجتماعية باستخدام الفصول الفتراضية لتالميذ المرحلة
العدادية بغزة" ،رسالة دك توراه ،لغزة.
أ
* فاروق عبد الوهاب ( :)8991الرياضة صحة ولياقة بدنية ،الطبعة الولى ،دار الشروق ،القاهرة.
أ
أ
* فيصل محمد لغرايبة ( :)4001الخدمة الجتماعية الطبية ،الطبعة الولى ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
أ
* كمال العجلوني :السمنة ،الصحة والسكري ،المجلة الدورية عن المركز الوطني للسكري والغدد الصح والوراثة ،عمان ،الردن.
أ
* محاسنة إحسان علي ( :)8998البيئة والصحة العامة ،دار الشروق ،عمان ،الردن.
أ
أ
أ
* محمد ابو سمرة ( :)4080العالم الطبي والصحي ،الطبعة الولى ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
أ
* محمد امين جراد ( ":)4082دراسة مقارنة لمستوى الوعي الصحي بين التالميذ الممارسين ولغير الممارسين لحصة التربية البدنية الرياضية
في الثانوية" ،قسم تربية حركية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
أ
* محمد صبحي حسانين ( :)8991فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضى وطرق القياس للتقويم ،الطبعة الولى ،دار الفكر العربى ،القاهرة.
* محمود عوض بسيوني ،فيصل ياسين الشاطر ( :)8991نظريات وطرق التربية البدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
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أ
. ليبيا، شعبة العلوم الجتماعية، مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. علم النفس النمو:)4082( * محمد عبد هللا العابد ابو جعفر
أ
. برنامج المم المتحدة النمائي، الوعي الصحي:4  الصحة في اهداف التنمية المستدامة موجز السياسة.)4082( * منظمة الصحة العالمية
أ
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Roman army in Africa Proconsularis and Numidia during the visit of emperor Hadrian’s to Maghreb in 128
AD
2020-12-02 :اترخي القبول
o.bagar@univ-biskra.dz 2  جامعة اجلزائر،أسامة بقار

2019-02-05 :اترخي الإرسال

الـملخص
نوميديا جيش ُمشكل من وحدة نظامية ودائمة ُعرفت باسم-دافع عن االحتالل الروماني لمقاطعة إفريقيا البروقنصلية
أ
 هذا الجيش بفضل الوثائق النقائشية تعرفنا على."الفيلق االوغسطي الثالث" والذي عاضدته مجموعة من الوحدات الـمساعدة
 ومن بين أاكـثر تلك الوثائق أاهمية وشهرة نجد نقيشة الخطاب ال ُـموجه من اإلمبراطور، أادوراه وإسهاماته، رجاله،تركيبته
 هذه النقيشة بقدر ما وضحت لنا جوانب مختلفة.م128 "هادريانوس" لمختلف الوحدات خالل زيارته لبالد الـمغرب في جويلية
 فإنها حرمتنا من التعرف على جزئيات أاخرى نظرا لتعرضها لكسور، التدريبات واالنضباط،حول هذا الجيش؛ القيادة العليا والضباط
أ
أ
 هذا الجهل زال اليوم نتيجة اكـتشاف،بالغة صعب جمعها وتصويبها ومن ابرزها معرفة وحدات الـمساعدين الـمتواجدة اثناء الزيارة
.شهادات عسكرية مؤرخة بسنة الزيارة والتي وضحت لنا الوضعية العسكرية وزادت من حجم معرفتنا بجيش الـمقاطعة
 الشهادات، الخطاب،م128 ، زيارة اإلمبراطور، إفريقيا البروقنصلية ونوميديا، الجيش الروماني:الكلمات المفاتيح
. الـمساعدون، الفيلق،العسكرية
Résumé :

L’occupation romaine de la province de l’Afrique proconsulaire-la Numidie, été défendue par une armée constituée
d’une unité régulière et permanente connue sous le nom de «Legio III Augusta», qui a été soutenue par des unités auxiliaires.
Grâce aux documents épigraphiques on a pu connaitre de quoi se composait cette armée « ses hommes, ses rôles et ses
apports ». Parmi les documents les plus importants et les plus fameux « l’inscription du discours de l’empereur Hadrien
adressée aux troupes de cette armée d’Afrique durant sa visite Africaine en juillet 128 ». Une inscription qui nous a tant
éclairé sur nombreux aspects de l’armée : le commandement général et les officiers, les exercices militaires et la discipline.
Cependant, nous a privé de connaitre les noms des unités auxiliaires durant la visite à cause d’une fâcheuse cassure qui a
emporté avec elle toutes ces informations. Aujourd’hui avec les nouvelles découvertes telles que les diplômes militaires datés
du temps de la visite, on a pu enrichir nos connaissances sur l’armée de la province.

Mots clés : l’armée romaine, l’Afrique proconsulaire et la Numidie, visite de l’empereur, 128 apr.J.-C, le
discours, diplômes militaires, légion, les auxiliaires.

Abstract
The Roman occupation in the province of Africa proconsularis-Numidia was defended by an army consisting of a
regular and permanent unit known as the "Legio III Augusta", which was supported by auxiliary units. Thanks to the
epigraphic documents, we know what this army was composed of; his men, his roles and his contributions. Among the most
important and famous documents is the inscription of the speech of the Emperor Hadrian addressed to the troops of the
African army during his visit to the Maghreb in July 128. An inscription that enlightened us so much on many aspects of the
army: general command and officers, trainings and disciplines. However we were deprived of knowing the names of the
auxiliary units during the visit because of loss of significant parts of the speech. Today, with new discoveries such as military
diplomas dated from the year of the visit we have been able to enrich our knowledge of the provincial army.

Key words: Roman army, Africa proconsularis and Numidia, visit of the emperor, 128 AD, speech,
Military diploma, Legion, The auxiliary units.
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اجليش الروماين يف اإفريقيا الربوقنصلية ونوميداي خالل زايرة الإمرباطور "هادراينوس" لبالد الـمغرب س نة 128م

مقدمة
تمثل زيارة اإلمبراطور "هادريانوس" (
 )Hadrianus Augustusلبالد الـمغرب سنة 128م حدثا
أ أ
أ
تاريخيا هاما باعتبارها اول زيارة إلمبراطور روماني الحد اهم
أ
واغنى المقاطعات الرومانية .خالل هذه الزيارة التفتيشية وقف
أ
اإلمبراطور على اوضاع البالد عن قرب والسيما الوضعية
أ
العسكرية والدفاعية التي نالت حصة االسد في برنامج الزيارة.
لذلك ،راح اإلمبراطور يتفقد مختلف حاميات الجيش ويقف
أ
أ
على اساليب واشكال التدريب العسكري لجيشه ال ُـمشكل من
أ
الفيلق االوغسطي الثالث ووحدات الـمساعدين ( .)Auxiliaإن
تعرفنا على هذه الزيارة مثلما يعود الفضل فيه إلى إشارات
أ
مؤلف تاريخ االباطرة ،فإن نقيشة خطاب اإلمبراطور الـمعروفة
أ
بتسمية نقيشة "خطابات هادريانوس" او "خطابات
المبايزيس" والتي ُنحتت على قاعدة تمثال "لهادريانوس" ُمقام
بـمعسكر الـمساعدين بالمبايزيس ( )Lambaesisهي مصدرنا
أ
أ
االهم .على انه ،بقدر ما تعد هذه الوثيقة مصدرا هاما في
معرفتنا لتركيبة جيش إفريقيا البروقنصلية سنة 128م ،فإن
معرفة مضمونها ال يزال لليوم محط قراءات واجتهادات عديدة
ومتجددة من قبل الباحثين نظرا للكسور التي تعرضت لها
وهو ما خلق تباينا على صعيد فهم الخطاب وضبط مضمونه،
أ
أ
ومن امثلة ذلك مسالة تحديد الوحدات التي زارها وخاطبها
اإلمبراطور .لكن ،منذ اكـتشاف شهادات عسكرية في السنوات
أ
االخيرة زال اللبس واتضحت هوية مختلف الوحدات
أ
الـمتواجدة بالـمقاطعة اثناء الزيارة ،مع استمرار صعوبة تحديد
مواقع انتشارها.
لقد حظيت زيارة اإلمبراطور "هادريانوس" لبالد
الـمغرب ودراسة نقيشة الخطاب باهتمام بالغ من قبل عديد
أ
الباحثين االوربيين الذين ال يسع الـمجال لذكرهم جميعا في
هذا المقال .البداية كانت مع المؤرخ "كانيا" الذي تطرق
أ
أ
للـموضوع بإيجاز اين حاول ترجمة اجزاء هامة من الخطاب في
أ
عملية كانت محط انتقادات عديدة ،في مقابل تجاهله الهداف
الزيارة ومسارها ( .)R. Cagnat, 1912, p-p 146-151بعد
انقطاع بحثي حول الموضوع مرده تراجع االهتمام بدراسة
التاريخ العسكري لبالد الـمغرب ،صدر للباحث "لوغلي" مقال
أ
حول خطابات اإلمبراطور "هادريانوس" في "المبايزيس" اين
قدم قراءة وتحليل للمضمون قادته نحو طرح رؤيته للترجمة
أ
االنسب لهذا الخطاب مع تجنبه لمناقشة دوافع الزيارة
وإشكالية الوحدات المذكورة ( M. Le Glay, 1978, p-p
P.A.
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 .)545-558بعد حوالي عقد نجد الـمؤرخ المختص في التاريخ
أ
العسكري الروماني "لوبوهاك" يناقش الـمسالة في مؤلفين له
أ
أ
اين وقف على اهداف الزيارة بشكل مختصر مع إبراز تصوره
لمختلف الوحدات العسكرية التي تواجدت سنة 128م ،وهو
أ
ما اوقعه في قراءات خاطئة لعديد االختصارات النقائشية،
أ
وبالتالي لم يوفق في ضبط الـوحدات الـمساعدة للفيلق اثناء
تلك الزيارة (Y. le Bohec, 1989-1, p-p 372-373,
أ
 .)1989-2, 220pفي سنة  2003نجد ان الخطاب حظي
أ
بدراسة معمقة من قبل عديد الباحثين االوربيين تحت إشراف
أ
الباحث "لوبوهاك" اين تمت دراسة كل الجوانب التي
أ
تستشف منه وعلى راسها ترجمة الخطاب ،ضبط وحدات
أ
الجيش اثناء الزيارة ،العروض والتدريبات العسكرية مع
إهمال قضية دوافع الزيارة ومسارها (Y. le Bohec, 2003,
 .)173pهذه الدراسة أاالخيرة شجعت الباحث العسكري
أ
االمريكي "سبيدل" إلنجاز مؤلف حول الخطاب قدم فيه قراءة
مختلفة قليال عن الدراسة السابقة معرجا لـمختلف الوحدات
الـمتواجدة واالستعراضات الـمقدمة (M. Speidel, 2006,
 .)112pفي المقابل ،إذا كان الباحثون السابقون قد اهتموا
بترجمة الخطاب وتحليل محتواه ،فإن الباحثة الفرنسية
"غيدون" قد ناقشت الزيارة في مؤلفها "الرحلة في إفريقيا
الرومانية" حيث ركزت على تاريخ الرحلة وتحديد مسارها مع
أ
تجنبها لتحليل مضمون الخطاب وابعاده العسكرية (St.
) .)Guédon, 2006, p-p 689-699, 2010, 527pهذه
الدراسات مثلت لنا قاعدة هامة إلنجاز هذا العمل ومع
أ
استفادتنا من الشهادات العسكرية الـمكـتشفة حديثا امكننا
أ
الوصول إلى معرفة اعمق للزيارة ولهوية وحدات الجيش
أ
المتواجدة اثناء الزيارة.
بهذا ،فإن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة الوقوف على
أ
خط زيارة "هادريانوس" إلفريقيا ،جدول اعمالها ،تقديم
وتحليل خطابات اإلمبراطور لمختلف وحدات الجيش،
واستنادا عليها وعلى الشهادات العسكرية سنحاول تحديد
أ
الوحدات التي كانت متواجدة اثناء الزيارة مع العمل على
اقتراح مواقع تواجدها ،لنختم الدراسة باستنتاجات عامة.
لـمناقشة كل هذه الـمسائل تم اعتماد المحاور االتية:
أ
اوال :الزيارة ونقيشة الخطابات.
أ
أ
ثانيا :الفيلق االوغسطي الثالث اثناء الزيارة.
أ
ثالثا :وحدات الـمساعدين اثناء الزيارة.
رابعا :االستنتاجات العامة (الخاتمة).
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اوال :الزيارة ونقيشة الخطابات:
اوال-1-زيارة او زيارات لبالد الـمغرب؟:
أ أ
على الرغـم من ان "اوكـتافيوس" ( G. Octavius
أ
 )Thurinusقد برمج زيارة إلفريقيا سنة  36ق.م ،إال ان
أ أ
سلسلة من َ
الشوادن (عوامل جوية غير مالوفة او غير عادية)
منعته من ذلك ،فكانت بذلك إفريقيا وإسبانيا (وربما سردينيا
أ
ايضا) الـمقاطعتين الـوحيدتين اللتين لـم تحظيا بزيارة
أ
أ
"اوكـتافيوس-اغسطس" .هذا الغياب لزيارات إمبراطورية لبالد
الـمغرب استـمر لغاية فترة اإلمبراطور "هادريانوس" (-117
أ
138م) الذي كان اول إمبراطور روماني يزور الـمنطقة
(Suétone, 1893, XLVII, 3, St. Guédon, 2006, p

أ
 .)689إن اي دارس لهذه الزيارة سيصطدم بإشكالية تحديد
أ
عدد زياراته لبالد الـمغرب وتاريخها ،فعلى الرغم من إشارات
أ
"ديون كاسيوس" ،صاحب مؤلف "تاريخ االباطرة" ،حيازتنا
لعمالت ولعديد النقوش المتعلقة برحالت اإلمبراطور
"هادريانوس" لمختلف الـمقاطعات الرومانية ،ومن ضمنها
زياراته للـمقاطعات الـمغاربية (إفريقيا البروقنصلية
والـموريطانيتين) خالل فترة ما بين 135-120م ،فإننا
عاجزون عن الفصل في هذا الموضوع (Dion Cassius,
1845, LXIX, 9-10, Aelius Spartianus, 1844, I-

 .)XXV, R. Syme, 1988, p-p 159-170في الواقع ،إذا
أ
كان من الـمؤكد ان "هادريانوس" قد زار بالد الـمغرب سنة
128م (C, VIII, 2532, M. Le Glay, 1978, p-p 545-
أ
أ
 ،)558فإن إشارات اخرى تدفع لالعتقاد بوجود زيارة (او
أ
أ
زيارات) اخرى للـمنطقة خالل الجولة الكبرى التي اجراها
"هادريانوس" ما بين 125-121م وهو ما نستشفه من مؤلف
أ
أ
تاريخ االباطرة الذي قدم لنا اول إشارة ُموردا فيها" :قـمع
(ا إالمبراطور) انتفاضـة (حركات) قام بها الـموريون motus
(Aelius Spartianus, 1844, "Maurorum compressit
أ
ُ .)XII, 7فـهم من العبارة ان "هادريانوس" عبر من إسبانيا إلى
أ
أ أ
موريطانيا الطنجية اين امضى بها فصل شتاء سنة 122م (او
123م) بغية قيادة حملة عسكرية تستهدف إخماد انتفاضة
للـموريين (M. Bénabou, 1976, p127, Y. le Bohec,
أ
أ
أ
 ،)2003, P 9على انه نظرا لعدم امتالكنا الي إشارات ادبية
أ
او وثائق نقائشية تؤكد هذه الزيارة فإنها ال تزال محط غموض
كبير.
أ
بعد هذه اإلشارة االولى ذات المؤلف ينقل لنا حدوث
أ
عبور اخر لهادريانوس من إيطاليا إلفريقيا اين كـتب قائال:
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أسامة بقار

"بعدها عاد إالى روما ،ثـم عبر إالى إافريقيا التي اغدقها بالنعـم.
ال يوجد ربما اي امير زار العديد من الـمناطق بهذا القدر من
السرعة (الخفة)" ( .)Aelius Spartianus, XIII, 4إن كان
أ
قد ُفهم من العبارة انه زار كل الـمقاطعات الـمغاربية وليس
فقط مقاطعة إفريقيا البروقنصلية ،فإن اإلشكال الذي تطرحه
العبارة هو جهلنا بعديد المسائل :ما دوافع الزيارة؟ ،هل هي
زيارة عسكرية (حربية) تستهدف مثال محاربة الـموريين للـمرة
أ
الثانية او تفقد منشات دفاعية؟ (H. Mantel, 1968, p-p
 ،)226-227ما هو تاريخ هذه الزيارة؟ وما الـمقصود بعبارة
أ
"اغدقها بالنعم"؟ .تساؤالت يصعب اإلجابة عنها الفتقادنا
أ
للشواهد االثرية ،لكن هذا لم يمنع الباحثين من تفسير عبارة
أ
أ
"اغدقها بالنعم" بانه خالل هذه الزيارة منح عديد الـمدن في
أ
مختلف الـمقاطعات الـمغاربية (باالخص في إفريقيا
البروقنصلية) صفة الـمستوطنة والبلدية وربما كذلك منح
أ
أ
حقوق بلدية او التينية لـمدن جديدة مع امتيازات اخرى:
أ
تخفيضات ضريبية ،إنشاءات متعلقة باال لعاب والـمهرجات
أ أ
) ،)édilitaireلكن ،من الممكن ايضا ان الـمؤرخ قصد
حصول الـمدن الرومانية الـمغاربية على هذه الـمكاسب خالل
أ
فترة حكمه وليس بالضرورة اثناء هذه الزيارة الغير معروفة
التاريخ (M. Bénabou, 1976, p 131, J. Gascou, 1972,
.)p-p 115-137, 213-220
أ
اخر إشارة عن زيارة "هادريانوس" إلفريقيا وردت ايضا
أ
عند مؤلف تاريخ االباطرة حيث جاء فيها" :عند وصوله
إالفريقيا سقطت االمطار بعد خمس سنوات من الجفاف وهو
حدث زاد من إاعزازه لالفارقة" ( Aelius Spartianus, XXII,
أ
 .)14على الرغم من ان العبارة بدورها ال تسمح لنا من التعرف
أ
على تاريخ الزيارة وال اهدافها وال الـمنطقة التي لـم تسقط بها
أ
أ
االمطار لـمدة  05سنوات كاملة (128-124م) ،فإننا نعتقد ان
أ
الـمقصود بها هو زيارة سنة 128م وان الـمنطقة التي لم تسقط
أ
أ
بها االمطار لـمدة  05سنوات هي االوراس وجنوبه ،وهو الطرح
الذي ندعمه بنحت نقوش إهدائية مؤرخة بسنة 128م في
"المبايزيس" كـتشكر ال لهة الرياح واإلله "يوبيتر" وهو ما يعد
أ
مثاال هاما عن تطابق الرواية التاريخية مع اال كـتشافات االثرية
(.)J.-P Laporte, 2016, p-p 130-135
أ
على ضوء هذه اإلشارات االدبية وبالعودة على الوثائق
النقائشية طرح الباحثون عديد التصورات حول عدد زيارات
أ
"هادريانوس" لبالد الـمغرب ،ومن ابرزهم الباحث "بيرلي"
أ
الذي مال لفرضية انه زار إفريقيا ثالث مرات :زيارة قاد فيها
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أ
حملة عسكرية ضـد الـمور في 122-121م ،واخرى سنة 123م
زار فيها مدينة بروقنصلية هي "عين فورنة" ( Furtina=Furnos
أ
 )Minusوزيارة اخيرة سنة 128م (A. R Birley, 1997, p-p
) .150-152في حين راح اخرون يستندون على االثار للقول
أ
ان "هادريانوس" قام بزيارتين؛ واحدة في حوالي 123-122م
أ
اجرى فيها اإلمبراطور إعادة تنظيـم للنظام الدفاعي لبالد
الـمغرب عبر تنصيب وحدات عسكرية جديدة ،إقامة
أ
معسكرات وإنجاز طرقات ،لتاتي بعدها زيارة 128م التي
هدفت لتفقد ومعاينة حالة التنظيمات الدفاعية والعسكرية
(M. Labrousse, 1948, p-p 125-147, L. Leschi,

 .)1949, p-p 225-226من جهتها استبعدت "غيدون"
أ أ
احتمالية حدوث سفرية 123م ورات انه لم يزر بالد الـمغرب
سوى مرتين؛ مـرة سنة 122م إلخماد انتفاضـة الـموريين وهي
أ
المذكورة عند مؤلف تاريخ االباطرة ،والثانية سنة 128م وهي
أ
أ
الـمقصودة في الـمقطعين االخيرين لـمؤلف تاريخ االباطرة
ونقوش المبايزيس (Aelius Spartianus, XIII, 4, XXII,
 .)14, St. Guédon, 2006, p-p 693-694كل هذه االراء
تجعلنا نميل لفرضية وجود زيارتين؛ زيارة قصيرة خاطفة سنة
أ
122م او 123م لـموريطانيا الطنجية لقمع انتفاضة المور والتي
أ
أ
يمكن انه استغلها ايضا في التجوال بالنواحي الـمجاورة
أ
(الطنجية وربما القيصرية كذلك) ،اما الثانية فكانت بال شك
أ
سنة 128م .ولعل غياب النقوش المخلدة يدعم اكـثر في نظرنا
أ
هذا الطرح ،فمن غير الـمعقول ان يزور اإلمبراطور بالد
الـمغرب ثالث مرات وال يتم تخليد هذه الزيارات بنقوش
أ
إهدائية او معالم تذكارية تليق بالحدث (ينظر الصورة رقـم
.)01
اوال-2-خط سير زيارة 128م وخطابها التذكاري:
تركت زيارة اإلمبراطور سنة 128م ذكراها التاريخية
أ
عبر كونها اول زيارة إلمبراطور روماني ،ومن غرائب الصدف
أ
أ
انها كانت فال خير على الـمنطقة ،فبعد خمس سنوات من
أ
الجفاف نزلت االمطار بشكل عجيب تزامنا مع هذه الزيارة .هذا
الجفاف الذي ضرب بال شك الـنواحي الحدودية إلفريقيا
أ أ
البروقنصلية اي االوراس والصحراء النوميدية الجزائرية هو في
نظرنا ليس جفافا بالـمعنى الدقيق للكلمة ،بل معناه وجود
أ
أ
قلة في سقوط االمطار خالل الخمس سنوات االخيرة ( Y. le
 .)Bohec, 2003, p 10لقد اتخذت الزيارة طابع دورية تفقدية
تفتيشية لوحدات الجيش الـمتواجدة في مختلف حاميات
إفريقيا البروقنصلية-نوميديا وبعد انتهاء الزيارة تم تخليدها
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أسامة بقار

بإقامة معلم تذكاري ُنحتت عليه خطابات اإلمبراطور على
الفيلق ووحدات الـمساعدين .هذا الـمعلم المعروف اليوم
بتسمية "عمود هادريانوس" أاو "النصب التذكاري
لهادريانوس" تم رفعه في معسكر الـمساعدين بالمبايزيس
(M. Janon, 2005, p-p 60-65, M. le Glay, 1978, p-p

545-558, Y. le Bohec, 2002, p-p 158-163, St.

أ
 .)Guédon, 2006, p 694باإلضافة إلى مؤلف تاريخ االباطرة
وخطاب هادريانوس في "المبايزيس" ،فإننا نـمتلك نقيشة
أ
اخرى توثق لنا زيارة 128م حيث تتضمن العبارة" :اتى
ا إالمبراطور ال ُـمؤله "هادريانوس" من صقلية ،إافريقيا
وموريطانيا" ( ،)A.E, 1957, 135كما ُخلد هذا العبور
أ
اإلمبراطوري لالراضي الـمغاربية بمجموعة من العمالت مؤرخة
أ
بالسنوات االخيرة من فترة حكم "هادريانوس" حيث تعرض
أ
ثالثة مواضيع اساسية :إفريقيا ال ُـمجسدة (ال ُـمشخصة
أ
 ،)personnifiéeموضوع مراسم االستقبال او االستقبال
الرسمي (" ،)adventusالجيش الـموريطاني exercitus
(N. Méthy, 1992, p-p 279-284, R. "Mauretanicus
Pera, 1990, p-p 504-507, St. Guédon, 2006, p

 .)695لهذا ،فإنه عبر جمع هذه اإلشارات الـمصدرية تم
أ
أ
استنتاج ان اإلمبراطور خرج من روما وبعد ان عبر على
صقلية ،رسا في إفريقيا ليتوجه منها لـموريطانيا.
أ أ
إن الـمسالة اال كـثر صعوبة في دراسة هذه الزيارة هو
أ
محاولة تحديد خط سيرها وجدول اعمالها في بالد الـمغرب،
وهي صعوبة فتحت شهية الباحثين للبحث وتقديم فرضيات
عديدة .ركز هؤالء الباحثون اهتمامهم في البداية على قراءة
أ
أ
وتفكيك نقيشة خطابات اإلمبراطور التي ادلى بها امام مختلف
أ
وحدات الجيش اإلفريقي في اعقاب المناورات والعروض
ال ُـمقدمة له لـمحاولة معرفة مسار زيارته وهو ما مكن من
أ
التعرف على جزء من خط السير؛ عرفنا انه في  01جويلية
أ
128م كان "بالمبايزيس" اين التقى فيها بـمشاة وفرسان
أ
الفيلق االوغسطي الثالث ( )legio III Augustaوالكـتيبة
الثانية لإلسبانيين ( ،)cohors II Hispanorumليعرج بعدها
أ
أ
لـمعسكر "القصبات" ( )Gemellaeاين زار "الكـتيبة االولى
الـمختلطة للخلقيسيين" ( cohors I Chalcidenorum
 ،)equitataفي  07جويلية توجه لزراية ( )Zaraiببيضاء برج-
أ
سطيف-لتفقد كـتيبة غير معروفة والتي قد تكون على االرجح
أ
"الكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة" ( cohors I Flavia
أ
أ
 ،)equitataاما في  12او  13جويلية فقد توجه للـمعسكر
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القاعدي للكـتيبة السادسة للكوماجينيين في موقع غير
أ
ُ
معروف ترجح "غيدون" انه قد يكون "عين فوة" ( Castellum
 )Phuensiumبالقرب من "قيرطا" ( )Cirtaوغير بعيد عنه زار
أ
اإلمبراطور حامية "الجناح االول للبانونيين" ( Ala I
أ
أ أ
 )Pannoniorumاين القى خطابا على فرسانه نحتفظ باجزاء
معتبرة منه ،ليختم الزيارة بتفقد "الكـتيبة الفالوية الثانية
أ
ال ُـمختلطة لالفارقة" ()cohors II Flavia Afrorum equitata
أ
في تاريخ ومكان غير ُمحددين (نرجح انه "شمتو" )Simitthus
(P. Romanelli, 1959, p-p 338-339, St. Guédon,

.)2006, p-p 695-696
أ
باستثناء نقيشة الخطاب ،فإننا ال نـمتلك اي وثيقة
أ
اخرى تساعدنا على معرفة خط الزيارة وتواريخها ،ما فتح
الباب الجتهادات وفرضيات الباحثين .البداية مع الباحث
ُ"دور" الذي اقترح إعادة تشكيل خط سير اإلمبراطور من
أ
خالل تتبع نقوش تشير لتحصل ُمدن على مكاسب او تظهر
امتنان مواطنيها لإلمبراطور عبر تشييد مباني على شرفه وهذا
أ
أ أ
طبعا باالستناد على عبارة مؤلف تاريخ االباطرة الذي اورد انه
أ
أ
اغرقها بالنعم (المكاسب) عند زيارته ،لذلك افترض انه في
زيارته إلفريقيا نزل في العاصمة "قرطاجة" ومنها توجه إلى
أ
أ
الـمدينة الثانية غير البعيدة "اوتيكا" (( )Uticaاو ربما
أ
العكس) ،ليتجه من إحداهما جنوبا إلى ان وصل إلى "تلمين"
( 05-)Turris Tamalleniكلم على مدينة قبلي في جنوب
تونس ،-ثم توجه إلى "المبايزيس" ،كما عبر إلى "زراية"،
أ
ليصل بوجهته لموريطانيا ،ليعود على اعقابه الستئناف رحلة
أ
ساحلية انتهت في "قرطاجة" التي منها ابحر عائدا إلى روما.
أ
أ
هذه الجولة دامت حسب رايه قرابة  06اشهر من شهر مارس
إلى نوفمبر ( .)J. Dürr, 1881, 124pبدوره "ويبر" يختلف
أ أ
مع "دور" في مدة السفرية التي استغرقت حسب رايه اربعة
أ
أ
أ
اشهر ابتداء من شهر افريل او ماي ليعود اإلمبراطور إلى روما
أ
في شهر اوت ،مع تقديمه لخط سير مختلف عن سابقه :من
أ
قرطاجة توجه إلى "اوتيكا"" ،طبرقة"" ،سكيكدة"
(" ،)Rusicadeقيرطا"" ،زيامة" ( ،)Chobaثم وصل إلى
"سيدي بلعطار" ( ،)Quizaكما زار شرق موريطانيا القيصرية
أ
أ
الـذي اصبح معروفا فيما بعد بموريطانيا السطايفية ،اما
أ
العودة فبداها من "سور الغزالن" ( )Auziaإلى "المبايزيس"،
أ
"زراية"" ،عين فوة"" ،تبسة" وفي االخير "قرطاجة" التي عاد
منها إليطاليا (.)W. Weber, 1907, p-p 201-204
أ
من جهته "رومانيلي" بعد ان قارن بين خطي السير
أ
ال ُـمقدمين من الباحثين الـمذكورين مال الطروحة "ويبر"
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
أ
أ
معتبرا ان اإلمبراطور دخل لروما في اواخر شهر اوت ومنها
أ
أ
توجه لليونان (اثينا) والشرق ،فتصور انه رسا في "قرطاجة"
أ
واستغل الفرصة لزيارة البلدية القريبة "اوتيكا" التي منحها
أ
صفة الـمستوطنة ،ليميل إلى فرضية انه بعدها توجه "لتبسة"
( )Thevesteالذي خالل سيره إليها زار عدة مدن تقع على
طريق "قرطاجة-تبسة" :هنشير قصبات ( Thuburbo
 ،)Maiusهنشير الصوار (" ،)Abthugniجاما" ( Zama
َ ،)Regia
"مد ْي َنة" ( )Althiburosومن "تبسة" واصل سفره
أ
نحو "قفصة" ( )Capsaاين يوجد قوس إهدائي لهادريانوس
أ
على االرجح يخلد عبوره عليها ومنها توجه للقصبات .هذه
الجولة سمحت له بالوقوف على الخطوط الدفاعية للحدود
الرومانية ،ليتوجه بعدها إلى "المبايزيس"" ،زراية"" ،عين
أ أ
فوة" ،اي ان هنالك تركيز على المجال الـممتد من العاصمة
الـمدنية "قرطاجة" إلى العاصمة العسكرية "المبايزيس" (C,
VIII, 98, P. Romanelli, 1959, p-p 339-342, J.

 .)Gascou, 1972, p-p 115-137بعد تفقده المجال
اإلفريقي-النوميدي تقدم اإلمبراطور نحو "موريطانيا القيصرية"
أ
وربما وصل للطنجية (نستبعد ذلك ونتصور انه تفقدها في
أ
أ
أ
زيارة 122م او 123م) ،اين قد يكون وصل على االرجح حتى
سيدي بلعطار الواقعة على الطريق الـمؤدي لبطيوة ( Portus
 )Magnusوهذا استنادا على وجود قوس بها ُمهدى على شرفه
أ
مؤرخ بسنة 128م وهو دليل اثري غير حاسم ،ليعود حسب
"رومانيلي" لقرطاجة ومنها إليطاليا (C, VIII, 9697, P.
أ
 .)Romanelli, 1959, p-p 339-342اما "بيرلي" فافترض
أ
انه وصل لغاية "بطيوة" ومن مينائها عاد إليطاليا (Birly,
 .)1997, p 213في حين فسر "جاسكو" كلمة "الـمكاسب"
أ
أ
( )beneficiaال ُـمشار إليها في مؤلف تاريخ االباطرة بانها ليست
أ
بالضرورة منح ترقيات قانونية للبلديات والـمستوطنات اثناء
زيارته بل قد تعني تشييد طرق ،تخفيض ضريبي ،إنجاز
معالم للشعب على نفقته الخاصة .لكن هذا التصور ال ُيمكن
أ
أ
ان ينفي في الواقع فرضية ان عديد الـمدن استفادت خالل
أ
ََْ
زيارته من ترقيات قانونية كاوتيكا و"مدينة" ( J. Gascou,
أ
 .)1972, p-p 118-119في حين "غيدون" خلصت إلى ان
اإلمبراطور سلك طريق "قرطاجة-تبسة" بشكل ُمؤكد تقريبا،
أ
ليقوده هذا الطريق نحو خط سير حدودي دون تفاصيل اكـثر
(.)St. Guédon, 2006, p 699
أ
أ
إن كل هذه االراء تجعلنا نميل لفرضية انه بعد ان نزل
أ
في العاصمة "قرطاجة" توجه الوتيكا ،ليعود ويسلك طريق
أ
"قرطاجة-تبسة" اين زار ورقى عديد المدن الواقعة على هذا
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الطريق ،ولما وصل إلى تبسة راح يسلك ذلك الطريق الرابط
أ
بين "قابس-حيدرة" (عبورا بتبسة على االرجح) ال ُـمقام سنة
أ
14م ما اوصله لمدينة "قفصة" ومنها توجه لتلمين وحصن
تيجنسيوم ( ،)Castellum Thingensiumثم قصد بسرياني
أ
( )Ad Maioresالتي اقيمت بها معسكر سنة 105م ربط
بطريق حدودي عرضي يربط شط الجريد ببسكرة
( ،)Vesceraما قاده للوصول بزيارته لمعسكر "القصبات"
المشيد سنة 126م وربما كذلك لمعسكري "تهودة"
( )Thabudeosوبسكرة المقامين ربما في عهد "ترايانوس"،
ومنهما توجه شماال صوب "المبايزيس" (قد يكون زار
أ
"تيمقاد") .ثم بعد ان تفقد كـتيبة "زراية" توجه للـمجال
أ
القيرطي لزيارة "عين فوة" (وقيرطا) وبقدر ما هو وارد انه
واصل السير نحو موريطانيا القيصرية عبر "جميلة" ()Cuicul
وسطيف ( )Sitifisوصوال حتى "سيد بلعطار" وبطيوة ،فإنه
أ أ
أ
من الوارد كذلك انه من "قيرطا" توجه لسكيكدة اين اخذ
أ
مركبا لزيارة عدة مدن ساحلية إلى ان وصل لسيدي بلعطار
وحتى "بطيوة" ،ليعود منها مباشرة إلى روما دون العودة
أ
لقرطاجة ،وهذا في رحلة استغرقت زهاء  05-04اشهر (من
أ
أ
افريل-ماي إلى اوت).
اوال-3-نقيشة خطاب الزيارة:
ُ
بالعودة إلى النقيشة المخلدة للخطابات الـملقاة من
اإلمبراطور "هادريانوس" على مختلف القوات والتي ال تزال
أ
محفوظة ليومنا بـمتحف اللوفر ،فقد اقيمت على منصة حجرية

هائلة نحتت مختلف جوانبها (ينظر الشكل  01والصورة .)01
تم العثور عليها في وسط ميدان تدريبات ( )campusالفيلق
أ
االوغسطي الثالث بالمبايزيس الـمعروف بتسمية معسكر
أ
أ
الـمساعدين (ابعاده 200م×200م) والذي على االرجح قدم به
أ
افراد الفيلق عروضهم ومناوراتهم لإلمبراطور .هذه الـمنصة
يعلوها عمود ونقشت عليها نصوص احتفالية بزيارة اإلمبراطور
ومعها خطاباته ،ما يكشف لنا الذهنية الرومانية المحبة
للتدوين حيث خلدت قيادة الجيش هذه الزيارة التاريخية
بمعلم تاريخي يظل شاهدا على هذا الحدث الهام في تاريخ
الفيلق ومعسكرات المبايزيس .تكون هذا الـمعلم التذكاري من
عمود ُرفع على منصة=قاعدة تمثال ( )piédestalمن حجارة
أ
كبيرة ُمرتبة .عند مستهل هذا المعلم التذكاري نجد اساسات
أ
ُمؤلفة من درجين بابعاد 10م من كل جانب وبارتفاع 0,60م
والتي تحمل منصة التمثال التي ُيقدر ارتفاعها بـ 3,80م.
الـمنصة ُمشكلة من قاعدة وكـتلة حجرية ُمكعبة يقدر عرضها بـ
أ
4,50م اين تحتوي كل واجهة منها على بالطة مستطيلة
أ
أ
تلتصق باالعمدة الجدارية الناتئة ( )pilastreفي االركان ،على
أ
أ
ان نصوص الخطابات لم ُتنقش على البالطات بل على االعمدة
أ
أ
أ
الجدارية الناتئة نظرا الن البالطات االربع نحتت عليها راسية
(عنوان) النقيشة( .ينظر الشكل  01والصورة .)01

أ
أ
الشكل  :01قاعدة الـمعلم التذكاري لهادريانوس باعمدتها االربع وبها  32حيز
(حقل) يتضمن الخطاب.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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الصورة  :01قاعدة الـمعلم التذكاري لهادريانوس محفوظة في متحف
اللوفر.
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الـمرجعMichael P. Speidel, 2006, P 21 :

أسامة بقار

الـمرجعYann le Bohec, 2003, P 67 :

بخصوص العمود الذي ُنصب على الـمنصة فهو يتكون
من ثمانية ِم َدفات ( ،)tambourكل واحدة بارتفاع يتراوح ما
بين 1,80-1,70م والتي وضعت على قاعدة من العقيد
أ
ارتفاعها 0,90م ،كما نجد ان هنالك تاج عمود كورنيثي يعلو
المدفات مع مالحظة وجود تجاويف مثقوبة في مدفات
أ
العمود ،تم تفسير ان دورها هو تثبيت الزخارف البرونزية،
وفي أاعلى قمة العمود تم تنصيب تمثال من البرونز لإلمبراطور
وهو ما يجعل ارتفاعه االجمالي يصل إلى زهاء 26م وهو ما
يجعله بال شك معلم معتبر ومهيب (ينظر المخطط 01
والصورة  .)02هذا الـمعلم التذكاري فتح الباب لتساؤالت
الباحثين حول دواعي إقامته بمعسكر الـمساعدين وليس في
الـمعسكر الكبير ،وهو ما فسره "جانو" بكون معسكر
أ
الـمساعدين فضاء ذو هيبة ،ساحة اسلحة ،ميدان مناورة
أ أ
للفيلق اي ارضية مخصصة للتدريبات ولتجميع الجنود،
أ
وبالتالي فإن إقامته في هذا الـمكان سيكون له اثر نفسي
أ
ومعنوي دائم على الجنود اثناء تدريباتهم وتمارينهم (M.

أ
أ
كما اشرنا ،فقد تم نحت الخطاب على االعمدة
أ
أ
الجدارية الناتئة ،على ان طول النص ادى إلى خلق عدم
تناسب بين قاعدة التمثال العريضة والعمود .تضمنت تلك
أ
االعمدة الناتئة  32حيز منقوش ،تعرفنا على محتوى بعضها
وفقدنا الكـثير .ففي الواقع ،نحن ال نمتلك إال قرابة ربع برنامج
أ
(خطاب) زيارة اإلمبراطور .على البالطات االربع للمنصة
نحتت العبارة اإلهدائية االتية " :إالى ا إالمبراطور القيصر
اغسطس (الـمهيب) ترايانوس هادريانوس ،الباسل (اال كـثر
شجاعة) واال كـثر سخاء .تقدم الفيلق االوغسطي الثالث بهذا
الـمعلم التذكاري بعد ان تم تفقد الجيش" ،ليستهل الخطاب
بعدها بالديباجة التي جاء فيها" :ا إالمبراطور القيصر اغسطس
ترايانوس هادريانوس ،بعد ان شاهد الـمناورات
(االستعراضات) خاطب عزيزه الفيلق االوغسطي الثالث
بالكلمات الـمكـتوبة (الـمنحوتة) في االسفل وهذا خالل
قنصلية "توركواتوس" ( )Torquatusللمرة الثانية وزميله
"ليبو" ( )Liboفي الفاتح من جويلية" (C, VIII, 2532, Ca.

Janon, 2005, p-p 60-63, Y. le Bohec, 2002, p-p 158-

Wolff, J. M. Berthet, 2003, p 115, B. Campbell,

).163

الـمخطط  :01معسكر الـمساعدين وموضع الـمعلم التذكاري لهادريانوس.
الـمرجعYann le Bohec : 2003, P 49 :

ثانيا-الفيلق االوغسطي الثالث خالل الزيارة:
أ
على الرغـم من ان نوميديا لـم تصبح مقاطعة مستقلة
عن إفريقيا البروقنصلية إال منذ عهد اإلمبراطور "ل .سبتـميوس
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

)p 18, M. Speidel, 2006, p,p 7, 21

.1994,

الصورة  :02رسـم تصوري للـمعلم التذكاري لهادريانوس.
الـمرجعMichel Janon : 2005, P 62 :

أ
سويروس" ( )L. Septimius Severusوهذا على االرجـح في
أ
سنة 197م ،إال انها امتلكت خصوصيات الـمقاطعة منذ حوالي
39-38م مع قيام اإلمبراطور "كاليغوال" ( )Caligulaبسحب
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الصالحيات العسكرية (قيادة الجيش والحمالت العسكرية)
من البروقنصل ومنحها للـمفوض اإلمبراطوري ذو الصالحيات
البريتورية ( ،)legatus Augusti pro praetoreما خلق
أ
أ
منطقة او إقليما عسكريا ُيمكن ان نطلق عليه تسمية نوميديا
أ
الجنوبية او نوميديا العسكرية ُيدير شؤونها هذا الضابط
الحاكم (Y. le Bohec, 1989-1, p 348, M. Bénabou,
).1972, p-p 129-136, A. Berthier, 1981, p-p 133-135
تكون الجيش الروماني ال ُـمرابط في إفريقيا البروقنصلية
ونوميديا خالل زيارة اإلمبراطور "هادريانوس" سنة 128م من
أ
الفيلق االوغسطي الثالث والـمساعدين وقد ذكرته لنا النقوش
بعدة تسميات هي:

الترجـمة للعربية
التسـمية الالتينية
جيش اإلفريقية
)Exercitus Africae (C, V, 531
الـجيش الذي بإفريقيا
Exercitus qui est in Africa (C,
)XI, 5211, I.R.T, 528
 Exercitus provinciae Africae (C,جيش الـمقاطعة اإلفريقية
)VIII, 17891, A.E, 1908, 237
أ
 Legio III Augusta et exercitusالفيلق االوغسطي الثالث
) Africanus (C, XI, 3718والجيش اإلفريقي
أ
 Legio III Augusta et auxilia eiusالفيلق االوغسطي الثالث
) (C, VIII, 2637ومساعديه.
(اإلفريقي؟
) Exercitus (Africae ? Numidiaeالـجيش
) (C, VIII, 17621النوميدي)

أ
ُوضـع على راس هذا الجيش كما ذكرنا مفوض
إمبراطوري ذو صالحيات بريتورية والذي هو بمثابة القائد
أ
أ
أ
االعلى للجيش .على انه قبل تقلده لهذا الـمنصب عليه ان
يشغل منصب "البرايتور" ( )praetorمن قبل وتقلده لمنصب
الـمفوض اإلمبراطوري يؤهله عادة لتقلد منصب "القنصل
أ
العادي" ( )consul ordinariusاو "قنصل إكمال الـمدة"
أ
( .)consul suffectشغل منصب القائد االعلى للجيش خالل
الزيارة الـمفوض اإلمبراطوري "ك .فابيوس قاتولينوس" ( Q.
 Fabius Catullinusما بين 129-127م ،فمن يكون؟ (Y. le
Bohec, 1989-1, p 120, B. E. Thomasson, 1996, p

).145
ثانيا-1-قيادة الفيلق (الجيش) اثناء الزيارة:
أ
قبل ان ُتسند قيادة الجيش الروماني (الفيلق
أ
االوغسطي والثالث والمساعدين) إلى المفوض اإلمبراطوري،
كان للبروقنصل في البداية يجمع بين الصالحيات المدنية
والعسكرية خالل الفترة الممتدة من استحداث مقاطعة

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
إفريقيا البروقنصلية سنة  27ق.م لغاية حوالي 39-38م اين
قرر اإلمبراطور "كاليغوال" سحب الصالحيات العسكرية منه
ومنحها لمفوض إمبراطوري من لدنه (تعيينه) (Tacite, 1859,
IV, 48, Dion Cassius, 1845, LIX, 20, A. Clément

) .Pallu de Lessert, 1896, p-p 120-121لكن ،على الرغـم
من فقدان البروقناصلة للصالحيات العسكرية فقد احتفظوا
بوحدات عسكرية تحت تصرفهم سمحت لنا النقوش من
التعرف على:
أ
ُ
كـتيبة من الفيلق االوغسطي الثالث ترسل بالتناوبكل سنة إلى "قرطاجة" وهو ما تعرفنا عليه بفضل خطاب
"هادريانوس" ).(C, VIII, 2532
 ُعوضت الكـتيبة الحضرية الثالثة عشر ( cohors XIIIأ
 )urbanaالتي تواجدت بإفريقيا (قرطاجة) منذ عهد االسرة
أ
الفالوية بالكـتيبة الحضرية االولى ( )cohors I urbanaفي
بدايات القرن الثاني وعلى أاالرجح في عهد اإلمبراطور
"هادريانوس" ).(F. Bérard, 1991, p-p 39-51
قبل زيارة اإلمبراطور "هادريانوس" إلفريقيا كانللبروقنصل وحدة فرسان تحت تصرفه هي "جناح سيليانا"
( )ala Silianaالتي استدعيت بعدها لمصر ومنها ُحولت
أ
أ
للمقاطعات الدانوبية .ثم بعد ان ساد اعتقاد بان "الكـتيبة
أ
أ
الفالوية االولى لالفارقة" ( )cohors I flavia Afrorumكانت
أ
أ
خاضعة الوامر البروقنصل نجد ان اكـتشاف الشهادات
العسكرية الثالث المؤرخة بحوالي 129-127م قد فند هذا
أ
أ
الطرح واكد تبعيتها للـمفوض على االقل خالل زمن الزيارة
(A.E, 2002, 1751, 1752=A.E, 2005, 1722, A.E,
2005, 1715=2011, 1807, Y. le Bohec, 1989-2, p-p

) .22-23بهذا ،فإنه كان تحت تصرف والي مقاطعة إفريقيا
البروقنصلية لسنة 128م (نجهل اسمه) ما يقرب  1000جندي
أ
ُيوظفون الغراض مختلفة :حماية المدن الرئيسية بالمقاطعة
وعلى أراسها العاصمة قرطاجة ،مكافحة الجريمة (دور
أ
أ
الشرطة) ،حراسة االمالك اإلمبراطورية ويستغلون احيانا
لمهام حربية.
ما تبقى من القوات (الفيلق ووحدات المساعدين)
المتواجدة في إفريقيا البروقنصلية-نوميديا ُوضعت تحت
تصرف المفوض اإلمبراطوري ابتداء من سنوات 39-38م .هذا
الضابط السامي كان ُيعين ُويعزل من قبل اإلمبراطور فقط
وهو ينتمي للفئة السيناتورية ويمتلك نفس الصالحيات التي
يمتلكها البروقنصل باعتباره يدير شؤون مقاطعة (لم ُترسم إال
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في عهد اإلمبراطور سبتميوس سويروس) ُيمكن تسميتها
أ
"بنوميديا العسكرية" او "نوميديا الجنوبية" ،والتي شكلت
الحزام الدفاعي لمقاطعة إفريقيا البروقنصلية المدنية من
غارات قبائل الجنوب .تتمثل مهامه في الحرص والسهر على
أ
االستعداد التام لجنوده على القتال بفعالية ،لذلك عليه التاكد
من التدرب الجيد للجنود عبر المراقبة الدائمة للتدريبات،
السهر على فرض االنضباط وتطبيق العدالةُ ،مراقبة الشؤون
المالية وكل ما يتعلق بالسير الحسن للفيلق وقد كانت سلطته
تمتد كذلك على المدنيين القاطنين في المجال الذي يديره
أ
وتقدر مدة واليته بسنتين إلى ثالث سنوات واحيانا لمدة
أ
اطول (Végèce, 1859, II, 59, Y. le Bohec, 1989-1, p
120, R. Cagnat, 1912, p-p 123-127, P. Southern,

).2006, p 331
تولى قيادة الجيش اإلفريقي أاثناء زيارة اإلمبراطور
أ
"هادريانوس" إلفريقيا كما اشرنا المفوض اإلمبراطوري "ك.
فابيوس قاتولينوس" ،فنال بذلك شرف مقابلة اإلمبراطور في
إطار زيارة رسمية .ورد ذكره في نقيشة الخطاب على شكل:
ّ
"قاتولينوس ،مفوضي ،الالمع (لقب شرفي للفئة
السيناتورية)" ()Catullinus, legatus meus, clarissimus
ّ
و"قاتوليني ،مفوضنا ،الرجل الـالمع" ( )Catullini, leg(ati
 .(C, VIII, 2532) )mei, c(larissimu) v(irهذا اللقب
أ
(الرجل الالمع) كان "فابيوس" هو اول من ناله في التاريخ
الروماني وقد سماه (هادريانوس) باسمه وبوظيفته في الخطاب
بما ال يقل عن  06مرات (C, VIII, 2532, J. L Voisin,
أ
)ُ .2003, p 28ذكر ايضا في نقيشة إهدائية على شرف
اإلمبراطور "هادريانوس" ) (C, VIII, 2533وفي نقيشتين
إهدائيتين نحتتا من قبله كـتضرع لال لهة لتنتهي حالة الجفاف
أ أ
التي عاشتها نوميديا لمدة  05سنوات او باالحرى احتفاال
أ
بمعجزة سقوط االمطار الساحية وغير المتوقعة تزامنا مع زيارة
أ
أ
اإلمبراطور؛ واحدة على شرف اإلله "يوبيتر االفضل واالعظم ،
أ
سيد العواصف اإللهية"  (C, VIII, 2609)،واالخرى على
شرف "الهة الرياح "ونتي" ( )Ventsسيدة عواصف الخير" (C,
).VIII, 2610
تقلد "فابيوس" منصب المفوض اإلمبراطوري في شهر
أ
جويلية من سنة 127م لغاية خريف سنة 129م على ابعد
تقدير (J. L Voisin, 2003, p 27, B.E Thomasson, 1996,
) ،p 145وهو ما ُتؤكده لنا الشهادات العسكرية ونقيشة
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إهدائية منحوتة على شرف "هادريانوس" 1،لهذا نستبعد طرح
أ
"لوبوهاك" القائل بانه تولى قيادة الجيش ما بين 129-128م
أ
) ،(Y. le Bohec, 1989-1, p 125ولراي الباحثة "وولف"
أ
التي افترضت انه قد يكون تولى القيادة منذ سنة 126م (Ca.
) ،Wolff, 2003, p 54وهذا نظرا لتقلد مفوض إمبراطوري غير
معروف ُيدعى "()...وريوس" (…) )uariusقيادة الجيش سنة
 126وهو ما كشفته لنا نقيشة خلفها في "تيمقاد" (C, VIII,
) .17845, A.E, 1954, 148بهذا تولى "فابيوس" قيادة
أ
الجيش على االقل قبل سنة من الزيارة اإلمبراطورية ما سمح
أ
له بإنجاز اعمال استحقت ثناء ومدح اإلمبراطور في عديد
الـمناسبات .بعد المنصب اإلفريقي وفي سنة 130م نجده ُقلد
منصب "القنصل العادي" في روما رفقة "فالويوس ابر" ( M.
أ
أ
 )Flavius Aperمن شهر جانفي إلى اواخر فيفري او بداية
أ
مارس ،فكان اول مفوض للجيش اإلفريقي يشغل منصب
القنصل العادي عكس قادة الجيش اإلفريقي السابقين الذين
لم يشغلوا سوى منصب "قنصل إكمال المدة" ،وجاء هذا بال
أ
أ
أ
شك كمكافاة له على اعماله الهامة على راس الجيش اإلفريقي
(C, VI, 208, 219, 2083=32377, C, XV, 1436, Ca.
Wolff, 2003, p-p 53-54, Alison E. Cooley, 2012, p

).470
أ
إذا عدنا إلى البدايات فإننا نجد انفسنا ال نعرف شيائ
أ
عن اصوله ومساره المهني قبل توليه قيادة الجيش ،لكن هذا
لم يمنع من اجتهاد الباحثين الذين راح بعضهم يقدم احتمال
أ
أ
انه ذو اصول إسبانية باالستناد على تواتر عشيرة ()gens
"الفابيين" ( )Fabiiفي الـفئة السيناتورية لتلك الفترة وهي
ُ
فرضية توصف بالـمقبولة لكنها ال تمتلك الشواهد الحاسمة (B.
).E Thomasson, 1996, p 145, J. L Voisin, 2003, p 27
أ
في حين ،قدم "فوسن" فرضية يعتبرها اقل مخاطرة مفادها
أ
انه ابن "فابيوس بارباروس" ( Q. Fabius Barbarus
 )Valerius Magnus Iulianusالذي شغل منصب الـمفوض
اإلمبراطوري للجيش اإلفريقي لسنة 97م و"قنصل إكمال
المدة" لسنة 99م وهو ما نستبعده تماما (J. L Voisin,
2003, p 27, B. E Thomasson, p 139, Alison E.

أ
) .Cooley, 2012, p 467إن الشيء المحتمل بقوة هو انه ذو
أ
أ
أ
اصول اسبانية وانه قبل ان ُيكلف بقيادة الجيش اإلفريقي
كمفوض شغل عدة مناصب (ليس بالضرورة كلها) ومهام
ابتدائية :العضوية في هيئة العشرون قاضيا ()vigintivirat
وبعدها "نقيب الشريط العريض" ( )tribunus laticlaviusثم
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مناصب قضائية" :المفتش المالي" (" ،)Quaestorالموظف
أ
ال ُـمكلف باإلدارة الحضرية لروما" ( )Aedileاو ُ"مدافع عن
طبقة العامة" (" ،)tribunus plebisبرايتور" (،)praetor
مناصب انتقالية "كـقيم" ( )curatorعلى مصلحة ما في روما
وهو ما مكنه من أان يتقلد منصب الـمفوض اإلمبراطوري
أ
بإفريقيا والذي اهله بدوره لشغل منصب القنصل في روما،
ليختم مساره بمهام مختلفة إحداها منصب كهنوتي (Y. le
).Bohec, 1994, p 41
بعد مهمة "القنصل العادي" شغل "فابيوس" منصب
أ
"قيم الـمباني واالماكن العامة" ( curator operum
 )publicorumفي روما ) ،(C, VI, 31134ليتوارى بعدها عن
أ
االنظار لغاية ذكره في البداية من قبل "ديون كاسيوس"
حسب "وولف" وهذا في معرض إشارته لشخص تسميته تالفة
أ
عاش في عهد "هادريانوس" حيث ُذكر على انه لم يكن ُمدعما
لطريقة معاملة ابنه الذي ُرمي في النهر (Dion Cassius,
) .1845, LXIX, 23, Ca. Wolff, 2003, p 54ثم ُذكر بعدها
أ
من قبل اإلمبراطور الفيلسوف "ماركوس اوريليوس" في مؤلفه
أ
"تامالت" ضمن جماعة قال فيها" :استحضر في ذاكرتك
دائما اولئك الذين كانوا ُيفرطون في الغضب والشكاة،
اولئك الذين بلغوا ُذرى المجد او النكبة او العداوة او اي
آ
آ
صنف اخر من الحظ .ثم توقف وفكر :اين كل اولئك االن؟
دخان ورماد ،حكاية ُرويت بل حكاية ُنسيت .واستحضر في
ذهنك ايضا طائفة باسرها من االمثلة "فابيوس قاتولينوس"
في داره الريفية ...وبصفة عامة كل سعي محموم تصحبه
أ
الخيالء" (ماركوس اوريليوس ،2008 ،الكـتاب .)27 ،12
أ
أ
هذه الفقرة تجعلنا نستنتج ان "قاتولينوس" امضى نهاية حياته
في منزله الريفي وال نعرف هل يعود هذا لتقاعد إرادي من
أ
الحياة السياسية ام بسبب فقدانه لـمكانته وتعرضه لـنكسة
أ
سياسية اوقفت مشواره السياسي ولم تسمح بوصوله لتقلد
أ
منصب الحاكم لمقاطعات اخرى ).(Ca. Wolff, 2003, p 54
في الـمقابل ،إذا كانت قطع طابوق مختومة عثر عليها في
أ
ارياف روما تشير إلى االختصار  Q.F.Ca.VIIIما ُفهم منه
أ
أ
"فابيوس قاتولينوس" وبالتالي تاكيد مسالة حيازته لـملكيات
أ
أ
بالريف (قرب روما) مثلما اشار لهذا "ماركوس اوريليوس" (C,
) ،XV, 1132, Ca. Wolff, 2003, p 54فإن عائلة هذا
الـمفوض كانت لها كذلك ممتلكات عديدة بنوميديا (A.
.Clément Pallu de Lessert, 1896, p 349
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أ
البارز والملفت في مسيرة "فابيوس" انه نال شرف
أ
زيارة اإلمبراطور لـمقاطعته وجيشه اين حظي بإشادة وثناء من
اإلمبراطور مبدئيا على االستعراضات ،المناورات والتمارين
( )exercitatioال ُـمقدمة له ،وفعليا على العمل العسكري
الـمبذول للتحكم في المجال اإلفريقي-النوميدي عبر توزيع
الوحدات على مختلف الحاميات وتحقيق توسعات ُترابية هامة
أ
وصلت خاللها لضفاف وادي "جدي" .لقد اظهرت خطابات
"هادريانوس" هذا المفوض في صورة قائد ُمنضبط وصارم مع
الجنود وحريص على التدرب الجيد لقواته وهو ما تم
أ
استحسانه من اإلمبراطور الذي عامله بنوع من اال لفة من
أ
خالل استخدام ضمير الملكية " "meusالذي يعني "لي" او
ُ أ
ومكافاته بـمنصب "القنصل العادي" (M. Le
"الـمنتمي لي"
.Glay, 1978, p 555
ثانيا-2-ضباط وجنود الفيلق اثناء الزيارة:
تكون الفيلق الروماني من ُقرابة  5000جندي ُمشاة
و 120فارس (Flavius Josèphe, 1932, III, 6, 2, Y. le
) .Bohec, 1994, p-p 24-25هذا العدد الهائل ُيشرف عليه
مجموعة من الضباط السامين يعملون تحت إمرة ولمساعدة
المفوض اإلمبراطوري :نقيب الشريط العريض ال ُـمنتمي للفئة
السيناتورية ،محافظ الـمعسكر ()praefectus castrorum
أ
وهو ضابط فرساني شغل من قبل رتبة قائد مائة ثم رماح اول
( )primus pilusومنها ُرقي لهذا لـمنصبُ ،نقباء الشريط
الضيق الخمس ( )tribuni angusticlaviiالـمنتمين لـفئة
أ
الفرسان ( ،)equester ordoوإلى جانبهم ضباط مامورين هم:
أ
"الرماح االول" و 59قائد مائة ( .)centurionesتحتهم نجد ما
تبقى من الجنود حيث مائت منهم هم ذوو رتب ومهام مختلفة
أ
ُيمكن تقسيمهم إلى ثالثة اصناف" :العاملون" ()Munifices
أ
وهم الخاضعون لالعمال الـمرهقة (السخرة) ،الـمعفيون
أ أ
( )immunesوهم ُمستثنون من اداء االعمال الـمرهقة وكالهما
أ
ال يتحصل إال على راتب واحد ،واخيرا "الرئيسيون"
( )prinicipalesالذين باإلضافة لكونهم معفيون فإنهم
أ
يتحصلون على رواتب اكبر من زمالئهم :بعضهم راتب ونصف
( ،)sesquiplicariiبعضهم "براتب ُمضاعف" ()duplicarii
أ
واخرون على قلتهم ذوو "راتب ثالث اضعاف " ()triplicarii
(Végèce, 1859, II, 7, A. von Domaszewski, 1967, pp XI-XVI, E. Birley, 1953, 196p, B. Dobson, 1972,
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p-p 193-207, D. J. Breeze, 1974, p-p 245-292, 1969,

).p-p 1-11, Y. le Bohec, 1994, p-p 48-49
أ
عبر تفحص الخطاب فإننا نالحظ انه على الرغم من
اعتقاد البعض بإمكانية إعادة تشكيل كلمة "النقباء"
( )tribuniiفي نهاية الخطاب ال ُـموجه لـمشاة الفيلق (L.
) ،Cantarelli, 1898, 58pفإنها فرضية مستبعدة اليوم من
قبل كل ناشري نص الخطاب .إن خلو الخطاب من ذكرهم
يقابله كذلك ندرة النقوش التي تشير للضباط السامين خالل
الزيارة حيث ال نجد سوى ذكر لزهاء ثالثة نقباء الشريط
أ
العريض خدموا قبيل او بعد الزيارة مباشرة؛ "ماركوس
أ
ايـميليوس بابوس" ( M. Cutius Priscus Messius Rusticus
 )Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsusالذي
أ
خدم في نهاية حكم "ترايانوس" او بداية حكم "هادريانوس"
أ
اي ما بين 120-115م (C, II, 1371, 1283,A.E, 183, 517,
C, VI, 40528, M. Corbier, 1974, p-p 189-195, W.
Eck, P. Holdr, A. Pangerl, 2010, p 194, Y. le Bohec,

)" ،1989-1, p 129ب .قاسيوس ديكستر" (
Augus(tanus

Dexter

)Cl(audius

P. Cassius

T.f.,

Dexter,

Alpin)us Bellicius Sollers Metilius (Secund(?)us

أ
 )Rutilianusالذي خدم بالفيلق في حوالي 123-121م او
ربما في 137-135م (C, III, 12116, R. Bernard, 1989, p
) ،371, 1991, p 71, Y. le Bohec, 1989-1, p 129وكذلك
"م .والريوس كوادراتوس" ( M. Valerius, M.f., Quir.,
 )Quadratusالذي خدم بالفيلق خـالل العقد الرابع من القرن
الثاني (C, VIII, 11811, 27772, 27776, A. Beschaouch,
).1969, p-p 202-203, Y. le Bohec, 1989-1, p 129
محافظو الـمعسكرات لم نتعرف سوى على واحد منهم هو
"قلوديوس بترونيوس" ( Ti. Claudius Petronius
 )Lusitanicusالذي خدم في عهد "هادريانوس" (A.E,
أ
) .1942-43, 39اما ُنقباء الشريط الضيق فلم نتعرف كذلك إال
ُ
على ضابط واحد يدعى "ق .قورنليوس مينيقيانوس" ( C.
 )Cornelius Minicianusالذي خدم بالفيلق خالل عهد
"هادريانوس" (Pline le Jeune, 1920, VII, 22, III, 9, IV,
11, C, V, 5126, Y. le Bohec, 1989-1, p 138, L.

أ
) .Cheesman, 1914, p 162من جهة الضباط الـمامورين فقد
أ
ُ
تعرفنا على ثالثة رماحين اوائل؛ "بنتيوس سابينوس" ( T.
(C, X, 5829, B. Dobson, :)Pontius, T.f., Pal., Sabinus
1955, t°2, p-p 256-259, H. G Pflaum, 1960, t°1, p-p

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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)" ،286-288, Y. le Bohec, 1989-1, p-p 149-150اريوس
قلمنس" (C, XI, 5646, :)C. Arrius, C.f., Cor., Clemens
أ
) ،J. François, 1983, p-p 265-266واخيرا "ممر" (…) s,
أ
) )C.f., Camil., Memorالذي خدم على االرجح سنة 129م
).(C, VIII, 2533, B. Dobson, 1955, p 353
أ
إذا كانت النقوش ال تشير الي قادة مائة خدموا في
أ
عهد "هادريانوس" بشكل حاسم ،فإن الخطاب اشار لهذه
الفئة الهامة من الضباط حيث ُجمع كل من "قادة الـمـائة
أ
االوائل" )primi ordines( 2وقادة الـمـائة معا في مشهد يعبر
أ
عن تقدير اإلمبراطور لهم اين خاطبهم قائال" :االسلحة...
يتراءى لي اني شاهدتكم بعناية .قادة المائة االوائل وبقية
قادة الـمـائة كانوا سريعين ومتحمسين (رشيقين) كعادتهم"
) .(C, VIII, 2532يمتاز هذا الصنف من الضباط على حد
أ
وصف "فيجيتيوس" بانهم" :نشطين ،شديدي القدرة على
احتمال ا إالرهاقُ ،محنكين (خبرة  20-15سنة قبل الوصول
لهذه الرتبة) ،ذو هندام حسن واسلحة نظيفة ،يتوجب
عليهم معرفة الرماية بمهارة لكل من الرماح والنبال ،إاجادة
ال ُـمسايفة ،ان يكونوا يقظين ،فوريين في تنفيذ االوامر،
صارمين في التدريبات اليومية مع حفاظهم على االنضباط،
عليهم الـمشاركة في كل الـمناورات وباالخص ُمراقبة منشاة
المعسكر ،وصوال لمراقبة إانجاز الجدران (")murum
(Végèce, 1859, I, 25, II, 14, M. Le Glay, 1978, p

).547
بعد قادة الـمـائة خاطب "هادريانوس" فرسان الفيلق
أ
الذين يصل عددهم لـ  120فارسا كما اشرنا حيث خاطبهم:
" إالى فرسان الفيلق ()At equites legionis؛ التـدريبات
العسكرية بطريقة ما لها قوانينها الخاصة ،إفاذا جئنا لعملية
إاضافة عنصر او استبعاده يصبح التدريب سواء اقل إافادة
( إاثارة لالهتمام) او اكـثر صعوبة .والحال انه إاذا اضفنا-
تدريباتّ -
صعبة إفاننا ننزع الرشاقة .لقد قمتم بتنفيذ كل
الحركات (العروض) اال كـثر صعوبة ُ(عسرا)؛ اديتم رماية
الرماح ّ
بالتمام إ(باحكام) على الرغم من انكم كنتم تلبسون
التجفاف ما افقدكم الرشاقة...سواء كانت جيدة او العكس
إفاني اثني على حيويتكم (حماسكم)" (C, VIII, 2532, Ca.
Wolff, J. F Berther, 2003, p-p 115-116, Michael P.

أ
) .Speidel, 2006, p 10من خالل هذا الخطاب يظهر ان
أ
"هادريانوس" نظر إلى حركات الفرسان من شقين :االول
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مرتبط بحركات فرسان محنكين ،بعضهم شغوف بفنون
أ
الفروسية وبعضهم قليل الخبرة في التعامل مع االحصنة،
أ
والثاني لعسكريين سريعي التاثر بالـقتال في ساحة الـمعركة.
أ
أ
أ
نالحظ ان الرشاقة والقوة كانتا مسعيين اراد اإلمبراطور ان
يصل إليهما الفرسان في تدريباتهم وحركاتهمُ .يظهر الخطاب
أايضا مدى حرص اإلمبراطور على التكوين والتدريب العسكري
أ
للفرسان من خالل الدعوة ليكون اكـثر طوال وصعوبة بالـمقارنة
مع ما يناله الـمشاة ،مع اشتراكهما (تدريبات الفرسان
والـمشاة) في الـمحصلة وهي الوصول إلى تطوير روح الجماعة،
أ
تحسين االسلوب القتالي والقوة البدنية للعسكري (J. L
).Voisin, 2003, p 23
أ
بعدها وجه اإلمبراطور انظاره للـمشاة الفيلقيين الذين
أ أ
كانوا ضمن محاور اهتمامات الخطاب اإلمبراطوري اين اكد
على ضرورة تحقيق النوعية (الجودة) العسكرية سواء الفردية
أ
او الجماعية وظهر في كالمه كخبير عسكري حيث خاطبهم
قائال " :إالى الـمشاة :العمل (او الدفاعات) الذي يقوم
آ
االخرون بتوزيعه إ(بانجازه) على مدى عدة ايام انجزتموه
للنهاية في يوم واحد ،لقد ّ
عليتم (بنيتم) جدارا طويال تم
إانجازه بطريقة شبيهة لتلك ال ُـمشيدة خصيصا لـمشاتي
الجنود (الـمعسكرات الشتوية) .في الواقع ،إانه ّقلما ناخذ
وقتا اطول كما ينبغي لبناء جدار من َمدر التربة ،هذا الـمدر
ُيقطع بابعاد متساوية ليتم حمله ونقله بسهولة ،ل ُي ّ
كدس
ُ(يطرح) بعدها بدون عناء باعتبار انها (كـتل الـمدر) طبيعيا
ناعمة ومستوية (منبسطة) .قمتم كذلك باستخدام (في
البناء) حجارة كبيرة ،ثقيلة وغير متساوية ال احد بـمقدوره ال
حملها ،ال رفعها ،وال وضعها في مكانها دون ان َيظهر تباينها
(تفاوتها) واضحا .كذلك ،قمتم بحفر خندق مستقيم في
حصى صلبة وحرشة وانتم من سويتموه (قشطتموه) ليصبح
املس .بعد إاقرار (الـموافقة على) عملكم ُعدتم (دخلتم)
بسرعة إالى الـمعسكر ،اخذتم طعامكم واسلحتكم لتلحقوا
(تتبعوا) فريق الفرسان ال ُـمرسل في مهمة :ثم راح ا إالمبراطور
ُمرحبا بهم مع صيحة كبيرة عند عودتهم" (C, VIII, 2532,
Ca. Wolff, J. E Berther, 2003, p-p 115-116, Michael

).P. Speidel, 2006, p 10
طالب اإلمبراطور في هذا الخطاب من الـمشاة العمل
على التكيف والحركية الدائمة ،ووجب عليهم الـمعرفة الجيدة
لطرق بناء الـمعسكرات مع الـعمل على تجاوز مختلف
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
الصعوبات التي تواجههم ومنها المتعلقة بنوعية التربة .كما الح
أ
على اهمية االعتناء ببناء جدار ( )vallumالـمعسكر باعتباره
أ
أ
حامي الـمنشاة الدفاعية وطالبهم بان يكونوا سريعين،
شرسين ،مساعدين دائمين لزمالئهم وهذا بغية تعزيز روح
الجماعة ،لنجده في اخر الخطاب يخاطبهم بحميمية وعفوية
).(J. L Voisin, 2003, p 23
ثانيا-3-مواقع انتشار الفيلق اثناء الزيارة:
أ
اثناء زيارة اإلمبراطور مثلت "المبايزيس" الـمقر العام
لقيادة الفيلق والجيش الروماني بصفة عامة .هذا الـموقع
الـمعروف حاليا باسم "تازولت" يقع في ال ُـمنحدر الشمالي
أ
لالوراس على بعد  10كلم شرق "باتنة" ،على الطريق الـمؤدية
أ
لتيمقاد وخنشلة .بدا التواجد العسكري بهذا الـموقع سنة 81م
مع إنشاء معسكر "تيتوس" ( )Titusالواقع في المدينة العلوية
أ
لالمبايزيس والـمعروف كذلك بتسمية الـمعسكر الشرقي او
معسكر 81م ) .(M. Janon, 2005, p-p 19-20, 32-33بعده
تم تشييد معسكرين اخرين في موقع "المبايزيس" هما:
معسكر الـمساعدين الواقع على بعد  02كلم إلى الجنوب-
الغربي من الـمعسكر الكبير والذي قد يكون اتخذ كإقامة
للجنود قبل انتقالهم للـمعسكر الكبير في حوالي 117-115م
حسب "لوبوهاك" (Y. le Bohec, 1989-1, p 362, M.
أ
) ،Janon, 1973, p-p 210-211, 2005, p-p 19-20على ان
أ
أ
االبحاث االخيرة تؤرخ انتقال الفيلق من "تبسة" إلى
أ
"المبايزيس" في بدايات حكم "ترايانوس" وليس في اواخر
حكمه (X. Dupuis, 1992, p-p 93-98, M. Lenoir, 2011,
) .p-p 193-194مركز قيادة ( )principiaالجيش نجده
أ
بالمعسكر الكبير اين يوجد صرح ملحوظ بوضوح ال يزال
يحافظ على معالمه والذي ُيعرف بتسمية "الغروما" ()Groma
أ
او "مبنى القائد" ( )praetoriumوهو في الواقع مدخل لمركز
أ
القيادة الذي شيد على االرجح في 129-128م بالتزامن مع
أ
الزيارة اإلمبراطورية (ينظر الصورة  03و .)04بهذا اصبح
هنالك ثالث معسكرات في "المبايزيس" (M. Janon, 2005,
p-p 51-60, 2008, p-p 4340-4346, M. Lenoir, 2011, p-

) .p 187-193بعد "المبايزيس" نجد تواجد كـتيبة للفيلق
أ
بقرطاجة ُترسل كل سنة حسب ما اشار إليه خطاب
"هادريانوس" وبالتالي فإن قرابة  480جندي كان يعمل بهذه
الـمدينة وضواحيها تحت إمرة البروقنصل (N. Duval, S.
).Lancel, Y. le Bohec, 1984, p-p 33-89
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الصورة  :03صورة جوية للـمعسكر الكبير بالمبايزيس.
الـمرجعhttps://en.wikipedia.org/wiki/Lambaesis :

بالعودة إلى الخطاب ،فإنه ينقل لنا قليل من
اإلفادات عن مواقع انتشار الفيلق حيث جاء على لسان
"هادريانوس في هذا الصدد" :قاتولينوسُ ،مفوضي ،حريص
(شديد االهتمام) على دعمكم ،بالفعل ،إفان كل ما قد
يضطر لقوله لي قد اخبرني به بنفسه لعذركم (على؟) .هنالك
كـتيبة غائبة (ناقصة) النه في كل سنة يتم إارسال واحدة
بالتناوب لتكون في خدمة البروقنصل .في الواقع ،منذ
عامين قمتم بـمنح كـتيبة واربعة رجال من كل وحدة موئية
( )centuriaإال كمال تعداد (عدد) رفقائكم في الفيلق
الثالث 3.حقيقة ،إان هنالك مخافر امامية إاضافة لكونها
عديدة إفانها ُموزعة (منتشرة) على نحو واسع ،ما يجعلها
تبقيكم مبعثرين (متباعدين) .وبالفعل ،إفانه لغاية فترة
حكمنا وفي ذاكرتنا ،لم تكـتفوا بتغيير معسكركم مرتين
فحسب (يقصد نقل مقر القيادة من "حيدرة" إالى "تبسة" ثم
من "تبسة" إالى "المبايزيس") ،بل إانكم قمتهم بتشييد واحد
جديد لكم .لكل هذه العلل ،إفاني اعذرك (اغفر لك) في
حالة توقف الفيلق عن إاجراء تدريباته لفترة طويلة ،لكن ال
يبدو ان شيائ توقف ،لذلك ال يوجد اي سبب يجعلك تحتاج
إالى عفوي (مغفرتي)" C, VIII, 2532, Ca. Wolff, J. F
).Berther, 2003, p 115, Michael P. Speidel, 2006, p 8
أ
إذن الخطاب يؤكد تواجد افراد الفيلق في حاميات
عديدة ومتباعدة ال يكشفها الخطاب بل االثار والنقوش ،من
بينها معسكر "القصبات" ( )Gemellaeالواقع في الجنوب-
أ
الغربي لالوراس بجوار "وادي جدي" ( .)Nigris flumenهذا
أ
الـموقع كان في البداية معسكر مؤقتا منذ سنة 126م اين
أ
عسكر به جنود "الكـتيبة االولى للخلقيسيين" ( Cohors I
 )Chalcidenorumبهدف مراقبة تحركات الرحل عبر الوادي
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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الصورة  :04مبنى الغروما :مدخل مبنى القائد العام للجيش اإلفريقي
بالمبايزيس.

المذكور .وبعد أان أتاكدت القيادة من أاهميته الدفاعية نتصور
أ
أ
انها عززته بقوات من الفيلق ثبت وجودها في سنة 132م اين
قامت بعملية إنشاء مقر قيادة الـمعسكر حسب ما تشير إليه
أ
عديد النقوش ،ما حوله لـمعسكر دائم اقامت به كذلك وحدة
أ
فرسان هي "الجناح االول للبانونيين" .لذلك ،من المرجح
بقوة أان المعسكر وقواته كانت أاحد محاور زيارة اإلمبراطور
(P.Trousset, 1988, p-p 3008-3013, L. Leschi, 1949,

) .p-p 220-226, G. Camps, 1995, p-p 2422-2424إذا
كان من ال ُـمؤكد وجود مفارز للفيلق في كل من "المبايزيس"،
أ
"قرطاجة" و"القصبات" ،فإنه ُيمكننا إضافة اربع مواقع من
شبه ال ُـمؤكد وجود جنود الفيلق بها ،قد تكون حظيت بدورها
بزيارة اإلمبراطور وهـي:
-1معسكر "بسرياني" ( )Ad Maioresالواقع في
أ
الجنوب-الشرقي لالوراس على بعد  05كلم جنوب واحة
أ
"نقرين"-اقصى جنوب تبسة -وقد تم اختيار هذا الـموقع نظرا
لتحكمه في ممر طبيعي يربط إفريقيا النافعة بالصحراء .تم
أ
بناؤه سنة  104او 105م ،في حين اختلف الباحثون في
أ
تقدير ابعاده130 :م×80م مع سمك 1م116 ،م×76م مع
أ
سمك 0,80م170 ،م×100م او 110م وإلى جنب الفيلق
تشير قطع اجر مختومة لوجود "الكـتيبة الثانية لإلسبانيين"
به (P. Trousset, 1991, p-p 1478-1480, J. P Laporte,
X. Dupuis, 2009, p-p 51-102, R. Cagant, 1912, p-p
570-571, M. Lenoir, 2011, p-p 181-182, Y. le

).Bohec, 1989-1, p-p 430-432
أ
أ
-2في االوراس كذلك ،تواجد الفيلق في مخفر او
محطة (" )statioزوي" ( )Vazaiviالواقعة على بعد  110كلم
شرق "المبايزيس" وشرق "خنشلة" بـ  24كلمُ .بني بدوره على
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أ
لالوراس في عهد اإلمبراطور
سهل ال ُـمنحدر الشمالي
"دوميتيانوس" بعد سنة 84م وتواجد به باإلضافة إلى الفيلق
جنود وحدات المساعدين" :الجناح الفالوي لنوميديا" ( Ala
 )Flavia Numidicaالـمعروف كذلك بتسمية "الجناح
أ
الفالوي االول" ( )Ala I Flaviaومفرزة للكـتيبة السابعة
الـمختلطة للوزيتانيين ( cohors VII Lusitanorum
(R. Cagant, 1912, p-p 588-589, Y. le :)equitata
).Bohec, 1989-1, p, p 419, 423
-3غير بعيد عن "زوي" نجد تواجدا فيلقيا في "حمام
الصالحين" ( )Aquae Flavianaeالواقعة على بعد 07-06
كلم من "خنشلة" ( )Masculaوعلى بعد حوالي  80كلم شرق
"المبايزيس" .هذا الـموقع مثل مركزا عسكريا للفيلق منذ سنة
76م وكذلك مزارا للعسكريين نظرا لتوفره على ينابيع المياه
أ
أ
الحارة التي لجا إليها الجنود للتعافي من عديد االمراض
ولالسترخاء البدني .كما مثلت "خنشلة" مركزا عسكريا خدم به
جنود الفيلق في عهد "هادريانوس" وجنود عديد الوحدات
أ
الـمساعدة" :الكـتيبة التوامية التراقية الثانية" ( cohors II
 )Gemella Thracumو"الكـتيبة السابعة الـمختلطة
للوزيتانيين" (S. Gsell, H. Graillot, 1894, p-p 30-48, S.
Gsell, 1911, f° 28, n° 138, E. Masqueray, 1878, p-p
444-472, 1879, p-p 65-94, R. Cagnat, 1912, p-p 431-

).432, 589-590, M. le Glay, 1968, p 218
أ
-4إلى الجنوب-الغربي من االوراس وإلى شمال شط
أ
الجريد نجد موقع "هنشير رڤوبة سعيدة" الذي اقيمت به
أ
منشاة عسكرية عرفت بتسمية "حصن تيجنسيوم" .هذا
الحصن الواقع في نواحي "الـمتلوي" على بعد  40كلم إلى
الجنوب الغربي من "قفصة" برز في عهد "دوميتيانوس" حوالي
سنة 83م في البداية كـتجمع حضري ( )civitasلجماعة
محلية ،ليتحول في عهد اإلمبراطور "نيرفا" ( )Nervaعلى
أ
االرجح لقلعة ( )castellumوهذا نظرا لموقعه االستراتيجي
الذي يسمح له بالتحكم في معبر يقع بين شط الغرسة
والجريد ،وله رؤية مجالية واسعة .بهذا الموضع نمتلك نقيشة
تشير إلى الـمفوض اإلمبراطوري لسنة 97م "ك .فابيوس
بارباروس" ( .)Q. Fabius Barbarusلذلك ،فإنه من المرجح
أ
بقوة استمرار هذه الـمنشاة العسكرية في الخدمة لغاية زيارة
"هادريانوس" وما بعدها (C, VIII, 23166, M. Euzennat,
1971, p-p 229-239, M. Brahmi, 2005, p-p 85-100, Y.

أسامة بقار

أ
هذه الـمواقع الـمذكورة تجعلنا ُنالحظ ان الفيلق تواجد
أ
أ
بدرجة اكبر في االوراس والصحراء النوميدية وهذا في إطار
نظام دفاعي جديد برز منذ عهد اإلمبراطور "ترايانوس" ُيمكن
أ
تسميته "بالنظام الدفاعي لالوراس والصحراء النوميدية" وهو
يستهدف التحكم في مختلف الـممرات والمعابر التي يسلكها
أ
الرحل وانصاف الرحل في هذا المجال ،ما يؤدي إلى إحكام
السيطرة على إفريقيا النافعة وحماية الداخل البروقنصلي في
تونس الحالية والـمجال القيرطي (القسنطيني) الواسع .إذا
أ
كانت الـمواقع المذكورة تؤكد لنا تواجد افراد الفيلق بها في عهد
أ
"هادريانوس" ،فإننا نـميل لالعتقاد بوجود مراكز اخرى:
أ
زراية ،ربما كذلك في جبال بوطالب اين شيدت دفاعات
أ
خطية ،طبنة ( )Thubanaeوايضا قرب لوطاية في "مسرفلة"
( ،)Mesarfeltaحمام الصالحين ( )Ad Piscinamفي/قرب
بسكرة ،تهودة ( ،)Thabudeosبادس ((E. )Badias
).Fentress, 1979, p 113
ثالثا-وحدات الـمساعدين خـالل الزيارة:
إلى جنب الفيلق كانت هنالك مجموعة من الوحدات
أ
الـمعاضدة له والتي تتنوع بين كونها اجنحة فرسان ،كـتائب
أ
مشاة وكـتائب ُمختلطة .كان ُيعول باالساس في معرفة هذه
الوحدات على خطاب "هادريانوس" ما جعل معارفنا عنها غير
مكـتملة ،لكن مع اكـتشاف شهادات عسكرية مؤخرا اتضحت
لنا هوية هذه الوحدات مع استمرار إشكالية تحديد مواقع
تواجدها.
ثالثا-1-الوحدات من خالل الخطاب:
أ
القى اإلمبراطور خطابات على عديد الوحدات
الـمساعدة ،لهذا سنحاول في البداية استعراض ما جاء في
أ
الخطابات بالترتيب لـمعرفة وحدات الـمساعدين .نجد ان
اإلمبراطور في البداية خاطب وحدة غير معروفة (الكسور ال
تسمح لنا ال من معرفتها وال من معرفة العديد من التفاصيل
أ
االخرى) تضم في صفوفها فرسان قائال ..." :هنالك قفز...انا
ُ
نكم...يمكن ان يكون...لكن ال...الرمح ُرمي
افهم با
بمهارة...بعض(C, VIII, 2532, Michael P Speidel, "..
) .2006, p 11هذا الـمقتطف ال يسمح بمعرفة هل الخطاب
أ
موجه لجناح فرسان ام لكـتيبة ُمختلطة .بعدها وفي الـمقطع
الموالي نجده يخاطب فرسان مترجلين من على جيادهم حيث
قال لهم" :ترجلتم (نزلتم) من االحصنة بشكل

).le Bohec, 1989-1, p 430
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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صحيح...ايضا ،بسرعة...بالتدريب"

(C, VIII, 2532,

) .Michael P Speidel, 2006, p 11من خالل الـمقطعين
أ
يظهر ان اإلمبراطور كان يقدم مالحظاته على استعراضات
قدمها له فرسان وحدة مجهولة .ليخاطب بعدها وحدة معروفة
أ
عندنا عبر نقوش اخرى مؤرخة بما بعد زيارة "هادريانوس" هـي
"الكـتيبة الثانية للحماتيين" ( )cohors II Hamiorumحيث
جاء في الخطاب" :في بداية ( )calendesجويلية (،)iulius
إالى الكـتيبة الثانية للحماتيين :بما ان القلعة تعمل
(تشتغل) ضدك...على ميدان التدريب الـمناسب...تم
ُ
التناجز...حتى انه قطع الـماء" (C, VIII, 2532, Ca.
Wolff, J. F Berthet, 2003, p 116, Michael P Speidel,

) .2006, p 13هذه الوحدة هي كـتيبة مشاة ُمجندة من سوريا
أ
وبالتحديد من مدينة "حماة" ،على انه قبل هذه الزيارة لم
أ
أ
نكن نـمتلك اي نقيشة تشير إليها ما يبعث لالعتقاد بان
أ
تواجدها في إفريقيا بدا في بدايات القرن الثاني (Y. le Bohec,
).1989-2, p-p 82-84
بعد ذلك ُيشير الخطاب لوحدة بدورها مجهولة تتميز
أ
أ
بوجود حملة االقواس ( )sagittariاي رماة السهام في صفوفها
حيث خاطبهم قائال" :لقد فعلتم...وبايدي ليست متراخية،
وبالتالي إفانكم ال تطلقون (السهام) على إاشارة (العدو يجري
بالفعل إاليك) ،إانكم بارعون (مثاليون) .لقد حاولتم الرماية
بتكرار وبشدة بحيث انه بين مقذوفاتكم العديدة لن يجرا
العدو على رفع راسه فوق الدرع...على انكم كنتم بطيئين في
إاغالق الصفوف...لذلك يتحتم عليكم االنسحاب بسرعة إاذا
احتدم القتال...قاتولينوسي (( )Catullinus meusصيغة
حميمية اتجاه المفوض) الـمفوض...ال ُـمتراس
()praefectus؟ (متراس الوحدة المجهولة)" (C, VIII,
).2532, Michael P Speidel, 2006, p 12
نجده بعد ذلك يوجه الخطاب إلى جناح فرسان
مجهول لم نعرف من اسمه سوى االختصار " Ala (…) Pa
أ
أ
 ،")---((…….) sinوبالتاكيد ليس هو "الجناح االول
أ
أ
للبانونيين" الن هذا االخير مذكور في خطاب اخر .قاد هذا
أ
االختصار "لوبوهاك" لالعتقاد بان هذا الجناح قد يكون وحدة
أ
اخرى للبانونيين تحمل تسمية "الجناح الفالوي للبانونيين"
أ
( )ala Flavia Pannoniorumوهو راي غير دقيق .جاء في
الخطاب ال ُـموجه لفرسان هذا الجناح المجهول كلمات مقتضبة
بال معنى واضح هي" :دفع الرماح...الـمراميُ ...متراسكم،
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أسامة بقار

بتحمس ركب (الحصان) معكم في الـمناورة ،إالى جناح "با"
( )..سين (... )---ركوبكم في الحركة الدورانية المزدوجة
(-)cantabricusحركة استعراضية متميزة-التي اديتموها
بخفة (بسرعة) وبتحمس ،ولكي ال يستطيع الخصم مناوئتكم
وال دفعكم إالى...الرجل الالمع" ،قاتولينوس" ،الـمفوض"
(C, VIII, 2532, Michael P Speidel, 2006, p 12, Y. le

.Bohec, 1989-2, p 33
بعد تفقده للوحدات غير المعروفة توجه اإلمبراطور
لتفقد وحدة متواجدة في "زراية" حيث خاطب جنودها قائال:
""انا اثني على مقدرتـكم على ترتيب هذا االستعراض
العسكري الذي اتخذ مظهر القتال الحقيقي .بالنسبة
لتدريباتكم إفانها افضل من (؟) ما يجعلني استطيع
تهنئتكـم .قائدكـم ال ُـمتراس "قورنليوس" ( )Corneliusادى
عمله بشكل ُمرض ،على ان فرسان ّ
العدو السريع لـم
يرضون ،فهـم يجرون في كل االتجاهات وفي حالة من
الفوضـى ولن يرضوا حتى والدي "ترايانوس" ال ُـمؤله ُوملهـمي.
لقد عبر الفارس بسرعة ُمغطى بدرعه ...إاذا كان ال يرى إالى
اين هو متجه او لـم يستطع لـجم ( إايقاف) حصانه عندما يود
ذلك فلن يكون إاال ضـحية مصائد (فخاخ) خفية وخنادق لـم
يرها .إاذا اردتـم الـهجوم يجب عليكم حشد الصفوف في
وسط الـميدان مثلـمـا نواجه العدو ،وال يجب القيام باي
شيء بشكل متهور (متهاون).
في اليوم السابع من جويلية ( )nonis Iulisبزراية،
إالى الكـتيبة؟ (الفالوية االولى الـمختلطة ( Cohors I
-Flavia equitataحسب "وولف"(C, VIII, 2532, Ca. -
Wolff, J.F Berthet, 2003, p 113, Michael P. Speidel,

).2006, p 13
أ
أ
اثير نقاش بين الباحثين حول هوية الكـتيبة التي القى
اإلمبراطور "هادريانوس" خطابا على جنودها في "زراية" حيث
أ
أ
دارت الفرضيات حول "الكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة" او
(cohors VI
"الكـتيبة السادسة للـكوماجينيين"
 )Commagenorumوهذا باالستناد على وجود نقوش وشواهد
أ
قبرية لجنود من هتين الكـتيبتين بهذا الـموقع .الـمعروف ان
هذه الكـتيبة الـمجهولة مكـثت في زراية لغاية سنة 202م تاريـخ
مغادرتها لوجهة غير ُمحددة وهو ما كشفته لنا نقيشة تعريفة
زراية التي ُتستهل بعبارة" :تعريفة رسـم العبور (الـمكس)
وضعت بعد مغادرة الكـتيبة" ( lex portus discessum
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(C, VIII, 5408, J. France, 2014, )coh(ortis) instituta

أ
) .p 100يمكننا ان نلخص الفرضيات الـتي ُقدمت حول هوية
الكـتيبة الـمجهولة في االراء التالية:
أ
ُ
-1يرى
"سيشروس" ان "الكـتيبة السادسة
أ
للكوماجينيين" ُعوضت "بالكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة"
أ
أ أ
خالل القرن الثاني ،اي ان "هادريانوس" القى خطابه على
أ
أ
هذه االخيرة وانها هـي من ظلت "بزراية" لغاية سنة 202م (C,
). Cichorius, 1900, col 275
أ
أ أ
أ
-2اما "كاركبينو" فلم يحسم في الـمسالة ،فراى ان
إحدى الكـتيبتين تواجدت في حامية "زراية" (ربـمـا منذ
أ
تاسيسها) لغاية سنة 202م ).(J. Carcopino, 1918, p 13
أ
-3مال "تروسـي" لطرح ان الوحدة الـمقصودة هـي
أ
"الكـتيبة الفالوية االولى الـمختلطة" وليست "الكـتيبة
السادسة للكوماجينيين" ).(P. Trousset, 2002, p 356
-4في ترجمتها لخطاب "هادريانوس" مالت "كاترين
أ
وولف" لكون الكـتيبة الـمقصودة هي "الكـتيبة الفالوية االولى
الـمختلطة" ).(Ca. Wolff, J. F Berthet, 2003, p 116
أ
إن الـشيء شبه المؤكد هو ان كال الكـتيبتين ُشكلتا في
أ
أ
أ
عهد االباطرة الفالويين وان تواجدهـما بإفريقيا بدا منذ عهد
أ
هذه االسرة M. Le Glay, 1968, p 220, n°3, R. Cagnat,
) ،1912, p-p 202-203, S. Gsell, 1893, p 163وكلتاهما
أ
كانتا متواجدتين بإفريقيا اثناء زيارة اإلمبراطور "هادريانوس"
سنة 128م )،(C, VIII, 2532, A.E, 2002, 1751, 1752
أ
وان كليهما خدمتا في حامية "زراية" في تواريخ غير محددة،
أ
وانه على الرغم من صعوبة تحديد هوية الكـتيبة الـمجهولة في
خطاب "هادريانوس" ،فإننا نـميل لكونها الكـتيبة الفالوية
أ
أ
االولى الـمختلطة باعتبار ان هنالك مقطعا اخر في الخطاب
يشير للكـتيبة السادسة للكوماجينيين.
بعد خطابه في "زراية" توجه اإلمبراطور لتفقد وحدة
معروفة بالنسبة لنا بفضل نقوشها الـمعتبرة في عدة مواقع
أ
والتي وتواجدت بإفريقيا منذ عهد اإلمبراطور "اغسطس" هـي
أ
"الجناح االول للبانونيين" حيث خاطبهم في معسكرهم غير
أ
المحدد قائال-خطابه ذو تاويالت عديدة" :-في يوم 3؟=ربما
 13جويلية؟ ،إالى الجناح االول للبانونيين :إان كل شيء
قمتم به كان بشكل ُمنظم (وفق النظام) ،فقد ملئتم ميدان
التدريب بدورانكم (مناوراتكم او هجماتكم) ،لقد قمتم
برماية الرماح بشكل ال يخلو من الخفة على الرغم من
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أسامة بقار

استخدامكم لرماح نوعا ما قصيرة وقاسية (صلبة) .كما ان
العديد منكم رموا عنوزهم (رماح صغيرة) بالتمام (ببراعة).
في الحال قمتم بامتطاء احصنتكم برشاقة وباالمس فعلتم
هذا بسرعة (او "قفزكم هنا من على االحصنة كان مليء
بالحيوية وباالمس فعلتم ذلك بسرعة" ،او "لقد اظهرتهم
قيمتكم ،خفتكم هنا ،وسرعتكم باالمس") .إاذا كان هنالك
شيء ناقص (مفقود) في ادائكم إفاني ساخطركم به (او
ساتاسف عليه) ،و إاذا كان هنالك شيء سيء بوضوح ،إفانه
يتوجب ّ
علي ا إالشارة إاليه .لكن طيلة الـمناورات الـمقدمة
ّ
ارضيتموني (سررتموني بالتساوي) ّ
سوية .قاتولينوس
مفوضي ،الرجل الـالمع ،يمنح نفس الرعاية للجميع (او"
يظهر دائما في اشغاله بانه يشرف على ُملكه (وحداته) بكل
عناية وحرص" او " ُيظهر نفس الهم واالهتمام بكل الوحدات
التي تحت قيادته")ُ .متراسكم (قائد الجناح) يظهر بدوره انه
يعتني بكم بشكل واعي (باهتمام بالغ) ،لذلك اعطيته
(تحصل على) هبة عينية (( )congiariumكنفقة السفر؟).
آ
إان الحج=السفر ( )Viatorاالن يدعوكم للقيام بالقفز في
ميادين تدريبات الكوماجينيين" (C, VIII, 2532, Ca.
Wolff, J F Berthet, 2003, p 113, Michael P. Speidel,

).2006, p 14, B. Campbell, 1994, p 19
أ
الـمقطع االخير للخطاب ُيشير إلى الوحدة الـموالية
التي عزم اإلمبراطور على تفقدها وهي "الكـتيبة السادسة
للكوماجينيين" ،وهي وحدة ُمجندة من شعب يقطن في
أ
أ
الجنوب-الشرقي لالناضول ،بالقرب من "انطاكية" وبدورها
أ
تصنف على انها وحدة مستقدمة من سوريا إلى إفريقيا في
أ
تاريخ غير محدد؛ إذا كان هنالك من يعتقد انها تواجدت
بإفريقيا منذ عهد "ترايانوس" ،فإنه في الواقع مثلت هذه
أ
اإلشارة اول ذكر لها حيث خاطب "هادريانوس" فرسانها (ما
أ
يعني انها كـتيبة مختلطة) قائال " :إالى فرسان الكـتيبة
السادسة للكوماجينيين :إانه من الصعوبة على فرسان
ُملحقين بكـتيبة ُمشاة الحصول على االستحسان حتى من
قبل انفسهم ،و إانه من اال كـثر صعوبة ايضا بالنسبة لهم اال
يتعرضوا ل إالغاظة (االنتقادات) بعد الـمناورة (العرض)
الـمقدمة من قبل جناح للفرسان؛ فعلى الرغم من ان مدى
(ابعاد) ميدان التدريب مختلف ( ُيغطون مساحة اكبر من
السهل) ،عدد رماة الرماح مختلف (اقل عند فرسان
الكوماجينيين) ،إفان استدارتهم=لفتهم ( )volteإالى اليمين
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كانت كـتشكيل متراص (وثيق) ،كما نفذوا الـمناورة
الكانتابرية ( )cantabrianبتالحم ،جمال احصنتهم وروعة
(بريق) اسلحتهم تتماشى (تنسجم) مع مستوى رواتبهم.
لكن انتم على الرغم من الحرارة تمكنتم من تجنب اي ضجر
(ملل) بفضل همتكم وعبر تنفيذ كل ما يلزم القيام به
بنشاط واجتهاد .عالوة على ذلك ،قمتم برمي الحجارة
بالـمقاليع وتبارزتم بالرماح الخفيفة (اسلحة الرماية) ،وفي
كل مناسبة كنتم تمتطون (االحصنة) بسرعة وتقفزون بها
في كل مكان برشاقة .الرعاية الـبارزة ل ُـمفوضي
"قاتولينوس" ،الرجل الـالمع ،واضحة من خالل انه لديه
رجال مثلكم تحت قيادة؟ (ربما ذكر اسم ُمتراس الوحدة)"
(C, VIII, 2532, Ca. Wolff, J. F Berthet, 2003, p 116,
Michael P. Speidel, 2006, p 15, B. Campbell, 1994,

) .p-p 19-20, P. Midinger, 1933, p 233في هذا الـمقطع
أ
أ
تظهر الوحدة انها مختلطة ،كما يحسن بعض افرادها استخدام
أ
الـمقالع ،وعلى الرغم من ان اإلمبراطور لـم يعجب بعروضها
أ أ
بقدر إعجابه بعرض جناح البانونيين ،فإنه في االخير اثنى على
عرض فرسانها وتنوع تخصصاتهم الحربية وعلى الـمفوض.
تشير بعدها شظايا الخطاب إلى وحدات أاخرى
أ
بإشارات ال تتعدى التسمية" :الكـتيبة الفالوية الثانية لالفارقة"
أ
( )Cohors II Flavia Afrorumوهي وحدة ُجند افرادها من
أ
قبيلة تقطن بمقاطعة إفريقيا البروقنصلية ،وعلى الرغم من ان
أ
أ
اسمها يشير إلى انها شكلت في عهد االسرة الفالوية (-69
أ
96م) ،فإن نقيشة الخطاب هي اول وثيقة تشير إليها (C,
VIII, 2532, Michael P. Speidel, 2006, p 15, M.
Euzennat, 1977, p-p 131-135, M. Le Glay, 1968, p

).220, n°3, H. de Villefosse, 1899, P CCXIV, n° 42
أ
أ
في شظية اخرى نجد ذكر لوحدة هي "الكـتيبة االولى الـمختلطة
للخلقيسيين" ()cohors I Chalcidenorum equitata
المجندة من سوريا وبالتحديد من مدينة "خاليقيس" الـمعروفة
حاليا بقنسرين ( 40كلم عن حلب) ،وبقدر ما هو وارد
وجودها بإفريقيا منذ عهد اإلمبراطور "واسباسيانوس" ،فإن
أ
اول موقع شغله جنودها هو معسكر "القصبات" وهذا في

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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تاريخ يتراوح ما بين  10ديسمبر  125و 09ديسمبر 126م ،ما
أ
أ
يقودنا الفتراض ان اإلمبراطور زارها في هذا الموقع والقى
أ
خطابا على افرادها (C, VIII, 2532, Michael P. Speidel,
2006, p 16, N. Pollard, 2003, p 123, J. Carcopino,

) .1925, p 119, M. Lenoir, 2011, p-p 214-215بهذا،
فإن وحدات الـمساعدين التي تعرفنا عليها بوضوح من خالل
نقيشة الخطاب هـي ست وحدات :الكـتيبة الثانية للحماتيين،
أ
أ
الكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة ،الجناح االول للبانونيين،
الكـتيبة السادسة للكوماجينيين ،الكـتيبة الفالوية الثانية
أ
أ
لالفارقة ،الكـتيبة االولى المختلطة للخلقيسيين.
بالعودة إلى الخطابات ال ُـموجهة لهذه الوحدات فإننا
أ
نجدها تتضمن تركيز اإلمبراطور على مسالة التدريب والتكوين
العسكري للوصول إلى الجودة القتالية ،فظهر بمظهر الخبير
أ
العسكري القادر على تمييز الجيد من السيء واالفضل من
أ أ
االسوا ،وبقدر ما يوحي لنا الخطاب ضمنيا بحجم االنتشار
الواسع لهذه الوحدات على عديد الحاميات ،فإنه يكشف لنا
أ
االصول الجغرافية للعديد منها .غالبية العروض والمناورات
ال ُـمقدمة ُيالحظ فيها تركيز اإلمبراطور على تفاصيل وجزئيات
صغيرة ،فهي تمتاز على حد وصفه بالسرعة ( )celerوالخفة
أ أ
( ،)agiliterالقوة البدنية والذهنية وبانها اديت بكل عزم
وحيوية ،وهو ما دفعه العتبار بعضها بالعروض المتصفة
بالكمال (ينظر الصورة  05والـمخطط  .)02في الـمقابلُ ،يظهر
أ
أ
الخطاب بوضوح منح اإلمبراطور االولوية واالفضلية للفرسان
أ
على حساب الـمشاة ،سواء من حيث القيمة والكـفاءة او من
أ
حيث مضمون التكوين والتدريب ،فنجده اعجب لدرجة
أ
أ
كبيرة بالجناح االول للبانونيين حيث مدح افراده في جوانب
عديدة ،عكس الكـتيبة التي زراها في "زراية" والكـتيبة
السادسة للكوماجينيين اللتين لم تحظيا عروضهما بإعجاب
أ
كبير لإلمبراطور حيث انتقد بعض مناوراتهم ،معتبرا انها تفتقد
للرشاقة ،السرعة والتحكم ويسهل على العدو استغالل
أ
أ
اخطائها في هزمهم ،ما يجعلنا نعتبر ان فرسان الكـتائب كانوا
أ
أ
اقل براعة وكـفاءة من فرسان االجنحة.
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الصورة  :05تمثال نصفي لإلمبراطور "هادريانوس" محفوظ في متحف
الكابيتول بروما

الـمخطط  :02نماذج من شكل العروض ال ُـمقدمة من قبل فرسان الجيش
أ
امام اإلمبراطور "هادريانوس".
الـمرجع.Y. le Bohec : discours, 2003, P 77 :

نستنتج كذلك من هذا الخطاب وجود التخصصية
داخل مختلف الوحدات .فكـتيبة الكوماجينيين مثال تضم في
صفوفها جنودا بارعين في استخدام :السيف ،الرماح الخفيفة،
المقاليع وبها كذلك سالح الفرسان ،في حين الكـتيبة
أ
المجهولة يستخدم افرادها سالح القوس بمهارة عالية وهذا
يظهر اعتناء الدولة الرومانية بتكوين جيش يضم جنودا
أ
متحكمين وبارعين في مختلف االسلحة الـمستخدمة انذاك.
على العموم لقد خرج اإلمبراطور راضيا على عمل الـمفوض
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أ
وعلى االداء االستعراضي لمختلف الوحدات ومدى انسجام
أ
أ
افرادها في تحركاتهم ،وكذلك على اعتناءهم باحصنتهم
أ
أ
واسلحتهم ،ما ينقل لنا االهتمام والعناية التي اوالها الرومان
أ
لجيوشهم وللحرص الذي اواله الـمفوض لعملية التنظيم
أ
والتاهيل العسكري لطاقمه بغية خلق جيش قوي ومنظم
يدافع عن مصالح روما بالمنطقة ،وهو ما تحقق فعليا وما
إشادة من اإلمبراطور إال دليل على ذلك (J. L Voisin, 2003,
).p-p 23-25
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ثالثا-2-الوحدات الـمساعدة اثناء الزيارة من خالل
الشهادات العسكرية (:)diplomata militaria
أ
الشهادات العسكرية هي وثائق نقائشية تشهد بان
الـمستفيد منها قد تحصل على تسريح مشرف ( honesta
أ
 )missioمن الجيش في نهاية خدمته العسكرية او عند
أ
حصوله على الـمواطنة الرومانية بالنسبة للمساعدين كمكافاة
نهاية الخدمة .عادة ما يتم نقشها (كـتابتها) على لوحتين
صغيرتين من البرونز مطويتين على نفسهما على شكل دبتيك
( .)diptyqueهذه الشهادات التي هي ُنسخ ُمحررة عن النسخة
أ
أ
االصلية (مرسوم) الصادرة عن اإلمبراطور ُتمنح باالخص
أ
أ
لالجانب االحرار ( )peregriniالذين خدموا بالجيش الروماني
لقرابة  25سنة كوثيقة إثباتية لحصولهم على المواطنة
الرومانية التي تخول لهم االستفادة من امتيازات قضائية
أ
وضريبية (كاإلعفاء من ضريبة الراس  ،)tributum capitisكما
أ
تمنح المواطنة لالوالد الطبيعيين لقدماء الجنود المولودين
بعد خروجه للتقاعد (طبق هذا منذ 140م).
بعيدا عن المزايا التي تقدمها لصاحبها ،فإن الشهادات
العسكرية ذات قيمة علمية كبيرة للـباحثين حيث تقدم لنا
تاريخ صدور مرسومها ،تاريخ تسليم النسخة ال ُـمحررة
أ
(الموثقة) باالشهر والسنوات مع اإلشارة إلى قناصلة (العادين
أ
او قناصلة إكمال المدة) روما خاللها ،كما تشير إلى حاكم
أ أ
المقاطعة التي عمل بها واال كـثر اهمية بالنسبة لنا تسجيلها
لمختلف وحدات الـمساعدين التي عملت بالـمقاطعة خالل
أ
اواخر فترة خدمة الـمستفيد ،وهذا طبعا باإلضافة إلى
معلومات مختلفة حول الـمستفيد :الوحدة التي خدم بها ،اسم
قائد الوحدة ،الرتبة العسكرية للـمستفيد ،اسمه ،اسم الوالد
أ
أ
واصول الـمستفيد (الوطن ،القبيلة او الـمدينة) ،اسم زوجته
أ
أ
أ
ووالدها واصولها واسماء ابنائه الـمتحصلين على الـمواطنة.
لغاية سنة 1989م تاريخ صدور دراسة "لوبوهاك" حول
أ
وحدات الـمساعدين لم نكن نمتلك اي شهادة عسكرية تشير
أ
إلى الوحدات الـمساعدة بالمقاطعتين ،لكن مع بدايات اال لفية
الثالثة تم اكـتشاف ثالث شهادة عسكرية ،فما فحواها؟ ،وهل
أ
ازالت لنا الغموض الذي تضمنه خطاب "هادريانوس" حول
هوية وحدات الـمساعدين؟:
أ
الشهادة االولى :مؤرخة باكـتوبر-ديسمبر من سنة127م ،تم اكـتشافها في نواحي الدانوب السفلي وهي تشير إلى
أ
ان اإلمبراطور تقلد سلطة مدافعي طبقة العامة للمرة الحادية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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عشر  ،XIوهو ما يتوافق مع سنة 127م .كما تشير إلى
أ
المفوض "فابيوس قاتولينوس" ،ما يؤكد مسالة توليه لقيادة
الجيش سنة 127م .الـمستفيد منها ُيدعى "فالويوس"
أ
( )Flaviusابن "ستريـ(ساي؟) (? ،)Steri(ssaeاصوله
أ
أ
أ
"داقية" او "تراقية" وهذا بالعودة إلى اسماء ابنائه:
"سبراخرست" (" ،)Sprachresteدوقيداوا" (،)Duccidava
أ
وبال شك فإنه بعد انهاءه خدمته عاد لـموطنه ،لذلك نعتقد انه
أ
خدم بالجناح االول للبانونيين .هذه الشهادة تتضمن وحدات
تلك السنة ال ُـمقدرة بجناح وتسعة كـتائب (A.E, 2002,
).1752=2005, 1722, P. Weiss, 2002, p-p 497-500
الشهادة الثانية :تم اكـتشافها في اسيا الصغرى،أ
مؤرخة مبدئيا ما بين 130-126م لكونها تشير إلى ان
أ
اإلمبراطور تقلد سلطة مدافعي طبقة العامة للمرة (? ،)XIاي
من  XIإلى  ،XIIIفي حين قائد الجيش المرابط في إفريقيا هو
"فابيوس قاتولينوس" ما يجعلنا نؤرخها في النهاية بما بين
أ
129-127م .وعلى الرغم من كونها لالسف شهادة مكسورة
لقطع عديدة ما حرمنا من معرفة صاحبها ،فإنها سمحت لنا
من التعرف على وحدات تلك الفترة ال ُـمقدرة كذلك بجناح
وتسع كـتائب (A.E, 2002, 1751, W. Eck, A. Pangerl,
). 2005, p-p 243-248
أ
الشهادة الثالثة :مؤرخة ما بين اكـتوبر-ديسمبرأ
127م ،باإلضافة إلى إشارتها بان اإلمبراطور تقلد سلطة
مدافعي طبقة العامة للمرة الحادية عشرة وللمفوض "فابيوس
قاتولينوس" ،فإنها تذكر لنا اسم القنصلين لتلك السنة وهما:
"ل .ايميليوس يونقوس" ( )L. Aemilius Iuncusو"يوليوس
سويروس" ( .)Sex. Iulius Severusالـمستفيد منها هو جندي
أ
يعمل بوحدة غير معروفة تبدا بالبادئة "الكـتيبة II (Cohors
أ
أ
 )II(--اين كان يتولى قيادتها انذاك ال ُـمتراس "لوقيوسايميليوس" ( ،)Lucius Aemiliusوقد كان له ابن ُيدعى
أ
أ
"انطونيوس" ( .)Antoniusبعد ان كانت تقدم لنا هذه
الشهادة في البداية مضمون مشابه للشهادتين السابقين تم
أ
اكـتشاف شظايا جديدة لها ادت ليس فقط لتصيححها بل
أ
لتصحيح الشهادتين السابقتين اين كشفت لنا عن وجود
جناحين وليس جناح واحد وثمانية كـتائب بدل تسعة ،ما
أ
أ
ادى الستبعاد الكـتيبة االولى لرماة السهام السوريين ( cohors
 )I Syrorum sagittariorumمن قائمة وحدات المساعدين
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لتلك السنة

(A.E, 2005, 1715=2011, 1807, W. Eck,

).2011, p-p 263-271
التركيب :من خالل الشهادات العسكرية تم تحديدأ
الوحدات الـمساعدة الـمتواجدة بإفريقيا اثناء الزيارة وهـي:
أ
االجنحة" :الجناح االول للبانونيين"" ،الجناحأ
الفالوي االول" والذي عرف في بعض النقوش بتسمية "الجناح
أ
الفالوي االول لنوميديا" ،وهو جناح نمتلك إشارات عديدة له
أ
أ
أ
باعتباره انه شكل بال شك في عهد االسرة الفالوية وبعد ان
خدم في البداية بإسبانيا وربما في موريطانيا القيصرية انتقل
أ
للخدمة في إفريقيا .بهذا تعد هذه الشهادة العسكرية اول
أ
إشارة صريحة لتواجده بإفريقيا وهو االمر الذي يجعلنا نعتقد
أ
انها الوحدة الـمقصودة باالختصار (Ala (…) Pa (…….) sin
) (---في خطاب "هادريانوس" (A.E, 2011, 1807, C, II,
5610, C, VIII, 9657, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 28-

).33
الكـتائب :يمكن تمييزها إلى كـتائب مشاة خالصةوكـتائب ُمختلطة ،فنجد؛ "الكـتيبة الثانية للحماتيين"،
"الكـتيبة الثانية لإلسبانيين"" ،الكـتيبة الفالوية الثانية
أ
أ
أ
لالفارقة"" ،الكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة لالفارقة" التي
لـم نتعرف عليها إال عبر نقيشة واحدة ُمكـتشفة في "شمتو"
أ
مؤرخة باواخر القرن الثاني .لهذا ،فإنه عبر هذه الشهادات
اكـتشفنا وجودها بإفريقيا خالل الزيارة اإلمبراطورية ولعل
أ
أ
أ
االهم في نظرنا هو ان الشهادات تفند اطروحة "لوبوهاك"
أ
أ
القائلة بانها وحدة كانت خاضعة الوامر البروقنصل ،فقائدها
من خالل الشهادات هو الـمفوض اإلمبراطوري "فابيوس
أ
قاتولينوس" على االقل لغاية سنة 128م (N. Duval, S.
Lancel, Y. le Bohec, 1984, p 53, J. M Lassère, 1987,

أ
) .p 180, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 82-85نجد ايضا
أ
الكـتيبة االولى الـمختلطة للخلقيسيين ،الكـتيبة السادسة
أ
الـمختلطة للكوماجينيين ،الكـتيبة الفالوية االولى الـمختلطة
أ
أ
أ
أ
التي ُتؤرخ اول إشارة لها باواخر القرن االول ميالدي ،وبعد ان
أ
كانت إشارة الخطاب إليها مجرد فرضية للباحثين اصبح
أ
تفقدها من اإلمبراطور حقيقة اين كانت تعسكر في "زراية" (C,
VIII, 18042, Mémoires, 1982, p-p 73-74, 74-78, R.
Cagnat, 1912, p 202, G. Wilmans, 1884, p-p 330-

أ
) ،344, Y. le Bohec, 1989-2, 79-82لنجد في االخير
"الكـتيبة السابعة الـمختلطة للوزيتانيين".
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أ
بالعودة إلى قضية "الكـتيبة االولى للسوريين رماة
السهام" الـمستبعدة باالعتماد على الشهادة العسكرية الثالثة،
أ
فإننا نسجل استغرابنا لذكرها في الشهادتين االولى والثانية
أ
أ
وإقصاءها في الثالثة ،فهل هو خطا وقع فيه المحرر اين ذكرها
أ
أ أ
في الشهادتين االولى والثانية ونسي تدوينها في الثالثة؟ ام انه
أ
نسي الجناح فقط في الشهادتين االولى والثانية؟ .تساؤل من
أ
الصعوبة اإلجابة عليه ،لكن رغم ذلك نرى انه من الوارد
أ
وجودها في إفريقيا اثناء الزيارة ،فهذه الكـتيبة التي تواجدت
أ
أ
أ
في "لوزيتانيا" في اواخر القرن االول وردت اول إشارة
لتواجدها في إفريقيا حوالي 211-209م في "عين العوينية"
أ
( )Auruبإقليم تريبوليتانيا ( ،)Tripolitaniaعلى ان هذا لم
أ
يمنع الباحث "ماتينغلي" من قبل الفتراض انها قدمت إلفريقيا
أ
أ
أ
في اواسط القرن الثاني .كما انه بالعودة إلى الخطاب نجد ان
اإلمبراطور خاطب كـتيبة تضم في صفوفها رماة للسهام (حملة
أاالقواس) .لذلك ،فإنه بقدر ما هو وارد أان الكـتائب أاالخرى
أ
ذات االصول السورية تضم رماة للسهام في صفوفها ،فإنه وارد
أ
أ أ
ايضا ان اإلمبراطور خاطب كـتيبة غالبية افرادها مختصون في
أ
هذا السالح وهي على االقرب هذه الوحدة السورية (A.E,
1961, 358, 1962, 304, D. Mattingly, 2003, p 140, Y.

).le Bohec, 1989-2, p-p 88-90
ثالثا-3-مواقع انتشار وحدات الـمساعدين:
تمتد مقاطعة إفريقيا البروقنصلية-نوميديا على
منطقة واسعة جغرافيا تمتد من إقليم تريبوليتانيا شرقا إلى
الوادي الكبير ( )Amapsagaغربا .هذه المجال الواسع تواجد
به باإلضافة إلى جنود الفيلق قوات وحدات الـمساعدين .إنه
مثلما ال تقدم لنا النقوش معلومات وافية عن مواقع تواجد
أ
أ
أ
الفيلق اثناء الزيارة ،فإن الـمسالة هي اصعب مع الـمساعدين،
ما يجعلنا نعول على االجتهاد .في النقاط التالية سنحاول
أ
تقديم مواقع تواجد كل وحدة من الوحدات الـمذكورة (انظر
الخريطة  :)01أ
"الجناح االول للبانونيين" :تواجد في الـمجال القيرطي:"عين فوة"" ،عين الكرمة"" ،وادي العثمانية" ،وربما
"تيديس" ) (Castellum Tidditanorumوهي وحدة
أ
خمسمائية كل افرادها فرسان (C, VIII, 6308, 6309, A.E,
1930, 132, 133, I.L.Alg, II, 3729, J, P Alquier, 1929,
).p 95, J. Spaul, 1995, p-p 63-73
أ
أ
أ
"الجناح الفالوي االول" :تواجد في االوراس وعلى االرجحفي مخفر "زوي" (والية خنشلة) وهي وحدة خمسمائية كل
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أ
افرادها فرسان (C, VIII, 17633, Y. le Bohec, 1989-2, p-
).p 28-33
"الكـتيبة الثانية للحماتيين" :تواجدت في الشمالأ
أ
االوراسي بالقرب من "تبسة" (الماء االبيض) و"المبايزيس"
أ
وهي وحدة خمسمائية تضم في صفوها حملة االقواس (C,
).VIII, 10654, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 82-84
أ
الكـتيبة الثانية لإلسبانيين :تواجدت في االوراس:بالمبايزيس ونواحيها ،معسكر "بسرياني" وهي كـتيبة
خمسمائية (C, VIII, 2787, J-P Laporte, X. Dupuis,
).2009, p-p 56-57, 9, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 84-85
أ
أ
الكـتيبة الفالوية االولى لالفارقة :يصعب افتراضمواقعها ،لكن نـميل لكونه في الجنوب التونسي (ربما حصن
أ
تيجنسيوم) او في تريبوليتانيا وهي كـتيبة خمسمائية (Y. le
).Bohec, 1989-2, p-p 22-23
أ
الكـتيبة الفالوية الثانية الـمختلطة لالفارقة :يصعبالتكهن ،لكننا نـميل لوجودها في الحصن الدفاعي
أ
) (praesidiumلشمتو ،حامية "تهودة" وربما ايضا الجنوب
التونسي وتريبوليتانيا وهي كـتيبة خمسمائية تضم في صفوفها
الفرسان (A.E, 1992, 1821, Y. R. Hadji, 2015, p-p 294-
296, M. Khanoussi, 1991, p-p 825-839, Y. le Bohec,
).1989-2, p-p 67-70
أ
"الكـتيبة االولى ال ُـمختلطة للخلقيسيين" :تواجدت فيأ
أ
جنوب االوراس وباالخص في معسكر "القصبات" ،وهي كـتيبة
خمسمائية مختلطة تواجد بها رماة السهام (A.E, 1950, 58,
M. Lenoir, 2011, p-p 214-215, L. Leschi, 1949, p-p
).221-223, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 70-73
"الكـتيبة السادسة ال ُـمختلطة للكوماجينيين" :الشمالأ
أ
االوراسي" :عين فوة"" ،زراية" ،خربة اوالد عريف
)-(Lambiridiوادي الشعبة ،الصحراء النوميدية (ربما
معسكر حمام الصالحين ببسكرة) وهي كـتيبة مختلطة
خمسمائية بها المقالعيين والرماحين وربما كذلك رماة السهام
(B.C.T.H, 1901, p 314, n°3, J. Carcopino, 1918, p 13,
).Y. le Bohec, 1989-2, p-p 73-76
أ
أ
الكـتيبة الفالوية االولى ال ُـمختلطة :بالشمال االوراسي:زوي" ،زراية" وهي كـتيبة خمسمائية مختلطة (Mémoires,
1982, p-p 73-78, C.VIII, 2532, 4527, S. Guédon,
).2006, p-p 365-696, Y. le Bohec, 1989-2, p-p 79-82
الكـتيبة السابعة ال ُـمختلطة للوزيتانيين :بالشمالأ
االوراسي :زوي ،خنشلة ،المبايزيس وهي كـتيبة خمسمائية
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مختلطة (C. VIII, 10721, 10733, 2887, 3101, Y. le
).Bohec, 1989-2, p-p 85-88
أ
الكـتيبة االولى للسوريين رماة السهام :نعتقد تواجدهابالحواف الجنوبية للـمقاطعة؛ تريبوليتانيا والجنوب التونسي
وصوال للجنوب النوميدي وهي وحدة خمسمائية تضم حملة
أ
االقواس وربما الفرسان والهجانة في صفوفها (D. Mattingly,
).1991, p-p 75-82, E. Demougeot, 1960, p-p 241-243
رابعا-االستنتاجات العامة (الخاتمة):
لن نبالغ إذا قلنا أانه من بين زيارات اإلمبراطور"هادريانوس" لـمختلف الـمقاطعات الرومانية ،مثلت زيارته
أ
لبالد الـمغرب حدثا فريدا ومتميزا النه جمع فيها بين زيارة
ُمدن حضرية وتفقد الـمنشات العسكرية الدفاعية مع الوقوف
أ
على تدريبات الجنود في مدة تتراوح ما بين  06-04اشهر.
ُخلدت هذه الزيارة بمعلم تذكاري ال تزال نقيشته ولليوم
الوثيقة الوحيدة التي تبقت لنا من خطابات إمبراطورية ُموجهة
أ
للجنود ،وهي وثيقة اظهرت اإلمبراطور في صورة شخصية ذات
معرفة عسكرية واسعة ،مفكر عسكري حقيقي استفاد من
أ
قراءاته ومناقشته لكـتاب عسكريين معاصرين له من امثال
"هيجينوس العضادي" ( )Hyginus Gromaticusصاحب
الـمؤلف الشهير "حول تحصينات الـمعسكر" ( de
 )munitionibus castrorumومستفيد مما كـتبه "ماركوس
فيتروويوس" ( )Marcus Vitruviusصاحب مؤلف "حول
العمارة" ( .)de architecturaكما ظهر كمسؤول صريح
وجريء يقدم مالحظاته بشكل مباشر ،متمتع باللباقة العالية
التي تظهر من خالل عباراته الحميمية وطريقة تعامله مع
أ
أ
طاقم الجيش من اعلى رتبة (الـمفوض) إلى اصغرها (الـمشاة
والـفرسان).
تتضمن خطابات "هادريانوس" معلومات في غايةأ
أ
االهمية للباحثين ،فهي من كشفت لنا بوضوح ان الفيلق غير
مقره الرئيسي مرتين :من حيدرة لتبسة ومن تبسة إلى
المبايزيس ،ووجود كـتيبة من الفيلق تحت إمرة البروقنصل
أ
أ
ُترسل بالتناوب كل سنة ،وان الفيلق ارسل قبيل الزيارة مفرزة
أ
له نحو مقاطعات الشرق ،وعبرها ذكرت الول مرة عدة وحدات
للـمساعدين .في الـمقابل ،تكشف لنا الخطابات تركيز
أ
اإلمبراطور على عملية التكوين والتاهيل العسكري لجيشه عبر
التدريب العسكري ( )exercitatioالعالي والنوعي ،فنجده
يكرر في عديد الـمناسبات كلمات :الرشاقة ،الجمال ،القوة،
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روح الجماعة ،سرعة التحرك ،االنضباط .كما قدم مالحظات
أ
أ
مختلفة بغية تجنب اخطاء قد يقعون فيها امام العدو .وعلى
العموم فقد كان اإلمبراطور راضيا على الجيش اإلفريقي الذي
أ
استطاع فرض االمن واالستقرار ،التحكم في مجال المقاطعة
عبر نشر حاميات في مختلف الـممرات والـمواقع الحيوية،
أ
أ
واثنى على كـفاءة قادته وضباطه وفرسانه ،وهذه االدوار كان
أ
لها بالتاكيد دور في ازدهار الحياة الحضرية واالقتصادية
بالـمقاطعة.
أ
العسكري أ
اثناء
من خالل تامل خريطة التواجدأ
الزيارة نالحظ وجود ُمكـثف في السلسلة االوراسية .في
أ
الواقع ،إذا كان االباطرة الفالويون هم من دشنوا الـطموح
أ
الروماني لضم االوراس ،فإنهم لم يصلوا إال إلى السهول
أ
أ
الشـمـالية لالوراس ،ليتمكن الرومان في عهد االباطرة

أسامة بقار

أ
أ
االنطونيون من إحكام السيطرة على االوراس وتوغلوا في
أ
الصحراء النوميدية .لهذا ،نحن نعتبر ان ما وصل إليه الرومان
أ
في عهد "هادريانوس" هو اقصى التوسع الروماني في الجنوب
أ
االوراسي باعتبارهم وصلوا لضفاف وادي جدي وما تحقق من
أ
توسعات في عهد االسرة السويرية يمكن اعتباره غير مجدي
أ
بدليل ان الرومان منذ سنة 238م انسحبوا من عديد المواقع
أ
المسيطر عليها في اواخر القرن الثاني .هذه السلسلة من
أ
االستحكامات الدفاعية جاءت لفرض السيطرة على االوراس
عبر تنصيبها على الـممرات الجبلية والـمصادر الـمـائية لـمراقبة
تحركات الرحل وتنظيمها وهـي عملية عسكرية لعبت دورا هاما
أ
في رومنة الـمجال االوراسي وفي تحقيق السلم الروماني
بالمقاطعتين.

أ
الـخريطة  :01مواقع تواجد وحدات جيش مقاطعتي إفريقيا البروقنصلية ونوميديا اثناء زيارة اإلمبراطور.
الـمرجع.Y. le Bohec : les unités auxiliaires, P 194 :

أ
أ أ
عند تامل اصول وحدات الـمساعدين نالحظ انأ
أ
اصولها الجغرافية متنوعة ،فهنالك وحدات ُمجندة من اوروبا؛
جناح فرسان مستقدم من "بانونيا" (منطقة جغرافية تشمل
أ
اجزاء من الدول االتية :النمسا ،المجر ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
كرواتيا ،صربيا ،البوسنة والهرسك) ،يـمتاز فرسانه بكـفاءتهم
العسكرية وهو ما كشفه لنا الخطاب اإلمبراطوري من جهة
أ
واالحتفاظ به بإفريقيا منذ عهد "اغسطس" إلى نهاية العهد
أ
اإلمبراطوري االعلى .نجد كذلك وحدتين مستقدمتين من
ايبيريا هما الكـتيبة الثانية لإلسبانيين والكـتيبة السابعة
ال ُـمختلطة للوزيتانيين .بينما دعمت بالد الـمغرب الفيلق
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أ
أ
خالل الزيارة بكـتيبتين هما :الكـتيبة الفالوية االولى لالفارقة
أ
والكـتيبة الفالوية الثانية الـمختلطة لالفارقة ،وكالهما
أ
ُمجندتين من قبيلة "االفارقة" ( )Afriوهي مجموعة بشرية
تقطن بالداخل التونسي في الـمنطقة الواقعة بين حوض وادي
أ
التين شماال ووادي مجردة جنوبا ،وهو امر بال شك يعبر عن
نجاح الرومان في تجنيد جزء من السكان الـمحليين في
أ أ
جيشهم إلنجاح مشروعهم التوسعي وفق مبدا" :افضل من
أ
يساعدك على احتالل ارض ما هم شعبها" .هذا النجاح ُيضاف
لتمكن الرومان من تجنيد وحدات للـمساعدين من قبيلة
أ
الـموزوالمي القاطنة غير بعيدة عن االفارقة وكذلك الجيتول.
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أ
على ان الشيء الـملفت لالنتباه هو الحضور السوري الـمعتبر
أ أ
حيث نجد ثالث او اربع وحدات هي :الكـتيبة الثانية
أ
للحماتيين ،الكـتيبة االولى ال ُـمختلطة للخلقيسيين ،الكـتيبة
أ
أ
السادسة ال ُـمختلطة للكوماجينيين وربما ايضا الكـتيبة االولى
أ
أ
للسوريين رماة السهام ،والتي يـمتاز افرادها بانهم يستخدمون
أ
اسلحة مختلفة :مشاة ،فرسان (وقد يكون بعضهم هجانة)،
يتقنون استعمال الـمقاليع والرماح الخفيفة ورماية السهام .إن
أ
اعتماد القيادة علي العنصر السوري يعود على االقرب لعاملين
أ
أ
رئيسيين :إتقانهم دون شعوب اخرى لعديد االسلحة (رماية
السهام ،المبارزة بالرماح ،استخدام الـمقاليع ،بعضهم
أ
أ أ
هجانة) ،وكذلك مقدرتهم على تحمل او باالحرى التاقلم مع
مناخ بالد الـمغرب الحار نسبيا ،لذلك نجد القيادة نشرتهم
على حواف صحراء إفريقيا البروقنصلية ونوميديا.
أ
بعد ان سمحت لنا النقوش والشهادات من التعرفعلى كل وحدات الجيش الـمتواجدة خالل الزيارة ،فمن الهام
محاولة تقدير عدد هذا الجيش .البروقنصل كانت تحت إمرته
كـتيبة حضرية وكـتيبة من الفيلق وهو ما يعادل قرابة 1000
جندي (بالتدقيق  960جندي) .في حين ،كان تحت تصرف
أ
الـمفوض اإلمبراطوري ما تبقى من الفيلق اي حوالي 4640
جندي ( 09كـتائب 120+فارس) وكل وحدات الـمساعدين
أ
التي إن افترضنا انها تسع وحدات فهذا معناه قرابة 4320
أ
جندي وإن كانت عشرة (إن صح وجود الكـتيبة االولى
أ
للسوريين رماة السهام) فنكون امام زهاء  4800جندي،
وبالتالي يكون مجموع الجنود الخاضعين لسلطة المفوض
أ
زهاء  8960جنديا او  9440جندي (إذن المجموع الكلي هو
أ
أ
 9920او  .)10900هذا التعداد ُيمكننا اعتباره اقصى ما وصل
أ
أ
إليه القوات الرومانية بالمقاطعتين باعتباره انه بعدها بدا
أ
أ
عددها يتناقض ،كما نعتبر انه بقدر ما يظهر لنا ان عدد جنود
الفيلق والوحدات الـمساعدة هو متقارب على العموم ،فإنه
أ
يعطي انطباع بان العدد اإلجمالي للقوات هو متواضع
بالـمقارنة مع المجال الواسع للـمقاطعة .هذه القلة العددية
ُعوضت بالكـفاءة القتالية العالية للجنود ،التخصصية
العسكرية ،حسن اختيار مواقع الحاميات ،استغالل الجيش
في إضعاف روح الـمقاومة عبر استخدام القوة الحربية ضد
القبائل المحلية من جهة وتجنيد شباب السكان الـمحليين في
الجيش ليكونوا مثاال للنجاح واالرتقاء االجتماعي في الـمجتمع
أ
عبر تحصلهم على الـمواطنة الرومانية دون اغفال اهمية
أ
االستعانة بمفارز مقاطعات اخرى لتدعيم جيش المقاطعة
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أ
اإلفريقية ومن مثيل ذلك انه في عهد "هادريانوس" قدمت
أ
إلفريقيا مفرزة من الفيلق التوامي السابع (legio VII
) Geminaالمرابط في إسبانيا.
تعبر هذه الزيارة عن العناية الخاصة التي حظيت بهاأ
إفريقيا البروقنصلية-نوميديا من قبل اإلمبراطور وباالخص
الجيش الذي تم تفقده من  1إلى غاية  13-12جويلية 128م
أ
اين تمت معاينة مختلف وحداته ومعسكراته المنتشرة
بالمقاطعة .إنه بقدر ما ُقدمت تصورات عديدة للهدف من
الزيارة ،فإن الهدف الرئيسي لها كان مراقبة مستوى تدريبات
أ
أ
الجنود اين نستنتج ان التحضير والتكوين العسكري للقوات
الرومانية تكون من شقين :تمارين فردية ،رياضية (السير،
أ
القفز ،السباق والعدو) وعسكرية (الـمسايفة والرماية بانواعها).
أ
اما البقية فهي تمارين جماعية (الـمناورات واالستعراضات)،
أ
أ
وهذا دون إغفال اهمية تحكم الجنود في اعمال الهندسة
العسكرية .هذه العملية الـمتكاملة هدف منها الرومان إلى
أ
ضمان التفوق التام للجندي الروماني على البرابرة (االجانب
الذين يعيشون خارج الليمس).
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أ
أ
( للـمرة الثالثة عشر وانهpotestas tribunicia)  إلى ان "هادريانوس" تقلد سلطة طبقة العامةC.I.L, VIII, 2533=18043  ُتشير النقيشة.1
.م129 في قنصليته الثالثة وهو ما ُيؤرخ بسنة
أ
أ
) (عكس بقيةcenturiae(  قادة الـمـائة االوائل هم قادة الـمـائة الذين يعملون في الكـتيبة االولى للفيلق ال ُـمكونة من خمسة وحدات مئوية.2
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أ
أ
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أ
) اللذين ُيعسكر كالهماlegio III Gallica( ) او الفيلق الثالث الغاليlegio III Cyrenaica(  يقصد اإلمبراطور إما الفيلق الثالث القوريني.3
أ
أ
أ
 إلنجاز اشغال،م وهذا إلخماد انتفاضة معينة126-125  جندي في نواحي700  فإن الفيلق قدم الحد هذين الفيلقين اكـثر من، بهذا.بالـمقاطعات الشرقية
أ
.R. Cagnat : l’armée, P 147  ينظر.ما او ربما كـتكملة عددية
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1925 1924
Heidegger: truth, things and Words-Review of 1924-25’ courses-

2020-12-22:اترخي القبول
2020-01-11 :اترخي الإرسال
naima.philo@yahoo.fr ،2  جامعة أبو القامس سعد هللا اجلزائر،نعمية حاج عبد الرحامن

الملخص
ّ ،صرح بعض نصوص هيدغر
ّ ُت
ّ  أا ّن أارسطو هو الفينومينولوجي أال ّول الذي عرفه تاريخ الفلسفة،مفكر الكينونة بامتياز
الغربية
ّ  ّإن سبب وقوف هيدغر عند لحظة أارسطو هو أتاويل ماضي الفلسفة.الهرمينوطيقية
ّ
ّ
لتملكه وفهم ما قاله
اإلشكالية
وهو ضرور ٌّي في
أ
 فحص هيدغر،Platon: le sophiste  السفسطائي: في افالطون.ارسطو عن الكائن والكينونة ومحاولة فهم معنى الكينونة عنده
أ
أ
ّ
الكيفيات الخمس للكشف في الك تاب السادس من الخالق الى نيقوماخوس واستنتج ا ّن الحكمة هي اسمى إمكانية ينتزع من ورائها
أ
ّ الدازاين العالم من تواريه أل ّنها
.مجرد نظر لما هو دائم وثابت اي لكينونة الكائن
. الدازاين، الكشف، الحكمة، الكائن، الكينونة:الكلمات المفاتيح
Résumé
Certains textes de Heidegger, le penseur de l’être par excellence, incontournable dans la problématique
herméneutique, considèrent Aristote comme le premier phénoménologue dans l’histoire de la philosophie
occidentale. Heidegger s’était focalisé sur Aristote (Stagirite) afin d’interpréter le passé de la philosophie, pour
se l’approprier et comprendre le sens de l’être. Dans Platon : Le Sophiste, Heidegger examine les cinq modes du
dévoilement du livre VI (Éthique à Nicomaque) et conclut que la sagesse est la meilleure possibilité qui permette
au Dasein d’arracher le monde à son occultation car elle est un pur voir de l’être de l’étant.

Mots clés : être, étant, sagesse, dévoilement, Dasein.
Abstract
Some texts of Heidegger, the ultimate thinker of Being, conceive Aristotle as the first phenomenologist in
the history of Western philosophy, then ineludible in the hermeneutical problematic. Heidegger stands at the
Stagirite’ instant in order to interpret the past of philosophy, to appropriate it and understand the meaning of
Being. In Plato’ Sophist, Heidegger examines the five modes of revealing of the Book VI of Ethics to Nicomachus
and concludes that wisdom is the preeminent possibility that allows Dasein (there-being) to remove the world
from its occultation because it is a pure vision of the Being of beings.

keywords: Being, beings, wisdom, revealing, Dasein.
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هيدغر :احلقيقة ،الش ياء واللكامت -قراءة يف درس -1925-1924

اإلجراء الذي قام به خالل هذه القراءة؟
أ
ّ /1
سيعرف هيدغر اول لفظة اليثيا (،αλήθεια
 /2 .)alétheiaسيحدد الكيفيات المختلفة لل اليثويين
أ
( )alètheuein ،αλήθεύεινاو وسائل النفس الخمسة
للوصول إلى الحق والتي هي كالتي :العلم ،إبستيمي
( ،)épistémèالحكمة ،سوفيا ( ،)σοφίαالفن ،تكني
( ،)τέχνηالتعقل ،فغونيسيس ( ،)φρόνησιςالعقل ،نوس
أ
( /3 .)νου̃ςسيعيد طرح إشكالية ارسطو التية :ما هو
malista
الماليستا اليثويين (،μαλιστα αλήθεύειν
أ أ
 )aletheueinالذي من شانه ان يخرج الكائن من انسحابه
أ
أ
أ
اك ثر من الكيفيات الخرى؟ بعبارة اوضح ،ما هو الشكل
ْ
أ
أ
ال ك ثر كشفا من بين هذه الشكال الخمسة؟ وما هو البلتستي
أ
إكسيس ( ،)beltisté exis ،βελτιστη έξιςاي ما هو
الستعداد أاو الهيئة أالفضل لال -تحجب الكائن؟  /4سي ّ
حلل
أ
الكيفيات المختلفة لال ليثويين ومن ثمة سي ّ
توصل إلى ان
أ
الحكمة هي الحالة الفضلى بالنسبة لإلنسان لنها ل -تحجب
محض وبسيط /5 4.سيستنتج نوعين من اللوغوس ،اللوغوس
الدللي ،اللوغوس سيمانتيكوس ()λογός σημαντικός
أ
واللوغوس الرائي ،اللوغوس ابوفانتيكوس ( λογός
 /6 .)αποφαντικόςوهنا ،سينجح هيدغر في تبيان ،من
أ
أ
أ
أ
خالل ارسطو ،بان اللوغوس الرائي هو موضع الكذب او الخطا
أ
اي بسودس (.)ψευδος
آ
 -1ال ليثيا :القول واشكال الكشف
آ
ا -تعريف ال ليثيا

تمهيد
مارتن هيدغر ( )1976-1889هو قارئ ّ
مميز وغير
أ
أ
ّ
عادي للفالسفة القدماء عموما ولفالطون وارسطو على وجه
أ
الخصوصُ .يحكى ا ّنه لم يكن يملك في كوخه الصغير بالغابة
السوداء سوى عشرة ك تب من بينها الجمهورية والميتافيزيقا.
فإنه ّ
هذا إن ّدل على شيء ّ
يدل على المكانة التي ّ
خصصها
لإلغريق.
يتناول هيدغر في درسه افالطون :السفسطائي
أ
 ،Platon: le sophiste1النظرية الرسطية حول الفضائل
العقلية المذكورة في الك تاب  VIمن الخالق الى
نيقوماخوس ،وهي نظرية عالجها من قبل ،تحديدا في عام
 ،1922في تاويالت فينومينولوجية لرسطو  ،2الذي يعرض
فيه وضع الهرمينوطيقا .وإذا كان موضوع الوضع الهرمينوطيقي
أ أ
هو النظرة ( )la vueاي ا ّنه وضع محدد ب "وجهة نظر" فذلك
أ
ّ
يدل على ا ّن الهرمينوطيقا هي فينومينولوجياHeidegger, ( ،
.)1992
ّإن ربط هذه اإلشكالية الهرمينوطيقية بشخصية
أ
ولحظة ارسطو بالذات له سببين اثنين /1 :لفهم الذات ينبغي
العودة إلى الماضي ليس لتعاطي البحث التاريخي ولكن
أ
لتاويل الماضي ،ماضي الفلسفة ،لتملكه /2 3.لفهم ما قاله
أ
ارسطو عن الكائن والكينونة ومحاولة فهم معنى الكينونة
أ
عنده خصوصا وعند افالطون واليونان عموماHeidegger, ( ،
.)2001
أ
ليست مدونة ارسطو ،بالنسبة لهيدغر ،كبقية
أ أ
المدونات .إن تامل ارسطو هو الضامن الوحيد الذي ُي َم ّكن
اإلشكالية الهرمينوطيقية من تحقيق إجرائها الخاص.
فالخاصية الفينومينولوجية لهذه اإلشكالية هي التي تفرض على
هيدغر تفحص وتقصي النصوص اليونانية ،عموما ،ونصوص
أ
أ
ارسطو ،بوجه خاص .إن في فقدان المفاهيم الساسية
أ
أ
اإلغريقية وظيفتها التعبيرية الصلية اساس إجراء الهرمينوطيقا
أ
الفينومينولوجية .فهذه الخيرة تعمل على الكشف عن المنابع
الموضوعية أالولى ،وهي منابع ّ
قصدية (،)intentionnelles
التي ّزودت تلك المفاهيم معانيها .ولكن كيف ّ
يتم الكشف عن
تلك المنابع أالولى؟ ّ
يتم الكشف عن هذه المنابع القصدية
أ
بالتفكيك والتقويض  la déconstruction ،Destruktionاي
أ
تفكيك التصورات الموروثة .)Taminaux, 2000( ،فكيف قرا
ّ أ
ّ
العقلية؟ وما هو
النظرية الرسط ّية حول الفضائل
هيدغر
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

لتعريف لفظة "الحقيقة" ،سيطرق هيدغر باب
أ
اإليثيمولوجيا ،5فيكشف عن اصلها اللغوي عند القدماء.
يسمي اليونان الحقيقة اليثيا ( )άλήθειαوهي كلمة تتكون من
أ
أ
شقين( :ا – ليثيا) .ال (ا) ،هي ما يعرف بال لف الحرمانية او
أ
أ
ال لف المانعة .ا ّما (ليثيا) ،فتعني إخفاء ،حجب .ومنه نصل
أ
أ
أ
إلى المعنى الشتقاقي لكلمة اليثيا وهو "ال يكون ابدا خفيا او
أ
محجبا" .6إن الدور الذي تلعبه ال لف الحرمانية في الكلمة
أ
اليونانية )ά λήθεια( ،يشير إلى ان الحقيقة كما يفهمها
أ
اليونان ليست جاهزة او معطاة وإنما ينبغي انتزاعها 7والفوز بها
بعد معاناة .على هذا أالساس ،يقوم أارسطو ّ
بعملية مزدوجة:
أ
فهو يؤكد ان "الحق" بمعنى الالمحجوب ( )le dévoiléهو
خاصية الكائن وكينونة الكائن ،من ناحية؛ ويربط بين حالة
أ
ل تحجب الكائن هذه وكينونة هذا الخير وبين كيفية كون
152

اجملدل  18العدد 2021-01

نعمية حاج عبد الرحامن

هيدغر :احلقيقة ،الش ياء واللكامت -قراءة يف درس -1925-1924

أ
ولول ّمرة ،الطرق المختلفة لفعل الكشف في الك تاب
السادس  VIمن الخالق الى نيقوماخوسHeidegger, ( ،
.)2000-2001 ; Aristote, 2004

أ
الموجود اإلنساني ،اي هذا الكائن القادر على رفع الحجاب
أ
( ،)alètheuein ،dévoilerاي كشف الكائن الحي الوحيد
أ
الذي يتكلم ،من ناحية اخرى .)Taminaux, 2000( ،ومنه،
أ
فليس الكائن ما هو ببساطة هنا وإنما ما ينبثق ،ما ياتي إلى
الظهور حين يخرج من الحتجاب فيستقر في الالاحتجاب
أ
ّ
المتجلي ،هو الذي
ويدوم فيه .الكائن ،بالمعنى الرسطي ،هو
أ
يظهر .ولن كلمة  veritasالتي ترجم بها الرومان كلمة اليثيا ل
أ
تحافظ على ميزة الالاحتجاب المذكورة اعاله ،قرر هيدغر عدم
أ
ترجمة اليثيا ب  véritéفاستبدلها بكلمة اخرى تحمل في ثناياها
صفة الكشف والظهور فاقترح  Unverborgenheitالتي تعني
الال-حجب ليسمع ما كان َيرن في الكلمة اليونانية اليثيا ،حتى
أ
وإن كان أالمر غير َّ
مفك ٌر فيه حتى من طرف اليونان انفسهم،
(.)Zarader, 1986
آ
ب -ال ليثيا والليغين
ّإن التدقيق في معنى كلمة "اليثيا" يدفعنا إلى
تتم بها المعرفة ّ
ّ
الكيفية التي ّ
يونانيا .فكيف
التساؤل عن
ّ
ّ
اليوناني على الكائن وكيف يعرفه؟
يتعرف

ج -اشكال الكشف
أ
أ
يرى ارسطو ا ّن هناك "سبال مختلفة تسمح للنفس
أ
( )ψυχήقول الحقيقة بطريقة اإلثبات او النفيAristote, ( ،
ٌ
خمسة وهي ليست شيائ اخر سوى
 .)2004عدد هذه السبل
أ
ْ
اشكال للكشف :الفنَ ،تكني ( ،)la τεχνηالعلم ،إبستيمة
( ،)έπιστημηالتعقل ،فغونيسيس ( ،)φρόνησιςالحكمة،
أ
سوفيا ( )σοφίαوالعقل ،نوس (ّ .)νου̃ςإن رؤية الشيء اي
أ
أ
رؤية الكائن اي البراغما ( )πρα̃γμαبلغة ارسطو ،تجعل
أ
أ
الدازاين يكشف عنه في اإلثبات او النفي اي في الخطاب من
8
خالل هذه الكيفيات المرتبطة باللوغوس.
ثالث مالحظات تفرض نفسها في هذا المقام/1 :
أ
يستعمل هيدغر الفضائل العقلية في بعدها النطولوجي وليس
أ
أ
أ
في بعديها الخالقي او اإلبستمولوجي ل ّنه ينظر إليها بما هي
أ
كيفيات لنكشاف الكائن كما هو /2 .إذا كان يسند ارسطو
كيفيات الكشف الخمس هذه إلى النفسّ ،
فإن هيدغر يسندها
أ
إلى الدازاين اإلنساني .لذلك فهو يترجم عبارة ارسطو
«  »alètheuei è psychèب "الدازاين كاشف"le Dasein « ،
أ
 » est dévoilantاو بالعبارة التي يستعملها في الكينونة
والزمان "الدازاين في الحقيقة"le Dasein est dans la « ،
أ
 ،» véritéم ّؤكدا ان الالتحجب ( )le dévoilementهو
خاصية كينونة الدازاين /3 .إذا كان هيدغر يستعمل كلمة
أ
"كائن" ( )étantفإن ارسطو ل يستعملها صراحة،
( .)Taminaux, 2000من هنا يعرض هيدغر معنيين للحقيقة:
ّ أ
تجلى امامنا ويجيء لمالقاتنا؛
 /1الحقيقة كصفة للكائن الذي ي
أ
 /2الحقيقة ك تحديد انطولوجي للدازاين الذي يكشف الحجاب
أ
عن الكائن من خالل النظر إليه ّثم الكالم عنه .اما فيما يخص
اختفاء الكائن فله ثالثة مظاهر /1 :الجهل ()l’ignorance؛
أ
 /2الراي الشائع ()l’opinion dominante؛  /3الضالل
أ
أ
( 9.)l’erreurا ّما عن عبارة "الكينونة-الحقة" او "الكينونة-في-
أ
ال -حقيقة" ،باعتبارها تحديدا للدازاين ،فهي تعني ا ّن الدازاين
يضع الكائن الالمتحجب ،الذي يتناوله عادة ،تحت تصرفه
أ
اي تحت اليد.)Heidegger, 2001( ،

إن العالم منغلق على نفسه وهو ل ينفتح إل من خالل
انفتاح الدازاين عليه عن طريق النظرة التي بموجبها ّ
نتوصل
أ أ
إليه ،اي ا ّنه في غياب الدازاين وعدم وقوع نظرته على
أ
أ
أ
الكائنات اي على الشياء فال انفتاح للعالم اي ل انفتاح
أ
أ
لالشياء اي عدم انكشافها بل استمرار اختبائها .ل تحدث
المعرفة إل بعد قيام أال لف الحرمانية بدورها أاي بعد ّ
تجلي
الكائنات للدازاين .أا ّ
رسطيا ،المعرفة هي عملية إخراج ما كنا
أ
نجهله من اختبائه إلى ل اختبائه عن طريق الخطاب اي
أ
أ
الكالم ( .)la paroleهكذا يتجلى ال ليثويين اي فعل الكشف
أ
في الليغين اي في فعل الكالم" .لقد كان فعل الكالم هذا،
أ
أ
بالنسبة لإلغريق ،ظاهرة جد ملحة ومالوفة إلى درجة انهم
استخلصوا منه تعريف اإلنسان وتحديده بكونه الحيوان الذي
يملك الكالم.)ζω̃ον λογον έχον, zoon logon echon( :
ومن خالل قراءته ل  De Animaيعيد هيدغر إبراز التعريف
أ
أ
أ
الرسطي للكالم على انه تصويت فموي يحمل هرمينيا ،اي
أ
عبارة ذات معنى تقول شيائ ما مفهوما اي ذو دللة حول
أ
العالم .فالكالم هو طريقة كون اإلنسان وهو عند ارسطو فعل
الكشف .هكذا ،فالكالم هو طريقة تكون عليها النفس كشفا.
أ أ
ومنه يصل هيدغر إلى النتيجة التية :لقد ا َّول ارسطو ،بناء
أ
على هذه القاعدة النطولوجية للكالم في (،)De Anima
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
ّ أ
سيميز ارسطو الشكال
التعريف الجوهري لإلنسان"،10
أ أ
الخمسة للكشف استنادا إلى جزاين اساسين هما :الجزء
العلمي، )la partie scientifique), (έπιστημονικον( 11
وهو الجزء الذي "يسمح بإعداد العلم (" 12")le savoirوبفضله
أ
أ
نتامل كائنا ل يمكن ان تكون مبادئه ،اركاي ( ،)άρχαιخالفا
لما هو عليه" ،وهو الكائن الذي يتصف بالدوام ،ايديون
أ
( )αίδιονاو الكينونة دائما ( ")l’être-toujours؛ والجزء
أ
المفكر او الحاسبλογιστικον) (la partie ( ،13
أ
 )calculatriceوهو الجزء الذي "يسمح بتهيئة البولواسثاي
أ
ّ
(( )βουλεύεσθαιاي) الرؤية المتعقلة ( la considération
أ
 ،)circonspectاو النظر العقلي (" :14")la reflexionإنه هذا
أ
[ ]...الذي بفضله نفكر في الكائن الذي [ ]...يمكن ان يكون
خالف ما هو عليه".15
أ
أ
ّإن ما دفع ارسطو إلى فحص هذين النوعين الساسين
أ
من النفتاح اي الجزء العلمي والجزء الحاسب هو محاولة
معرفة ما هو الكشف بامتياز :فمن بين هذين النوعين
أ
المذكورين ،ما هو النوع الذي يملك قدرة اكبر على إخراج
أ
الكائن وتحريره من اختفائه وتحجبه .بعبارة اخرى يجب
أ
تحديد النوع ،من بين هذين النوعين ،الذي ّ
يعد الهيئة او
أ
الستعداد الفضل إلطالق الكائن -في كل مرة -من الختباء
وإبقائه هكذا ل محجبا .)Heidegger, 2001( ،وهذا ما
أ
سيجيبنا عنه بعد تحليل اشكال الكشف المختلفة.
أ
أ
أ
بداية ،سيعمل ارسطو على تحليل الشكال الربعة
للكشف والمتمثلة في :العلم ،الفن ،الحكمة والتعقل .لذلك،
سيطرح في كل مرة ،سؤالين رئيسيين /1 :كيف يظهر الكائن
أ
الذي تكشفه مختلف اشكال الكشف هذه؟ (وهو سؤال خاص
أ
بالكائن)؛  /2هل يبرز الكشف الموافق -في كل مرة -ايضا،
أ
أ
مبدا هذا الكائن؟ (وهو سؤال خاص بالمبدا ،)16
(.)Heidegger, 2001

( ،)l’éternelالثابت الذي ل يخضع لقوانين التغير .وعليه،
ّ أ
أ
المتغير لن الكائن الخاضع للصيرورة ل
فهو ليس العرضي او
يمكن ّ
التحكم فيه وبالتالي ل يمكن معرفته .إن الذي ُي ْع َر ُف هو
أ
فقط الكائن الذي هو على ما هو عليه ،هو ،بعبارات اخرى،
أ
أ
كائن دائم الوجود ،اي الكائن الذي هو دائما كما هو اي
الكائن بحق.)Heidegger, 2001( ،
ّ
ّإن خصائص موضوع العلم التي ذكرناها توا هي ما
أ
ّ
يفسر اعتبار "اإلبستيمة ديداك تي ( )διδακτηقابلة لن ُت َع َّلم
[و] َمث ُتون  ))μαθητόνيمكن تعلمها" .19ولهذا السبب،
أ
يمكن نقل العلم إلى الخرين بفضل طريقين حسب ارسطو
هما الستنتاج ،سيلوجسموس ( )συλλογισμοςوالستقراء،
أ
َإبغوغي ( ،)έπαγωγήلن الوصول إلى نتيجة انطالقا مما
أ
عرف قبال هو ،حسب ارسطو طريقة التواصل التي تنتمي
أ
أ
لإلبستيمة .وبناء على ذلك ،سيرفض ارسطو القول ا ّن
أ
اإلبستيمة هي الكشف بامتياز .لماذا؟ ل ّن اعتبار الستقراء هو
أ أ أ
أ
أ
البداية اي هو الذي ينبثق من المبدا يعني ا ّنه اك ثر اصالة من
أ
اإلبستيمة .إنه الذي يؤدي وباصالة إلى العام ،الكاثولو
(.)Heidegger, 2001( ،)καθολου
أ
أ
وعليه ،يخلص ارسطو إلى ان اإلبستيمة ل توضح
أ
أ أ
المبدا بما ان كشفها للكائن-الدائم ،كما هو ،امر مستحيل،
فهو يظل محجوبا بالنسبة لها .لذلك ،فليست اإلبستيمة هي
اإلمكانية الفضلى إلطالق الكائن من الحجب ونقله من
اإلختباء إلى الالإختباء ،وإنما الحكمة هي التي من خاللها
يتحرر الكائن من اختفائه في ظل الجزء العلمي،
( .)Heidegger, 2001ولكن قبل فحص الحكمة سنتوقف
أ
اول عند الفن:
ج -2-الفن)τήκνη( :
أ
الفن هو كشف من النوع الثاني اي ينتمي إلى الجزء
أ
الحاسب .يقدم لنا ارسطو تعريفا للفن في الفصل الرابع من
ك تابه الخالق الى نيقوماخوس قائال" :إن ميزة كل فن هي
ُ
خلق عمل .وهو يبحث في الوسائل التقنية والنظرية لخلق
أ
شيء ينتمي إلى صنف الممكنات والتي يقوم مبداها في
اإلنسان الذي ينجز وليس في العمل المنجز" .20ويوضح
أ
قوميز-مولر  Gomez-Mullerهذه الفكرة قائال" :الفن او
المعرفة التي تخص ما ُي َ
صنع ( )poiétiqueوالتي يترجمها
الالتينيون إلى  Arsهي شكل من المعرفة موجه نحو إنتاج
أ
أ أ أ
عمل او اثر اي ارغون ( ،)έργονاي موضوع ،وهو خالفا

ج -1-العلم ()έπιστήμη
أ أ
العلم هو كشف من النوع الول اي الذي ينتمي إلى
أ
أ
الجزء العلمي .17ولتحليل اإلبستيمة ،سيتساءل ارسطو اول
عن "الكائن" الذي تكشفه اإلبستيمة وثانيا ّعما إذا كان ،ما
أ
أ
يشكل في كل مرة كشفا ،يبرز ويجلي ايضا مبدا الكائن.
أ
أ
أ
أ
بخصوص السؤال الول ،يخبرنا ارسطو ان كائن اإلبستيمة اي
موضوعها هو كائن يكون دائما ( un étant qui est
أ
 ،18)toujoursهو الضروري ( ،)le nécessaireالزلي
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
أ
بالنسبة للتعقل .لن غاية هذا الخير هي اإلنسان عينه،
أ
(" .)Heidegger, 2001إن الدازاين هو مبدا التمعن في
التعقل".27
إن ميدان التعقل هو الفعل ( )l’agirوموضوعه هو
أ
أ
العملي ،بغاك تون (" .)πρακτόνوبما ان التعقل يرتبط بالمبدا
أ
والغاية ويصونهما فهو يعتبر افضل كيفية للكشف في ظل
أ
ذلك الكائن الذي يمكنه ان يكون مخالفا لما هو ليس عليه.
[" ]...ولكن التعقل ليس كيفية للكشف مستقلة في ذاتها،
ٌ
كيفية للكشف
تقصد الال-اختفاء بال قيد ول شرط" ،إنها
ٌ
عمليةْ ،ب ْ
غاك تكي ( .28")πρακτικήومع ذلك ،فإن هيدغر
يستعمل ،صراحة ،كلمة اغتي ( )aretéفقط في الصفحات
الخاصة بالتعقل ما يجعل تامينو يستخلص ما يلي :هذا
الستعمال الصريح للكلمة يجعلنا نقترح أانه يسند ويعزو
أ
للتعقل شرف الفضيلة .)Taminaux, 2000( ،اليس التعقل
أ
أ
أ
هو اساس إدراك الفرق النطولوجي؟ اليس التعقل هو الذي
أ
أ
أ
ينبهنا إلى ان الكينونة تختلف عن الكائن وانه ل ينبغي اخذ
أ
الكائن على انه الكينونة كما فعل ذلك فالسفة الغرب طوال
تاريخ الفلسفة حسب هيدغر؟
بناء على ما سبق ،يجب القول إن التعقل هو الكيفية
أ
أ
ال ك ثر كشفا ،ولكن فقط في ظل الكائن الذي يمكن ان يكون
مخالفا لما هو عليه .ولكنه ليس كيفية الكشف التي تقصد الال-
اختفاء بال قيد ول شرط.
ل نتردد هنا عن التنويه بالمجالين المختلفين اللذين
أ
أ
يدور فيهما خطابا ارسطو وهيدغر .فإذا كان خطاب ارسطو
أ
أ
َت ُ
حكمه الخالق فإن خطاب هيدغر تحكمه النطولوجيا.
أ
أ أ
فهيدغر ذاته يؤكد ان تاويله لرسطو قائم على فينومينولوجيا
أ
أ
الدازاين لذلك يرى تامينو انه" :حيث يقول ارسطو إن التعقل
هو هيئة" كاشفة ( )alèthéiqueخاصة بالفعل ()l’action
أ
وتتعلق بالشياء الحسنة بالنسبة للكائنات اإلنسانية [ ]...ل
يتردد هيدغر في ترجمة هذه العبارة إلى :هيئة الدازاين
أ
.29
اإلنساني والتي من خاللها اسيطر على شفافيتي الخاصة".
أ
بناء على ما سبق ،ينبغي ان نعلم ،كما يبين ذلك تامينو
أ
جيدا ،ان فينومينولوجيا الدازاين هذه ،والتي ليست سوى
أ
أ
انطولوجيا ،تسجل لحسابها التعليم الرسطي خصوصا عندما
أ
يتعلق أالمر بالتعقل ّ
وتفوقه على الفن ،لنه يجب فهم التعقل
أ
أ
باعتباره نظرة الدازاين لكينونته الخص اي باعتباره الضمير
أ
أ
أ
أ أ
الخالقي الذي يجعل اإلمكانية الخص ل كون انايا ،ل كون
ذاتي بشفافية ،بينما الفن ل يكشف سوى كائنات والتي طريقة

أ
لكائنات الطبيعة ،ل يحمل مبداه في ذاته وإنما في الفاعل
الذي ينتجه 21".يتجه الفن نحو أالشياء التي ليست ُ
بعد ما
أ
أ
ستصبح عليه ،نحو الشياء التي يمكن ان تكون بوجه مختلف
ألنها تستوجب ،أاول ،أان ُت َ
صنع.)Heidegger, 2001( ،
ُي َس َّمى كائن (موضوع) الفن بويئيتون (.)ποιητόν
أ
ولكلمة بويئيتوس ( )ποιητός, ή, όνمعنيين :الول ،لنعت
ما هو مخلوق في مقابل ما يوجد بذاته ،والثاني للتحدث عن
أ
العمال اليدوية المصنوعة 22.ومنه فبويئيتون ( )ποιητόνهو
أ
ما ل يوجد بعد ولكنه ُيصنع اي ُينتج" .عندما ينبغي إنتاج
أ
أ
شيء ما ،فإن التفكير (اي العقل) مطلوب .فينبغي اخذ ال
أ
لماذا ( )le pour-quoiاي المنتوج ،بعين العتبار قبل كل
إنجاز ]...[ .هكذا فإن اليدوس ( )εί̃δοςالخاص بما سينجز،
أ
باعتباره خطة بناء هو محدد قبل اإلنتاج ]...[ .يوجد إذن مبدا
أ
أ
الكائن المتعلق بالفن اي ايدوسه ،في النفس ]...[ ،اي في
أ
ُالمنتج نفسه" .23لناخذ مثال اإلسكافيّ :لما يصنع اإلسكافي
حذاء فهو يسلمه لشخص اخر بغرض استعماله لحقا .وفور
أ
صنع الحذاء فهو بارا ( )παραاي خارج الفن .فالفن هو الملكة
أ
أ
التي تنتج الشياء في الخارج .وبما ان غاية الفن غير متوفرة
أ
بشكل دائم لنها تتقيد بما نفكر في إنتاجه فإن الفن كشف
أ
أ
غير محض .لن ما يصنعه الفن هو موضوع الفن اي كائنه فقط
باعتبار هذا الكائن الذي لم ينجز بعد .فحالما ينجز الكائن
الفني فإنه يسقط خارج قبضة الفن فينفلت منه فيصبح برانيا.
أ
لذلك اعتبر ارسطو الفن كشفا غير حقيقيHeidegger, ( ،
 .)2001وهكذا يلتحق مصير الفن باإلبستيمة لنستنتج مع
أ
أ
أ
ارسطو :ليست كيفيتا الكشف التي اتينا على دراستهما ،اي
أ
اإلبستيمة والفن ،هما العلى .فماذا عن الكيفيتين الباقيتين،
التعقل والحكمة؟
ج -3-التعقل)φρόνησις( :
أ
التعقل هو كشف من النوع الثاني اي من الجزء
الحاسب" .التعقل ،24فغونيسس )φρόνησις( 25باليونانية،
هو حالة حقيقية ،مصحوبة بالعقل ( )raisonتحث على الفعل
أ
أ
أ
( )l’actionعندما يتعلق المر بالشياء الحسنة او السيئة
أ
أ
بالنسبة لإلنسان" .26اما فيما يخص كائن-التعقل او موضوعه
أ
فهو ما يمكن ان يكون خالفا لما ليس هو والذي له عالقة
أ
أ
بالمتبصر او الفطن ،الفغونموس ( ،)φρόνιμοςاي الممعن
أ
في النظر .وإذا كنا قد استنتجنا ان غاية ،تيلوس (،)τελος
أ
أ
الفن هي امر خارجي ( ،)un à côté deفإن المر ليس كذلك
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أ
كونها ليست ابدا طريقة كون الدازاين.)Taminaux, 2000( ،
أ
أ
وبما ان التعقل هو افضل كيفية للكشف في ظل
أ
الجزء المفكر والحاسب وان في الجزء العلمي بقيت كيفية
أ
واحدة لم ُت َ
فحص بعد ولم ُي َّقرر مصيرها ،ال وهي الحكمة،
فإن السؤال الذي يفرض نفسه الن هو معرفة َمن من بين

 /4مطلب الموضوعية ()l’exigence d’objectivité
أ
الحكمة هي إبستيمة خالصة تسعى إلى بلوغ الحق دون قيد او
شرط)Heidegger, 2001( ،
وعليه ،فالحكيم ،حسب الدازاين اإلغريقي
اليومي هو من يدرك الكل دون الوقوف عند جزئياته،
وهو من بإمكانه توضيح ما يستعصي على الخرين ومن
أ
يستطيع بلوغ جوهر الشياء ،وفوق كل ذلك ،هو من يطلب
أ
الحكمة خالصة لذاتها دون قيد او شرط .فإذا كان هذا هو
مفهوم الحكيم كما يراه اإلنسان اإلغريقي البسيط والعادي فما
أ أ
هو راي ارسطو في ذلك؟

هاتين الكيفيتين (التعقل والحكمة) 30تعد هي اإلمكانية
أ
أ
ّ أ
خصص ارسطو البواب  13-6من الك تاب
العلى للدازاين .لقد
 VIمن الخالق الى نيقوماخوس لإلجابة على هذا السؤال.
أ
تحافظ الحكمة على "امتياز ،مقارنة بالتعقل ،بحيث ان هذا
أ
الكشف يشكل إمكانية خاصة او قل إمكانية خاصة وبحصر
المعنى للدازاين :وجود إنسان العلم" .31وللوصول إلى هذه
أ
الفكرة ،إنطلق ارسطو من "الفهم الطبيعي للدازاين اليوناني
أ
أ
أ
أ
ذاته" .32اما بالنسبة لهيدغر ،فإن "ارسطو هو اول من راى في
أ
أ
الحكمة ،من ناحية ،اإلمكانية النطولوجية العلى للدازاين
بصفة عامة وللدازاين اإلغريقي بصفة خاصة ،ومن ناحية
أ
أ
اخرى ،ادق العلوم" .33لذلك ،سيسلك هيدغر نفس طريق
أ
ارسطو ليتساءل "كيف يوجد ميل للحكمة لدى الدازاين
اإلغريقي ذاته".34

 -الحكيم بالمعنى الرسطي

أ
بداية ،فحص هيدغر هذه المطالب الربعة التي
أ
ّ
تشكل قب -مفهوم الحكمة وناقشها ارسطيا .بعدها ،استخلص
وجود نوعين من الدازاين:
أ
 /1الدازاين اليومي او الدازاين المباشر ()immédiat
وهو الذي "يتمسك بما هو مباشر" ،ب «ما يظهر للعيان
مباشرة"؛
 /2الدازاين الحكيم وهو الذي يتمسك بكل ما يظل
محجوبا ومختفيا بالنسبة للدازاين المباشر .فالدازاين الحكيم
أ أ أ
أ
هو من يتمسك بما هو ابعد مما يظهر للنظرة الولى اي انه ل
يك تفي بما تقدمه له الحواس والواقع المباشر بل ّ
يتطلع دائما
أ
أ
إلى ابعد من ذلك اي ما يتجاوز الحواس .لذلك فالحكمة
"تتشكل في حركة مضادة لإلحساس ،ايستيسس
( .)αίσθησιςومن هنا ،فإن اإلحساس ليس ملغى ولكنه
أ
يؤخذ كنقطة إنطالق .إنه يهيئ الرضية ،38ولكن بكيفية ل
يتوقف النظر عندها .يعتبر اإلحساس قدرة ،كيريون
( κύριον) (cf, Met., A,1, 981 b11 ; Eth Nic.,VI, 2
أ أ
[ )1139a18اي] امرا يملكه الدازاين على وجه اإلطالق ولكنه
أ
ليس امرا بفضله يمكن رؤية الكائن باعتباره كائنا" .39وهكذا،
فإن اإلحساس الذي يعد الذروة عند الدازاين اليومي ،ليس إل
أ
النقطة التي ينطلق منها الدازاين الحكيم ليتهيا في حركة-
أ
مضادة ،من اجل التوجه نحو هذا " الشيء الذي بفضله يمكن
ّ
القصي ( cet
رؤية الكائن ذاته ككائن ،نحو هذا البعيد،
.)éloigné
أ
هكذا ،يتبين موقف ارسطو إزاء الفكرة السائدة
والمسيطرة في عصره والقائلة بسلطة اإلحساس .وهو نقد لذع

ج -4-الحكمة ()σοφία
أ أ
الحكمة هي كشف من النوع الول اي الجزء العلمي.
فما الحكمة؟ وماذا يقصد بالحكيم ،السوفوس)σοφός( 35؟
أ
أ
لإلجابة على هذا السؤال سيوضح ارسطو اول قب-مفهوم
أ
الحكيم ،اي مفهوم الحكيم كما يفهمه الدازاين اإلغريقي
اليومي ،أاي الدازاين اإلغريقي من ّ
عامة الناس ،ليمدنا فيما
بعد بمفهومه الخاص.
 الحكيم حسب الدازاين الغريقي اليوميأ
هناك اربعة مطالب من خاللها يعبر الدازاين اإلغريقي
اليومي على ما يفهمه من "حكيم" و"حكمة" هي /1 :مطلب
أ أ
الكلية ( ،36)l’exigence de totalisationاي ا ّن الحكيم هو
أ
الذي يدرك الكل دون الوقوف عند الجزاء /2 .مطلب
التوضيح (" : )l’exigence de clarificationالحكيم هو من
يملك إمكانية كشف ما هو صعب للكشف" /3 .37مطلب
التعمق ( : )l’exigence d’approfondissementالحكيم هو
الذي ل يبقى سجين السطحيات والعموميات والبديهيات .إنه
أ
أ
ذلك الذي يتمتع بالقدرة على بلوغ جوهر الشياء واسسها.
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الواسع ضرورية للدازاين مثل الحكمة ،فال يمكن اعتبار شكل
ما أافضل من أالشكال أالخرى"ّ .
لكن الحكمة هي الشكل
أ
أ
أ
السمى" ،43ذلك ان الحكمة عند ارسطو" ،هي اإلمكانية
أ
أ
العلى بالنسبة لإلنسان (لنها) Τω̃ν ε̉ξ α̉ρχη̃ς αίτίων
 .44")ε̉πιστήμη (cf. Met. A,3, 983 a 24. sqفما الذي
يعنيه هذا الكالم؟
أ
إن لقرار ارسطو ،فيما يخص تفوق وسمو الحكمة بما
أ
ٌ
عالقة بالكائن ذاته الذي
هي اإلمكانية العلى للكشف،
أ
تكشفه ( ،)dé-couvreالكائن العلى والمتمثل في الكينونة
الدائمة ( )être-permanentمن ناحية ،ومن ناحية أاخرى
أ
ٌ
عالقة بامتياز النظر المحض الخاص بها ،بالحكمة ،لنها مجرد
نظر.)Heidegger, 2001( ،
أ
أ
لذلك كله ينبغي إدراك ان "الحكمة" الرسطية تتعلق
بكائنات توجد دائما أوابدا أاي ّ
تتعلق بزمانية ل متناهية .بينما
زمانية دازاين هيدغر هي زمانية متناهيةTaminaux, ( ،
أ
 .)2000مع هيدغرُ ،
سي َعرف ما يمكن ان نطلق عليه اسم
أ
تغيير وجهة الحكمة ،من السماء وابديتها إلى طريقة كون
أ
الدازاين ذاته وتناهيه اي زمانيته المنتهية ( )finieوالفانية
أ
أ
( .)mortelleولن اإلنسان ،حسب ارسطو ،ل يمكنه المكوث
أ
أ
دائما في التامل المحض بالقرب من اياي ( )α̉είاي الكائن
أ
الدائم ( )l’étant en permanenceلنه كائن فان فهو يحتاج
أ
أ
دائما لوقات الراحة والسترخاء بعيدا عن هذا التامل
أ
والتفكر ،وهي الفكرة التي تقودنا مباشرة إلى الكيفية او الهيئة
الخامسة للكشف والمتمثلة في العقل ،نوس ( .45)νου̃ςفماذا
عن هذه اإلمكانية؟

للمدرسة الحسية بشكل خاص التي تقول إن "العلم هو
اإلحساس" والتي يتزعمها بروتاغوراس .أفارسطو ل ينفي كل دور
لإلحساس ولكنه يصفه بغير الكاف .فاإلحساس ملكة لبد
أ
منها ولكنها غير كافية لنها تتركنا سجناء لما هو مباشر فقط
(الكائن) ول تسمح لنا بولوج ما هو غير معطى وغير مباشر
(الكينونة) .الحكيم هو من "اتخذ كموضوع للبحث كل ما
أ
يتعلق ،وباعلى درجة ،باسس الكائن في كينونته" .40وليست
أ
أ أ
هذه السس سوى تحديدات الكائن الولى اي مبادئه.
تتمثل لحظة الحكمة الرابعة في استقاللية الكشف،
فالحكمة في حد ذاتها مستقلة ،فهي تقصد وتهدف الغاتون
أ
أ
( )α̉γαθόνولكن من دون ان يعني ذلك انها استعمال،
أ
ْكغيسيس ( )χρη̃σιςاو فعلْ ،بغاكسيس ( )πρα̃ξιςولكنها
أ
نظر ،ثيوغاين ( )θεωρει̃νمحض .يقول ارسطو" :يعد
الغاثون ايتيون ( ")αίτιονأاي ّعلةّ .
يعلق هيدغر قائال" :لقد
أ
أ
أ
نجح [ارسطو] ،للمرة الولى ،في تبيين ان الغاثون ليس شيائ
اخر سوى تحديد انطولوجي للكائن كما هو معرف من خالل
الغاية .إنه في حدود ما يجد كائن ما كماله وتمامه في غايته،
أ
فإنه يصبح مثلما ينبغي ان يكون عليه ̃(̉ ،)ευفال عالقة
أ
لالغاثون إطالقا مع الفعل بل يتعلق المر بتحديد الكائن بقدر
ما هو مك تمل قائم في امتالئه .بداية ،ل حاجة للكائن الذي
أ
أ
هو دائما لن ُي َنتج :فهو اول ،دائما هنا ،مك تمل وثابت،
(.)Heidegger, 2001
ومن ثمة ينبغي تصحيح فهم الغاثون .من هنا
أ
وصاعدا ،ينبغي فهم الغاثون كاسم للكينونة او كخاصية
أ
أ
انطولوجية للكائن .بالنسبة لرسطو ،فإن هذه الخاصية تخص
أ
الكائن الذي يكون دائما والذي هكذا هو بالنسبة لذاته المبدا
أ
والهدف 41.وهكذاَ ،
سي ْعر ُف الفكر مع ارسطو تحول وتغييرا في
معنى عبارة اغاثون .من الغاثون ك قيمة ،مثلما نجده عند
أ
أ
افالطون ،إلى الغاثون ك تحديد انطولوجي للكائن .وسيصل
أ
أ
أ
أ
ارسطو وللمرة الولى إلى "فهم انطولوجي اساسي لالغاثون"
والذي ل عالقة له إطالقا مع الفعل وإنما هو "تحديد للكائن
أ
طالما هو مك تمل " .إننا نشهد مع ارسطو انتقال في فهم
الغاثون من فهمه باعتباره "قيمة" إلى الغاثون باعتباره "حدا
فلسفيا".42

ج -5-العقل ()νου̃ς
أ
"يعد العقل اعلى مقصد لإلنسان .ينبغي إدراكه حقا
أ
على انه إلهي .والحياة في ظل العقل هي نظرθει̃ον) (b 30 ( ،
أ
 .46")sqولكن يجب التمييز ،عند ارسطو ،بين العقل اإللهي
(( )le νου̃ς divinالعقل المحض= العقل الحقيقي) والعقل
اإلنساني (والذي ل يعتبر عقال حقيقيا) .ما يميز العقل اإلنساني
عن العقل اإللهي هو الكالم والمناقشة ( la parole et la
.)discussion
 -2اللوغوس الدللي واللوغوس الرائي
"إن ميزة القول [ ]...هي [ُ ]...
تناول "شيء ما" بما هو

 سمو الحكمةأ
أ
أ
يالحظ ارسطو "ان كل اشكال المعرفة بمعناها
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أ أ
أ جوهري ّ أ أ
يؤكد ان ارسطو قد يكون اعلن ان الركيزة
خطا
أ
الحقيقية للحقيقة هي الحكم .ولكن ،لما عثرنا ،اثناء دراسة
أ
جد معمقة ،على ابحاث تخص الكينونة-الحقة (،)l’être-vrai
أ
مستقلة عن الحكمُ ،د ّع َمت حينها الفكرة القائلة إن ارسطو
يتناقض مع تصوره الخاص عن الحقيقة .نحن ننوي [ ]...بلوغ
أ
أ
فكرة اساسية عن عالقة اللوغوس بال ليثيا .يتبين هنا اول،
أ
أ
أ أ
وبوضوح ،ان ارسطو ل يتكلم ابدا في نهاية المر عن الحكم،
أ
بل عن الكالم ( )la paroleوان الكالم ل ُيظهر ،ل ُيصبح
أ
خطابيا ( ،)discursiveول رائيا إل حينما يكون الكشف اي
أ
الكينونة-الحقة ،حاضرا فيه .ليس الكالم السند او الركيزة
أ
أ
الولى والوحيدة للحق ( )α̉ληθεςإنه كما يمكن للحق ان
يكون فيه ولكنه ليس ضروريا ،فاللوغوس ايضا ليس الموضع
الذي في ّ
ظله يكون الكشف في مسكنه ،فيجد ارضه".48
أ
يتهم هيدغر ،من خالل هذا النص ،المنطق الرسطي
أ
أ
أ
بانه لم يفهم ارسطو ،ويدعونا إلى الذهاب إلى عمق الشياء:
فقبل الحكم ،يوجد الكالم ( )la paroleومنه:
 /1إستحالة حبس تصور الحقيقة في الحكم؛
 /2استرجاع بل تحرير هذا التصور كما راه اإلغريق
أ
أ
أ
أ
بمعنى توسيعه إلى غاية ان يجد اساسه الول والصلي
أ
المتجذر في اإلحساس وليس في القول لنه فقط ،عند هذا
أ أ
المستوى ،يمكننا ان نامل في بلوغ كنه "حقيقة" الكينونة
والتي تنكشف لنا دون الوقوع في الوهم.

ابلون ( ،)α̉πλου̃νعلى اإلطالق ،ل يمكن تناوله خطابيا بما
هو شيء اخر" .47ينتج عن هذا النص إذن مفهومان جديدان:
سينث ُتس ( )σύνθετοςالمركب وابلون ( )α̉πλου̃νالبسيط.
أ
أ
الول خاصية البشر والثاني خاصية غير البشر اي خاصية اإلله
أ
او ال لهة .العقل اإل لهي هو العقل المدرك للبسيط بينما العقل
أ
البشري هو العقل الذي يمكنه إدراك المركب فقط اي إدراك
أ
شيء ما بما هو شيء ما اي بما هو اخر ومن ثم ل يمكن بلوغ
أ
حقيقته لن ل قدرة له على بلوغ الشيء كما هو .وذلك ما يبين
أ
لنا كيف يمكن للقول ان يكون ربطا معا وتعانقا،
(.)Maldiney, 1975
أ
انطالقا من هذه الفكرة ،يبدا هيدغر في §  ،26وذلك
أ
من خالل ارسطو ،في استخالص نتائج هامة وحاسمة ،ليس
أ
فقط تجاه ارسطو وإنما تجاه كل تاريخ الفلسفة" .ليس
أ
أ
باستطاعة القول ،بما هو قول ،من ذاته ان يكشف ،ان يقوم
أ
أ
بفعل الكشف ،ان يكون حقيقيا .فليس للكالم اول معنى
أ
اإلظهار ( ،)αποφαινεσταιان ُيري الكائن .ولكنها فقط مهمة
أ
قول جد محدد ال وهو القول الرائي".)Heidegger, 2001( ،
أ
وعليه ،فال يوجد قول واحد .ذلك انه باإلضافة للقول
الرائي يوجد القول الدللي ،القول الذي ل ّ
يهتم بالرائية
أ
أ
واإلظهار والذي ل يمكننا القول عنه إن كان حقا او خطا.
أ
بعبارة اخرى فإن القول الدللي هو القول بصفة عامة بينما
القول الرائي فهو جزء معين من القول والمتمثل في الحكم
( .)le jugementوإن هذا النوع من اللوغوس هو قلب ومركز
أ
القول حسب تعبير ارسطو .وهكذا ،يتحول القول من دللي
إلى رائي إذا وفقط إذا كان الكشف ( )le dé-couvrirفعل
الكشف ( )α̉ληθεύεινوالحجب ( )le dessimulerفعل
أ
الحجب ،بسودسثاي ( )ψεύδεσθαιحاضرا فيه (اي في
القول) بمعنى ،يشكل جزءا من طبيعته .فال يتواجد الكشف
( )α̉ληθεύεινول اإلخفاء ( )ψεύδεσθαιفي كل قول .يقدم
لنا هيدغر مثال الطلب ،فهو ليس ل حق ول خاطئ .يعني
الطلب شيائ ولكنه مع ذلك ل يترك شيائ لرؤيته (يتناسب
ذلك مع الخطابة والشعر).)Heidegger, 2001( ،
أ
أ
أ
يشرح هيدغر هذه المسالة قائال" :يعلن ارسطو ان
أ
اللوغوس ،الخطاب ( )le discoursهو رائي يعني انه يترك-
أ أ
الرؤية" او بالحرى يسمح-بالرؤية ( ،)il laisse-voirبالطريقة
التي فيها يكون الكشف حاضرا .ولما يستند المنطق التقليدي
إلى هذا التحليل فهو يسمح لنفسه بالضياع والضالل لحساب
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 -3القول الرائي هو موضع الخطا ψευ̃δος

"نادرا ما يكون اللوغوس ،عندما تكون له بنية
أ
الرائية( ،اي قول) "شيائ ما بما هو شيء ما ،موضع الحقيقة
أ
بل بالعكس الشرط الخاص إلمكانية ان يكون هنالك شيء
أ أ
مثل الخطا .لن هذا اللوغوس ،هو في الواقع ،إظهار ( un
 )montrerيترك رؤية ما يتكلم عنه بما هو شيئ ما ( en tant
 ،)que quelque choseفتظل إمكانية اختفاء ما ُي َت َك َّلم عنه
أ
عن طريق ال "بما هو" قائمة ،بمعنى اخر ان يكون هناك وهم
(.49")Täuschung
هذا النص الهيدغري هو بمثابة انقالب على "حقيقة"
أ
سيطرت طيلة تاريخ الفلسفة الغربية (بعد ارسطو طبعا):
أ
سيتجاوز هيدغر المقولة الشهيرة التي ُت ّعرف الحقيقة على ا ّنها
أ
تطابق الفكر مع الواقع .فعوض القول ان اللوغوس هو
أ
الموضع الخاص بالحقيقة ،سي ّبين هيدغر ان اللوغوس هو
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أ
موضع الخطا :فطالما ُيظهر لنا اللوغوس ما يتكلم عنه بما هو
أ
شيء ما ،فإن هذا ال "بما هو" اي هذا القول الرائي هو الذي
أ
ُي َعد موضع الختفاء ،الوهم ،الخطا (".)ψευ̃δοςفحيث ل
أ
يوجد مكان للقول ،اي للقول الرائي ،وحيث ل يوجد
أ
استدلل خطابي ( ،)discursifاي حيث ل نك تشف "شيائ ما"
بما هو "شيء ما" ،يوجد حقيقة .وإذإ فالحقيقة توجد في
اإلحساس وفي الفكر ( .)pensée) (νοει̃νيقدم لنا هيدغر مثال
أ
عن "اللوح" ( )le tableauبما هو "اسود" ( .)noirفلما تقول:
أ
( )le tableau est noirفهنا نضع "اللوح" مع "اسود" بالكيفية
التي سيشكالن بها واحدا ( .)unفحيثما يوجد تركيب
أ
أ
( ،)σύνθεσιςيوجد خطا ( )faussetéكما يمكن ان توجد
أ أ
حقيقة .فهو يعتبر التركيب سبب الخطا ،لننا نقول شيائ ما
عن شيء ما.)Heidegger, 2001( ،
أ
بناء على ما سبق ،فإن ارسطو ،بالنسبة لهيدغر ،هو
أ
أ
الذي ادرك ،وللمرة الولى ،وجود علم يختلف عن كل العلوم
أ
أ
الخرى :فهذه الخيرة "تتناول الكائن خطابيا
( )discursivementباقتطاع جزء واحد منه" .50فهي تهتم
أ
أ
أ
أ
بالونطي اي بالكائن اما العلم الذي يتحدث عنه ارسطو فهو
أ
"علم يتامل الكائن في كينونته" .51هذا العلم الذي هو
أ
انطولوجيا ليس شيائ اخر سوى الحكمةHeidegger, ( ،
أ
 .)2001وهنا يتوقف هيدغر قليال ليقارن بين ارسطو ومعلمه
أ
افالطون (مثلما فعل ذلك طوال هذا الجزء من الك تاب
أ
أ أ
ليذكر ،في كل مرة ،ان ارسطو هو الذي فعل هذا او ذاك
للمرة الولى) .52بالنسبة لهيدغر فإن أارسطو كان يقيم الفرق
أ
أ
النطولوجي بين الكينونة والكائن ،علما ان هيدغر لم
أ
يستعمل صراحة عبارة الفرق النطولوجي في هذا النص ،بينما
أ
افالطون لم يدرك ذلك.

أ
ويوجد الدازاين الذي حينما ينظر ،اي يرى العالم وما فيه من
أ أ
كائنات اي اشياء ،يخرج هذا العالم من اختبائه فيكشفه .ومنه
يمكننا إدراك معنى الكشف :انتزاع العالم من اختبائه .وإدراك
أ
معنى ال ليثيا باعتبارها طريقة كون الدازاين اي طريقة كون
أ أ
الكينونة-هنا وليست طريقة كون كائن اسمى او كائن مطلق.
يضع هيدغر ،من خالل هذا النص ،الحقيقة (ا-ليثيا)
في فم اإلنسان حين يفضح العالم من خالل الكالم .وهكذا،
آ أ
فإن الفضاء الذي تلتقي فيه ال ليثيا والدازاين هو هذا ال ا ،اي
أ
ال لف الحرمانية من اليثيا .وإن الكالم هو الذي يكشف الكائن
أ
ويحرره من الختباء .فهو عند ارسطو تصويت فموي يحمل
أ أ
معنى ودللة .إنه كشف يتجلى في اربعة اشكال هي :العلم
والحكمة والفن والتعقل.
أ
وبعد تمييزه لنوعين من الدازاين يصل هيدغر إلى ان
أ
الحكمة هي اسمى إمكانية ينتزع من خاللها الدازاين العالم
أ
أ
من اختبائه وتواريه لنها مجرد نظر لما هو دائم وثابت اي
أ
كينونة الكائن .وبما ان الدازاين كائن فان فليس باستطاعته
أ
ان يكون نظرا خالصا بالقرب من الثابت الدائم .ومنه ،نصل
إلى الشكل الخامس من ال ليثويين والمتمثل في العقل.
أ
فيما يخص عالقة اللوغوس بال ليثيا ،فإن ارسطو ل
أ
يتحدث إطالقا عن الحكم –اول -بل عن القول .هكذا ،يصل
أ
هيدغر إلى النتيجة التية :لم يفهم المنطق التقليدي ارسطو
جيدا :فقبل الحكم ،يوجد القول .ومن هنا ،ضرورة تحرير
آ
أ
مفهوم الحقيقة من تاويله وفهمه التقليدي واسترجاع ما راه
أ
أ
أ أ
اليونان ،ذلك ان الساس الول والصلي للحقيقة يتواجد في
أ
أ
اإلحساس وليس في القول ،اي يتواجد في الشياء ذاتها.
لقد كان أارسطو ،خالفا لمعلمه ،يدرك الفرق
أ
أ
النطولوجي بين الكائن والكينونة ،وعلى هذا الساس يمكن
أ
اعتباره الفينومينولوجي الول في تاريخ الفلسفة الغربية .لقد
أ
ّ
فينومينولوجيا قبل الفينومينولوجيا.
كان ارسطو

خالصة
أ
ل وجود في عالم ارسطو ومن خالله عالم هيدغر
لعالمين :العالم الفوقي ( )l’au-delàوالعالم التحتي (l’ici-
 .)basبل يوجد عالم واحد فقط منغلق على نفسه ومختبئ
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الهوامش

1. Heidegger, 2001.
أ
أ
أ
 .2افالطون :السفسطائي هو درس القاه هيدغر بماربورغ  Marbourgبمعدل اربع ساعات في السبوع خالل سداسي شتاء  .1925-1924تعد
أ
أ
أ
أ
سنة  1924ذات اهمية بالغة في الثر الهيدغري لنها تتزامن مع بداية التحرير الفعلي لل كينونة والزمان .ولئن كان ظاهر موضوع العنوان هو افالطون،
أ
أ
أ
فإنه قد خصص ثلث هذا الدرس – والذي يمثل الجزء الول من العمل  -لرسطو .ويمكن اعتبار هذا الجزء ،مديحا من طرف هيدغر لرسطو ،الذي
أ أ
أ
يعتبره الفينومينولوجي ال ّول الذي عرفه تاريخ الفلسفة الغربية .انظر ايضا:
Greisch, 2000, p. 300.
Heidegger, 1992.
تاويالت فينومينولوجية لرسطو ،عرض حال لوضع الهرمينوطيقيا ،هو تقرير ّ
حرره هيدغر نهاية خريف عام  1922لإلجابة على طلب بول
أ
أ
ناتورب  Paul Natorpالذي وجهه له من ماربورغ  Marbourgكي يحدد له وضعية الحالة الحاضرة لتاويالته الفينومينولوجية حول ارسطو.
أ
وكان هذا التقرير اساس تعيين هيدغر بجامعة ماربورغ خالل صيف .1923
3. Taminaux, 2000.
أ
أ
ّ
ستظل قراءة هيدغر لرسطو ،والتي تقول عن نفسها إنها تتاسس على فينومينولوجيا الدازاين ،قراءة من بين القراءات .فحيث كان يركز
.4
أ
أ
هيدغر على الفضيلة السمى والمتمثلة في الحكمة فإن ارنت  Hannah Arendtتركز على السياسة .وحين كان يقرا هيدغر الخالق الى نيقوماخوس في
أ
أ
ظل انطولوجيا دازاين وحيد ،لم تك ف ارنت عن ان تقف عند ما يشكل الحيوان السياسي ( )bios politikosفي هذا المؤلف في ظل التعددية ( la
أ
 .)pluralitéوحيث يعزو هيدغر لإلنتاج ( )la poièsisصفة النحراف والخسارة ،تؤكد ارنت ان اإلنتاج يجعل إمكانية دوام سكن إنساني محض...
(.)Taminaux, 2000
أ
أ
ّ أ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتميز اعمال هيدغر خالل فترة العشرينيات بلغة واسلوب خاصين .ما يميزهما هو النهل من اإليثيمولوجيا ،التسليم بان اللفظ القديم
.5
ّ
صليةّ ...كل ذلك ّ
والواضح هو أالغنى من حيث المعاني ،اللجوء إلى كالم ّ
العامة الالتقني ،حصر الكلمات البسيطة في مشكالت أا ّولية أوا ّ
بالمفكر
يؤدي
إلى إجبار اللفظ على اإلفصاح عن ّ
كمية اإلنارة والطاقة التي يحملها.
6. Heidegger, 2000, p.25.
 .7عملية النتزاع هذه هي التي جندت أافالطون َّ
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الملخص
 ثم النظر في مدى التزامه،يهدف المقال إلى عرض تصور طه عبد الرحمن لمفهوم العقل ومراتبه في الممارسة اإلسالمية
 والتحقق من مدى توافقها مع واقع هذه الممارسة ؛التي انطلق منها،بالشروط التي انبنى عليه هذا التصور وما افضت إليه من نتائج
لكنه لم.  وبالتنظير العلمي المحكم،ليؤسس فكرا إسالميا جديدا يستند إلى مرجعية فكرية تلتزم بشروط المناهج العقلية الحديثة
 بل كان اقرب إلى وصف ممارسته الخاصة،يوفق في الوصول إلى مراده لنه لم يكن موضوعيا في قراءته لواقع الممارسة اإلسالمية
. وهذا ما سيوضحه المقال،لذا فإن النتائج التي توصل إليها تحتاج إلى مراجعة، مقارنة بممارسات غيره
. الحديثة، المناهج، تراتبية، اإلسالمية، العقل، طه عبد الرحمن:الكلمات المفاتيح
Résumé
Le but de cet article est de présenter la conception de Taha Abdulrahman du concept de hiérarchie de
l'esprit dans la pratique islamique. On y examinera le degré de sa conformité aux conditions qui fondent cette
vision et sa compatibilité avec la réalité de cette pratique pour pouvoir évaluer résultats.On vérifiera si le
présupposé et la perspective scientifique respectent, avec la rigueur requise, les termes du curriculum mental

moderne. S’il n’avait pas réussi atteint l’objectif assigné, ce serait parce qu’il n’était pas objectif dans sa
lecture de la réalité de la pratique islamique : il était plus proche de la description de sa propre pratique.

Mots-clés : Taha Abdel Rahman, esprit, islamique, pratique, hiérarchie, curriculum, moderne
Abstract
The purpose of the article is to present Taha Abdulrahman's conception of the concept of hierarchy of the
mind in Islamic practice, and then to examine its commitment to the conditions on which this vision was based
and its results, and to verify its compatibility with the reality of this practice; For an intellectual reference that
respects the terms of the modern mental curriculum and the rigorous scientific perspective.But he did not
succeed in reaching his goal because he was not objective in reading the reality of Islamic practice, but was
closer to the description of his own practice compared to the practices of others, so the findings need to be
reviewed, and this will explain the article.

Keywords: Taha Abdel Rahman, mind, Islamic, practice, Hierarchy, Curriculum, Modern.
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تراتبيّة العقل يف املامرسة الإسالمية عند طه عبد الرحامن

مقدمة

-1دواعي تصوف طه عبد الرحمن واهميته في
الفلسفة

إذا كان طه عبد الرحمن قد انطلق من واقع
الممارسة اإلسالمية لبناء نسقه المنطقي لتراتبية العقل
فجعل من الممارسة الصوفية اعلى مراتب العقل وهي مرتبة
العقل المؤيد،ثم العقل المسدد متمثال في الممارسة الفقهية
والسلفية ،واخرها مرتبة العقل المجرد الذي تمثله الممارسة
اإلسالمية العملية والنظرية ،محاول إثبات محدودية العقل
المجرد والمسدد واتساع معرفة العقل المؤيد لدرجة بلغت
فيها الكمال العقلي .فإن واقع الممارسة اإلسالمية ذاته يثبت
دخول الفات العظيمة على التصوف بالدليل الشرعي
والمنطقي واقتصار دوره على تزكية النفس بطرق اتهمت في
ك ثير من الحيان بمخالفتها للشريعة اإلسالمية بما يثبت
قصور هذا العقل ايضا.
ومع ذلك ،يحاول الفيلسوف طه عبد الرحمن إعادة
تاسيس مجد الصوفية على اسس منطقية عقالنية يحسبها
سندا فكريا لليقظة الدينية من اجل ان يعيد للعمل الديني
روحه المتوهجة التي يمكنها ان تسهم في تغيير احوال المة
والمجتمع .فكانت محاولته إعادة التصوف إلى المركز بعد ان
احيل على الهامش لمجموعة تهم اصبح بسببها مجال ضيقا
ومحظورا ،وكل حديث في هذا الموضوع هو من باب التخلف
الذي يلغي العقالنية او من باب التطرف والرهبانية .وعليه
نتساءل :إن كان ما قدمه طه عبد الرحمن في تصنيفه لتراتبية
العقل في الممارسة اإلسالمية تمثيال صادقا لواقع هذه
الممارسة؟ وهل اعتباره الممارسة الصوفية تجسيدا للعقل
المؤيد حقيقة يثبتها واقع هذه الممارسة؟ وما مدى وفاء هذا
العقل بشروط الكمال ضمن تراتبية العقل؟ وهل وفق طه
عبد الرحمن فعال في بلوغ مراده وهو تاسيس سند فكري
لليقظة الدينية ،ام تراه اخفق من حيث ل يدري؟
يهدف البحث إلى قراءة نقدية في تصور طه عبد
الرحمن لتراتبية العقل في الممارسة اإلسالمية من اجل
معرف مدى توافق ما يتصوره بمنطقه الفلسفي مع ما هو
موجود حقيقة في الممارسة اإلسالمية ،وذلك من خالل
عرض ارائه وتحليلها ،وتتبع مقولته ونقدها ،وقبل ذلك
سنقف عند دوافع التصوف عند طه عبد الرحمن واهميته في
الفلسفة ليتضح لنا الثر المباشر في تصنيفه لتراتبية العقل.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

إن ما يستوجب الك تابة حول دواعي طه عبد الرحمن
في خوضه تجربة التصوف هو الثر الذي ترك ته هذه التجربة
في تصنيف مراتب العقل في الممارسة اإلسالمية لنها تجربة
عاشها بنفسه راى فيها قصور العقل المجرد في إدراك الحقائق
مما دفعه إلى البحث عن طريق اخر حتى لو كان ما وراء
حدود العقل ،على حد قوله ":لما استكملت اختصاصي في
المنطقيات والعقليات،تبينت لي حدود هذه المنطقيات
نفسها ،كما تبين لي ان العقل الذي هزم المسلمين عقل
محدود ،وان المة اإلسالمية مؤهلة لعقل اوسع من هذا
العقل الذي هزمنا ،ولكنها لم تقم بواجب هذه المسؤولية
؛فتولد لدي الشعور بان تكويني الفلسفي يحتم علي ان
اطلب الحقيقة ولو من وراء حدود العقل( ".طه2014 ،؛
ص )18وقد طلبها بالفعل في تجربته مع التصوف التي
باشرها بدافع الرغبة في التقرب إلى هللا وتقوية الصلة به
(ارحيلة .)2013 ،وقد اشار إلى ذلك في مقدمة ك تابه -
العمل الديني وتجديد العقل -بانه قد دخل في تجربة إيمانية
عميقة بدلت احواله واوصافه ووسعت افاق مداركه ومشاعره
مرسخة فيه اهمية العمل (طه .)2009 ،وإن كان هنا لم يذكر
انها تجربة صوفيه فال يعني هذا انه يخفي ذلك لنه صرح
بذلك علنا بما هو معروف عنه من تفاصيل هذه التجربة التي
بدات رحلتها مع العارف باهلل حمزة بن العباس شيخ الطريقة
البودشيشية
القادرية
(".طه=https://www.youtube.com/watch?v،2017،
 )0MF_mN7oQ3Qويؤكد ذلك في معرض حديثه عن
الفرق بين تجربته الصوفية وتجربة ابي حامد الغزالي في قوله
" خضت التجربة الصوفية على مقتضى اهل السنة كما
خاضعا وتبين لي من سموها كما تبين له ( ".طه2011 ،؛
ص)131غير انه نفى ان يكون للرجل سبب في تصوفه.
وقد سئل عن ك تابه السالف الذكر ،والذي اعتبره
السائل سيرة ذاتية لطه في عالقته بالتصوف ،فاجابه":حقا
لقد كان لك تابي(العمل الديني وتجديد العقل) عالقة وطيدة
بالتجربة الصوفية ،لكنه ليس سيرة ذاتية كما يبدو لول
وهلة ...وإنما هو على الحقيقة الثمرة المعرفية التي جنيتها من
هذه التجربة" (طه2011 ،؛ ص )137وحتى يثبت بالفعل
انه لم ينقل نسخة عن تجربته الخاصة في هذا الك تاب ،كان
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ينبغي عليه ان يتعامل مع الممارسة اإلسالمية التي انبنى
عليها تصوره بالطريقة ذاتها دون اي تحيز ،ذلك ان الممارسة
الصوفية تشترك مع الممارسة السلفية في ك ثير من الفات
بل تزيد عليها ،ومع ذلك لم يعر لالمر اهتماما كما فعل مع
العقل المسدد .
وقد بين غرضه من هذا الك تاب في ثالثة نقاط  :اولها
:إثبات انه ل يوجد تعارض بين التجربة الروحية والمعرفة
العقلية بل هي سبب من اسباب ثرائها ،ثانيا :تبيان تكامل
القوى اإلدراكية لإلنسان مهما اختلفت ،فليست هناك قوة
حسية خالصة ول قوة عقلية خالصة ول قوة روحية خالصة،
بل يوجد في القوة الحسية بعض العقل كما في القوة العقلية
بعض الروح والعكس صحيح ،ثالثا :تبيان ان العقل ليس
مرتبة واحدة وإنما هي مراتب بعضها اعقل من بعض( .طه،
)2011
اما فيما يتعلق باهمية التصوف بالنسبة للفلسفة
فنك تفي بما صرح به في الفلم الوثائ قي الذي اعدته الجزيرة
الوثائ قية حول سيرته الذاتية قائال بصريح العبارة ":ظلت
الفلسفة اإلسالمية فلسفة عقيمة ويرجع ذلك إلى انها لم
تستطع ان توجد لها صالت مع التصوف ،وفي نظري ان
الفلسفة اإلسالمية لكي تنفتح لها افاق التجديد واإلبداع ولكي
تستطيع ان تمد الفلسفة العالمية بافاق ومفاهيم جديدة لبد
لها إما ان تتاسس على التصوف وإما ان تستكمل
به(".طه=https://www.youtube.com/watch?v،2017،
 )0MF_mN7oQ3Qفاهمية التصوف بالنسبة للفلسفة
ضرورة حتمية إن كانت تريد التجديد واإلبداع ،سواء
تاسست عليه او استكملت به ،فهذه قناعة طه عبد الرحمن
الراسخة لنها تجربة عاشها وليس تنظيرا عقالنيا يعتقد به،
لذا يشترط التصوف كشرط اساسي ل يستغنى عنه في
النهوض بالفلسفة اإلسالمية لن طريق العقل لوحده محدود.
وهذا بالفعل ما سعى إلى تاسيسه من خالل ك تاباته.
ومما تجدر اإلشارة إليه ان طه عبد الرحمن لم
يعترض على احد ينسبه للتصوف بخاصة ان غالب النقد الذي
وجه له قد انحصر في هذه الفكرة ،مثال ذلك ما نجده عند
الباحث بلعقروز في قوله" :اختزال اإلنسان وحصر التجديد
في البعد الروحي نظرة تجزيئية اثبت لنا التاريخ كيف تحولت
اتجاهاتها إلى كيانات معرفية وثقافية متنافرة ،تابى الندماج
وتعمل على الدمج لغيرها ،في حين ان ميزة البناء الحضاري
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تكمن في التركيبة التكاملية او البنائية المتوازنة( ".بلعقروز،
2010؛ ص)179
ومع ذلك ما راينا طه يلتفت في ك تاباته لهذا النوع
من النقد ليتبرا من تصوفه او يبين ان هناك فرق بين التجربة
الخلقية او الروحية او العملية كما يسميها والتصوف فيثبت
قصوره وافاته التي غض الطرف عنها بل انبرى يدافع عن
التصوف بعقالنية تتناقض مع واقع التصوف في حياة الناس.
ولو فعل ذلك ،ربما كان بالفعل سيقدم نموذج العقل المؤيد
كعقل وصل إليه انطالقا من قراءته للممارسة اإلسالمية
بموضوعية ل تنحاز لطرف على حساب الخر ،وحينها ربما
يصبح العقل المؤيد هو العقل المهتدي إلى طريق الكمال في
الوصول إلى هللا ومعرفه حقائق الوجود ،لنه قد استفاد من
ايجابيات الممارسة اإلسالمية بمختلف اطيافها وابتعد عن
سلبياتها وفق ضوابط اختص بها.
لكن هذا لم يحدث بل الحقيقة التي يقر بها طه عبد
الرحمن بصريح العبارة هي قناعته التي عبر عنها في مقدمة
تحديد العقل المؤيد ،ومفادها  ":ان العقل المؤيد ل تظهر
كمالته في الممارسة العقالنية اإلسالمية بقدر ما تظهر في
الممارسة الصوفية( ".طه2009 ،؛ ص )146فلو كان يريد
إقامة تراتبية العقل انطالقا من رؤية إسالمية قائمة على
مبادئ اإلسالم وقيمه فقط لقامها مستشهدا من القران وما
صح من السنة النبوية الشريفة ،لكنه سلك منحى اخر ،إنه
يقيم تراتبية العقل انطالقا من الممارسة اإلسالمية من دون
ان يحدد الفترة الزمنية لهذه الممارسة اإلسالمية او يعلل
تقسيمه لتجاهاتها العقالنية ،ذلك انه اقصى منها ممارسة
النبي ملسو هيلع هللا ىلص باعتباره الممثل الشرعي للعقالنية اإلسالمية
والممارس الول لها ومن بعده جيل الصحابة والتابعين
الوائل ،لكنه قفز عن البدايات الولى لتتمثل له الممارسة
اإلسالمية في اتجاهات ثالثة كما سبق ذكره.
وهذا ما جعلنا نستنتج ان طه ل يستقرا الممارسة
اإلسالمية بموضوعية بعيدة عن الذاتية التي تمليها تجربته
الصوفية الخاصة والتي لم يكن ليعيشها بمفرده انطالقا مما
وصل إليه من علم ومعرفة ،بل لكونه استعان بشيخه حمزة
بن العباس وطريقته في التصوف اعتقادا منه ان هذا هو
طريق الوصول إلى توسيع افاق العقل المجرد ،وما استطاع
ان يجد طريقا اخر ،لقناعته بان هذا الطريق تتوارثه الجيال
تخلقا بدءا من المعلم الول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،متناسيا ما وقع في هذا
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التجاه من افات .وليس هو الطريق الوحيد في الوصول حتى
ل يختزل طريق المحبة والوصول إلى هللا في التصوف.
ولقد اتينا على ذكر راي الجابري في التصوف
(العرفان) في هذا المقام لنبين جانبا اخر من السباب التي
دفعته إلى تاسيس تراتبية العقل على النحو الذي كان ،ذلك
انه اراد الرد على الجابري ومن سار في ركبه على إقصائهم
للعرفان واعتباره سببا في جمود العقل العربي ،وقد اشار إلى
ذلك في قوله":وما زال الخطاب الداعي إلى العقالنية
والمطالب بتقويم التراث اإلسالمي العربي بمقتضى المنهج
العقلي مسيطرا على توجهات الباحثين وعلى عموم
المناضلين ،حتى إن بعضهم يدعي القدرة على تنقية هذا
التراث وإرسائه على مبادئ وقواعد عقالنية راسخة ،يتساوى
في ذلك من اخذته الغيرة الدينية على الحالة المتردية لالمة
اإلسالمية ،ومن ساورته الحمية العربية المتطلعة إلى
النهوض بالواقع المتخلف للعالم العربي" (طه2009 ،؛
ص )15و الجابري واحد ممن يقصدهم طه عبد الرحمن في
هذا القول وكان لطرحه القدر ال كبر من النقد الذي لم يرد
عليه ول حاول دحض حججه او يتصدى لها ليناقش فيه طرح
طه حول اهمية التصوف وعالقته بالفلسفة ،وهو الذي كان
يرى انه سببا في جمود العقل العربي وتخلفه وكان اكبر
خصم للصوفية في العصر الحديث ،حيث اوصلته دراستة
للتراث إلى نتائج اهمها التي توصل إليها في نقد العقل
العربي ،إذ تاكد لديه ان سبب استقالته عن وظيفته
الساسية ،هو تصادم وتداخل النظم المعرفية المتنافسة
داخله وهي :البيان مع البرهان من جهة ،والبرهان مع
العرفان(التصوف) من جهة ثانية ،ثم البيان مع العرفان من
جهة ثالثة ،ليتطور هذا التصادم والتداخل من تصادم ثنائي
إلى تصادم عام بين تلك البنيات جميعها(.الجابري ا)2009،
ولم يكن التاثير المتبادل بينها فاعال بل زاد الهوة بين
النظمة ،وما كان ليسمح بتغيير البنية في اي من النظمة
على حدة ،بل لقد اكد ضرورة انفصالها عن بعضها وانغالقها
على ذاتها(.الجابري ب )2009،مما ادى إلى انتهاء معركة
الصدام "بانتصار (العرفان) وتحول البيان إلى (عقل -عادة)
والبرهان إلى(عادة عقلية)،تلك هي المظاهر الساسية
لستقالة العقل في الثقافة العربية اإلسالمية في عصر التراجع
والنحطاط ،هذه الستقالة التي ما يزال مفعولها ساريا إلى
اليوم في ك ثير من الوساط المثقفة( ".الجابري
ا )2009،328،ولكي تستعيد الثقافة العربية اإلسالمية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

عافيتها لبد ان تعيد بناء العقل العربي على اسس برهانية،
لن البيان حنطها بين جداري اللفظ والمعنى ،والعرفان قد
هام بها بين حجب الغيب والكشف ،ووحده البرهان من
يمكنه ان ينفع العقل العربي كما انتفع به العقل الغربي ،هذا
ما يعتقده الجابري.
انتقدت اطروحة الجابري ممن قد يتفقون معه في
بعض توجهاته ،فضال على من يختلفون معه كطه عبد
الرحمن ،نذكر هنا نقد الباحث علي حرب حيث خالف
الجابري في إقصائه وتهميشه للعرفان واعتبره منهجا تاويليا
بامتي از في قوله" :العرف ان ،بما هو تاوي ل ،يتقاطع البيان
والبره ان ،والح دس والستدلل ،والوحي والنظر .وبه
يتصالح الرمزي والواقعي ،ويطل الظاهر على الباطن ،ويظهر
الحق في الحقائق( ".حرب2007 ،؛  )18ولجل ذلك يعتبر
ان العرفان حسب ما وجده عند ابن عربي خاصة ،ليس
استقالة العقل كما قد يظن ،وإنما هو في الحقيقة تامالت
الفكر وفتوحات العقل .وليس المقياس فيمن يعتمد على
النقل ومن يدعي انه ياخذ بالبرهان ،ذلك انه ،يوجد من
اخذ بالنقل فاجتهد ليصل إلى معاني جليلة وجديدة
والعكس ،يوجد من يحسب نفسه عقالنيا وهو يسير على
طريق التقليد لما يتوصل إليه من نتائج.
ولكن الجابري حسب علي حرب يستبعد من مجال
المعقول قارة معرفية بكاملها تمثلت في النتاج الصوفي
العرفاني .وإن بدا في ظاهره غير معقول ،لو نظ ر إليه بعقل
مفت وح سيكشف عن عقالنيته المحتجبة( .حرب ،ب-د-ت)
غير ان الجابري تغافل "عن حقيق ة كشف عنها النق د
الفلسفي المعاصر ،وقوامها ان الالمعقول هو مدار العقل بل
ما يدور في خلده .إنه نسيجه وحياته السرية .وهو طريقته
الالهوتية او السطورية او الدوغمائية في التعامل مع
الشياء ،ول يخلو عقل من ل معقول ،بما في ذلك العقل
الغربي الحديث بدءا من ديكارت وانتهاء بالمعاصرين".
(حرب ،ب-د-ت؛ ص )128يضيف على حرب ،إذا كان
للوحي عقالنيته ،فلماذا ننفي على العرفان عقالنيته؟
وكينونتهما المعرفية واحدة ،فكالهما يبني عالقته مع الغيب
ويحاول صياغة الالمعقول بوسائل عقلية وادوات منطقية،
فما يصدق عن الوحي يصدق عن العرفان وإن اختلفا من
حيث المحتوى الفكري والديولوجي .وبناء على ما تقدم يرجع
سبب إقصاء الجابري للعرفان إلى نزعته المركزية التي تحصر

166

اجملدل  18العدد 2021-01

سلمية جالل

تراتبيّة العقل يف املامرسة الإسالمية عند طه عبد الرحامن

العقالنية عند عرب المغرب وسنته ،مبعدة بذلك الشيعة
والمشرق.
لكن اإلشكالية ليست في النزعة المركزية لن الرد
القوي والمضاد لطروحة الجابري سياتي من فيلسوف بلده
طه عبد الرحمن الذي دافع عن التصوف وجعله اعقل
العقالنيات ،مما دعا بعض الباحثين إلى العتقاد بان طه قد
قلب ثالثية الجابري إذ جعل العقل المؤيد اعلى المراتب
واشرفها يليه العقل المسدد ،وادناها مرتبة العقل المجرد.
(الحري )2014 ،لكن هذه المقابلة ل تصح اول :لن البيان ل
يقابل العقل المسدد الذي يسدد العقل المجرد بالعمل،
ثانيا :إن تقسيم الجابري كما نبه إليه طه عبد الرحمن لم
يتخذ معيارا واحد في تقسيم النظمة المعرفية الثالثة مما
اوقعه في الخطا ،وعليه ل تستقيم المقابلة على هذا النحو؛
لنها ستخلق تباينا كبيرا بين التقسيمين ،وثالثا :وهو الهم
ان مشكلة الجابري لم تكن في ترتيب العقول كما توهم
الباحث حتى يدعي ان طه عبد الرحمن قد وقع في النظرة
التجزيئية بحكم تفضيله للعقل المؤيد ،بل اإلشكالية في
كونه اقصى العرفان وامات البيان وانتصر للبرهان .اما طه
فهو يؤمن بتكامل العقول الثالث لن العقل المؤيد ل يتحقق
حتى يكون قد تدرج في مرتبة العقل المجرد فاخذ العلم
النظري ثم سدده بالعمل بالنتقال إلى مرتبة العقل المسدد
لينال الكمال في العقل المؤيد باستغراقه في التجربة.
لقد كان منطلق طه عبد الرحمن في تاسيس مراتب
العقل غير الذي ذهب إليه الباحث وامثاله ،لنه صرح بذلك
في مقدمة ك تابه (العمل الديني وتجديد العقل) وهو شعوره
بان اليقظة الدينية في هذا الزمن بحاجة إلى سند فكري يلتزم
بشروط المناهج العقلية ،وبالتنظير العلمي المحكم وبالتبصر
الفلسفي .لذا اخذ على عاتقه مهمة القيام بهذا العمل ،غرضه
الساسي هو بيان الشروط التكاملية والتجديدية التي تجب
في تيقظ هذه اليقظة الدينية ،إذ ربط هذه الشروط بصفتين
اساسيتين هما التجربة والتعقل ويقصد بالتجربة التخلق لنه
يرى فيه السبيل الوحيد لليقظة اإلسالمية ،اما التعقل فهو
إخراج هذه التجربة اإليمانية على مقتضى ما انتجته احدث
المناهج العقلية واقدرها على اإلنتاج الفكري( .طه)2009 ،
وهذا بالفعل ما سعى لتحقيقه .
وإذ نقف عند دوافع التصوف عند طه عبد الرحمن
واهميته في فلسفته ،فلنوضح بعض السباب التي ادت به
إلى بناء تراتبية العقل على هذا النحو في ك تابه السالف
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

الذكر ،حتى غدت الممارسة الصوفية مجسدة لخصائص
العقل المؤيد ،واستحق هذا الخير ان يصل إلى مرتبة
الكمال وفقا للشروط التي وضعها له ،والتي يسعى هذا
المقال لمناقشة مدى التزامه بها انطالقا مما استدل به في
ك تابه.
وحتى يتسنى لنا فهم تصور طه عبد الرحمن لمراتب
العقل لبد لنا ان نقتفي اثره في عرض هذه المراتب التي بداها
بالعقل المجرد فبين حدوده والفات التي تدخل عليه ،ثم
العقل المسدد وهو الخر الحق به الفات ،فقط العقل
المؤيد  -الذي تمثله الممارسة الصوفية  -بلغ رتبة الكمال بعد
ان اجتهد في تنزيهه من كل افة وانبرى يبطل الدعاوى التي
تنتقص ممارسة اهل التصوف.
 - 2مراتب العقل عند طه عبد الرحمن
تتفاوت مراتب العقل عند طه عبد الرحمن بقدر ما
ترتقي في التقرب إلى هللا ،ولقد اتضح له وهو يشتغل
بالفلسفة حدود العقل المجرد في الوصول إلى المعرفة،
فاتجه إلى التصوف حيث ايقن بتعدد طرق المعرفة ،وكانت
محدودية العقل المجرد في إدراك ك ثير من الحقائق دليال
على ان هناك طريقا اخر هو طريق البصيرة كما سماه ،لذا
نجده ينتصر لطريق البصيرة في ك تابه السالف الذكر ،إذ
صنف العقل إلى ثالثة مراتب (العقل المجرد  -العقل المسدد
العقل المؤيد) سناتي على تفصيل القول فيها تباعا.- 1- 2العقل المجرد
اسس طه عبد الرحمن مقدمة العقل المجرد على
صفة الفعلية ،فهو "عبارة عن الفعل الذي يطلع به صاحبه
على وجه من وجوه شيء ما ،معتقدا في صدق هذا الفعل،
ومستندا في هذا التصديق إلى دليل معين( ".طه2009 ،؛
ص )17ابتعد في تعريفه للعقل عن التعريف اليوناني الذي
يعتبره جوهرا قائما بالذات اإلنسانية مميزا لها عن الحيوان،
ذلك انه يريد ان يعرفه على مقتضى خصائص المجال
التداولي اإلسالمي العربي ،لذا اعتبره فعال او سلوكا يمكن
اإلنسان من إدراك الشياء في ذاته وعالمه ،ل يختلف في
ذلك عن حاسة البصر في إبصارها لالشياء فهي ليست جوهرا
مستقال ،وإنما فعل معلول للعين ،كالعقل فعل معلول
لذات حقيقية تميز اإلنسان وهي القلب حسب ما تداولته
الممارسة الفكرية اإلسالمية ،فالعقل للقلب كالبصر للعين.
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الشرعي لذا ل يمكنه إدراك الحقائق اإليمانية فضال عن
الحقائق الغيبية ( .طه)2016 ،وحدود عامة ل تختص
بمجال بعينه بل تشمل كل ما يستطيع العقل اإلحاطة به،
لن كل المم تتساوى في طبيعة الشتغال والستفادة
النظرية من مختلف العلوم القائمة على العقل لذا فهي حدود
عامة تقيد المعرفة النظرية .وهي بدورها اصناف مختلفة
نك تفي بذكر الحدود الواقعية والحدود الفلسفية لهميتها في
تبيان قدرة العقل المسدد في تجاوزها والتحرر من بعض
قيودها.

فإن كانت العين وسيلة البصر ،فالعقل وسيلة القلب في
إدراك الشياء ،وعليه نجد ان العقل بمعنى القلب قد اتخذ
عدة صور عند العلماء الوائل هي صورة الربط تمثلت في
إدراك القلب للعالقة بين معلومتين وصورة الك ف؛ وهو ك ف
العقل صاحبه عن الشهوات والهواء ،وصورة الضبط
؛بمعنى ان العقل هو إمساك القلب لما يصل إليه حتى ل
ينفلت منه ( .طه)2009 ،
خالصة القول ان العقل ليس جوهرا بالمعنى
اليوناني وإنما هو فعل من الفعال او وصف من الوصاف
التي تقوم بالقلب ،وذلك كون العقل قد يحسن وقد يقبح كما
في الفعال والوصاف ،وهو قائم على مبدا التحويل بحيث
يخرج من وصف عقلي لخر ،لن الوصف العقلي الذي تميزت
به المعرفة العلمية النظرية ليس وصفا ذاتيا لزما للقلب،
وإنما وصف انتجته اسباب عرضية يمكن ان تستبدل باسباب
اخرى تؤدي إلى وصف عقلي جديد للمعرفة علمية مغايرة .
(طه )2009 ،وحين تبنى طه عبد الرحمن هذا المعنى
لمفهوم العقل استطاع ان يبني على منواله عقول اخر هي
(العقل المسدد وفعله العمل ،والعقل المؤيد وفعله
التجربة) على اعتبار ان المنهج العقلي ما هو إل مجموعة
الوسائل وتقنيات إجرائية كانت او قرارات يمكن توظيفها
لتحصيل اقوال معللة قائمة على الصدق ومنسقة فيما بينها،
مما يسمح بوجود نوع اخر من العقول يختلف باوصافه عن
العقل المجرد( .طه)2009 ،
وهذا بالفعل ما سعى إليه طه عبد الرحمن معتمدا
على تبيان حدود العقل المجرد وقصوره في اإلحاطة بالمعرفة
مما يوجب البحث عن طريق اخر يكمل مسيرة العقل
المجردة المتعثرة بالفات التي تدخل عليه فتقيد عمله الذي
ل يجد توسعه إل مع مرتبة اعلى منه وهي مرتبة العقل
المسدد.

-1 –1 –1–2الحدود الواقعية
تمثلت في النسبية والسترقاقية والفوضوية؛ (طه،
 )2009فمرد النسبية إلى اختالف النتائج التي يتوصل إليها
العقل المجرد ،في مختلف العلوم ،وتغيرها عبر الزمن
بالشكل الذي قد يناقض بعضها بعضا كالختالفات المشهورة
في الفيزياء بين النظرية النسبية والميكانيكا الكمومية .مما
يثبت ان احكام العقل المجرد ليست قطعية ،ول هي ثابتة.
اما السترقاقية فيجسدها اغترار اإلنسان بقدرته العقلية حتى
ظن انه قد سيطر على الكون بالشكل الذي يريد ،فإذ به يجد
نفسه اسيرا لوسائله ولهذا التطور الهائل في العلوم لنه لم
يقيده بالقيم الخالقية ،فكانت النتيجة ان نموذج العقل في
نتائجه وتطبيقاته يحمل بذور فنائه كاسلحة الدمار الشامل.
وتظهر الفوضوية في عدم تواصل النظريات العلمية فيما
بينها ،لدرجة يصل بعضها ان يكون نقيض بعض ،وينفصل
بعضها عن بعض ،كنظرية نيوتن ونظرية اينشتاين النسبية،
إضافة إلى قصور النظريات في اإلجابة عن بعض السئلة التي
تبقى عالقة إلى المستقبل المجهول.
 -2–1 –1–2الحدود الفلسفية
اوال :مادية العقالنية المجردة :تمثلت في حاجة
العقل المجرد إلى عمليات ثالث حتى يتمكن من دراسة
موضوع ما ،وهي :التظهير ،التحيز والتوسط( .طه،
)2009فبدون التظهير ل يستطيع العقل معالجة الموضوع إل
باعتباره جملة من الظواهر القابلة للتحليل والتجريب وهذا ما
يسمح بالمماثلة بين الشيء وصرفه الظاهري كالمماثلة بين
الوراق النقدية والذهب .وهذا ل يصلح مع كل المور خاصة
منها المعنوية كحقيقة القصد .ولن الظهور ل يتحقق إل في
حيز مكاني وزماني ،كان لزاما على العقل المجرد ان يكون

 - 1 – 1 –2حدود العقل المجرد
صنف طه عبد الرحمن حدود العقل المجرد إلى
صنفين  :حدود خاصة لنها تختص بالمعرفة النظرية
اإلسالمية العربية ،إذ يتضح عجز العقل المجرد في معالجة
قضاياها اختار مثالين يستدل بهما على هذا العجز وهما:
مسالة ال لوهية واسماء هللا الحسنى حيث خلص إلى ان
مقاربة العقل المجرد لهاتين المسالتين ل تتجاوز حدود النظر
في الوصاف ،لن العقل المجرد عقل مجرد من العمل
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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محدودا بالتحيز حتى يتسنى ان تجري له وسائل التقسيم
والتركيب المتواترة وهذا ما يؤثر في إخضاع ما ل يقبل القياس
خاضعا له ،ك قياس معنى الخشوع في الصالة بالذبذبات
الحاصلة في منطقة الدماغ .اما احتياج العقل للتوسط
فيتطلب تعدد وتعقد الوسائط إلدراك الشيء اللطيف
والدقيق وقلتها مع الشيء المجسم الك ثيف ،وعليه فإن
إدراك الغيبيات والروحانيات سيتطلب وسائط ك ثيرة لدقة
لطافتها ل يمكن للعقل المجرد اإلحاطة بها .وبناء على ما
تقدم يخلص طه عبد الرحمن إلى ان "العقل المجرد بعملياته
"التظهير" و"التحيز"" ،والتوسط" هو اقرب إلى صبغ الشياء
بصبغة مادية منها إلى طبيعة تجريدية ،مما يجعله عاجزا على
معرفة الحقائق غير المادية.

 - 2 - 2العقل المسدد
بما ان طه عبد الرحمن قد اقام حجته على قصور
العقل المجرد في إدراك كل الحقائق ومعالجة كل الظواهر
يجد تدارك هذا القصور مع العقل المسدد ،الذي اسسه على
مقدمتين الولى لزومه الصفة العملية والمقدمة الثانية هي
دخول الفة عليه ،وعليه فالعقل المسدد هو الذي يسدده
العمل بالشريعة اإلسالمية ،إذ عرفه بانه" :عبارة عن الفعل
الذي يبتغي به صاحبه جلب منفعة او دفع مضرة  ،متوسال
في ذلك بإقامة العمال التي فرضها الشرع( ".طه)2009 ،
فالفعل هنا خالف ما وجدناه مع العقل المجرد فهو مجرد
إدراك لالشياء وإقامة الدليل عليها ،اما فعل العقل المسدد
فهو إقامة العمل الشرعي طلبا للمنفعة ودفعا للمضرة بشروط
ثالث هي :اول :موافقة الشرع لكي تجنبه مساوئ التوجيه،
ثانيا :اجتالب المنفعة المقيدة بالقيم المعنوية والخالقية،
ثالثا :الدخول في الشتغال حيث يقترن العلم بالعمل
فيصحح السلوك ويفتح المدارك .ذلك ان موافقة الشرع في
تسديد العمل غايتها رضا هللا وحفظ احكام الشرع اإلسالمي
وليست العبرة في ك ثرة العمل بل فيما يترتب عنه.

ثانيا :مالزمة الالعقالنية للعقل المجرد :تظهر اول:
في تجاوز النظريات العلمية بعضها بعض ،فما كان مسلما
بصحته وعقالنيته في نظرية تاتي اخرى لتثبت عدم صحته
وعقالنيته ،وثانيا :صعوبة استيفاء شروط العقالنية في بناء
النساق المعرفية ،إذ يمكن بناء انساق منطقية مخالفة لهذه
الشروط ،فتكون انساقا متناقضة او شبه متناقضة ،من غير
ان ينتشر التناقض فيها ،لنها اثبتت صحة برهانها ،فهي
مقبولة بالنسبة للمنطق مثلها مثل النساق التقليدية غير
المتناقضة( .طه)2009 ،

وعليه ل يتحقق اجتالب المنفعة إل بالبتعاد عن
نقائص ثالث ل ينبغي ان يقع فيها العمل الشرعي ،ول محالة
واقع في غيره ،وهي(:الصفة المادية ،الصفة السطحية،
الصفة الذاتية) (طه )2009 ،فالصفة المادية محدودة
بقيمة المصلحة لذلك ل يرقى العامل بغير شرع هللا بقيمة
مستوى العامل بها ،ذلك ان العمل الشرعي يوجه النتفاع
المادي ويلبسه اللباس المعنوي ول يتحقق ذلك في العمل
غير الشرعي .اما صفة السطحية التي تطبع العمل غير
الشرعي فتاتيه من محدودية وسائله وغايته العاجلة بينما
العمل الشرعي يمد صاحبه بالسداد ويفتح له افاقا اعتبارية
بقدر عمله لذلك ل ينفع نفي الصفة الذاتية عن العمل غير
شرعي لنها غايته وإن بدا لالخرين خالف ذلك .اما العمل
الشرعي فيحض صاحبه على ترك اهوائه ورغباته فيما يطلبه
من خاص المنافع وعامها لن غايته مرضاة هللا ل مرضاة نفسه
ومصلحته.

ثالثا  :عدم وجوب العقالنية المجردة لسببين اول:
كون اساليب التفكير العقلي المجردة خارجة عن ثقافتنا
وخصوصيتنا ول يوجد ما يمنع معارضتها لننا لسنا ملزمين
بها ،لذا يرى طه عبد الرحمن ضرورة اصطناع مناهج وادوات
تتسم بالعقالنية من دون ان تتعارض مع خصوصية ثقافتنا،
نستغني فيها عن المقولت المجردة ( .طه)2009 ،وانطالقا
من هذا المبدا يؤسس لعقالنية جديدة وهي عقالنية العقل
المسدد التي تجمع بين القول والعمل ،وذلك بإقامة النظر
المجرد على العمل حتى تنفتح افاقه وتتوسع ،فالعقالنية عند
طه عبد الرحمن قسمان كبيران :العقالنية المجردة من
الخالق ،يشترك فيها اإلنسان مع البهيمة ،والعقالنية
المسددة بالخالق ،وهي التي يختص بها دون سواه( .طه،
 )2013وهذا ما نتعرف عليه مع العقل المسدد.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

إن كانت هذه الصفات التي ل يمكن ان يتصف بها
العمل الشرعي ول محالة واقع فيها العمل غير الشرعي فإن
ممارسة العمل الشرعي او الدخول في الشتغال ينبغي ان
يلتزم باربعة وظائ ف وهي التشخيص ،التشريف ،التوسيع ،
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هللا بين واقع الشتغال وبين المقاصد المتوخاة منها .وذلك
بالمواظبة على العمل دون ان تتحقق المقاصد منه ،والتي
حددها طه عبد الرحمن في ثالثة مقاصد :مقصد التقرب إلى
هللا ومقصد التقرب إلى الناس ومقصد التوجه إلى النفس.
فاختالل الموازنة بين هذه المقاصد يوقع المتقرب في افة
التظاهر حيث يبتعد مقصد العمل في التقرب إلى هللا فقط
إلى مقصد التقرب من الناس والتوجه إلى النفس ،ويظهر
ذلك في ثالثة مظاهر هي :التكلف ،التزلف ،التصرف.

التصحيح؛ (طه )2009 ،يحاول طه من خالل وظيفة
التشخيص ان يبين ان اهمية العمل الشرعي في كونه
ملموسا ظاهرا نفعه ملحوظا اثره على الصالح العام ،لن
العبرة بالثمار العملية وليست بالفكار .اما التشريف فال
يحصل إل إذا اقترن العلم بالعمل ول يمكن ان يحدث
العكس كما هو الحال مع العقل المجرد ،لذا ل ينفك العلم
الشرعي عن العمل فهو نموذج الشتغال النافع الذي ينبغي
اللتزام به لجلب المنفعة ودرء المضرة .وتاتي وظيفة
التوسيع لتبين الثر الذي يتركه الشتغال بالعمل الشرعي
على صاحبه إذ ان العبادة توسع مدراكه ،وتعمل على تهذيب
سلوكه ،فيتحرر من سلطان العادة والعتقادات الفاسدة،
فتستنير بصيرته .في الوقت الذي تعمل وظيفة التصحيح
على تصحيح النحراف الحاصل في عقله نتيجة النظر
التجريدي مادام قائما بالشتغال بالعمل الشرعي ،فيفتح له
باب الفهم والتيقظ ،والزيادة في العمل.

يقع المتقرب في التكلف حين يتقرب إلى هللا باعمال
قد تفوق طاقته وجهده ،ل يبتغي بها وجه هللا بقدر ما يقصد
بها الناس او إشراكهم في هذا القصد ،ابتغاء مصلحة منهم،
فهو يدعي لنفسه ما ل يظهر اثره في تخلقه ،وبالتالي ل
يستطيع ان يصلح غيره وهو على هذا الحال من التزيف .اما
التزلف فيختلف عن التكلف في كون المتقرب ل ياتي من
اعمال التقرب إل ما يطيق ،ويتفق معه في إخراجها عن قصد
التقرب إلى هللا نحو قصد التقرب بها إلى الناس او إشراكهم في
ذلك على القل طلبا للمنفعة .وكذلك هو التصرف يشبه
التزلف في إتيان المتقرب ما يطيقه من العمال لكنه يختلف
عنه في اخرج قصد التقرب إلى هللا نحو قصد التوجه إلى
النفس او إشراك النفس باهلل في قصد التوجه بهذه العمال،
ويزداد الضرر حين يغتر بالطاعة ويعجب بها ويفترض
قبولها ،فيمن على هللا وينتظر العوض ،ليصل إلى درجة
يحتقر فيها عمل غيره وطاعته ،لينتهي به المطاف إلى
تبديعه( .طه )2009 ،فافة التظاهر تفسد على المتقرب
إصالح نفسه وبالتالي ل ينفع ان يصلح غيره على مقتضى انه
لم تثمر اعماله التقربية في تزكية نفسه .
إن افة التظاهر من الفات التي ل يمكن لحد ان
يثبتها على غيره لنها تتعلق بالمقاصد وهي نية داخلية في
نفس العبد مصداقا لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص" َّإنما العمال بالن َّيات،
َّ
امرئ ما َن َوى" (الزبيدي1986 ،؛ ص،)35فال
وإنما لكل ٍ
يعملها إل هللا ول يقين في البحث عن بعض عالماتها بل هو
َ َ
ْ َ
ِين َء َام ُنوا ْ ۡ
يأ ُّي َها ذٱَّل َ
قائم على الظن،و﴿ َٰٓ
ٱج َتن ُِبوا كث ِٗريا م َِن

خالصة القول في العقل المسدد انه مسدد بقيم
العمل الشرعي وبقدر المواظبة على الشتغال بها تجنى ثمارها
في اتساع افق الفهم واستنارة البصيرة ،خالف العقل المجرد
المقيد بتنظيراته .ومع ذلك تدخل عليه على افات مظهرة
قصوره.
 -1- 2-2افات العقل المسدد
ل يختلف العقل المسدد عن العقل المجرد في
محدوديته ،وإن كان يرتقي عنه مرتبة لن التوسل بالعقل
المسدد عن طريق الشتغال بالعمل تدفع عنه افات العقل
المجرد المتمثلة في النسبية والسترقاقية والفوضوضة ،وتحد
من اثار التشيئية المتمثلة في التظهير ،والتحيز ،والتوسيط
بفضل القيم والمعاني التي نالها من هذه الطاعات ،فتعينه
على تحصيل معاني مدركة ظاهر اثرها ،وليست معاني
حبيسة التصور المجرد وإنما هو الشعور المشخص ،كما
يستغني العقل المسدد عن الوصف الظني باهتدائه إلى
الستدلل الصحيح على السماء الحسنى الدالة على الفعال
بدل الوصف التشبيهي لبلوغها مرتبة في تعظيم المولى عز
وجل وتنزيهه  ،وهذا هو ثمرة المتثال باوامره( .طه،
.)2009

َ َ
ۡ
ْ َ ۡ
ذ
ذ
ذ
َ
ُ ُ
ٱلظ ِن إِن َب ۡعض ٱلظ ِن إِثم َو َل َتَ ذس ُسوا َوَل َيغ َتب ذب ۡعضكم
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
َب ۡع ًضا ۚ أ ُُي ُّ
َ ۡٗ َ َ ُۡ ُ ُ
ك َل َ ۡ
ِب أ َح ُدك ۡم أن يأ
َل َم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموه ۚ
ٱلل إ ذن ذ َ
َ ذُ ْ ذَ
ٱلل تَ ذواب ذرحِيم [﴾ ١٢سورة الحجرات ]12،وقد
وٱتقوا ۚ ِ

 - 1 –1 -2 -2افة التظاهر :تصيب العقل المسدد
افة التظاهر حين يقع التفاوت في العمال المتقرب بها إلى

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

جاء الحديث عن الرياء وهو الشرك الخفي ليحذر الناس منه ل
ليتهموا به ،وليكون دافعا لتحري اإلخالص مصداقا لقوله
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ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ ذ ٓ َ ُ َ
ُۡ ذ ٓ ََ۠ َ
وَح إ ِ ذَل أن َما إِل َٰ ُهك ۡم إِلَٰه
تعالى ﴿:قل إِن َما أنا بََش مِثلكم ي
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ٗ َ َٰ ٗ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
َ َ َ َ َۡ ُ ْ َ َٓ َ
َشك
وَٰحِد فمن َكن يرجوا ل ِقاء ربِهِۦ فليعمل عمٗل صل ِحا وَل ي ِ
َ
بِعِبَ َادة ِ َربِهِۦٓ أ َح َدَۢا [﴾ ١١٠سورة الكهف]110،

الستدلل تقيدهم بالعقل المجرد ،وبالتالي فهم يطلبون
الدليل النظري على قول غيرهم دون الحاجة إلى تصحيحه
بالعمل.

ولكن طه عبد الرحمن ادخل هذه الفة على العقل
المسدد ونزه منها العقل المؤيد مع انه إن صحت في حق
الول تصح في حق الثاني لن شرط الستغراق في العبادة
وسالمة الزيادة لكمال العقل المؤيد -كما يزعم -ل تمنع ابدا
من وقوع الصوفي في التكلف ،لنه اساسا يتكلف من
العبادة ما ل يطيقه من صيام وقيام وذكر وانقطاع عن الناس
وعقوبة نفسه على تقصيرها وغيرها( .ظهير )2005 ،ومع
ذلك فهذا ل يمنعه من خروج قصده من التقرب إلى هللا إلى
الناس طمعا في مصلحة خفية في نفسه كالجاه والنفوذ
والخدمة بابتداع طريق اخر في التصوف غير طريقة شيخه،
بل إنه قد يقصد بها التوجه إلى النفس فيفترض في عمله
القبول ونيل المحبة لدرجة بل بلغت عند بعض الصوفية
درجات من الك فر البواح كالعتقاد بالحلول(.ابن
تيمية )1976،فضال عن احتقار عبادة العامة ظنا انهم قد
بلغوا درجات في محبة هللا ل يبلغها سواهم ،غير ان طه
تجاهل كل افات الصوفية وانبرى يدافع عنها بمنطق عقالني
متعالي ل يعكس حقيقتها في ارض الواقع
ولو احتكم إلى حقيقة الممارسة اإلسالمية لوجد ان
خطر هذه الفة على العقل المؤيد (التصوف) اشد منها على
العقل المسدد لن الول قد اخرج بعضهم إلى الزندقة والك فر
اما الثاني فدخلت عليه افة الرياء وإصالح الخير اهون من
إصالح الول.

يجمع التقليد العادي بين افة التقليد التفاقي
والتقليد النظري ،إذ انه ل يهتم بتحصيل ل الدليل النظري
ول العملي لنه قصر الدللة العملية لهذا القول على الحركات
الظاهرة وبهذا فإن المقلد ل ينفي الشبهات ول يتبين
العقبات ،ول يحصل وسائل إصالح الطاعات وغيرها من
الفات .مما يؤدي به إلى الحرمان من التوفيق اإللهي.
إن افة التقليد ل محالة واقع فيها العقل المؤيد
(الصوفي) ايضا ،لن عالقة الشيخ بالمريد تنبني اساسا على
تقليده  ،وحال المريد كما وصفه بعضهم كحال الميت بين
يدي مغسله لنه في حالة استسالم تام ياتمر بامر وينتهي به
حتى يمكن ان يترقى في احواله غير مك ترث بالشبهة التي يقع
فيها ،واغلب المريدين ل يطلبون الدليل النظري بل بعضهم
جهلة همهم التقليد من دون إعمال عقل ،لكن طه عبد
الرحمن حول هذا التقليد بمنطقه الفلسفي إلى اعتبار التجربة
الصوفية تجربة تخليقية تمثل النموذج الذي تنزه عن كل افة
ليبلغ رسالته بحاله ومقاله ل بمقاله فقط  ،والمريد يقتدي
بهذا النموذج ليصلح حاله مستبعدا تماما احتمال وقوعه في
الشبهة كما فعل مع العقل المسدد ،لنه يفترض ان تناقل
النموذج التخلقي محصنا من كل افة مع ان واقع الممارسة
الصوفية يثبت خالف ذلك،لن سنة هللا في البتالءات
والفتن وحكمته منها ل يعلمها إل هو حتى لو ظهر بعضها
للعيان جليا.

-2 -1-2 -2افة التقليد :وفيها يعمل المتقرب بقول
الغير على سبيل التفاق والعادة او بالستناد إلى دليل نظري
من دون التحقق في صحة دليله .وقد صنف طه عبد الرحمن
التقليد إلى ثالثة اصناف :التقليد التفاقي ،والتقليد العادي،
والتقليد النظري( .طه )2009 ،فالتقليد التفاقي هو العمل
بالقول دون الشعور بالحاجة إلى ضرورة إثبات صحته،
فالمقلد في هذه الحالة ل يستوعب احواله الحاصلة من عمله
حتى يميز بين النافع فيستزيد منه والضار فيبتعد عنه ،مما
يجعله عرضة للوقوع في الشبهة ،وهذا ما يحول بينه وبين
إصالح هذه العمال لنه ل يطلب دليال عليها وقد ينقطع
العمل عن العلم .اما التقليد النظري فيختص به اهل
الجتهاد من (الفقهاء او المتكلمين) ممن اشترطوا في مذهب

- 3-1-2-2افة التجريد :لقد تاثرت الممارسة السلفية
بالنموذج العقالني النظري الوربي لنه كان مصدر تقدمهم
وتطورهم ،مما جعلها تحتذي حذوه ،وبهذا وقعت فيما
سماه طه عبد الرحمن بالتسلف النظري لنه قائم على
التجريد غير منتفع بالعمل ،وفي المقابل وقعت فئة اخرى
في التسلف النقدي حيث يفقد فيه المتسلف قدرته على
تحصيل معيار التفريق بين المقبول والمردود من المعارف
والتجارب المتراكمة فيقع في التشنيع على من ل ينبغي
تشنيعه والتبديع لمن ل ينبغي تبديعه( .طه)2009 ،

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

وإذ يعمم طه هذه الفة على الممارسة اإلسالمية فإنه
يقع في مغالطة التعميم ،لن اهل العقل المجرد ليسوا في
هذا المر سواء وواقع الممارسة يثبت ذلك  ،فلول الفقهاء
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بالسياسة ول بالنظر في شؤون الناس والمة ل من جهة
التنظير ول من جهة العمل ،وإنما هي تجربة ذاتية متقوقعة
على نفسها نالت الكمال في عالم مثالي ل واقعي لنها ما
استطاعت ان تقدم البديل في زمن ك ثرت فيه المؤامرات على
هذا الدين من كل جهة.

والعلماء بمختلف اصنافهم لما وجد من يجدد الخطاب
الديني حسب مستجدات العصر ،ول كان هناك من يدافع
عنه سواء بعقالنية العقل المجرد او العقل المسدد ،في
الوقت الذي ل يعدو عمل العقل المؤيد (التصوف)ان اختص
بالتربية وتزكية النفس بطرق فيها الك ثير من المخلفات
الشرعية ،ولول العلماء لنساق كل جاهل في جهله لذلك
َ ذ َٓ
ب
خصهم المولى عز وجل بالخشية فقال ﴿ َوم َِن ٱنلذ ِ
اس وٱدلوا ِ

- 3- 2العقل المؤيد

َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ
ُم َتل ٌِف َأ ۡل َوَٰنُ ُهۥ َك َذَٰل َِك إ ذن َما ََيۡ ََش ذ َ
وٱۡلنع ِم
ٱلل م ِۡن عِبَادِه ِ
َۗ ِ
ْ
َ
ُ
ذ
ََُۡ
م ُ َۗؤا إن ذ َ
يز غف ٌ
ٱلل َعز ٌ
ور [﴾ ٢٨سورةفاطر]28،
ٱلعل َٰٓ ِ
ِ

اسس طه عبد الرحمن العقل المؤيد ايضا على
مقدمتين الولى تناولت تعريفه والثانية اسست لكماله،
وعليه ،فالعقل المؤيد" هو عبارة عن الفعل الذي يطلب به
صاحبه معرفة اعيان الشياء بطريق النزول في مراتب
الشتغال الشرعي ،مؤديا النوافل ،زيادة على إقامة الفرائض
على الوجه ال كمل (طه2009 ،؛ ص ")121فمعرفة اعيان
الشياء هو ما جعله طه صفة للعقل المؤيد وهي :العينية؛
(طه )2009 ،ويقصد بها ان موضوع العقل المؤيد هو اغنى
واشرف مواضيع المعرفة الممكنة متمثلة في الصفات
والفعال والذوات .فإذا كان العقل المجرد يتعرف على
الصفات والعقل المسدد يتعرف على الفعال ،فإن العقل
المؤيد يقصد معرفة الذوات ،ول سبيل لمعرفة الذات إل
بالجمع بين النظر والعمل والتجربة التي سماها طه عبد
الرحمن بالمالبسة اي إتباع طريق النظر العملي الحي،
والمالبسة درجات هي :المزاولة التي تغلب فيها العمال
الظاهرة للجوارح ،لتنعكس اثارها على الجوانح وحينها
سيكون المؤيد قد ارتقى إلى المخالطة لما ترك ته هذه العمال
من اثر في نفسه كالنس والسكينة ،ثم تاتي درجة المباطنة؛
وفيها يظهر اثار العمال الباطنة للجوانح فتنعكس على
العمال الظاهرة للجوارح ،لن عالقة التاثير متبادلة بين
العمال الظاهرة والعمال الباطنة .

 -4-1-2 -2افة التسييس :يقع المتسلف في افة
التسييس نتيجة اعتقاده بضرورة ربط اإلصالح بالعمل
السياسي وحده من دون الهتمام بالجانب التانيسي المتمثل
في المعاني الروحية والقواعد الخالقية والستقامة فنتج عن
ذلك غلبة التجريد مما اضعف الممارسة العملية الدينية،
فادى ذلك إلى فهم مبدا الرجوع إلى السلف بمعنى التامل
في النصوص من دون الحاجة إلى الهتمام للجمع بين
التفكير المجرد والعمل ،هذا من جهة ومن جهة اخرى ظهر
تهميش الجانب الروحي والخالقي في العمل السياسي وترك
الستقامة ،لذا يرفض طه عبد الرحمن السياسة بغير اخالق
لنها غير مقبولة في شرع هللا ولو افادت في توسيع السلطان،
كما ان التجريد من دون العمل غير مقبول ولو جاء بتسخير
ال كوان( .طه )2009 ،التسييس ليس افة في ذاته وإنما في
حالة فصله عن القيم الخالقية ،ذلك ان الممارسة اإلسالمية
قد شهدت ازهى عصور الحكم الراشد في زمن الخلفاء
الراشدين ،وما كانت إدارتهم لشؤون امتهم بالتي تفسد عليهم
إيمانهم بل كانت قربة هلل في إقامة شرعه .
فالعمل بالسياسة اضطرار ل اختيارا لجل التمكين
لدين هللا ول يوجد بديل يمكن ان يقترحه طه عبد الرحمن
بهذا الصدد لن التجربة التخليقية في العقل المؤيد ستحرر
عنه كل الفات السالفة الذكر بتركها والبتعاد عنها ،ل
بمواجهة الواقع واثبات اهميتها في تغيير الفرد والمجتمع على
حد سواء .وبذلك سيظل امر السياسة بيد من ل يتهم بامر
الدين والعمل به ،وعليه كيف سيقام شرع هللا ويصلح حال
الناس كما دعت إليه رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والتي غايتها التمكين
لدين هللا؟
وبناء على ذلك ،فإن التجربة التخليقية لم تمتحن
مقدرتها في الربط بين القول والعمل مادامت ل تعمل ل
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

وعليه فهو يرى ان المالبسة مباطنة تحقق" للمؤيد
منفعتين هما الطمانينة والمحبة ،فتمنحه الطمانينة قوة
التحمل والطاقة في السير ،وتزيده يقينا بمحصوله ،واما
المحبة فهي طريق للمعرفة العينية وهي الشتغال بالمحبوب
عمن سواه( ".طه2009 ،؛ ص )126وبهذا يسلم العقل
المؤيد من كل الفات التي دخلت على العقل المسدد لن
اشتغاله غير مامون العواقب ذلك انه معرض لالغترار،
والستدراج الغيبي وإن ادعى المحبة  ،فهي محبة الستدلل
على الصفات او محبة النتفاع من الفعال اما محبة العقل
المؤيد فهي محبة الذات اإللهية ،وشتان بين المحبتين،
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والتسليم بإسناد التسديد إلى العمل الشرعي وهذا كله فضل
من هللا ومنته ،وبهذا يتحقق التحرر من إسناد العمال
للمخلوقية لنها تختص بالخالقية .
وحين يصل المتقرب إلى مرتبة الخالص والتي تجمع
مزايا المرتبتين (التخلص واإلخالص) يكون بالفعل قد تحقق
بوصف العبدية الذي سيمنحه الحرية المكونية او الحرية
الربانية بحيث يتحرر المتقرب من كل اشكال التبعية
الشيئية والتبعية العملية ويتصف بالتبعية الصلية التي
انبنت على الفتقار إلى هللا والضطرار في الفعال؛ اي ترك
التصرف واستشعار منة الخالق في كل شيء ،وبذلك يتحرر
من رق الحرية الكونية ،فتكون العبدية هي الدخول في
المتنان اإللهي والوصفي والفعلي( .طه)2009 ،إذ ل يرى
العبد لنفسه وجودا إل بمنة هللا في كل حركاته وسكناته
فيصير بين يديه متملكا بخالقيته ومتصرفا بفاعليته وهكذا
يحصل له التاييد ويبلغ منتهى الكمال.
فالعقل المؤيد إذا ،يتضمن العقلين المجرد
والمسدد ،ليتجاوزهما نحو الكمال الذي يتحقق بدرجة
العبدية التي تهبه الحرية الحقة ،لنها بحق حرية محبة،
ذلك انه قد تحرر من كل ما له عالقة بهذا العالم المادي،
لمعرفته بالطريق الصحيح إلى خالق هذا الكون ،الذي سخره
لجله ،ليسخر وجوده لجل عبادة هللا وحده .لقد بلغ العقل
المؤيد الكمال لن صاحبه نال حظه من العلوم النظرية
بواسطة العقل المجرد ،ثم استزاد معرفة جديدة بواسطة
العقل المسدد ،الذي اخضع المعرفة النظرية إلى ممارسة
عملية ،والمداومة عليها بالتجربة الحية التي تميز العقل
المؤيد.

حسب معتقد طه عبد الرحمن ،الذي يتغاضى عن شطحات
الصوفي في ادعائه المحبة ؛ فتراه يصيح ،ويستغيث ،ويمزق
ثيابه؛ ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها(.ابن
الجوزي )1997،مع ان مبدا المحبة قائم على اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ُۡ
ُ ُ ُ َ
نت ۡم ُت ُِّبون
قول وعمال ،مصداقا لقول هللا عز وجل ﴿ :قل إِن ك

ُۡ ۡ ُ ُ ذُ ََۡ ۡ َ ُ ۡ ُُ َ ُ ۡ َ ذُ َ ُ
ذَ َ ذ ُ
ٱلل غفور
ون ُيبِبكم ٱلل ويغفِر لكم ذنوبك ۚم و
ٱلل فٱتبِع ِ
ذرحِيم [﴾ ٣١سورة ال عمران]31،

والشرط الثاني في تحقيق العقل المؤيد بعد العينية
هي صفة العبدية التي ل تتحقق إل بالتحرر الكامل من كل
تبعية ،فيكون التحرر من قصد الصفات (وهذا ما وقع فيه
العقل المجرد) هو ترك التبعية للشيء او ترك التبعية
الشيئية ،وهو ما سماه طه بالتخلص .ويكون التحرر من قصد
الفعال (وهذا ما التزم به العقل المسدد) هو ترك التبعية
للعمل او ترك التبعية العلمية ،وسماه اإلخالص ،وإذا
استوفت المالبسة شرط التخلص وشرط اإلخالص مهدت
لتحقق شرط ثالث وهو بالذات التبعية المحققة للعبدية
واصطلح عليه تسمية الخالص.
فالتخلص هو التحرر من التبعية الشيئية التي تحجب
اإلنسان عن معرفة التبعية الصلية لنها حبيسة إدراك
الصفات الخارجية والداخلية لالشياء بقوة العقل المجرد
والتعلق بالشياء في حد ذاتها( .طه )2009 ،اما اإلخالص
فهو التحرر من التبعية العملية وهي صفة العقل المسدد ،
(طه )2009 ،لن قيمة العمل عنده بمقدار نفعه ،ونفعه
بمقدار اثره في الصالح العام فيكون طلب النتفاع شرطا
للقيام بالعمل ،مما يولد شعور المتنان على الغير واستحقاق
العوض وهذا ما يتنافى مع صفة اإلخالص ،وعليه يجب
الك ف عن المنازعة في الستحقاق والتسليم بسبق المنة
اإللهية حتى يتحقق شرط اإلخالص .إضافة إلى ذلك فيجب
التحرر من تعظيم العمل ،لن تخليد العمال مظهر للتبعية
وهو عند اهل التجريد غاية الغايات التي يجب الوصول إليها
بحجة ان اإلبداع هو العمل العظيم الذي يؤثر في غيره كما
يؤثر اإلله في خلقه ،واما اهل التسديد فينظرون إلى التخليد
كوسيلة لتك ثير العمل والتفاني فيه باعتباره اسلوبا في الجزاء
والثناء ،اما جماعة التاييد فال ترى في التخليد إل مانعا يقطع
استئناف السير إلى المطلوب لنه يكرس صفات الرضا
والمنازعة في التبعية الصلية التي تحقق معنى العبدية حتى
ل تكون هناك منازعة في الستحقاق وفي التبعية العملية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 - 1 - 3 -2دفاعا عن الممارسة الصوفية
ولكي يحفظ طه عبد الرحمن الكمال للعقل
المؤيد(التصوف) كان لزاما عليه إبطال بعض الدعاوى التي
الصقت بالصوفية منها:
 -1- 1 - 3 -2دعوى الذاتية :لقد اطلق على
المتصوفة تسمية اهل الباطن لنهم اهتموا بتزكية انفسهم
لكن هذه التسمية الصقت بهم صفة الذاتية التي تعني ان
حالهم هذا ل يمكن تعميمه او اك تسابه ،وبذلك تنتفي عن
تجربتهم صفة الموضوعية ،وهذا غير صحيح من منظور طه
عبد الرحمن ،لن العقل المؤيد (التصوف) لم يصل إلى هذه
المرحلة إل بعد تدرجه في مرتبة العقل المجرد والمسدد
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بمعنى ان معايير الموضوعية في التجريد وقيمها في التسديد
قد تحققت في التصوف بحكم احتوائه العقلين ،هذا من
جهة ومن جهة اخرى فإن للتجربة الصوفية معاييرها الخاصة
في الموضوعية تجلت في المعنى الذي يصل إليه الصوفي
نتيجة التاثر بقيم العمل والستغراق فيه" .وإذا صح ان
الموضوعية مشتقة باساليب الشتغال التجريدي من المعنى
المدرك في التجربة الصوفية فاي المور اولى بالتقديم
والعتبار ،ا هو الموضوعية المجردة ام التجربة المؤيدة".
(طه2009 ،؛ ص )161وبناء على ذلك ،فإن الوسيلة التي
يبتغي بها المتصوف الوصول إلى الموضوعية حتما ستختلف
عما هو في العقل المجرد ذلك ان هذا الخير يبتغي إدراك
صفات الشياء بالنظر اما العقل المؤيد فيبتغي إدراك ذواتها
وحقائ قها .

العلمية الشرعية( .طه )2009 ،لقد تجاهل طه عبد الرحمن
ك ثيرا من المصطلحات المتداولة في ساحة الصوفية وبعضها
ماخوذ من المسيحية بحروفها والفاظها ومدلولتها مثل
(:ناموس  ،لهوت ،جبروت  ،رهبانية  ،ربوبية .)....،
(ظهير )1986 ،كما اعتبر بعضها الخر من الك فر البواح
الذي استحلت به دماء اصحابها (الحلول  ،ووحدة الوجود).
وغموض المصطلح ل ياتي من الدللة اللغوية للفظ في حد
ذاته وإنما من الدللة الصطالحية لنها تحمل معنى جديدا
مقصورا على واضعه كمصطلحات السكر والغيبة
،والقطب...وغيرها( .ظهير )2005 ،وعليه فإن حجة طه عبد
الرحمن ل تصمد امام حقيقة غموض العبارة عند المتصوف
لنه يختار المثلة التي تؤيد رايه ويتغاضى عن اخرى ل يجد
لها تبريرا ل منطقيا ول شرعيا.

ومع ذلك ل يمكن اعتبار معاني التجربة الصوفية
موضوعية لنتائجها المختلفة بين الصوفية ،فبعض معانيها
ك فر بواح تدعي به إدراك حقيقة الذات اإللهية ادى إلى إباحة
دم اصحابها كما حدث مع الحالج .ومن الذي خول له الشرع
ليتكلم عن حقيقة إدراك الذات اإللهية سوى نبي؟ ايخر
موسى عليه السالم صعقا لما تجلى ربه للجبل ويهذي هؤلء
من دون ضابط شرعي كالقول بالحلول والتحاد ،ثم يدعي
لهم طه عبد الرحمن موضوعية خاصة بتجربتهم ويخصهم
وحدهم بوظيفة التربية وتزكية النفوس.

 - 3 -1-3 -2دعوى نفي العقالنية  :يرد طه عبد
الرحمن على من يعتبر ان الصوفية هم اهل ذوق ل اصحاب
عقل بالمسلمة التي مفادها ان العقل المسدد يحتوي العقل
المجرد ويزيد عليه بالعمل  ،العقل المؤيد (التصوف) يحتوي
العقل المسدد مع إقامته له على التجربة الحية ،وعليه فهو
مبني على العمل المستعين من جانبه بالتجربة الحية( .طه،
)2009وبالتالي فهو يجمع فضائل العقلين ويزيد عنهما بثمار
التجربة ،فهو اصوب واسلم وانفع ،كما انه قد استوفى شروط
المقاربة النظرية .

 - 2- 1-3 -2دعوى الغموض :يبطل طه عبد الرحمن
ما يتهم به المتصوفة من غموض عبارتهم ،من جهتين اللغة
والتجربة ،فمن جهة اللغة ل يمكن وصف كل كالم غير
مباشر بالغموض ،وليس بالضرورة الغموض هو كالم غير
مباشر ،كما ان لغة الصوفي ل تخرج عن حدود التخاطب
العربي الطبيعي ،اما اساليب الصطالح فقد اتبعوا فيها
طريق التماثل والتدرج والتقابل ،وهي ايضا ل تخرج عن
طبيعة اللغة العربية في اشتقاقها وارتباطها بالوزن وتقيدها
بخصائص التبليغ اللغوي ،لذلك يتهم طه عبد الرحمن اهل
التجريد بان طريقتهم في الصطالح والتعبير والتي تعتمد
على الشمولية والبرهانية والموضوعية هي التي حجبت عنهم
دللة العبارة الصوفية .اما من جهة التجربة فناتج عن تعذر
مشاركة الصوفي تجربته وتعذر حصول العلم بها  ،ويصبح
المر مع العقل المجرد اك ثر غموضا لنه ل يرى ضرورة اقتران
القول بالعمل وبالتالي فهو يجد الغموض حتى في العبارة

ومن يدعي ان الصوفي ل عقالني كمن يدعي ان
الناظر العامل الحي هو ل نظري لكونه ياخذ بالتجربة وياخذ
بالعمل المقرون بالتجربة ،وهذا ما ل يقبله العقل من وجهة
نظر طه عبد الرحمن ،كما ل يقبل ان يكون الفصل بين
النظر والعمل والتجربة افضل من الجمع بينها ،عمال بمبدا
التكامل اإلسالمي بين العلوم .فلئن اعتبر الصوفي ل عقالنيا
لنه ل ياخذ بالنظر المجرد  ،فإن خصمه هو ايضا ل عقالني
لنه لم ياخذ بالعمل والتجربة ،لن الخروج عنهما تحرمه
فوائدهما وتضر به( .طه )2009 ،فالعقل المجرد باستخدامه
وسائل التحليل والستدلل على اسماء هللا الحسنى في
معرفة معانيها قد ل يتحقق في غياب التجربة الحية وبالتالي
ل ينطبع سلوكه بهذه الصفات مهما امعن النظر بعقله المجرد
 ،في الوقت الذي يمكن ان يحدث العكس ،اي ان التجربة
الحية ستؤدي إلى استنارة القلب والتحقق بالسماء دون
استخدام اساليب النظر المجرد.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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كما مر بنا ،وعليه فإن مفهوم اإلصالح بهذا الشكل هو تصرف
تغييري غرضه التسييس ،وهذا ل يليق بالمتصوف لنه ل
يتناسب مع غايته التخليقية ،لذلك اختار طريقه الخاص
بحيث ل يرتبط بالتسييس وإنما بالتانيس؛ ويقصد به
العتماد على الجانب التخليقي لإلصالح لنه مدار اهتمام
الصوفي ،وعليه فاإلصالح هو التصرف التغييري بغرض
التانيس( .طه )2009 ،ذلك ان اإلصالح المقرون بالتسييس
ل تؤمن عواقبه وإن بدا بعض نفعه ،وعليه فاإلصالح
التانيسي يتميز بثالث صفات هي(:الشمولية والواقعية
واللتزامية)( .طه )2009 ،الشمولية بمعنى انه ل يهتم
بقطاع او مجال بعينه ،وإنما يهتم بما يصلح اإلنسان ككل،
فهو يشمل جميع ابناء مجتمعه وغير مجتمعه ،بل افراد
اإلنسانية قاطبة ،ويتجه نحو الفرد ل نحو كيان مجرد مثالي
هو المجتمع ،فهذه هي الواقعية .اما صفة اللتزامية فهي
التزام المتصوف باإلصالح حسب شرائط اإلصالح التانيسي
الذي يخلص الفراد من الفات لعلمه ان اإلصالح امانة فال
يكون لنفسه فيها حظ ،لنه انشغل عن حاله بحال إصالح
غيره ،لذا يتعجب طه ممن ينسب للمتصوف التقاعس
والقعود عن اإلصالح وهو يتولى اجل وظيفة وهي التقرب إلى
هللا وسواء قام بوظيفة اإلصالح ام استغنى عنها فإن حاله في
حد ذاتها دعوة لإلصالح ،لنه مصدر تاثير في بيئته اك ثر من
اي قول.

وبما ان العكس قائم فهذا دليل على ان اهل الذوق
او اهل العقل المؤيد لم ياخذوا فضائل العقل المجرد لن
الك ثير من الصوفية يقبل على العمل وما حصل العلمي
الشرعي ،فاي عقالنية تسلحوا بها وما بلغوه بعملهم دون
علمهم من الزيغ والضالل لهو خير دليل على ذلك دون
الحاجة لمزيد من المثلة فواقع الحال يك في عن السؤال .ولو
انبنت الصوفية على تدرجها في العقل المجرد ثم العقل
المسدد لما احتاجت إلى عقلها المؤيد يبتدع من الدين ما
ليس فيه.
 - 4 - 1-3 -2دعوى ترك الكسب :يفترض طه عبد
الرحمن حتى لو ان الذاكر ترك الكسب فقد اشتغل بما هو
اعظم واهم كالقيام بالعلم والختصاص في التربية ،وهو
بهذه الحال مثله مثل غيره ممن يتفرغون لعلم من العلوم،
لنه مقبل على تحمل اعباء التربية على المنهج الشرعي.
وعليه فإن الستغراق في العمل يجعل وصف المشتغل باهلل
تسديديا مما يجلب له التك فل اإللهي ومحبته ،فتزداد
إنتاجيته وتك ثر منفعته ،فيزدادا تقربا إلى هللا  ،فكسب
المتصوف يتصف بدوام اإلنتاجية والتسديد والتاييد ،ل
بالبطالة كما يتصور بعضهم ،بل كسبه هو تصرف إنتاجي
بقصد التقرب( .طه )2009 ،وعليه فإن الصوفي على هذا
النحو من التصور الفتراضي في كل احواله في حالة كسب
سواء طلبه ام تركه ،وهي حالة الشتغال باهلل والتقرب إليه
لتزداد منفعته فينفع غيره.

ما اهمية إصالح منقطع عن حياة الناس؟ ولو ان
المتصوف انخرط في حياة الناس لما استطاع ان يحفظ
الصالح لنفسه حتى يحفظه لغيره ،لن قيمة التجربة
التخليقية ان تمتحن في واقع الحياة لتترك اثرها في كل
المجالت (اجتماعية ،سياسية ،ثقافية ،اقتصادية،)...اما ان
يعتزل حياتهم ثم يامل ان يربي افرادا يمكنهم ان يثبتوا على
قيمهم ويقيموا فيها شرع هللا ،فهذا بال شك غير ممكن فمثلما
نفى طه عبد الرحمن عن اصحاب العقل المجرد والمسدد
إدراك معاني التجربة عند العقل المؤيد لنهم لم يمارسوها ،
فكذلك المتصوف ل يستطيع ان يكون فاعال بإصالحه لنه
لم يعايش حياة الناس بل هو في عالمه الخاص .و "لو فهم
معنى التعبد؛ لم يقتصر على الصالة والصوم ،فرب ماش في
حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة(".ابن
الجوزي ،1997،ص)380

لقد اسس طه عبد الرحمن حجته على افتراض ل على
الحقيقة التي يؤكد واقعها ترك المتصوف للكسب لنه يقطع
الطريق عنه في الشتغال باهلل والتقرب إليه ،وهذا جزء من
معتقده ،وليس لنه سيتفرغ لتربية غيره وإصالحه لنه قد ل
يفعل ذلك اساسا ،اما ادعاء انه يقوم بالتربية على المنهج
الشرعي فهذا ايضا خالف الحقيقة والواقع لن سنة النبياء
عليهم الصالة والسالم والسلف الصالح رضوان هللا عنهم؛
هي اللتزام بالكسب ل تركه ومع ذلك عرفوا هللا حق معرفته
فاستطاعوا ان يوفقوا بين معاشهم وكسبهم وبين وظيفة
الدعوة واإلصالح ،وما ترك الكسب في الشرع فضيلة حتى
يقبلوا عليه ،والسير على نهج دمحم ملسو هيلع هللا ىلص احق ان يتبع .
 - 5-1- 3 -2دعوى ترك ا إالصالح :يعتبر طه ان
مفهوم اإلصالح كما سار عليه العقل المسدد مرتبط بالسياسة
في إيجاد حلول للمشاكل الجتماعية ،فاعتبره افة في حقه
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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ومعرفته  ،يحسبها طه عبد الرحمن غير مضرة بالتواصل ول
هي مخلة بالتعاقل( .طه )2009 ،ولكن اي معرفة يختص بها
العقل المؤيد (الصوفي) ومجال تخصصه تزكية النفس ل
غير؟ فهل كان المتصوفة علماء نظر او دين في اي تخصص
كان؟ حتى ينظر إليهم بوفاء هذا الشرط .إضافة إلى هذا فإن
ممارسة الفقهاء والسلفية التي يمثلها العقل المسدد اثبتت
استفاءها لهذا الشرط وحكم طه عبد الرحمن عليها ليس
قطعيا بدليل من واقع حالها بل ظنا بما يمكن حدوثه.

 - 3شروط كمال العقل
انطلق طه عبد الرحمن من مقدمة كمال العقل
المؤيد التي مفادها ":ان العقل المؤيد ل تظهر كمالته في
الممارسة العقالنية اإلسالمية بقدر ما تظهر في الممارسة
الصوفية( ".طه)2009 ،بمعنى ان الممارسة الصوفية هي
الوحيدة التي تمثل نموذج العقل المؤيد لالسباب السالفة
الذكر.
يعمل العقل المؤيد على تكميل الحقيقة العقلية عند
اإلنسان التي يعتبرها طه عبد الرحمن غير مك تملة مع العقل
المجرد والمسدد بسبب الفات التي لحقتهما ،والعقل المؤيد
هو القادر على اتقاء هذه الفات الخلقية :كالتظاهر والتقليد
والفات العلمية كالتجريد والتسييس عن طريق التوسل
بالتجربة الحية التي تتحقق من خاللها صفات العينية
والعبدية .فكمال العقل المؤيد ل يتحقق فقط لكونه استطاع
ان يحمي نفسه من افات العقلين ،بل لنه تحقق بشروط
كمال العقل ،والتي يظن طه عبد الرحمن انها متحققة فقط
في الممارسة الصوفية ،لنها اتخذت التجربة الحية سبيال
إلقامة العمل ،وهذه الشروط وهي :اقتران العلم بالعمل -
اقتران المعرفة العلمية بالمعرفة الغيبية -وسالمة الزيادات.

 -2 -3اقتران المعرفة العلمية بالمعرفة الغيبية
وذلك بربط موضوع العلم والمعرفة بمعرفة المولى عز وجل
لن معرفة قوانين العلوم ما هو إل تجلي لقدرة هللا ومظهر
صنعه ،وبالتالي وجب ان تكون سببا في التقرب منه .غير ان
الذين اقتصروا على العقل المجرد في المعرفة لم يزدادوا إل
إعراضا عن هللا ومنازعته في شرعه ،بحجة الموضوعية
العلمية او استقاللية المعرفة العلمية ،او بدعوى تعذر
المعرفة الغيبة ،فحرموا من سبل الهداية والنتفاع بعلمهم.
اما العقل المسدد فإنه يقصر مبدا ربط العلم بمعرفة هللا على
مجال العلوم النقلية دون العلوم العقلية ،إذ يعتبر الولى إما
موصلة إلى هللا او معينة على اسباب السلوك الموصل إلى
هذه المعرفة ،اما الثانية فال يوجد إجماع على ضرورة التزامها
بهذا المبدا( .طه )2009 ،وهذا ما يعترض عليه طه عبد
الرحمن لنه يرى ضرورة ان تكون العلوم نقلية كانت او عقلية
خادمة للحقيقة الغيبية لنها هي المقصود الصلي ،وإل فهي
ليست من العلوم النافعة ،وعلى الباحث المسلم ان يخرج
معارفه ونتائجه العلمية على مقتضى دللة هذه الحقيقة
العلمية حتى ل يحرم التسديد اإللهي بإسقاط جانب الوحي
وجانب العمل الشرعي منه.

 -1-3اقتران العلم بالعمل
لبد لكل معرفة عقلية ان تنتقل إلى مستوى التخلق
السلوكي ،حتى لو كانت علما نظريا او اليا كاللغة والمنطق
والحساب ،لن التخلق سبب في نفوذ المعاني والقيم إليها
،بحيث يقيها مساوئ التنظير المجرد( .طه)2009 ،ذلك ان
العقل المجرد ل يؤمن اساسا بضرورة هذا القتران وهذا حال
المعاصرين في تفكيرهم ودراستهم للتراث ونقده ،باليات
العقالنية النظرية المجردة في الوقت الذي بني اساسا باليات
العقالنية العملية ،مما افضى إلى قطع الصالت بين اقسام
هذا التراث والتعامل معه بانتقائية( .طه )2012 ،فكانت
النتائج التي توصلوا إليها ابعد ما تكون عن الفائدة  ،كما
سبق وان اشرنا إلى ذلك مع الجابري .اما العقل المسدد وإن
كان يستوفي هذا الشرط فإنه ل يؤمن عليه دوام التصاف به.
ليثبت وفاء العقل المؤيد بهذا الشرط من خالل
التجربة الصوفية التي التزمت بهذا المبدا فيما يعرف
با(اجتماع المقال والحال) ،إذ ان الصوفي في حال تتزايد
في الترقي بتزايد العمل تسمح له بتصحيح فهمه والستمرار
على حمل عبارته بمعان متفاوتة تختلف باختالف حاله
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

يتجلى تحقق العقل المؤيد بهذا الشرط في المبدا
الصوفي القائل ب(رؤية هللا في كل شيء)لن علم الصوفي
بالموجودات ينقله إلى العلم بموجدها ،كما ان العلم
بالموجد يفتح له الفق على العلم بالموجودات ،فهو عمل
متبادل ل ينفصل عن بعضه( .طه )2009 ،فالصوفي ل
يصل بين المعرفتين(المعرفة العلمية ومعرفة هللا) كانهما
امرين مستقلين كما هو شان العقل المجرد وإنما معرفته
بالشيء ل تفارق معرفة ذاته المرتبطة اساسا بمعرفته بربه،
وهذه المعرفة هي تحقق كامل بالتبعية هلل لنها تدفعه لجعل
كل مدركاته سبيال لتحققه بالعبدية ( .طه )2009 ،تحقق
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هذا الشرط في الصوفية لن معرفتهم اساسا ل تتجاوز حدود
المعرفة الغيبية ،اما اهل العقل المسدد فاغلبهم يربطون
المعرفة العلمية بالمعرفة الغيبية دليل ذلك إدراكهم لإلعجاز
العلمي في القران الكريم .وحتى وإن لم يحصل بينهم إجماع
فيما يتعلق بالعلوم العقلية كما يزعم طه فال يعني ان الشرط
لم يتحقق في العقل المسدد لن اإلجماع ليس شرطا في
تحققه.

وابتدعوا طرقا من التقرب ما سنها نبي الهداية صلى هللا عليه
وسلم ول اتى بها صحابته رضوان هللا عنهم وهم احسن
الخلق عبادة هلل،لذا ما كانت لتزيد بعضهم معرفة باهلل بل
زادتهم جهال ،إذ انها بلغت عند بعضهم ان اسقطها عن
نفسه لنه قد تحقق مراده(.ابن الجوزي )2003،مستدل
ۡ
ۡ
َ ۡ
ٱع ُب ۡد َر ذب َك َح ذ ََّٰت يَأت َِي َك ٱۡلَق ُِي [﴾ ٩٩سورة
بالية الكريمة ﴿ و
الحجر ]99،وبعضهم الخر بلغ به الحال درجة التاله يبوح
بعبارات استحل بها دمه كابن عربي وابن الفارض ..،وغيرهم.
(ابن تيمية)1976،
خالصة القول في هذا الشرط انه ل يتحقق إل
بموافقة ما جاء به الشرع ،لذا فإن العقل المؤيد هو اك ثر
العقول إخالل بهذا الشرط لن اصحابه عولوا على ك ثرة
العمل ل على مدى موافقتها للشرع واعتمدوا الظن بادعائهم
بلوغ مقامات ادركوا بها اليقين وحقيقة العبودية فاظهروا من
اقوالهم وافعالهم ما خالف الشرع بما ليس له تاويل إل
الخروج عنه.
بناء على ما تقدم فإن العقل المؤيد لم يستوف جميع
شروط كمال العقل بل العقل المسدد هو الحق باستفائها
من غيره لنه يجمع بين العلم والعمل ول يقطع الصلة بين
موضوع الحقيقة العلمية ومعرفة المولى عز وجل ،لن القران
اساسا يوجه العقل لتدبر في الكون حتى تتجلى له قدرة هللا
ويعرف عظمة ربه وهو اشد التزاما بشريعة اإلسالم ،كما انه
اقرب العقول في سالمة الزيادات واتساع معرفته لنه اتساعه
في حدود الشرع ويقينه ل اتساع الظن بال حدود كما هو
الشان مع العقل المؤيد (التصوف) وخير مثال في الممارسة
الفقهية فقهاء المة الربعة خاصة فقد تحقق حالهم بكل هذه
الصفات ،فهم احق بصفة كمال العقل وكان علمهم نافعا ل
يستغنى عنه في إقامة الدين  ،مع ان العقل ل كماله لقوله
َ
َٓ
ََۡ َُ َ َ َ
ٱلر ُ
وح ُقل ُّ
ُّ
ََما
وح م ِۡن أ ۡم ِر َر ِّب و
تعالى ﴿ ويسلونك ع ِن ٱلر ِ ِ
ُ
ۡ ۡ ذ
ٗ
أوت ِيتُم م َِن ٱلعِل ِم إَِل قَل ِيٗل [﴾ ٨٥سورة السراء ]85،لكن طه
عبد الرحمن من خالل طرحه يبدو انه لم يرجع إلى الممارسة
اإلسالمية بكل اطيافها ليبحث فيها عن حقيقة العقل الكامل
وإنما اتخذ من صوفيته نموذجا ومن معاصريه التجريديين
واهل العقل المسدد ليبنى نموذج العقل الكامل فاستاثر به
دون سواهم ،مع ان صوفيته تختلف عن الصوفية في حقيقة
وجودها ،ولو انه عاد حقيقة إلى الممارسة اإلسالمية لكانت
نتائجه خالف ما وصل إليه .

 – 3-3سالمة الزيادات  :شرط في اتساع الممارسة
العقلية لن المعرفة العقلية الكاملة هي المعرفة التي ل يخشى
عليها من الزيادة من دون ان تحيد عن جادة المقصود او
تسيء إلى المتقرب  ،فكلما كانت الزيادة قائمة على الجتهاد
في العمل والتحقق به زادت العامل بها تقربا إلى هللا ورسوخا
في معرفته ،وبهذا يتحقق النفع للذات وللغير( .طه)2009 ،
لكن اهل العقل المجرد وإن ادعوا لنفسهم الستزادة التي
حققت لهم السعادة ولغيرهم النفع ،فإن واقع الحال يكذب
ذلك لما تعانيه اإلنسانية من الثار السلبية كاستعمال اسلحة
الدمار الشامل وتلويث البيئة وغيرها ،اما اهل العقل المسدد
فالفة تدخل عليهم ما بقيت اعمالهم قائمة بالجوارح وحدها
من دون ان تترك اثرها على الجوانح .
والصوفية وحدها من تحققت باتساع المعرفة لسالمة
الزيادة من خالل تحققها بمبدا (التقرب بالنوافل) لنه يفتح
باب الوصول إلى هللا والحصول على محبته فيتولى المولى عز
وجل عبده في جميع احواله حتى ل يرى شيائ إل ويرى الحق
فيه ول يعرف شيائ إل ويعرفه به .ومنه يتبين مدى حرمان من
يترك النوافل بحجة انها ليست شرطا في تحقيق الستقامة او
من يستخف بها بدعوى الشتغال بما هو اهم ،وكان التقرب
إلى هللا ليس اعجل المتطلبات إلى هللا ( .طه)2009 ،
إن هذا الشرط في كمال العقل ل يمكن إثباته لي
عقل من العقول لن سالمة الزيادة علمها عند هللا ل عند
خلقه ،وإن الحكم بسالمتها قائم ما لم تخرج صاحبها عن
شرع هللا كما جاء في ك تابه وسنة نبيه وكان على طه عبد
الرحمن ان يقيده بهذا الشرط ،او يجعل شرط موافقة العمل
ونتائجه للشرع من شروط كمال العقل لن تحقق شرط
اتساع الممارسة العقلية بالستزادة في العمل غير مضمون
لحد.
وواقع الممارسة الصوفية خير دليل على ذلك فمع
ك ثرة التقرب بالنوافل لدرجة تكلف اصحابها اك ثر مما يطيقون
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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السالفة الذكر في ممارسة حية يمكن الخذ عنها ،متمثلة في
التسلف العملي القائم على النظر العملي الحي الذي تمثله
التجربة لنها قد تضمنت طبقات التجربة والمعرفة عبر الزمن
فهي انسب وسيلة لتحصيل القدرة على استخراج مضامين
النصوص الصلية وبهذا يصبح المتصوف اقدر من غيره في
فهم النصوص الشرعية حسب طه عبد الرحمن ،إذ يرى ان
حقيقة التسلف ليس في رجوعنا إلى النصوص اإلسالمية  ،بل
في رجوعها هي إلينا عن طريق النموذج الذي تمثله التجربة
الصوفية .
مع ان الصوفية كل ما اهتمت به هو تزكية النفس اما
الذين تولوا فهم النصوص الشرعية من اجل تحيينها حسب
الواقع ومستجدات العصر هم الفقهاء ،والناس في اشد
الحاجة إليهم من الصوفية ول ينفع علم الصوفي وهو في عزلة
عن واقعه .بل ان ابن عقيل يعتبر المتكلمين خير من
الصوفية لنهم قد يزيلون الشك والصوفية يوهمون التشبيه،
فإن ادعوا ان اصحاب الحديث قد اخذوا علمهم ميتا عن
ميت ،فقد طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع( .ابن
الجوزي )2003،لن النموذج الذي يدعي له طه عبد الرحمن
الكمال في فهم الشرع ،فيخصه وحده بمهمة التخليق ل
تامن سالمة زيادته وإنما سالمتها متوقفة على موافقة الشرع،
والصوفية ل يخلو حالها من مخالفة للشرع ،ولقد بين العلماء
اخطاءهم بالدليل والحجة الشرعية والعقلية والواقعية.
فالتسلف العملي (النموذج) هو نظر في سلوك
الوائل من الصحابة الذين هم بدورهم نظروا إلى سلوك النبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،وهكذا كل طبقة تاخذ عن الخرى .لن غياب النموذج
الحي لالقتداء به والتعلم عنه سيجعل من الفرد نفسه
نموذجا ولم يبلغ مبلغ النموذج بعد ،فيحصل البتداع
بسبب ترك التوجه إلى النموذج( .طه )2009 ،لكن ما ينبغي
التساؤل عنه كيف تم تحريف النموذج ؟ فلئن كان النحراف
في فهم النص لبد كائن لن النص ل يشرح كيفية العمل،
فكيف دخل النحراف على العمل وهو متواتر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
حسب ما يعتقد طه عبد الرحمن؟ فنهج النبي صالة ربي
وسالمه عليه خالف ما هو عند المتصوف ولشدة هذا التباين
انتقدت الصوفية ،كما نجد ذلك في ك تابات ابن الجوزي
حيث يصفهم في قوله ":منهم من تصدر ،وصنف ،فاقتدى
به الجاهلون في هذه الطريقة ،وكانوا كعمي اتبعوا اعمى ،ولو
انهم تلمحوا لالمر الول الذي كان عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
والصحابة رضي هللا عنهم؛ لما زلوا"( .ابن الجوزي،1997،

 - 4التصوف وتجديد العقل
ربما كان على طه عبد الرحمن ان ل يسمي ك تابه
(العمل الديني وتجديد العقل) بل كان عليه بكل بساطة ان
يسميه (التصوف وتجديد العقل) لن مدار ك تابه قد تاسس
للدفاع عن التصوف عن طريق منطق الفلسفة او كما قال
بعض الباحثين تقديم سند فلسفي حديث للتصوف ،جعل
اعلى المراتب للتراتب الفكري هو النموذج الصوفي (العقل
المؤيد) ،ودونه في المنزلة النموذج الفقهي السلفي (العقل
المس دد) ،واما احط المنازل فه و النموذج العقالني(العق ل
المج رد)( .السكران)2014 ،
وقد يرجع السبب في هذا الدفاع المستميت عن
الصوفية إلى تصوفه بالدرجة الولى ،لذلك فهو ل يرى طريقا
لكمال العقل إل في التصوف ،لذلك يهب الكمال للعقل
المؤيد (التصوف) لنه شعر بكماله في نفسه فهو في الحقيقة
يصف لنا تجربته الصوفية في نسختها المثالية فبنى نسق
تراتبية العقل كما اعتقد هو انه قد تحقق به ،اما واقع
الممارسة الصوفية فيختلف ك ثيرا عما اورده في ك تابه ،فلو
كان بالفعل ينطلق من الممارسة اإلسالمية بمختلف اطيافها
النظرية والسلفية والصوفية لهتدى إلى نسق اخر غير هذا
الذي يدافع عنه او على القل ما كان ليختار الصوفية نموذجا
للعقل المؤيد .وبهذا يكون طه عبد الرحمن قد ابتعد ك ثيرا
عن مراده من تاسيس سند فكري لليقظة الدينية وإنما انتصر
لعقل لن يغير في واقع حالها شيائ ولو كان بمقدوره فعل
ذلك لكان ظاهرا للعيان ول يرتاب فيه اإلنسان واثبته الواقع
بالبرهان.
اضاف منطق طه عبد الرحمن للتجربة الصوفية
مفاهيم جديدة اسعفته في بناء نسقه حول مراتب العقل،
فاصبحت التجربة الصوفية عنده هي النموذج الذي يحقق
التسلف العملي ويقوم بوظيفة التخليق ،لن العودة إلى
النصوص فقط لالخذ منها غير قادرة على تحقيق ذلك
وعواقبه غير محمودة  ،ما لم يوجد النموذج الذي يجسد
معاني النص ،ويعود ذلك إلى حقائق ثالث مانعة وهي:
الحقيقة التاريخية متمثلة في بعد النص عن زمنه ،الحقيقة
اللغوية التي تفتح باب التاويل نتيجة هذا البعد ،والحقيقة
الدينية ان اعلى المراتب في التقرب إلى هللا ما كان اك ثر
رسوخا في العمل( .طه )2009 ،وعليه ل يمكن تحصيل فهم
حقيقي للنصوص في غياب النموذج الذي يطوي الحقائق
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ص .)67فالحق بالقتداء هو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،ول ينبغي لعاقل ان
يقلد ،فالمقلد اعمى كما وصفه ابن الجوزي.
والنموذج في حقيقته قائم على تقليد المريد لشيخه
ياتمر بامره في كل احواله لذلك بالفعل هو اعمى ينتظر من
شيخه ان يسير به في طريق الهداية ،لقد صاغ طه عبد
الرحمن طريقة الصوفية في التزكية في قالب النموذج الذي
اسسه بمنطق العقل المجرد ل بمنطق الشرع ،وإل فإن دين
هللا بي ٌن في ك تابه وسنة نبيه .وإذا لم يجد المسلم هذا
النموذج فهل يعني انه محروم من الوصول إلى هللا على وجه
الحقيقة ولن يصل إلى محبة هللا ولن ينال محبته؟ وهل
تحصيل المحبة مقيد بالنموذج في دين هللا؟
لم يك تف طه عبد الرحمن ان صاغ التجربة الصوفية
في صورة النموذج بل إنه يبرر لغة الصوفي في تبليغ تجربته
بطريق اإلشارة على انها النسب لتبليغ النموذج ،لنها اوفى
بغرض النموذج في التبليغ لما لها من الوصاف التبليغية
تقابل ما عند النموذج من الوصاف التخليقية ،فإذا كان
النموذج حقيقة مشخصة ،فكذلك اإلشارة تعبير مشخص،
ول يتحقق هذا عن طريق العبارة  ،بسبب إدراك المعنى
دون تحققه في القلب ،فضال عن الجهل بكيفية العمل به ول
تنفع إل المحاكاة( .طه )2009 ،إضافة إلى ذلك فإن اإلشارة
تزيد القرب بين المتخاطبين لنها تدل على تقاسمهم لتجربة
مشتركة لها خصوصيتها في تبادل الفهم بينهم ،مما يولد
لديهم الرضا( .طه )2009 ،يبدو حسب دفاع طه عن توظيف
اإلشارة عند الصوفي لدرجة تصبح منطق تواصل طبيعي ان
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه قد فاتهم علم عظيم هو علم اإلشارة  ،وان
النبي على اعتباره النموذج الول لعبادة هللا ومحبته لم يهتد
لهمية اإلشارة في تبليغ نموذجه .وهنا يتبين ان منطق
العقل المجرد هو الذي يعلل اتخاذ النموذج طريق اإلشارة
في التبليغ ،وليس طبيعة الدين ول خصوصية مهمة التخليق
ول ان الشرع يقر بذلك ،وما كان اسلوب القران كله إشارة
حتى يقتدى به بل إنه بيان للناس.
ولن العقل المؤيد وحده من تحققت فيه صفة
النموذج حسب ظن طه عبد الرحمن فهو احق بمهمة
التخليق ،وغيره مغتصب لهذه الوظيفة لذلك تدخل عليه
الفة إذ يمارس هذا الحق ولم يبلغ مبلغ النموذج ،وعليه فإن
العقل المؤيد هو مناط التكليف التخليقي لنه ملزم بعد بلوغه
مرتبة النموذج ان يقبل على الغير حتى يعلمهم التقرب إلى
هللا ( .طه )2009 ،لينال الترقي في مراتب القرب والتاييد اما
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

إذا ترك هذا الواجب سيتعرض للتدني والتراجع في هذه
المرتبة .وعليه فقد خص العقل المؤيد بوظيفة التخليق قصرا
لنه يسال عنها سؤال المكلف ،معتبرا تولي العقل المجرد
والمسدد لهذه الوظيفة من باب الغتصاب .لن فعلهما
تصرف بغير حق مع عدم تحصيل الستعداد الخاص بهذه
المهمة.
لذا كانت نتائج هذا الغتصاب مختلفة باختالف
العقول ادت بالنسبة للعقل المجرد نتيجتين هما :التعالي
اإللحادي بسبب غلو العقل المجرد في اعتماد وسائله
البرهانية المستمدة من التجريد ،وبالتالي يستغني كليه عن
قيمة العمل الشرعي حتى لو كان مجرد اعتقاد من دون
عمل ،وعليه فال يؤمن عليه ان يصرح بوجهه اإللحادي.
والتانيس اإللحادي فيدعي فيه صاحب العقل المجرد ان
وسائله سلطانية تستمد مشروعيتها من سياسة الحوال
المادية لإلنسان ،مستغنيا عن المعاني الروحية المستمدة
من العمل الشرعي ،معتقدا انها كافية للقيام بغرض
التخليق ،بحيث ينسب إليها نوع من التانيس يقطع صلته
بهذه المعاني ( .طه )2009 ،إن صفة اإللحاد وما تحمله من
معنى يعرفه العام والخاص قد يكون بعيدا عن واقع الممارسة
اإلسالمية جملة وتفصيال لن طه يؤسس لمراتب العقول في
ظل هذه الممارسة التي يدين جميع اهلها بدين التوحيد
اإلسالم ،وهي قائمة على الحتمال والشك ل اليقين .فكيف
للصوفي طه ان يصف غيره بصفة دالة على صفة التشدد
التي جعلها افة العقل المسدد حين يغتصب مهمة التخليق ،
والمبدا عنده ان الصوفية ابعد في تك فير الناس من السلفية .
اما النتائج السلبية لغتصاب العقل المسدد لوظيفة
التخليق فهي التشدد والتحجر؛ (طه )2009 ،يحدث
التشدد عندما ينزل بدرجة التاثير بواسطة المقال والحال معا
إلى درجة المقال الذي ل يلبث ان ينطبع بالقسوة والتعنيف
لن وسائله الوعظية قائمة على تسديد العمل ،وبالتالي فقد
ينصرف عنها اثار التجربة العملية الحية .اما التحجر فيحدث
نتيجة اعتقاده بان وسائله الوعظية تتوقف عند حدود ظاهر
النصوص دون الحاجة في الخوض في معانيها الدالة على
اخالق النفس واسرار القلب ،لنه ل يمكن مراقبتها ،وبالتالي
فهو يقطع وجه النتفاع بالمعاني الباطنية ،وحينها يحرم ما
يبعث على تجديد خطابه والجتهاد في النصوص ،فيتوقف
عند حدود ظاهرها .إن وسائل العقل المسدد وإن بدا انها
تتوقف عند ظاهر النص فإنها ل تقطع النتفاع بالمعاني
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المسدد(الممارسة الفقهية والسلفية)والمؤيد( التصوف)-
بموضوعية بينت ايجابيات كل عقل في بناء هذه اليقظة
وكيف يجب إصالح بعض سلبياتها ،بل استعان بالحجج
المنطقية والواقعية إلدخال الفة على العقل المجرد والعقل
المسدد ليتغاضى عن العقل المؤيد ويعمل على بناء كماله
على ما تدخله من افات الواقع ايضا يثبتها وادبيات التصوف
تحفل بها كما سبقت اإلشارة له .ومع ذلك يتغاضى عن كل
ذلك بمغالطة التعميم التي البست الصوفية ثوب العقل
الكامل وسعى بكل ما اسعفه منطق ترتيب النسق الذي اراد
ان يبنيه للعقل في الممارسة اإلسالمية فراح يحجم عمل
المنظرين من علماء اإلسالم فاختار مسالة ال لوهية واسماء
هللا الحسنى ليثبت بها حدود العقل المجرد الذي تمثله هذه
الممارسة ،وقصور العقل المسدد في التصاف بها ووحده
العقل المؤيد من وصل إلى حقيقة الذات اإللهية.
ولكن السؤال المطروح ،إن كان بالفعل قد استطاع
طه ان يجدد العقل بما افترضه من مراتب جعل اكملها
العقل المؤيد (التصوف) ،فهل بعمله هذا هو بالفعل يؤسس
ليقظة دينية يمكن ان يستفيد منها العمل الديني؟
لقد استطاع طه عبد الرحمن ان يدافع عن التصوف
ويجعله عقال سماه العقل المؤيد ولول ذاتية طرحه كونه
صوفيا لما كان سيختار غير العقل المسدد لنه هو الذي نشر
هذا الدين باخالقه ،وعدل بين الناس بقيمه ،فال السياسة
افسدته ول التجريد ضيعه لن قيم العمل تحفظه وكل الفات
التي حاول طه ان يلحقها به قائمة على الظن فيقول( ل يؤمن
عليه التعثر) ويثبت باليقين للعقل المؤيد سالمته لنه تحقق
بالتجربة مع ان الواقع يثبت خالف ذلك وهي غير مانعة من
دخول الفة عليه  ،لذا كان عليه ان يتبع الدليل ،ل ان
.
يتبع طريقا ويتطلب دليلها(ابن الجوزي)1997،
وعليه فإن استفادة اليقظة الدينية مما قدمه في
تراتبية العقل لن تكون بالشكل الذي طمح فيه إل إذا اعتبرنا
العقل المسدد هو افضل العقول حتى ل نقول اكملها ،لنه ل
كمال للعقل إل بمقارنته مع غيره اما على وجه الحقيقة كل
العقول قاصرة في إدراك الحقيقة اإللهية ،لذا جاء قول الحق
َ ذُ ْ ذَ َ ۡ ََ ُۡ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُ ْ
تبارك وتعالى ﴿:فٱتقوا ٱلل ما ٱستطعتم وٱسمعوا وأطِيعوا

الباطنية بل إنها هي ايضا تخوض في معاني الدالة على اخالق
النفس واسرار القلب مثال ذلك ابن الجوزي في وعظه وفي
ك تاباته  ،اما تحويل خطابهم إلى الغلظة والقسوة فغير
صحيح لنهم اشد التزاما بمعاني القران الكريم الصريح في
ۡ
َ َ
ۡ ُ َ َٰ َ
ٱَل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظةِ ۡ َ
ٱَل َسنَةِ
يل ربِك ب ِ
اوامره ﴿ ٱدع إ َِل سب ِ ِ

َ ُ َ َۡ
َ ذ
ذ
ِه أ َ ۡ
َو َ
جَٰدِل ۡ ُهم ب ِٱلذَّت ِ َ
ح َس ُنۚ إِن َر ذبك ه َو أعل ُم ب ِ َمن ضل َعن
ِ
َ َ ۡ
َسبِيلِهِۦ َو ُه َو أ ۡعل ُم ب ِٱل ُم ۡه َتد َِين [﴾ ١٢٥سورةالنحل ]125،كما ان

وسائل الوعظ عندهم تتراوح بين الترغيب والترهيب وهو
نهج القران الكريم  ،فكيف لطه ان يعترض على هذا النحو
ليصف العقل المسدد بالتشدد والتحجر .
في الوقت الذي ل يامن على العقل المسدد ميله
للتشدد والتعنيف في الوعظ ،لم يشكك في وسائل العقل
المؤيد ،مع انها اساسا قد بنيت على التشدد وإنما يتحدث
عنها بمفهوم شمولي يتغاضى فيه عن حقيقتها التي يحفظها
التاريخ ول يزال الواقع شاهدا عليها ،لن ما يفرضه شيخ
الطريقة الصوفية الذي اصبح نموذج التخليق في اتباعه حتى
يرتقي بهم لمستوى ما وصل إليه هو عين التشدد والتنطع إذ
يلزمهم باذكار وصيام وانقطاع عن الناس وخدمة له ( .ظهير،
)2005وليس كل الناس تقوى على هذا ،ول كان طريق
المشقة هو نهج النبوة ،ول القران الكريم نص على ذلك بل
َ ذُ ْ ذَ َ ۡ ََ ُۡۡ َ ۡ َُ ْ
كل يعمل على قدر طاقته ﴿ فٱتقوا ٱلل ما ٱستطعتم وٱسمعوا

َ ُ َۡ
ََ ُ ْ ََ ُ ْ َ ۡٗ َ ُ
َُ َ َ
ُ َ
سهِۦ فأ ْو َٰٓلئِك
وأطِيعوا وأنفِقوا خ
ريا ِۡلنفسِك ۡمَۗ َومن يُوق ش ذح نف ِ
ُ ُ ُۡ ۡ ُ َ
ون [﴾ ١٦سورة التغابن.]16،
هم ٱلمفل ِح

بناء على ما تقدم فإن ما وعد به طه عبد الرحمن في
مقدمة ك تابه لم يتحقق لنه اخفق في بناء يقظة دينية تستند
إلى فكر يلتزم بشروط المناهج العقلية ،وبالتنظير العلمي
المحكم وبالتبصر الفلسفي ،ذلك انه جانب الموضوعية بل
والمنطق في مواضع ك ثيرة من طرحه نذكر بعضها:
لقد انطلق طه في بناء تراتبية العقول من مقدمتين
لكل عقل ،سلم بها ثم انطلق يثبت صحة اعتقاده ،تارة
بادلة منطقية واخرى واقعية وقلما كان يرجع إلى القران
الكريم والحاديث النبوية الشريفة والتي يختار لها مكان
الهامش من ك تابه ،لتدعم قوله ل لتكون المبدا الساسي في
بناء استدلله ،وعلى هذا ما اهمية بناء نسق منطقي لليقظة
الدينية دون الرجوع إلى مبادئ هذا الدين؟ بل اتخذ
الممارسة اإلسالمية بمختلف اتجاهاتها ليبني منها نسقا يدافع
به عن التصوف ل ليقيم او يقوم النتاج الفكري للعقول الثالثة
المجرد(الممارسة اإلسالمية العلمية والنظرية) والعقلجمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

َ ُ َۡ
ََ ُ ْ َ ۡٗ َ ُ
َُ َ َ ُ
ُ
سهِۦ فأ ْو َٰٓلئِك ه ُم
وأنفِقوا خ
ريا ِۡلنفسِك ۡمَۗ َو َمن يُوق ش ذح نف ِ
ُۡۡ ُ َ
ون [﴾١٦سورة التغابن ]16،وهنا تصدق مقولة طه
ٱلمفل ِح

عبد الرحمن في حقيقة المناهج وبحثها عن الحقيقة" :إن
الجهزة النظرية التي نصطنعها للوصف او التحليل او
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يصبح اكمل العقول واقدرها على اإلصالح وتغيير واقع
الحال ،لم يتحقق إل في نسقه الذي بنى عليه تراتبية العقل،
ولكنه في واقع الممارسة اإلسالمية سيظل في موقعه لن
يبرح عنه شبرا ،لنه بعيد عن واقع الحياة ،وعليه ،فما اهمية
السند الفكري والمنطقي لليقظة الدينية إن لم يكن قادرا على
التغيير في حال الناس والمة؟
 لم يستوف العقل المؤيد جميع شروط كمالالعقل ،بل العقل المسدد هو الحق باستفائها منه ،لنه
يجمع بين العلم والعمل ول يقطع الصلة بين موضوع
الحقيقة العلمية ومعرفة المولى عز وجل ،ذلك ان القران
اساسا يوجه العقل للتدبر في الكون حتى تتجلى له قدرة هللا
ويعرف عظمة ربه وهو اشد التزاما بشريعة اإلسالم ،كما انه
اقرب العقول في سالمة الزيادات واتساع معرفته لن اتساعه
في حدود الشرع ويقينه ل اتساع الظن بال حدود كما هو
الشان مع العقل المؤيد (التصوف).

التفسير ليست إل حيال او قل (العابا) نبتدعها لنالحق
ونقارب بها الظاهرة المدروسة ،حتى يقوى سلطاننا عليها؛
ومهما بلغت من الك فاية الوصفية والتفسيرية ،فإن هذه
الجهزة تظل غير مشاركة في وجود الظاهرة ذاتها ،إذ يبقى
دائما في اإلمكان ان نستبدل مكانها اجهزة اخرى ل تقل عنها
إنتاجية إن لم تفقها( ".طه2012 ،؛ ص )50وعليه لم يوفق
طه في مقاربة الممارسة اإلسالمية بمختلف اطيافها
بموضوعية تفضي إلى نتائج إن لم نقل عنها علمية فعلى القل
غير متناقضة مع واقع هذه الممارسة .
خاتمة
 انطلق طه عبد الرحمن في تاسيس تراتبية العقلمن الممارسة اإلسالمية ،فكان العقل المجرد وسيلة
الممارسة اإلسالمية العلمية والنظرية ،والعقل المسدد
وسيلة الممارسة الفقهية والسلفية والعقل المؤيد وسيلة
الصوفية ،وهي انجع الوسائل في القيام بمهمة التخليق ،لذا
كان العقل المؤيد اعقل العقول لنه اهتدى إلى حقيقة
الوجود وهي محبة هللا ،ولجل ذلك استحق صفة الكمال.
 مقاربة طه عبد الرحمن للممارسة اإلسالميةبمختلف اطيافها السالفة الذكر كان إلى الذاتية اقرب منه
للموضوعية ،لن وصفه للعقل المؤيد هو وصف لتجربته
الصوفية ل للتجربة الصوفية كما هي في الممارسة اإلسالمية
لذا تغاضى عن كل الفات التي وقعت فيها ،بل إنه وهو
يبطل الدعاوى التي الصقت بها ،تغافل عن اهم دعوى وهي
مخالفة طريقتهم لشرع هللا في جوانب منها ،مما نتج عنها
بدعا وضالل بلغ الك فر عند بعضهم ،وحتى حججه وادلته في
إبطال دخول الفة على العقل المؤيد كانت مناقضة لواقع
الممارسة الصوفية من جهة ،مستغنية عن الشريعة
اإلسالمية واهم مصادرها الك تاب والسنة من جهة اخرى
وهي الحق بالحتكام إليها إذا كان بالفعل يريد نفع هذه
المة .
 إن محاولة طه عبد الرحمن في زحزحة التصوف منموقع الهامش في الممارسة اإلسالمية إلى موقع المركز حيث

 خالصة القول في مقاربة الممارسة اإلسالمية بايمنهج كان لبد من الرجوع فيها إلى ك تاب هللا وسنة رسوله،
فهي المرجعية الساسية في اية مقاربة ،وإل تصبح المقاربة
مجرد تاويالت ذاتية مصبوغة بادوات ووسائل تدعي العلمية،
وحينها حتما ستكون النتائج مناقضة لمقاصد الدين ،فهذا
طه عبد الرحمن الذي جاء ليبني سندا فكريا باحدث ادوات
التنظير المنطقي والعقلي يصل لنتائج متناقضة ل يصدقها
واقع الممارسة اإلسالمية التي انطلق منها ،ول ينتظر منها
ان تحدث تغييرا لنها ل تقف على متغيرات هذا العصر
ومتطلباته ،وهذا نتيجة استعانته بالعقل المجرد في بناء
تراتبية العقل مع علمه بقصوره ،فان سلم نسق ترابية العقل
في بنائه المنطقي ،فانه لم يسلم من التناقض مع المنطلقات
التي تاسس عليها ،وهي الممارسة اإلسالمية التي لم يحدد
زمنها ول المقصود بها.

قائمة المراجع
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الملخص
 تعد مال من جملة الماالت التي اعقبتها مقولة االنفصال،ليس من الشك ان الواقع الغربي المعاصر اليوم يشهد ازمة قيمية
ْ ، حيث ساد اعتقاد بان العقل الغربي لن يصيب الرفعة وينتهي إلى الحضارة إال بتخليه عن قداسة الدين،عن الدين
ووضع قداسة
 في هذا االرتحال من ازمة الدين إلى دين االزمة يحدد جيل ليبوفتسكي.العقل محلها كمبدا كوني تستند إليه التصورات والسلوكيات
 كمبدا يصدر في صورة فردية ثمLe desir  التي تؤسس رؤيتها للعالم على مقولة الرغبة، دالالت الحداثة الفائ قةGilles Lipovetsky
 ولهذا السبب تعد ثقافة الجمال اليوم، فترتد من اختيار إلى عقيدة راسخة تكون الذات ماثلة ومطواعة لها،يتوسع نحو المجتمع
 وفي هذه الدراسة سنحاول ُمساءلة االنتقال الجوهري الذي فرضته الحداثة الفائ قة،استمرارية للدين وإحدى مالمح العبادة الدينية
. مستندين في ذلك إلى رؤى الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي،من افول المتعالي إلى تاليه الزائل
. ثقافة الجمال، الرغبة، الحداثة الفائ قة، ازمة الدين، ازمة القيم:الكلمات المفاتيح
Résumé
La réalité occidentale contemporaine assiste aujourd'hui sans aucun doute à une crise de valeur, résultat
des résultats qui ont suivi la reparation de la religion, où l'on pensait que l'esprit occidental ne se lèverait et ne
finirait pas avec la civilisation uniquement pour abandonner la sainteté de la religion et faire du caractère sacré
de la raison un principe global fondé sur des perceptions. Et les comportements : dans cette transition de la
crise de religion à la religion de crise, Gilles Lipovetsky définit les signes de la modernité, qui fonde sa vision du
monde en tant que principe de désir individuel, puis se développe dans la société, Pour cette raison La beauté de
la culture d'aujourd'hui de la religion et la continuité est l’une des caractéristiques du culte religieux. Dans cette
étude nous allons essayer de déplacer la responsabilité fondamentale imposée par la haute modernité, de la
disparition du transcendantal à la déification obsolescente, en se fondant sur les visions du philosophe français
Gilles Lipovetsky.

Mots-clés : Crise des valeurs, crise de la religion, l’hyper modernité, désir, culture de la beauté.
Abstract
There is no doubt that the contemporary Western reality today is witnessing a crisis of value which is a
result of the results that followed the separation from religion, where it was believed that the Western mind will
not rise and end to civilization only to abandon the holiness of religion and put the sanctity of reason as a global
principle based on perceptions and behaviors. In this transition from the crisis of religion to the religion of
crisis, Gilles Lipovetsky defines the signs of modernity, which establishes its vision of the world as a principle of
individual desir, and then expands into society, For this reason The beauty today's culture of religion and the
continuity of one of the features of religious worship, and in this study we will try to move the fundamental
accountability imposed by high modernism from the demise of the transcendental to the deification obsolescent,
relying on the visions of the French philosopher Gilles Lipovetsky .

Keywords: Crisis of values, crisis of religion, hypermodernity, desir, culture of beauty.
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لتوسيع معناها بخلق دين يثبت مبادئها ،ويرسخ عبادة
الذات ،إن الدين الجديد الذي تدعمه الحداثة الفائ قة حسب
جيل ليبوفتسكي يقترن بالجنس االنثوي ثم تطور وامتد حتى
اوساط الرجال ،فاإلنسان الغربي في حاجة لتنمية الثقة في
مبدا جديد وتايده لوجود السعادة فيه،وجد في الجمال ضالته
فاضحى الجمال هو الالهوت الجديد الذي يعتقد به ويعتنقه
الك ثير في المجتمعات الغربية الراهنة ،لذا نسعى من خالل
هذه الدراسة إلى وضع الهوت الجمال ضمن المساءلة
المفاهيمية والوقوف على االبعاد المضمرة القابعة في تثبيته
ونشره ،اما إشكالية الدراسة فتتحدد بمايلي :

مقدمة
من المعلوم ان االزمة االخالقية والروحية التي المت
بالمجتمعات الغربية المعاصرة إنما اقترنت باستفحال االزمة
الدينية التي حملت العديد من الماالت ،وجعلت من إبانة
اهمية الدين حتمية مفروضة النه منهاج البشر في تقويم
سلوكياتهم االجتماعية وإثبات فاعليتهم الحضارية ،فإذا ما
رجعنا إلى الفراغ الروحي والطغيان النرجسي الذي يطال الذات
اإلنسانية والذي مرده افول الدين ،تتجلى لنا رسوم االزمة
الدينية التي تتعدى مجرد تبجيل العقل واالنسياق وراء التقدم
الذي يحققه ،بالقدر الذي تعبر فيه عن ثورة ضد التقاليد
الموروثة ،وإعادة االعتبار لالبعاد الدنيوية التي تشترك في
ترسيخ مقولة فصل الدين عن جميع مناحي الحياة.
يتكشف وجه االزمة في االحتدام العنيف بين الثابت
(الدين) وبين المتحول ،بين المتجذر في اعماق النفس
اإلنسانية والزائل ،سيما و ان الغرب تمكن من تجاوز التصور
الالهوتي للعصور الوسطى ،وإنكار المتعالي الذي كان له االثر
في تنظيم الحياة االجتماعية ،وارتد هذا المبدا إلى العلم في
العصر الحديث ،بيد ان اإلنسان الغربي اليوم يفتقر إلى هذا
المبدا ،فاإليمان االقصى بالعلم واالنقياد وراء متطلبات العقل
المادية ادخله في تيهان وسيطرة التقنية ،اين تتبدى ازمة
الثقافة الغربية الراهنة في فقدان المبدا الجوهري الذي يساهم
في تكوين المجتمع وفهم العالم وتفسيره ،حينئذ يتبين
التعارض الذي اقامته العلمانية التي انتهت بإنسان إلى الولوج
في شراك العدمية.

الى اي مدى يمكن عد الهوت الجمال المقدس
الجديد الذي ناشدته مبادئ الحداثة وانتهت اليه مقاصد
مابعد الحداثة وقامت عليه الحداثة الفائقة؟
والجل اإلجابة عن اإلشكالية اسسنا دراستنا على
الفرضيات التالية:
  -الهوت الجمال هو الدين الجديد الذي ارتضاهاإلنسان الغربي اليوم لنفسه الجل تجاوزه الزمة الدين.
  -عودة سؤال الدين في ازمنة الحداثة الفائ قة،وابتداع الهوت يتوافق مع التحول الثقافي الذي تعيشه
المجتمعات الغربية المعاصرة.
ولإلجابة عن التساؤل والتاكد من صحة الفرضيات
انتهجنا في بحثنا المنهج التحليلي بالدرجة االولى ،ذلك ان
القاعدة المنهجية تلزم بان طبيعة الموضوع هي التي تحدد
طبيعة المنهج ،فهو االنسب لبلوغ الهدف واإلجابة عن
تساؤالت اإلشكالية ،غير ان التزامنا بهذا المنهج لم يمنع
احيانا من وجود تداخل واستخدام لبعض المناهج االخرى لما
نجد في ذلك ضروريا ،فنستعين بالمقارنة والنقد.

غير ان االمر لم يلبث عند هذه الحدود فسرعان ما
مضى الغرب في البحث عن قوالب جديدة يعلن لها الطاعة
وفعل العبودية ويمدها بصفة التاليه ،قوالب تؤكد تجذر مقولة
الدين فيه واستحالة اجتثاثه من وجوده ،فسرعان ما اعيد
صياغة مفهوم جديد للدين يعاد اختزاله وفقا لتصورات
متباينة ،إلى مجموعة مركبة من الوسائل وانماط الحياة ،لكن
االمر الجوهري الذي يشكل الدين لم تتك فل به هذه التصورات
النها مؤسسة على الماديات المتجاوزة للروحانيات .لذلك تاتي
إسهامات الفيلسوف وعالم االجتماع الفرنسي جيل
ليبوفتسكي* في استدالله على عودة سؤال الدين من خالل
طرحه لفكرة دين االزمة الذي تحتضنه ازمنة الحداثة الفائقة
والتي يرى انها الوصف الدقيق لراهن الحضارة الغربية
المعاصرة ،الحداثة الفائ قة التي تعد في حد ذاتها ازمة انتهت
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

وتكمن اهمية الموضوع المعالج في البحث والتبصر
بالمضامين التي يحملها الهوت الجمال اليوم في الحضارة
الغربية المعاصرة ،ذلك ان مسالة الجمال من المسائل
الرئيسة ما مكنها من ان تصبح ثقافة تؤسس عليها عديد
المعتقدات والرؤى ،اضف إلى ذلك يعد جيل ليبوفتسكي من
الفالسفة السباقين الذين تحدثوا عن هيمنة وسيطرة ثقافة
الجمال والتوجه لنقدها النها الالهوت الجديد الذي يرتكن
ويسعد بعبادته.
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في محاولتها لتاسيس قطيعة مع الدين عمدت الحداثة
على تثبيت دعائم الفردانية*  L 'individualismeكالية من
اليات فعل العقلنة "فاضحى الفرد الذي يقرر مصيره بنفسه،
بل يضع حياته بيده جاعال من وجوده في المجتمع وسيلة
لتحقيق سعادته الخاصة وازدهار ذاته "( 4الرحمان،2006 ،
صفحة  ،)62إذن غدت الفردانية مبدا تتشكل وفقه العالقات
االجتماعية ،فال يمكن تصور عالقات بروح دينية وإنما اساسها
فردانية مؤطرة بالمتع االنانية والمادية وفي هذا يقر جيل
ليبوفتسكي انه بفضل الفردانية استطاع اإلنسان الغربي
التحرر من سلطة الدين ،والولوج إلى سلطة ذاته التي تنم عن
ازمة واسعة االبعاد "فالفردانية التي ساهمت في إلغاء
اإليديولوجية والصراع الطبقي هي نفسها التي ابتدعت صراع
اإلنسان مع ذاته" )Lipovetsky, 1983, p. 330( 5وبهكذا
يظهر كيف ان الفردانية التي اقترنت بمبادئ الحداثة قد قامت
على الفصل بين العقل والدين ،كما افضت إلى الطغيان
النرجسي؛ ومثلما تتسم الحداثة بالفردانية فإنها ايضا تمثل
اإلطار الذي تنامت فيه العدمية( 6روس ،)2001 ،التي ّ
ترسخ
مقولة افول الدين ،فبعدما كان اإلنسان يحتكم إلى قيم عليا
ُتوقض فيه حماسة القلب ُ
وجراة المقصد ،اضحى ذاتا منغلقة
على المتع فاقدة لشغف االهداف الكبرى.

اما عن االهداف التي نسعى لبلوغها ،والتي تثبت
مشروعية بحثنا هي:
 الكشف عن اهم المبادئ التي يركز عليها الهوتالجمال ،وإبراز الدوافع التي جعلت ليبوفتسكي يوجه النقد
لها.
 إيصال المعاني والدالالت التي يقف عندهاليبوفتسكي في الكشف عن الهوت الجمال.
هذا وبرجوعنا إلى الدراسات السابقة التي تناولت
افكار وفلسفة جيل ليبوفتسكي تعد قليلة ،وهذا راجع إلى
اعتبار ثقافة الجمال والحداثة الفائ قة من الموضوعات الجديدة
والمعاصرة ،إضافة إال ان ليبوفتسكي من الفالسفة
المعاصرين الذين بدات ك تبهم بفضل الترجمة تعرف في
االوساط الفكر العربي ،بيد ان هذا ال يمنع من وجود بعض
من الدراسات التي وقفت عند المكانة التي يحتلها االهتمام
بالجمال والجسد اليوم ،حيث نجد مقال:
الصادق رابح"،ضريبة السعادة :االشهار وتوثين
الجسد" من اهم الدراسات التي اشارت إلى سيطرة الجمال،
حيث حاول المؤلف فيه إبراز نمط الحياة الجديدة ،والثقافة
الراهنة التي تسيطر على الغرب وتجعلهم يوجهوا اهتمامهم
وسعادتهم بالرضى عن الجسد والتركيز على الجمال.

ناخذ في مقاربتنا الزمة الدين في الحداثة الوقوف عند
مقولة الفصل التي ميزت هذه الحقبة والتي اشار إليها طه عبد
الرحمان في قوله ان " عقل الحداثة اختص بكونه يفصل
االشياء عن بعضها البعض طالبا تحليل الكل إلى اجزائه
االخرى او رد المجموع إلى عناصره "( 7الرحمان،2004 ،
صفحة  ، )28ومن ثمة يتبين كيف ان الفصل خاصية اساسية
وجهتها وركزت عليها الحداثة الجل إتمام مبادئها بشكل
عاجل ،فكانت اول عالمة على هذا الفصل ،هو االنفصال عن
الدين كطليعة لتادية انفصال عن االخالق ،فإذا كان العقل
يمضي بضرورة فصل الدين عن العلم كذلك فهو يلزم بانفصال
عن االخالق في الممارسات العلمية ،وهي االزمة التي تبعت
ازمة الدين وتعرف بابحاث البيوايطيقا * ،Bioéthiqueوعليه
فإن الحداثة وجهت اإلنسان المعاصر إلى نقد الدين وإحداث
قطيعة معه وتقديس العقل ،ومتى كان االمر كذلك فقد اضحى
العقل من ضمن االصنام التي انتهى إليها اإلنسان الغربي،
بحيث يمنحها االهتمام والهيمنة على كافة مناحي حياته فمن
موت اإلله إلى تاليه العقل الذي يحقق ويضمن التقدم،لذا

 .1ازمة الدين في النسق الحداثي
رغم المقاصد االمنة التي سعت الحداثة
 *Modernitéإلدراكها جراء نقدها لسلطة الالهوت ونبذها
للدين كلية ،فإنها سارت إلى تقديس العقل والحرية والتعصب
إلنسانية اإلنسان كبديل ترتكن إليه وتعلن به عن التحول
الجذري ،الذي تصبو من خالله إلى تحقيق التقدم والمضي
بإنسان لتشيد حضارة خالية من اي قيود ،ولعل هذا ما
يجعلنا نعد الحداثة انتصارا جديدا إلرادة برومثيوس بواسطة
قوة العقل ،فاالصل في العقل هو بيان قوة اإلنسان التي ينفرد
بها في سلم الوجود كما ان "الحداثة ك فكرة هي االرتباط
3
الوثيق بالعقلنة والتخلي عن احدهما يعني رفض االخرى "
(تورين ،1998 ،صفحة ،)30بهذا المعنى يظهر كيف ان
الحداثة اسست مبادئها على إبراز مكانة العقل وتحديد رؤيتها
للعالم على ابعاد مادية تتحكم في راهن المجتمع الغربي،
واالصل في هذا التاسيس هو إقامة حياة على روح العلم
والنشاط العقلي وكرد فعل عنيف ضد االضرار التي خلفتها
اوهام الدين.
La
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إضافة إلى ما سبق سرعان ما حلت ما بعد الحداثة
Post- moderneلتمثل صورة جديدة تختلف عن الحداثة،
فاصبح ينظر إلى الحداثة وفق منظور وزاوية ما بعد الحداثة،
فمثلت السحق النهائي لمشروع الحداثة ،وكانت معالم كل
االمور فيه متغيرة ،ال يوجد فيه ال هدف وال غاية ،ما ادى إلى
تعزيز حالة االغتراب  ، Aliénationهذا المفهوم الذي بات
يصف حال اإلنسان الغربي اليوم ،والذي مهد الطريق للولوج
نحو الهوت الجمال ،ذلك ان جوهر االغتراب ومعناه الدقيق
يكمن في صناعة اإلنسان الصنام يقوم بعبادتها ،فتسيطر عليه
االشياء التي ابدعها من ذاته ليحول ذاته إلى شئ ،فيكون في
حالة تواصل مع ذاته وفقط( 14عباس ،)2008 ،ومن ثمة
فالسيادة التي حصل عليها اإلنسان الجل السيطرة على
الطبيعة اتجهت به شيائ فشيائ إلى الوقوع في حالة االغتراب،
والتي تتجلى اك ثر في الخضوع لشهوات الذات والجسد.

كان " الغرض هو تشكيل إنسان يتمتع بالحرية في استعمال
الحكم وكذلك باالنتقال من القصور الذي سجنته فيه
السلطات الدينية إلى الرشد العقلي"( 8الزين ،2005 ،صفحة
.)55
إن فكرة الحرية التي نصب عليها مشروع الحداثة هي
القول بفرصة إدخال البشرية بكامل اعضائها إلى عالم
االستقالل الذاتي والتحرر من العبودية الروحية ،فاإلنسان
المثالي إنما هو الذي ُيردي التعصب لتقاليد الماضي( 9باومان،
 )2016مناشدا تاسيس العالم االستقاللي الحر ،ومن خواص
الذات المتحررة التي اورثتها صيغة نهاية الالهوت وموت اإلله
وافول الديني االك تفاء باخالق العلمانية ومبادئ الدين
الجديد ،فليس من الضروري العودة للدين لتكون الحياة في
احسنها ،وإنما العقل وحرية استخدامه هو الك فيل بالحياة
السعيدة( 10فيري )2002 ،؛ إنه التجديد في بنيات القيم
المتعالية وهي انسنة حديثة َبتت في امر قداسة الدين وتعالي
الروحي ومدى اهميته في الحياة ،لذلك يقر ليبوفتسكي بان
الحداثة هي قطيعة تامة وواضحة مع الماضيLipovetsky, ( 11
.)2003
تاسيسا على ما سبق يكون تاليه اإلنسان الذي نتج
عن خطاب الحداثة قائما على حقيقتين هما:
 انسانية حاملة لقيم تحل محل اال له المسيحييسيطر فيها االنسان على طبيعة فاقدة لطبيعتها ،وطبيعة
مجردة من كل ماهية الهية.
12
 افراغ الديني من مضامينه بواسطة قدرة العقل(روس. )2011 ،

لقد ركز الفيلسوف االلماني" فردريك نيتشه"* على
مسالة في بالغ االهمية اشتهر شخصه بها وهي تحطيم القيم
االخالقية وخاصة منها الدينية ففي "مقدمة ك تابه {المسيح
المكلل بالشكوك} وصف نيتشه الموقف الفلسفي بعبارات
بينت بشكل كامل القطيعة مع االنسية الحديثة  ،التي لم
تتوقف عن إعالن إيمانها بالتطور وعن اقتناعها بان انتشار
العلوم والتقنيات سيجلب اياما افضل ،ويحقق االنقياد إلى
الطوباوية تسمح بجعل اإلنسانية اك ثر احتراما لنفسها ،هذا هو
نمط اإليمان والتدين بدون اإلله الذي اراده الفكر الغربي ،او
15
بعبارة نيتشه نمط المعبودات التي ال على نفسه هدمها"
(فري. )2011 ،

بناء على هذا فالحداثة تجلت في ثالث اساطير كما
يحددها ادغار موران* :اسطورة التحكم في الكون ،اسطورة
التقدم ،واسطورة السعادة( 13موران ،)2002 ،ولعل
االسطورة االخيرة هي التي الزمت مقاصد الحداثة الفائ قة
وكانت باعثة لوجود الهوت الجمال ،فالتمسك بالسعادة دفع
اإلنسان نحو َالد ْرك ،وسدده للمغاالة واإلفراط في تحقيق
الرغبات والمتع ،وإذ تقرر هذا فإن اختصاص الحداثة يكمن
في نزع المكانة عن الدين إذ ترفع عنه القداسة بحكم ان
العقل هو الذي البد ان يقدس حينئذ ال غرابة ان يلج اإلنسان
في ازمة اقل شئ يقال عنها ازمة مست الجوهر الوجودي
لإلنسان.
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وعليه جنى اإلنسان الغربي من عصر ما بعد الحداثة
اسوء ما طمح له ،فقام بتمجيد الفكر الناقد والعقل الثاقب
فانقلبت هذه المكونات االساسية لفلسفته الجديدة عليه ووقع
في ازمة هي ازمة الحضارة المعاصرة االزمة القيمية ودينية،
هذه االزمة التي من تطويق وحصر اإلنسان في فرض خيارات
كان غير راض بها ،فقد توصل علماء االجتماع إلى ان االفرد
الذين يعتقدون انهم مستقلين واحرارهم في الحقيقة مسيرون
كليا في خياراتهم االخالقية وحتى في ملبسهم ،ومن ثمة
تماهى اإلنسان في هذا الوهم واصبح ال يستطيع الخروج منه.
إذا تاملنا مليا في الوضع الذي الت إليه المجتمعات
الغربية المعاصرة نجد ان هذه الحضارة إنما قد قامت على
تصورات فاسدة عن عالقة اإلله باإلنسان ،تنم عن ما يسمى
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بالبؤس الفكري الفاحش ،فقد ساد عن الغرب ان عالقة اإلله
باإلنسان إنما هي عالقة ذات خارجية عليا بذات اإلنسانية وان
هذه العالقة ال يمكن ان يكون لها اي تفسير سوى انها عالقة
16
تسلط قاهر ،واقل من هذا انها عالقة تدخل سافر
(الرحمان ، )2004 ،هنا تكمن المشكلة كيف يمكن ان
يكون االتزان في وجود التدخل وطلب التحرر الذي جاءت به
ما بعد الحداثة ،لذلك كان من الالئق ان يتنحى اإلنسان على
احد مبادئه إما اإليمان بإله او التخلي عن التحرر والعودة إلى
فترة القرون الوسطى ،بيد ان اإلنسان الغربي اختار ان يحقق
استقالليته عن كل ذات خارجية متسلطة كانت او متخيلة،
كما ان الجراة التي تحلى بها اإلنسان الغربي لم تتوقف عند هذا
الحد وإنما وصلت إلى ان القيم والمثل العليا ماخوذة من
الكماالت التي يتصورها اإلنسان ،إضافة إلى " اتقاءه لبعض
القيم االخالقية من الك تب المنزلة ويطرحون ما جاء فيها
ولكن بصفة الحقارة مك تفين بمقاصدها البعيدة ال غير ،او
حتى إلغاء هذه المقاصد تماما ،ومن هذا المنطلق جاء تبرير
الغرب لفصلهم بين الدين واإليمان ،بحجة ان اإليمان هو
17
وحده الجانب الذي ال يزال صالحا في هذه الك تب"
(الرحمان ،2004 ،صفحة .)75

بثوابته وماهيته" ،فاالشكال االجتماعية الجديدة التي ستكون
اساسا كاسلوب للحياة لن يك تب لها الميالد إال بتغطية الهوة
القائمة بين الضروري والممكن "( 19فروم ،1978 ،صفحة
)168وعلى هذا لن تكون ثقافة الجمال إال إبداعا قاصرا من
ذات َّولدتها الحداثة الغربية ،ذات تحط من قيمة الضروري
وترسي دعائم الزائل.
بيد اننا إذا امعنا النظر في طبيعة االستعماالت
المك ثفة للجمال في التدليل على خاصية اإلرادة الواعية،
الفينا كيف ان تحرر البعد الجمالي في حد ذاته هو استطراد
20
النفصاليات وانتصار على مواجهة البعد االخالقي
(ليبوفتسكي ،)2012 ،ففي اعقاب انفصال اإلنسان المعاصر
عن الدين واالخالق تمكن الجمال من كسر قيود القيم التي
كانت تكبله ،ذلك ان الصفوة االخالقية واالرتقاء القيمي ال
يتحقق إال في عقاب كبح شهوات الجسد* ،لذلك عمدت
الحداثة الفائ قة على تاليه الجمال وتوجيه اإلنسان لعبادته بما
يقوي شعوره باسباب السعادة ،واندفاعه لتحقيق اهوائه
وانغماسه في الملذات حتى انبثق إلى الوجود ما يسمى الهوت
الجمال .La religion de la beauté
يتحصل من بيان سيطرة الجمال الذي يقوم عليه
نظام الحداثة الفائ قة في تغيره للهدف الحصري للوجود
النسائي ،ذلك ان الهوية النسائية لم تعد تتشكل خالل
وظيفتها في االمومة ،وإنما في التثمين االجتماعي للمراة
المستقلة ،المراة التي تحمل رغبة التجديد والولع بالجمال
وتحررها من مصيرها التقليدي ( 21ليبوفتسكي )2012 ،ومتى
بلغت االستقاللية والفاعلية والسيطرة على الذات والنجاح
خرجت عن صفة العبودية القديمة إلى التسيير الذاتي self
" mangementفكل امراة تخضع لشروط الجمال تعبر من
خالل جسدها عن امتالك االرادة والسيطرة على الذات
المنسوبة تقليديا الى الرجل"( 22ليبوفتسكي ،2012 ،صفحة
.)140
إن هذا الركون المك ثف للجمال في ازمنة الحداثة
الفائ قة لم يتبع بالمراة لوحدها ،وإنما ساهم في المساواة بينها
وبين الرجل حيث اضحى" الرجال يهتمون بذواتهم واصبحوا
اك ثر انفتاحا على كل جديد في الموضى ودخلوا الى حلقة
النرجسية narcissime Leالتي كانت فيما مضى حكرا
على النساء"( 23ليبوفتسكي ،2017 ،صفحة  )130لقد تمكن
عالم الموضى الراهن والتصوير والدعاية من خلق ثقافة

ومن ثمة فالدين لدى الغرب اضحى ذلك الموروث
الذي يوقظ في اإلنسان ذلك الجانب الضعيف فيه ،والذي
البد من تجاوزه ،الن هذه الفترة تعكس القوة والتسلط فقط
وإثبات الذات اإلنسانية لقدرتها على القسوة ،إن الناظر
والمحلل الوضاع الحضارة الغربية يجد انها تدعى ذلك التقدم
العلمي ولكن لديها جرح روحي ،فالتراجع االخالقي حطم املها
في ان تكون الحضارة المثالية التي تسيطر على البشرية.
وس ُ
 .2تقديس الجمال ُ
ؤدد الجسد
في تخيالته لطفرة الجمال التي يشهدها الغرب اليوم
يبين ليبوفتسكي كيف ان الفردانية اسست لمنطق الموضى
الذي يغلب عليه فك القيود االجتماعية ،ويطغى فيه تاكيد
االنا فكانت بذلك وسيلة لتعزيز الذوق الشخصي واالستقاللية
الفردية( 18ليبوفتسكي )2017 ،ولما كانت هذه المبادئ هي
التي تحدد ماهية الموضى ،فإن ثقافة الجمال هي التي
تحركها.إن موضوع الجمال بات اك ثر من اي وقت مضى واقعا
مفروضا ومعاشا في المجتمع الغربي ،ليس فقط بسبب هوس
المظهر وطغيان االناقة ،وإنما بسبب التنظيم االجتماعي ذاته
الذي خضع لجملة من التحوالت مست جوهره واطاحت
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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للجمال الحديث التي تميل إلى التثمين الالمحدود للجمال
ونضارة الجسد( 24رابح ،)2009 ،فك ثفت الحداثة الفائ قة
اإلرشادات المتعلقة بالجسد والتي ال نجدها تخرج عن نطاق
العالم االستهالكي ومقاصده ،فالمعاير المتشددة للجسد
تتماشى مع إغراءات االستهالكية الواعدة بالعيش في المتع
والرفاهية( 25ليبوفتسكي.)2012 ،
وقد ذهب ليبوفتسكي لتدليل على سعي اإلنسان
المعاصر لحياة الترف حيث يقول:
" تفرض التصنيفات االجتماعية فروق بين الصحة
وبقاء الشباب فتكون دافعا لمقاصد اخرى يهيمن عليها
مقصد السعادة لذلك حل االستهالك الجل الذات محل
آ
االستهالك الجل االخر" ، )Lipovetsky, 2006, p. 44( 26
وحينئذ يتبين كيف ان ثقافة الجمال تنم عن عصر يكرس
العناية بالجسد وهوس المظهر للجنسين على حد سواء "انها
ثورة الجسد التي تعكس التحوله الغير عادي  ،وتؤكد على
حالة بشرية جديدة تعد تعبيرا عن مشروع الغرب للحياة
المريحة "  ،)Lipovetsky, 2015, p. 81( 27فهو عصر يمل
إلى الرسوخ والتجذر في المندثر ،وااللتفاف حول ابنية
العدمية المنبعثة من وطاة دين االزمة.
آ
 .3الهوت الجمال بين الداللة والمال
قبل الولوج إلى تحديد وتعين الهوت* الجمال كما
يقدمه ليبوفتسكي ،يتعين علينا الوقوف عند تحديد مصطلح
الجمال ،فيظهر ان مقولة الجمال من المفاهيم الفلسفية
القلقة التي يصعب تحديدها  ،على الرغم من انها تبدو عند
البعض بديهية ،ذلك النها مصطلح متداول بك ثرة ،يستخدم
في السياقات التي ننعت بها مشاعرنا اتجاه شئ ما ،في الحياة
اليومية( 28روجر ،)2014 ،ويحدد الالند مصطلح الجمال Le
 beauبانه احد المفاهيم المعيارية التي تنطلق منها الفلسفة،
حيث يشير كانط إلى ان الجمال هو ما يبهج كل الناس بال
تجريد ،اي انه شئ يحس به اإلنسان واقعيا ،كما يمكن اخذه
بمعنى إدخال السرور ،فيكون الشئ جميال كل ما يكون بال
تجريد وإرضاء للعقل والروح( 29الالند. )2001 ،
إن تعلق اإلنسان بالجمال قديم قدم اإلنسانية  ،ذلك
انه احس بجمال الزهرة قبل رؤيتها في لوحة فنية او تشكيل
فني ومن ثمة هناك نوعان من الجمال  :جمال طبيعي
وجمال فني( 30زيادة ،)1986 ،وتصف المدرسة الحسية
الجمال بانه ظاهرة محسوسة وان اإلنسان بالجمال عملية
حسية بحتة ال تتجاوز رصد سمات الحية ،وعلى العكس من
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ذلك تؤكد المدرسة االجتماعية بان الجمال حصيلة للمجتمع
وليس لالفراد وهو ما يعيشه الغرب اليوم من خالل الحتمية
الجمالية التي يحاول المجتمع ان يفرضها من خالل تقديس
الجسد( ،31زيادة ،)1986 ،لذلك فإن المبدئ الذي ينطلق
منه ليبوفتسكي في دمجه لشعائر المعاصرة للجمال باصولية
الجديدة التي يعتنقها الغرب اليوم هو تقديس الجسد الذي كان
منبوذا عند علماء الالهوت في القرون الوسطى.
فضال عن ذلك هوس الجمال النسائي المعاصر الذي
يعد إستمرارا للدين ولكن بواسائل اخرى .وبيان هذا ان
الهوت الجمال جمع بين هوس النحافة كإمتداد لقيم نسكية
موروثة ،حيث وجد من اشكال الحمية التعسفية التي تفرضها
المراة على نفسها وحتى الرجل ديمومة لممارسات التقشف
لدى القدسين في العصور الوسطى( 32ليبوفتسكي،)2012 ،
وبين التقشف الذي كان اولى خطوات الصفاء الروحي ،الذي
يعتبر اليوم اولى خطوات السعادة الجسدية ،كما اضحت "
النحافة ال تعبر عن الحفاظ على الجسد والشباب بالقدر
الذي تترجم فيه قوة الجمال الجديدة التي تتماشى مع المثل
العليا للثورة الخفة" ،)Lipovetsky, 2015, p. 81( 33عالوة
على هذا اصبحت طرق التنحيف نصوصا مقدسة ينتصب عليها
اإلنجيل الجديد الذي اعاد ابتداع شعائر تالدة في قلب الحداثة
الفائ قة المتطورة( 34ليبوفتسكي ،)2012 ،كل هذه
التمظهرات تؤكد على المكانة الجديدة التي استطاع الجمال ان
يشيدها في المجتمعات الغربية المعاصرة.
وككل اشكال العبادة الدينية يقوم الهوت الجمال
على "نظام مذهبي من الدعاية واالعالن لمستحضرات
التجميل ومعتقداته في البعث ومخلصوه المتمثلة في
العمليات التجميلية"( 35ليبوفتسكي ،2012 ،صفحة ،)142
التي تجعل من اإلنسان يتماهى تدريجيا في اوهام بقاء الشباب
والسعادة االزلية ،وابلغ دليل على وجود تحديات الهوت
الجمال وسيعه الدؤوب لتوجيه اهتمام اإلنسان الغربي نحوه،
هو الربط بين دوام الجمال والثقافة الفردانية من خالل "
الشعور بالتالق والمتعة النرجسية وكذا الشعور باستفادة
عن الذات الجل الذات"،)Lipovetsky, 2006, p. 51( 36
وال ينتهي إلى ذلك إال بإعتناقه لالهوت الجمال الذي كشف
عن اساليبه "فهوس النحافة والرغبة المتزايدة في التطابق
الجمالي هي عملية شخصنة االفراد التي جعلت من ثقافة

188

اجملدل  18العدد 2021-01

نس مية ضيافات

دين ا ألزمة  ....لهوت امجلال عند جيل ليبوفتسيك

فني جديد يتزامن مع محو االستثناءات القديمة ،وإزالة المعالم
والمثل الكالسكية ،)Lipovetsky, 2015( 42إذن الفنون
التي تتعدها الحداثة الفائ قة اليوم والتي يعمل بها في
المجتمعات الغربية الراهنة ،هي ما يتم إبداعها مع النوايا
االستهالكية ،اين كان الفن هو إطالق العنان لمشاعر
اإلنسان وجعلها محور اهتمامه "فاضحى الفن هو ذلك
43
المشروع الذي يعلن من خالله الفرد عن نفسه للعالم"
(روجر ،2014 ،صفحة .)123
كل هذا يبين ما مدى اهمية ومكانة الفن في حياة
اإلنسان ،وهو ما يؤكده ايضا ليبوفتسكي الذي يقول بتداخل
الفن ووجوده في مختلف مجاالت الحياة ،ذلك انه ليس له
وجود منفصل النه تحصيل للحياة كلها من دين واعمال
وعالقات ،فهو ضرورة لنجاح مختلف العمليات الفردية
واالجتماعية.)Lipovtsky, 2013( 44
ولكن سرعان ما ارتدت التصورات والمعاني بقدوم
الحداثة الفائ قة فتحولت وظيفة الفن ،واضحت اك ثر ارتباط
بالموضة واإلعالم والدعاية ،فال سبيل لإلبداع والفن إال في
حدود متطلبات الموضة التي تعد وجه من اوجه االستهالك
العام ،ذلك ان الحداثة الفائ قة عمدت على تثبيت مقولة
االستهالك ،حتى اضحى اإلنسان المستهلك يعد نفسه في
المرحلة القصوى من تطور اإلنسان العاقل ،فإذا استوفى هذا
الشرط اصبح يحسب النموذج االعلى للحرية ،والكينونة
العظمى الن االستهالك هو كل شئ معطى من مصدر ذو إغراء
(45باسكال ،)2006 ،ويشير ليبوفتسكي في هذا الصدد ،إلى
انه ال يمكن الفصل اليوم بين النجاح الفني وبين اي عمل من
اعمال الترويج اإلعالمي والتواصل مع الصورة ،ذلك ان المهم
في السوق المعولم والفائق ،هو الحصول على الشهرة وجذب
االنتباه عن طريق االعمال المغرية التي تستهدف وعي العقل.
ّلما اشتدت هيمنة الموضة واتسع مجالها ونفذت إلى
ماال يجب النفاذ إليه ،اقتحمت عالم الفن وضاقت رقعة
اإلبداع الفني بتاثيرها الواسع " فاصبح مصمم االزياء فنانا
حديثا يحكمه قانون االبتكار ال االبداع"( ،46ليبوفتسكي،
 ،2017صفحة  ،)93يلزم إذن ان االنفصال عن الماضي
واضح وبارز ،فإعالء من شان الموضة ونرجسية الذات
واالنسياق وراء المتع ،جعل من الفن خادما للموضة الجل
إبداء نبلها وإضمار طيشها ورعونتها ،وهو المقصد من وراء
تهجين الفن والموضى.

الفرد تحل محل قواعد الدين والموروث"( 37ليبوفتسكي،
 ،2012صفحة .)144
ودعما لهذا المنطق ومع طفرة الجمال لن يكون هناك
بغض للجسد وإنما اتساع لمثل وقيم جديدة الجل امتالك
الذات ومثل مؤسسة لثقافة الجمال .ومن جملة ما اهتدى إليه
ليبوفتسكي ان تقديس الجمال ال يعرب عن عادات طفولية
وتنويم مغناطيسي جماعي ،بالقدر ما ُيعرب فيه عن إرادة
38
ملحة لإلنسان المعاصر حتى يكون فاعال في عالقته بجسده
(ليبوفتسكي ،)2012 ،فالممارسات الدينية القائمة على الزهد
في العديد من االديان تهدف في المقام االول إلى كمال الروح،
على خالف ما يرمي إليه الهوت الجمال في تشديده على
الكمال الجسدي فهو يحاكي سيادة التقنية " التي ال تاخذ في
الحسبان إال االدوات ،مهملة الغايات ،كما انها تسخر لتحقيق
هدف معين " ( 39فري ،2011 ،صفحة  ،)223والهدف
الحداثة الفائ قة والهوت الجمال في التوسل بها واضح ،هو
هيمنة منطق تسيد الجسد فحلت فاعلية الجسد محل النفي
الميتافزيقي له( 40ليبوفتسكي.)2012 ،
يتاتى هذا الحكم عندما يحل الجسد المتشكل محل
الجسد المستلم من الطبيعة ،فبقاء اإلنسان في اعلى مراتب
الجمال يوحي بالفكر الرافض للمصير والمناهض للغلو في
العقلنة الباعثة للتفاؤل الالنهائي في قدرات الذات ،فكما ان
العلم التقني يوظف المتالك االرضُ ،يوجه الهوت الجمال
المتالك المظهر الجسدي "فيميل الجسد الى ان يصبح شيائ
41
مستحقا وفقا للعمل الدءوب للذات على نفسها"
(ليبوفتسكي ،2012 ،صفحة  ،)143هي عبادة رافضة
للقدرية ،دافعة للمغاالة في قوة امتالك العالم والذات .وعليه
تمكن الهوت الجمال من الساهمة في تثبيت نقص وزعزعة ثقة
الإلنسان بنفسه وإثارة الخوف من رغبات جسده ،فبدل ان
يفضي إلى السعادة المنشودة ،افضى إلى الخوف والولوج في
السعادة المتناقضة.
 .4تهجين الفن والموضى
لئن كان ليبوفتسكي قد اقر بان طغيان الجمال في
اوساط الحداثة الفائ قة ،فإنه ارتاى بان يورد ظاهرة تهجين
الفن والموضى كمسلمة من المسلمات التي يستند عليها
الهوت الجمال في تثبيت ركائزه ،ذلك ان الفن من وجهة
نظره هو نسق البد من وصله بالموضى ومتطلباتها الراهنة من
دعاية وإعالم في الحداثة الفائ قة  ،وهذا ما ادى إلى والدة نظام
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مع الحداثة الفائ قة برز الفن كعالم منفصل ومتعارض
جذريا ،عالم يرجع الحكام اإلعالم التجاري واإلعالن
والموضى ،حيث تم بناءه مع حدود واضحة المعالم مع
المجاالت االجتماعية ،على العكس من الوضع الذي كان
سائدا فيما مضى من االزمنة حيث كان الفن يستبعد الدوافع
المالية ،ومن ثمة " اضحى الفن والموضى كعوالم ذات
جوهر متنافر مع اهداف غير متجانسة فيتم االنتهاء من
صناعات الموضى من خالل اهداف البيع والربح بينما يتم
التحكم في الفن بروح تجارية " Lipovetsky, 2015, p. ( 46
. )219
فيتبين إذن ان الموضى في المجتمعات المعاصرة
تطلب الفن الجل التنصل من السطحية التي تعتريها النها غير
مجدية تمتاز باإلغراء على النقيض من ذلك ،نجد الفن على
جانب من الجدية من العمق في المعنى والسمو الروحي.
خاتمة

ما يبرره إذا رجعنا للسياق التاريخي الذي تاسست على إثره
المجتمعات الغربية الراهنة ،إنه الهوت ال يعبر ّإال عن عملية
التحول الجذري من الديني إلى الدنيوي ،عملية التحول
الثقافي الذي تشهده الحضارة الغربية المعاصرة ،والتحرر
الطاغي للجمال االنثوي .وعلى هذا االساس فإن الهوت
الجمال يقول بمبادئ الحداثة الفائ قة ،كما يقضي بان يكون
تاليه الجمال وطاعة الجسد مقصد وقيمة البد على اإلنسان
تبنيها ،وقد احاطت بظهور هذا الالهوت ظروف سبق وان
حددناها ،فكانت الحداثة التي قامت على مبدا التعارض بين
العقل والدين ً
مسوغا رئيسيا في تثبيته اليوم.
ان الهوت الجمال ينضوي ضمن سبل تنفيذ االرادي
لالنسان الحديث ،الذي يتسم برفض الرضوخ لحقائق
الطبيعة ،ذلك ان الجمال الذي كان فيما مضى معطى
طبيعي ،يمنح لعدد من البشر اضحى اليوم معطى اصطناعي
وامتالكا ذاتي يتمكن اإلنسان من الحصول عليه بكل سهولة،
وعليه اصبحت مسالة إعادة خلق ذات جميلة وجسد اجمل
مسالة متاحة تعبر عن نكران ورفض القدرية.
ان الهوت الجمال يتعزز ويثبت دعائمه من خالل
وسائل االعالم التي تعد المصدر الرئيس الفكار تغير المظهر
واإلعالء من شان الجسد وتنزيه اإلغواء ،ما جعل اإلنسان في
حالة من الهوس لتقليد كل ما تراه عينه .
وعليه يقر ليبوفتسكي بان الحضارة الغربية الراهنة
تشهد عملية مك ثفة لترشيد الجسد ،فتعمد على إلغاء الوعي
واإلرادة لصالح اإلنقياد التام للجسد ،ذلك ان مرامي الجسد
تتاكد بتاليه الجمال كالية وإلزامية للتحكم الذاتي ُفتسير
اإلرادة والوعي الفردي .إن الجمال الذي ذهب الغرب إلى
تاليهه هو سلطة زائلة الن مالها الحتمي هو الفناء ،وسلطة بال
جدارة النه هبة من الطبيعة.
اخيرا يؤكد ليبوفتسكي بان برومثيوس ونرسيس لم
يعدا رمزان لمصائر فردية بالقدر الذي اصبحا يعبران فيه عن
روح عصر باكمله ،عصر الحداثة الفائ قة االزمة التي كانت
حتمية ونتيجة للدغة االنوار.

صفوة القول في هذا المقام ،ان المقدس الجديد الذي
تعمد وتتجه المجتمعات الغربية الراهنة على تبنيه والولوج فيه
هو المال من جملة الماالت التي اك تسبتها الحضارة الغربية
نتيجة إعالن الحداثة عن موت اإل له ،ك تعبير عن افول الدين
و إلغاء جل التصورات الميتافيزيقية ،حيث وصلت إلى حقيقة
ان الدين هو وعي زائ ف البد من تجاوزه ،والمضي في بناء
مجتمع ال يخضع إال لما يمليه عليه سلطة العقل ،وهو ما تبعه
من إحداث قطيعة تامة مع كافة االفكار التي تتجاوز الفهم
العقلي خالل فترة ما بعد الحداثة ،واضحت الذاتية هي
المقولة الجوهرية التي تتاسس عليها روح ما بعد الحداثة،
وصوال إلى تاسيس الهوت الجمال القائم على تقديس الجسد
وعبادة الملذات.
إن الهوت الجمال الذي عمد جيل ليبوفتسكي على
ضبط دالالته وتحديد تمظهراته هو:
الهوت تغيب فيه روح الدين ،فال ينتصب إال بقطع
الصلة مع المبدا الروحي وتثبيت المبادئ المادية وهو توجه له

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

190

اجملدل  18العدد 2021-01

نس مية ضيافات

دين ا ألزمة  ....لهوت امجلال عند جيل ليبوفتسيك

الهوامش
* جيل ليبوفتسكي :فيلسوف فرنسي معاصر ،ولد في مدينة مايوه عام  ،1944درس الفلسفة في جامعة السوربون ويقوم حاليا بتدريس الفلسفة
في جامعة غرونوبل في فرنسا ،إرتبط إسمه بدراسات وابحاث عدة كما إشتهر بمصطلحات مابعد الحداثة والفردانية المفرطة تاكدت شهرته مفكرا وفيلسوفا
مع ظهور ك تابه االول زمن العدم عام  1983ويناقش هوس اإلستهالك في المجتمعات الحديثة( .ليبوفتسكي ،جيل ،2017 .مملكة الموضة زوال متجدد:
الموضة ومصيرها في المجتمعات الغربية ،ترجمة :مندور ،دينا ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة).
*الحداثة :جملة التغيرات التي تستهدف االسس للذهاب نحو الجديد ،وهي النهوض باسباب العقل والتقدم والتحرر التي شملت التغيرات
الحاصلة خالل القرن  20حملت معها وجهة نظر اإلنسان الجديد الذي يرتكن إلى حياة التقنية ومزايا اال لة تولد رؤية جديدة للعالم ،يبدو فيها متكامال
واإلنسان المسيطر عليه.
*الفردانية :وتعني الجزء الذي اليتجزا وهي نزعة او سلوك يؤكد على الخصائص الذاتية للفرد وعلى سماته ومميزاته الخاصة وذلك بما يتعارض مع
ماهو جمعي ،كما ترمز إلى العالم الذي يمتلك فيه اإلنسان نفسه ويسيطر على وجوده بحرية مؤكدة وعلى نحو لم يعهد في المجتمعات التقليدية القديمة.
كما تشير الفردانية إلى النظرة التي تؤكد على القيمة المعنوية للفرد ،وتعبر عن الدفاع عن مصالحه فوق اي إعتبار وهي نوع من المركزية الذاتية ،وتتطور
الفردانية لتتحول إلى نرجسية ،لذلك يصح القول بوجود فردانية نرجسية.
*البيوتيقا  :La bioéthiqueهي اخالقيات علم االحياء اخالق الطب الحيوي وهي متعددة التخصصات فرغم كل ما قام به الباحثون إال انه
يشمل دائما مجالت متعددة مثل الصحة وعلوم البشرية وهو ما تناوله المؤتمر العام لليونسكو حيث تحدث عن المسائل االخالقية المتعلقة بالطب
والعلوم الحياة ونطاق التقنيات المرتبطة بها على البشر.
*ادغار موران :فيلسوف وعالم إجتماع فرنسي ولد عام  ،1924لمع إسمه عام  1951عندما نشر ك تاب اإلنسان والموت الذي كان ثمرة لقاء
الماركسية والفينومينولوجيا ،اخضع موران العلم للمساءلة المنهجية فاصدر تحت عنوان المنهج اربع مجلدات متتالية :طبيعة الطبيعة ،حياة الحياة،
معرفة المعرفة ،االفكار( .ينظر :طرابيشي ،جورج ،2006 .معجم الفالسفة ،دار الطليعة ،بيروت ص .)646، 645
*فردريك نيتشه :فيلسوف الماني يعتبر اول من درس االخالق دراسة تارخية مفصلة ،ولد في عام  1844م ،إشتهر بنزعة النقدية المحطمة
لالسس الكبرى ،الف العديد من الك تب من اشهرها ماوراء الخير والشر ،افول االصنام ،هكذا تكلم زرادشت  ...توفي في عام  1900م.
*الجسد  :Le corpsهو جوهر ممتد فهو ليس جسم مادي او بيولوجي فقط بل هو جزء من الشخصية واإلنية.
*الالهوت  :Théologieهو علم دراسة اإللهيات دراسة منطقية ،وقد اعتمد علماء الالهوت المسيحين على التحليل العقالني لفهم الدين
المسيحي ،لكي يقارنوا بينه وبين االديان االخرى ،وللدفاع عنها في مواجهة النقد ،ولتسهيل اإلصالح المسيحي.

مراجع المقال
1. Gille, Lipovetsky, et Jean, Serroy, L’esthétisation du monde : vivre à l’age du capitalisme artiste, Gallimard, 2013.
2. Gilles, lipovetsky, Le bonheur paradoal, Essai sur la société d’hyperconsommation, éditions Gallimard, paris, 2006.
3. Gilles, Lipovetsky, Le luxe éternel, De l’age du sacré au temps des marques, éditions Gallimard, paris, 2003.
4. Gilles lipovetsky, L’ère du vide, Essai sur l’individualisme contemporain, éditions Gallimard, paris, 1983.
5. Gilles, Lipovetsky, De la légèreté, vers une civilisation de léger, éditions Grsset et Fasquelle, permière édition,
France, 2015.
 .6باسكال ،بروكنر ،2006 .بؤس الرفاهية :ديانة السوق واعداؤها ،ترجمة :ولد اباه ،السيد ،العيبكان ،الرياض.
 .7باومان ،زيغمونت ،2016 .االخالق في عصر الحداثة السائلة ،ترجمة :البازغي ،سعد ،وبثينة ،إبراهيم ،هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة،
ابو ظبي.
 .8تورين ،االن ،1998 .نقد الحدثة ،ترجمة :مغيث ،انور ،المشروع القومي للترجمة ،لبنان.
 .9رابح ،الصادق"،2009 .ضريبة السعادة :اإلشهار وتوثين الجسد" .مجلة عالم الفكر ،المجلد  ،37العدد ( 4ص.)207 ،169
 .10روجر ،سكروتون ،2014 .الجمال ،ترجمة :مصطفى ،بدر الدين ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة.
 .11روس ،جاكلين ،2011 .مغامرة العقل االوروبي :قصة االفكار الغربية ،ترجمة :ديوي ،امل ،هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث (كلمة) ،ابو
ظبي.
 .12روس ،جاكلين ،2001 .الفكر االخالقي المعاصر ،ترجمة :العوا ،عادل ،عويدات للنشر والطباعة ،بيروت.
 .13زيادة ،معن ،1986 .الموسوعة الفلسفية العربية ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت.
 .14شوقي الزين ،دمحم ،2005 .الثقاف في االزمنة العجاف :فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب ،منشورات الضفاف ،بيروت.
 .15عباس ،فيصل ،2008 .االغتراب :االنسان المعاصر وشقاء الوعي ،المنهل ،بيروت.
 .16عبد الرحمان ،طه ،2004 .بؤس الدهرانية :النقد اال ئتماني لفصل االخالق عن الدين ،الشبكة العربية لالبحاث والنشر ،بيروت.
 .17عبد الرحمان ،طه ،2006 .روح الحداثة :المدخل الى تاسيس الحداثة االسالمية ،المركز الثقافي العربي ،المغرب.
 .18فري ،لوك  ،2011.تعلم الحياة :ساروي لك تاريخ الفلسفة ،ترجمة :الولي ،سعيد ،كلمة ،ابوظبي.
 .19فيري ،لوك ،2002 ..االنسان المؤله اومعنى الحياة ،ترجمة :هشام ،دمحم ،إفريقيا الشرق المغرب.
 .20الالند ،اندري ،2001 .موسوعة الالند الفلسفية ،ترجمة :خليل ،احمد خليل ،منشورات عويدت ،بيروت.
 .21موران ،إدغار ،2002 .هل نسير الى الهاوية ،ترجمة :حزل ،عبد الرحيم ،إفريقيا الشرق ،المغرب.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

191

اجملدل  18العدد 2021-01

202-192  ص ص01  عدد،18  جمدل،2021 الس نة

The role of The Political Elite in The Period of transition management’s states in the post Arab spring.
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:الملخص
إن النخب السياسية وما تملكه من سلطة اتخاذ القرارات في دولها يجعلها الفاعل الرئيس في إدارة المرحلة االنتقالية
أ
 والتي، السيما بعد التحوالت السياسية التي عرفتها بعض دول المنطقة العربية في السنوات االخيرة،لعملية التحول الديمقراطي
أ
أ
 حيث ادى حراك الشعوب فيها إلى إسقاط.يؤكد واقعها باستمرار على محورية النخب السياسية واالدوار المهمة التي تضطلع بها
أ
 والتي تعبر عن وضع مؤقت يلي وضعا غير مرغوب فيه استمر،االنظمة السياسية الحاكمة ودخول هذه الدول في مراحل انتقالية
أ
 فنجاح المرحلة االنتقالية مرهون باالدوار االيجابية التي تؤديها النخب.لفترة طويلة ُويسعى لتغييره عبر عمليات تغيير وتحول
 ذلك من خالل فتح حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين واالجتماعيين واالتفاق على خارطة طريق تنقل الدولة،السياسية
.من المرحلة االنتقالية إلى مرحلة الترسيخ الديمقراطي
. النخبة السياسية؛ المرحلة االنتقالية؛ التحول الديمقراطي:الكلمات المفاتيح
Résumé
Les Élites Politiques, de part et à la mesure des pouvoirs de décisions qu’elles possèderaient, devraient
être les principaux acteurs dans la direction de la transition démocratique dans ses pays. C’est surtout, ces
dernières années, le cas des élites politiques des pays dits arabes. La réussite de la transition démocratique
dépend de la capacité de ces élites d’ouvrir et de gérer un dialogue regroupant tous les acteurs politiques et
sociaux sur la base d’une feuille de route en mesure de consolider l’état démocratique au terme de la phase
transitoire.

Mots clés : les élites politiques ; la phase transitoire ; la transition démocratique
Abstract
The political elites and their decision-making power in their states, makes them the main actor in
managing the transition process towards democratization, particularly after the political changes that some
countries in the Arabic area went through in the recent years. This confirms that the central political elites play
important part in their designated roles and led to people protesting in order to overthrow the ruling political
systems. These countries were going through a transition phase which reflects the unwanted temporary situation
that follows a long period of undesirable phase and seeks to change it through changing and transformation
process. The success of the transition phase depends on the positive roles played by political elites, through an
inclusive dialogue with all political and social actors and the agreement on a road map of the countries from the
transitional phase to the democratic stabilization.

Key words: political elites; transitional period; democratic transition.
.
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دور النخبة الس ياسة يف اإدارة املرحةل الانتقالية -دول ما بعد احلراك العريب-

عائشة ساملي

أ
ومن البديهي ان تحدد الظاهرة المدروسة المناهج
والمقاربات المناسبة لمعالجتها ،فلكي نستطيع اإلجابة على
اإلشكالية المطروحة ،تم االعتماد على المنهج التحليلي،
بغرض تفكيك المرحلة االنتقالية ومتطلباتها وتحليل الدور
أ
الذي تمثله النخب السياسية خاللها ،من اجل الوصول إلى
حقيقة عملية إدارة النخب السياسية للمراحل االنتقالية .من
أ
ناحية اخرى تم االعتماد في انجاز هذه الدراسة على مجموعة
من المقاربات ،أاهمها ،المقاربة النخبوية لكونه اقتراب ُ
يصلح
للتعميم على كافة التنظيمات والمجتمعات البشرية مهما
أ
اختلفت درجة تقدمها او تخلفها .والمقاربة النتقالية التي تركز
أ
بدرجة اولى على دور النخب في المراحل االنتقالية قصيرة
أ
المدى ،وال تنظر إلى السيرورات التاريخية المركبة ذات االبعاد
االقتصادية واالجتماعية والثقافية العميقة.
أ
والجل اإلحاطة بهذا الموضوع قمنا بتقسيم دراستنا
إلى محورين ،محور مفاهيمي نحاول فيه بيان العالقة بين
النخبة السياسية والمرحلة االنتقالية ،ومحور يشمل الدور
أ
أ
الذي يجب ان تضطلع به النخب السياسية الجل إدارة
المرحلة االنتقالية.
أ
المحور الول :المرجعية المفاهيمية للنخبة
السياسية والمرحلة النتقالية لعملية التحول الديمقراطي
أ
أ
من الطبيعي انه ال تخلو اية دراسة من إطار مفاهيمي
ٌّ أ
حري بنا ان
يوضح المصطلحات المركبة والملتبسة ،لذا كان

مقدمة
ترتبط النخبة كظاهرة باالجتماع البشري بما يحتويه
من تفاوت واختالف في توزيع مصادر القوة والنفوذ ،وهو من
أ
أ أ
شانه ان ينعكس على تراتبية االفراد ضمنه ،مما يمنح
أ
االفضلية للبعض ممن يحتكرون هذه المصادر من امتيازات
تفوق من يفتقدون إليها .هذه الفئة ذات االمتيازات التي تشكل
النخب ( )Elitesمقابل الجمهور ( )Massيجعل من المنظور
أ
النخبوي مدخال اك ثر صالحية لتحليل وفهم النظم السياسية
خصوصا تلك التي يؤكد واقعها باستمرار على محورية النخب
أ
السياسية واالدوار المهمة التي تلعبها خصوصا خالل عملية
أ
االنتقال الديمقراطي والمراحل االنتقالية ضمنه .وتتمثل اهمية
أ
المرحلة االنتقالية في انها تشكل مسار الحركة ما بين القديم
والجديد ،فهي تشهد عملية متزامنة ومتوازية من الهدم والبناء
وعليه فإن عملية إدارتها تتعلق بوضع النخبة السياسية لبرامج
محددة ومشروع متكامل يتمحور حول إنجاح المسار االنتقالي
والخروج بالدولة من الوضع الحرج للمرحلة االنتقالية والمضي
نحو تحقيق الديمقراطية.
أ
فإذا كانت الشعوب هي التي تنتفض الجل تغيير
الواقع غير المرغوب فيه ،فإن النخب السياسية هي التي
تصنع التاريخ بإدارتها الصحيحة للمرحلة االنتقالية وتعمل
بذلك على تحقيق المبتغى وتجاوز مراحل االنتقال نحو النظام
السياسي الديمقراطي .وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة
آ
ا إلشكالية محور الدراسة كالتي :ما الدور الذي تلعبه النخب
السياسية في إادارة المرحلة النتقالية لعملية التحول
الديمقراطي على غرار تلك التي شهدتها بعض الدول العربية
بعد حراك 2010؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نطرح مجموعة من
الفرضيات:
ترتهن اإلدارة الناجحة للمرحلة االنتقالية لعملية
االنتقال الديمقراطي بتبني مشروع واضح وعقالني من طرف
نخبة سياسية تعي خطورة المرحلة وتعمل على فتح الحوار مع
أ
جميع االطراف.
أ
 الدور الذي تلعبه النخبة السياسية اثناء المرحلةأ
االنتقالية يتاثر بظروف البيئة المحلية والدولية للمنطقة.
أ
 المشروع االنتقالي المبني على اساس الديمقراطيةالتوافقية وتفعيل اليات العدالة االنتقالية واإلصالح
المؤسسي ،يك فل إنجاح إدارة المسار االنتقالي.
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نتطرق بداية إلى المفاهيم المتعددة التي قدمت لمصطلح
النخب ،والتي تتعدد باختالف وجهات النظر وتصورات
المدارس الفكرية لهاته الظاهرة السوسيو سياسية ،وكذا
أ
المقصود من المرحلة االنتقالية وضبطها ضمن االطر
المفاهيمية لالنتقال الديمقراطي.
أ
اول :مفهوم النخبة السياسية
من خالل تتبعنا للخلفية التاريخية لتطور مفهوم
أ
النخبة نجد انه قد ظهرت بعض مالمح المفهوم تاريخيا في فكر
أ
أ
"افالطون" الذي جعل النخبة الحاكمة من الفالسفة واهل
المعرفة ،إذ يعد "افالطون  " platoالمنظر لنموذج الحكومة
أ
مطلقة السلطات ذات الشكل االرستقراطي ،وقد طرح بشان
أ
أ
ذلك االسئلة التالية :من يجب ان يحكم؟ من الذي يدبر
أ
شؤون الدولة؟ الك ثرة :الجماهير والغوغاء ،ام القلة :النخبة
والمنتخبين(  )karl popper, : http://bit.ly/2p00XM7وان
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أ
أ
كان من الصعب ان يتوافر هذا الفيلسوف الذي يحكم او كان
أ
من الصعب ان يتقبله الناس فانه من الضروري توفر الحاكم
السياسي المتخصص كبديل له (مصطفى النشار،1999،
.)86
فقد جاء مفهوم النخبة ليسد الفراغ في لغة العلوم
والسياسة ،إذ ُوجدت عديد المصطلحات التي لها معان تقترب
أ
من ذلك على غرار مصطلح (القائد  )Leaderاو الزعيم ،والتي
تعني الشخص البارز والنشيط في المجموعة تشكل القيادة
(Harold, D )Daniel, Lerner,2010 ).Leadership
أ
 Lasswellإال ان المفهوم عرف تطورا من حيث مدلوله وطريقة
أ
طرحه ،حيث مثلت "النخبة السياسية" المقصد االول
للمنظرين بمصطلح "النخبة" والتي هي محور اهتمامنا في هذه
أ
الدراسة ،إذ نجد ان اغلب المفكرين قد ربطوا مفهوم النخبة
أ
أ
اساسا بممارسة الحكم والسلطة وتقسيم المجتمع إلى اقلية
حاكمة أواك ثرية محكومة .فنجد "بوتومور
Thomas
 "Bottomorقد قام بمحاولة لوضع تعريف للنخبة السياسية
بعد دراسته التحليلية والنقدية لمساهمات منظري النخبة
السابقين له ،فيقول ":إذا استعملنا االصطالح العام (النخبة)
لتلك الفائت ذات الوظائ ف ،فإننا عندها نحتاج مصطلحا
أ
نطلقه على تلك االقلية التي تحكم المجتمع ،وهي ليست فئة
وظائ فية بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة ،ولكنها في
أ
أ
أ
اية حال من االحوال ذات اهمية اجتماعية عظيمة مما يجعلها
أ
أ
جديرة بان يكون لها اسم خاص مميز .ساستعمل هنا مصطلح
موسكا ( Giovanni Moscaالطبقة السياسية) لإلشارة إلى
أ أ
كل تلك الفائت التي تمارس السلطة السياسية او التاثير
السياسي والتي تدخل في صراعات مباشرة في سبيل القيادة
أ
السياسية وساميز فئة صغرى ضمن الطبقة السياسية ،وهي
أ
النخبة السياسية الشاملة لالفراد الذين يمارسون السلطة
السياسية في مجتمع ما في وقت من أاالوقات" .وقد أادى ظهور
الحركة السلوكية في العلوم االجتماعية والنقلة التي شهدها
حقل العلوم السياسية المقارنة ،إلى التركيز على البعد
السلوكي القابل للمالحظة والتحديد في النخب السياسية،
حيث تعددت اإلسهامات في ذلك من قبل "سوزان كيلر
 " ، "S.Killerبوتومور " "Thomas Bottomorويليام
كورنهاوزر  "W. Kornhauserو"سيمور مارتن ليبست
 "Seymour Martin Lipsetوغيرهم (دمحم نصر
عارف.)230 ،2002،
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أ
في مقابل هذا الراي الذي يركز على النخبة السياسية،
أ
أ
نجد اتجاها اكد فيه ُدعاته على وجود اشكال متعددة من
النخب؛ تعمل بشكل مشترك (نخبة عسكرية ،نخبة
أ
اقتصادية وسياسية )..فالمجتمع  -بحسب هذا الراي  -ينتج
أ
أ
أ
باإلضافة إلى نخب سياسية نخبا اخرى ،غير ان هذه االخيرة ال
أ
أ
تحظى بممارسة ادوار سياسية كبرى بل يظل تاثيرها في قضايا
ومواقف هذا المجال محدودا .فنظرا لهذا التطور في مدلول
أ
مصطلح "النخبة" توسع هذا االخير ليتجاوز نطاق العمل
أ
السياسي المباشر او ممارسة السلطة والحكم ،حيث صار
يشير حسب "انطوني غيدنز  " A.Giddensإلى الفائت التي
أ
أ
تتصدر اي نوع من انواع النشاط االجتماعي"( .لكريني
ادريسhttp://bit.ly/2p2pZti) ،2014،
ثانيا :مفهوم المرحلة النتقالية (
 )Phaseوالعوامل التي تحكم إادارتها

Transitional

أ
تحدث عملية االنتقال إلى الديمقراطية لعدة اسباب
أ
داخلية وخارجية ،والتي يتفاوت تاثيرها من نظام إلى اخر كما
أ
ان طبيعة الفاعلين وميزان القوة النسبي بينهم يلعب دورا
أ أ
كبيرا في تحديد اال لية او االسلوب الذي يتم به االنتقال ،وقد
وجدت عديد الخبرات والتجارب للدول التي شهدت انتقاال
ديمقراطيا في تاريخها السياسي كما اختلفت المراحل التي
مرت بها نظرا لخصوصية كل تجربة ،وفي هذا الصدد يشير
أ
الدك تور "عبد الغفار رشاد القصبي" إلى ثالثة مراحل اساسية
لالنتقال الديمقراطي:
أ
المرحلة الولى وتتمثل فيما قبل التحول ،إذ تحاول
النخبة السياسية البقاء في السلطة مقابل تهديد مكانتها من
أ
المعارضة التي تلعب دورا في التاثير على النظام بما يمثله من
امتيازات ومصالح .وقد يحدث أان ُ
تبرز انشقاقات داخل القوى
المساندة للنظام ،فاتجاه إصالحي واخر متشدد وقد تتصاعد
الضغوط من الجانبين داخليا وخارجيا ُويقدم النظام تنازالت
وتتوقف عملية انهياره على درجة تماسكه وقوة المعارضة
وشدة تماسكها ،وكذا مقدار الضغوط الداخلية والخارجية
وحدة االستقطاب والصراع بين المعتدلين والمتشددين من
أ
النظام القائمُ .ويتوقع ان تؤدي التنازالت من قبل النظام إلى
أ
أ
إصالحات ولكنها قد تكون شكلية او لتهدئة االوضاع فقط،
أ
وقد تبرز على شكل إصالحات حقيقية والتي يمكن ان تتعرض
أ
أ
لالرتداد مرة اخرى بفعل سيولة الموقف او استماتة النخب
أ
صاحبة االمتيازات والمصالح للبقاء في السلطة لمدة اطول،
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أ
أ
ومن ناحية اخرى قد تقوى قبضة االمن ويستخدم النظام
قدرته القمعية ضد المطالبين باإلصالحات ليشتد الصراع إلى
أ
ان يتم إقرار التحول.
المرحلة الثانية " :المرحلة االنتقالية" وتعتبر دعامة
االنتقال الديمقراطي ،كونها مرحلة حساسة وتتسم بحالة من
الشك والترقب وعدم اليقين إذ يتواجد انذاك خليط غير
أ
متجانس من المؤسسات واالفراد والجماعات التي ترتبط
أ
بالنظام القديم واخرى ترتبط بالنمط الجديد من مؤسسات
وجماعات تسعى لتطبيق الديمقراطية هؤالء يتقاسمون
أ
السلطة وتبرز ثنائية الصراع والوفاق بين االطراف وبالتالي قد
يرتفع سقف المطالب للديمقراطيين وتتسع حركة االحتجاجات
من المواطنين الذين ينتظرون إصالحات وسياسات تخدم
مطالبهم وتتزايد الرغبة والمطالبة بالديمقراطية الحقة في
أ
أ
الدولة عن طريق مثال إصالح االنتخابات ،االحزاب او
المؤسسات الحيوية في النظام وضمان المحاسبة والمساءلة
لشخصيات النظام السابق المتهمة بقضايا الفساد .في حين انه
أ
قد ال يستسلم فلول النظام السابق لالمر ويسعون الستعادة
السيطرة والتسلط ،مما يفرض تكلفة غالية على المجتمع قد
أ
تدخله في دوامة حرب اهلية (عبد الغفار رشاد القصبي،
أ
 ،)82-81 ،2006او االنقالب على الشرعية االنتخابية
والعودة لنقطة الصفر.
المرحلة الثالثة :وهي مرحلة" الترسيخ الديمقراطي"
) )Consolidation of Democracyوالذي يشير مفهومه من
الجانب الواسع إلى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي
حتى يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر ،يكون قادرا على
االستمرار ويجسد بشكل حقيقي وفعال قيم الديمقراطية
أ
وعناصرها والياتها .بمعنى ان الترسيخ يتضمن معاني تعميق
أ
الديمقراطية واستكمالها وماسستها على النحو الذي يجعل من
أ
الصعب انهيار النظام الديمقراطي او االنقالب عليه .وقد
أ
استخدم "اودونيل  " O'Donnellمفهوم االنتقال الثاني
 )Second) Transitionللتعبير عن عملية ترسيخ الديمقراطية
أ
وهو حسب رايه يشير إلى االنتقال من حكومة منتخبة
ديمقراطيا تنتهي عندها فترة االنتقال إلى نظام ديمقراطي
مؤسسي راسخ)Gerardo L. Munck, april 1994,362( .
فإذا بحثنا عن مدلول مفهوم النتقالية في معناه
السوسيولوجي ،نجده يشير إلى المرحلة التي تسبق مرحلة
التحول في المجتمع؛ وهي معروف عنها كمرحلة في تاريخ
أ
المجتمعات ال تطول زمنيا مقارنة مع مرحلة التحول او التغيير.
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أ
لكن ما يميزها في الشكل انها مرحلة وسيطة يستمر فيها
الشكل التقليدي بالرغم من دخول مرحلة الحداثة .وعند
السوسيولوجيين الكالسيك نجد أان االنتقالية قد تم التطرق
إليها بشكل ضمني وغير صريح خاصة من طرف " كارل
ماركس  " karl marxو" إميل دوركايم David Émile
"Durkheimوغيرهم وبزوايا نظر مختلفة في التحليل( .دمحم
صفار.)184 ،2011 ،
أ
وخالل محاضرته التي القاها ضمن فعاليات المؤتمر
أ
السنوي لالبحاث االجتماعية ،حول" :نوعان من المراحل
أ
االنتقالية وما من نظرية" ،اشار المفكر "عزمي بشارة azmi
أ
( "becharaعزمي بشارة )02 ،2014 ،إلى انه يصعب
الحديث عن نظرية تاريخية خاصة بالمراحل االنتقالية عموما،
ُ
في هذه الحالة ت َّ
تضبطها
حدد المراحل االنتقالية كمراحل ال
قوانين إعادة إنتاج الذات بل إنتاج االخر ،إذ ليس لها منطق
أ
داخلي ومنطقها مستم ٌّد من افول ما انطلقت منه وبزوغ ما
يليها وتقود إليه .وهي لذلك غالبا ما تكون عاصفة َّتتسم
أ
بالسيولة وعدم االستقرار وانعدام اليقين ومعه الشعور باالمن
أ
والثقة بما هو قائم؛ الن ما كان يتالشى وما سوف يكون لم
أ
َّيتضح بعد ..غير ان المفكر "عزمي بشارة" ال يشير هنا إلى
أ
المرحلة االنتقالية بين نظامين او بين حقبتين تاريخيتين بل
أ
عن مرحلة انتقالية من وضع قائم َّنتفق في تشخيصه او
أ
أ أ
أ
نختلف إلى وضع مرجو او مامول يفترض ان مؤيديه على االقل
أ
متفقون على تعريفه او قادرون على التحاور حوله بعقالنية .فال
معنى لعبارة مرحلة االنتقال إلى الديمقراطية إال بوجود فاعلين
َّمتفقين على هدف بناء الديمقراطية وفعل تاريخي ثوري
وإصالحي ي ُ
قود إليها( .دمحم صفار)09 ،2011 ،
أ
إذن ،وكما هو متعارف عليه ان التحول الديمقراطي
يشير إلى التحول واالنتقال من نظام سلطوي إلى نظام
أ
ديمقراطي ،وهو بدوره عملية معقدة تشمل تحوال في االبنية،
أ
االهداف والعمليات التي تؤثر على توزيع وممارسة السلطة
أ
السياسية .فيقال ان النظام السياسي الذي يشهد تحوال
ديمقراطيا من نظام غير ديمقراطي نحو نظام ديمقراطي انه يمر
بمرحلة انتقالية .حيث تعد "المرحلة االنتقالية" بمثابة مرحلة
أ
وسيطة بين مرحلتين ،االولى هي مرحلة سقوط النظام،
والثانية مرحلة استكمال اإلطار الدستوري للدولة وترسيخ
أ
الديمقراطية ( ) Consolidation Democracyاو قد ال يتم
أ
ذلك وتظهر حالة شبه فوضوية او العودة إلى التسلطية
أ
(نيفين دمحم توفيق،)http://bit.ly/2oVLfkW ،2014 ،اما
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أ
سيف الدين عبد الفتاح فيعرفها على انها" ،وضع مؤقت بعد
وضع غير مرغوب استمر فترة طويلة من الزمن نسبيا ُيرجي
تغييره في سياق استشراف عمليات تغيير وتحول"( سيف
الدين عبد الفتاح. ) http://bit.ly/2FEcR7S ،2014،

 القضية في المراحل االنتقالية تتجاوز إقامة نظامديمقراطي جديد محل النظام االستبدادي السابق إلى صراعات
على السلطة من ناحية ،وصراعات على الدولة من ناحية
أ
أ
أ
اخرى ،إذ تصبح هذه الصراعات اعمق واعنف بين مختلف
أ
االطراف .إذ قد يكون من الصعب تطبيق ما اسماه المفكر
الهولندي (ارنت ليبهارت  )Arend Lijphartبالديمقراطية
التوافقية (ارنت ليبهارت ،)08 ،2006،والتي تركز على
أ
حماية االقليات والتمثيل الكامل لكافة فائت الشعب .
 ُتثار خالل المرحلة االنتقالية احتياجات ومطالبفئوية وعامة ال نهائية ،وفي الوقت نفسه تواجه الدول حالة
أ
أ
من تقلص الموارد  ،فالهدم والتفكيك اسهل وايسر من البناء
أ
أ
والتركيب باإلضافة كذلك إلى ما اسمته ادبيات الثورات
بال  Frustrated Expectationsبتعبير ( دانييل لينر D.Liner
( حيث تصبح نسبة المراد الحصول عليه مقلقة ،مما يولد ثورة
"االمال المحبطة"(ايمان احمد رجب ) 09 ،2011 ،والناتجة
أ
أ
عن البطء والتاخر في تحقيق االهداف المرجوة من االنتقال
إلى واقع اخر ،.وهدا ينعكس بسدة على الفائت التي كانت
أ
اصال محرومة من حقوقها في ظل النظام السابق حيث تسعى
أ
أ
الن تلمس اثار التغيير بشكل سريع ،وإن لم يتحقق دلك نظرا
لتعقيد المرحلة االنتقالية فإنه قد تكون هناك ثورة مضادة
أ
مدعومة من افول النظام السابق مثل ما حدث في مصر في
جويلية  2013بعد انتخاب الرئيس السابق "محم د مرسي" .
 تؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد بكلأ
مؤسساته التشريعية ،التنفيذية ،القضائية واالمنية في
الحاالت التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل إلى
الحاجة لوقت طويل ،فيحدث نوع من االستقطاب الشديد في
المجتمع واالرتباك من جانب اإلدارة االنتقالية التي قد تفتقد
اإلمكانات والرؤية في اختيار السياسات المناسبة والقادة
المؤهلين لقيادة المرحلة االنتقالية وهذا ما يضاعف من حجم
أ
االعباء الملقاة على عاتقهم.
أ
وتحكم إدارة المرحلة االنتقالية عدة عوامل اساسية،
أ
أ
يتمثل اهمها في الفكر او التصور الذي تقوم عليه إدارتها
أ
واالهداف المراد تحقيقها والبرنامج الزمني المحدد لها وكذلك
التركيبات السياسية واالجتماعية وسياسة التعامل مع رموز
النظام السابق والتحديات االقتصادية والموروث الثقافي
للمجتمع ،باإلضافة إلى حجم العنف الذي تشهده الدولة على
أ
أ
إثر هذا التغيير وكذا التدخل االجنبي في هذه االمر وشكله .من
أ
أ
ناحية اخرى يلزم إثبات حسن النية للمجتمع الدولي؛ الجل

ثالثا :مظاهر المرحلة النتقالية والعوامل التي تحكم
إادارتها
أ
انطالقا مما لوحظ ضمن مختلف االحداث التي
سهدتها بعض الدول العربية بعد سنة  2010على غرار كل
أ
من تونس ومصر  ،فإنه يمكن القول ان من سمات هذه
المرحلة اختالل توازن القوى والتحالفات القائمة ،ما يقود إلى
أ
صراع على النفوذ بين مختلف القوى واالطراف ،قد يؤدي إلى
أ
اضطرابات تهدف االطراف من خالل إثارتها إلى التحكم بقواعد
اللعبة ،ويمكن أان أتاخذ هذه االضطرابات أا ً
شكاال مختلفة،
أ
أ أ أ
سياسية او امنية او عسكرية او فكرية ،كما تتسم هذه المرحلة
بظهور العنف بدرجات متفاوتة السيما بوجود الصدامات ببن
أ
التيارات االسالمية والعلمانية  .اما على الصعيد االقتصادي
أ
فيمكن مالحظة ان القوى االقتصادية والمالية والتي كانت
مستفيدة من الوضع السابق تسعى إلى دخول اللعبة في هذه
أ
المرحلة في محاولة للتاثير في رسم شكل الحكم القادم بما
أ
أ
يحقق لها اكبر قدر من المصلحة ونالحظ هدا االمر جليا في
أ
مصر نظرا للوزن السياسي لرجال االعمال وكدا االمتيازات
االقتصادية التي تحظى بها القوات العسكرية( .نوفل احمد
سعيد واخرون)42-39 ،2012 ،
أ
فيمكن القول ان المراحل االنتقالية تعرف عديد
المظاهر المقلقة ،التي يمكن إيجازها فيما يلي:
استغراق المراحل االنتقالية فترات طويلة ،بفعلأ
أ
بطء او ارتباك الخطوات المتخذة ،او سيطرة الصراعات على
أ
أ
اجنحة الحراك ،وفي هذا الصدد ينبغي اإلشارة إلى ان
أ
أ
الحركات االحتجاجية تعرف على انها عبارة عن" اشكال
أ
متنوعة من االعتراض تستخدم ادوات يبتكرها المحتجون
أ
أ
للتعبير عن رفض او لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم او
أ
أ
االلتفاف حولها ...وقد تتخذ اشكاال هادئة او هبات غير منظمة.
أ
وبالتالي يؤكد البعض ان الفعل المستمر هو الذي يؤهل
الممارسة االحتجاجية لالنتماء مفهوميا إلى الحراك االجتماعي
وإذا غاب الفعل المستمر فانه يحول دون ضمها إلى المفهوم.
(اشتي فارس)2014،169 ،

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
أ
السيولة وغياب االطر القانونية الصارمة حيث ان السعي لبناء
أ
النظام السياسي الجديد باطر ديمقراطية يتطلب بالضرورة
أ
تجديدا قانونيا مالئما ،ذلك ان ممارسة الديمقراطية ال تتم إال
وفق قواعد محددة تنظم عملية الصراع والتنافس (.فؤاد
الصالحي) 211 ،2009،

اك تساب الشرعية محليا ودوليا باإلضافة إلى احترام االلتزامات
الدولية للنظام السابق والعمل على تهيئة المجتمع الدولي
لالعتراف بترتيبات ما بعد المرحلة االنتقالية.
المحور الثاني :دور النخبة السياسية في إادارة
المرحلة النتقالية
أ
يمكن القول ان دور النخبة يظهر جليا في عملية
االنتقال الديمقراطي ككل ،وليس عقب الحراك والمظاهرات
واالنتفاضات فحسب .حيث تلعب النخب حتما دورا في
أ
العالقة بين السلطة والمجتمع .إذ انه خالل عملية االنتقال
أ
أ
أ
الديمقراطي ،ينتقل دور المؤسسات لالفراد – اي النخبة -الن
المؤسسات تقابل بالرفض من الشعب ،وهنا تقوم النخبة
بحلقة وصل بينهما ،فالصالت بين النخب والجماهير غالبا ما
تكون حاسمة في الفترات االنتقالية ( Scott, Mainwaring ,
 ) novembre 1989,10وفي هذا السياق يشير الدك تور صفار
إلى ماهية المرحلة االنتقالية في سياق تجواله المعرفي في
المدارس الفكرية الماركسية ونظرية لينين ونظرية هنتغتون
أ
للتحول الديمقراطي بانها المرحلة التالية التي استطاعت بها
النخبة االستيالء على الحكم وهي ليست بمرحلة صراع
للوصول إلى السلطة (دعاء الجهيني،2014،
 ) http://bit.ly/2FFjUNOفعقب انهيار النظام السياسي
أ
تحدث حالة الفراغ السياسي والقانوني إلى ان تستطيع النخبة
السياسية الجديدة السيطرة على المؤسسات القمعية لضمان
إحكام سيطرتها على الدولة (.امل حمادة)46 ،2008 ،
أ
اول :التحديات التي تواجه النخبة السياسية خالل
المرحلة النتقالية

بروز الثنائيات المتصارعة ،فحسب تعبير الدك تورةأ
هناء عبيد ان بعد سقوط النظام القديم وبالخصوص عن طريق
أ
الية االنتقال من االسفل ،فانه تبرز قضايا تشكل تحديا
أ
للمرحلة االنتقالية وتؤدي إلى انقسام الراي العام حولها ،منها:
 ثنائية الستقرار -الفوضى :فالثورة وبعدها فعالفجائيا يهدف إلى التغيير الجذري ويتعرض لمنظومة من
المصالح والقيم والترتيبات ويهدمها ،تؤدي إلى تفجر تلك
الثنائية بين القديم والحديث واالستمرار واالنقطاع واالستقرار
أ
والفوضى ،غير ان هذا الموضوع اعتبر كمبرر تستخدمه بقايا
النظام القديم لتخويف المنادين بالتغيير من ماالته ،فالنظم
أ أ
السلطوية معروف عنها تتسم بمبادلة تقليدية بين االمن او
التغيير.
أ
 ثنائية الفوئي -السياسي :إذ نجد ان التحليلأ
الماركسي للثورات يركز على االساس االجتماعي-االقتصادي،
في حين نجد مفكرين اخرين يحذرون من المزج بين المطالب
أ
السياسية واالجتماعية او ما يطلق عليها بالمطالب الفئوية،
أ
على غرار " حنة ارندت" التي عدت ان الخلط بين المجال
أ
الثوري السياسي والذي هدفه االساسي هو ممارسة الحرية،
أ أ
وبين المطالب االجتماعية واالقتصادية ،من شانه االضرار
بالثورة واالنتقال الديمقراطي( .حنة ارندت )23 ،2008 ،في
حين نجد انه في العديد من النماذج التي عرفت مرحلة
انتقالية في تاريخها السياسي دورا كبيرا للمطالب الفئوية والتي
ساهمت بشكل كبير في نجاح العملية.

تعاني المجتمعات في المراحل االنتقالية ضمن مسار
االنتقال إلى الديمقراطية ،جملة من التحديات قد تؤثر سلبا
على سيرورتها وتحقيق المبتغى.
أ
ا -تحديات داخلية
أ
إذ تعد مسالة سيولة التنظيم السياسي والتحالفات
أ
المتغيرة داخله وخارجه من ابرز التحديات التي تشهدها
المجتمعات في هذه المراحل؛ مما يستوجب تحديد خارطة
طريق تتمتع بالقبول الواسع خالل فترة الالاستقرار ،ثم بناء
حكومة تتمتع بقدر كاف من الثقة والدعم الشعبي ( دمحم محي
الدين ) 2011،فصعوبة التوافق العام على المسائل السياسية
الكبرى المتعلقة بمسار الدولة وهويتها في ظل تنامي حالة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 ثنائية المدنية –الدينية :يمكن مالحظة هذهالثنائية بشكل واضح في تجارب االنتقال للدول اإلسالمية
والتي قد وجدت القوى االنتقالية صعوبة في صياغة خطابات
وطنية تندمج فيها كل الفصائل ذات المرجعية الدينية
أ
أ
والتوجهات الليبيرالية للثوريين ،هذا االمر يستعصي حله النه
يشكل إعادة طرح للعالقة بين الدين والدولة وال يتسع
المجال هنا إليفائه حقه( .هناء عبيد)49-48 ،2011 ،

197

اجملدل  18العدد 2021-01

دور النخبة الس ياسة يف اإدارة املرحةل الانتقالية -دول ما بعد احلراك العريب-

عائشة ساملي

أ
طريق احترام القوانين واالعراف الدولية خاصة ما يتعلق منها
بحقوق اإلنسان ،وكذلك احترام المعاهدات اإلقليمية والدولية
التي وقعها النظام السابق بما ال يتناقض ومصالح الشعب،
والتوجه إللغاء ما يريد الشعب إلغاءه بالوسائل القانونية بعد
ً
شعبيا إلى سدة الحكم( .متروك بن
وصول السلطة المنتخبة
هايس الفالح)25 ،1999 ،

أ أ
فالمتعارف عليه ان اهم ما تواجهه المرحلة االنتقالية
من تحديات هو إنهاء المرحلة االنتقالية والوصول لمرحلة
االستقرار ،وذلك عن طريق إنجاز الوائم الداخلي وإنهاء حالة
أ
ازمة الثقة بين مختلف القوى السياسية المشاركة في التغيير،
والتواصل الجيد مع مكونات الشعب المتعددة بما في ذلك
بقايا النظام السابق ،إضافة إلى محاكمة المسؤولين
المتورطين في ارتكاب جرائم ضد المنادين بالتغيير
ومحاكمتهم ضمن ما يحدده القانون بمعنى تحقيق العدالة
أ
النتقالية وإنشاء الهياكل او اللجان المتخصصة في ذلك( .دمحم
صفار ،مرجع سابق)25،

ثانيا :استراتيجيات إادارة المرحلة النتقالية
تتعلق إدارة المرحلة االنتقالية بوضع النخبة السياسية
االنتقالية لبرامج محددة لتحقيق االنجاز في ثالثة ملفات ملحة
أ
تشكل البنية االساسية لعملية االنتقال:
 تعزيز مشروعات تنموية قاطرة ومحركة لعجلة اإلنتاجمن خالل وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي للنهوض
بالمشاريع التنموية في الواليات المهمشة والفقيرة( .عبد هللا
تركماني)2013 ،
أ
 عودة االمن واالستقرار المجتمعي؛ بمعنى القدرةعلى المبادرة بسياسات عامة تؤمن الضمانات إلنشاء قاعدة
عريضة للمواطنة قائمة على المساواة واالستيعاب االجتماعي
أ
أ
وتك فل لالقليات الحماية من اية ممارسة دك تاتورية من
أ
االغلبية (رحال بوبريك.)http://bit.ly/2HlijcW ،2014 ،
ومحاولة خلق جو من الوفاق والذي يتطلب القطع مع
المنهجية القديمة المبنية على االنغالق والتعصب ورفض
أ
االخر .ولعل احد مداخل هذا الوفاق التاريخي يكمن فيما
أ
يعرف ب "الديمقراطية التوافقية" كما اشرنا انفا ،والتي تتيح
للنخب السياسية التعاون فيما بينها ،وعن طريق هذا التعاون
يتم صيانة استقرار النظام في المرحلة االنتقالية المتوافق عليه
أ
كما يفضي هذا التوافق إلى سمة اخرى هي الفعالية ،إذ بدون
أ
أ
أ أ
فعالية ال يمكن الي نظام او اي مشروع ان ينجح.
 إعالن جدول زمني لالنتقال السياسي وتسليمالسلطة للمدنيين :وذلك للدور الذي تلعبه المؤسسة
أ
العسكرية في انظمة الدول النامية وفي عملية صنع القرار
السياسي وسعي المؤسسة لتمييع الحدود بين الدور العسكري
أ
للمؤسسة ودورها السياسي الذي تضطلع به في اثناء هذه
أ
المرحلة االستثنائية ،لذلك يعد حياد الجيش او عزله وعدم
أ
تدخله في العملية السياسية ركنا اصيال لضمان تحول
أ
ديمقراطي ناجح ،وفي هذا الصدد اكد " الري دايمون
أ
أ
 "Larry Jay Diamondان من اهم شروط تعزيز الديمقراطية
خضوع الجيش خضوعا كامال للسيطرة المدنية وااللتزام التام

تواجه كذلك المرحلة االنتقالية ضرورة تحريك
االقتصاد وتفعيل سياسات العدالة االجتماعية وتعزيز
مشروعات تنموية محركة لعجلة اإلنتاج وضرورة تحسين اليات
أ
توزيع الدخل ،بحيث ال يكون هناك تهميش الية شريحة
اجتماعية وبالخصوص الفائت التي ال تجد من يمثلها في دوائر
أ أ
صنع القرار ،كون ان احد الدوافع التي ساهمت في الرغبة
باإلطاحة بالنظام القديم هي غياب العدالة االجتماعية وتدني
مستوى المعيشة واحتكار الفائت المسيطرة للموارد .من
أ
أ
ناحية اخرى تواجه المرحلة إشكاالت امنية تتطلب الحذر من
أ
حالة االنفالت االمني التي قد تثيرها بعض الجهات( .سيف
الدين عبد الفتاح ،مرجع سبق ذكره)
ب -تحديات خارجية
أ
اما على الصعيد الخارجي ،فإنه يجب الحذر من
أ
التدخل الخارجي في هذه المرحلة الن الدولة تكون منكشفة
أ
أ
وغير مستقرة تماما وحتما ستحاول اطراف اجنبية فرض رؤاها
وسياساتها على النخب االنتقالية – النخب التي تسير المرحلة-
أ
 ،إذ ان اإلطاحة بالنظام القديم قد يكون مهددا لمصالح
أ
أ
الدول االجنبية في الدولة .كما ان بعض القوى الدولية ليست
أ
أ
من مصلحتها ان تقام ديمقراطية في الدول االخرى حتى
تحافظ على قوتها وسيطرتها على مواردها وتتحكم في المواقع
أ
اإلستراتيجية التي تشغلها هذه الدول ،فبعض االيادي قد
تسعى لتغذية الصراعات الداخلية عن طريق دعمها السري
أ
بالسالح مثال ،او عن طريق الدعم والتمويل لمؤسسات
المجتمع المدني ،وكذا محاولتها فرض نخبة سياسية تخدم
مصالحها في المنطقة.
أ
أ
غير ان هذا االمر ال يعني التهرب من التفاعل مع
أ
القوى الخارجية وإنما الجل اك تساب الشرعية الدولية عن
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
التوافقية كما اشرنا سابقا بعد مساهمات المفكر الهولندي
أ
(ارنت ليبهارت  )Arend Lijphartوالذي يعد من اوائل
المنظرين لها وعدها نظرية للحكم الديمقراطي في مجتمع
متعدد ،فالنخب في هذا المجتمع تتعاون بالرغم من
االختالفات القطاعية الفاصلة بينهم ،الن التصرف خالف ذلك
أ أ
يعني استنزال العواقب المتنبا بانها من سمات المجتمع
التعددي( .شاكر االنباري)37 ،2007 ،
أ
لذا فإن المطلع على مختلف التجارب ،يالحظ انه قد
اعتمدت غالبية الدول التي شهدت مراحل انتقالية في تاريخها
السياسي ،الية الديمقراطية التوافقية ،وذلك نظرا لعدم توفر
البنية الذاتية والموضوعية لتحقيق ديمقراطية شاملة ،كناتج
طبيعي عن غياب القوانين والتشريعات واال ليات والمؤسسات
المناسبة النتخابات حرة ديمقراطية ،وعدم التمكن من
أ
التاسيس لها بشكل قانوني في المرحلة االنتقالية .وفي هذا
السياق يمكننا عدها في هذه المرحلة كديمقراطية انتقالية؛
أ
أ
تمثل االداة االساسية للتحول نحو الديمقراطية وذلك من
أ
أ
خالل تاسيس مجلس او تحالف انتقالي مؤقت يقوم بقيادة
المسار االنتقالي وتمثيل الشعب في المفاوضات والحوار
أ
الوطني لإلجماع على اهداف الحراك واستراتيجياته.
أ
حيث ان كافة مؤسسات النظام لن تكون قادرة على
االستمرار في إدارة البالد ،مما قد يعرضها إلى فراغ تشريعي
وقانوني ومؤسسي ،وعليه سيكون من الضروري في المرحلة
االنتقالية العمل على بناء المؤسسات القادرة على إدارة البالد
في المرحلة االنتقالية ،المؤسسات القادرة على احترام حقوق
اإلنسان وتوفر العدالة االجتماعية لكافة مواطنيها ،وهذا
يحتاج في هذه المرحلة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية
والمؤسسية المناسبة لالنتخابات الحرة الديمقراطية،
أ
أ
وتعديل ،على االقل مؤقت للدستور ،وتشكيل االحزاب
السياسية ،وبناء المؤسسات الديمقراطية لتعبيد الطريق نحو
الديمقراطية الحقة ( .نادية حسن عبد هللا،2011 ،

أ
بالقواعد الدستورية القائمة ذلك ان المؤسسة العسكرية ك ثيرا
مافرضت تحديات على تجارب التحول الديمقراطي في ك ثير من
أ
دول العالم ،حيث ادى تمسك العسكر بالعمل السياسي إلى
عرقلة بل وانتكاس الك ثير من تجارب التحول الديمقراطي.
(شيماء حطب)476 ،2012،
أ
من جانب اخر يجب تبني دستور جديد ،بحيثيكون اإلجماع واضحا على الحاجة إلى دستور جديد متسق
النصوص ومؤسس لنظام ديموقراطي قادر على تحقيق التنمية
االقتصادية والعدالة االجتماعية .وفي هذا اإلطار يتم النظر إلى
التعديالت الدستورية بعدها انتقالية وكمقدمة لهذا الدستور،
أ
أ
مع االتفاق على تكوين لجنة او هيئة تاسيسية لك تابته قبل
عرضه لالستفتاء .باإلضافة إلى توقيت وجدولة وترتيب إجراء
أ
االنتخابات (البرلمانية والرائسية) مسالة البد من تحديدها
بدقة وبعد حساب كافة التداعيات.
أ
أ
ولربما من اهم ما استخلصه اال كاديميون الدارسون
أ
أ
لتجارب بلدان اوروبا الشرقية التي اسست لعملية االنتقال نحو
نظم ديمقراطية حلت مكان النظم المتسلطة ،والتي بذلك
أ
اسست لنظم ساعدت في بناء مؤسسات قادرة على إدارة البالد
وتحولها نحو الديمقراطية هو قيام هذه الدول خالل المراحل
االنتقالية التي شهدتها نحو الديمقراطية؛ بالمرور بثالث مراحل
أ
أ
أ
اساسية يمكن ان نحددها كالتالي :االولى الديمقراطية
التوافقية والتي تعد مرحلة تحضيرية من خالل تشكيل
مجالس وتحالفات لقيادة الحراك .الثانية؛ تمثلت في العدالة
االنتقالية ،والتي تتضمن تعزيز وتحضير البيئة التشريعية
والقانونية وضخ الممارسات الديمقراطية إلى الحياة اليومية.
أ
أ
وثالثا؛ نجد ان النخب يستلزم ان تتبع القواعد واإلصالحات
الديمقراطية القادرة على إدارة البالد في المرحلة االنتقالية،
ضمن إطار اإلصالح المؤسسي لمختلف الهياكل المسيرة
لشؤون الدولة وال سيما الرسمية منها( .نادية حسن عبد هللا،
،2011
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273

).3747

)747

أ
ا  -الديمقراطية التوافقية

ورغم ذلك ،ال يجوز عد "الديمقراطية التوافقية"
كشكل نهائي للديمقراطية ،وإنما هي في نظر عديد المفكرين،
أ
قد تمثل افضل شكل تاريخي إلدارة الصراع السياسي في
أ أ أ
لحظة من اللحظات ،لكنها تصبح في لحظات اخرى اسوا الية
أ
إلدارة مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية ،النها تتضمن

أ
تعد الديمقراطية التوافقية او كما يطلق عليها البعض
أ أ
بالديمقراطية التكاملية احد وابرز نماذج الديمقراطية الحديثة
أ
والتي ظهرت كنموذج لمعالجة بعض المشكالت واالزمات التي
تعاني منها عديد دول العالم .وقد برزت فكرة الديمقراطية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
بكل تاكيد مازق التي تحمل من داخلها القدرة التعطيلية
أ أ
الدائمة لصالح احد اصحاب الفيتوات الك ثيرين والعديدين،
ما ينتهي بالدولة إلى الشلل الدائم وعدم قدرتها على االستجابة
لطموحات مواطنيها ،وعندما ال يحمل النظام صفة القدرة على
المرونة والتغير من داخله وبالوسائل السلمية فإنه سيتفجر
أ
من داخله بكل تاكيد استجابة للحراك الدينامي االجتماعي
والسياسي المستمر وعندها يدخل النظام من جديد في دوامة
من البحث عن "ميثاق تعاقدي" جديد يستجيب للتوازنات
السياسية المستجدة والمتغيرة.
أ
أ
ومنه يمكن القول ان مبدا "الديمقراطية تصحح نفسها
بمزيد من الديمقراطية" يكاد يكون قاعدة ذهبية في انطباقه
على "الديمقراطية التوافقية" التي ال بد من عدها كمرحلة
انتقالية وليس كحل نهائي (رضوان زيادة.)65 ،2006،
ولتحقيق انتقاليتها البد وخالل عملية بنائها من توازيها مع
عملية تاريخية تتمثل فيما يسمى "العدالة االنتقالية" التي
أ
أ
تتيح للدولة إمكانية إعادة تاسيس شرعيتها على اسس جديدة
أ
قائمة على اساس العدالة واحترام القانون وبناء المساواة بين
جميع المواطنين في الواجبات والمسؤوليات والحقوق ،وهذا
ما سنتطرق له فيما يلي:

السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطية ،إذ تهدف إلى
أ
معالجة ارث القمع السياسي والمالحقات االمنية للنشطاء
أ أ
أ
السياسيين ،كما ان المسالة اال ك ثر حساسية في موضوع
العدالة االنتقالية ،تتعلق بالمساءلة ومايترتب عليها؛ والتي
تتخذ طرقا مختلفة للوصول إلى الحقيقة وتعويض الضحايا..
أ
من ناحية اخرى ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني الذي يمكن
أ
ان يكون شريكا فاعال ومكمال للدولة في مشروعها العدالي.
وتحقيق العدالة في هذا السياق ثوريا ال يعني االنتقال
أ
من ساللة من الحكام إلى ساللة اخرى ،وإنما نعني به
أ أ
االنتقال من اليات في ممارسة الحكم إلى اليات اخرى افضل.
والعدالة بهذا الشكل ال تتحقق إال بقيام دولة القانون ،تلك
التي تجمع في االن ذاته بين الحقوق والواجبات ،وتضمن
أ
التوازن بينها ،الن الواجب الذي ال يقابله حق يتحول إلى
قهر ،والحق الذي ال يقابله واجب يتحول إلى فوضى وانحالل.
ودولة القانون وحدها هي التي تنجح في تجنب القهر والفوضى
أ
معا وهي "المدينة الفاضلة" للعصر الحديث ،وينبغي ان
أ
أ
تكون الهدف االسمى في اإلصالحات التي يجب ان تتضمنها
المراحل االنتقالية( .فؤاد صالحي)112 ،2014 ،
هذا وباإلضافة إلى العديد من التساؤالت المهمة التي
أ
أ
تحتاج االنظمة السياسية العربية ان تتفق حولها ،فهي بحاجة
لتعريف النمو االقتصادي العادل ،تحديد مرتكزاته ،وإنشاء
الية لقياس درجة تحقيق العدالة االجتماعية في العالم العربي
أ
بشكل دقيق ،بمعنى ادق؛ قياس درجة مطابقة السياسات
أ
االقتصادية واالجتماعية للعدالة االجتماعية .كما يجب ان
يهتم المتخصصون بكيفية إدماج فكرة العدالة االجتماعية
بشكل فعال في السياسات العامة وتطبيقها بشكل عملي،
وكيف يمكن الضغط والمتابعة لتطبيق ما نصت عليه
أ
الدساتير من مبادئ على االرض بشكل عملي.
أ
جـ -ا إلصالح المؤسسي اثناء المراحل النتقالية
أ
من الضروري ان تتبنى الدول التي تشهد مرحلة
انتقالية نحو الديمقراطية ،إصالحات تشمل مؤسساتها
الرسمية وغير الرسمية ،بهدف تمكين البالد من تحقيق
أ
االهداف االجتماعية والسياسية واالقتصادية بعيدة المدى.
ويجب التركيز خالل ذلك على كيفية إعادة بناء الثقة بين هذه
المؤسسات والشعب ،بحيث يتوجب إعادة هيكلة مؤسسات
أ
الدولة السيما تلك التي كانت متواطئة في اعمال العنف

ب -العدالة النتقالية
أ
فالقناعة الراسخة لدى النخب السياسية العربية ان
أ
موضوع العدالة االنتقالية من اهم التحديات التي يتعين على
أ
المجتمعات العربية رفعها ،لكونها من افضل المقاربات التي
ابتدعتها تجارب شعوب العالم إلى حد االن ،إلنجاح مرحلة
أ
أ
االنتقال من انظمة االستبداد إلى االنظمة الديمقراطية بما
توفره من اليات ومفاهيم ومناهج لكشف الحقيقة ومحاسبة
المذنبين وضمان عدم اإلفالت من العقاب ورد االعتبار
أ
للضحايا وجبر اضرارهم.
غير انه ورغم تعدد هذه الحاالت واختالفها ،فان
أ أ
إيجاد مبادئ مشتركة خاصة بالمنطقة العربية من شانه ان
يساعد البلدان التي تشهد مراحل انتقالية في تاريخها
السياسي ،إذ انه ال يمكن اختزال التحول الديمقراطي في
أ
أ
مشاريع دساتير جديدة او إجراء االنتخابات ،بل االجدر إتباع
أ
نهج اوسع نطاقا في المحاسبة على الماضي والمالحقة الجنائية
واالنتصاف للضحايا ،وإصالح المؤسسات الرئيسية.
فالعدالة االنتقالية ترتبط بمرحلة هامة من تاريخ
الحياة السياسية للدول ،بحيث تعد وسيلة لتجاوز الجمود
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
واالنتهاكات ضد المواطنين وما يتطلبه ايضا من تفعيل ال ليات
المحاسبة.
أ
عالوة على ذلك يمكن ان تكون اإلصالحات
أ
الدستورية والقانونية وإصالحات اجهزة الشرطة ،التي تهدف
إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ،ذات
أ
أ
اهمية واضحة في عديد المجاالت  ،مثل ملكية االراضي،
أ
ضرائب الدخل ،اإلنصاف في االجور ،وتعيين القضاة وتولي
المناصب ،الترقية واالنضباط ،إجراءات االنتخابات استقالل
وسائل اإلعالم ،حرية الحصول على المعلومات ،تمويل
أ
االحزاب السياسية والقانون الجنائي واإلجراءات الجنائية ...مما
أ
يعني ان محاولة إصالح البنى المؤسساتية لهيئة ما سينعكس
أ
على العديد من الهيائت االخرى (.رضوان زيادة،2011 ،
)169
أ
أ
مما يوضح لنا اهمية تفعيل اإلصالح المؤسسي اثناء
المرحلة االنتقالية ،إذ يعد بمثابة المكون الخاص بضمان عدم
تكرار تجاوزات النظام السابق مستقبال ،ومكافحة الفساد
والحيلولة دون تكرار التجاوزات الحقوقية والمالية والسياسية
التي حدثت سابقا ،والسيما في ظل تزايد الضغوط الدولية
أ
على الدول التي تمر بمراحل انتقالية ،بل واصبحت حتى
المؤسسات المالية الدولية والمنظمات والجمعيات غير
أ
الحكومية والراي العام العالمي تشكل مصادر ضغط قوية على
أ
االنظمة السياسية من اجل دفعها نحو اإلصالح المؤسسي.

التاريخ بإدارتها الصحيحة للمرحلة االنتقالية عقب هذه
أ
الثورات ،و يجدر اإلشارة إلى ان دور النخبة السياسية في
الحراكات التي شهدتها بعض الدول العربية بعد  2010ال
يتوقف عند تعبئة جماهير الشعب لممارسة الضغط على
أ
السلطة القائمة ،وال ينتهي بقبول االخيرة للتعددية وإجراء
تحوالت مؤسساتية فيما يخص االنتخابات ومجالس التمثيل،
فتحقيق االنتقال الديمقراطي يتطلب نضاال سياسيا مستمرا
أ
أ
منها ذا طابع فكري ايديولوجي باالساس يستهدف استنفار
الطاقات المجتمعية لدعم المشروع الديمقراطي ،وحتى يكون
هناك نوع من الحيلولة دون انتكاسة هده التجارب .
أ
كما يجب التاكيد على دور العامل الخارجي ومواقف
القوى اإلقليمية من االنتقال الديمقراطي ودورها في حيثيات
أ
المراحل االنتقالية في الدول العربية ،فهي نقطة اخرى ال
أ
أ
يجب إغفالها من خالل التاكيد على التاثير البالغ لبلدان
أ
الخليج والواليات المتحدة في ذلك وسعيها إلى التاثير في
الظروف الداخلية بما يحقق مصالحها اإلستراتيجية .حيث
اعتمد تدخل الفاعلين اإلقليميين في دلك على موارد مادية
أ
واسعة ،وجهود داعمين محليين يعملون على تنفيذ االجندات
اإلقليمية.
أ
أ
أ
إذ يجب التاكيد مرة اخرى على ان مفهوم االنتقال
الديمقراطي ليس خطوة مرحلية ولكنه عملية مستمرة ممتدة،
أ
ومن المهم خالل المراحل االنتقالية بناء ارضية مشترك،
والبحث عن عوامل الوحدة وبخاصة مع القوى الرافضة
أ
للديمقراطية ،فالتحول الناجح للديمقراطية يجب ان يكون
مشروعا قوميا وهدفا مشتركا لكافة طوائ ف الشعب حتى توفر
أ
له الدعم وتمنحه الرسوخ ،ومن ناحية اخرى إحداث تغيير
ثوري للعادات والسلوكيات السياسية في المجتمع وإرساء
ثقافة ديمقراطية تتسم باإليجابية والمشاركة وقبول التعدد
واالختالف .كل ذلك ال يتم إال إذا ركزت النخب السياسية التي
أ
تدير المرحلة االنتقالية على ثالثة مواضيع اساسية ،التوافق
والحوار الوطني ،اإلصالح المؤسسي وتحقيق العدالة
االنتقالية.

الخاتمة
أ
نخلص إلى انه توجد في كل مجتمع من المجتمعات
أ
أ
نخبة اتيحت لها إمكانية االضطالع بادوار رئيسية ومهمة في
مختلف المجاالت ونظرا لتعدد الرؤى والمقاربات في هذا
أ
الشان؛ يطرح موضوع النخبة صعوبات مفاهيمية جمة.
فيرتبط مفهوم النخبة  Eliteبتوزيع السلطة والقوة والنفوذ
داخل المجتمع ،وهي صاحبة الدور الكبير في قيام الدولة
وتشكيل نظامها السياسي بل وفي تقرير مصير بقية النخب
أ
أ
االخرى ،وهي القادرة على تشكيل االحداث العامة في البالد.
أ
والمعروف في نظريات العلوم السياسية ان
أ
الشعوب تنتفض وتصنع الثورات ،اما النخب فهي التي تصنع
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الملخص
تثير مسألة المسؤولية حول الغأزات الدفيئة في القأنون الدولي للبيئة العديد من اإلشكأليأت نظرا الرتبأطهأ بألمصألح
 ولتحمل، فإرسأء قواعد اإلنصأف في العالقأت الدولية اصبح ضروريأ لتمتع الدول بنفس الظروف لتحقيق تنميتهأ.االقتصأدية للدول
 فمن غير الممكن المسأواة بين الغأزات.كل دولة مسؤوليتهأ بحسب مسأهمتهأ في التلوث وحبسب إمكأنيأتهأ المأدية والتكنولوجية
 فظروفهأ االقتصأدية واالجتمأعية تجعل مستقبلهأ،المنبعثة حأليأ من الدول المتقدمة وتلك الغأزات المنبعثة من الدول النأمية
 وتقوم، وقد بذلت العديد من الجهود الدولية لتحديد مسؤولية الدول حول الغأزات الدفيئة.يتوقف على الزيأدة في هذه االنبعأثأت
.كل هذه الجهود على مبدا اسأسي وهو مبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة
 التغير، التنمية، الغأزات الدفيئة، حمأية البيئة، العدالة، المسؤولية المشتركة، المسؤولية المتبأينة:الكلمات المفاتيح
.المنأخي

Résumé
La question de la responsabilité sur les gaz à effet de serre dans le droit international de l’environnement
soulève de nombreux problèmes car elle est liée aux intérêts économiques des états. L’établissement de l’équité
dans les relations internationales est essentiel pour que les états jouissent des mêmes conditions pour leur
développement. Chaque pays est responsable en fonction de sa contribution à la pollution et de ses capacités
financières et technologiques. Il n’est pas possible d’égaliser les gaz émis par les pays développés et ceux émis
par les pays en développement, leur conditions économiques et sociales rendent leur avenir dépendant de
l’augmentation de ces émissions. De nombreux efforts internationaux ont été déployés pour déterminer la
responsabilité des états en matière de gaz à effet de serre, tous ces efforts sont fondés sur un principe
fondamental, le principe de responsabilité commune mais différenciée.

Mots-clés : responsabilité différenciée, responsabilité commun, equité, la protection de l’environnement,
gaz à effet de serre, développement, changement climatique.

Abstract
the issue of liability for greenhouse gases in international environmental law raises many problems
because it is linked to the economic interests of states. The establishment of justice and morals in international
relations is essential for states to enjoy the same conditions to achieve the development. Each country is
responsible according to its contribution to pollution and its financial and technological capabilities. It is not
possible to equate the gases emitted from developed countries and those emitted from the developing countries,
their economic and social conditions make their future dependent on the increasing in these emissions. Many
international efforts have been made to determine the responsibility of states for the greenhouse gases. All these
efforts are based on a fundamental principle; common but differentiated responsibility.

KeyWords: differentiated responsibility, common responsibility, equity, environment protection,
greenhouse gases, development, climate change.
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مقدمة

فمطألبة الدول المتقدمة بمشأركة الدول النأمية بنفس
المسؤولية التي تتحملهأ هو إجحأف في حقهأ ،نظرا لتبأين
مسؤوليتهأ وظروف كل دولة .وهو ايضأ هدم الهم المبأدئ
التي قأمت عليهأ الجهود الدولية لمواجهة التغير المنأخي
القأئمة اسأسأ على مبدا العدالة بين الدول ومبدا المسؤولية
المشتركة والمتبأينة .فألدول المصدرة للبترول على سبيل
المثأل التي كأنت بمثأبة الوقود الذي زود الدول المتقدمة
بألطأقة الالزمة والتي حقق من خاللهأ التطور ،تحتأج اليوم
إلى مسأعدات من هذه الدول لالندمأج مع التوجه العألمي
لمواجهة التغير المنأخي بمنحهأ مزيدا من الوقت .وقد عبر
على ذلك المندوب الصيني في قمة طوكيو حول التغير
المنأخي عأم  1997بقوله انه يتوجب التفرقة بين الغأزات
المنبعثة من الدول النأمية والتي تعتبر بمثأبة طوق النجأة
بألنسبة إليهأ ،في حين فإنه اعتبر الغأزات المنطلقة من الدول
المتقدمة تعتبر بمثأبة غأزات البذخ والرفأه .فألدول النأمية
يتحتم عليهأ إطالق هذه الغأزات وال بديل لهأ ،في حين فإن
الدول المتقدمة يمكنهأ اإلنقأص من هذه الغأزات وإيجأد
البديل مأدامت تمتلك اإلمكأنيأت المأدية والتكنولوجية.
تصطدم الجهود المبذولة لمواجهة التغير المنأخي
بتحديد العالقة بين التنمية والبيئة وايهمأ اولى ،وهو مأ يفتح
الصراع بين الشمأل والجنوب خأصة مع ظهور الدول النأشئة
بوتيرة تنموية صنأعية سريعة .إال ان المالحظ ان هذا الصراع
لم يعد يقتصر على الشمأل والجنوب إنمأ ظهرت تحألفأت
جديدة بين الدول تبعأ للمصألح التي تربطهأ .فألهيئة
الحكومية المعنية بتغير المنأخ التي انشأت عأم  1992تبقى
اهم إطأر اين يلتقي فيه كل الشركأء الدوليين لمنأقشة الحلول
الممكنة لمسألة التغير المنأخي ،والوصول إلى توافقأت
دولية.
فألبحث عن كيفية الوصول إلى التحكم في الغأزات
الدفيئة المسببة لالحترار العألمي ،دون المسأس على قدرة
الدول في مواصلة تنميتهأ اصبح من المسأئل الشأئكة التي
تستدعي البحث فيهأ للوصول إلى اال ليأت الممكنة التي تجعل
كل الدول المتقدمة والنأمية منهأ تنخرط في هذا المسعى
الدولي .ففي ظل التجأذبأت بين دول الشمأل والجنوب
نتسأءل مأهي اإللتزامأت التي تقع على الدول للتخفيف من

إن ابرز تحدي يواجهه العألم حأليأ إشكألية التغير
المنأخي وتبعأته الخطيرة على استمرار الحيأة على هذا
الكوكب .وقد نوقش هذا الموضوع في العديد من المؤتمرات
العألمية التي مأ فتئت توصي بضرورة خفض االنبعاثات
الغأزية التي تشهدهأ الدول حأليأ ،والتضحية بجزء من الوتيرة
التنموية الصنأعية الحألية في سبيل ضمأن مستقبل امن.
ودعت إلى ضرورة االنتقأل إلى التنمية النظيفة والمستدامة
بأالعتمأد على مصأدر طأقة اقل تلويثأ على البيئة العألمية .إال
ان تعأطي الدول وخأصة المتقدمة منهأ مع هذه المسألة
يختلف تبعأ لمصألحهأ ومصأدر ثروتهأ ،نظرا للتكلفة
االقتصأدية البأهظة التي يمكن ان تدفعهأ الدول في سبيل
تجسيد التعهدات لحمأية االرض من مخأطر التغير المنأخي.
فألواليأت المتحدة االمريكية رفعت شعأر "امريكأ
اوال" ،وانسحبت من اتفأق بأريس حول المنأخ .فأشترطت
ضرورة مشأركة الدول بمأ فيهأ النأمية خأصة تلك الدول
النأشئة في الجهود العألمية لمواجهة التغير المنأخي .في حين
فإن هذه الدول تعأني من اوضأع اقتصأدية واجتمأعية صعبة،
وهو مأ يجعلهأ تولي االهمية القصوى لتحقيق التنمية .فهي
تعأني من الفقر فكيف لهأ ان تقنع من ليس له منزل وال
مسكن وال اكل بضرورة المحأفظة على البيئة ،وكيف لهأ ان
تجعل مسألة التغير المنأخي والتي كأن سببهأ الرئيسي الدول
المتقدمة من اولويأتهأ القصوى؟ فألفقر كمأ تم التعبير عنه
يمثل اسوا اشكأل التلوث.
حققت الدول المتقدمة التنمية على حسأب الدول
النأمية ونفثت مختلف الغأزات المنبعثة من منشأتهأ في الجو
على مر العقود المأضية بدون اي قيود وضوابط .فأليوم
اصبحت الدول المتقدمة تطألب بوضع قيود على التنمية
لحمأية البيئة ،كمأ انهأ دعت إلى انتهأج التنمية المستدامة
والتي بحسب العديد من الك تأب فهي تعني الحد من التنمية.
فألدول النأمية إلى وقت قريب في فترة مأ قبل انعقأد مؤتمر
ريو دي جأنيرو  1992كأنت تنظر بعين الريبة إلى تركيز الدول
المتقدمة على مسألة حمأية البيئة ،بل العديد من الدراسأت
وصفته بأنه نوع من االستعمأر الجديد الذي يستهدف إستبقأء
التبعية ا االقتصأدية.
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الغأزات الدفيئة المنبعثة منذ عقود في الجو؟ وعلى اي اسأس
تتحمل هذه االلتزامأت؟
سنحأول معألجة موضوع بحثنأ من خالل النقأط
التألية:
اوال :المبأدئ المؤسسة لمسؤولية الدول حول
الغأزات الدفيئة
 -1مبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة
 -2مبدا العدالة
ثأنيأ :إلتزامأت الدول في ظل االتفأقيأت الدولية
المتعلقة بألتغير المنأخي
-1اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية بشأن التغير
المنأخي
-2بروتوكول كيوتو لعأم 1997
-3اتفأق بأريس لعأم 2015

تلوث الجو ،واصبح النظأم البيئي العألمي مهدد اك ثر من اي
وقت مضى .فبألرغم من عدم وجود يقين علمي بشأن التغيرات
المنأخية التي ستحصل في المستقبل من خالل تزايد درجأت
الحرارة على سطح كوكب االرض ،إال ان هذا ال يمكن ان يكون
مبرر لعدم اتخأذ اإلجراءات الالزمة .فألعديد من الغأزات
الدفيئة المتواجدة في الغالف الجوي ك ثأني اكسيد الكربون،
الميثأن ،اكسيد النيتروجين تحأفظ على حرارة االرض ،فعدم
وجودهأ يعني انخفأض درجة حرارة االرض إلى اقل من 30
درجة مئوية عمأ هي حأليأ .ولكن اإلفرازات المك ثفة لهذه
الغأزات في فترة مأ بعد الثورة الصنأعية من مختلف االنشطة
الصنأعية ،جعلت هذه الغأزات مؤثرة على المنأخ العألمي
بحيث يتوقع العلمأء ازديأد درجة حرارة االرض من  2درجة
مئوية إلى  5درجأت مئوية خالل القرن الحأدي والعشرين .و
من المتوقع في نهأية القرن الحألي ان يصأحب ارتفأع درجة
الحرارة الزيأدة في منسوب البحأر بنسبة تتراوح بين  30إلى
 65سم (جويلي ،2002 ،ص ،ص .)06 ،02

اوال :المبادئ المؤسسة لمسؤولية الدول حول
الغازات الدفيئة إن االنشطة البشرية ادت إلى تزايد كبير في
إن تحقيق االهداف المبتغأة من طرف مختلف
الفواعل الدولية لمواجهة التغيرات المنأخية يتطلب التعأون
الكأمل ،وهو مأ جأء في المبدا  24من إعالن استوكهولم حول
البيئة البشرية الذي نص ":على جميع الدول كبيرة وصغيرة
ان تتولى بروح من التعاون وعلى اساس المساواة ،معالجة
المسائل الدولية المتعلقة بحماية البيئة والنهوض بها"...
(إعالن استوكهولم حول البيئة اإلنسأنية .)1972 ،إال ان
تحقيق هذا التعأون يصطدم بألعديد من الصعوبأت نظرا
الختالف اهداف ومصألح الدول .فألنأمية منهأ مأزالت إلى
يومنأ الحألي تبحث عن الزيأدة في غأزاتهأ للتخلص من
اوضأعهأ االقتصأدية واالجتمأعية المتردية .فكيف يمكن ان
نلزم هذه الدول على الحد من إنبعأثأتهأ الغأزية التي هي
بألنسبة إليهأ خالص وقطيعة مع الفقر ومختلف اوجه التخلف.
في حين كيف يمكن ان نقنع دول متقدمة في ظل التنأفس
ا االقتصأدي العألمي الشديد بتخفيض إنبعأثأتهأ الغأزية في
سبيل إنقأذ مستقبل البشرية ،فبألنسبة إليهأ يعني الدخول
في ركود اقتصأدي .هذا مأ يترجم إلى حد السأعة مخأوف
وعزوف الدول الكبرى كألواليأت المتحدة االمريكية على
المصأدقة على اهم االتفأقيأت الدولية المتعلقة بألمنأخ
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العألمي .فألواليأت المتحدة االمريكية لم تصأدق على
بروتوكول كيوتو بحجة انه سيضر بأقتصأدهأ ،كمأ انه يخدم
مصألح الدول النأمية فقط .والتسأؤل هنأ اال يعتبر تقدم الدول
الصنأعية بمثأبة إثراء غير مشروع على حسأب الدول النأمية؟
من هذا المنطلق ينبغي ان يتم التعأمل مع هذه اإلشكألية
على اسأس العدالة ،وهو مأ جأء في المبدا السأبع من إعالن
ريو دي جأنيرو لعأم  1992حول البيئة والتنمية الذي كرس
احد اهم مبأدئ القأنون الدولي للبيئة المتعلق بضرورة إدمأج
العدالة واالخالق في العالقأت الدولية وهو مبدا المسؤولية
المشتركة والمتبأينة.
 -1مبدا المسؤولية المشتركة والمتباينة
نص المبدا السأبع من إعالن ريو دي جأنيرو لعأم
 1992حول البيئة والتنمية على مأ يلي" :تتعاون الدول بروح
من المشاركة العالمية ،في حفظ وحماية واستعادة صحة
وسالمة النظام ا إاليكولوجي لالرض .وبالنظر إالى المساهمات
المختلفة في التدهور العالمي للبيئة ،يقع على عاتق الدول
مسؤوليات مشتركة و إان كانت متباينة .وتسلم البلدان
المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعي على
الصعيد الدولي ،إالى تحقيق التنمية المستدامة بالنظر إالى
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الضغوط التي تلقيها على مجتمعاتها على كاهل البيئة
العالمية ،و إالى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستاثر
بها " (إعالن ريو دي جأنيرو حول البيئة والتنمية.)1992 ،

-1-1المسؤولية المشتركة
يعود استخدام مصطلح المسؤولية المشتركة إلى عأم
 1949اين اعتبرت العديد من الدول ان سمك التونة وانواع
اخرى من السمك من االهتمأم المشترك ( common
 )concernلهأ نظرا لالستغالل المستمر لهذه الثروة .فألدول
تقع عليهأ مسؤولية مشتركة للتعأون في حمأية مختلف
االوسأط والثروات الطبيعية ،وتطبق هذه المسؤولية عند
اعتبأر الثروة الطبيعية ال تقع ضمن االختصأص اإلقليمي لدولة
معينة بمعنى ال تعتبر ملكية دولة واحدة ( Sands, 2003, p
) .286فألدول في االونة االخيرة اصبحت تستعمل مصطلح
"االهتمأم المشترك" ،وهو مأ يتضح من خالل االتفأقيأت
البيئية المبرمة .فديبأجة اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير
المنأخي لعأم  1992نصت على " ان التغير في مناخ االرض
آ
واالثار السلبية الناتجة عنه يعتبر محل اهتمام مشترك
للبشرية" ( United Nations Framawork Convention on

إن هذا المبدا اشأر فقط إلى الدول إال ان هذا ال يعني
عدم إشراك الفواعل الدولية االخرى ،كمأ انه تضمن على
مفهوم المشأركة العألمية والتي تعتبر صيأغة جديدة لمفهوم
التعأون .فهذا المبدا يهدف إلى تعزيز روح المشأركة بين الدول
النأمية والمتقدمة مع تحمل كل دولة لمسؤوليتهأ تبعأ لمدى
مسأهمتهأ في التلوث العألمي ،وقدرتهأ المأدية والتكنولوجية
على مواجهة هذه االخطأر البيئية .هذا مأ جأء ايضأ في المأدة
الثألثة من اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية حول التغير المنأخي
لعأم  .1992فأالختالف في المسؤولية يستتبع بألضرورة
االختالف في اإللتزامأت القأنونية لمختلف االطراف ،وهذا
لمراعأة ظروف بعض الدول ولتشجيع الدول على االنضمأم
لهذه الجهود (إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :التطبيق
والتنفيذ ،1997،ص ،ص .)14 ،13

1992).

ونصت ديبأجة اتفأقية التنوع البيولوجي لعأم 1992

Change,

Climate

خأرج والية وسيأدة الدول (.)Bilderbeek, 1992, p 82
فأعتبأر منطقة او ثروة طبيعية ك تراث مشترك لإلنسأنية تصبح
مفتوحة لكأفة الدول االستغاللهأ .فتم اعتبأر القمر واالجرام
السمأوية بموجب الفقرة االولى من المأدة  11من االتفأق
المنظم النشطة الدول على سطح القمر واالجرام السمأوية
االخرى لعأم  1979ك تراث مشترك لإلنسأنية جمعأء .كمأ
نصت المأدة  136من اتفأقية االمم المتحدة للبحأر لعأم
 1982على اعتبأر المنطقة من التراث المشترك لإلنسأنية،
واوردت ذات االتفأقية تعريف المنطقة بنصهأ" :تعني
"المنطقة" قاع البحار والمحيطات وباطن ارضها خارج
حدود الوالية الوطنية ."...كمأ يعتبر المحيط المتجمد
الجنوبي (االنتأرك تيك) بموجب اتفأق عأم  1959من التراث
المشترك لإلنسأنية.

على " حماية التنوع البيولوجي يعتبر اهتمام مشترك
للبشرية" (.)Convention on Biological Diversity, 1992
واستعمأل هذا المصطلح ال يعني بألضرورة خلق إلتزامأت
جديدة اتجأه الدول ،إنمأ يختلف عن المفأهيم االخرى في
كونه اعم واشمل ،فهو مرتبط بكأفة المصألح التي تعم
البشرية جمعأء .والبيئة تعتبر من المصألح العأمة للجمأعة
الدولية نظرا الرتبأطهأ بمختلف حقوق البشرية ( Brunnée,
) . 2007, 564يثير استعمأل هذا المصطلح مخأوف العديد
من الدول النأمية خشية من استعمأله الغراض اخرى.
فألغأبأت التي تمثل مستودع المتصأص مختلف الغأزات
الدفيئة تمثل إشكألية كبيرة في كيفية تنظيمهأ ،نظرا النهأ من
جهة تمثل ثروة خأصة بدولة معينة ومن جهة اخرى فإنهأ
تعتبر كمصلحة عأمة للبشرية يستوجب على المجتمع الدولي
حمأيتهأ لكونهأ ايضأ هي الحأضنة لمختلف االنواع الحيوانية
والنبأتية .فهل الدول ستسمح بألتدخل في كيفية تنظيم
ثرواتهأ من اجل مستقبل الحيأة على هذا الكوكب؟

تتقأسم الدول العديد من الثروات المشتركة كألميأه،
النفط والمعأدن ...إلخ وهو مأ يستوجب عليهأ التعأون لتنظيم
استغاللهأ ولحمأيتهأ من مختلف االضرار التي يمكن ان تلحق
بهأ .فألمجأري المأئية الدولية كأنت محل نقأش للعديد من
المؤتمرات نظرا الهميتهأ وكذا تنأقصهأ في المستقبل ،فهي
بموجب اتفأقية المجأري المأئية الدولية لعأم  1997تعتبر

تمتد المسؤولية المشتركة للدول إلى التراث المشترك
لإلنسأنية والتي يقصد بهأ كل المنأطق والثروات التي تقع
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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"ك ثروة مشتركة" .فال يمكن الي دولة تتشأرك في نفس المورد
المأئي ان تستأثر به ،إنمأ ينبغي عليهأ ان تقوم بمراعأة مصألح
الدول االخرى المتقأسمة لنفس الثروة الطبيعية طبقأ لمبدا
االستغالل العأدل والمتوازن ( Fitzmaurice, 2005, p- p
).08-12

 -1-2-1المسؤولية التاريخية للدول الصناعية
اثأرت هذه المسألة صراع بين الدول المتقدمة
والنأمية ،بحيث طألبت هذه االخيرة بتحمل الدول الصنأعية
مسؤوليتهأ بمأ احدثته من تلوث وزيأدة في الغأزات المسببة
لإلحتبأس الحراري .فأثنأء المفأوضأت حول صيأغة اتفأقية
االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي لعأم  1992تم إثأرة
هذه اإلشكألية ،حيث اتضح ان اغلب الدول المتقدمة من
دول االتحأد االوروبي ،اليأبأن لهأ قأبلية لتحمل إلتزامأت اك ثر
من الدول النأمية العتبأرات عملية .فهذه الدول حققت التنمية
وفي مقأبل هذا تسببت في تلوث كبير ،كمأ ان اعتبأرات
تحقيق العدالة بين الدول بمراعأة ظروف الدول واوضأعهأ
يفرض ان تتحمل الدول نسب مختلفة من اإللتزامأت
() . Katrine, 2006, 385في حين فإن الواليأت المتحدة
االمريكية رفضت مختلف اإللتزامأت في إطأر الجهود الدولية
لمواجهة التغيرات المنأخية ،واعتبرتهأ تصب في خدمة الدول
النأمية فقط وال تخدم اقتصأدهأ الذي سيتأثر بأإل لتزامأت
البيئية.
تشير اإلحصأئيأت إلى ان ارتفأع نسبة غأز ثأني اكسيد
الكربون في الغالف الجوي في الفترة الممتدة بين عأم 1970
إلى  2004بمأ مقداره  .%80ويفسر هذا بأالنشطة البشرية
المتسأرعة خال ل هذه الفترة من مختلف الصنأعأت والطأقة
خأصة منهأ الطأقأت االحفورية ،النقل إضأفة إلى النمو
السكأني السريع ومأ يستتبعه من ازديأد االستهالك العألمي
(الهيئة الحكومية المعنية بتغير المنأخ( ،التقرير التقييمي
الرابع) تغير المنأخ ،2007 ،ص  .)36ففي الوقت الحألي نجد
ان الدول النأمية يمثل سكأنهأ مأ نسبته  %76.5من سكأن
العألم وهي مسؤولة عن  %39.9من الغأزات الحألية ،في
حين فإن الدول الصنأعية التي يمثل سكأنهأ مأ مقداره
 %17.7من سكأن العألم وهي مسؤولة عن  %51من هذه
الغأزات .ويضأف لهأ تلك الغأزات المتراكمة على مدى العقود
السأبقة والتي كأن سببهأ االسأسي الدول الصنأعية .فأنشطة
هذه الدول ادت إلى تدهور البيئة في وقت ال يوجد فيه معرفة
علمية بمخأطر هذه االنشطة ،وفي غيأب قواعد دولية تمنع
االنشطة التي تؤدي إلى تلويث البيئة .إال ان احد االسئلة التي
تثأر حأليأ كيف للجيل الحألي ان يكون مسؤول عن افعأل

-2-1المسؤولية المتباينة
تتحمل الدول مسؤوليأت متبأينة حول اسبأب
التدهور البيئي ،وهذا تبعأ لمسؤوليتهأ حول وقوع هذه االضرار
ومدى قدراتهأ المألية والتكنولوجية للتصدي لهأ .فألدول
المتقدمة تتحمل النصيب اال كبر من المسؤولية نظرا النهأ هي
المتسبب الرئيسي في غأزات اإلحترار العألمي ،بحيث انهأ
شهدت طفرة اقتصأدية وصنأعية منذ مدة .وعلى هذا االسأس
جأءت الفقرة االولى من المأدة الثألثة من اتفأقية االمم
المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي تدعو الدول المتقدمة لكي
تكون المبأدرة لمواجهة هذه الظأهرة ومختلف االثأر المترتبة
عنهأ .واضأفت الفقرة الثأنية من ذات المأدة على انه يجب ان
تؤخذ بعين االعتبأر ظروف والحأجأت الخأصة للدول النأمية
في إطأر هذه االتفأقية (اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير
المنأخي .)1992 ،فألمسؤولية المتبأينة يمكن ان تأخذ
العديد من االشكأل ك تمديد االجأل لبعض الدول لتحمل
إلتزامأتهأ ،او النص على إلتزامأت مختلفة بين الدول بألنظر
لقدراتهأ ومسأهمأتهأ ،او تكريس اليأت المرونة والمسأعدة
للدول النأمية (.)Michelot, 2010, p 190
إن الدول الصنأعية التقليدية وعلى راسهأ الواليأت
المتحدة االمريكية مأزالت تتهرب من اإللتزامأت البيئية
الدولية ،بحجة تأثر اقتصأدهأ واستفأدة اقتصأديأت اخرى .كمأ
انهأ تطألب بضرورة مشأركة الدول النأشئة في تحمل نسبة من
اإللتزامأت المفروضة على اعضأء المجتمع الدولي .فبحسبهأ
فإنه ال يمكن استثنأء هذه الدول إلى مأ ال نهأية وتبقى هي
المستفيد من اإلمتيأزات الممنوحة للدول النأمية ،متنأسية
بذلك مختلف اإلنبعأثأت المتراكمة التي تسببت فيهأ الدول
المتقدمة على مدى العقود السأبقة .فهذه الدول النأشئة حتى
وإن كأنت تشهد وتيرة صنأعية سريعة ،فإن هذا ال يخفي انهأ
ال تزال تعأني من العديد من االفأت خأصة الفقر ،فمأ مدى
مسؤولية هذه الدول؟
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االجيأل السأبقة؟ ) )Rajamani, 2006, p 139إن االجيأل
الحألية استفأدت من التلوث الذي احدثته االجيأل المأضية،
وعلى هذا االسأس فكمأ استفأدوا فتقع عليهم مسؤولية تحمل
النتأئج لهذه االنشطة .فأالجيأل السأبقة ،الحألية والمستقبلية
لهم مستقبل مشترك ،فألحيأة في هذا الكوكب عبأرة عن
حلقأت يتعأون فيهأ مختلف االجيأل .فلم يقوموا بدفع اي
تكأليف وعليه فإن المسؤولية المتبأينة جأءت لتصحح الفوارق
الموجودة بين االجيأل الحألية للدول النأمية ونظيرتهأ في
الدول المتقدمة .وتبرز من جهة اخرى احتجأج العديد بعدم
وجود اي إلتزام صريح في تلك الحقبة التي شهدت الدول
الصنأعية ذروتهأ في النمو يمنع صراحة الزيأدة في الغأزات
المسببة لالحتبأس الحراري .ولكن فإن عدم وجود نص صريح
ال يمنح الحق لهذه الدول في التلويث .هذا االمر يتضح من
الراي المعأرض  Shahbudeenفي قضية التجأرب النووية اين
ارسى قيود لحرية الدولة .بحيث انه يرى حتى في حألة غيأب
اي منع صريح فإن بعض االنشطة التي تقوم بهأ الدول على
اسأس انهأ حقوق لهأ ،فإنهأ ال تعتبر كذلك نظرا لكونهأ يمكن
ان تهدم حيأة البشر والحضأرات ،ولكونهأ تشكل تهديد
لالسأس الذي قأمت عليه الدول ( Rajamani, 2006, p
).141
إن الغأزات التي تسببت فيهأ الدول الصنأعية تحمل
انتهأك لسيأدة الدول االخرى ،بأعتبأر انهأ يمكن انتقألهأ دون
إمكأنية منع ذلك .فألعديد من الدول ستتأثر بصفة كبيرة منهأ
خأصة تلك الدول الجزرية الصغيرة المهددة حأليأ بزيأدة
منسوب الميأه وبألتألي غمر العديد من االقأليم .فألدول
الصنأعية مدعوة لتدارك االخطأء التي وقعت فيهأ والعمل على
بنأء مستقبل امن للكوكب.

انسحبت من اتفأق بأريس  2015بنفس الحجة التي تهربت
من إلتزامأتهأ في بروتوكول كيوتو لعأم .1997وهي ان هذه
االتفأقأت تخدم طرف واحد فقط وهي الدول النأمية خأصة
النأشئة منهأ .فهل من العدالة مطألبة هذه الدول بتحمل
إلتزامأت بيئية مشددة في ظل الظروف االجتمأعية
واالقتصأدية التي تعأنيهأ؟
إن كأفة الدول النأشئة هي دول ذات ك ثأفة سكأنية
عألية ،فألصين بك ثأفة سكأنية تقدر 1.3مليأر نسمة وكذلك
الهند بأك ثر من مليأر نسمة ،فعلى هذا االسأس ليس من
الغرابة زيأدة انبعأثأتهأ الغأزية في االونة االخيرة مقأرنة بدول
اخرى .بل إن الهند ودول نأمية اخرى بقصد تحقيق عدالة
اك ثر تقدمت بمقترح توزيع حقوق التلويث بحسب عدد
السكأن في كل دولة .فألهند اليوم بألرغم ممأ تملكه من
تكنولوجيأ إال ان شعبهأ يعتبر من افقر الشعوب على وجه
االرض .فألدخل الفردي في هذه الدول مأزال اقل من مستوى
الدخل الفردي في الدول المتقدمة ( Gemenne, 2010, p- p
) .218-219وقد عبر رئيس الوزراء الهندي إنديرا غأندي في
مؤتمر االمم المتحدة حول البيئة اإلنسأنية لعأم  1972حول
مشكلة الفقر في ظل التوجه العألمي لحمأية البيئة ،انه ال
يمكن حمأية البيئة في ظل الفقر المنتشر وال يمكن إقنأع اي
كأن بحمأية البيئة في ظل اوضأعه االقتصأدية واالجتمأعية
الهشة (.)Galizi, Herklotz, 2010, p 69
إن التحجج بألدول النأشئة ال ينفي مسؤولية الدول
الصنأعية عن تلك الغأزات المتراكمة منذ عقود ،فهي تريد
بذلك ربح الوقت من خالل تزايد انبعأثأت الدول النأشئة
وبألتألي المطألبة بألمسأواة في تحمل المسؤولية عن ذلك.
فهذا يعكس تهرب الدول الصنأعية من المسؤولية فقط،
ويخألف مبدا الملوث الدافع والذي بمقتضأه تتحمل هذه
الدول مسؤوليتهأ عن الغأزات الحألية والمتراكمة والتي هي
بذلك اكبر بك ثير من غأزات الدول النأشئة .فهذه االخيرة
تحتأج لمهلة لتحقيق تطلعأتهأ االقتصأدية واالجتمأعية
بألزيأدة في انبعأثأتهأ الغأزية ،ثم تقوم بعد ذلك بتخفيضهأ
إلى المستويأت المطلوبة للحفأظ على الحيأة على هذا الكوكب
وبمأ يعأدل الغأزات التي تطرحهأ الدول الصنأعية
).(Gemenne, 2010, 216

-2-2-1مسؤولية الدول الناشئة
إن النظرة التقليدية القأئمة على اعتبأر الدول
الصنأعية المتقدمة هي الملوثة ،في حين تعتبر الدول النأمية
ضحية لهذا التلويث الذي احدثته لم تعد كذلك ببروز دول
نأشئة ذات وتيرة صنأعية سريعة كألصين ،الهند ،المكسيك،
إندونيسيأ والبرازيل .فأصبحت هذه الدول بمثأبة الذريعة
والحجة بألنسبة للدول المتقدمة للتملص من إلتزامأتهأ
) ،)Gemenne, 2010, p 223فألواليأت المتحدة االمريكية
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يتضح ان الدول النأمية غير معفية من المسؤولية حول
الغأزات الدفيئة المتزايدة ،إنمأ تتحمل مسؤولية اقل من
الدول الصنأعية .فمبدا الملوث الدافع يقتضي تحمل كل
ملوث تبعأت تلويثه ،وعلى هذا االسأس ال يمكن حصر
المسؤولية في تلك الدول الواردة فقط في الملحق االول من
اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي.
وبأستقراء الفقرة السأبعة من المأدة الرابعة من اتفأقية
االمم المتحدة اإلطأرية حول التغير المنأخي نجد ان مشأركة
الدول النأمية في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المنأخية
مشروطة بضرورة تقديم مسأعدات مألية لهأ ونقل
التكنولوجيأ ،بمأ يفهم منه ان عدم وفأء الدول المتقدمة
بإلتزامأتهأ التطوعية يعطي الحق للدول النأمية بأالنسحأب من
هذه الجهود الدولية () . Cullet, 2010, p 161فألدول
النأمية متخوفة من التدخل في سيأسأتهأ االقتصأدية بحجج
بيئية ،وهو مأ تحتم على المجتمع الدولي تقديم بدائل اخرى
من خالل مختلف االتفأقيأت والمواثيق الدولية( .هذا مأ سيتم
توضيحه من خالل النقطة الثأنية المتمثلة في إلتزامأت الدول
في ظل االتفأقيأت الدولية المتعلقة بألتغير المنأخي).

 -3-2-1مسؤولية الدول النامية
إن التكلفة البيئية في يومنأ الحألي مرتفعة مقأرنة
بإمكأنيأت الدول النأمية وظروفهأ .فألدول المتقدمة قأمت
بإنشأء قأعدة صنأعية كبيرة في وقت لم تكن فيه اي تكلفة
بيئية ،بل إن مسألة البيئة لم تكن تطرح بألشكل وبألقيود
الحألية .وعلى ذلك فإن الدول النأمية لهأ الحق في ان تتمتع
بنفس الحقوق التي كأنت تتمتع بهأ الدول الصنأعية لتحقيق
العدالة .فكيف يمكن تفسير التنمية التي حققتهأ هذه الدول
على حسأب الدول النأمية منهأ إال انه بمثأبة إثراء غير مشروع.
فهي مطألبة بتحمل التكأليف التي يمكن ان تترتب على اي
إلتزامأت لمواجهة التغيرات المنأخية ،ومسأعدة الدول النأمية
في الوصول إلى اهدافهأ التنموية .فليس من العدل مطألبة
هذه الدول بتحمل جزء من المسؤولية في اوضأع لم تكن هي
المتسبب الرئيسي فيه ).)Kiss, 2007, 107
تتحجج الدول المتقدمة بأن صنأعأتهأ حأليأ تراعي
اإلجراءات البيئية المعمول بهأ وانهأ تستعمل التكنولوجيأ ممأ
يؤدي إلى تخفيف التلوث ،وهي بذلك تحأول ان تبرهن ان
الدول النأمية هي المتسبب الرئيسي للتلوث وهو مأ يخألف
المنطق .فكيف حققت هذه الدول الثروة الكبيرة التي تحوزهأ
حأليأ؟ الم يكن ذلك بتكلفة بيئية بأهضة من خالل غأزاتهأ
التي نفثتهأ على مدى العقود السأبقة .بل إن السؤال االبرز
لمأذا مأزالت تحتكر التكنولوجيأ ولم تقم بنقلهأ للدول النأمية
كمأ تعهدت به في مختلف المواثيق الدولية .كمأ ان اإللتزامأت
المألية التي تعهدت بهأ الدول المتقدمة تبقى ضئيلة وغير
كأفية بألنسبة للدول النأمية (Hamrouni, 2015, p-p 34-
.)35
إن اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي
تضمنت مبأدئ عأمة للتخفيف من الغأزات المسببة للتغير
المنأخي ،كمبدا العدالة ومبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة
فلم تتضمن نسب محددة للتخفيض .وقد قأم بروتوكول كيوتو
لعأم  1997بتحديد نسب التخفيض الخأصة بألدول الصنأعية
اال ك ثر تلويثأ .إال ان انسحأب الواليأت المتحدة االمريكية
افشل هذه الجهود .وبألرجوع إلى المبدا السأبع من إعالن ريو
دي جأنيرو لعأم  1992حول البيئة والتنمية ،فإنه نص على
التبأين في المسؤولية ممأ خلق تعدد في التفسيرات .إال انه
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-2مبدا العدالة
تستخدم الدول المتقدمة في صنأعأتهأ في بداية القرن
الحأدي والعشرين مأ مقداره  %80من الطأقة العألمية
والموارد المعدنية ،وهي مسؤولة بذلك عن  %80من التلوث
العألمي بمختلف اشكأله .في حين فإن الدول النأمية تعأني
من فقر كبير ،بل إن هذا الفقر اصبح احد االسبأب االسأسية
للتدهور البيئي .ومع هذا االستحواذ للثروات الطبيعية واحتكأر
التكنولوجيأ وتكريس اإللتزامأت البيئية من شأنه ان يجعل
هذه الدول اك ثر فقرا .فمبدا العدالة في القأنون الدولي للبيئة
زادت اهميته بدرجة كبيرة ،نظرا الن استغالل مختلف
الثروات الطبيعية اصبح مقيد بألعديد من القيود البيئية.
فمصأئد االسمأك العألمية على سبيل المثأل تم تحديد نسب
ال يمكن تجأوزهأ .من جهة اخرى فإن القأنون الدولي للبيئة
يفرض إلتزامأت على مختلف الدول لتخفيض انبعأثأتهأ
الغأزية ،تبعأ لمسأهمتهأ في التلوث وإمكأنيأتهأ ( Shelton,
).2007, p 652
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فمطألبة الدول النأمية بتحقيق التنمية اوال يأتي من
منطلق تحقيق العدالة بين الدول ،فمن المشروع لهذه الدول
ان تطألب بألمسأواة في نسب الغأزات المنبعثة مع الدول
المتقدمة .وعلى هذه االخيرة ان توفي بإلتزامأتهأ التي تعهدت
بهأ اتجأه الدول النأمية من مسأعدات مألية ونقل التكنولوجيأ.

وبمقأبل زهيد .وعلى ذلك فإن العديد من الدول تطألب هذه
الدول بمسأعدتهأ في تحقيق التنمية كحق لهأ نظير االستغالل
الذي تعرضت له الدول النأمية لعقود طويلة ولحرمأن شعوبهأ
من ثرواتهأ وتحقيق رفأهيتهأ .فهي تعأني من الفقر وازمأت
اقتصأدية واجتمأعية ،بل إن بعض الدول التي لهأ القدرة على
إنشأء مصأنع من الحجم الكبير تعأني من كيفية تسويق
منتجأتهأ نظرا لهيمنة الدول الصنأعية وعدم قدرتهأ على
المنأفسة العألمية (طأهر ،1998 ،ص ،ص .)53 ،52
إن المسأواة بين االمم في تحقيق التنمية اكدته
الجمعية العأمة لالمم المتحدة في الئحتهأ رقم  46-34عأم
 .1979فحق الدول في التنمية تم تكريسه على الصعيد
الدولي ،ويقع على الدول المتقدمة تقديم المسأعدات الالزمة
للجهود التي تبذلهأ الدول النأمية في سبيل سعيهأ لتحقيق
التنمية وبمأ يتوافق مع متطلبأت حمأية البيئة .فهذا الحق
ينبغي تطبيقه بمأ يتوافق مع حقوق اإلنسأن بصفة عأمة
( .)Michelot, 2010, p 210فبدات الدول النأمية بألمطألبة
بهذا الحق منذ الستينيأت من القرن المأضي ،إال ان المالحظ
انه خالل قمة ريو دي جأنيرو لعأم  1992حول البيئة
والتنمية في ظل التجأذبأت حول مسألة حمأية البيئة
واالوضأع االقتصأدية للدول النأمية ظهرت مطألب لهذه
الدول .بحيث انهأ طألبت بدفع تعويضأت لهأ والتي هي
بأالسأس عبأرة عن ديون لهأ او ان تلتزم بنقل التكنولوجيأ
إليهأ لتلتحق بركب الدول المتقدمة ( Michelot, 2010, p
).208
تطألب الدول النأمية وبشدة خالل مختلف
المفأوضأت الدولية حول التغير المنأخي ان تقوم بتحقيق
تنميتهأ دون اي قيود تمأرس عليهأ .فمن حقهأ التمتع بنفس
الظروف التي حققت خاللهأ الدول الصنأعية تنميتهأ .فألعدالة
تقتضي عدم فرض إلتزامأت متسأوية على دول تتواجد في
ظروف ووضعيأت مختلفة (). Michelot, 2010, p 208

-1-2الحق في التنمية
ظهر القأنون الدولي للتنمية في بداية الستينأت من
القرن المأضي ،بحيث تشكل قواعده مجموعة االحتيأجأت
للدول الحديثة .وهي بذلك تحأول دعم النظأم االقتصأدي
الدولي الجديد الذي كأن انذاك على مشأرف التبلور .فألقأنون
الدولي للتنمية في احد تعريفأته يعني ":مجموعة المبادئ
والمؤسسات القانونية التي تستهدف تامين احترام حقوق
االنسان ،وبشكل خاص الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وفقا لمبادئ االمم المتحدة و إاعالن حقوق االنسان
والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية" .فألحق في التنمية يعتبر من حقوق االنسأن الذي
ينبغي على كأفة الدول ان تحققه لمختلف افرادهأ ،كمأ انه
عمال بمبدا تكأفؤ الفرص فإن الدول هي االخرى لهأ الحق في
تحقيق التنمية (سعد هللا ،1990 ،ص ،ص  .)16 ،15فقد
سأدت للعديد من العقود الالمسأواة في التنمية بين الدول
وهو مأ جعل الدول النأمية تثور في وجه هذا الظلم
واالستغالل االقتصأدي (سعد هللا ،1990 ،ص .)35
إن التنمية يختلف مفهومهأ تبعأ للزاوية واإليديولوجية
التي نعرفهأ منهأ ،فأالقتصأديون الراسمأليون واالشتراكيون
يرون ان التنمية تعني الزيأدة في الدخل الفردي والنأتج
القومي .في حين فإن اإلجتمأعيون يرون ان التنمية هي تحقيق
اكبر قدر من الرفأه من النأحية الخدمأتية ،الصحية،
اإلجتمأعية والتعليمية .فأليوم فألتنمية لم يعد مفهومهأ يقتصر
على الجأنب االقتصأدي فقط ،إنمأ يتجأوز ذلك إلى مختلف
حأجأت اإلنسأن من سكن ،غذاء ،عمل وتعليم ...إلخ
(العسل ،1996 ،ص ،ص .)62 ،61
إن الدول النأمية إلى اليوم ال زالت تعأني من العديد
من المعوقأت التي تحول دون تحقيق التنمية .فأالستعمأر
الذي عأنت منه اغلب هذه الدول جعلت منهأ تأبعة للمستعمر
ومجرد منجم للموارد الخأم التي تتزود بهأ الدول االستعمأرية
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-2-2حق المساواة بين الدول في بعث الغازات
بالجو
إن اتفأقية فيينأ حول قأنون المعأهدات لعأم
ومختلف االعراف الدولية تعتبر كل االطراف في اي اتفأقية
متسأوية من حيث السيأدة .إال انه بألرجوع إلى الواقع نجد ان
1969
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التلويث لدول اخرى تجأوزت نسبهأ المحددة وهي مأ يسمى
بسوق الكربون ).)Bell¸ 2008, p, p 247, 248
فألخبراء يتوقعون انه في نهأية القرن الحألي يمكن
للغأزات الحألية ان تحدث زيأدة في درجة الحرارة تصل ل °5
درجأت وهو مأ يمثل خطر كبير .خأصة إذا علمنأ ان الزيأدة
في درجة الحرارة بلغت  °5درجأت منذ العصر الجليدي فكيف
يمكن ان يكون الحأل بزيأدة  °5درجأت اخرى؟ ويتوقع
الخبراء ايضأ انه إلى غأية  2035ستزيد درجة الحرارة بدرجتين
مئويتين ،ممأ يعني موت الماليين من البشر وانقراض العديد
من االنواع الحيوانية والنبأتية ( Bell, 2008, p, p 243,
).244
فينبغي على الدول الصنأعية تخفيض غأزاتهأ
للمستويأت المسموح بهأ ،وبألمقأبل فإن الدول النأمية لهأ
الحق في الزيأدة في غأزات الكربون تحقيقأ لمبدا المسأواة في
غأزات الكربون .ومن الحجج التي تم الدفأع بهأ عن هذا الحق
ان الغالف الجوي لالرض هو واحد ،وكل البشرية تحتأج لهواء
نظيف .وعلى هذا االسأس الكل له نفس الحق في التلويث.
كمأ ان دول الجنوب لن تقبل بأي إلتزامأت غير قأئمة على
اسأس المسأواة .فهذا المبدا من شأنه ان يسأهم في مشأركة
كأفة الدول وتحقيق السلم واالمن العألمي .وبهذا فإنه سيتم
إنهأء الالعدالة بين الدول وتحمل الكأفة لمسؤوليأته اتجأه
البيئة البشرية ).)Bell, 2008, p, p 251, 253

الدول ليست متسأوية إطالقأ من حيث اإلمكأنيأت التي
يمكنهأ تسخيرهأ لتفعيل اليأت تطبيق اي اتفأقية خأصة في
المجأل البيئي .كمأ ان قوة الدول في المفأوضأت ليست
متسأوية كذلك ،فألمفأوضأت حول التغير المنأخي ابرزت هذه
اإلشكأالت وتبأين االولويأت بألنسبة للدول .هذا االمر اجبر
المجتمع الدولي على البحث عن كيفية جذب الدول خأصة
النأمية لهذه الجهود ،فكأنت مسألة إعأدة االعتبأر للعدالة في
العالقأت الدولية احد المفأتيح للوصول إلى ارضية تفأهم
(.)Paavola, 2005, p 318
إن تزايد تراكم الغأزات من شأنه ان يهدد حيأة
مستقبل البشرية ،ويؤدي إلى تغير المنأخ في االرض .هذا
االخير يمكنه ان يسبب كوارث طبيعية كألفيضأنأت،
العواصف ،الجفأف وموجأت حرارة شديدة .فألدول النأمية
هي اشد الدول تأثرا بهذه الغأزات نظرا للكوارث الطبيعية التي
احصتهأ ودون ان يكون لهأ اي دخل فيهأ ،فسببهأ الرئيسي
كأن من الدول الصنأعية .فألموزمبيق عأم  2000وبنغالديش
عأم  2004شهدت فيضأنأت كبيرة ،وعواصف في الهندوراس
عأم  ،1998هأييتي في  2004على سبيل المثأل .وفي ظل
التنأفس االقتصأدي الحألي من شأنه ان يفأقم من المشكلة
وهو مأ يجعل من الدول المتقدمة امأم حقيقة مفأدهأ ضرورة
تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية إلى المستويأت المطلوبة للحفأظ
على المنأخ العألمي .وتتحمل في ذلك مسؤوليتهأ عن الغأزات
الحألية والمتراكمة منذ عقود (.)Paavola, 2005, p 316
فمجموع مأ نفثته الدول الصنأعية يتجأوز بك ثير
الدول النأمية .وفي ظل البحث عن التكريس العألمي لحق
اإلنسأن في بيئة نظيفة وصحية ،وفي ظل بحث الدول النأمية
عن حقهأ في التنمية ظهرت مطألبأت الدول النأمية بحقهأ في
لمسأواة في الغأزات .وبألرغم من الرفض العأم لحق المسأواة
في انبعأث الكربون ،فإنه يعتبر تكريس للعدالة بين الدول
في مسألة المنأخ .فألمسأواة في الكربون يعني حأليأ إمكأنية
االختالف في المسؤوليأت حول هذه الغأزات لسبب رئيسي
وهو تحقيق العدالة المنأخية .فهو يعني إعطأء نفس الحقوق
في التلويث المسموح به لكأفة الدول .وعلى ذلك ظهرت
بعض اال ليأت التي تخدم هذا المسعى كألية اإلتجأر في وحدات
خفض االنبعأثأت الغأزية فتقوم الدول ببيع حصصهأ من
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-3-2تقديم المساعدات للدول النامية
نص المبدا  12من إعالن استوكهولم حول البيئة
البشرية لعأم  1972على تقديم المسأعدات التقنية للدول
النأمية .ودعى المبدا  20منه إلى نقل التكنولوجيأ إليهأ لكيال
تصبح اإللتزامأت البيئية عبأرة عن عبئ اقتصأدي بألنسبة لهأ.
فبروتوكول مونتريأل حول المواد المستنفذة لطبقة االوزون
لعأم  1987دعى إلى التعأون بين الدول في مجأل تبأدل
المعلومأت وتعزيز المسأعدات التقنية ونقل التكنولوجيأ
والمعرفة للدول النأمية لتسهيل تطبيق مأ ورد في البروتوكول.
وبأستقراء مختلف مواد البروتوكول يتضح انه يمنع نقل
التكنولوجيأ التي تضر بألبيئة للدول النأمية ،فلم يتم النص
صراحة على هذا اإللتزام .ويقع على الدول ايضأ توفير كأفة

211

اجملدل  18العدد 2021-01

اجلهود ادلولية ملواهجة الغازات ادلفيئة( :بني املسؤولية عن غازات الرفاه واحلق يف غازات النجاة)

المصأدر المألية لتحمل التكأليف اإلضأفية التي تقع على
الدول النأمية ).)Sands, 2003, p 1041
تم استحداث العديد من اال ليأت لتقديم المسأعدات
المألية للدول النأمية من بينهأ الصندوق العألمي للبيئة
( ،)Global Environmental Facilityوتعود جذور هذا
الصندوق إلى اقتراح تم تقديمه من طرف لجنة برونتالند حول
مستقبلنأ المشترك .بحيث اقترحت نظأم بنكي عألمي مرتبط
مع البنك العألمي يتولى تمويل االستثمأرات .وتم تطوير هذا
االقتراح الحقأ من مؤسسأت اخرى ( Freestone, 2007, p
) .1078فهذا الصندوق منذ إنشأئه عأم  1991استطأع توفير
 6.2مليأر دوالر و 20مليأر دوالر اخرى بألتعأون مع مصأدر
تمويل اخرى ،وهذا من اجل دعم اك ثر من  1800مشروع في
الدول ذات االقتصأديأت في مرحلة انتقأل وفي الدول النأمية
من اجل تحقيق فوائد بيئية عألمية ( Freestone, 2007, p
).1077
تعهدت مجموعة الدول الثمأني الكبرى هي االخرى انه
ابتداء من  2010ستقوم بتوفير  50مليأر دوالر في كل سنة
بألمقأرنة مع كأن موجود في عأم  .2004ومع وجود مأنحين
اك ثر توجب إيجأد اليأت تمويل جديدة .فأقترحت المملكة
المتحدة البريطأنية إنشأء صندوق عألمي للتمويل
( )International Finance Facilityوهو مأ تم إنشأؤه في عأم
 .2003وبحسب الحكومة البريطأنية فإن هذا الصندوق
سيعمل على توفير اموال إضأفية ،وستكون قأئمة على
إلتزامأت للمأنحين على المدى الطويل ( De Chazournes,
.)2007, p 951
تلعب الفواعل الدولية االخرى دورا مهمأ في عملية
التمويل ،بحيث تكشف اإلحصأئيأت على ان المنظمأت غير
الحكومية ومختلف اطراف القطأع الخأص والمجتمع المدني
تسأهم حأليأ بمأ يقدر  %85من إجمألي المسأعدات التي
تقدمهأ االمم المتحدة للدول النأمية .وتسأهم الدول بمأ
مجموعه %15فقط من هذه المسأعدات .فهذه االرقأم تدل
على الدور الكبير والفعأل الذي اصبحت هذه الفواعل تلعبه
في مجأل حمأية البيئة العألمية .ففي عأم  1970كأنت الدول
هي التي تسأهم بألقدر الكبير بحيث ان مأ يقدر ب  %70من
إجمألي المسأعدات التي تقدمهأ االمم المتحدة ذات مصدر
حكومي .وتم إنشأء شراكأت بين القطأعأت الثالث (الحكومة،
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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القطأع الخأص ومنظمأت المجتمع المدني) لتمويل مختلف
المشأريع في الدول النأمية .فدور الفواعل من غير الدول
اصبح جد هأم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول
(.)De Chazournes, 2007, p 953
ثانيا :إالتزامات الدول في ظل االتفاقيات الدولية
المتعلقة بالتغير المناخي
إن الغالف الجوي لالرض يحتوي على العديد من
الغأزات الدفيئة التي تحأفظ على درجة حرارة االرض .وبألرغم
من ان هذه الغأزات ال تمثل سوى اقل من واحد على عشرة
من إجمألي الغأزات الموجودة غي الغالف الجوي ،إال ان لهأ
دور مهم في الحيأة على الكوكب (جويلي ،2002 ،ص .)06
وبألتزايد الك ثيف لهذه الغأزات نتيجة االنشطة البشرية
المتسأرعة اصبحت لهأ مخأطر على المنأخ العألمي.
إن التغيرات التي حدثت على المنأخ العألمي من شأنه
ان يؤدي إلى ارتفأع درجة الحرارة ،والتي تحمل مخأطر كبيرة
على مستقبل الحيأة على االرض .خأصة وان الغطأء النبأتي في
تقلص مستمر ،فألغأبأت التي تعتبر مستودع المتصأص غأز
ثأني اكسيد الكربون في تدهور مستمر وهو مأ يحتم على دول
العألم إيجأد اليأت لتخفيض نسب الغأزات الدفيئة التي تنفثهأ
في الغالف الجوي .فهذه الغأزات اصبحت متواجدة بنسب
تفوق قدرة االرض على إعأدة امتصأصهأ .وهنأ تدخل المجتمع
الدولي لتحديد مسؤوليأت الدول بشأن هذه الظأهرة وهو مأ
سيتم التركيز عليه في مختلف الجهود الدولية لمواجهة التغير
المنأخي .بحيث تم طرح تسأؤل اثنأء المشأورات حول
االتفأقية اإلطأرية لالمم المتحدة حول التغير المنأخي لعأم
 1992وبروتوكول كيوتو لعأم 1997حول من يتحمل مسؤولية
التغير المنأخي .واعيد طرح ذات التسأؤل في اتفأق بأريس
االخير نظرا لتغير المعطيأت االقتصأدية وبروز دول اخرى
صنأعية ،بحيث حأولت الدول البحث عن اليأت الستمرار
الجهود في مواجهة هذه الظأهرة العألمية.
وجدير بألذكر ان تخصيصنأ لتنأول االلتزامأت
المنبثقة عن االتفأقية اإلطأرية بشأن التغير المنأخي لعأم
 ،1992بروتوكول كيوتو لعأم  1997واخيرا التفأق بأريس
لعأم  2015ال يعني انهأ الجهود الدولية الوحيدة التي تم
بذلهأ ،وإنمأ تعتبر اهم المحطأت في مواجهة التغير المنأخي.
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فأالمم المتحدة قأمت بجهود منذ الخمسينيأت من القرن
المأضي ببداية اهتمأمهأ بمشكلة تلوث البيئة .وقد تم عقد اول
مؤتمر دولي حول المنأخ من طرف المنظمة العألمية لالرصأد
الجوية عأم  1979واتبعته بمؤتمرات اخرى في نهأية
الثمأنينأت من القرن المأضي .ومن اهم المحطأت ايضأ مؤتمر
تورنتو عأم  1988الذي عقد لدراسة مأ تم التوصل إليه من
طرف الهيئة الحكومية لخبراء المنأخ بعد إنشأئهأ من طرف
خبراء في القأنون الدولي ،وتبعته مؤتمرات وجهود دولية
اخرى (ميهوبي ،2011 ،ص ،ص .)96 ،95

تتولى الصدارة في قيأدة مختلف الجهود الدولية لمواجهة
التغير المنأخي ،وان كل االطراف يجب عليهأ ان تقوم بحفظ
المنأخ لفأئدة االجيأل الحألية والمستقبلية للبشرية ،وعلى
اسأس العدالة ومبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة .وتضيف
الفقرة الثأنية من ذات المأدة على ان ظروف واحتيأجأت
الدول النأمية التي يمكن ان تتأثر بمأ جأء في االتفأقية ،وتلك
الدول النأمية التي هي متأثرة بمختلف االثأر للتغير المنأخي
يجب ان تأخذ بعين االعتبأر .ونصت الفقرة الثألثة والرابعة
على ضرورة انتهأج مبدا الحيطة والتنمية المستدامة (اتفأقية
االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي.)1992 ،
واعترفت ديبأجة االتفأقية ان الغأزات المتراكمة
والحألية تتحمل مسؤوليتهأ اال كبر الدول المتقدمة .وان غأزات
الدول النأمية ال تزال ضئيلة مقأرنة بألدول المتقدمة،
وستزداد غأزاتهأ في المستقبل لتحقيق طموحأتهأ التنموية .كمأ
تولي اهمية قصوى الوضأع الدول التي تعتمد على الوقود
االحفوري ،الجزر الصغيرة المهددة ،الدول المنخفضة
السأحلية ،الدول التي تقع في المنأخ الجأف وشبه الجأف
وتلك المهددة بألفيضأنأت والتصحر ،الدول النأمية التي
تتعرض انظمتهأ اإليكولوجية لتهديدات من اثأر التغير
المنأخي .فهي تعتبر ان اولوية الدول النأمية هو تحقيق النمو
االقتصأدي والقضأء على الفقر (ديبأجة اتفأقية االمم المتحدة
اإلطأرية للتغير المنأخي.)1992 ،
إن الدول المتقدمة لم تتقبل إعفأء بعض الدول
النأمية كألصين من تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية إال ان العديد
من المعطيأت جعلت مسألة تكريس مبدا المسؤولية
المشتركة والمتبأينة امر واقع .فغأزات الدول النأمية هي نأتجة
اسأسأ لتحقيق حأجيأتهأ االسأسية كأالنشطة الزراعية،
استخدام الوقود االحفوري بغرض التدفئة والطهي او حتى
انشطة الدول التي تعتمد اقتصأديأتهأ على الطأقأت االحفورية.
في حين فإن الدول المتقدمة تنبعث نسبة كبيرة من غأزاتهأ
نتيجة سلع كمألية وادخنة السيأرات ،عالوة على ان هذه
الدول تمتلك من اإلمكأنيأت مأ يخولهأ للتحول إلى الطأقأت
النظيفة على عكس الدول النأمية .وعلى هذا االسأس سيكون
من اإلجحأف المسأواة بين دول تحأول الخروج من اوضأعهأ
المتردية ودول تريد الزيأدة في الرفأهية والترف (بريشي،
 ،2018ص ،ص  .)52 ،51فتركيأ لم تتقبل تصنيفهأ مبدئيأ

-1اتفاقية االمم المتحدة ا إالطارية بشان التغير
المناخي
تعد هذه االتفأقية من النتأئج التي تم التوصل إليهأ في
قمة االرض بريو دي جأنيرو عأم  ،1992وتمت صيأغة هذه
االتفأقية بعد مشأورات ومفأوضأت انطلقت في إطأر لجنة
التفأوض الحكومية الدولية لصيأغة اتفأقية إطأرية بشأن
التغير المنأخي والتي تم إنشأؤهأ من طرف الجمعية العأمة
لالمم المتحدة .وتم اعتمأد مشروع االتفأقية بمقر االمم
المتحدة في  9مأي  ،1992وتم فتح التوقيع عليهأ بداية من
قمة االرض عأم  .1992ودخلت حيز التنفيذ بموجب
المصأدقة  50عأم ( 1994بريشي ،2018 ،ص  ،)39والجزائر
بدورهأ قأمت بألتصديق على هذه االتفأقية بموجب المرسوم
الرائسي رقم  99-93المؤرخ في  10ابريل .1993
تقوم هذه االتفأقية اسأسأ على مبأدئ العدالة
واإلنصأف ،مبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة ومبدا التنمية
المستدامة والحيطة .وقد حددت هدف لهأ وهو مأ نصت عليه
في المأدة  2منهأ بنصهأ على ان الهدف من االتفأقية هو تثبيت
نسبة الغأزات الدفيئة عند مستوى محدد بحيث يحول دون
تفأقم الظأهرة وتأثيراتهأ .ومأ يالحظ على هذه المأدة انهأ لم
تحدد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف ،كمأ انهأ لم تحدد
نسب محددة لإللتزام بألنسبة للدول النأمية او المتقدمة نظرا
لظروف الدول النأمية والتي هي بحأجة مأسة للتنمية ،ونظرا
الن الدول المتقدمة تحتأج إلى فترة للدخول إلى التنمية
النظيفة.
تنص الفقرة االولى من المأدة الثألثة من االتفأقية
اإلطأرية للتغير المنأخي على ان الدول المتقدمة هي التي
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في االتفأقية اإلطأرية لالمم المتحدة في الملحق االول والثأني
نظرا لعضويتهأ في منظمة التعأون االقتصأدي والتنمية .وقد
استندت تركيأ في ذلك إلى انهأ تعتبر من الدول النأمية
بحسب تقرير برنأمج االمم المتحدة للتنمية وتقرير البنك
الدولي وحتى التصنيف المعتمد في منظمة التعأون
االقتصأدي والتنمية .فهي ال تمتلك القدرات المألية الالزمة وال
إمكأنية نقلهأ للتكنولوجيأ للدول االخرى .وتقدمت بطلب
رسمي عأم  2000لحذفهأ من قأئمة الدول في الملحق االول
والثأني من االتفأقية ،وتمت الموافقة على الطلب في عأم
 .2001وعبرت تركيأ عن موافقتهأ التواجد في الملحق االول
في حألة تم إيالؤهأ اعتبأر خأص لكونهأ في مرحلة مبكرة من
التصنيع .فأالتفأقيأت البيئية لم تقم بتعريف الدول النأمية وال
بوضع معأيير لتصنيف الدول (.)Rajamani, 2012, p 369
اوردت االتفأقية ملحقين االول والثأني محددة فيهمأ
الدول المعنية بمختلف الواجبأت التي تضمنتهأ .في حين فإن
الدول وفي معظمهأ النأمية منهأ غير معنية بأإللتزامأت التي
جأء النص عليهأ .فنصت المأدة الرابعة من االتفأقية على
مجموعة من اإللتزامأت التي تقع على دول الملحق االول التي
تضم  41دولة وهي :استراليأ ،النمسأ ،بيالروسيأ ،بلجيكأ،
بلغأريأ(ا) ،كندا ،كرواتيأ(ا) ،جمهورية التشيك(ا) ،الدنمأرك،
الجمأعة االقتصأدية االوروبية ،استونيأ(ا) ،فنلندا ،فرنسأ،
المأنيأ ،اليونأن ،هنغأريأ(ا) ،إيسلندا ،إيرلندا ،إيطأليأ،
اليأبأن ،التفيأ(ا) ،ليشتنشتأين ،ليتوانيأ(ا) ،لوكسمبورغ،
مونأكو ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بولندا(ا) ،البرتغأل،
رومأنيأ(ا) ،االتحأد الروسي(ا) ،سلوفأكيأ(ا) ،إسبأنيأ،
سلوفينيأ(ا) ،السويد ،سويسرا ،تركيأ ،اوكرانيأ(ا) ،المملكة
المتحدة البريطأنية وإيرلندا الشمألية ،الواليأت المتحدة
االمريكية (الملحق االول من اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية
للتغير المنأخي. )1992 ،
تتمثل إلتزامأت هذه الدول في مأورد في الفقرة الثأنية
من المأدة الرابعة من االتفأقية وهي كمأ يلي:
تبني سيأسأت وطنية للحد من انبعأثأت الغأزاتالدفيئة وحمأية مصأرفهأ وخزانأتهأ.
يتوجب على كل االطراف إبالغ مؤتمر االطراف بعد 6اشهر من دخول االتفأقية حيز التنفيذ حول كأفة التدابير
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والسيأسأت المتخذة ،والهدف هو الرجوع بهذه الغأزات إلى مأ
كأنت عليه قبل عأم .1990
تقديم حسأبأت لالنبعأثأت وعمليأت اإلزالة بواسطةالمصأرف للغأزات الدفيئة ويجب استغالل القدرات العلمية
لمواجهة التغير المنأخي.
وفتحت الفقرة الفرعية ج من الفقرة الثأنية من المأدة
الرابعة لكل الدول الغير مدرجة في الملحق االول عند
تصديقهأ ،موافقتهأ ،قبولهأ او انضمأمهأ لالتفأقية ان تعرب عن
إلتزامهأ بمأ تم النص عليه في الفقرتين الفرعيتين ا وب من
الفقرة الثأنية من المأدة الرابعة ،واللتأن مقتضأهمأ اإللتزام
بتخفيض نسبة االنبعأثأت وتقديم المعلومأت للرجوع بألغأزات
إلى مأ كأنت عليه قبل عأم ( 1990المأدة الرابعة من اتفأقية
االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي.)1992 ،
امأ الملحق الثأني الذي يضم الدول الصنأعية الغنية
وعددهأ  24دولة وهي :استراليأ ،النمسأ ،بلجيكأ ،كندا،
الدانمأرك ،الجمأعة االقتصأدية االوروبية ،فنلندا ،فرنسأ،
المأنيأ ،اليونأن ،إيسلندا ،إيرلندا ،إيطأليأ ،اليأبأن،
لوكسمبورغ ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،البرتغأل ،إسبأنيأ،
السويد ،سويسرا ،المملكة المتحدة البريطأنية وإيرلندا
الشمألية ،الواليأت المتحدة االمريكية (الملحق الثأني من
اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي.)1992 ،
تتمثل إلتزامأت هذه الدول فيمأ اوردته الفقرة الثألثة من
المأدة الرابعة من االتفأقية وهي اإللتزام بتوفير موارد مألية
إضأفية وجديدة لتغطية تكأليف الدول النأمية وبمأ يتوافق مع
اهداف االتفأقية .وكذا تلتزم بنقل التكنولوجيأ للدول النأمية
لمسأعدتهأ لتجسيد سيأسأت تسأهم في الحد من الغأزات
الدفيئة (اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي،
.)1992
 -2بروتوكول كيوتو لعام 1997

إن بروتوكول كيوتو كأن ثمرة مؤتمر االطراف الثألث
المنعقد في كيوتو بأليأبأن في  11ديسمبر عأم ،1997
وبحضور ممثلي  160دولة .ويعتبر من اهم الوثأئق الدولية
لمواجهة التغير المنأخي نظرا النه حأول النص على إلتزامأت
محددة واهداف يرمي لتحقيقهأ في فترة زمنية محددة .ودخل
حيز التنفيذ رسميأ في  16نوفمبر  2005بتصديق روسيأ عليه،
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بحيث يدخل حيز النفأذ بعد  90يوم من تأريخ تصديق الدولة
 55على ان تكون من بينهأ الدول المتقدمة التي تمثل
انبعأثأتهأ الغأزية مأ مقداره  %55من إجمألي االنبعأثأت
الغأزية المنبعثة في العألم (همأش ،2018 ،ص  .)58فنص
على إلتزامأت عأمة لكأفة االطراف في البروتوكول تتمثل اسأسأ
في المحأفظة على مختلف بواليع ومستودعأت الغأزات الدفيئة
كألغأبأت المتصأصهأ ،إقأمة سيأسأت ومنأهج تسأعد على
تقدير الغأزات المنبعثة والعمل على توعية الراي العألم
بمخأطر االحتبأس الحراري وتنمية برامج التدريب والتعليم.
وقد طرح التسأؤل مرة اخرى من يتحمل مسؤولية هذه
االنبعأثأت الغأزية وعلى ذلك فقد ارسى بروتوكول كيوتو
المسؤولية على اسأس مبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة
بحيث انه حدد نسب محددة إللتزامأت الدول المتقدمة
والدول التي تشهد اقتصأديأتهأ بمرحلة انتقألية ،كمأ ارسى
اليأت مرونة لمسأعدة الدول النأمية ولتخفيض التبعأت
االقتصأدية على الدول وتتمثل هذه اال ليأت فيمأ يلي يأيت :الية
التنمية النظيفة ،الية التنفيذ المشترك ،الية االتجأر في
وحدات خفض االنبعأثأت الغأزية (همأش ،2018 ،ص،
ص.)55 ،54
حدد بروتوكول كيوتو إلتزامأت تقع على الدول
المتقدمة التي لهأ حصة اكبر في الغأزات الدفيئة ،حيث تعمل
هذه الدول على خفض هذه الغأزات التي تراكمت طول فترة
مأئة وخمسين سنة وبنسبة  %5على االقل مقأرنة بألمستويأت
التي كأنت سأئدة عأم  .1990ويدخل هذا التخفيض فعليأ في
الفترة مأبين  2012-2008بنسب مختلفة بين هذه الدول
تبعأ لمسأهمتهأ في التلوث الجوي الذي احدثته وتتمثل نسب
هذه الدول فيمأ يلي - :تلتزم الواليأت المتحدة االمريكية
بألتخفيض بنسبة %7من االنبعأثأت الغأزية.
دول االتحأد االوروبي ،سويسرا ودول وسط اوروبأتخفض انبعأثأتهأ الغأزية بنسبة .%8
تخفض كل من المجر ،كندا ،اليأبأن ،بولندا بنسبة.%6
النرويج تقوم بتخفيض غأزاتهأ بنسبة .%1تقوم استراليأ بتخفيض غأزاتهأ بنسبة .%8-تخفض إيسلندا غأزاتهأ بنسبة .%10
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في حين يتوجب على كل من روسيأ ،اوكرانيأ
ونيوزيلندا بألمحأفظة على نسبهأ من الغأزات المنبعثة.
كمأ تلتزم هذا الدول ايضأ بنقل التكنولوجيأ النظيفة
للدول النأمية ،ومسأعدة هذه االخيرة على مواجهة اثأر
التغيرات المنأخية ،مسأعدة مشأريع البحث والتطوير
للوصول إلى تكنولوجيأت اقل تلويث ومصأدر طأقة نظيفة
(جويلي ،2002 ،ص ،ص .)34 ،33
لقد تم توجيه انتقأدات لتحديد مسؤولية الدول عن
الغأزات الدفيئة انطالقأ فقط من عأم  .1990فألتسأؤل الذي
يطرح لمأذا هذا العأم بألذات تحديدا ومن يتحمل تلك الغأزات
التي انبعثت في الغالف الجوي طوال العقود السأبقة؟ ام ان
نسبة هذه الغأزات عرفت ارتفأعأ ملحوظأ بداية من هذه
السنة؟ والتسأؤل االبرز كيف يمكن للجيل الحألي ان يتحمل
تكأليف بأهضة الخطأء االجيأل السأبقة؟ ( Soltau, 2009, p
)247
لم يسمح بروتوكول بإبداء اي تحفظأت عليه بألنسبة
للدول المنضمة إليه .ومن جأنب اخر فقد سمح بروتوكول
كيوتو الي دولة اإلنسحأب منه بعد ثالث سنوات من سريأنه،
على ان يكون سريأن اإلنسحأب بعد سنة من ذلك .ورغم ان
بروتوكول كيوتو تضمن العديد من النقأط اإليجأبية ك تحديد
مسؤوليأت الدول المتسببة بشكل اسأسي في التلوث الهوائي.
إال انه يالحظ عليه لم يقترن هذه اإللتزامأت بجزاءات معينة،
بمعنى تفي الدول بهأ طواعية وهو مأ يشكل عقبة امأم
الطموحأت العألمية لمواجهة ظأهرة التغير المنأخي .فهذا االمر
حتى إن كأن فيه تشجيع النضمأم الدول بإرادتهأ الحرة للوفأء
بإلتزامأتهأ ،إال انه من النأحية العملية نجد ان الدول تفضل
مصألحهأ االقتصأدية الخأصة على مصلحة الدول .وهو مأ يفسر
إنسحأب الواليأت المتحدة االمريكية عأم  2001من بروتوكول
كيوتو واعربت عن عدم استعدادهأ لإللتزام به نظرا النه يخدم
مصألح الدول النأمية .إضأفة إلى هذا فإن العديد من الدول
كألمأنيأ وبريطأنيأ ال تزاالن تستخدمأن الفحم الحجري في إنتأج
الطأقة الكهربأئية .كمأ ان العديد من الدول كإيطأليأ ،إسبأنيأ
وبلجيكأ لم تحترم النسب الواجبة التخفيض المحددة في
البروتوكول (جواد ،2014 ،ص ،ص  .)124 ،123إن عدم
تحميل الصين والهند بأعتبأرهمأ اك ثر دولتين من حيث
الك ثأفة السكأنية ،ومأ تشهده الدولتأن من وتيرة اقتصأدية
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سريعة جعل العديد من الدول تحتج على ذلك .بألرغم من
المعطيأت السأبقة فإن غأزاتهمأ ال يمكن ان تتسأوى مع الدول
الصنأعية الكبرى .كمأ ان التكلفة االقتصأدية والمألية العألية
التي يفرضهأ تطبيق بنود بروتوكول كيوتو صعبت من تنفيذ
إلتزامأت الدول خأصة في ظل التنأفس االقتصأدي العألمي.
بدات الدول في التفكير في مرحلة مأ بعد بروتوكول
كيوتو الذي بدا سريأنه في  16فيفري  ،2005واثير النقأش
حول مأ إذا يتوجب تشديد اإللتزامأت بعد انقضأء فترة
بروتوكول كيوتو اي بعد عأم  .2012من بين المؤتمرات التي
انعقدت لبحث مستقبل بروتوكول كيوتو مؤتمر ميالنو بإيطأليأ
في الفترة من  01إلى  12ديسمبر عأم  .2003انعقأد مؤتمر
بيونيس ايرس عأم  2004لإلستعداد لمرحلة مأ بعد انتهأء فترة
بروتوكول كيوتو (همأش ،2018 ،ص  .)57كمأ تم عقد مؤتمر
االطراف الخأمس عشر في كوبنهأغن والذي لم يصل إلى نتأئج
تعألج ازمة المنأخ العألمي في المستقبل نتيجة االختالفأت
الكبيرة حول تحمل المسؤولية بين الدول النأمية والمتقدمة
خأصة بين الصين والواليأت المتحدة االمريكية .وقد تمت
دعوة الدول المتقدمة لتوفير مأ يقأرب  30مليأر دوالر للفترة
بين  ،2012-2010على ان يتضأعف المبلغ إلى  100مليأر
دوالر كل سنة بداية من .)Brunnée, 2012, p 57( 2020
فألنقأشأت حول مرحلة مأ بعد  2012تجمع على ضرورة إشراك
الدول النأمية ،بحيث ال يمكن ان تقتصر المسؤولية فقط على
تلك الدول الواردة في الملحق االول من االتفأقية اإلطأرية
للتغير المنأخي ) .)Sindico, 2012, p 246واتفقت الدول في
مؤتمر االطراف السأبع عشر في جنوب إفريقيأ بمدينة دوربأن
على اإللتزام بفترة ثأنية لبروتوكول كيوتو بدءا من ،2013
ولكن مع ضرورة دخول الدول في مفأوضأت للتوصل إلى
اتفأق حول التغيرات المنأخية لفترة مأ بعد  .2020وتم اعتمأد
هذا االتفأق رسميأ في مؤتمر الدوحة عأم  2012بتمديده
وتعديله لفترة إلتزام ثأنية تبدا من عأم  2013إلى  2020وهذا
لتجنب الفراغ القأنوني الذي يمكن ان ينشأ بعد انتهأء فترة
بروتوكول كيوتو االولى .ولكي تدخل تعديالت بروتوكول كيوتو
الثأني حيز النفأذ يتوجب مصأدقة ثالثة اربأع الدول االطراف
في البروتوكول استنأدا للفقرة الخأمسة من المأدة  20منه.
وإلى حد السأعة فإن بروتوكول كيوتو الثأني لم يدخل حيز
النفأذ ،خأصة بعد دخول اتفأق بأريس  2015حيز النفأذ
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بتأريخ  04نوفمبر  2016بعد ان صأدقت  55دولة من إجمألي
الدول التي تمثل انبعأثأتهأ  %55من إجمألي الغأزات العألمية
المنبعثة (بريشي ،2018 ،ص ،ص  .)131 ،128وقأمت
الجزائر هي االخرى بألمصأدقة على اتفأق بأريس حول
التغيرات المنأخية بموجب المرسوم الرائسي رقم 262-16
المؤرخ في  13اك توبر .2016
-3اتفاق باريس لعام 2015

في الدورة الواحد والعشرين ( )21لمؤتمر االطراف في
اتفأقية االمم المتحدة اإلطأرية للتغير المنأخي التي انعقدت
ببأريس في الفترة مأ بين  30نوفمبر  2015إلى  12ديسمبر
 ،2015وحضر هذا المؤتمر مأ يزيد عن  36000مشأرك.
وانعقد هذا المؤتمر في ظل عدم دخول بروتوكول كيوتو الثأني
حيز النفأذ ،وهو مأ جعل الهدف االسأسي له هو البحث عن
اتفأق جديد يخلف بروتوكول كيوتو .وهو مأ تم في االخير
بألوصول إلى اتفأق بأريس ،كمأ يهدف كذلك إلى التوصل
لتخفيض درجأت الحرارة بدرجتين مئويتين دون تلك
الدرجأت التي كأنت سأئدة في الفترة مأ قبل الثورة الصنأعية
(بريشي ،2018 ،ص ،ص .)141 ،134
تبنى اتفأق بأريس مبدا المسؤولية المشتركة والمتبأينة
والقدرات المتأحة على ضوء الظروف الوطنية المختلفة،
بحيث ترك الحرية للدول لتقديم تعهدات للمسأهمة في
تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية وهو مأ تم تسميته "بألتبأين
الذاتي" .وميز بين الدول النأمية والمتقدمة ،بحيث اقر بأن
مسؤولية الدول تختلف بأختالف قدرات الدول وظروفهأ.
ويتعين على الدول الصنأعية تقديم المسأعدات المألية ونقل
التكنولوجيأ للدول النأمية .وقد طألبت الدول الصنأعية اثنأء
المفأوضأت بضرورة إشراك الدول السأئرة في طريق النمو
الغنية مثل دول الخليج كألسعودية في عمليأت التمويل .وفي
هذا الصدد نصت الفقرة االولى من المأدة  9من اتفأق بأريس
على مأ يلي " :تلتزم الدول المتقدمة بتقديم الموارد المألية
لمسأعدة االطراف من الدول النأمية فيمأ يتعلق بألتخفيف
والتكيف الستكمأل إلتزامأتهأ القأئمة بموجب االتفأقية
اإلطأرية" .ونصت الفقرة الثأنية من نفس المأدة على مأ
يلي":يتم تشجيع الدول االخرى على التقديم واالستمرار في
تقديم الدعم بصورة طوعية" (اتفأق بأريس حول التغيرات
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المنأخية .)2015 ،فأتفأق بأريس الزم الدول الصنأعية بتوفير
الموارد المألية الالزمة في حين فضل ان يبقى هذا اإللتزام
بصفة طوعية بألنسبة للدول االخرى.
إن اتفأق بأريس يعتبر ذو طبيعة سيأسية بأمتيأز نظرا
لطريقة المفأوضأت التي تم تبنيهأ في المؤتمر ،واهم مأ تم
التوصل إليه هو قبول الدول النأمية خأصة النأشئة منهأ
تخفيض غأزاتهأ .فأنخراط هذه الدول يعتبر خطوة مهمة في
الجهود الدولية ،فلم يعد من المقبول استثنأؤهأ إلى مأ
النهأية .كمأ انه يهدف إلى بنأء الثقة بين الدول بأنخراطهأ
جميعأ كل بحسب قدرته وبحسب انبعأثأته ،لكيال تبقى بعض
الدول تتحجج بعدم مشأركة دول ملوثة في هذه الجهود
( .)Treyer, 2015, p, p 329, 330فألهدف االسأسي العمل
على مشروع طويل المدى وهو الواضح من هذا االتفأق الهأدف
إلى العمل على احتواء ارتفأع درجأت الحرارة إلى اقل من
درجتين في الفترة مأ بين  2030إلى  ،2050مع مواصلة
اإلجراءات المتخذة للعمل على الحد من ارتفأع درجأت الحرارة
إلى  1.5من المستويأت التي كأنت عليهأ قبل الثورة الصنأعية
).)Gesbert, 2016, p 211
انعقد اتفأق بأريس في ظروف لم تعد الدول
المتقدمة هي الملوثة الوحيدة في العألم .ففي دراسة تم
التوصل فيهأ إلى ان نسبة كبيرة من االنبعأثأت الغأزية في
حدود عأم  2000صأدرة من الدول التي تعتبر اعضأء في
منظمة التعأون االقتصأدي والتنمية وذلك على النحو التألي
 %14صأدرة من دول شرق اوروبأ ودول االتحأد السوفيأتي
سأبقأ %6 ،للدول اإلفريقية %16 ،بألنسبة لدول امريكأ
الالتينية و%24من الدول االسيوية )Soltau, 2009, p 249
) .فألصين حأليأ تحتل المرتبة االولى عألميأ بنسبة  %28من
الغأزات ثم تليهأ الواليأت المتحدة االمريكية بمسبة  %26ثم
االتحأد االوروبي بنسبة  %11ثم الهند بنسبة  .%6على هذا
االسأس فقد شجع االتفأق الدول النأمية على تبني سيأسأت
وطنية ترمي إلى تخفيض الغأزات في المستقبل .وعلى ذلك
فقد تمت إضأفة الية جديدة لالتفأقية تتمثل في المراجعة
الدورية لمختلف التعهدات الوطنية التي تقوم بهأ الدول
طواعية كل  5سنوات ،على ان تكون المراجعة اإلجبأرية
االولى للتحقق من هذه التعهدات عأم ( 2025ايت إدير،
 ،2017ص ،ص .)97 ،96
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وتعهدت مختلف الدول في إطأر إستراتيجية طويلة
االمد على تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية ،فألصين تعهدت انهأ في
حدود عأم  2030ستقوم بتخفيض غأزاتهأ بنسبة  %60من
مستويأت عأم  .2005وتعهد االتحأد االوروبي بتخفيض غأزاته
بمأ يعأدل بنسبة  %40من إجمألي غأزاته التي كأنت في
حدود عأم  1990وذلك بحلول عأم  .2030وتعهدت الواليأت
المتحدة االمريكية بتخفيض انبعأثأتهأ ابتداءا من عأم 2025
بمأ مقداره بنسبة  %28وفي حدود عأم  2050بمأ مقداره
 %80إجمألي غأزاته (ايت إدير ،2017 ،ص  .)98إال انه
بقدوم الرئيس االمريكي الجديد دونألد ترامب نقض تعهدات
الرئيس السأبق بأراك اوبأمأ ،واعلن انسحأبه من اتفأق بأريس
رافعأ شعأر "امريكأ اوال" .فألواليأت المتحدة االمريكية تواصل
سيأسأتهأ الخأرجية بمبدا التفأوض ثم عدم اإللتزام وهو مأ
قأمت به في بروتوكول كيوتو عأم  1997واعأدت نفس العمل
في اتفأق بأريس عأم  .2015فهي تسير بمنطق العألم يحتأج
لنأ في حين نحن ال نحتأج إلى العألم .وهي بذلك ترهن
مختلف الجهود العألمية نظرا الن نجأحهأ يتوقف على اإلرادة
السيأسية للدول والملوثة الكبرى وفي مقدمتهأ الواليأت
المتحدة االمريكية والصين .هذه االخيرة ومجموعة من الدول
النأمية االخرى ال تزال تحتج على تقديم التمويل الالزم ونقل
التكنولوجيأ لضمأن تغيير االنمأط االقتصأدية التي تتبعهأ
واالنتقأل إلى وسأئل إنتأج نظيفة .كمأ انه يجب العمل على
التخلص من ارتبأط العألم بألوقود االحفوري.
لم يتضمن اتفأق بأريس شأنه شأن االتفأقيأت السأبقة
المتعلقة بألتغير المنأخي ال ليأت إنفأذ القواعد ،فأإللتزام بهأ
يتوقف فقط على اإلرادة الطوعية للدول .بمعنى ان مخألفة
احكأمهأ ال يستتبع جزاءات قأنونية وهذا تمأشيأ مع مبدا مرونة
القأنون الدولي للبيئة ،بغرض ضمأن مشأركة كأفة الدول
لحمأية مستقبل االرض .فترك امر الفصل في كيفية االمتثأل
لالتفأق لمؤتمرات االطراف الالحقة.
خاتمة
إن مسألة مسؤولية الدول عن الغأزات الدفيئة من
المسأئل الشأئكة في القأنون الدولي للبيئة ،نظرا الرتبأطهأ
بألمصألح الحيوية للدول .فال يمكن للدول خأصة تلك التي
تعأني من اوضأع اقتصأدية واجتمأعية صعبة اإللتزام بأولوية
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 إن ظهور الدول النأشئة بوتيرة اقتصأدية سريعة،جعل بعض الدول كألواليأت المتحدة االمريكية تشترط
إنخراط هذه الدول لكي تسأهم هي االخرى في هذه الجهود
وهو مأ ادى إلى إفشأل العديد من القمم المتعلقة بألمنأخ
العألمي .وعليه فإن هذه الدول ال يمكن بقأؤهأ بدون تحمل اي
مسؤولية وإنمأ ينبغي عليهأ تحمل جزء من المسؤولية في
المستقبل بحسب قدراتهأ ومسأهمأتهأ في التلوث وهو مأ
يهدف إليه اتفأق بأريس  ،2015اين كأن الهدف االسأسي منه
هو خلق الثقة بين االطراف .وقد ابدت بعض الدول النأشئة
رغبتهأ في المسأهمة في تحمل جزء من المسؤولية في
المستقبل.
 إن إصرار الواليأت المتحدة االمريكية على عدماإللتزام بأالتفأقيأت الدولية المتعلقة بألتغير المنأخي ادت إلى
إفشأل الجهود الدولية لمواجهة الغأزات الدفيئة وذلك
بأنسحأبهأ من بروتوكول كيوتو لعأم  1997وهذا سنة 2001
وانسحأبهأ من اتفأق بأريس .فهي بذلك تتهرب من مسؤوليتهأ
وتزيد من تعميق إشكألية الغأزات الدفيئة.
 تواجه الجهود الدولية إشكألية تمويل العمليأت التيتقوم بهأ مختلف البرامج والهيائت التأبعة لالمم المتحدة،
فألتحدي يتطلب اموال ضخمة وهو مأ يستوجب إرسأء اليأت
لتجسيد العمليأت التمويلية .وك ثيرا مأ احتجت الدول
المتقدمة على اقتصأر التمويل عليهأ فقط واستثنأء الدول
النأمية الغنية منهأ ،إال انه تم تفضيل التمويل التطوعي
بألنسبة لهذه االخيرة.

مواجهة الغأزات الدفيئة على حسأب تنميتهأ المحلية ،خأصة
في ظل استفأدة الدول الصنأعية المتقدمة من اوضأع وظروف
مغأيرة تمأمأ للظروف السأئدة حأليأ .فلم تكن عليهأ اي
إلتزامأت بيئية تقيد تنميتهأ ،وعلى هذا االسأس من خالل مأ
تم تنأوله في بحثنأ نخلص إلى مأ يلي:
 إن الدول النأمية لهأ الحق في االستفأدة من نفسالظروف التي استفأدت منهأ الدول المتقدمة لتحقيق طموحأت
شعوبهأ ،ومن حقهأ ان تطألب بأولوية التنمية على مسألة
حمأية البيئة نظرا الن الفقر مأزال منتشرا بشكل واسع في هذه
الدول.
 كرس القأنون الدولي للبيئة مبدا المسؤولية المشتركةوالمتبأينة لتحقيق العدالة بين الدول ولحث الدول على
تحمل مسؤوليأتهأ على حسب مسأهمتهأ في التلوث العألمي،
وبحسب قدراتهأ المألية والتكنولوجية .فإشكألية الغأزات
الدفيئة ليست وليدة اللحظة إنمأ تعود لعقود سأبقة ،على هذا
االسأس فإنه يقع على الدول الصنأعية تحمل مسؤوليأتهأ
التأريخية على تلك الغأزات المتراكمة في الغالف الجوي.
 يقع على الدول المتقدمة مسأعدة الدول النأمية منالنأحية المألية وبنقل التكنولوجيأ إليهأ ،ومسأعدة مختلف
البرامج والمنظمأت لتجسيد مشأريع تنموية صديقة للبيئة في
الدول النأمية .كمأ من شأن هذه المسأعدات تشجيع الدول
النأمية على المشأركة الفعلية في تجسيد اهداف منظمة االمم
المتحدة في مواجهة الغأزات الدفيئة.
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أ
 وتوضيح،يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفال العاملين من الستغالل القتصادي
أ
 مع اإلشارة إلى اإلطار القانوني،الفرق بين " عمالة الطفال" والحالة الستثنائية التي يسمح فيها المشرع لهؤلء بالولوج إلى عالم الشغل
ّ  وقد اعتمد.اإلقليمي والدولي الذي وضع لدعم جهود الدول في هذا الصدد
المشرع في قبول تشغيل الطفل على مرافقة المنظمات الدولية
واإلقليمية المهتمة بحقوق الطفل المشغل بما تصدره في مواثيقها وتطرحه في اتفاقياتها؛ لتوجيه جهود الدول الوطنية لضمان حقوق الطفل
أ
 والهدف من المقال هو رفع. ورغم ذلك فالواقع يبين مدى الضعف في ضمان هذه الحقوق؛ لسباب ذكرت في المقال.من استغالل مشغليه
أ
أ
الغموض عن مفهومي "شغل الطفل" و"استغالل الطفل اقتصاديا" ونشر الوعي بخطورة الستغالل القتصادي لالطفال؛ لتوجيه انظار
أ
أ
أ
 وتبيان مدى الضمانات القانونية الموفرة لحماية حقوق الطفال؛ بالمرافقة الدولية واإلقليمية،الوصياء على الطفال بمشكلة الستغالل
أ
ّ
يستهل هذا البحث بتقديم صورة عن واقع " الطفل العامل" وذلك عبر ابراز اهم السباب
. المنهج الوصفي: والمنهج المتبع هو.والوطنية لهم
آ
أ
 وكذا ال ليات، ثم ينتقل إلى تقديم المنظمات القليمية والدولية العاملة في الميدان،التي دفعت به إلى اإللتحاق بالعمل وكذا تاثيره عليه
أ
أ
 اخيرا تمت اإلشارة إلى الجهود الدولية والجزائرية في.المستخدمة من قبل هذه المنظمات لحماية الطفال العاملين من الستغالل القتصادي
أ
.الميدان مع اإلشارة إلى اإلطار التشريعي الجزائري والدولي المتعلق بحماية الطفال العاملين من الستغالل القتصادي

. القاصر. الحماية. الستغالل القتصادي. الطفل:الكلمات المفاتيح
Résumé
Cet article tente de mettre en lumière les efforts algériens et internationaux qui visent à protéger les enfants
travailleurs de l’exploitation économique. Nous essayons de souligner la différence entre “ le travail des enfants “ interdit
par la loi et le cas exceptionnel où la loi permet aux enfants d’accéder au marché du travail. Pour faire cette étude, nous
nous reposerons sur la méthode descriptive car elle sensibilise les gens sur l’exploitation de l’enfant et les informe sur les
mesures législatives mises en place pour faire face à toutes les formes d’exploitation économique des enfants travailleurs.
Dans cette recherche, nous commençons par décrire la réalité de l’enfant travailleur à travers les raisons qui le poussent à
faire ce choix et aussi les effets de ce dernier sur sa vie. Puis nous étudions les mécanismes utilisés par les organisations
régionales et internationales pour protéger les enfants contre l’exploitation économique. Finalement, nous révélons les
efforts algériens et aussi internationaux dans le domaine juridique en étudiant les lois algériennes et les conventions
internationales en relation avec la protection des enfants dans le monde du travail

Mots-clés : L’enfant, L'exploitation économique, La protection. Mineur
Abstract
The present article aims at shedding light at the Algerian as well as the international efforts to protect the working
children from economical exploitation, and providing a clear distinction between “child labor “and the exceptional case in
which children are legally allowed to join the workforce with a reference to the regional and international framework that
was put in place to support the efforts of the national states. Thereby, the reliance on the descriptive method is justified by the
need to raise awareness about “child labor “and “economical exploitation “and about the existing ad hoc legislative arsenal
that was put in place to protect the working children from any form of economical exploitation. This research begins with
depicting the reality of the working child through tackling the reasons that led him to work and it’s impact on his life, then it
moves to the presentation of the regional and the international organizations working in the field, and the mechanisms used
by these organizations to protect children from economical exploitation, and finally, revealing the international as well as
the Algerian efforts in the area with a reference to the national and international ad hoc acts and conventions
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أ
وتتجلى اهمية الموضوع في :ان حقوق النسان،
أ
ومنها حقوق الطفل؛ اصبحت تعالج دوليا ووطنيا؛ وتقاس
أ
عظمة الدول والشعوب بمدى اللتزام بها .والطفل من اهم
أ
أ
الذين يجب اللتزام بحقوقه؛ لنه من ذوي الوضاع الهشة؛
أ أ
بإبقائه متمدرسا اول ،او الحفاظ على طفولته إن صار مشتغال.
فالهتمام به ،اهتماما بمستقبل المجتمع.
أ
أ
ويهدف المقال إلى :التاكيد على حماية الطفال من
أ
الخطار التي قد يتعرضون لها عند تشغيلهم؛ ومناصرة
المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية .والترويج للمعايير
الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي،
أ
أ
أ أ
أ
والتاكيد على اهمية وعي السر واوصياء الطفال ،والمجتمع
أ أ
أ
الوطني ،بمسالة الطفال المشغلين في بيئة اقل ما يقال
أ
عليها انها ضارة بطفولتهم.
ومن الدول المر َافقة من المنظمات الدولية

مقدمة
يرجع اهتمام المجتمع الدولي بالطفل الشغيل إلى ما
بعد الحرب العالمية الثانيةّ ،لما بان للعالم حجم المجاعة
والبطالة الكبيرتين اللتين مستا الطبقة العاملة ،فانتقل
أ
المشكل من مشكل داخلي ،او وطني صرفا ،إلى مشكل
أ
أ
يتقاسمه العالم اجمع؛ مما دعا عصبة المم – في ذلك
الوقت -ومنظماتها المهتمة بحقوق النسان إلى مناصرة الدول
أ
الوطنية؛ بمرافقة ذوي الوضاع الهشة فيها لحمايتهم ،مثل:
الطفل المضطر إلى الشغل.
الطفل الشغيل ،هو محور هذا المقال الذي يتناول
الجهود الدولية واإلقليمية والجزائرية المبذولة؛ للتوفيق بين
أ
حاجة الطفل إلى الشغل؛ لسد حاجاته وحاجة اسرته الملحة
إلى المال ،والحفاظ على سالمة كل مكونات طفولته.
أ
ولتحقيق هذا التوافق ،اصدرت المنظمات الدولية
واإلقليمية المهتمة بحقوق الطفل ،مجموعة من المواثيق
والتفاقيات والبروتوكولت المحددة للمعايير الضامنة لحقوق
الطفل من الستغالل القتصادي ،مستلهمة إياها من
"اإلعالن العالمي لحقوق النسان" لسنة (1948م.)2/25
وا إلشكال حسب طرحها ،ل يكمن في الشغل في حد
أ
ذاته ،بقدر ما يكمن في السن الدنى للطفل الذي يسمح له
فيه بالشتغال ،وعالقته بطبيعة الظروف والشروط التي
يشتغل فيها.

واإلقليمية؛ الجزائر ،التي صادقت على جميع المواثيق
والتفاقيات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي ،وعملت على تنفيذها؛ بإدراج
مضمونها في دساتيرها وفي منظومتها التشريعية .وتجريم
أ
استغالل الطفل اقتصاديا(م69.ق ،)01/16واصدرت منذ
استرجاع سيادتها إلى اليوم  36تشريعا يتناول الطفولة
والمراهقة (وزارة التضامن).
آ
أ
اما خالصة ال ليات التي رصدتها الجزائر لضمان حقوق
طفلها من الستغالل القتصادي ،فتتمثل في كل ما يحافظ
على بقاء طفلها في المدرسة حتى نهاية سن التعليم اللزامي،
أ
او السماح له بالشتغال ولكن بشروط ضامنة لحقوق طفولته
ومستقبله بكرامة.
أ
وخلص المقال :إلى ان قدرة الدول الوطنية على
أ
التوفيق بين حاجة الطفل الملحة إلى المال ،وحاجة اصحاب
العمل إلى التربح ،تكمن في :مدى استطاعة الدول الوطنية
على تخليص شعبها من الفقر.
أ
والموضوع متناول في خمسة مباحث .المبحث الول:
تناول اإلطار المنهجي والمفاهيمي .المبحث الثاني :بين واقع
أ
الطفل المشغل في العالم ،المبحث الثالث :ابرز الجهود
الدولية واإلقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي .المبحث الرابع :عرض جهود الجزائر
الضامنة لحقوق طفلها الشغيل من الستغالل القتصادي.

وهو الشكال نفسه المطروح على الدول الوطنية
المصادقة على هذه المواثيق والتفاقيات واإلعالنات المحددة
للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل
أ
القتصادي .ولذلك طرح المقال التساؤل التالي :إلى اي مدى
استطاعت الدول الوطنية ،والمنظمات الدولية واإلقليمية
أ
المر ِافقة لها ،ان تجعل من المعايير المقترحة الضامنة لحقوق
أ
الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؛ اساسا لضمان
حقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؟
أ
ومفترضا ،انه :كلما عملت الدول الوطنية على
اللتزام بالمعايير الدولية وا إلقليمية الضامنة لحقوق الطفل
الشغيل من الستغالل القتصادي ،كلما زادت ضمانات
حقوق طفلها الشغيل تكريسا.
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الستغالل القتصادي ،كلما زادت ضمانات حقوق طفلها
الشغيل تكريسا.

المبحث الخامس .بين مدى تنفيذ المواثيق والتفاقيات
الدولية واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل
الشغيل من الستغالل القتصادي.

وبذلك يكون التساؤل الرئيسي المنبثق من هذه
الفرضية ،هو :ماهي المعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي ،المقترحة على الدول الوطنية،
ومدرجة في منظومة التشريع الجزائري؟
ويترتب عليه ( )5تساؤلت فرعية ،هي:
 .1ما هو واقع الطفل المشغل في العالم؟
 .2ماهي الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة الضامنة
لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؟
 .3ما هي الجهود الجزائرية المبذولة الضامنة لحقوق
الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؟
آ
 .4ما هي ال ليات المفعلة؛ دوليا وجزائريا ،الضامنة
لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؟
 .5ما مدى تنفيذ المواثيق والتفاقيات الدولية
واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي؟
أ
أ
اما محددات الموضوع ،فهي اربعة محددات:
أ
" .1الطفل الشغيل" المقصود به :النثى والذكر
المشغلين ،اللذين يتراوح عمرهما بين ( 16و )18سنة.

المبحث الول
ا إلطار المنهجي والمفاهيمي
أ
تناول اإلطار المنهجي والمفاهيمي :الشكالية ،واهمية
أ
أ
الموضوع ،واسباب اختياره ،واهدافه.
اول .الشكالية
إذا نظرنا إلى الطفل خارج دائرة اللعب .نجده على
أ
وضعيتين :الولى ،وضعية "تمدرس"  ،والثانية ،وضعية ما
اصطلح على تسميته في الجزائر ب ـ "الحياة العملية" .والحياة
أ
أ
العملية ايضا على وضعيتين :الولى" ،تمهين(م2ق.)07/81
" والثانية" ،تشغيل".
أ
أ
أ
وتشغيل الطفال تلجا إليه عادة السر الفقيرة بسبب
أ
حاجتها الشديدة إلى المال ،وهو ما جعل اصحاب العمل
أ
أ
يستغلون اطفالها ،للتربح منهم باكبر قدر ممكن؛ بإعطائهم
أ
أ
أ
اجر غير منصف ،وساعات عمل اطول ،واشغال ل تتناسب
أ
وطفولتهم ،وقد تكون على حساب تمدرسهم واخالقهم
وحاجاتهم النفسية والجتماعية.
وهو ما نبه المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية إلى
أ
ضرورة التدخل لحماية الطفال من هذا الستغالل ،بالتعاون
فيما بينها من جهة ،واتخاذ مبادرات توجيهية وتشريعية من
جهة ثانية.
والجزائر صادقت والتزمت بكل التفاقيات والمواثيق
والبروتوكولت الدولية واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة
لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي ،واتخذت
كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية الالزمة؛ لضمان حماية
أ
حقوق طفلها من اي استغالل ،بالدسترة والتقنين وإنشاء
الهياكل الخاصة بضمان حقوق الطفل.
وقد رافق المشرع الدولي واإلقليمي لحقوق اإلنسان،
أ
الدول الوطنية (الجزائر نموذجا) بعد ان التزمت بما صادقت
عليه ،لضمان حقوق طفلها من الستغالل القتصادي .وبهذا
تطرح الفرضية على الصيغة التالية:

 .2المرجعية الساسية المعتمدة في هذا المقال،
أ
هيّ ِ :
الشرعة الدولية ،او المواثيق والتفاقيات والبروتوكولت
الدولية واإلقليمية ،المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل
الشغيل من الستغالل القتصادي ،الصادرة عن المنظمات
الدولية واإلقليمية ،المهتمة بحقوق الطفل الشغيل ،والتي
صادقت عليها الدولة الجزائرية .والتشريع الجزائري المكرس
للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل.
 .3الموضوع متناول من شقه (السوسيو -قانوني).
 .4المنهج المتبع :هو المنهج الوصفي والتحليلي،
لوصف واقع ما تقوم به المنظمات المرجعية المر ِافقة ،وتحليل
واقع الظروف التي يعيشها الطفل المشغل ،وواقع الدول
الوطنية المر َافقة ،فيما تبذله من جهود؛ لتنفيذ ما صادقت
عليه؛ وتحويله إلى قوانين رادعة.

كلما عملت الدول الوطنية على اللتزام بالمعايير
الدولية وا إلقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
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أ
ثانيا :اهمية الموضوع :تتمثل اهمية الموضوع في

 .4تزايد الهتمام الدولي واإلقليمي بتشجيع التكامل
أ
والتعاون بين الجهزة الحكومية والمجتمع المدني ،بالمرافقة
أ
للتصدي للمشاكل ،او الظواهر الجتماعية التي منها ظاهر
أ
الستغالل القتصادي لالطفال.

أ
أ
 .1الطفل :وهو اضعف المخلوقات البشرية ،واهم
أ
فائت المجتمع الجديرة بالهتمام ومستقبل المة وعمادها،
أ
والهتمام بالطفل؛ اهتمام بالمجتمع؛ لنه ديمومته وبانيه.

 .5تزايد اهتمام الجزائر بالطفل :بإنشاء وزارة خاصة
أ
بالم والطفل ،وإصدار تشريعات لضمان حمايته من الخطر.

 .2كون شغل الطفل اليجابي :حق وواجب وشرف
أ
(امر.)57/76
أ
ا .حق :حق الطفل على مجتمعه ،التدرب؛
ل كـتساب مهارة العمل بما يتوافق وسنه ،ول يعوق نموه
الجسدي والفكري وتمدرسه.
أ
أ
ب .واجب :على اوصياء الطفل ان ينشئوا طفلهم على
أ
الرغبة في العمل؛ لنه شرف له ولهم .وواجب عليه؛ فهو حق
الوطن على المواطن.
أ
أ
ج .شرف :لالسرة وطفلها؛ وذلك بان تزرع فيه ثقافة
أ أ
أ أ
" ما اكل احد طعاما قط ،خير من ان ياكل من عمل يده"؛
فهي بهذا تؤهله ليحفظ كرامته ويشارك في بناء مجتمعه
ّ
وتطوره.
أ
 .3الحقوق حاليا لم تعد كما كانت في الماضي مسالة
أ
وطنية تعالج في نطاق القوانين والنظمة الوطنية ،بل صارت
اليوم قضية عالمية وإنسانية ،تهم كل فرد و ّكل إنسان .وتقاس
أ
رفعة المم وعظمتها بمدى احترامها لحقوق رعاياها ،واللتزام
بما و ّفر لهم دوليا من ضمانات قانونية وعملية ،تمكنهم من

 .1رفع الغموض عن مفهومي "شغل الطفل" و"
استغالل الطفل اقتصاديا" .بمحاولة تطوير وتعزيز قاعدة
المعارف الخاصة لكل من المفهومين.
أ
 .2مناصرة ذوي الوضاع الهشة في المجتمع ،ومنهم
أ
الطفل الشغيل ،الذي هو في امس الحاجة إلى المساعدة
أ
والمناصرة ،هو واسرته.
أ
 .3المساهمة في توجيه النظار وتعزيز الوعي لدى"
أ
أ
أ
اوصياء الطفال" ،بمشكلة الطفال المشتغلين في ظروف
أ
خطرة .وتعبئة الراي العام الوطني؛ لتخاذ الجراءات الالزمة
أ
أ
أ أ
للحيلولة دون انخراط الطفال في اسوإ اشكال الشغل ،او
أ
انتشالهم منه ،وإعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.

كسب عيشهم ،وحمايتهم من كل استغالل(فقرة.4إ.جنيف).
أ
 .4الوعي باهمية الحد من استغالل النسان لخيه
النسان ،صار مطلب وحق انساني ووطني.

 .4المساهمة في الترويج لالتفاقيات الدولية
واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي.

ثالثا .اسباب اختيار الموضوع :اخترت موضوع "
الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي" ،بسبب:
أ
 .1إنسانية وعالمية حقوق ذوي الوضاع الهشة في
المجتمع ومنهم الطفل.
أ
 .2تاكيد حق الطفل في الشغل القانوني لكسب
عيشه ،وواجب على دولته حمايته من الستغالل.

 .5المساهمة في الترويج للقانون الدولي لحقوق
أ
أ
النسان ،والحكام القانونية المتعلقة بتشغيل الطفال
الجزائريين.
 .6تبيان مدى الحماية التي ّكرسها القانون الدولي

.3

 .6تعاظم الدور الذي يلعبه علم الجتماع في
التصدي للظواهر الجتماعية .خاصة التي تحتاج إلى التخطيط
أ
لها ،وتضافر جهود اطراف متعددة.
رابعا .اهداف المقال :يهدف المقال إلى تحقيق ثمانية
أ
أ
( )8اهداف اساسية ،هي:

لحقوق النسان ،الضامن لحقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي.
 .7تبيان مدى تكريس الضمانات القانونية الموفرة
من المشرع الجزائري للطفل الشغيل لضمان حقوقه من
الستغالل القتصادي.

الهتمام الدولي المتنامي بالطفل.
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أ
المعنوي ،او الجتماعي .وقد اعتبر القانون رقم
أ
المتعلق بحماية الطفل ،ان "الستغالل القتصادي للطفل"
من الحالت التي يكون الطفل فيها في خطر ،لسيما
أ
أ
بتشغيله ،او تكليفه باشغال غير قانونيةم13/2ق.)12/15
12/15

 .8تقييم مدى تنفيذ المواثيق والتفاقيات الدولية
واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي.
خامسا :تحديد المفاهيم :يتمحور المقال في ثالثة
أ
مفاهيم اساسية ،هي :الطفل ،الطفل الشغيل ،استغالل
الطفل اقتصاديا.
 .1الطفل :فقد أاجمعت ِ ّ
الشرعة الدولية والمشرع
أ
الجزائري على تعريف الطفل بانه :كل شخص لم يكمل ثماني
أ
أ أ
أ
عشرة ( )18سنة من عمره .سواء اكان ذك ًرا ام انثى .إل انها
اختلفت في مدة طفولته الممنوع فيها من الشغل تماما ،فعمر
أ
أ
الطفولة تطول او تقصر بحسب تخلف او تحضر المجتمع الذي
تعيش فيه :المجتمع المتخلف ،الطفل فيه ل يطلب منه مهارة
كبيرة ليدمج في زمرة المشتغلين ،بل كل ما يطلب منه ،تعلم
بعض الحرف البسيطة فقط ،لذلك َتقصر مدة الطفولة فيها
إلى  14سنة ،بينما تطول مدتها في المجتمعات المتحضرة
لطول مدة تعليمها اإل لزامي ،وارتفاع مستواها القتصادي،
لتصل إلى حد  16سنة كاملة ،في مثل :الجزائر.
أ
 .2الطفل الشغيل؛ سمي بهذا السم؛ لنه خرج من
أ
دائرة التعليم اإللزامي ،لكنه لم يرشد ،او لم يكمل  18سنة
أ
من العمر .فقد سمح له المشرع ان يشتغل رغم "قصوره"
أ
بشرط موافقة اوصيائه؛ فهو ل يحمل المسؤولية ،ول يمكن
تحميله نتائج شغله.

المبحث الثاني
واقع الطفل المشغل في العالم
قبل تناول الجهود الدولية واإلقليمية والجزائرية
الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي،
أ
ُا َذ ِّكر اول بجذور الهتمام بالطفل ،ومعاناته في الشغل،
أ
واسباب انخراطه فيه ،والمنظمات الدولية واإلقليمية المهتمة
بضمان حقوقه من الستغالل القتصادي.
اول .جذور الهتمام بالطفل الشغيل :ترجع جذور
أ
الهتمام بالطفل الشغيل إلى عهد عصبة المم التي بلورت
أ
معالم اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة تشغيل الطفال،
وتعهدت بتنظيم ظروف شغل عادلة وإنسانية لكل الباحثين
عنه.
هذا التعهد مهد لتبني قضايا الطفولة في مواثيق
أ أ
دولية اكـثر اهمية وفعالية كـ "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"
أ
أ
لسنة  1948الذي نظر إلى الم والطفل باعتبارهما من اهم
مكونات المجتمع؛ يستحقان المساعدة والرعاية الخاصتين،
أ
وهي الحقوق التي اعيد بلورتها في العهدين الدوليين لسنة
أ
 ،1966إلى جانب إعالن حقوق الطفل الذي اصدرته هيئة
أ
أ
المم المتحدة في  20نوفمبر  ، 1959والذي يعد اول تشريع
أ
دولي تم فيه تعداد حقوق الطفل .إل ان المبادرات الدولية
واإلقليمية لم تقف عند هذا الحد في الهتمام بالطفل
المشغل ،وإنما وصلت إلى ذروتها سنة  1989عندما صدرت
أ
"اتفاقية حقوق الطفل" .باعتبارها جزءا ل يتجزا من المنظومة
أ
الحقوقية العالمية .واستكملت الجمعية العامة لالمم المتحدة
عملها تجاه الطفل بإصدار البروتوكولين الختياريين الملحقين
أ
أ
بحقوق الطفل ،الول يخص بيع الطفال واستغال لهم في
أ
البغاء والمواد اإلباحية ،والثاني يخص إشراك الطفال في
المنازعات المسلحة ،المعتمدين في نيويورك يوم  25مايو
سنة .2000

استعمل المشرع الجزائري لمفهوم "الطفل المشغل"
أ
الذي عمره بين ( 16و )18سنة .اربع مسميات( :العامل
(م1ق ،)31/75العامل القاصر ،والعامل الصغير ،الشاب
(م44ق )12/78الحدث1/2( .ق.)15/15
التعريف ا إلجرائي :الطفل الشغيل ،هو :كل شخص
أ
لم يتمم  18سنة من العمر ،ويبذل جهدا فكريا ،او جسديا
أ
أ
أ أ
لقاء اجر او بدونه ،يشتغل لدى اوصيائه ،او غيرهم ،سواء
أ
أ
أ
كان الشغل دائما او عرضيا ،او موقتا ،او موسميا ،وسواء
أ
أ
اكان الشغل إيجابيا ام سلبيا.
 .3استغالل الطفل الشغيل اقتصاديا :هو :كل
أ أ
تشغيل للطفل بغير إشراف والديه ،او اوصيائه ،ويكون هدف
مشغله؛ دفعه إلى الشغل للتربح من شغله ،دون مراعاة
أ
أ
أ
أ
لطفولته ،او ما يعوق نموه البدني ،او العقلي ،او الروحي ،او
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
أ
الوالدان إلى تشغيل اطفالهم؛ من اجل معاونة العائلة ،في
الحصول على قوت َي ِومها ،وشفاء مرضاها ،والتكـفل بحاجيات
تمدرس أابنائها ،وخاصة؛ لـما يكون الوالد َ
متوفى ،وتتحمل
أ
الم وحدها عبء البيت؛ فال تقدر على توفير كل الحاجيات؛
أ
أ
لذلك تلجا إلى تشغيل طفلها عند حرفي ،او داخل مصنع،
أ
و/او توجه ابنتها إلى الخدمة في بيوت ميسوري الحال.
أ
 .2تباطؤ وتيرة النمو القتصادي :مما ادى إلى
ارتفاع معدل البطالة ،وتدني مستوى دخل الفرد؛ فالعديد من
أ
الطفال يتوجهون إلى ميدان الشغل رغبة في زيادة دخل
أ
أ
أ
أ
اسرهم ،او بسبب عجز الولياء على اإلنفاق على اطفالهم ،لما
يكون القتصاد الوطني ضعيفا.
أ
 .3ملء فراغ الطفل :اثناء العطل المدرسية ،بدفع
الطفل إلى ميدان الشغل دون مراعاة قدراته وسنه وطبيعة
وظروف الشغل ،وقد يسهم تشغيل الطفل في العطل
المدرسية إلى تعوده على جمع المال ،وبالتالي تسربه من
المدرسة.

هذا استعراض سريع لبداية التشريع للمعايير الضامنة
لحقوق الطفل .ولكن الطفل المشتغل مازال يعاني العديد من
أ
المشاكل في انحاء العالم.
أ
ثانيا .معاناة الطفل الشغيل في العالم :اتناول في
أ
أ
أ
السطر الموالية اوضاع الطفل المشتغل حسب المناطق ،او
في مجموعات لتشابه الوضعية في كل منطقة ،باختصار
شديد ،وهي:
 .1وضع يعاني الطفل فيه من اسوا اشكال
أ
الستغالل :تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى ان بعض
المناطق تكاد تخلو من ظاهرة استغالل الطفل اقتصاديا،
أ
أ
مثل :اوروبا وامريكا الشمالية واستراليا .بحيث يعتبر الطفل
أ
أ
فيها في ارقى الوضاع  -ظاهريا -مقارنة بباقي المجموعات
أ
الدولية الخرى .لكن هذه المجموعة يعاني طفلها بشكل
أ
أ أ أ
خطير من اسوا اشكال الستغالل الجنسي والشغال
اإلباحية ،لطبيعة نظامها الليبيرالي.
 .2وضع يعاني الطفل فيه من تجاوزات على حقوقه
مع وجود جهود تشريعية غير مفعلة :وهو طفل الدول
أ
الشتراكية سابقا ،مثل :دول شرق اوروبا وكوبا.

 .4ضعف مسؤولية اصحاب العمل واوصياء
أ
الطفال :الذين يسارعون إلى تشغيل الطفال ،لقبول الطفل
أ
الشغل بصمت ،وجهله لحقوقه ،في مثل :تخلي اصحاب
أ
العمل عن الشروط واللتزامات المتعلقة بالتامين الصحي
والجتماعي ،وتوفير ظروف وشروط شغل مالئمة.

 .3وضع يكابد الطفل فيه من جميع انواع الستغالل:
أ
آ
وهو طفل شرق وجنوب شرق اسيا وشبه القارة الهندية وامريكا
الجنوبية والوسطى ،باستثناء كوريا ،والدول اإلفريقية
أ
والعربية ،وعلى راسهم موريتانيا والصومال واليمن ،التي
يعاني الطفل فيهم من عبودية القرون الوسطى ،باستثناء
الجزائر.

 .5غياب ا إلجراءات والعقوبات القانونية الرادعة
أ
لمكافحة استغالل الطفال ،او لعدم تفعيلها وفق روح
التفاقيات الدولية واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة
أ
لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي ،او وجود
ثغرات قانونية في التشريع الوطني.
أ
 .6تفشي المشاكل الجتماعية ،ومن اهمها التفكك
أ
أ
أ
السري ،كانفصال الوالدين بالطالق ،او وفاة معيل السرة
أ
خاصة الب.

ثالثا .اسباب انخراط الطفل في الشغل :ل ترجع
أ
أ
اسباب اشتغال الطفل إلى سبب واحد بل إلى عدة اسباب
أ
أ
متداخلة ،ومن اوضح اسباب انخراط الطفل في الشغل:
الفقر ،تباطؤ وتيرة النمو القتصادي ،ملء فراغ الطفل،
أ
أ
أ
ضعف مسؤولية اصحاب العمل واوصياء الطفال ،غياب
الجراءات والعقوبات القانونية الرادعة لمكافحة استغالل
أ
الطفال ،تفشي المشاكل الجتماعية ،التسرب المدرسي.

 .7التسرب المدرسي :التسرب المدرسي ،يؤدي إن
أ
أ
وجدت اسباب اخرى ،منها :القتصادية ،وضعف قدرة
أ
أ
مسؤول السرة على تحمل تكاليف تمدرس البناء ،وقد يشغل
أ أ
آ أ
الباء ابناءهم لجهلهم بنتائج امية ابنائهم.

وتفصيل ما سبق ،هو:
أ
 .1الفقر :يعتبر الفقر من اقوى عوامل ظاهرة تشغيل
أ
أ
الطفال التي تنتشر في كل انحاء العالم ،ونرى الفقر منتشرا
بمستويات كبرى في دول العالم الثالث؛ إذ يضطر معه
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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المتحدة في ،1966/11/16والمصادق عليه من الجزائر في
.1989/05/61
 .5التفاقية رقم 138 :المتعلقة بالحد الدنى لسن
الشغل المعتمدة سنة  1973من منظمة العمل الدولية،
أ
صادقت عليها الجزائر بتاريخ  30افريل .1984
 .6ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن وزراء
الشؤون الجتماعية العرب سنة .1984
 .7اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية
أ
العامة لالمم المتحدة ،في  20نوفمبر سنة  ،1989صادقت
عليها الجزائر في  19ديسمبر .1992
 .8والميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته،
أ
أ
المعتمد باديس ابابا سنة  ،1990والمصادق عليه من الجزائر
في  8جويلية سنة .2003
 .9التفاقية العربية رقم  18المتعلقة بشغل
أ
الحداث ،صدرت عن منظمة العمل العربية سنة .1996
 .10اتفاقية العمل الدولية رقم  ،182المتعلقة باسوا
اشكال عمل الطفل ،المعتمدة من منظمة العمل الدولية
سنة  ،1999صادقت عليها الجزائر بتاريخ .2001/03/09
 .11البروتوكول الختياري الملحق باتفاقية حقوق
أ
أ
أ
الطفل بشان بيع الطفال واستغالل الطفال في البغاء وفي
المواد اإلباحية ،المعتمد في نيويورك في  25مايو سنة
 ،2000والمصادق عليه من الجزائر في  2سبتمبر سنة .2006
 .12البروتوكول الختياري الملحق باتفاقية حقوق
أ
أ
الطفل بشان اشتراك الطفال في المنازعات المسلحة المعتمد
بنيويورك في  25مايو سنة  ،2000والمصادق عليه من
الجزائر في  2سبتمبر سنة .2006
 .13اتفاقية حقوق الشخاص ذوي ا إلعاقة المعتمدة
أ
من طرف الجمعية العامة لالمم المتحدة في  12/13سنة
 ،2006والمصادق عليها من الجزائر في  12مايو سنة .2009

رابعا .المنظمات الدولية المهتمة بضمان حقوق
الطفل.
أ
أ
من اهم واشهر المنظمات الدولية واإلقليمية
المهتمة بضمان حقوق الطفل بصفة عامة والطفل الشغيل
بصفة خاصة :منظمتا العمل الدولية والعربية ،ومنظمة
اليونسكو ،والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،ولجنة
حقوق الطفل.
المبحث الثالث
الجهود الدولية ا إلقليمية الضامنة لحقوق الطفل
الشغيل من الستغالل القتصادي
تتمثل هذه الجهود في مرافقة المنظمات الدولية
واإلقليمية المهتمة بحقوق الطفل الشغيل ،للدول الوطنية؛
بمدها بالمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي ،وحثها على التصديق عليها ،وتحويلها
آ
إلى اليات وطنية قابلة للتطبيق.
أ أ
وابدا بتبيان المواثيق والتفاقيات والبروتوكولت ،ثم
أ آ
المعايير التي تضمنتها .واخيرا اليات تنفيذها.
اول .المواثيق والتفاقيات والبروتوكولت الدولية
وا إلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من
الستغالل القتصادي.
المواثيق والتفاقيات والبروتوكولت الدولية واإلقليمية
المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
أ
الستغالل القتصادي ،هي المرجع الساسي في هذا المقال،
وهي:
 .1التفاقيتان المرقمتان بـ ( )29و( )105المعنيتان
بالقضاء على السخرة والشغل ا إلجباري المعتمدتين في
(سنتي  1957 ،1930على التوالي) .صادقت الجزائر عليهما
بتاريخ  1962/10/19و 1969/06/12على التوالي.
 .2اإلعالن العالمي لحقوق النسان ،المعتمد من
أ
الجمعية العامة لالمم المتحدة ،في .1948/12/10
والمصادق عليه من الجزائر بالمادة  11من دستور .1963
 .3اإلعالن العالمي لحقوق الطفل ،المعتمد من
أ
الجمعية العامة لالمم المتحدة ،في  20نوفمبر سنة .1959
 .4العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية
أ
والجتماعية والثقافية ،المعتمد من الجمعية العامة لالمم
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

هذه التفاقيات والبروتوكولت نجد ها جميعا متفقة
على المعايير التالية الضامنة لحقوق الطفل من الستغالل
القتصادي ،لم اشر إاليها في متن المقال باعتبارها منذ
البداية المرجع الساسي له.
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أ
أ
د .ان تكون النشطة المسموح بها وعدد ساعات
الشغل محددة وشروط الشغل مقررة.
أ
أ
ه .ان تكون القوانين الوطنية محددة لالشغال التي
تشكل خطرا على الطفل.
أ
و .ان يكون الطفل المشغل قد تلقى تعليما محددا،
أ
او تدريبا مهنيا كافيين يخص النشاط الذي يمارسه.
أ
ز .ال يعتبر الشغل المؤدى استرقاقا للطفل ،مثل:
أ
أ
الشغل المجبر عليه ،او كان يدخل في صراعات مسلحة ،او
أ
أ
كان تشغيله يمثل استعراضا لغراض الدعارة ،او إلنتاج
أ
أ
أ
اشغال إباحية ،او لمزاولة انشطة غير مشروعة من طرف
أ
الدول الوطنية ،خصوصا إنتاج المخدرات ،او التجار بها،
أ
(م.3إ.م.عمل ،)182.او كان فيه تواطؤ على حقوق الطفل،
كوسيط بالحفز على ماهو ممنوع.

ثانيا .المعايير التي تضمنتها التفاقيات الدولية
وا إلقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل
الشغيل من الستغالل القتصادي.
نستنتج من التفاقيات الدولية واإلقليمية السابقة؛
المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصاد ،المعايير التالية ،وهي:
أ
السن الدنى المسموح به لتشغيل الطفل ،وشروط
أ
تطبيق السن الدنى لتشغيل الطفل ،والستثناءات التي
أ
يمكن العمل بها في تحديد السن الدنى لتشغيل الطفل،
أ
أ
واخيرا السن العلى المحرر للطفل من صفة الطفولة.
 .1الحد الدنى لسن تشغيل الطفل :عموما يمكن
أ
تشغيل الطفل ً
ابتداء من سن انتهاء الدراسة اإللزامية في اي
أ
شغل ،ويمكن ان ينزل إلى سن  15سنة ،في إطار التمهين
أ
(م15ق ،)11/90وهو المعمول به في الجزائر .اما في غيرها
أ
فينظر لتحديد السن الدنى لتشغيل الطفل ،إلى اقتصاد
الدولة وتسهيالت التعليم واإلدارة فيها؛ إن لم يبلغوا درجة
أ
كافية من التطور ،اجاز المشرع الدولي تخفيض سن بداية
تشغيل الطفل إلى  14سنة من العمر .ومهما كانت حالت
السن؛ ل بد من توفر الشروط التي حددها المشرع الدولي،
لقبول تشغيل الطفل.

 .3استثناءات من الشغل الممنوع :استثني المشرع
أ
الدولي واإلقليمي والوطني من الشغال المحدد فيها السن
أ
أ
أ
الدنى لتشغيل الطفل :الشغال التي يؤديها الطفال
أ
أ
أ
أ
والحداث في المدارس لغراض التعليم العام ،او المهني ،او
أ
أ
أ
التقني ،او في مؤسسات التدريب الخرى ،او كان الشغل
أ
أ
بإشراف اوصياء الطفل خاصة والديه ،او في إطار التمهين،
أ
كما يمكن ان تمنح إعفاءات من السن المحدد في كل حالة
أ
على حدة؛ لغراض خاصة منها ،مثال :المشاركة في حفالت
فنية(م.م .8/4إ.م.عمل  ،)138إذ يمكن للسلطات الوطنية
أ
ً أ
استثناء ،ال يطبق سن تشغيل الطفال البالغين  16سنة من
أ
أ
العمر في اشغال محددة ،إن ظهرت بشانها مشاكل تطبيقية
أ
أ
خاصة ،كما يمكن للقوانين الوطنية ان تجيز اشغال خفيفة
أ
أ
لطفال تتراوح اعمارهم بين  13و 15سنة .لمالءمتها طفولتهم.

 .2شروط تشغيل الطفل :لقبول تشغيل الطفل في
أ
الحد الدنى للسن السابق ذكره .يجب توفر الشروط التالية،
وإل؛ يمنع تشغيله حتى إكماله ( )18سنة من العمر ،وهي:
أ أ
ا .ان يكون الشغل الذي يؤديه الطفل غير ضار
أ
أ أ
أ
بصحته جسديا ،او نفسيا ،او اخالقيا ،او بعالقاته
أ
أ
أ
الجتماعية ،او غير حاط من كرامته ،او نموه ،او ل يعرض
أ
أ
صحته ،او سالمته للخطر؛ بسبب طبيعة الشغل ،او الظروف
التي يؤدى فيها الشغل.
أ
أ
ب .ال يعطل الشغل المواظبة الدراسية ،او
أ
الشتراك في برامج التوجيه ،او التدريب المهنيين التي تقرها
أ
السلطة الوطنية المختصة ،او ل يضعف قدرة الطفل على
الستفادة من التعليم الذي يتلقاه.
أ
ج .ان يكون الطفل الشغيل مقدما في الحصول على
اإلغاثة ،وخاصة الطفل المعوق (فقرة.ب.ميثاق.ح.ط .عربي)

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 .4تحديد السن العلى  :يرفع قيد السن على
أ
المشغل ،إن اكمل ثماني عشرة سنة (م3إ .م.عمل.د )138من
أ
أ
أ
العمر ،فيمكنه ان يشتغل اي شغل ولو كان فيه ما يحتمل ان
أ
أ
أ أ
أ
يشكل خطرا على صحته ،او سالمته ،او اخالقه ،او بدنه ،او
أ
أ
أ
أ
قد يكون له اثر على نموه العقلي ،او الروحي ،او المعنوي ،او
الجتماعي(م1/32حقوق.إ)؛ لتحمل العامل مسؤوليته
شخصيا.
بعد استعراض هذه المعايير الدولية واإلقليمية
الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي.
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أ
أ
الخص فيما يلي ،الشغل الممنوع على الطفل من ادائه،
أ
والذي يمكن ان يؤديه.

 .5ان تتشاور الدول الوطنية الضعيف اقتصادها
أ
ونظامها التربوي مع العمال واصحاب العمل المعنيين ،قبل
تخفيض سن الشغل إلى  14سنة من عمر الطفل.

انطالقا من المواثيق الدولية واإلقليمية المشار إليها
أ
سابقا ،نستنج انها لم تمنع الشغل في حد ذاته على الطفل،
أ
أ أ
بل حددت سن تشغيله ،والشغال السوا الممنوعة على
الطفل من المشاركة فيها .وطالبت الحكومات بتحديد السن
أ
الدنى المسموح به لشتغال الطفل؛ حسبما يتوافق وطبيعة
اقتصادها ،ومدة التعليم اإللزامي فيها ،والتسهيالت التعليمة
الموفرة ،وطبيعة الشغل وظروفه ،المتوافق مع درجة تطور
اقتصاد البلد(،م،7إ.م.عمل.د ،)138ووافقت على شغل
الطفل الذي يسهم في نمو شخصيته ومواهبه وقدراته ،وكل ما
يجعله يستمتع بظروف بيئة شغله ،ول يعوقه من تحصيل
حقوقه كإنسانّ ،
كالتعلم.
أ
بعد توضيح الشغل المقبول والممنوع ،من حقنا ان
آ
نتساءل ،ما هي ال ليات الدولية واإلقليمية التي رصدت
لضمان حقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي؟
آ
ثالثا .ال ليات الدولية وا إلقليمية الضامنة لحقوق
الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي:

 .6وجوب عودة الدول الوطنية التي خفض سن
أ
الشغل فيها؛ إلى السن اإل لزامية للتعليم؛ إن زالت السباب
القتصادية والتعليمية الملزمة لتخفيض سن بداية تشغيل
الطفل.
أ
 .7وجوب سن قوانين وطنية تحدد الشغال التي
تشكل خطرا على الطفل الشغيل.
 .8مطالبة الدول المصادقة على التفاقيات المحددة
للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل
القتصادي ،بإدراج عقوبات رادعة ،في قوانينها الوطنية
تتناسب مع الجرم المحدد في المواثيق والتفاقيات التي
صادقت عليها.
أ
أ
 .9تجريم التجار بالطفال في البغاء ،او استخدامهم
أ
في المواد والعروض اإلباحية ،او استغال لهم اقتصاديا
بتجنيدهم في النزاعات الحربية ،وكل النتهاكات التي تحرمهم
من حقوقهم.
أ
 .10تزويد الطفل الشغيل بتعليم ،او تدريب مهني
معينين كافيين قبل تشغيله.
أ
أ أ
 .11ان تحدد الدول الوطنية الحد الدنى لجر اي
شغل ،وعدد ساعاته وظروفه.

استخالصا من المعايير الواردة في التفاقيات
آ
والمواثيق السابقة ،يمكن تحديد ال ليات الدولية واإلقليمية
التالية؛ المقترحة من المنظمات الدولية واإلقليمية على الدول
الوطنية:
 .1اللتزام بما ورد في المواثيق والتفاقيات
واإلعالنات الدولية واإلقليمية والبروتوكولت المحددة للمعايير
الضامنة لحقوق الطفل من الستغالل ،التي صادقت عليها،
أ
أ
ولو اخالقيا؛ لكونها عضوا في هيئة المم المتحدة.
 .2المتناع عن تشغيل الطفل قبل بلوغه السن
المقررة دوليا وإقليميا ووطنيا.
 .3اتخاذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية
المالئمتين؛ لضمان التنفيذ الكامل لحقوق الطفل من كافة
أ
اشكال الستغالل القتصادي في القطاعين الرسمي وغير
الرسمي.
أ
 .4العمل على ان يكون الطفل في وضع يم ِّكنه من
أ
كسب عيشه ،وان تحميه دولته من كل استغالل (م4
إ.جنيف).
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

المبحث الرابع
جهود الجزائر الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي
توجد العديد من المشاكل الخاصة بالطفل فى الجزائر
أ
منها :مشكل استغالل الطفال اقتصاديا ،الذي هو احد
المشاكل التى تسعى التشريعات الجزائرية إلى الحد منه ،وفقا
للتشريعات الدولية واإلقليمية ،ومن ذلك مشكل الطفل الذي
يكون عمره بين ( 16و 18سنة) ومضطرا إلى الشغل بسبب
الفقر .ومن الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية للحد من
آ
استغالله؛ العمل بالية المصادقة على التفاقيات والمواثيق
الدولية واإلقليمية ،وتحويلها إلى نصوص قانونية ،وإنشاء
أ
اجهزة وطنية تشرف على رعاية الطفل.
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آ
وقبل الحديث عن ال ليات الجزائرية الضامنة لحقوق
أ أأ
الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي ،ابدا اول بتعداد
المواثيق التي صادقت عليها الجزائر ،ثم كيفية تنفيذها
لتعهداتها الدولية واإلقليمية.
أ
اول .المواثيق التي صادقت عليها الجزائر :صادقت
الجزائر على التفاقيات والمواثيق والبروتوكولت (الثالثة عشر)
المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الستغالل
القتصادي( ،مذكورة سابقا) (تجنبا للتكرار) .والتزمت بما
فيها ،وبالعمل على تنفيذها،

ج .سوء معاملة الطفل ،وخصوصا تكليف الطفل
أ
أ
أ
باي شغل ينطوي على القسوة التي من شانها التاثير على
أ
توازنه العاطفي ،او النفسي.
أ
د .الستغالل الجنسي للطفل بمختلف اشكاله في
أ
المواد اإلباحية ،وفي البغاء ،او إشراكه في عروض جنسية.
ه .وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من
حالت الضطراب وعدم الستقرار (م /2ق .)12/15
أ
أ
وسافصل في كيفية تطبيق القانونين الخيرين في
آ
ال ليات التي حددها المشرع الجزائري ،لحقا.

ثانيا .كيفية تنفيذ الجزائر لتعهداتها الدولية
وا إلقليمية :نفذت الجزائر المعايير الواردة في المواثيق
والتفاقيات الدولية واإلقليمية المحددة للمعايير الضامنة
لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي المصادقة
أ
عليها؛ بدسترتها ،وتقنينها ،وإنشاء اجهزة لإلشراف على
تنفيذها.
أ
 .1الدسترة :فقد دسترت الجزائر ان "التفاقيات التي
يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القوانين الوطنية
أ
(م150ق .)01/16ودسترت ايضا جريمة استغالل الطفل
اقتصاديا (م69ق.)01/16
أ
 .2التقنين :فقد اصدرت باسم الشعب من سنة
 1972إلى اليوم 36 :تشريعا يتناول الطفولة والمراهقة (وزارة
التضامن) .من بينهم :القانون رقم  ،11/90المتعلق بعالقات
العمل( ،مرجع سابق) .والقانون رقم  ،12/15المتعلق
بحماية الطفل( ،مرجع سابق) ،الذي عرف الطفل في الخطر،
أ
أ
أ
أ أ
بانه" :الطفل الذي تكون صحته ،او اخالقه ،او تربيته ،او
أ
أ
أ
أ
امنه في خطر ،او عرضة له ،او تكون ظروفه المعيشية ،او
أ
أ أ
سلوكه ،من شانهما ان يعرضاه للخطر المحتمل ،او المضر
أ
أ
بمستقبله ،او يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية ،او
أ
النفسية ،او التربوية للخطر" (م 2/2ق  )12/15وحددت
أ
الحالت التي يكون فيها الطفل في خطر .وهي( :اكـتفي بالتي
لها عالقة مباشرة مع الستغالل القتصادي) ،وهي.
أ
ا .المساس بحق الطفل في التعليم.
أ
ب .التسول بالطفل ،او تعريضه للتسول.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 .3إانشاء هياكل خاصة بضمان حقوق الطفل :من
أ
الهياكل الضامنة لحقوق الطفل ،التي اقامتها الدولية
الجزائرية ،لمتابعة تطبيق تعهداتها الدولية واإلقليمية ،ما
يلي:
أ
أ
ا .إنشاء وزارة التضامن الوطني والسرة وقضايا
أ
المراة.
ب .إنشاء  48مديرية ولئية موزعة على مستوى
أ
التراب الوطن ،متفرعة عن وزارة التضامن الوطني والسرة
أ
وقضايا المراة.
ج .فتح مركز وطني للدراسات واإلعالم والتوثيق حول
أ
أ
السرة والمراة والطفولة.
د .إقامة  32مركزا متخصصا في إعادة التربية ()CSR
أ
أ
يستقبل الحداث الجانحين الذين تتراوح اعمارهم بين 14
و 18سنة.
ه .فتح  09مراكز متخصصة في الحماية ()CSP
أ
أ
تستقبل الحداث ،ممن هم في خطر معنوي؛ تتراوح اعمارهم
بين  06و 14سنة.
و .إنشاء  5مراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة
(( .)CPSJوزارة التضامن)
ز .إنشاء على مستوى كل ولية من وليات الوطن
أ
الثماني والبعون ،مصلحة للتوجيه والمالحظة في الوسط
أ
المفتوح ( ،)SOEMOمكلفة بالسهر على متابعة الحداث،
أ
الذين هم في خطر معنوي ،وفي حرية محروسة ،بامر من
أ
قبل قاضي الحداث.
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آ
ثالثا .اليات ضمان حقوق الطفل الشغيل من
الستغالل القتصادي في التشريع الجزائري:

 .2بين بالقانون رقم  ،12/15المتعلق بحماية
الطفل( ،مرجع سابق) ،بالمواد ( 2و 6و 11و 13و139
أ
و 140و( ،)143اكـتفي بما لم يذكر سابقا).

المصادقة على التفاقيات والمواثيق الدولية
آ
أ
واإلقليمية كالية وحدها ل يكـفي لتطبيقها على ارض الواقع؛
بل ل بد من تحويل كل اتفاقية إلى مواد قانونية يسترشد بها
أ
أ
القضاة ،وتلتزم بها الجهزة الضبطية ،وكل من له شان
بضمان حقوق الطفل الشغيل على الخصوص.

ا .متى يكون الطفل في خطر ،وحدد الجهة الكـفيلة
بحماية الطفل.
ب .العقوبات المسلطة على المخالفين.
أ
ج .ان الستغالل القتصادي يجعل من الطفل في
أ
خطر ،إذا كان شغله يحرمه من متابعة دراسته ،او كان ضارا
أ
بصحتهَ ،او بسالمته البدنية َ
و/او المعنوية او إن استغل

ولذلك سن المشرع الجزائري مجموعة القوانين
الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الستغالل القتصادي،
منها القانونين الساريين ،القانون رقم  ،11/90المتعلق
بعالقات العمل ،والقانون رقم  ،12/15المتعلق بحماية
أ
الطفل .ومن هذين القانون نستنتج ان:

جنسيا.
أ
د .ان كـفالة الطفل حق على الدولة :بالحماية من
أ
أ
أ
أ
كافة اشكال الضرر ،او اإلهمال ،او العنف ،او سوء المعاملة،
أ
أ
أ
أ
او الستغالل ،او اإلساءة البدنية ،او المعنوية ،او الجنسية.
أ
أ
أ
ه .ان الدولة لها ان تتخذ من اجل ضمان حقوق
الطفل ،كافة التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط الالزمة
لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة
آ
وامنة في بيئة صحية.

 .1المشرع رتب على القانون رقم  .11/90المتعلق
بعالقات العمل (مرجع سابق) .عند عدم إلتزام صاحب العمل
بالشروط المحددة فيه( .طبقا للمواد  15و 135و 139و140
أ
و 141و )143ما يلي( :اكـتفي بذكر المواد التي لم يسبق
أ
ذكرها ،او لن تذكر لحقا في القانون رقم  ،12/15المتعلق
بحماية الطفل .تفاديا للتكرار).

و .ضرورة إحداث هيئة وطنية لضمان حقوق وترقية
أ
الطفولة يراسها المفوض الوطني لحماية الطفولة ،تكلف
بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل ،وتتمتع بالشخصية
المعنوية والستقالل المالي.

أ .عند تشغيل صاحب العمل لطفل لم يبلغ السن
أ
القانونية  -إل في حالة التمهين  -ابطل المشرع عقد الشغل،
وقرر غرامة مالية تقدر بين ( 1000و 2000د.ج) على صاحب
أ
أ
العمل ،مع استحقاق الطفل المشتغل اجر شغله الذي اداه
فعال ،وعند العود إلى المخالفة خالل اثني عشر شهرا
الموالية ،يحكم على صاحب العمل بالحبس لمدة تتراوح من
أ
 15يوما إلى شهرين ،مع غرامة مالية يمكن ان ترفع إلى ضعف
أ
الغرامة المنصوص عليها في العقوبة الولى.
أ
ب .عند تشغيل صاحب العمل اطفال في ظروف غير
ل ئـقة :يعاقب بغرامة تقدر بين ( 2000و )4000د.ج .مع
امكانية مضاعفة الغرامة في حالة العود.

ز .ضرورة وضع برامج وطنية لضمان حقوق
الطفولة ،وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل؛ لفهم
أ
أ
السباب القتصادية والجتماعية و/او الثقافية؛ إلساءة معاملة
الطفل واستغالله ،وطالب بتطوير سياسة مناسبة لضمان
حقوقه.
أ
ج .ان كل من يستغل الطفل اقتصاديا ،يعاقب
بالحبس من سنة واحدة ( )1إلى ثالث ( )3سنوات ،وبغرامة
من  50.000دج إلى  100.000دج.
أ
أ
ط .ان كل من ينال ،او يحاول النيل من الحياة
أ
أ
أ
الخاصة للطفل؛ بنشر ،او ببث نصوص و/او صور باية وسيلة
أ
يكون من شانها اإلضرار بالطفل ،يعاقب بالحبس من سنة
( )1واحدة إلى ثالث ( )3سنوات وبغرامة من  150.000إلى
 300.000دج.

ج .إن شغل صاحب العمل طفال ليال :عوقب بغرامة
مالية تقدر بين ( )1000/500د.ج .وتضاعف في حالة العود.
وتطبق العقوبة عند كل مخالفة َ
معاينة وتكرر بحسب عدد
المشغلين المعنيين.
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ي .أان تشدد العقوبة ،الواردة في التشريع الساري
المفعول ،ولسيما في قانون العقوبات ،على كل جرائم
الستغالل الجنسي للطفل.

المبحث الخامس
تقييم مدى تنفيذ المعايير الدولية وا إلقليمية التي
صادقت عليها الزائر

ك .ان مفهوم الحماية ،هو :وجوب حماية الطفل من
أ
أ
الستغالل في الشغال التي يحتمل فيها الخطر عليه ،او تؤثر
على تربيته ،او صحته ،او نموه البدني ،او الذهني ،او
أ
الروحي ،او الخالقي ،ا والجتماعي.
أ
ل .ان يحدد سن شغل الطفل بنهاية تعليمه اإللزامي.
أ
واستثنى الحالت المتعلقة بالتمهين (م،182ق ،)31/75او
أ
الشغل داخل المدارس بغرض التدريب ،او داخل ورش عائلة
أ
أ
الطفل ،او بإشراف اوصيائه وخاصة والديه.
أ
م .ان يكون العمر الستثنائي لتشغيل الطفل بين
أ
(16و )18سنة ،ول يمكن ان يقل عن  14سنة استثناء .ولو
أ
بموافقة وصيه او وليه الشرعيين.
أ
أ
ن .ان حرية اوصياء الطفل في قبول شغل طفلهم
أ
مقيدة بال تكون طبيعة الشغل وظروفه التي يؤدى فيها؛ ما
أ
أ
أ أ
أ
يمس بصحته ،او نموه ،او اخالقه ،او كرامته ،او كان الشغل
أ
أ
أ
فوق طاقته ،او فيه ما يحتمل ان يشكل خطرا عليه ،او كان
أ
أ
ليال ،او تحت الرض (ق .)07/88
أ
س .ان الطفل الشغيل مستثنى من العقوبة :إن ضبط
الطفل يشتغل بطريقة غير قانونية ،عاقب المشرع صاحب
العمل ،واكـتفى بتقديم النصح للطفل المشغل.
أ
ع .ان الطفل المسموح له بالشغل؛ له نفس الحقوق
أ
أ
التي اعطيت للراشد ،واوجب عليه نفس الواجبات ،إذا كانا
أ
يشتغالن نفس المنصب ،مثل :الجر المستحق (م
أ
،81ق )31/75وابطل التفاقات والتفاقيات المبرمة بين
أ
العمال واصحاب العلم ،وعقود التشغيل التي تميز بين
أ
)
المشغلين على اساس السن(م. 17ق 11/90

بالرغم مما تتمتع به التفاقيات والمواثيق الدولية
واإلقليمية ،من جوانب إيجابية ملزمة  -ولو التزاما اخالقيا-
أ
للدول المصادقة عليهاً ،
حماية للطفل من الستغالل ،إل انه
آ
يجب العتراف ،بوجود عدد من الماخذ على التفاقيات
والمواثيق الدولية واإلقليمية ،بما يجعلها في حاجة إلى إعادة
النظر ،لتالفى السلبيات المسجلة عليها ،والتي يمكن الشارة
إليها في النقاط التالية:
 .1ما تصدره المنظمات الدولية واإلقليمية من
مواثيق ،وإعالنات ،واتفاقيات ل تحصل دائما على التصديق
والنفاذ من الدول ذات العالقة.
 .2كل المواثيق واإلعالنات والتفاقيات ليست ملزمة
أ
بالضرورة ،بل اللتزام بها؛ التزاما اخالقيا فقط ،ولهذا ،يمكن
أ
أ
أ
لي دولة ا ّل تصادق على اتفاقية ما ،او تتحفظ على بعض
بنودها.
 .3كل ما تصدره هذه المنظمات ،عبارة عن حلول
أ
لوقائع ،او سلوكات عامة ومجردة ،وتركت تحديد العقوبات
على من يخالفها إلى الدول الوطنية ،لتحددها حسب ثقافتها
أ
واساليب الحياة فيها وقدراتها القتصادية على تنفيذها ،وهو ما
أ
ادى إلى:
أ .تقاعس الكـثير من الدول خاصة منها
الديكـتاتورية ،عن تحويل الجهود الضامنة للحقوق إلى قواعد
قانونية ملزمة.
أ
ب .رغم دسترة جريمة استغالل الطفال اقتصاديا؛
أ
مثل :الجزائر؛ إل ان القضاة ل يستطيعون تسليط العقوبات
الرادعة على المخالفين ،إن لم تكن هناك نصوصا تحدد
أ
الجزاءات ،بسبب المبدا القضائي القائل" :ل عقوبة ول جزاء إل
بنص"
أ
ج .يعيب على منظمة العمل الدولية :انها لم تستطع
فرض عقوبات على المخالفات التي بلغت بها كشكاوى من
المتضررين ،رغم التثبت من صحتها.
أ
أ
د .في الخير ،ل يمكننا ان نتغافل عن الوصمة التي
وصمت بها منظمة العمل الدولية :بسبب تناسيها خادمات
آ
البيوت ،ومن هن البنات المشتغالت فيها ،فهي إلى حد الن

ف .ان الدولة الجزائرية وفرت :كل التسهيالت
الممكنة التي تحول دون التسرب المدرسي ،مثل :مجانية
التعليم ،النقل المدرسي ،مجانية الكـتب للمعوزين،
و"اللمجة" لجميع تالميذ الطور البتدائي ،وطعام الغداء
لتالميذ الطورين الثاني والثالث؛ لمن يصعب عليهم اللتحاق
أ
ببيوتهم في منتصف النهار( .اما الجامعي ،الحديث فيه ليس
أ
مجال موضوعنا؛ لن الطفل فيه قد تجاوز عمره  18سنة).
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أ
أ
لم تصدر اي اتفاقية ،بشان وضعية الستعباد التي تحياها
خادمات البيوت ،إل توصية واحدة فقط.
أ
أ أ
وفي النهاية ،لم يبق إل ان اختم واستخلص
أ أ
أ
النتائج واقترح التوصيات ،التي ارى انها قد تساعد على
التخفيف من استغالل الطفل الشغيل.
خاتمة

وقد ازدادت آاليات ضمان حقوق الطفل الجزائري
أ
فعالية؛ بإنشاء وزارة خاصة بالم والطفل ،وإبقاء الطفل في
المدرسة إلى غاية بلوغه ستة عشر ( )16عاما من العمر،
ومنعت تشغيله قبل نهاية سن التمدرس ،ووافقت على
أ
تشغيله بين عامي ( 16و )18بشرط :موافقة اوصيائه ،وقيدت
أ
موافقتهم بان ل يكون الشغل يحرمه من المواظبة على
أ
أ
أ
الدراسة ،و/او ليس فيه ضررا بدنيا ،او نفسيا عليه ،او حاطا
أ
أ
أ
من كرامته ،او ل يعتبر استرقاقا له ،او تجارة جنسية ،او بيعا
أ
له ،او يوجد في التجارة المشغل فيها ما منعه المشرع
أ
الجزائري .إل انها سمحت له بالشغل الذي ينمي طفولته ولو
أ
قبل السن القانوني ،مثل :الشغال التي تكون في المدرسة،
أ
أ
او التكوين المهني ،او كل ما هو مرخص به؛ كل على حدة،
أ
أ
من الدولة الجزائرية ،كالشغال المسرحية ،او الستعراضات
الحتفالية.

بعد مضي عشرة عقود على انتهاء الحرب العالمية
أ
الثانية ،وتاسيس منظمة العمل الدولية ،وسبعة عقود من
الزمن على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة
أ
أ
 ،1948تجاوزت مسالة التكـفل بحقوق الطفل الوطان؛
أ
لتصبح قضية عالمية .بتاسيس منظمات عالمية وإقليمية تهتم
بحقوق النسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة؛ وجعلت
آ
من مرافقتها لجهود الدول الوطنية ،الية لضمان حقوق الطرف
أ
الضعيف في المجتمع ،مثل :الطفل الشغيل؛ فاصدرت
آ
المنظمات المهتمة بحقوق الطفل إلى حد الن مجموعة من
أ
المواثيق ،من بينها منظمة العمل الدولية ،التي اصدرت
( 188اتفاقية و 199توصية).
آ
وقد صدر إلى حد الن :ثالث عشرة وثيقة بين
اتفاقية وإعالن وبروتوكول تهتم بضمان حقوق الطفل
آ أ
الشغيل ،وتعتبر المصادقة على هذه الوثائق الية ،او تعهد
من الدول الوطنية بالعمل بما جاء فيها ،ويرافق هذه الدول
أ
المصادقة ،منظمات مختصصة ،من اهمها :منظمتي العمل
الدولية والعربية ،ومنظمة اليونسكو ،والمفوضية السامية
لحقوق اإلنسان ،ولجنة حقوق الطفل.
والجزائر من بين الدول المر َافقة التي عملت على
آ
حماية حقوق طفلها من الستغالل القتصادي ،بالية
المصادقة على الوثائق الخاصة بضمان حقوق الطفل الشغيل
من الستغالل القتصادي ،بدءا من استرجاع سيادتها سنة
آ
 1962حتى الن ،وعملت على تنفيذها؛ بدسترتها وتقنينها.
وشرعت  36قانونا يتناول الطفولة والمراهقة ،منها القانونين:
القانون رقم  ،11/90المتعلق بعالقات العمل (مرجع سابق).
والقانون رقم  ،12/15المتعلق بحماية الطفل (مرجع سابق).
واستطاعت بمرافقة المنظمات الدولية واإلقليمية ،ان تعمل
فى إطار قانونى محدد؛ مكنها من تنفيذ مهامها بصورة
واضحة؛ ضمانا لحقوق طفلها الشغيل من الستغالل
القتصادي خاصة ،وتحقيق مصالحه العليا بصفة عامة.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

وعلى كل ،القرائن والمالحظات ،ترجع السبب
أ
الساسي لشتغال الطفل إلى الفقر المنتشر في محيطه ،الذي
سببه الفشل الدولي واإلقليمي والوطني في القضاء عليه نهائيا.
أ
ورغم ذلك فالفقر في القرن الواحد والعشرين اقل
حدة عما كما كان عليه منذ مائة سنة خلت ،قبل تضافر
الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية على مقاومته؛ بضمان
أ
حقوق الفائت الهشة في المجتمع؛ وعلى راسها الطفل الشغيل
بصفة خاصة .والجزائر بفضل تبنيها مخططات التنمية
أ
أ
المتعاقبة؛ قل فيها الفقر ايضا ،ولم يعد كما كان عليه اثناء
أ
الفترة الستدمارية على القل.
النتائج
أ أ
من اهم السباب التي يرجع إليها فشل الجهود الدولية
واإلقليمية والدول الوطنية؛ في الوصول بالمعايير الضامنة
أ
لحقوق الطفل من الستغالل القتصادي لجميع اهدافها:
تعارض حاجة طرفي عالقة العمل إلى المال ،تفشي الفقر،
أ
أ
التفكك السري ،طبيعة النظام التعليمي ،الجهل السري،
تطبيق القوانين على اساس تمييزي.
 .1تعارض حاجة طرفي عالقة العمل إالى المال:
أ
تتعارض حاجة الطفل الملحة إلى المال ،مع شهية اصحاب
العمل المفرطة في التربح ،والتربح السريع على الخصوص؛
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 .2العمل على تقديم قروض من الدولة إلى الشباب
المبادر في النشاط الخاص بدون فوائدة ،إلنشاء مشاريع
أ
صغيرة تعود بالفائدة على السر ذات الوضاع الهشة.
 .3تعزيز حماية الطفال المشغلين بقوانين رادعة؛
أ
أ
لضمان التزام اصحاب العمل بحقوق الطفال المشغلين على
الخصوص :بضمان دفع اشتراكات الضمان الجتماعي،
وتحديد ساعات العمل ،واإلجازات ،والعطل.
أ
 .4نشر التوعية الجتماعية؛ إلقناع السر بخطورة
أ
تشغيل الطفال في بيئة مضرة بهم.
 .5محاولة إيجاد حل جذري للتسرب المدرسي،
آ
بابتكار اليات عملية وواضحة كـفيلة بالحد منه.

باستغاللهم الطبقة العاملة بصفة عامة والطفل الشغيل بصفة
خاصة.
 .2تفشي الفقر :بسبب بطء وتيرة النمو القتصادي،
أ
أ
او شح الثروات الطبيعية الوطنية ،او وفرتها ولكنها مستغلة
أ
أ
من جهات احتكارية اجنية ،او لفساد من بيدهم السلطة من
أ أ
أ
ابناء الوطن ،او ان النظام الحاكم ديكـتاتوري.
أ
 .3التفكك السري :بسبب انفصال الوالدين ،او
أ
أ
أ
أ
وفاة معيل السرة ،او بطالته ،او عجزه عن العمل ،او انتشار
أ
أ
أ
أ
امراض مزمنة بالسرة ،او غياب الولي عن السرة لمدة طويلة،
أ
أ
أ
او تملص الولياء عن مسؤولياتهم تجاه ابنائهم.
 .4طبيعة النظام التعليمي :قصر مدة التعليم
أ
اإللزامي المجاني في بعض الدول ،او بعد المدارس عن
أ
أ
َ
المؤهلين للدراسة ،او تسربهم منها ،او فشلهم الدراسي
المبكر.

 .6رفع مقدار الغرامات ،وتشديد العقوبات -
المنصوص عليها في القانون رقم  12/15المتعلق بحماية
الطفل ،والقانون رقم  11/90المتعلق بعالقات العمل -على
أ
كل مخالفة لقوانين تشغيل الطفال ،والتهرب من اشتراكات
الضمان الجتماعي؛ وخاصة عند العود إلى نفس المخالفة.

 .5الجهل السري :بنتائج التشغيل المبكر
أ
أ
لطفالهم ،الذي له نتائج وخيمة سببها تشغيل الطفال قبل
السن القانوني ،وخاصة في ظروف ل تحفظ كرامتهم وصحتهم
أ
واخالقهم.

 .7العمل على تطوير التشريعات العمالية الوطنية،
أ
أ أ
"لن تخلف اي امة عن توفير ظروف شغل إنسانية ،تكون
أ
أ
عقبة تعطل جهود غيرها من المم الراغبة في تحسين احوال
(دستور م،عمل) .
د
العمال داخل بلدانها"

 .6تفعيل القوانين على اساس تمييزي :حسب مركز
أ أ
أ
أ
الوالدين ،او الوصياء على الطفل ،او النتماء السياسي ،او
أ
أ
الطبقي ،او الطائـفي ،او المذهبي ،إلخ.
أ أ
أ
هذه اهم النتائج المتوصل إليها ،ولهذا بقي ان اقدم
أ أ
توصيات ،او اقتراحات ،ارى انها قد تساعد على ضمان حقوق
آ
أ
الطفل الشغيل؛ اكـثر مما هي عليه الن.

 .8تطوير وتوسيع مؤسسات التكوين المهني،
أ
أ
لتشمل فروع تكوين جديدة مطلوبة اكـثر من اصحاب العمل،
أ أ
بهدف زيادة فرص تعلم "مهنة" ،او اكـثر لكل متسرب من
أ
المدرسة ،او محال على الحياة العملية.
أ
أ
 .9تفعيل اكـثر لدور العالم؛ لزيادة توعية الولياء،
أ
بمخاطر استغالل الطفال إقتصاديا.
 .10تعزيز دور السلطات الولئية والبلدية ،في مراقبة
تشغيل الطفال ،وخاصة في قطاع الخاص.
أ
 .11تحميل النقابات ،او الشركاء الجتماعيون،
أ
مسؤولية حماية الطفال المشغلين من الستغالل
القتصادي.

التوصيات
فيما يلي مجموعة التوصيات مبنية على النتائج
المتوصل إليها:
 .1العمل على تضييق فجوة التعارض في عالقة
أ
العمل بين الطبقتين :العاملة ،واصحاب العمل؛ بحماية
الدولة للطرف الضعيف وهو المشتغل من جهة ،والحفاظ على
أ
حاجة ِّ
المشغل إلى الربح من جهة ثانية؛ وبالقضاء على اسباب
أ
أ
الفقر ،او التخفيف منه على القل ،حتى ل تتحول عالقة
العمل إلى مصدر لصراع بين الطبقتين.
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عبد العايل بلعيفة

اجلهود ادلولية واجلزائرية محلاية الطفل الشغيل من الاس تغالل الاقتصادي

بيبليوغرافية المراجع
اول .الدساتير

 .1القانون رقم  ،01/16المؤرخ في  06مارس  ،2016المتضمن التعديل الدستوري ،جريدة رسمية العدد  ،14بتاريخ  7مارس .2016
 .2دستور منظمة العمل الدولية ،سنة .1919

ثانيا .المواثيق

أ
 .1المر رقم  ،57/76المؤرخ في 5يوليو سنة  ،1976المتضمن الميثاق الوطني ،جريدة رسمية العدد  ،61بتاريخ  30يونيو  .1976ص  .901رجعت
أ
إليه باعتباره من ادبيات السياسة الجزائرية.
أ
 .2ميثاق حقوق الطفل العربي ،اقره مؤتمر وزراء الشؤون الجتماعية العرب في ديسمبر .1984
أ
 .3الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته سنة ،1990 ،بدا نفاذه في  29نوفمبر .1999

ثالثا .ا إلعالنات والتفاقيات والبروتوكولت والعهود الدولية

 .1إعالن جنيف لحقوق الطفل ،المصادق عليه بتاريخ  17مايو .1924
الجباري المعتمدة سنة 1930
 .2اتفاقية منظمة العمل الدولية ،رقم  ،29المعنية بالقضاء على السخرة والشغل إ
أ
 .3العالن العالمي لحقوق النسان ،اعتمدته الجمعية العامة لالمم المتحدة في  10ديسمبر .1948
 .4اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،105المعنية بإلغاء العمل الجبري ،المعتمدة في .1957
أ
 .5العالن العالمي لحقوق الطفل ،المعتمد من الجمعية العامة لالمم المتحدة ،في  20نوفمبر سنة .1959
أ
 .6العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،المعتمد من الجمعية العامة لالمم المتحدة في.1966/11/16
أ
أ
 .7اتفاقية منظمة العمل الدولية ،رقم  ،138بشان الحد الدنى لسن العمل ،المصادق عليها بتاريخ  6جوان .1973
أ
 .8اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة ،في  20نوفمبر سنة .1989
أ
 .9التفاقية العربية رقم  18المتعلقة بعمل الحداث ،صدرت عن منظمة العمل العربية ،سنة .1996
أ أ أأ
 .10اتفاقية منظمة العمل الدولية ،رقم  ،182بشان اسوا اشكال عمل الطفل ،المعتمدة من منظمة العمل الدولية ،سنة .1999
أ
أ
أ
 .11البروتوكول الختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل ،بشان بيع الطفال واستغالل الطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية ،المعتمد في
نيويورك في  25مايو سنة .2000
أ
أ
الختياري
الملحق باتفاقية حقوق الطفل ،بشان اشتراك الطفال في المنازعات المسلحة المعتمد بنيويورك ،في  25مايو سنة
 .12البروتوكول
.2000
أ
 .13اتفاقية حقوق الشخاص ذوي إالعاقة ،المعتمدة من طرف الجمعية العامة لالمم المتحدة ،في  13/12سنة .2006

رابعا .القوانين

.1

.2
.3
.4
.5
.1988

أ
أ
المر رقم  ،31/75المؤرخ في  29افريل  ،1975المتضمن الشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص ،جريدة رسمية العدد  ،39بتاريخ
 26مايو .1975
أ
أ
أ
القانون رقم  ،12/78المؤرخ في  05اوت  ،1978المتضمن القانون الساسي العام للعامل ،جريدة رسمية العدد  ،32بتاريخ  08اوت .1978
القانون رقم  07/81المؤرخ في  27يونيو  ،1981المتعلق بالتمهين ،جريدة رسمية العدد  ،26بتاريخ  30يونيو .1981
القانون رقم  ،06/82المؤرخ  27فبراير  ،1982المتعلق بعالقات العمل الفردية ،جريدة رسمية العدد  ،8بتاريخ  2مارس .1982
أ
القانون رقم  ،07/ 88المؤرخ في  26يناير  ،1988المتعلق بالوقاية الصحية والمن وطب العمل ،جريدة رسمية العدد  ،4بتاريخ  27يناير

أ
أ
 .6القانون رقم  ،11/90المؤرخ في  21افريل  ،1990المتعلق بعالقات العمل ،المعدل والمتمم ،جريدة الرسمية العدد  ،17بتاريخ  25ابريل

.1990
 .7القانون رقم  ،12/15المؤرخ في  15يوليو  ،2015المتعلق بحماية الطفل ،جريدة رسمية العدد  ،39بتاريخ  19يوليو .2015

خامسا .المواقع ال لك ترونية

إ
أ
أ
 .8الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والسرة وقضايا المراة( .الجزائرية) https: /www.msnfcf.gov.dz
 .9تمت زيارة الموقع بتاريخ  2019 /01/17على الساعة .11.00
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The mechanism of assignment of unbuilt real estate intended for the realization of collective housing in the
Algerian law

2020-11-11 :اترخي القبول
،amani.fatiha1@gmail.com ، املدية،فتيحة شامم–جامعة حيي فارس

2018-06-05:اترخي الإرسال

الملخص
2011  فيفري17  المؤرخ في المؤرخ في04/11 من بين ما يشتمل عليه نشاط الترقية العقارية حسب احكام القانون رقم
 اقتناء المرقي العقاري للراضي التي سينجز فوقها مشروعه العقاري بموجب،الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
 خروجا عن القاعدة العامة المتعلقة بالية البيع.عقود يتم إعدادها في الشكل الرسمي وطبقا للحكام التشريعية السارية المفعول
 اقر المشرع الجزائري الية التنازل عن القطع الرضية التابعة للملك.بالمزاد العلني للملك العقارية التابعة للملك الخاصة للدولة
 بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض المرقين العقاريين عند البحث عن،الخاصة للدولة والموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة
 بسند ملكية ثابت إلنجاز المشاريع السكنية الجماعية المدعمة من طرف الدولة والتي ستخضع لقواعد الملكية،ارضية مناسبة
.العقارية المشتركة عند شغلها من طرف الملك الشركاء
. الية التنازل، المرقي العقاري، السكن الجماعي، إقتناء الرضية، الترقية العقارية المدعمة:الكلمات المفاتيح
Résumé
Selon les dispositions de la loi 11/04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de
promotion immobilière, qui comprend, entre autres, l’acquisition des terrains par le promoteur immobilier
destinés à la réalisation de son projet, se fait sur la base de contrats officiels et conformément aux dispositions
législatives en vigueur. En s’écartant de la règle générale relative au mécanisme de la vente aux enchères des
biens immobiliers relevant du domaine privé de l’état, le législateur algérien a approuvé le mécanisme de
cession de terrains relevant du domaine privé de l’état et destinés à l’implantation de programmes de
logements، aidés par l’état afin de surmonter les difficultés rencontrées par les promoteurs immobiliers à la
recherche d’un terrain approprié avec titre de propriété approuvé pour la réalisation des projets de logements
collectifs aidés par l’état, lesquels seront soumis aux règles de copropriété immobilière une fois occupés par les
copropriétaires .

Mots-clés : Promotion immobilière aidée, acquisition du terrain, logement collectif, promoteur
immobilier, mécanisme de cession.

Abstract
According to the provisions of the law 11/04 of 17 February 2011 that defines the rules governing the
real estate development activity, the developer acquires lands for the realization of his real estate project
through formal contracts in accordance with the current legislative provisions. In contravention to the general
rule of public auction sale of real estate belonging to the state private property, the Algerian legislator approved
a mechanism for assigning these land plots, which are directed to the establishment of housing programs, to the
real estate developer in order to overcome the difficulties encountered by the latter while searching for a
suitable land with approved title of property for the realization of collective housing projects; that are supported
by the state and subjected to real estate co-ownership rules, once occupied by the co-owners.

Keywords: helped real estate development, land acquisition, collective housing, real estate developer,
land transfer mechanism.
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آآلية التنازل عن العقار غري املبين املوجه لإجناز السكن امجلاعي يف القانون اجلزائري

فتيحة شامم

تعمير او بناء ،غير ان هذا الخير تم إلغاؤه بموجب القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط
وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة
وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف
الدولة(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد ،51المؤرخة في  14سبتمبر ،)2011المعدل
والمتمم على التوالي بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في  25اوت(2015الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،70المؤرخة في 29ديسمبر
 ،)2015وكذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25
افريل( 2018الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،العدد ،58المؤرخة في  03اك توبر
 .)2018من بين ما تشترطه مقتضيات المادة  40من القانون
رقم  04/11الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية
العقارية ،ان يكون بيع الرضيات الواجب بناؤها من طرف
مرقي الوعية العقارية ،والمخصصة للبناء موضوع عقد ،يتم
اعداده قانونا في الشكل الرسمي طبقا للحكام التشريعية
السارية المفعول ،بتعبير اك ثر دقة ،ينبغي على المرقي
العقاري ان يكون مالكا للوعية العقارية التي سينجز فوقها
المشاريع السكنية ،ولتجسيد ذلك اقر المشرع الجزائري الية
التنازل عن القطع الرضية التابعة للملك الخاصة للدولة
والموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من الدولة ،بهدف
تذليل الصعوبات التي تعترض المرقين العقاريين عند البحث
عن ارضية مناسبة بسند ملكية ثابت ،ومنه نطرح اإلشكالية
أ
آ
البحثية التية:هل يمكن ل لية التنازل عن القطع الرضية
أ
التابعة للملك الخاصة للدولة والموجهة إلنشاء برامج
السكنات الجماعية المدعمة من طرف الدولة تفعيل
مقتضيات المادة  40من القانون رقم  04/11الذي يحدد
القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية؟
على اساس هذه اإلشكالية ،سيتناول هذا المقال الية
التنازل عن العقارات غير المبنية التابعة للملك الخاصة
للدولة بغرض اِنجاز برامج السكنات الجماعية النمط المدعمة
من طرف الدولة ،للكشف عن دور هذه ال لية في تفعيل
اشتراطات احكام المادة  40من القانون رقم  04/11المحدد
للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،للمساهمة في
ضمان تحقيق الئ تمان العقاري بثبوت حق ملكية الرضية
والبناية المنجزة لفائدة الملك المقتنين للسكنات بعد تسديد

مقدمة
يتوقف نشاط الترقية العقارية في مجال البناء بشكل
رئيسي على الرضية ذات المواصفات المتناسبة ومقتضيات
احكام القوانين المنظمة لمجال التهيئة والتعمير،هذه
الرضية التي يزمع إقامة مشروع عقاري عليها وتفاديا لنشوب
نزاعات عقارية مستقبل بشانها ،ينبغي على المرقي العقاري
حيازته لسند ملكيتها بوصفه مالكا لها تماشيا ومقتضيات
احكام القانون رقم  04/11المؤرخ في  17فيفري  2011الذي
يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،المر الذي
يمكنه من نقل ملكية الرض والبنايات التي ينجزها إلى ملكها
الجدد بدون اي إشكال قانوني.
في الواقع ،إنه وقبل صدور القانون رقم  04/11الذي
يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية (الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد
 ،14المؤرخة في  06مارس ،)2011والذي الغى احكام
المرسوم التشريعي رقم 03/93المؤرخ في  01مارس
1993المتعلق بالنشاط العقاري ،فقد سبق للمشرع الجزائري
وان اقر عدة نصوص قانونية للدفع بنشاط الترقية العقارية
لسيما المدعمة من طرف الدولة ،بغرض تحقيق رهان مطلب
السكن للمواطن البسيط الدخل ،وذلك من حيث تدخل
الدولة لتوفير الوعاء العقاري لصالح المرقي العقاري من
مجموع املكها العقارية الخاصة ،عن طريق الية البيع
الخاضع لقواعد قانونية خاصة ،حسبما اقرت به مقتضيات
المادة  89من القانون رقم  30/90المؤرخ في 01ديسمبر
 1990المتضمن قانون الملك الوطنية (الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،52
المؤرخة في  02ديسمبر ،)1990المعدل والمتمم بالقانون
رقم  14/08المؤرخ في  20جويلية ( 2008المادة  26من
القانون رقم  14/08المؤرخ في  20جويلية  2008المعدلة والمتممة
للمادة  89من القانون رقم  30/90المتضمن قانون الملك
الوطنية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية،العدد ،44المؤرخة في  03اوت . )2008

في هذا السياق تم اإلفراج عن الية التنازل بصدور
احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05افريل 2003
الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية او غير المبنية
التابعة للملك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات
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سعرها لفائدة المرقي العقاري البائع ،معتمدين اساسا على
المنهج الوصفي التحليلي ،وتقسيم هذا البحث الذي يمتاز
بقلة الدراسات بشانه إلى مبحثين ،حيث يتعلق المبحث
الول بتحديد المقصود بالية التنازل عن العقار غير المبني
الموجه إلنجاز السكن الجماعي المدعم ،في حين يتعلق
المبحث الثاني بكيفيات التنازل عن الرضية في مجال إنجاز
السكن الجماعي المدعم والصيغ السكنية المعنية به.
آ
أ
المبحث الول :مفهوم الية التنازل عن العقار غير
المبني الموجه لنجاز السكن الجماعي المدعم

الخضوع للمقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد التهيئة
والتعمير ،فل يمكن انجاز إل المشاريع العقارية السكنية التي
تتطابق مع مخططات التعمير ،وتتوفر على العقود ّ
والرخص
المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
من هنا تظهر اهمية الوعاء العقاري ،الذي يمثل ّالركيزة التي
ينطلق منها مشروع البناء ،مع الخذ بعين العتبار الناحية
القانونية ،اي ملكية المرقي العقاري للرض التي يقام عليها
المشروع العقاري(موسى ،2015 ،صفحة  .)66بصدور القانون
رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
اصبح من الضروري ملكية المرقي العقاري للرضية التي سيقام
عليها المشروع العقاري لتفادي نشوب المنازعات العقارية
مستقبل بشان ملكية الرضية التي تحوي السكنات ،والتي
يمكن ان ّ
تمس بحقوق الطراف المتعاقدة ،كالمرقي العقاري
والمك تتبين ملك العقارات السكنية المنجزة ،وان تكون
خالية من الرهون ،لسيما الرهن الرسمي ،فمقتضيات المادة
 40من القانون رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط
الترقية العقارية ،التي فرضت على المرقي العقاري ،الحصول
على الرضيات الموجهة للبناء بموجب عقود بيع ،مفرغة في
قالب رسمي ،تشهر على مستوى المحافظات العقارية
المختصة إقليميا ،ويجب ان يتم إعداد هذه العقود بالرجوع
إلى عقود التعمير ،مع ذكر حقوق البناء على الرضيات
العقارية موضوع الصفقة(موسى ،2015 ،صفحة  64و .)65
في الواقع ،يمكن للمرقي العقاري اقتناء وشراء الوعية
العقارية غير المبنية لنجاز المشاريع السكنية ،من الخواص
او الوكالت العقارية ،غير ان سعر الوعية العقارية في هذه
الحالة سيكون مرتفعا ،نتيجة المضاربة في اسعارها ،مما
يجعل تكلفة بناء السكنات باهظا ،ولتفادي هذه المعوقات
تدخل المشرع الجزائري بموجب الية التنازل عن الوعية
العقارية غير المبنية ،وذلك من خلل القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل
عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء
برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ،المعدل والمتمم.
يقصد بالتنازل من الناحية اللغوية التخلي عن شيء
معين ،في حين ينصرف مدلوله من الناحية الصطلحية إلى
اعتباره ،عملية تستهدف تحويل ملكية ممتلكات عقارية تابعة
للملك الخاصة للدولة إلى المستفيد المتنازل له بثمن ل يقل
عن قيمتها التجارية(مغداد ،2016 ،صفحة  01و .)02

إذا كانت القاعدة العامة التي تحكم معاملت البيوع
الواقعة على الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاصة
للدولة غير المخصصة او التي الغي تخصيصها ولم تعد صالحة
للمصالح والمؤسسات العمومية هو البيع عن طريق المزاد
العلني ،فإنه وفي إطار التاسيس لتحفيزات خاصة بنشاط
الترقية العقارية المدعمة ،فإن العقارات غير المبنية والتابعة
للملك الخاصة للدولة تكون موضوع شكل من اشكال
التصرف لفائدة متعاملين عموميين وخواص ،على اساس دفتر
شروط طبقا للحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط
الترقية العقارية (المادتين  90فقرة  01و  92فقرة  01من
المرسوم التنفيذي رقم  427/12المؤرخ في  16ديسمبر 2012
والذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الملك العمومية
والخاصة التابعة للدولة ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،69المؤرخة في 19
ديسمبر  .)2012تطبيقا لذلك تم اقرار الية التنازل بموجب
احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي
يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك
الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من
طرف الدولة ،المعدل والمتمم على التوالي ،بموجب القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  25اوت ،2015والقرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  25افريل  .2018من خلل هذا المبحث
سيتم التعريف بهذه ال لية (المطلب الول) ثم تبيان مختلف
الشروط المطلوبة لتفعيله (المطلب الثاني).
آ
أ
المطلب الول :التعريف بالية التنازل عن العقار
غير المبني الموجه إلنجاز السكن الجماعي المدعم
يعتبر الوعاء العقاري جزءا ل يتجزا من البناية
ّ
المشيدة ،لذلك اوجب المشرع الجزائري على المرقي العقاري
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يحددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
المعدل والمتمم ،وفي المناطق الخرى حسب النسب
المئوية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين
بالمالية والبناء (المادة  93فقرة  02من المرسوم التنفيذي رقم
 427/12الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الملك
العمومية والخاصة التابعة للدولة).
لقد حرص المشرع الجزائري على ضمان تحقيق الية
التنازل عن العقارات غير المبنية التابعة للملك الخاصة
للدولة والموجهة إلنجاز المشاريع العقارية السكنية الجماعية
المدعمة ،للهداف التي سن من اجلها ،من بينها ضمان
انجاز هذه السكنات ذات الطابع القتصادي والجتماعي،
وتوزيعها على مستحقيها للخروج من ازمة السكن ،وتسهيل
عملية حصول المرقين العقاريين على الوعية العقارية للبناء
عليها باسعار اقتصادية ،وذلك من خلل ،تضمين دفتر
الشروط النموذجي المرفق باحكام القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  ،2011المعدل والمتمم ،بمقتضيات
قانونية هامة ،اكد بموجبها على ان القطعة الرضية موضوع
عملية البيع ،مخصصة إلنجاز محلت تستعمل اساسا للسكن
طبقا لبرنامج السكن المدعم من طرف الدولة لفائدة المرقي
العقاري صاحب المشروع العقاري ،وذلك على اساس دفتر
الشروط ،وكل تغيير لوجهة القطعة الرضية موضوع التنازل،
او استعمالها سواء جزئيا او كليا لغراض غير الغراض المحددة
في دفتر الشروط ،ينجر عنه فسخ البيع ،لذا ينبغي على
المرقي العقاري المشتري:
 ان يكون عارفا تمام المعرفة بالوعاء العقاري الذياشتراه ،فيتسلمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته،
ول يمكنه ان يمارس اي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب،
لسيما بسبب سوء حالة التربة او باطن الرض ،وان يتحمل
كافة الرتفاقات التي تثقل الوعاء العقاري ،المك تسب ملكيته،
على اختلف انواعها سلبية كانت ام إيجابية.
 تحتفظ الدولة بناء على مقتضيات القانون رقم 30/90المتعلق بالملك الوطنية ،المعدل والمتمم ،بملكية
الكنوز والثار ،التي قد ينطوي عليها الوعاء العقاري غير
المبني ،او التي يمكن اك تشافها فيه.
 ليس له الحق في ان يتنازل عن القطعة الرضية غيرالمبنية ،المتنازل عنها من مجموع الملك العقارية المملوكة
ملكية خاصة من طرف الدولة ،لفائدة الغير ،ول القيام

يعتبر التنازل عن الوعاء العقاري غير المبني ،من
الناحية القانونية ،عقد بيع عقاري ،ينقل الملكية من الدولة
المالكة للوعاء العقاري لفائدة المرقي العقاري المشتري بمجرد
شهر هذا العقد بقوة القانون ،وذلك على مستوى المحافظة
العقارية المختصة إقليميا ،يبرم طبقا للقواعد العامة المقررة
في عقد البيع ،وقد يتضمن هذا العقد بعض الشروط
الستثنائية غير المالوفة في القانون العام ،كالتنازل تحت
شرط فاسخ بواسطة دفتر الشروط ،غير ان هذا الشرط قد
الغي نتيجة المشاكل القانونية التي ترتبت لكل من مصالح
إدارة املك الدولة والمرقين العقاريين ،وذلك بموجب
التعليمة الوزارية رقم  04382المؤرخة في  15اوت 2008
المتضمنة ِالغاء الشرط الفاسخ (مسكر.)2016/2015 ،
بالطلع على احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
 14ماي  2011المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن قطع
ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة لنشاء برامج
السكنات المدعمة من الدولة ،المعدل والمتمم ،فإننا ل نجد
بان المشرع الجزائري قد اعطى تعريفا محددا للتنازل ،لكن
وبالنظر إلى تدابير ومقتضيات هذا القرار الوزاري المشترك
يمكن تعريف التنازل بانه اسلوب قانوني اِستثنائي تلجا إليه
الدولة موضوعه نقل او تحويل ملكية املك عقارية غير مبنية
تملكها ملكية خاصة بها لفائدة المرقي العقاري المستفيد من
التنازل ،يترتب عن إتباعه نقل ملكية الوعاء العقاري غير
المبني من الدولة المالكة لفائدة المرقي العقاري المستفيد
وذلك بمناسبة إنجاز المرقي العقاري لمشروع سكني جماعي
مستفيد من دعم الدولة ،بناء على دفتر شروط وبمقابل محدد
قانونا .وتجدر اإلشارة إلى ان المشرع الجزائري قد اورد عبارة
"البيع بالتراضي" ولم يستعمل عبارة "التنازل" عند تحديده
لموضوع دفتر الشروط النموذجي المرفق باحكام القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  14ماي  ،2011وتكرر المر في مواضع
ك ثيرة ضمن احكام وبنود دفتر الشروط النموذجي ،وبالتالي
نخلص إلى القول بان المشرع الجزائري يعتبر التنازل عن
القطع الرضية التابعة للملك الخاصة للدولة الموجهة إلنشاء
برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ،ك قاعدة ومن حيث
المبدا ،تنازل بمقابل ،لذلك استعمل عبارة "البيع بالتراضي"،
وهو بيع ،محله قطعة ارضية ،معلق على شرط اإلنجاز واثبات
هذا اإلنجاز ،يتميز بميزة هامة وهي تخفيض سعر الراضي
المباعة في مناطق الترقية العقارية وفق الكيفيات التي
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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المرقي العقاري ،الذي قد یكون من القطاع العام اومن القطاع
الخاص .ظهرت هذه التسمية في النصف الثاني من القرن
العشرين للدللة على الشخص الذي يقوم ببناء وتمويل بناء
العمارات (سعيداني-لوناسي ،2012 ،صفحة  .)232للتعريف
بالمرقي العقاري ينبغي التطرق إلى مختلف التعريفات التي
اعطيت له سواء من الناحية اللغوية ،الصطلحية،
القانونية ،القضائية وكذلك من الناحية الفقهية.
أ
ا -التعريف اللغوي للمرقي العقاري :مصطلح المرقي
العقاري مشتق من عبارة "الترقية العقارية" ،التي تعني
الترويج والتصعيد في العمل ،فمصطلح "المرقي" يقصد به
الباعث ،الرائد ،المتعهد بالبناء ،المروج ،كذلك يقصد به،
الشخص المطور القائم بالتشييد ،ومصطلح "عقاري" نسبة
إلى العقار ،وهو كل من له اصل في حيزه ل يمكن نقله دون
تلف مثل الرض والمنزل .يلحظ بان هذا التعريف اللغوي،
يتوافق مع مجال نشاط الترقية العقارية ،التي تسمح للمرقي
العقاري بترقية وتهيئة العقار الحضري (مسكر،
 ،2016/2015صفحة  14و .)15

بتاجيرها او هبتها لغراض اخرى او في إطار اخر غير الذي نص
عليه مضمون المشروع السكني تحت طائلة سقوط حقه فيها.
 يترتب على عدم احترام بنود دفتر الشروط واعذارالمرقي العقاري المعني اللجوء إلى القضاء اإلداري ،للمطالبة
بإسقاط الحقوق العينية العقارية ،وتعويضه حسب النسب
المحددة في دفتر الشروط.
 في حالة ما إذا لم تنجز السكنات بانتظامُ ،يحرمالمرقي العقاري المشتري من حقوق التعويض ،ويترتب عليه
ارجاع الرضية العقارية موضوع التنازل في الحالة التي كانت
عليها سابقا.
آ
المطلب الثاني :الشروط المطلوبة لتفعيل الية
التنازل عن العقار غير المبني الموجه إلنجاز السكن
الجماعي المدعم
لم يحدد المشرع الجزائري الشروط المطلوبة لتفعيل
الية التنازل ضمن بند واحد دفعة واحدة ،غير انه يمكن ومن
خلل مقتضيات القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 ،2011المعدل والمتمم ،اِستخراج مجموعة الشروط
المطلوبة بغرض تفعيل الية التنازل عن العقارات غير المبنية
في مجال الترقية العقارية المدعمة ،بحيث تتوزع هذه الشروط
بين تلك المتعلقة بالمستفيد من التنازل (الفرع الول)،
وشروط متعلقة بالرضية محل التنازل (الفرع الثاني) ،واخرى
تتعلق بصنف نشاط الترقية العقارية المعنية بالية التنازل
(الفرع الثالث).
أ
الفرع الول :الشروط المتعلقة بالمستفيد من
أ
التنازل عن الرضية الموجهة إلنجاز السكن الجماعي
المدعم

ب -التعريف الصطلحي للمرقي العقاري :يعتبر
المرقي العقاري من الناحية الصطلحية بانه بائع المساحات
الرضية المبنية ،او في إطار البناء ،او مهيء لوعاء عقاري
بغرض البناء ،او هو كل شخص طبيعي او معنوي ،الذي في
إطار مهنته ،او بصفة عرضية ،يقوم بإبرام عقود ترقية عقارية
لحساب رب العمل ،وقد يكون هذا الشخص مقاول او مشيدا،
او مهيائ للوعاء العقاري (مسكر ،2016/2015 ،صفحة .)15
ج -التعريف القانوني للمرقي العقاري :انطلقا من
مضمون احكام القانون رقم 04/11المحدد للقواعد التي تنظم
نشاط الترقية العقارية ،يلحظ بان المشرع الجزائري قد تطرق
للمقصود بالمرقي العقاري في اك ثر من مادة من هذا القانون،
فبموجب الفقرة الرابعة عشر من المادة "03يعد مرقيا عقاريا
أ
كل شخص طبيعي او معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع
أ
أ
أ أ
أ
أ
جديدة او ترميم او اعادة تاهيل او تجديد او اعادة هيكلة ،او
أ
أ
أ
تدعيم بنايات تتطلب احد هذه التدخلت ،او تهيئة وتاهيل
أ أ
الشبكات قصد بيعها او تاجيرها" ،وبمقتضى نص المادة 18
من نفس القانون" ،يعد مرقيا عقاريا ،في مجموع الحقوق
أ
والواجبات ،مرقي الوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء
أ
و/او التجديد العمراني قصد بيعها".

يعتبر المرقي العقاري من المشاركين الساسيين في
نشاط الترقية العقارية ،فهو المتدخل الساسي الذي تقوم
عليه الترقية العقارية (اودمحم ،2015/2014 ،صفحة ،)31
وتبعا لذلك فإن فئة المرقين العقاريين هي المعنية بتطبيق
احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي ،2011
المعدل والمتمم.
أ
اول-تعريف المرقي العقاري :يتطلب ممارسة نشاط
الترقیة العقاریة ،وجود اشخاص محترفين ،يمتلكون مهارات
كبیرة في هذا المجال ،للقيام بمهامهم ،يطلق علیهم اِسم
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اما فيما يخص المرسوم التنفيذي رقم  84/12المؤرخ
في  20فيفري  2012المحدد لكيفيات منح ا ِلعتماد لممارسة
مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني
للمرقين العقاريين (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،11المؤرخة في  26فيفري
،)2012المعدل والمتمم ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 96/13المؤرخ في  26فيفري (2013الجريدة الرسمية

د -التعريف القضائي للمرقي العقاري :ل يوجد
تعريف قضائي خاص بالمرقي العقاري في الجزائر ،بينما المر
مختلف على مستوى القضاء الفرنسي ،حيث ظهر التعريف
القضائي للمرقي العقاري ،في وقت كانت فيه القواعد القانونية
التجارية في القانون الفرنسي بالكاد تحمي المشتري .كانت
هذه هي الحال على وجه الخصوص عندما تملك المرقي
العقاري اسهما في شركة يحكمها القانون الصادر بتاريخ 28
جوان  1938المتعلق بتنظيم الملكية العقارية المشتركة في
العقارات المقسمة إلى شقق (Malinvaud & Jestaz, 1995,
.)p. 39

للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،13المؤرخة
في  06مارس ،)2013وبالمرسوم التنفيذي رقم  243/19المؤرخ

في  08سبتمبر(2019الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،55المؤرخة في  15سبتمبر
 ،)2019فقد قام المشرع الجزائري بالتعريف بالمرقي العقاري
من خلل نص المادة  02على انه" :يعتبر مرقيا عقاريا كل
أ
شخص طبيعي او معنوي يحوز اعتمادا ويمارس نشاط
الترقية العقارية كما هو محدد في القانون رقم 04/11المؤرخ
في  17فيفري  2011الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط
الترقية العقارية".

لقد تضمن هذا القانون بابين ،الول تعلق بشركات
البناء ،والذي الغي لحقا بموجب القانون رقم 579-71
المتعلق بالعمليات المختلفة للبناء المعدل بالقانون 649-72
الصادر بتاريخ  11جويلية  ،1972اما الباب الثاني فنظم
بموجبه المشرع الفرنسي النظام القانوني للملكية المشتركة في
العقارات المقسمة إلى شقق .هذه الشركات طابعها مدني وليس
تجاري ،ل تهدف إلى تحقيق الربح،ظهرت بعد نهاية الحرب
العالمية الولى( ،)1918-1914نتيجة اِستفحال ازمة السكن
بسبب هذه الحرب ،حيث عمدت جماعات من الفراد
الراغبين في الحصول على ملكية شقق إلى انشائها ،فكان
يقوم كل شريك بدفع حصته بنسبة قيمة الشقة التي يختارها
لنفسه بحسب التصميم الذي يرسم للعقار الجماعي المجزا إلى
شقق والمزمع إقامته ،فتشتري الشركة الرض لتبدا في البناء
وإذا اِقتضى الحال تعقد القروض اللزمة إلتمام انجاز العقار مع
ضمانها برهن رسمي وتتعهد ان تعطي كل شريك خلل مدة
وجودها وهي في العادة خمسة عشر سنة حق اِستعمال الشقة
التي اِختارها بصفة مستاجر على ان يصبح مالكا لها عند
اِنحلل الشركة وفي نفس الوقت يدفع الشركاء للشركة على
اقساط مبالغ تك في لدفع الفوائد ولسداد المبالغ المقترضة،
علوة على ما يلزم من نفقات صيانة العقار ،ثم تنحل الشركة
بعد ان تكون قد اوفت بكل ما عليها من التزامات مالية،
ويتحقق عندها ما يسمى "بالقسمة التمليكية" ،وبمقتضى
قانون  28جوان  ،1938اعترف المشرع الفرنسي بصحة هذا
النوع من الشركات (المغازي ،1949 ،صفحة  14و .)16
غير ان هذه الشركات فقدت جزءا كبيرا من هدفها
الصلي ،وهو بناء مساكن للشركاء فيها واصبحت اداة في يد

من خلل النصوص القانونية السابقة الذكر يتضح
لنا بان المشرع الجزائري قد اعتمد ضمن نص الفقرة  14من
المادة  03من القانون رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم
نشاط الترقية العقارية ،على معيار النشاط لتعريف المرقي
العقاري ،فهو كل من يمارس عمليات البناء قصد البيع او
اإليجار او التدخل في النسجة العمرانية الموجودة والتي بها
مشاكل مادية،بالمقابل اشار المشرع ضمن نص المادة 02من
المرسوم التنفيذي رقم  84/12المحدد لكيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول
الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم ،إلى انه ينبغي
على المرقي العقاري ان يكون حائزا على اعتماد لممارسة اي
نشاط يدخل ضمن موضوع الترقية العقارية ،لذلك اقر الفقه
بان المشرع الجزائري قد توسع ضمن هذه المادة في تعريفه
للمرقي العقاري (زروق ،2017 ،صفحة  )776مقارنة بنص
الفقرة  14من المادة  03من القانون رقم  ،04/11وكذلك
نص المادة  18من نفس القانون التي جاء فيها مفهوم المرقي
العقاري ضيقا ومحصورا في كل من يمارس عملية البناء
والتجديد العمراني قصد البيع دون اإليجار (ك تو،
 ،2014/2013صفحة .)61

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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المرقي العقاري ملزما بتحقيق نتيجة ،يتعرض في حال عدم
تحققها إلى عقوبات مدنية واخرى جزائية ،وهو التزام يقتصر
على المرقي العقاري الفعلي ،الذي يتولى إما بنفسه ،او
بواسطة الغير ،القيام بكافة اإلجراءات القانونية واإلدارية
والمالية المرتبطة بعملية البناء ،ويكون مستقل في هذه
المهام والمبادر إليها ،دون المرقي العقاري اإلتفاقي ،الذي
يتعاقد مع رب العمل ،بموجب عقد الترقية العقارية ،حيث
يلتزم المرقي العقاري الوكيل ،بتجديد البناء او بتشييد بناية او
عدة بنايات وان يباشر بنفسه ،او بواسطة الغير ،مقابل اجر
محدد ،القيام بكل او بعض العمليات القانونية واإلدارية
والمالية المتعلقة بالمشروع مقابل ثمن متفق عليه مع رب
العمل الموكل .من بين المعايير التي اخذ بها القضاء الفرنسي
في تكييفه للشخص على انه مرقي عقاري ،معيار القيام ببعض
العمال لسيما منها التعريف بمضمون المشروع العقاري،
البحث عن التمويل المالي ،تامين العملية العقارية لدى
المؤسسات المالية المختصة بالتامين ،اختيار مهندسي
البنية ،التنسيق ومراقبة العمال وتسويق العقارات ،ونتيجة
لذلك ،لم يتردد القضاء الفرنسي في اعطاء صفة المرقي
العقاري ،لمتدخلين غير مباشرين في عملية البناء ،فاقرت
محكمة النقض الفرنسية من خلل القرار الصادر عن الغرفة
المدنية الثالثة بتاريخ  10فيفري ،1993ان المقاولة التي
تولت بعض الخدمات ،كإعداد التصاميم ومراقبة العمال
المرتبطة بالبناء ،تعتبر انها قد قامت باعمال اساسية ،وتولت
المبادرة والعناية الرئيسية بالعملية الترقوية ،وبالتالي تعتبر
مرقيا عقاريا ،تقع عليها المسؤولية المتعلقة بالنقائص
الموجودة في البناء (نوي ،2018/2017 ،صفحة  26و .)29

المرقين العقاريين ،الذين كان عددهم قليل انذاك بغرض بناء
العقارات وبيعها (عياشي ،2012/2011 ،صفحة ،)09لنه
ثمة من الشركاء في هذه الشركات التمليكية ممن قام بحوالة
حقه من السهم في الشركة مع عدم ضمان العيوب التي توجد
في الشقة وقت الحوالة لفائدة المرقي العقاري ،فالشريك
المتنازل عن اسهمه كان ل يضمن سوى وجود الشركة .وعندما
اتضح بان الشقة المقابلة لهذه السهم بها عيوب او انها غير
مطابقة لمواصفات البناء عند بيعها من طرف المرقي العقاري
لفائدة المشترين ،وفي ظل غياب إطار قانوني يؤطر مهنة
المرقي العقاري ،انخرطت المحاكم الفرنسية في نهج يتمثل
في البحث عن صاحب المعاملة العقارية ،بشان النزاعات
المطروحة عليها ،بغض النظر عن اي عقد قد تم اِبرامه او لم
يبرم بين المرقي العقاري البائع وبين المشتري ،وبذلك نشات
فكرة مسؤولية المرقي العقاري على اساس هذه الصفة
()Malinvaud & Jestaz, 1995, p. 40جزائيا ثم لحقا
مدنيا(نوي ،2018/2017 ،صفحة ،)25وكان هذا في
الساس تطبيقا لنظرية مخاطر الربح ( Malinvaud & Jestaz,
.)1995, p. 40
بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف باريس
بتاريخ  12جوان  ،1963تم ِاعتبار المرقي العقاري بانه
الشخص الذي يتولى المبادرة والعناية الرئيسية في عملية
اِنجاز البناء ،ثم تم تداول هذه العبارات في مضمون قرارات
قضائية اخرى ،صدرت عن محكمة النقض الفرنسية (نوي،
 ،2018/2017صفحة ،)25كنظام الحماية لفائدة المشتري،
الذي وضعته هذه المحكمة القائم اساسا على تعريف المرقي
العقاري بانه الشخص الذي كان لديه "المبادرة والرعاية
الرئيسية لعملية البناء" ،كما هو الحال عليه وعلى سبيل
المثال ،في القرارين القضائيين الصادرين عن الغرفة المدنية
الثالثة بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  17جوان  1992و14
اك توبر.)Malinvaud & Jestaz, 1995, p. 40(1992تطور
الجتهاد القضائي الفرنسي بخصوص هذه المسالة ،واصبح
المرقي العقاري هو الشخص الطبيعي او المعنوي ،الذي ياخذ
المبادرة يبيع او يورد عقارا مطابقا لقواعد الفن ،وخاليا من
العيوب .كما عملت محكمة النقض الفرنسية على تطوير بعض
الوسائل القانونية التي تساعد على تكييف النشاط على انه
نشاط الترقية العقارية ،من اجل اخضاع المرقي العقاري إلى
نظام مسؤولية خاص ،وحماية رب العمل او المقتني ،فاصبح
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

ه-التعريف الفقهي للمرقي العقاري :تعددت
التعريفات الفقهية المقدمة بشان المرقي العقاري ،ومن ابرزها
نجد التعريف الفقهي القائل بان "المرقي العقاري هو الذي
يتعهد قبل رب العمل ،بمقتضى عقد الترقية العقارية ،في
مقابل اجر محدد ،ان يقوم بتشييد المباني إما بنفسه ،او
بواسطة الغير ،مع القيام بجميع العمال المادية والتصرفات
القانونية ،واإلجراءات اإلدارية والعمليات المالية ،التي من
شانها ان تؤدي إلى إنجاز البناء" (ك تو ،2014/2013 ،صفحة
،)60وفي تعريف فقهي اخر هو ذلك":الشخص الذي يتولى
مقابل اجر متفق عليه ،تحقيق العملية المعمارية ،التي يتعهد
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بها إليه رب العمل ،بمقتضى عقد التمويل العقاري ،وذلك
بالقيام بكل ما يتطلبه هذا التحقيق ،من تمويل و ِادارة ،وابرام
كافة التصرفات القانونية اللزمة ،باسم رب العمل ،حتى
يسلم العقار المبني كامل وتاما ،خاليا من العيوب" (بن
عيسى ،2017/2016 ،صفحة .)08

الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حدى ثم ندرج
الشروط المشتركة بينهما.
-1-1بالنسبة للشخص الطبيعي :يشترط المشرع في
الشخص الطبيعي طالب ا ِلعتماد بغرض ممارسة مهنة المرقي
العقاري عدة شروط تتمحور اساسا حول ما يلي:

ثانيا -شروط اك تساب صفة المرقي العقاري :استنادا
إلى مواد القانون رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط
الترقية العقارية ،فإنه ل يمكن لي شخص طبيعي او معنوي،
اك تساب صفة المرقي العقاري ،إل بعد الحصول المسبق على
العتماد ،فالقيد في السجل التجاري ،ثم التسجيل في الجدول
الوطني للمرقين.تطبيقا لذلك اصدر المشرع الجزائري المرسوم
التنفيذي رقم  84/12المؤرخ في  20فيفري  2012والذي
يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،المعدل
والمتمم ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم  96/13المؤرخ في
 26فيفري  ،2013وكذلك بالمرسوم التنفيذي رقم 243/19
المؤرخ في  08سبتمبر .2019
أ
ا -الحصول على العتماد:يشترط المشرع في الشخص
الطبيعي او المعنوي ،حيازة اعتماد لممارسة نشاط الترقية
العقارية ،ويعتبر العتماد عبارة عن قرار إداري ،صادر عن
جهة إدارية تتمثل في الوالي ،بعد موافقة اللجنة الولئية
لعتماد المرقين العقاريين ،بناء على الملف الذي قدمه
المعني (المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم 243/19
المعدلة للمادة  05من المرسوم التنفيذي رقم  84/12الذي
يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين).يتميز هذا
العتماد بانه شخصي وقابل لإللغاء ل يمكن التنازل عنه او ان
يكون موضوع إيجار ايا كان شكله (المادة  13من المرسوم
التنفيذي رقم  84/12الذي يحدد كيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول
الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم).

 الجنسية :طالب العتماد لممارسة مهنة المرقيالعقاري ينبغي ان يكون من جنسية جزائرية وذلك حسب ما
هو منصوص عليه ضمن مقتضيات نص المادة  06من
المرسوم التنفيذي رقم  84/12المحدد لكيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول
الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم ،ودون تحديد
ما إذا كانت اصلية او مك تسبة ،مما يعني بشكل ضمني بان
المشرع الجزائري قد استثنى الجانب من نطاق الترشح
لممارسة مهنة المرقي العقاري ،وهو ما يعد تراجعا عن
الشتراطات ،التي سبق إقرارها بموجب المادة  03من
المرسوم التشريعي رقم  03/93المتعلق بالنشاط العقاري
والملغى بموجب القانون رقم  04/11المحدد للقواعد التي
تنظم نشاط الترقية العقارية ،حيث كان نشاط الترقية
العقارية في ظل سريان المرسوم التشريعي رقم  ،03/93غير
محظور على المستثمرين الجانب (بوعتبة ،2015 ،صفحة
.)118
السن :استنادا إلى مقتضيات نص المادة  06منالمرسوم التنفيذي رقم  84/12المحدد لكيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول
الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم ،يشترط المشرع
الجزائري في طالب العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ان
ل يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ،حيث يعد هذا الشرط
تقييدا واضحا لما ورد ضمن المادة  19من القانون رقم
04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
والتي اقرت بإمكانية ممارسة نشاط الترقية العقارية من طرف
كل شخص طبيعي او معنوي مؤهل للقيام باعمال التجارة،
دون ان تحدد سنا معينا لذلك (ك تو ،2014/2013 ،صفحة
.)64

 -01الشروط المطلوبة بمقتضى القانون للحصول
على العتماد :ميز المشرع الجزائري بين حالة الشخص
الطبيعي وحالة الشخص المعنوي فيما يخص الشروط التي
يتطلبها الحصول على اعتماد ممارسة نشاط الترقية العقارية،
وتفاديا للتكرار سنعمد إلى اِبداء الشروط التي ينفرد بها كل من
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 التمتع بالحقوق المدنية :يشترط المشرع في طالبالعتماد بغرض ممارسة نشاط الترقية العقارية ،ان يكون
متمتعا بحقوقه المدنية ،والتي يقصد بها تلك الحقوق المقررة
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ممارسة انشطة الترقية العقارية ،وفق ما يقره القانون الجزائري
في مجال الشركات التجارية ،وتبعا لذلك يشترط المشرع في
الشخص المعنوي طالب العتماد ان يكون خاضعا للقانون
الجزائري ،من حيث إنشائه وممارسة نشاطه للتشريع المتعلق
بالشركات التجارية طالما انه ياخذ شكل من اشكالها ،كان
يكون في شكل شركة ذات الشخص الوحيد او شركة مساهمة
او في شكل شركة توصية بالسهم او في شكل شركة اشخاص
متعددة ذات مسؤولية محدودة.

لحماية الشخص وتمكينه من القيام باعمال يستفيد منها في
حياته ونشاطه .تنقسم هذه الحقوق إلى حقوق عامة وحقوق
خاصة ،فالحقوق العامة التي تضمن للشخص حريته في
مختلف مظاهرها تقررها فروع القانون العام ،اما الحقوق
الخاصة فتقررها فروع القانون الخاص وتشمل الحقوق المالية
وحقوق السرة (بوعتبة ،2015 ،صفحة .)118
أ
 اك تتاب التامينات اللزمة :يشترط المشرع الجزائريفي طالب العتماد بمقتضى نص المادة  06من المرسوم
التنفيذي رقم 84/12المحدد لكيفيات منح العتماد لممارسة
مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني
للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم،ان يك تتب عقد تامين
ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته،
ويؤكد على هذا الشرط كذلك ضمن مقتضيات احكام المرسوم
التنفيذي رقم  85/12المؤرخ في 20فيفري  2012المتضمن
دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد ال لتزامات والمسؤوليات
المهنية للمرقي العقاري (المادة  30فقرة  01من المرسوم
التنفيذي رقم  85/12المؤرخ في 20فيفري  2012المتضمن
دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد اللتزامات والمسؤوليات
المهنية للمرقي العقاري ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية،العدد  ،11المؤرخة في 26
فيفري  .)2012يقصد بالتامين عن المسؤولية المدنية
والمهنية لنشاطات المرقي العقاري ،التامين عن الضرار التي
قد تنجم جراء نشاطات الترقية العقارية ،اما عن اِك تتاب
تامين ضد العواقب المالية فعلى ما يبدو ،المشرع الجزائري
قصد بها اِك تتاب تامين لدى صندوق الضمان والك فالة
المتبادلة في الترقية العقارية والذي يختص بضمان نشاطات
الترقية العقارية ،والثابت هو ان ا ِلنتساب إلى هذا الصندوق
مقصور على المرقين العقاريين المعتمدين بعد الحصول على
العتماد والقيد في السجل التجاري والتسجيل في الجدول
الوطني للمرقين العقاريين .يثور تساؤل مفاده كيف يعقل ان
يشترط القانون على طالب الحصول على اعتماد لممارسة
نشاط الترقية العقارية اِك تتاب عقد تامين ضد العواقب المالية
عبر هذا الصندوق وهو لم يحصل بعد على اعتماد ممارسة
نشاط الترقية العقارية (بوعتبة ،2015 ،صفحة )118؟

-3-1الشروط المشتركة بين الشخص الطبيعي
والشخص المعنوي :انطلقا من مضمون احكام المرسوم
التنفيذي رقم 84/12الذي يحدد كيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول
الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم ،ثمة شروط
مشتركة بين كل من الشخص الطبيعي والمالك او الملك
الممثلين للشخص المعنوي للحصول على العتماد ،بغرض
ممارسة مهنة الترقية العقارية ،وتجدر اإلشارة إلى انه قد تم
انتقاد المشرع الجزائري من حيث انه استعمل مصطلح المالك
او الملك بالنسبة للشخص المعنوي ،ضمن احكام المرسوم
التنفيذي رقم  ،84/12فالصح هو لفظ الشريك او الشركاء ،او
المسير تماشيا واحكام القانون التجاري في مجال الشركات
التجارية (بوعتبة ،2015 ،صفحة  118و  ،) 119وتتمحور
هذه الشروط اساسا حول ما يلي :
اثبات وجود الموارد المالية الكافية :يشترط المشرعفي طالب العتماد بغرض ممارسة نشاط الترقية العقارية،
سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ان يمتلك القدرات المالية
الكافية ،وقد نص المشرع على هذا الشرط انطلقا من نص
المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  84/12الذي يحدد
كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل
والمتمم ،والتي احالت على التنظيم كيفيات تاطير هذا
الشرط .تبعا لذلك تم اإلفراج بتاريخ  06ديسمبر 2013عن
قرار وزاري مشترك بين وزارة السكن والعمران ووزارة المالية
يتعلق بإثبات الموارد الكافية ِل ك تساب صفة المرقي العقاري،
إذ بمقتضاه تتشكل هذه الموارد المالية من الموارد الخاصة
بالمرقي العقاري ،القروض البنكية التي يك تتبها المرقي
العقاري والدفعات التي يقدمها الطالبون ِلقتناء الملك

 -2-1بالنسبة للشخص المعنوي :يمكن للشخص
المعنوي ان يلتمس طلب الحصول على العتماد بغرض
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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بممارسة لئ قة ومعقولة للمهنة ،ويقدم هذا اإلثبات عند
التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين .غير انه قد
تم وصف هذا الشرط بانه غير واضح وعلى المشرع توضيحه
اك ثر وذلك بتبيان المواصفات الواجب توفرها في المحلت
حتى تكون ملئمة لممارسة مهنة المرقي العقاري مثلما هو
الحال مثل في القوانين المنظمة لمهنة التوثيق والتي تحدد
المقاييس والشروط الواجب توفرها في المكاتب حتى تكون
ملئمة لممارسة مثل هذه المهنة (بوعتبة ،2015 ،صفحة
 119و .)120

العقارية في إطار عقد البيع على التصاميم(المادة  02من القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  06ديسمبر  2013المتعلق بإثبات
الموارد الكافية لك تساب صفة المرقي العقاري ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،02المؤرخة
في  13جانفي  .)2013يتم اثبات وجود الموارد المالية الكافية

بلجوء طالب العتماد إلى اك تتاب تصريح شرفي يثبت
إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية إلنجاز مشاريعه
العقارية قبل النطلق في إنجازها ،بالموازاة تم تحديد
مضمون نموذج التصريح الشرفي في ملحق خاص بالقرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  2013/12/6المتعلق بإثبات
الموارد الكافية ِل ك تساب صفة المرقي العقاري.

 اثبات الك فاءة المهنية :ينبغي على طالب العتمادسواء كان شخصا طبيعيا او مسيرا بالنسبة للشخص المعنوي ان
يتوفر على ك فاءات مهنية مرتبطة بالنشاط الذي يمارسه،
ويقصد بالك فاءة المهنية حيازة طالب العتماد لشهادة عليا في

 تقديم ضمانات حسن السلوك والك فاءة وعدمأ
الوقوع في احد موانع الممارسة :ينبغي على طالب الحصول
على العتماد ،سواء كان شخصا طبيعيا ،والمالك او الملك
بالنسبة للشخص المعنوي ،تقديم ضمانات حسن السيرة
والسلوك وعدم الوقوع في احد موانع الممارسة ،بالمقابل لم
يبين المشرع الجزائري المقصود بضمانات حسن السيرة
والسلوك لكنه قام بتعداد موانع ممارسة نشاط الترقية
العقارية ضمن احكام نص المادة  20من القانون رقم 04/11
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،والمتمثلة
في تعرض الشخص لعقوبات قضائية جزائية بشان افعال
مجرمة قانونا ،كالتزوير واستعمال المزور في المحررات
الخاصة والتجارية او البنكية ،السرقة ،اخفاء المسروقات،
خيانة المانة والتفليس وابتزاز الموال او القيم او التوقيعات،
النصب ،اصدار شيك بدون رصيد ،رشوة موظفين عموميين،
اإلدلء بشهادة الزور واليمين الكاذبة ،الغش الضريبي،
ارتكاب الجنح المتعلقة بالشركات التجارية ،إضافة إلى
العضاء المشطوبين تاديبيا وبصفة نهائية بسبب اإلخلل
بنزاهة المهن المشكلة في نقابات ،وبالتالي يمكن للشخص
الطبيعي طالب العتماد او الشريك بالنسبة للشخص المعنوي
إثبات حسن السلوك بتقديم مستخرج من صحيفة السوابق
العدلية ل يزيد تاريخ صدورها على ثلثة اشهر وفيما يخص
ضمان الك فاءة فيثبت عن طريق شهادات حسن اإلنجاز.

مجالت الهندسة المعمارية او البناء او القانون او القتصاد او
المالية او التجارة او اي مجال تقني اخر يسمح بالقيام بنشاط
المرقي العقاري .وبإمكان للشخص الذي ل يستوفي شرط
الك فاءة المهنية ان يثبت ا ِلستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير
يتوفر فيه شرط الك فاءة المهنية.
96/13

غير انه ضمن احكام المرسوم التنفيذي رقم
المؤرخ في  26فيفري  2013المعدل للمرسوم التنفيذي رقم
 84/12المحدد لكيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي
العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين
العقاريين ،يلحظ بان المشرع لم يشترط في طالب العتماد
حيازة شهادة جامعية بل تحدث عن قيام طالب العتماد
بتبرير الك فاءات المهنية المتوفرة لديه والمرتبطة بالنشاط
(المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  96/13المؤرخ في 26
فيفري  2013المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  84/12الذي
يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين) .وعليه
يثور تساؤل جوهري والحال هذه يتمحور حول كيفية إثبات
الك فاءة المهنية لسيما في حالة ما إذا كان طالب العتماد ل
يحوز شهادة جامعية؟ (بوعتبة ،2015 ،صفحة .)120
 -2ا إلجراءات القانونية للحصول على العتماد :يمر
الحصول على العتماد بغرض ممارسة نشاط الترقية العقارية
بمجموعة من اإلجراءات القانونية ،بدءا بإيداع الملف
المطلوب قانونا لدى المديرية الولئية المكلفة بالسكن ،ثم

 اثبات وجود محلت ذات استعمال تجاري ملئمة:ينبغي على طالب العتماد ان يثبت وجود محلت ذات
استعمال تجاري ملئمة ومجهزة بوسائل التصال لتسمح
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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العتماد الشروط القانونية المطلوبة ،على ان يكون قرار رفض
منحالعتماد مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى
عليها مع وصل استلم ،وفي هذه الحالة يمكن للمعني رفع
طعن ك تابي إلى الوالي خلل ثلثين يوما من تاريخ تبليغه
الرفض لتقديم معلومات جديدة او إثباتات لدعم طلبه او
الحصول على دراسة مكملة ،وعلى الوالي الفصل في ذلك في
غضون الشهرين الذين يليان استلم الطعن (المادة  02من
المرسوم التنفيذي رقم  243/19المعدلة للمادة  05من
المرسوم التنفيذي رقم  84/12الذي يحدد كيفيات منح
العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك
الجدول الوطني للمرقين العقاريين).

قيام اللجنة الولئية لعتماد المرقين العقاريين بدراسة
الطلب ،لتصدر في نهاية المطاف قرار منح العتماد او ترفض
الطلب.
 -1-2ايداع ملف الحصول على العتماد :يتم إيداع
ملف الحصول على اعتماد ممارسة نشاط الترقية العقارية لدى
المديرية الولئية المكلفة بالسكن ،سواء تعلق المر بشخص
طبيعي او ممثل عن الشخص المعنوي .يشترط ان يحتوي هذا
الملف على طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها ضمن احكام
المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  243/19المعدلة
والمتممة للمادة 08من المرسوم التنفيذي رقم  84/12المحدد
لكيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،مقابل
وصل اِستلم يمنح لطالب العتماد.

ب-القيد في السجل التجاري :استنادا لنص المادة
 02من المرسوم التنفيذي رقم  243/19المؤرخ في 08
سبتمبر  2019المعدلة للمادة  23من المرسوم التنفيذي رقم
 84/12الذي يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة
المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين
العقاريين،ينبغي على المرقي العقاري الحاصل على قرار
اعتماد ممارسة نشاط الترقية العقارية من طرف الوالي
المختص إقليميا ،ان يقوم بجميع الشكليات الضرورية بغرض
القيد في السجل التجاري وعلى إثر عملية القيد يقوم بموافاة
الوالي بمجموعة من الوثائق من بينها نسخة من مستخرج
السجل التجاري وذلك للسماح له بالتسجيل في الجدول
الوطني للمرقين العقاريين.

-2-2دراسة الطلب من طرف اللجنة الولئية
لعتماد المرقين العقاريين :استنادا لمقتضيات نص المادة
 02من المرسوم التنفيذي رقم  243/19المؤرخ في 08
سبتمبر  2019المعدلة للمادة  14من المرسوم التنفيذي رقم
 84/12المحدد لكيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي
العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين
العقاريين ،تنشا لدى الوالي لجنة ولئية لعتماد المرقين
العقاريين ويراسها ممثل عنه ،تقوم بدراسة طلبات الحصول
على العتماد ،إذ يعتبر رايها إلزامي لن منح قرار العتماد
مرتبط بموافقتها .إضافة إلى ذلك طلبات الحصول على
العتماد تخضع إلى التحقيق اإلداري من طرف مصالح المن
المختصة خلل اجل اقصاه شهر إبتداء من تاريخ مراسلتها
من طرف الوالي (المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم
 243/19المعدلة للمادة  05من المرسوم التنفيذي رقم
 84/12الذي يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة
المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين
العقاريين ).

ج-التسجيل في الجدول الوطني للمرقين
العقاريين :يلي ِاجراء الحصول على العتماد والقيد في السجل
التجاري ،القيام بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين
العقاريين ،والذي يتم بشكل الي ،بما ان المرقي العقاري قد
قام بموافاة الوالي بنسخة من مستخرج من السجل التجاري،
ويترتب عن هذا اإلجراء تسليم المرقي العقاري شهادة تسجيل
ك ترخيص للمرقي العقاري من اجل ممارسة نشاط الترقية
العقارية وفق ما هو مقرر بموجب نص المادة  23فقرة 01من
القانون رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية
العقارية ،كمايترتب عنه ِانتساب المرقي العقاري بشكل الي
إلى صندوق الضمان والك فالة المتبادلة للترقية العقارية وفق
نص المادة  25من المرسوم التنفيذي رقم  84/12الذي يحدد
كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا

 -3 -2صدور قرار منح العتماد :يترتب على دراسة
الملف من طرف اللجنة الولئية لعتماد المرقين العقاريين
ورود احتمالين ،اولهما يتمحور حول قبول الطلب وبالتالي
منح قرار العتمادمن طرف الوالي في اجل ثلثة اشهر إبتداء
من تاريخ اِستلم الطلب ،اما ثانيهما فيتمحور حول حالة
رفض منح قرار العتمادوذلك في حالة ما إذا لم يستوف طالب
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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للملك العقارية الخاصة للدولة ،حيث تعتبر املكا عقارية
خاصة مملوكة للدولة جميع الملك العقارية غير المصنفة
ضمن الملك العقارية العمومية والتي يمكن ان تكون محل
ملكية خاصة على خلف الملكية العامة(المادة  03من
القانون رقم  14/08المؤرخ في  20جويلية  2008المعدل
والمتمم للقانون رقم  30/90المتضمن قانون الملك
الوطنية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،44المؤرخة في  03اوت  ،)2008بتعبير
اخر ،الملك الخاصة التابعة ملكيتها للدولة هي كل الموال
التي تملكها الدولة ملكية خاصة وغير مخصصة للنفع العام
ويكون التصرف فيها ك تصرف الفراد في اموالهم الخاصة
(السنهوري ،1998 ،صفحة ،)154لذلك ينبغي ان تعين
مسبقا الراضي غير المبنية التي ُيلتمس شراؤها في إطار تطبيق
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي ،2011المعدل
والمتمم ،من طرف مصالح املك الدولة ،وإبلغها لفائدة
المرقين العقاريين(المادتين  01و  03من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط
وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة
وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،
المعدل والمتمم)،والتي ينبغي ال تكون مثقلة باي قيد
كالرتفاق او وجود نزاع قضائي بشانها ،والتي تسمح قواعد
التعمير المطبقة عليها بإنجاز البنايات المبرمجة (المذكرة رقم
 4647الصادرة عن المديرية العامة للملك الوطنية في 12
ماي  2013والمتعلقة بالتنازل عن الراضي التابعة للملك
الخاصة للدولة الموجهة ِلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات
الطابع الجتماعي والدفع بالتقسيط).
في الواقع ،إن وكالت مسح الراضي هي من تزود
مديريات املك الدولة على مستوى التراب الوطني بالطبيعة
القانونية للراضي التي ستستوعب مشاريع الترقية العقارية
اعتمادا على المخططات المترتبة عن تطبيق قانون اعيان
املك الدولة الصادر في  22افريل  1863المتضمن تحديد
ملكيات العراش الفردية والمشاعة في الجزائر إبان الحتلل
الفرنسي ،علما ان هذا المرسوم تم التمهيد له بموجب القانون
الصادر في  16جوان  1851المتعلق بتاسيس الملكية
العقارية في الجزائر .هذه المخططات لم تعد تعكس الوضعية
القانونية الحقيقية لهذه الراضي وهو ما ينعكس سلبا على
مسالة تحديد الطبيعة القانونية للراضي غير المبنية

كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل
والمتمم.وتجدر اإلشارة إلى ان هذا الصندوق قد انشيء
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 406/97المؤرخ في
03نوفمبر( ،1997الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،73المؤرخة في  05نوفمبر
،)1997المعدل والمتمم ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 180/14المؤرخ في  05جوان(2014الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،37
المؤرخة في  19جوان  ،)2014بمناسبة استحداث المشرع
الجزائري سنة  1997لعدة مؤسسات مالية بغرض جعل نشاط
الترقية العقارية اقل خطورة واك ثر امانا لكل من المرقين
العقاريين والمقتنين المستفيدين من السكنات .يعد هذا
الصندوق هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والستقلل
المالي ،له طابع تعاوني ،موضوع تحت وصاية وزارة السكن
والعمران ،يتمحور دوره في ضمان الدفعات المالية المقدمة
من طرف المك تتبين في شكل تسبيقات في إطار عقود البيع
بناء على التصاميم ،وكذلك ضمان إتمام الشغال ،مع تحقيق
تغطية اوسع لل لتزامات المهنية والتقنية في مجال الترقية
العقارية (طيب ،2011 ،صفحة  466و .)467
أ
الفرع الثاني :الشروط المتعلقة بالرضية محل
التنازل الموجهة إلنجاز السكن الجماعي المدعم
لقد تم اِستبعاد الملك العقارية العمومية التابعة
لملكية الدولة من نطاق تطبيق احكام القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي 2011المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن
قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء
برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ،المعدل والمتمم،
وذلك لن هذه الملك تدخل ضمن مشتملت الملك
الوطنية العامة التي ل تتحمل تملك الخواص لها بسبب
طبيعتها او الغرض المسطر لها كونها موجهة للنفع العام ل غير
(المادة  25من القانون رقم  25/90المؤرخ في  18نوفمبر
 1990المعدل والمتمم بالمر رقم  26/95المؤرخ في 26
سبتمبر  1995المتضمن قانون التوجيه العقاري ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد
 ،49المؤرخة في  18نوفمبر .)1990
وبالتالي فإن المشرع الجزائري يشترط في الراضي التي
تكون موجهة للترقية العقارية المدعمة ان تكون تابعة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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المستوعبة لمشاريع الترقية العقارية ،كما ان تاخر اعداد
المسح العام للراضي وعدم تحيين سجلت املك الدولة
جعل مديريات املك الدولة تستمر في العتماد على هذه
المخططات (بن دمحم ،2012 ،صفحة  .)15وتجدر اإلشارة إلى
ان بنود القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
،2011المعدل والمتمم ،لم تشر إلى شرط ان تكون الرضية
المعنية بالتنازل غير مخصصة اوفي طور التخصيص لفائدة
مصالح معينة ،علما ان التخصيص في مجال استعمال
وتسيير الملك الوطنية الخاصة يعد اسلوبا غير ناقل للملكية
العقارية الهدف منه تسيير الملك الوطنية الخاصة ،وهو
عبارة عن قرار إداري (سلطاني ،2010 ،صفحة ،)192يوضع
بموجبه ملك وطني خاص تملكه الدولة او جماعة إقليمية
تحت تصرف دائرة وزارية او مصلحة عمومية او مؤسسة
عمومية تابعة لحدهما قصد تمكينها من اداء المهمة المسندة
إليها (المادة  82من القانون رقم  30/90المؤرخ في 01
ديسمبر  1990المعدل والمتمم بالقانون رقم  14/08المؤرخ
في  20جويلية  2008المتضمن قانون الملك الوطنية)،
وفي هذا السياق فإن عدم ذكر هذا الشرط هو امر منطقي لن
المشرع الجزائري ضمن احكام المادة  90فقرة  01من
المرسوم التنفيذي رقم 427/12الذي يحدد شروط وكيفيات
إدارة وتسيير الملك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،اقر
بيع الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاصة للدولة ،التي
الغي تخصيصها وفيما إذا لم تعد صالحة للمصالح
والمؤسسات العمومية عن طريق المزاد العلني ،اي تلك التي
خرجت من دائرة الملك العقارية العمومية ،إل إذا كانت
هناك قوانين خاصة تنص على غير ذلك ،وبما ان القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011المحدد لشروط
وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة
وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،
المعدل والمتمم ،قد شكل الستثناء عن القاعدة المقررة وهو
اسلوب البيع بالمزاد العلني للممتلكات العقارية التابعة
للملك الخاصة للدولة ،الملغى تخصيصها وفيما إذا لم تعد
صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية ،لذلك فإنه كان ل
داعي من إثارة هذا الشرط والحال هذه.
آ
الفرع الثالث :ارتباط الية التنازل عن العقار غير
المبني بنشاط الترقية العقارية المدعمة

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

استنادا لنص المادة  03فقرة  11من القانون رقم
 04/11والذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية
العقارية ،يقصد بالترقية العقارية ،مجموعة عمليات تعبئة
الموارد العقارية والمالية ،وكذا إدارة المشاريع العقارية،
وعليه يشمل هذا النشاط العمليات المتعلقة باقتناء وتهيئة
الرضيات بغرض البناء ،انجاز البرامج السكنية ،المكاتب
والتجهيزات ذات الطابع الجماعي الضرورية لتسيير هذه
المجمعات ،إضافة إلى التدخل في النسجة العمرانية
الموجودة لتجديدها ،اعادة تاهيلها ،اعادة هيكلتها او ترميمها
او تدعيمها .إذن من خلل هذا التعريف نستنتج بان المشرع
الجزائري قد ربط مفهوم الترقية العقارية بثلث محاور :الوعاء
العقاري ،الموارد المالية والمشاريع العقارية ،وعليه تعتبر
الترقية العقارية نشاطا عقاريا يتعلق اساسا بالقيام بإنجاز
عقارات جديدة في المناطق الحضرية ،مخصصة اساسا
للسكن بمختلف الصيغ المقررة قانونا ،ودون اإلخلل
بالقواعد القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير ،مما يؤدي إلى
تطوير العقار الحضري نتيجة استغلله من ناحية ،لتلبية
الحتياجات السكنية للفراد ،ومن ناحية اخرى ،تفادي
التوسع العمراني على الراضي الفلحية ،بالموازاة لكل نشاط
عقاري قواعد تنظم مختلف العلقات التي يحتاجها لنجاحه
على جميع الصعدة .وال كيد ان اهم هذه العلقات هي تلك
المتعلقة بالمتدخلين في مجال ترقية العقار ،منهم المرقي
العقاري ،المقاول ،المهندس المعماري ،مكاتب الدراسات
المتخصصة وكافة المتدخلين في هذا النشاط ،مع فسح
المجال لتمويل المشاريع العقارية المتعلقة بهذا النشاط،
وذلك من خلل تنظيم عمل وسير المؤسسات المالية الفاعلة
في تمويل الترقية العقارية (بخوش ،2017 ،صفحة  284و
)285
لقد خص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
2011المعدل والمتمم ،صنف الترقية العقارية المدعمة
ل ِلستفادة من التنازل على ملكية الوعية العقارية لصالح
المرقي العقاري ،بينما الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
فتخضع فيما يتعلق بالحصول على الوعاء العقاري من طرف
المرقي العقاري إلنجاز المشروع العقاري لحكام المرسوم
التنفيذي رقم  281/15المؤرخ في  26اك توبر  2015الذي
يحدد شروط وكيفيات منح المتياز القابل للتحويل إلى تنازل
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يقصد بالسكن في مفهومه الضيق ،ذلك البناء المادي
الملموس ،الذي یتالف من الحیطان والسقف الذي تقع عليه
عین اإلنسان ،اما السكن في مفهومه الواسع ،فهو ل یقتصر
على مجموعة الجدران الربعة وما يعلوها من السقف ،بل
يمتد لما یشتمل عليه من التسهيلت التي يقدمها له المجتمع،
لكي یقبل اإلنسان على العیش في هذا المبنى بكل راحة
واستقرار (نقاز ،2012 ،صفحة  .)02ولن بناء مسكن هو
استثمار مكلف بالنسبة للفرد فقد عمد المشرع الجزائري إلى
التنويع من الصيغ السكنية خاصة الجماعية النمط ذات
الطابع الجتماعي ،بغرض توفير السكن ل كبر شريحة من
المواطنين ،زيادة على ذلك تم إقرار الية التنازل عن الرضية
غير المبنية التابعة للملك الخاصة للدولة لفائدة المرقي
العقاري ،والتي انجز فوقها مشروعه السكني الجماعي المدعم
من طرف الدولة ،حيث ان هذا التنازل عن الرضية ،ل يتم إل
بناء على مجموعة من اإلجراءات النظامية القانونية ،نظم
احكامها ومقتضياتها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14
ماي  ،2011المعدل والمتمم .من خلل هذا المبحث سيتم
التطرق إلى كيفيات التنازل عن الوعاء العقاري غير المبني في
مجال إنجاز السكنات الجماعية المدعمة من طرف الدولة
(المطلب الول) ثم الحديث عن مختلف الصيغ السكنية
المعنية به (المطلب الثاني).
أ
المطلب الول :كيفيات التنازل عن العقار غير
المبني الموجه إلنجاز السكن الجماعي المدعم

على الراضي التابعة للملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز
مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري (الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد
 ،58المؤرخة في  04نوفمبر .)2015
ل يوجد تعريف محدد وخاص بشان الترقية العقارية
المدعمة ،الفيصل في تحديدها هو عامل تدخل الدولة فيها
بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،وارتباطها بشكل كبير بفئة
المرقين العقاريين العموميين ،وذلك بغرض المساهمة في
رفع عدد السكنات الجماعية الطابع لتحقيق مطلب السكن
للمستفيدين محدودي الدخل ،فهي تستفيد من تدخل الدولة
بطريقة مباشرة ،وذلك من خلل منح مساعدة مالية لقتناء
سكن جماعي لصالح المواطنين الذين ل تتجاوز مداخيلهم
مبلغا محددا قانونا بالرجوع إلى عدد معين من المرات من
الجر الوطني الدنى المضمون ،ومثال ذلك اشتراط المشرع
الجزائري في الشخص الذي يريد طلب الحصول على سكن في
إطار صيغة البيع باإليجار ان تكون مداخيله ل تتجاوز خمس
مرات الجر الوطني الدنى المضمون ،وفي مثال اخر يتعلق
بصيغة السكن الترقوي العمومي فيشترط المشرع في الشخص
ان يفوق دخله ست مرات ويقل او يساوي اثني عشر مرة
الدخل الوطني الدنى المضمون،كما تمتاز الترقية العقارية
المدعمة بتدخل الدولة بطريقة غير مباشرة ،وذلك من خلل
فرض إعفاءات ضريبية من شانها تخفيف العبء على المرقين
العقاريين وطالبي السكن ،وتخفيض سعر الراضي التي تم
التنازل عنها لفائدة المرقي العقاري والتي جسد فوقها المشروع
السكني وفق التنظيم الساري المفعول (بوستة،2013 ،
صفحة  ،)462بتعبير اخر ،كل عمليات الترقية العقارية التي
هي محل دعم من قبل الدولة تعتبر عمليات تك تسي طابعا
اجتماعيا ،ومن ثم تستفيد من التخفيض في سعر التنازل عن
الوعية العقارية المخصصة إلنجاز المشاريع السكنية ذات
الطابع الجتماعي (المذكرة رقم  962الصادرة عن المديرية
العامة للملك الوطنية بتاريخ  20فيفري  2001والمتعلقة
بالترقية العقارية ذات الطابع الجتماعي فيما يخص
التخفيضات المطبقة على سعر التنازل).

تضمن القرار الوزاري المؤرخ في  14ماي ،2011
المعدل والمتمم ،مجموعة اإلجراءات النظامية التي ينبغي
اتباعها بغرض التنازل عن العقار غير المبني محل اِنجاز
سكنات جماعية مستفيدة من دعم الدولة ،حيث ان هذا
التنازل يقوم على اساس تحديد القيمة التجارية لهذه العقارات
بناء على التقييم الذي تنجزه إدارة املك الدولة المختصة (بن
دمحم ،2012 ،صفحة ،)10لذلك ومن خلل هذا المطلب
سيتم إدراج مختلف هذه اإلجراءات والتي يمر بها العقار غير
المبني المتنازل عنه لفائدة المرقي صاحب البرنامج السكني
المستفيد من دعم الدولة.
أ
الفرع الول :دراسة طلبات المرقين العقاريين
الخاصة باقتناء الوعاء العقاري

المبحث الثاني :كيفيات التنازل عن العقار غير
المبني الموجه إلنجاز السكن الجماعي المدعم والصيغ
السكنية المعنية به
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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على خلف المادة  05من القرار الوزاري المؤرخ في 14

ونسخة من النتساب مسلمة من طرف صندوق الضمان
والك فالة المتبادلة للترقية العقارية سارية المفعول.
 شهادة صادرة عن صندوق الضمان والك فالةالمتبادلة للترقية العقارية تبين التعهدات الجارية للمرقي
العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
السجل التجاري وكذلك النظمة الساسية للمرقيالعقاري عند القتضاء.
 تصريح يبين مؤهلت المرقي العقاري المترشح فيمجال إنجاز المشاريع العقارية.
 شهادة صادرة عن المديرية الولئية للسكن ،عندالقتضاء تبين العمليات المتممة.
بعد اِيداع طلب القتناء رفقة الملف المطلوب قانونا
يتم اخضاع طلب القتناء للدراسة من قبل اللجنة التقنية
الولئية ،هذه اللجنة التي يمسك امانتها المدير الولئي
المكلف بالسكن تتكون من الرئيس ويتولى هذا المنصب
الوالي او ممثله ،إلى جانب العضاء ،حيث تشمل القائمة
ممثل عن المجلس الشعبي الولئي ،مدير املك الدولة ،مدير
السكن ،مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ،ممثل عن
الصندوق الوطني للسكن ،مدراء كل من :التخطيط وتهيئة
اإلقليم ،التنظيم والشؤون العامة ،الشغال العمومية ،الري،
المناجم والصناعة ،رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني
(المادة  04من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل
 ،2018التي تعدل وتتمم المادة  08من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  14ماي  2011المحدد لشروط وكيفيات
التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة
إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة).
عملية اِختيار المرقي العقاري للحصول على المشروع
تختص بها اللجنة التقنية الولئية الموضوعة تحت سلطة
الوالي ،حيث يقع هذا الختيار على المرقين العقاريين الذين
بإمكانهم اِثبات ضمانات كافية إلنجاز المشاريع العقارية في
احسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والجل ،كما ينبغي ان
تتلءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع (المادة  03من
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل  ،2018التي
تعدل وتتمم المادة  07من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
 14ماي  2011المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن قطع
ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج
السكنات المدعمة من طرف الدولة)،وتجدر اإلشارة إلى ان

ماي  2011التي كانت تقر بان المدير الولئي المكلف بالسكن
يقوم بإطلق دعوة مشاركة لفائدة المرقين العقاريين المهتمين
بالحصول على الوعية العقارية غير المبنية إلنجاز برامج
سكنية مدعمة من طرف الدولة على اساس بطاقة تعيين
القطعة الرضية التابعة للملك الخاصة للدولة وكذا نموذج
دفتر الشروط النموذجي للمشروع الملحق باحكام القرار
الوزاري المؤرخ في  14ماي ،2011فإنه وبعد الغاء نص هذه
المادة(المادة  05من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 2011الغيت بموجب المادة  09من القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في  25افريل  2018الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  ،2011الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية،العدد ،58المؤرخة في  03اك توبر
،)2018اقر المشرع الجزائري من خلل التعديل الذي مس

احكام القرار الوزاري المؤرخ في  14ماي  ،2011بموجب
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل ،2018بان كل
مرقي عقاري مهتم بالحصول على المشروع السكني المزمع
إنجازه ،مطالب بالترشح لهذه العملية ،وذلك من خلل قيامه
بإرسال طلب اقتناء القطعة الرضية التابعة لملك الدولة
المعنية إلى الوالي المختص إقليميا ،مصحوبا بملف معد في
ستة نسخ متكون من( :المادة  02من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  25افريل  ،2018التي تعدل وتتمم المادة  06من
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011المحدد
لشروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك
الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من
طرف الدولة)
 دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونا والمتضمنتعهد المرقي العقاري بالتك فل بالخصائص التقنية الخاصة،
وفي حال تعلق المر بصيغة السكن الترقوي المدعم،
فيطالب المرقي العقاري المترشح بوضع وتقديم شروط تنفيذ
مشروع السكن الترقوي المدعم ،المنصوص عليه في القرار
المؤرخ في  30جانفي  2018والذي يحدد الخصائص التقنية
المطبقة على اِنجاز السكن الترقوي المدعم.
 بطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعمالمحدد في الملحق الثاني بهذا القرار.
 اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري إضافة إلىشهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الجتماعي والدفع
بالتقسيط ،تم اإلقرار بان مصالح املك الدولة المختصة
إقليميا مطالبة باستكمال إجراءات التنازل عن الراضي التابعة
للدولة دون اللجوء إلى إجراء اِختيار مرقي عقاري ينجز البرنامج
السكني الجتماعي المدعم من طرف الدولة متى احتفظت
وزارة السكن والعمران بحصص من البرامج الترقوية الجماعية
النمط المدعمة من طرف الدولة لفائدة المرقين العقاريين
العموميين ،شريطة ان يكون التنازل مرخصا قانونا بموجب
قرار ولئي.

المشرع لم يحدد المهلة الزمنية الممنوحة لهذه اللجنة من
اجل اِختيار المرقي العقاري ،على إثر تعديله لحكام نص
المادة  06من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 2011الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية
تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات
المدعمة من طرف الدولة ،بموجب المادة  02من القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل،2018حيث كانت
مدة إخضاع طلب القتناء للدراسة ،ل تتجاوز خمسة عشر
يوما من تاريخ إيداع الطلب.
إذن بناء على المحددات السابقة الذكر تقوم اللجنة
التقنية الولئية باقتراح المرقي العقاري او المرقين العقاريين
المعنيين على الوالي المختص إقليميا ،هذا الخير ينبغي عليه
موافاة المرقين العقاريين المترشحين في اجل ل يتعدى
ثلثين يوما على ال ك ثر ،إبتداء من تاريخ إيداع الملف كامل
برد ،يوضح فيه حسب الحالة بان طلبه قد تم قبوله حسب
الشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المشروع ،او انه قد
تم قبوله على اساس ملحظات تقنية ويتوجب رفعها في اجل
تحدده اللجنة ،نظرا لطبيعتها واهميتها او ان طلبه مرفوض مع
تسبيبه ،ليقوم الوالي خلل خمسة عشر يوما الموالية ،بتبليغ
قرار التصريح بالتنازل للمرقي العقاري المتحصل على صفقة
إنجاز المشروع السكني (المادة  09من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  ، 2011وكذلك المادة  05من القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل  2018التي تعدل
وتتمم المادة  10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14
ماي  .)2011غير انه ثمة ملحظة حول مدى إمكانية سريان
هذا اإلجراء في حالة احتفاظ وزارة السكن والعمران بحصص
من البرامج الترقوية الجماعية النمط المدعمة من طرف الدولة
لفائدة المرقين العقاريين العموميين ،كديوان الترقية
والتسيير العقاري المشرف على اِنجاز صيغة العمومي
اإليجاري ،المؤسسة الوطنية للترقية العامة المكلفة باإلشراف
على ِانجاز صيغة الترقوي العمومي والوكالة الوطنية لتحسين
السكن وتطويره المكلفة باإلشراف على ِانجاز صيغة البيع
باإليجار؟

الفرع الثاني :اعداد العقد ا إلداري المتضمن قرار
التنازل عن الوعاء العقاري
استنادا لنص المادة  11من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل
عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء
برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ،المعدل والمتمم،
ينبغي على المرقي العقاري المتحصل على قرار التصريح
بالتنازل ان يقدم إلى المدير الولئي المكلف بالسكن ملف
تنفيذ هذا المشروع مصحوبا بالراي التقني للمصالح الولئية
المكلفة بالعمران وكذلك تاشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء
وذلك خلل اجل يتناسب واهمية المشروع تحدده اللجنة
التقنية شريطة ال يتجاوز مدة خمسة اشهر ،علما انه إنه إذا
تقرر اِنجاز محلت تستعمل حصريا كمواقف سيارات في
الطوابق تحت الرضية بغرض إيجارها او بيعها من طرف
المرقي العقاري ،فإنه ينبغي ان تظهر هذه المحلت في
الجدول الوصفي للتقسيم ،كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم
لكل طابق تحت ارضي ،وتجدر اإلشارة إلى ان الجدول
الوصفي للتقسيم ،عبارة عن وثيقة تقنية تمكن من تحديد
تقسيم العقار الخاضع لقواعد الملكية المشتركة انطلقا من
التنظيم الذي يضعه نظام الملكية المشتركة ،بحيث يتم
تعيين حدود ومضمون كل جزء من اجزاء العقار المبني
موضوع الملكية المشتركة في هذه الوثيقة (الوكاري،2008 ،
صفحة  ،)176اما الحصة في إطار الملكية العقارية المشتركة
فتشتمل على جزء خاص ونصيب خالص في الجزاء المشتركة
والتي تخضع لشيوع إجباري تبعي (المادة  743من المر رقم

بمقتضى المذكرة رقم  4647الصادرة في  12ماي
2013عن المديرية العامة للملك الوطنية والمتعلقة بالتنازل
عن الراضي التابعة للملك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 58/75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون

251

اجملدل  18العدد 2021-01

آآلية التنازل عن العقار غري املبين املوجه لإجناز السكن امجلاعي يف القانون اجلزائري

فتيحة شامم

المدني،المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية،العدد ،78المؤرخة في  30سبتمبر .)1975

الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،85المؤرخة في 30
ديسمبر .)2004

وبعد تسديد المرقي العقاري لسعر التنازل والمصاريف
المرتبطة بمعاملة تحرير العقد تعد مصالح املك الدولة
المختصة إقليميا بصفتها موثقة الدولة وقبل ان تسلم هذا
العقد اإلداري الذي يكرس عملية التنازل في اجل ثلثين يوما
مرفقا بدفتر الشروط لصالح المرقي العقاري المعني(المادة 06
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25افريل  2018التي
تتمم المادة  12من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 2011الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية
تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات
المدعمة من طرف الدولة) ،يجب ان يخضع هذا العقد الناقل
لملكية الرضية من الدولة إلى المرقي العقاري المستفيد من
التنازل إلى عملية الشهر العقاري ،لكون ان هذا العقد اإلداري
ل يكون له اثر بين اطرافه إل من تاريخ إشهاره في مجموعة
البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية المختصة
إقليميا(المادة  16من المر رقم  74/75المؤرخ في  12نوفمبر
 1975المتضمن اِعداد مسح الراضي العام وتاسيس السجل
العقاري ،المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،92المؤرخة في 18
نوفمبر  ،)1975ال ك ثر من ذلك هذا العقد اإلداري ل وجود له
بالنسبة للغير إل من تاريخ إشهاره في مجموعة البطاقات
العقارية على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا
(المادة  92من القانون رقم  11/17المؤرخ في  27ديسمبر
 2017المتضمن قانون المالية لسنة  2017التي عدلت المادة
 15من المر رقم  74/75المؤرخ في  12نوفمبر 1975
المتضمن اعداد مسح الراضي العام وتاسيس السجل
العقاري ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية ،العدد  ،76المؤرخة في  28ديسمبر .)2017
وفي حال ما إذا كان هذا العقد يتضمن اِقتناء ارضية موجهة
إلنجاز برنامج سكني مستفيد من دعم الدولة لسيما السكن
الجتماعي التساهمي الذي تحول إلى صيغة السكن الترقوي
المدعم خلل سنة  ،2010وكذلك السكن في إطار البيع
باإليجار ،فهو عقد معفى من رسم اإلشهار العقاري(المادة 22

بالموازاة فقد رخص المشرع الجزائري ضمن احكام
القانون رقم  16/11المؤرخ في  2011/12/28المتضمن
قانون الماليةلسنة ،2012لقابضي املك الدولة منح جدول
زمني لتسديد بالتقسيط سعر التنازل عن الراضي التابعة
لملك الدولة والموجهة إلقامة برامج سكنات مدعمة من
الدولة والممنوحة لمرقيين عموميين او خواص يعبرون عن
حاجتهم ،وفي كل الحوال ينبغي تسديد سعر التنازل كليا
قبل تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منها (المادة 59
من القانون رقم  16/11المؤرخ في  2011/12/28المتضمن
قانون المالية لسنة  ،2012الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،72المؤرخة في 29
ديسمبر  .)2011تجسيدا لهذه التدابير التحفيزية وضعت
المديرية العامة للملك الوطنية جدول وطنيا يتعلق بالدفع
بالتقسيط لفائدة المرقين العقاريين العموميين ،او الخواص،
الذين ينجزون برامج سكنية مدعمة متى عبروا عن رغبتهم في
ا ِلستفادة من هذه التدابير ،بحيث يتعين على المرقي العقاري
المستفيد وقبل اعداد عقد الملكية دفع %10من سعر التنازل
بعد تطبيق التخفيض في سعر الرضية ثم دفع المبلغ المتبقي
على خمسة اقساط ،الول بعد انتهاء مدة التاجيل المحددة
باثنتي عشر شهرا من تاريخ دفع الحصة الولية في حين
القساط الخرى تدفع كل ستة اشهر ،ومتى ابدى المرقي
العقاري رغبته في الدفع الكلي للرصيد المتبقي فإن مصالح
املك الدولة المختصة إقليميا ملزمة بإنهاء حالة الدفع
بالتقسيط وقبول دفع باقي السعر مع تسليم المرقي العقاري
المعني ابراء الدفع (المذكرة رقم  4647الصادرة عن المديرية
العامة للملك الوطنية بتاريخ  12ماي  2013والمتعلقة
بالتنازل عن الراضي التابعة للملك الخاصة للدولة الموجهة
إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع اإلجتماعي والدفع
بالتقسيط) .اما في حال عدم اِحترام المرقي العقاري المشتري
المتحصل على قرار التصريح بالتنازل والصادر عن الوالي
المختص إقليميا لبنود دفتر الشروط ،فإنه وبعد توجيه
إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار با ِلستلم من طرف
المدير الولئي المكلف بالسكن ،وبقاء الوضع على حاله،
يقوم مدير املك الدولة للولية المختص إقليميا برفع دعوى
قضائية بطلب من مدير الولية المكلف بالسكن ،تهدف هذه

من القانون رقم  21/04المؤرخ في  29ديسمبر  2004والذي
يتضمن قانون المالية لسنة  ،2005الجريدة الرسمية للجمهورية
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للدولة في بعض الوليات الكبرى من الوطن إضافة إلى بطء
عملية توفير السندات المثبتة لملكية الدولة للعقارات الموجهة
لنشاط الترقية العقارية على العموم بسبب عدم جرد الذمة
العقارية للدولة بشكل تام (بن دمحم ،2012 ،صفحة .)16
زيادة على ذلك ،فقد اعترض جمع كبير من المرقين
العقاريين حول طريقة تقييم القطع الرضية موضوع التنازل،
وذلك بطلبهم استبعاد من عملية التنازل ما تتضمنه القطع
من مساحات خضراء ومداخل ،مواقف السيارات وخاصة
الطرق ،وبموجب التعليمة رقم  3411الصادرة عن المديرية
العامة للملك الوطنية المؤرخة في  16افريل  ،2008فقد تم
التصريح بان الستثناء ينحصر فقط على محطات توليد
الكهرباء ،خزانات المياه ،المدارس ،الحدائق العامة ،اما
الجزاء الخرى ،حتى وإن كانت غير قابلة للتعمير
كالمساحات الخضراء ،فل يمكن ان تكون مستثناة لنها
ستشكل مستقبل الجزاء المشتركة من الصنف الثاني والمعبر
عنها بنسبة 1000ضمن الجدول الوصفي للتقسيم ،اما الطرق
العمومية فإذا كانت الرضية محل التنازل تندرج ضمن
مخطط شغل الراضي ،فيجب تحديد مساحة التنازل ،وفي
حالة وجود مخطط شغل الراضي مصادق عليه فهنا تستثنى
مباشرة كونها محددة ضمن المخطط ،وهذا اإلشكال ل يمكن
إثارته في حالة السكنات الريفية كون ان الحصص المجزاة يتم
التنازل عنها حصة بحصة .كما كشفت المديرية العامة
للملك الوطنية بموجب التعليمة رقم  1611المؤرخة في 18
فيفري  ،2013عن عدم احتساب اثناء التقييم القبية غير
المهياة والتي ل تتوفر على مداخل مستقلة ،والتي تستلزم
عملية بيعها ان تكون مرافقة للمحلت ،لن إنشاءها كان
لسباب تقنية تتعلق بطبيعة التربة وتضاريس الرضية
(عمور ،2017 ،صفحة  171و  ،)172وبموجب المذكرة رقم
 4647الصادرة في  12ماي  2013المتعلقة بالتنازل عن
الراضي التابعة للملك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز
مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الجتماعي والدفع
بالتقسيط ،تم اإلقرار بانه إذا تضمن المشروع السكني المدعم
محلت اخرى ذات طابع تجاري ،مهني او حرفي فإن مساحة
الرض التي تعود نسبيا لهذه المحلت يجب ان تستبعد من
التخفيض المقرر على سعر الرضية محل التنازل لفائدة المرقي
العقاري.

الدعوى القضائية إلى اسقاط الحقوق العينية العقارية عن
المرقي العقاري المخل بالتزاماته(المادة  08من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  25افريل  2018المعدل والمتمم للقرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط
وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة
وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف
الدولة)،وحلول صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في الترقية

العقارية محل المرقي المخل بالتزاماته ،طبقا لحكام المرسوم
التنفيذي رقم  181/14المؤرخ في  05جوان  2014الذي
يحدد شروط حلول صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في
الترقية العقارية محل مقتني الملك العقارية المغطاة بضمان
الترقية العقارية ،وكيفيات ذلك (الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،37المؤرخة في 19
جوان ،)2014وللمرقي العقاري الحق في ان يطلب بالمقابل
تعويضا عن الفسخ يحدد كما ياتي:
 -01في حال ما إذا تم الفسخ قبل انطلق الشغال،
فيكون التعويض مساويا لثمن البيع ،مع اقتطاع نسبة ،10%
كاضرار وفوائد جزافية.
 -02إذا تم الفسخ بعد البدء في الشغال ،فإن
التعويض المذكور اعله ،يضاف إليه مبلغ يساوي القيمة
المضافة للعقار ،المحددة من طرف مصالح إدارة املك
الدولة ،والناتجة عن الشغال المنجزة بانتظام ،دون ان يفوق
هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة.
إن الية التنازل المقررة بمقتضى احكام القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد شروط
وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة للدولة
وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،
المعدل والمتمم ،تتم على اساس تحديد القيمة التجارية لهذه
العقارات ،بناء على عملية التقييم الذي تنجزه إدارة املك
الدولة المختصة من خلل استخراج معاملت ونسب
حسابية ،غير انه بسبب وجود نقص في التكوين والتاهيل
لدى العوان المكلفين بإجراء التقييم العقاري فإنهم يعتمدون
تلقائيا على المعاملت والنسب الواردة كامثلة في ملحقات
التعليمات التوضيحية الصادرة عن المديرية العامة للملك
الوطنية مما يترتب عنه تقديم نتائج غير صحيحة وغير واقعية.
كما ان تطبيق الية التنازل في مجال نشاط الترقية العقارية
المدعمة يصطدم بمشكل ندرة العقار المملوك ملكية خاصة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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أ
اول  -صيغة السكن الترقوي العمومي :استنادا
لحكام المادة  13من القانون رقم 04/11المحدد للقواعد
التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،تم إصدار المرسوم
التنفيذي رقم  203/14المؤرخ في  15جويلية  2014الذي
يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي ،المعدل
والمتمم (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،44المؤرخة في  27جويلية  ،)2014حيث
يعتبر هذا السكن مشروعا عقاريا ذو صالح عام يستفيد من
إعانة الدولة ويندرج ضمن طائ فة السكن الجماعي ،مخصص
لكل من ل يملك او لم يسبق له ان ملك هو او زوجه ملكية
تامة ،عقارا ذا استعمال سكني او قطعة ارض صالحة للبناء
إضافة إلى انه لم يستفد هو او زوجه من مساعدة مالية مقدمة
من طرف الدولة لبناء سكن او شرائه(المادة  08من المرسوم
التنفيذي رقم  203/14المؤرخ في  15جويلية  2014الذي
يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي) ،ويفوق
دخله ست مرات ويقل عن ثلثين مرة الدخل الوطني الدنى
المضمون او يساويه ،كما يمكن كذلك للمواطنين الجزائريين
المقيمين بالخارج ،المسجلين بصفة ق ان ون ي ة ل دى الممثليات
ال دبل وم اسي ة وال ق نصل ي ة الجزائرية ،ال ذي ن ت ف وق مداخيلهم
ث لثين مرة الدخل الوطني الدنى المضمون طلب الحصول
على سكن في إطار هذه الصيغة ،وحتى الذين تقل مداخيلهم
ع ن ست مرات الدخل الوطني الدنى المضمون ،بشرط ان
يك فلهم ماليا شخص له صفة قرابة من الدرجة الولى ،وإن
تعذر ذلك ،فمن الدرجة الثانية او الثالثة طبقا للحكام
التشريعية المعمول بها (المادتين  02و  03من المرسوم
التنفيذي رق م  311/18المؤرخ في  15ديسمبر  2018المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 203/14المؤرخ في 15
جويلية  2003الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن
الترقوي العمومي ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،74المؤرخة في  12ديسمبر
 ،)2018وتجدر اإلشارة إلى ان المستفيدين من هذا السكن
مطالبون بالخضوع لقواعد الملكية العقارية المشتركة تبعا
لحكام المرسوم التنفيذي رقم  99/14الذي يحدد نموذج
الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.

المطلب الثاني :الصيغ السكنية المدعمة ذات
آ
الطابع الجماعي المعنية بالية التنازل في منح الوعاء
العقاري غير المبني
تعنى الصيغ السكنية المدعمة ذات الطابع الجماعي
بالية التنازل في منح الوعاء العقاري غير المبني بغرض اِنجازها
من طرف المرقي العقاري ،والمقرر بموجب مقتضيات القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي ،2011المعدل
والمتمم ،ووفق اشتراطات معينة،علما ان هذا التنازل يتم
بعد إتمام إنجاز السكنات المعنية به واثبات ذلك اإلنجاز،
حيث تمتاز هذه السكنات الجماعية ،او بالحرى البنايات
ذات الطابع الجماعي (سعيدي و اخرون )2012 ،بانها على
العموم عبارة عن عمارات تضم عدة شقق كاجزاء خاصة إلى
جانب الجزاء المشتركة كالسللم والحيطان الساسية للبناء
وغيرها (سعيدي و اخرون.)2012 ،يخضع المستفيدون من
السكن المدعم ذو الطابع الجماعي المعني بالية التنازل في
منح الوعاء العقاري غير المبني عند شغلها إما لقواعد الملكية
المشتركة المنظمة بموجب احكام المرسوم التنفيذي رقم
 99/14المؤرخ في  04مارس  2014الذي يحدد نموذج
الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية (الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد
 ،14المؤرخة في  16مارس ،)2014او إلى عقد اإليجار
المنظم بمقتضى احكام المرسوم التنفيذي رقم 142/08
المؤرخ في  11ماي  2008الذي يحدد قواعد منح السكن
العمومي اإليجاري (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،24المؤرخة في  11ماي
 .)2008من خلل هذا المطلب سنتناول مختلف الصيغ
السكنية المدعمة ذات الطابع الجماعي والمعنية بالية التنازل
في منح الوعاء العقاري غير المبني لفائدة المرقي العقاري.
أ
الفرع الول :صيغة السكن الترقوي المستفيدة من
دعم الدولة
تعنى صيغة السكن الترقوي المستفيدة من دعم
الدولة بالية التنازل عن الوعاء العقاري غير المبني لفائدة
المرقي العقاري ،حيث تشتمل هذه الصيغة على صنفين
اثنين ،الول يطلق عليه تسمية صيغة الترقوي العمومي ،اما
الثاني فيتمثل في صيغة السكن الترقوي المدعم.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي ،وبغرض
حماية المقتنين طالبي هذه الصيغة فقد الزم المشرع الجزائري
المرقي العقاري صاحب المشروع الترقوي العمومي انتهاج
تقنية البيع بعد إتمام اإلنجاز لفائدة المقتنين المك تتبين في
هذه الصيغة ،وذلك من خلل عقد رسمي ،محرر من طرف
موثق يحول بموجبه المرقي العقاري الملكية التامة والكاملة
للعقار المبني موضوع الصفقة لفائدة المقتني مقابل تسديده
السعر المتفق عليه ،ودون سواها من تقنيات البيع
المنصوص عليها ضمن احكام القانون رقم 04/11المحدد
للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،كعقد حفظ الحق
او عقد البيع على التصاميم ،مما يعني حرص المشرع على
ضمان إتمام اِنجاز هذه السكنات واِثبات ذلك اإلنجاز من
طرف المرقي العقاري ،وبالتالي تسوية وضعية الرضية التي تم
إنجاز المشروع فوقها ،ليتمكن المرقي عند البيع من نقل
ملكية البناية والرضية في ان واحد لفائدة الملك المقتنين.
تعنى هذه الصيغة بإعانة غير مباشرة من طرف الدولة من
حيث التخفيض في قيمة او سعر الراضي التابعة للملك
الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز السكنات المتعلقة بهذه
الصيغة إلى جانب المحلت المخصصة حصريا ل ِلستعمال
كمواقف للسيارات والمنجزة تحت الرضية،حيث ان نسب
التخفيض تم تحديدها وفق مقتضيات احكام المادة  13من
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011الذي يحدد
شروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة للملك الخاصة
للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف
الدولة ،المعدلة والمتممة ،بموجب كل من مقتضيات المادة
 03من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25اوت ،2015
وكذلك بمقتضى احكام المادة  07من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  25افريل  ،2018وذلك وفق ما يلي:
*وليات الجزائر ،وهران ،عنابة وقسنطينة.%60
*مقرات دوائر الوليات الشمالية  ،%70اما فيما
يخص البلديات الخرى في الوليات الشمالية فنسبة التخفيض
تصل إلى .%75
*مقرات دوائر وليات الهضاب العليا  % 80اما فيما
يخص البلديات الخرى في وليات الهضاب العليا فنسبة
التخفيض تصل إلى .%85
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*مقرات دوائر الوليات الجنوبية % 90 :وفيما يخص
البلديات الخرى في الوليات الجنوبية ،تبلغ نسبة التخفيض
.%95
ثانيا-صيغة السكن الترقوي المدعم :يعتبر السكن
الترقوي المدعم كل سكن جديد جماعي او فردي في شكل
مجمع ،ينجزه المرقي العقاري المعتمد ،وهو سكن موجه
للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي
تمنحها الدولة لطالبي هذا السكن (المادة 2من المرسوم
التنفيذي رقم 06/18المؤرخ في  20جانفي  ،2018يحدد
مستويات المساعدة الممنوحة من الدولة لقتناء سكن جماعي
او بناء سكن ريفي او سكن فردي منجز في شكل مجمع في
مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل
طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منحها ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد ،02
المؤرخة في  21جانفي  ،)2018ويتم بيعه عن طريق تقنية
عقد البيع على التصاميم دون سواها من تقنيات البيع الخرى
المعترف بها ضمن احكام القانون رقم 04/11الذي يحدد
القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .يلزم المشرع
الجزائري المرقي العقاري بإنجاز السكن الترقوي المدعم طبقا
لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين
الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية ،وتطبيقا لذلك تم إصدار
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي  2011المحدد
للخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن
الترقوي المدعم ،والذي الغي بموجب القرار المؤرخ في
30جانفي 2018المحدد للخصائص التقنية المطبقة على إنجاز
السكن الترقوي المدعم (الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،13المؤرخة في 28
فيفري .)2018
وبشان الية التنازل المنتهجة في هذه الصيغة فإنه قد
تم اإلقرار وبموجبتعليمة وزارية مشتركة رقم  01بين وزير
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن
والعمران والمدينة مؤرخة في  05فيفري  2018متعلقة
بكيفيات تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمة بان
التخفيض يتراوح من  %80إلى  % 95حسب المنطقة من
سعر التنازل عن الراضي التابعة للملك الخاصة للدولة
(تعليمة وزارية مشتركة رقم  01مؤرخة في  05فيفري 2018
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صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية ووزارة السكن والعمران والمدينة متعلقة بكيفيات
تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمة) .وهو ما يعني بان
هذه التعليمة في تحديدها لنسب تخفيض سعر التنازل عن
الرضيات التابعة للملك الخاصة للدولة التي ينجز فوقها
مشروع صيغة السكن الترقوي المدعم تستند لحكام المادة
 03من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25اوت
،2015التي تتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 2011في المادة  13منه والتي بدورها عدلت وتممت بموجب
احكام المادة  07من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18
افريل  ،2018وبالتالي فإن التخفيض على القيمة التجارية
للراضي المعنية بهذه الصيغة بالنسبة لوليات الجزائر،
وهران ،عنابة وقسنطينة هو  ،% 80وبالنسبة للبلديات
التابعة لوليات الهضاب العليا والجنوب فتبلغ نسبة  % 95اما
بالنسبة للوليات الخرى فتصل .%90

للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد،25
المؤرخة في  29ماي  ،)1991على ان یستاجر المستفید
المسكن مقابل اجرة محددة ولمدة زمنية محددة ،ویتملك
المستفيد المستاجر العین المؤجرة بعد دفعه لجميع اقساط
اإليجار المقابلة لثمن المسكن خلل المدة المتفق عليها
(زايدي ،2016 ،صفحة .)93تحظى المساكن الجماعية
المنجزة في إطار هذه الصيغة بدعم مالي إما من ميزانية الدولة
او الجماعات المحلية او بواسطة تمويل بنكي او تمويلت
اخرى وفقا لمعايير يتم اعتمادها تتعلق بالمساحة والرفاهية،
حيث يقوم وزير السكن بتحديد موقعها وعددها انطلقا مما تم
تخصيصه من اراضي بغية إنجاز المشاريع العقارية وبالتشاور
مع الهيئة الحائزة على الموال فيما يخص البرامج المنجزة
بمصادر بنكية او بتمويلت اخرى ،ويتم تحديد ثمن المسكن
في إطار هذه الصيغة على اساس الكلفة النهائية لنجازه ،بما
تتضمنه من نفقات شراء الرض ،وكذلك مصاريف التسيير
التقني واإلداري المتعلق بالملكية المشتركة التي تحتسب على
المدة التي تسبق نقل الملكية.
وفي سياق الحديث عن نفقات شراء الرضية التي انجز
فوق ارضيتها السكنات المتعلقة بهذه الصيغة ،فإن المشرع
الجزائري اقر بانه يمنح تخفيض على القيمة التجارية على
الرضية كما هي محددة من طرف مصالح املك الدولة،
بالنسبة لمساحة الرض المخصصة نسبيا لمثل هذه السكنات
والمحلت المخصصة حصريا كمواقف للسيارات تنجز في
الطوابق تحت الرضية،ونسب التخفيض بالنسبة لبرنامج
 65000مسكن موجه للبيع باإليجار الذي بادر به الصندوق
الوطني للتوفير والحتياط وكذلك برامج السكنات الموجهة
للبيع باإليجار فنسبة التخفيض تصل إلى ( %100المادة 03
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  25اوت  2015المتممة
للمادة  13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14ماي
 2011الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع ارضية
تابعة للملك الخاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات
المدعمة من طرف الدولة).

الفرع الثاني :صيغة البيع با إليجار
يعتبر البيع باإليجار صيغة سكنية تسمح بالحصول
على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة
اإليجار المحددة في إطار عقد مك توب ،ويستفيد من هذه
الصيغة كل مواطن ل يملك او لم يسبق له ان تملك عقارا ذا
استعمال سكني ملكية تامة ،ولم يستفد كذلك من مساعدة
مالية مقدمة من طرف الدولة لبناء مسكن او لشرائه وال
يتجاوز مستوى مداخيله خمس مرات الجر الوطني الدنى
المضمون (المرسوم التنفيذي رقم  105/01المؤرخ في 23
افريل  2001الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة
باموال عمومية في إطار البيع باإليجار و كيفيات ذلك،
المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 35/03
المؤرخ في  13جانفي  ،2003الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،25المؤرخة في 29
افريل  .)2001یتم ابرام عقد البیع باإلیجار من الناحية
العملية بموجب اتفاق طرفین احدهما هو المستفید من
المسكن ،والطرف الخر هو الوكالة الوطنیة لتحسین السكن
وتطویره بوصفها مرقيا عقاريا عاما (المرسوم التنفيذي رقم
 148/91المؤرخ في  12ماي 1991المتضمن احداث وكالة
وطنية للسكن وتطويره ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي
رقم  298/14المؤرخ في  21اك توبر  ،2014الجريدة الرسمية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

الفرع الثالث :صيغة السكن العمومي ا إليجاري
يعد السكن العمومي اإليجاري ذلك السكن الممول
من طرف الدولة او الجماعات المحلية ،موجه فقط للشخاص
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الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفائت الجتماعية
المعوزة والمحرومة التي ل تملك سكنا او تقطن سكنات غير
لئ قة ول تتوفر لدنى شروط النظافة (المادة  02من المرسوم
التنفيذي رقم  142/08المؤرخ في  11ماي  2008الذي يحدد
قواعد منح السكن العمومي اإليجاري) ،ويشرف على إنجاز
هذه الصيغة دواوين الترقية والتسيير العقاري الموجودة على
مستوى التراب الوطني بصفتها مرقيا عقاريا عاما تحترف نشاط
الترقية العقارية.
في الحقيقة ،قبل اإلفراج عن الية التنازل بموجب
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05افريل  2003الذي
يحدد لشروط التنازل عن العقارات المبنية او غير المبنية
التابعة للملك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات
تعمير او بناء ،والملغى بموجب القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  ،2011المعدل والمتمم،ثمة مشاريع
سكنية عديدة تتعلق بهذه الصيغة انجزت فوق اراضي تابعة
للملك الخاصة للدولة بناء على قرار يقضي بتخصيص تلك
الرضية لفائدة المشاريع المتعلقة بهذه الصيغة ،وبعد اإلنجاز
لم يتم التنازل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري،
وبذلك بقيت هذه الراضي بما فيها من مباني مصنفة ضمن
املك الدولة الخاصة وخاضعة للنصوص القانونية المتعلقة
بها ،وهو ما طرح إشكال قانونيا عند قيام اي ديوان للترقية
والتسيير العقاري بالتنازل عن ملكية المسكن للمواطن،
بسبب عدم حيازة الديوان لسند الملكية .ولحل هذا اإلشكال
تدخل المشرع الجزائري بالتنصيص ضمن احكام قانون
المالية لسنة ،1999على انه تنقل مجانا إلى دواوين الترقية
والتسيير العقاري بوصفها مرقيا عقاريا عاما كل الراضي التابعة
للملك الخاصة للدولة والتي إستعملت كوعاء للبناء المنجز
من طرف هذه الدواوين في إطار برامج السكن الجتماعي قبل
18نوفمبر،1990وهو تاريخ صدور القانون رقم 25/90
المتعلق بالتوجيه العقاري ،والتي لم تتم تسويتها عند تاريخ
 31ديسمبر  ،1998كما يتعين على دواوين الترقية التنازل
مجانا عن الملكية لفائدة الملك الشركاء في البنايات المعنية
على المساحات التابعة للبنايات والجزاء المشتركة كما هي
محددة في المشاريع التقنية المتعلقة بإنجاز الحياء،فيما
احيلت مسالة بيان كيفية تنفيذ هذا التدبير القانوني على
التنظيم(المادة  59من القانون رقم  12/98المؤرخ في  31ديسمبر

للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،98المؤرخة
في  31ديسمبر .)1998وتجسيدا لذلك تم إصدار المرسوم

التنفيذي رقم  242/99المؤرخ في  31اك توبر  1999المحدد
لكيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري
الراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990وشروط
إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الجتماعية،
حيث تم اإلقرار بموجب هذا المرسوم بان تحويل ملكية
الوعية العقارية لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري ،يتم
بناءا على اي مستند إداري رسمي ،يثبت استعمال الراضي
المعنية التابعة للدولة قبل هذا التاريخ ،في حين تخصص
الراضي الخرى التابعة للدولة المتوفرة،والموجهة اصل
لستقبال تجهيزات عمومية المدمجة في محيط مخطط التهيئة
بصفة نهائية إلنجاز التجهيزات العمومية (المادتين  03و 04
من المرسوم التنفيذي رقم  242/99المؤرخ في  31اك توبر
 1999المحدد لكيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية
والتسيير العقاري الراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة
 1990وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات
الجتماعية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،76المؤرخة في  31اك توبر
.)1999
خاتمة
يعد التنازل عن الملك العقارية التابعة للملك
الخاصة للدولة الية تبناها المشرع الجزائري في إطار التاسيس
ل ليات قانونية من شانها تحفيز نشاط الترقية العقارية
المدعمة ،بغرض توفير السكن لشريحة كبيرة من المواطنين
حسب الصيغة السكنية التي يمكنهم ا ِل ك تتاب فيها ،خاصة
وان واقع عملية الحصول على العقار من طرف المرقي العقاري
تتسم بالصعوبة نتيجة ارتفاع سعره بسبب الندرة والمضاربة
العقارية مما ينعكس سلبا على سعر الوحدة السكنية.
يع ّد التنازل الية قانونية تك تسي طابعا خاصا تلجا إليه
الدولة موضوعه نقل ملكية املك عقارية غير مبنية تملكها
ملكية خاصة إلى المرقي العقاري ،بمناسبة إنجازه لمشروع
سكني جماعي مستفيد من دعم الدولة ،بناء على دفتر شروط
وبمقابل محدد قانونا ،وفي بعض الحالت يتم نقل ملكية هذه
العقارات غير المبنية مجانا ،كما هو الحال في صيغة السكن
العمومي اإليجاري وكذلك صيغة البيع باإليجار ،حيث تصل

 1998المتضمن قانون المالية لسنة  ،1999الجريدة الرسمية
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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نسبة التخفيض في سعر الرضية محل إنجاز المشروع السكني
الجماعي إلى  ،%100كما ل ينبغي ان نعتبر ان التنازل يتم
بشكل الي بمجرد اختيار المرقي العقاري متى قدم ضمانات
كافية إلنجاز المشروع العقاري في احسن الظروف فيما يتعلق
بالنوعية ،الجل ومواءمة قدرة المرقي العقاري مع حجم
المشروع ،بل هو حسب مستجدات القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في  14ماي  ،2011المعدل والمتمم ،تنازل معلق
على شرط اإلنجاز واثبات هذا اإلنجاز يتم بتقديم المرقي
العقاري المعني للمدير الولئي المكلف بالسكن ملف تنفيذ
هذا المشروع ،مصحوبا بالراي التقني للمصالح الولئية
المكلفة بالعمران ،وكذلك تاشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء
وذلك خلل اجل يتناسب واهمية المشروع تحدده اللجنة
التقنية ،شريطة ال يتجاوز مدة خمسة اشهر ،او اللجوء إلى
الفسخ القضائي بعد اعذار المرقي العقاري في حال إخلله
ِبالتزاماته ،وحلول صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في
الترقية العقارية محل المرقي المخل ِبالتزاماته طبقا لحكام
المرسوم التنفيذي رقم 181/14المحدد لشروط حلول
صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في الترقية العقارية محل
مقتني الملك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية،
وهذه المسائل المتداركة من طرف المشرع الجزائري والمتعلقة
بشرط اإلنجاز واللجوء إلى الفسخ القضائي كانت قد شكلت
ثغرات قانونية في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05
افريل  2003الملغى باحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في  14ماي  ،2011المعدل والمتمم ،وبذلك فإنه من شان
هذه ال لية ان تساهم في تنوع العرض السكني المدعم من
طرف الدولة ،من حيث الكم والتحكم في سعر الوحدات
السكنية ،إضافة إلى ضمان تحقيق ا ِل ئ تمان العقاري ،لكون
ان سند ملكية ارضية البناية ثابت وقانوني ،محرر من طرف
مصالح املك الدولة المختصة إقليميا بصفتها موثقة الدولة،
ينتقل بموجبه حق ملكية الوعاء العقاري من الدولة إلى
المرقي العقاري ،فالملك الشركاء في البنايات ذات الطابع
الجماعي ،عند تسديد السعر النهائي لثمن المساكن في عقود
رسمية محررة من طرف السادة الموثقين وفق التشريع
الساري ،وهو ما يتوافق واشتراطات احكام المادة  40من
القانون رقم  04/11الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط
الترقية العقارية ،والتي تلزم المرقي العقاري بضرورة ان يكون
اقتناء الوعية العقارية غير المبنية والمخصصة للبناء موضوع
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

عقد بيع ،يتم اعداده قانونا في الشكل الرسمي ،وطبقا
للحكام التشريعية السارية المفعول وكذلك احكام القانون
رقم  04/11المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية
العقارية ،غير ان تطبيق هذه ال لية تعترضها عدة معوقات
ينبغي تداركها ومن اهمها:
 تطبيق الية التنازل في مجال نشاط الترقية العقاريةالمدعمة يصطدم بمشكل ندرة العقار المملوك ملكية خاصة
للدولة في بعض الوليات الكرى من الوطن.
 البطء الشديد في توفير السندات المثبتة لملكيةالدولة للعقارات الموجهة لنشاط الترقية العقارية على العموم
بسبب عدم جرد الذمة العقارية للدولة بشكل تام.
 صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للراضي المستوعبةلمشاريع الترقية العقارية بسبب التاخر في إعداد المسح العام
للراضي وعدم تحيين سجلت املك الدولة نتيجة استمرار
العتماد على المخططات التي افرزها تطبيق قانون اعيان
املك الدولة الصادر في  22افريل  1863المتضمن تحديد
ملكيات العراش الفردية والمشاعة في الجزائر إبان الحتلل
الفرنسي لها ،والتي لم تعد تعكس الوضعية القانونية الحقيقية
لهذه الراضي .وبالتالي فإن عدم النتهاء من عملية مسح
الراضي من شانها التاثير سلبا على معدل تطبيق هذه ال لية.
 غالبية السعار المتعلقة بتقييم الرضية المتنازلعنها لفائدة المرقي العقاري والتي تاخذ بها إدارة املك الدولة
بعيدة عن الواقع ،فهي اسعار تم وصفها بانها اسعار إدارية،
باإلضافة إلى نقص التكوين والتاهيل لدى العوان المكلفين
بإجراء التقييم العقاري ،مما يجعلهم يعتمدون تلقائيا على
المعاملت والنسب الواردة كامثلة في ملحقات التعليمات
التوضيحية الصادرة عن المديرية العامة للملك الوطنية،
وهو ما يترتب عنه تقديم نتائج غير واقعية.
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قائمة المراجع
 الك تب باللغة العربيةر
ز
 -01السنهوري ،عبد الر اق احمد ،1998 ،الوسيط في شرح القانون المدني"حق الملكية" ،منشو ات الحلبي الحقوقية ،لبنان.
 -02المغازي ،السيد علي ،1949 ،ملكية طبقات المنازل في القانون الفرنسي وفي القانون المصري (الملغى والجديد) ،دار الفكر العربي ،مصر.
 -03الوكاري ،دمحم ،2008 ،الملكية المشتركة للعقارات المبنية(دراسة مقارنة بين القانونين المغربي والفرنسي) ،دار القلم للطباعة والنشر
والتوزيع ،المغرب.
 -04سلطاني ،عبد العظيم ،2010 ،تسيير وإدارة الملك الوطنية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر .
 المقالت العلمية -01بخوش ،إلهام"،2017 ،المرقي العقاري في التشريع الجزائري" ،مجلة العلوم الجتماعية واإلنسانية ،المجلد  ،02العدد (.)08
 -02بن دمحم ،دمحم"،2012 ،دور إدارة املك الدولة في الترقية العقارية (قراءة في القرارات التنظيمية المستحدثة)" ،ضمن ك تاب :المؤتمر
الوطني حول الترقية العقارية"الواقع والفاق" المنظم يومي  27و 28فيفري  2012بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة.
 -03بوستة ،إيمان"،2013 ،دعم الدولة غير المباشر لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الجتماعي" ،مجلة الحقوق والحريات ،المجلد ،01
العدد(. )01
 -04بوعتبة ،فوزية"،2015 ،الضوابط القانونية لممارسة مهنة المرقي العقاري الخاص في ظل التشريع الجزائري على ضوء احدث التعديلت"،
مجلة المعيار في الداب والعلوم اإلنسانية والجتماعية والثقافية ،المجلد  ،06العدد (.)02
 -05زايدي ،حميد"،2016 ،عقد البیع باإليجار في القانون الجزائري (دراسة نقدية)" ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،المجلد ،02
العدد (.)02
 -06زروق ،يوسف"،2017 ،الضمانات القانونية والستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص في الجزائر" ،مجلة الحقوق والعلوم
السياسية ،المجلد  ،04العدد (.)02
 -07سعيداني -لوناسي ،جججيقة"،2012 ،المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري  ."04/11مداخلة القيت بمناسبة انعقاد الملتقى
الوطني حول الترقية العقارية -الواقع والفاق -يومي  27و 28فيفري  2012بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة.
 -08طيب ،عائشة"، 2011 ،صندوق الضمان والك فالة المتبادلة للترقية العقارية كضمان خاص في الترقية العقارية" ،المجلة الجزائرية للعلوم
القانونية والقتصادية والسياسية ،المجلد  ،48العدد (.)04
 -09عمور ،دمحم"،2017 ،اإلطار القانوني لمنح العقار الموجه لنشاط الترقية العقارية بالجزائر" ،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
المجلد  ،05العدد (.)09
 -09مغداد ،خالد"،2016 ،التنازل عن الملك العقارية التابعة للدولة ذات الطابع السكني -التجاري -المهني والحرفي" ،مجلة تاريخ العلوم،
المجلد  ،03العدد (.)05
 -10نقاز ،سيداحمد"،دور مشكل ونوعیة السكن في ظهور السلوك اإلجرامي" ،مداخلة القيت بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الول حول
"ازمة قطاع السكن في الدول العربية -واقع وافاق "-يومي  23و 24ماي  2012بكلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة الدك تور
يحي فارس بالمدية( ،مداخلة غير منشورة).
 الرسائل الجامعية رسائل الماجستير -01اودمحم ،حياة"،2015/2014 ،النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.
 -02بن عيسى ،دمحم"،2017/2016 ،المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الحميد اِ بن باديس ،مستغانم ،الجزائر.
 -03ك تو ،لمية"،2014/2013 ،عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم  04/11المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية"( ،رسالة ماجستير
غير منشورة) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.
أ
 اطروحات الدك توراه -01عياشي ،شعبان"،2012/2011 ،عقد بيع العقار بناءا على التصاميم (دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي)"( ،اطروحة دك توراه
دولة غير منشورة) ،كلية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.
العقاري
في التشريع الجزائري"( ،اطروحة دك توراه علوم غير منشورة)،
 -02نوي ،عقيلة"،2018/2017 ،التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي
كلية الحقوق ،جامعة ادمحم بوقرة ،بومرداس ،الجزائر.
 -03مسكر ،سهام"،2016/2015 ،التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية"( ،اطروحة دك توراه غير منشورة) ،كلية
الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.
 -04موسى ،نسيمة"،2015 ،ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية -عقد بيع العقار في طور النجاز( ، "-اطروحة دك توراه غير منشورة) ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر  ،1الجزائر العاصمة ،الجزائر.
 المذكرات والتعليمات إالدارية -01المذكرة رقم 962الصادرة عن المديرية العامة للملك الوطنية بتاريخ 20فيفري 2001والمتعلقة بالترقية العقارية ذات الطابع الجتماعي
فيما يخص التخفيضات المطبقة على سعر التنازل.
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 -02المذكرة رقم  4647الصادرة عن المديرية العامة للملك الوطنية بتاريخ  12ماي  2013المتعلقة بالتنازل عن الراضي التابعة للملك
الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع اإلجتماعي والدفع بالتقسيط.
 النصوص القانونيةر
 -01المر رقم  58/75المؤ خ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،78المؤرخة في  30سبتمبر .1975
 -02المر رقم  74/75المؤرخ في  12نوفمبر  1975المتضمن اعداد مسح الراضي العام وتاسيس السجل العقاري ،المعدل والمتمم ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،92المؤرخة في 18نوفمبر .1975
ر
 -03القانون رقم  25/90المؤرخ في 18نوفمبر 1990المعدل والمتمم بالمر رقم  26/95المؤ خ في 26سبتمبر 1995المتضمن قانون التوجيه
العقاري ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،49المؤرخة في  18نوفمبر .1990
 -04القانون رقم  30/90المؤرخ في  01ديسمبر  1990المتضمن قانون الملك الوطنية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،52المؤرخة في  02ديسمبر .1990
 -05القانون رقم  12/98المؤرخ في  31ديسمبر  1998والمتضمن قانون المالية لسنة  ،1999الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،98المؤرخة في  31ديسمبر .1998
 -06القانون رقم  21/04المؤرخ في 29ديسمبر 2004والذي يتضمن قانون المالية لسنة  ،2005الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،85المؤرخة في  30ديسمبر .2004
 -07القانون رقم  14/08المؤرخ في  20جويلية  2008المعدل والمتمم للقانون رقم  30/90المؤرخ في  01ديسمبر  1990المتضمن قانون
الملك الوطنية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،44المؤرخة في  03اوت .2008
 -08القانون رقم  04/11المؤرخ في  17فيفري  2011الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،14المؤرخة في  06مارس .2011
 -09القانون رقم  16/11المؤرخ في  28ديسمبر  2011يتضمن قانون المالية لسنة  ،2012الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،72المؤرخة في  29ديسمبر .2011
 -10القانون رقم  11/17المؤرخ في 27ديسمبر  2017يتضمن قانون المالية لسنة ،2017الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،76المؤرخة في 28ديسمبر .2017
 -11المرسوم التنفيذي رقم  148/91المؤرخ في  12ماي  1991المتضمن احداث وكالة وطنية للسكن وتطويره ،المعدل والمتمم بالمرسوم
التنفيذي رقم  298/14المؤرخ في  21اك توبر  ،2014الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،25المؤرخة في  29ماي199 1
 -12المرسوم التنفيذي رقم  406/97المؤرخ في 03نوفمبر 1997يتضمن احداث صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في الترقية العقارية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،73المؤرخة في 05نوفمبر .1997
 -13المرسوم التنفيذي رقم  242/99المؤرخ في  31اك توبر  1999المحدد لكيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الراضي التابعة
للدولة المستعملة قبل سنة  1990وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الجتماعية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،76المؤرخة في  31اك توبر .1999
 -14المرسوم التنفيذي رقم  105/01المؤرخ في  23افريل  2001الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة باموال عمومية في إطار البيع باإليجار
وكيفيات ذلك ،المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  35/03المؤرخ في  13جانفي  ،2003الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،25المؤرخة في  29افريل .2001
 -15المرسوم التنفيذي رقم  142/08المؤرخ في  11ماي  2008الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي اإليجاري ،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،24المؤرخة في  11ماي .2008
 -16المرسوم التنفيذي رقم  84/12المؤرخ في 20فيفري 2012الذي يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات
مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،11المؤرخة في 26
فيفري .2012
ر
فيفري
 2012المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد اللتزامات والمسؤوليات المهنية
 -17المرسوم التنفيذي رقم  85/12المؤ خ في20
للمرقي العقاري ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،11المؤرخة في  26فيفري . 2012
 -18المرسوم التنفيذي رقم  427/12المؤرخ في  16ديسمبر  ،2012والذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الملك العمومية والخاصة
التابعة للدولة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،69المؤرخة في  19ديسمبر .2012
 -19المرسوم التنفيذي رقم  96/13المؤرخ في  26فيفري  2013المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  8/12الذي يحدد كيفيات منح العتماد
لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،
العدد  ،13المؤرخة في  06مارس .2013
 -20المرسوم التنفيذي رقم  99/14المؤرخ في  04مارس  2014الذي يحدد نموذج الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،14المؤرخة في  16مارس .2014
 -21المرسوم التنفيذي رقم  180/14المؤرخ في  05جوان 2014يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  406/97المتضمن إحداث صندوق الضمان
والك فالة المتبادلة في الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،37المؤرخة في  19جوان .2014
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 -22المرسوم التنفيذي رقم  181/14مؤرخ في  05جوان  2014يحدد شروط حلول صندوق الضمان والك فالة المتبادلة في الترقية العقارية محل
مقتني الملك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،37
المؤرخة في  19جوان .2014
ر
 -23المرسوم التنفيذي رقم  203/14المؤ خ في  15جويلية  2014الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،44المؤرخة في  27جويلية .2014
ر
 -24المرسوم التنفيذي رقم  06/18المؤرخ في  20جانفي  ،2018يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  235/10المؤ خ في  05اك توبر  2010الذي
يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي او سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة
في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية ،العدد  ،02المؤرخة في  21جانفي .2018
ر
ر
 -25المرسوم التنفيذي رق م  311/18المؤ خ في  15ديسمبر  ،2018يعدل ويتمم المرسوم التنف ي ذي رقم  203/14المؤ خ في  15جويلية 2003
الذي يح دد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد  ،74المؤرخة في 12
ديسمبر .2018
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الملخص
أ
أ
أ
ّ  وحقق النص،شهدت الساحة الدبية في فترة الستينيات ميالد اقالم نسوية جديدة
 وحمل معه قضايا المراة،النسوي قفزة نوعية
أ
ّ  حيث،وحقوقها في المساواة والختالف إلى الواجهة
 تعتبر غادة السمان.جسدت هذه المتون ذلك الصراع القائم بين الذكورة والنوثة
ّ من أالديبات اللواتي حققن هذا
التميز حيث حملتنا نصوصها اإلبداعية على نوع من التجديد على مستوى المضامين وكشفت عن صور
أ
أ
 وكشفت عن العالقة الحقيقية للمراة بالرجل كسلطة فوقية رادعة كما تصدت هذه الك تابات لهذا،التهميش واإلقصاء المفروض على النثى
أ
آ
أ
 ما:  من خالل طرح هذه السئلة، التهميش مع كسر هذه النمطية المفترضة وإعطاء صورة مغايرة عن المراة في عالقتها بالخر الذكوري
ّ آ
آ
أ آ
 بالنسبة/ اخر/  لماذا يصبح الب،.  العربي والغربي من وجهة نظر نسوية/الرجل/القاصة الخر الذكوري
 كيف ّقدمت لنا،مفهوم الخر؟
أ أ
أ
واحدثت طفرة في السرد،  وكل ذلك يتم اإلجابة عنه للوقوف على حقيقة الك تابة النسوية التي حملت صيغا جديدة،لالنا النثوي ؟
أ
أ
أ
 واعطتنا بدورها نصوصا ذات جمالية فائ قة عبرت من خاللها عن رؤيتها الصريحة فيما يخص بنات،العربي واعطت للمراة مساحة للبوح
.جنسها من قضايا تمس وضعهن في ظل احتكار ذكوري للسرد
آ
. القصة، الرجل الغربي، الرجل العربي، الخر الذكوري، غادة:الكلمات المفاتيح
Résumé
La scène littéraire des années 1960 a vu naître de nouveaux stylos féministes et le texte féministe a fait un saut
qualitatif, faisant ressortir les problèmes des femmes et leur droit à l'égalité et à la différence, car ce contenu incarnait
le conflit entre masculinité et féminité. Ghada Al-Samman est l'un des écrivains qui ont obtenu cette distinction. Une
image différente de la femme dans son rapport au masculin, En posant ces questions ? Quel est le concept de l’autre ?
Comment l'histoire a-t-elle présenté l'autre homme / homme / arabe et occidental d'un point de vue féministe ? Pourquoi devenir père / autre / pour le moi féminin ? Tout cela répond à la recherche de la vérité sur l'écriture
féministe, qui comportait de nouvelles formules et apportait une percée dans le récit arabe et donnait aux femmes un
espace de révélation, et nous donnait à son tour des textes d'esthétique supérieure à travers lesquels elle exprimait sa
vision franche des questions qui concernaient leur sexe, des questions qui affectaient leur statut en tant que monopole
masculin du récit

Mots-clés : Autre, masculin, ghada, homme arabe, homme occidental
Abstract
In the sixties, the literary scene witnessed the birth of new women writers. The women text achieved a
qualitative leap, bringing to the front the issues of women and their rights of equality and difference, and embodied the
existing conflict between masculinity and femininity. Ghada al-Samman is one of the female writers who achieved this
distinction. Her creative texts brought a kind of innovation at the level of content and revealed the images of
marginalization and exclusion imposed on the female. She also revealed the true relationship between women and men
as a deterrent super power. These writings addressed this marginalization and tried to break this supposed stereotype,
and give a different image of women in relation to the Masculine Other through asking these questions: What is the
definition of the Other? How did the author present to us the Masculine Other: The Arab and occidental man from a
feminine point of view? Why does the father become an Other in relation to the feminine I? All these questions will be
answered in order to unveil the nature of women writing which carried new feature, and radically changed the Arabic
narration. It equally gave the woman a new space for expression. Women literature granted us texts with high esthetic
value through which they expressed their viewpoints concerning issues that touch their situation within an atmosphere
of masculine domination.

Keywords:
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أ
بعضها احيانا ،واختلف هذا المفهوم حسب الحقول
المعرفية التي تداولته.
أ
أ
بدات نواة التاسيس لهذا الفكر بطريقة فلسفية مع
أ
أ
أ
أ
ارسطو الذي يرى ان الشيء ّإما ان يكون "هوهو وإما ان
يكون مخالفا لذلك فهو بالنسبة إلى كينونته هوهو وبالقياس
إلى الغير مخالف له" (شحاتة ،2008 ،صفحة )18وهذه
أ
الرؤية تؤكد ان الذات هي ذات بالنسبة لنفسها في حين
آ
تكون اخر بالنسبة للطرف المغاير والمخالف لها .
أ
ا ّما من الناحية الوجودية يرى جون بول سارتر
آ
 Jean paulsartreالخر عامل ّفعال في تكوين الذات إذ "
آ
أ
يرى ان وعي الذات الوجودي يكون بناء على الطرف الخر،
أ
بل ينطوي على عداء ّ
يدمر إنسانيتين ل ّنه يربط الكينونة
ّ
مستقلة بين لحظتي "ما كان وما
بطريقة جبرية وغير
أ
سياتي" فهذا الوضع يجعل الكينونة ّ
تصرف بطريقة مخجلة
آ
بسبب الخر الذي يمنع حرية الختيار ،لذلك اختتم سارتر
آ
َ
مخرج" بمقولته المشهورة الخرون هم
مسرحيته "ل
الجحيم " (الرويلي و البازعي ،2002 ،صفحة .)22فالذات
أ
آ
ل تدرك وجودها ّإل بفعل الخر وتاثيره السلبي الذي يكون
فعال حاسما في الممارسة التعسفية لنفي الذات ومصادرة
الحرية ويكون بذلك هو الجحيم في ممارساته .
أ آ
اما الخر عند ميشال فوكو Michel Foucaultهو:
أ
"ال ّ
مفكر فيه في الفكر نفسه ،او هو الهامشي الذي
استبعده المركز ،أاو الماضي الذي يقصيه الحاضرّ ،
لكنه
أ
ايضا جوهري بالنسبة لكينونة الخطاب الذي يستبعده،
فنحن ل نعرف الحاضر دون الماضي ول نعرف الذات دون
آ
الخر" (الرويلي والبازعي ،2002 ،صفحة  .)22فيصبح
حسب مفهوم فوكو ذلك المهمش الذي يستبعده المركز من
أ
تفكيره او الماضي الذي يبعده ويزيحه الحاضر ومع ذلك
أ
آ
يبقى هذا الخر ذلك الساس الذي يسهم في تشكيل
الذات.
أ
ويرى جاك لكان  "Jacques Lacanان المرء ل
آ
ّ
بالخر ،فالطفل حين يرى
يتشكل ك فرد دون عالقة تربطه
آ
آ
صورا في المراة فإنه ل يزال يستبدل صورة الخر بنوع من
أ
أالنا ّ
ولكنه تدريجيا يدرك ان الصورة خارجية بالنسبة
أ
للذات ...وتتحول الصورة إلى عالقة لالنا وهذه مرحلة نظام
آ
الرمز ،فيتعدد معنى الخر عنده  ،فقد يدخل طرفا في

ّ
مقدمة
ُتعتبر غادة السمان من الكاتبات العربيات الالتي
كسرن حاجز الصمت وك تبن متنا سرديا مغايرا ،حمل
أ
مفاهيم جديدة عن المراة وقضاياها ،حيث خاضت هذه
المتون في الممنوع والمسكوت عنه ،وامتلكت سلطة
تعريته زيادة على سعيها ّ
الجاد في تغيير الصورة النمطية
أ
للمراة في السرد الذكوري ،وإعطاء صيغ واضحة ل تشوبها
شائبة ،وسعت في هذا السرد لتجسيد العالقة ّ
المتوترة بين
آ
أ أ
النا النثوي والخر الذكوري.
أ
أ
خاضت غادة ّ
السمان في مسالة الذكورة والنوثة ،
أ
آ
وتسجيل موقف من الخر الذكوري لن هذه " الموضوعات
وغيرها ّ
شكلت الصياغات المحورية والمفردات والتيمات
الرئيسة داخل الك تابة النسويةّ ،مما ّ
شكل انتقاله نوعية
من بند الك تابة التقليدية المتعايشة مع ك تابة الرجل ،إلى
نمط جديد يبحث عن فرادته اإلبداعية بعيدا عن منطق
أ
السترجال لغة وفكرا وإنتاجا ادبيا وبعيدا عن الستبدادية
أ
النثوية التي ّاتهمها بها البعض " (كاظم ،2013 ،صفحة
آ
 )4وهذا وفق" بنية لغوية مغايرة لالخر /الذكر ،كونها
تبتغي كينونة ّ
خاصة مبنية على خلفية واعية مسؤولة
إلعطاء الك تابة النسوية معناها اإلنساني المنفتح على قضايا
الحياة المختلفة مقابل الحرص الثقافي الجمعي على احتواء
هذه الك تابة" (كاظم ،2013 ،صفحة .)7
أ
من خال ل القراءة المتانية لقصص الكاتبة تم
أ آ
الوقوف على ثنائيات مختلفة ،من مثل النا والخر هذه
أ
الخيرة التي تجلت بوضوح في هذه المتون وكشفت عن
أ
أ
صراع ازلي بين الذكورة والنوثة ،في محاولة كل طرف شد
حبل القوة ناحيته والنتصار لمفاهيمه ،وهذا ما نخلص إليه
ّ آ
تمثالت الخر
من خالل تحليل بعض القصص للوقوف على
أ
الذكوري؛ الرجل العربي ،والرجل الغربي ،وكذا الب حيث
أ
أ
كانت السلطة البوية في اغلب الحالت حاجزا ومانعا
لرغبات الذات.
آ
 -1مفهوم الخر
آ
أ
ُي ّ
عد مفهوم الخر من اك ثر المفاهيم استعصاء على
البحث منذ الفكر اليوناني إلى اليوم وقد تباينت الرؤى حول
هذا المصطلح ،لتفرز دل لت مختلفة ومتعددة تقارب
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أ
عالقة مع الذات ،و ُي ّ
عد المصطلح اداة للربط بين العالم
آ
الداخلي للشخص وعالمه مع الخرين " (دمحم،2012 ،
أ
صفحة .)4فمن وجهة نظر نفسية يرى لكان ان المرء ل
يحقق وجوده دون عالقة كافية مع آالخر ّ
تمكنه من بناء
أ آ
أ
ذات  ،وهذا ما يتضح من خال ل رؤية النا لالخر في اناها ،
آ
في مرحلة المراة لكن سرعان ما تتضح الرؤية وتتبلور الفكرة
آ
في كون الذات منفصلة عن الخر وتتعدد الرؤى حول تعدد
آ
الخر الذي يكون طرفا في العالقة بين عالمه الداخلي
والمحيط .
آ
ّأ
مما سبق نصل إلى ان مفهوم الخر يتحدد حسب
الذات مما يجعله مختلفا عنها وهو الغير سواء كان الخصم
أ
الذي اصطدم مع الذات وكان معاديا لها ومتمردا عليها او
أ
كان صديقا تعاطف معها وانجذب نحوها " فالفرد يمكن ان
آ
يكون اخر حتى بالنسبة إلى نفسه قبل مدة قصيرة ،ويمكن
أ
آ
أان ّ
يتحول إلى اخر بعد مدة قصيرة ايضا وكل شخص هو
أ
أ
آ
اخر بالنسبة لي شخص على وجه الرض" (سرحان،
 ،2015صفحة  ،)244إنه المختلف في الجنس والنتماء
الفكري والديني والثقافي.
آ
إن قضية "الخر "قضية محورية في الدراسات
أ
الدبية والنقدية العربية ،ولها في السرد العربي مساحة
آ أ أ
كبيرة في كيفية تمثل الذات لالخر لن "الدب هو تعبير
آ
أ
عن المشاعر والفكار والراء اإلنسانية  ،وكل ذلك حصيلة
أ
لتفاعل الديب في مجتمعه من خالل مواقفه وعالقاته ومن
أ
أ
خالل ادبه  ،حين يعكس فهمه للمجتمع او رفضه له ،
أ
فالديب يتخذ لنفسه دائما موقفا ّ
فكريا من مجتمعه"
(اسماعيل ،1976 ،صفحة )42
أ
فهذا الديب يمتلك تجاربه الخاصة التي بلورت
شخصيته وكانت المنبع الذي يغرف منه أافكاره ّ
ويشكل
إبداعاته وهو في الحقيقة ّإنما ّ
يعبر عن نفسه وما يعتريه من
أاحاسيس ،أل ّن ّ
الفن فيض تلقائي من ذاته والتي هي في
آ
أ
الصل حصيلة تفاعل مستمر بين الذات وذوات الخرين.
ظهرت ك تابات غادة ّ
السمان في فترة شهدت انفتاحا
على الثقافة الغربية ،والحركات التحررية النسوية والتي
أ
أ
القت بظاللها على قضايا المراة العربية وغاصت فيما تعانيه
أ
ّ
والتسلط من قبل السرة وكذلك المجتمع بعاداته
من القهر
وتقاليده المكبلة للحرية ،ومن حضن ذلك ولدت هذه
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

الك تابة ّ
معبرة عن ّ
الهم النسوي في محاولة لكشف المستور
أ
وتعرية الممارسات الذكورية وتهميشها للمراة ،وهذا ما
آ
يظهر في المجموعات القصصية من صور متعددة لالخر
أ
الذكوري بصورتيه الغربي والعربي ،ضمن صراع النوثة
والذكورة من زاوية نظر نسوية .ف " في تاريخ الفكر ،كما في
آ
العلوم اإلنسانية ،احتلت موضوعات الخر وما تزال مكانة
أ
بارزة نظرا لرتباطها الجدلي بموضوعات اساسية مالزمة :
آ
أ
النا  /الذات  -الهوية  ...فيصير الخر بالمفرد والجمع الذي
أ
نعيش معه تجارب كالقرابة والصداقة والجوار ،او
كالمنافسة والخصومة والعداء  ...و هذه التجارب وسواها
تحدد ّ
بتنوعها واختالفها طبيعة العالقات ودرجتها ّإما على
أ
صعيد الوعي او في حقل السلوك والفعل " (حميش،
 ،2003صفحة ،)5فهذه الثنائيات تعطي صورة واضحة عن
أ
أ
الصراع البدي القائم على مبدا الختالف.
آ
ُتبدي الذات موقفها من الخر الرجل الغربي في
مراحل اك تشاف آالخر وثقافته ؛" مرحلة ّ
التطلع والنبهار،
مرحلة ّ
التودد ّ
والتقرب  ،مرحلة المواجهة والصدام ،مرحلة
آ
رفض الخر والعودة للوطن "(سرحان ،2015 ،صفحة
آ
أ
)239ما ان هذا الصراع لم يقتصر على مواجهة الخر الغربي
فقط ّ
"وإنما ظهرت في ّ
النص مواجهة حضارية بين الذات
آ
والخر الشرقي ،الذي هو جزء منها ومن مجتمعها الذي
تنتمي إليهْ ،
ولكن بينهما اختالفات عديدة في الفكر
والثقافة ؛ مما جعلهما في صدام ومواجهة ،وتمظهرت
آ
مراحل صراع الذات مع الخر الشرقي في :مرحلة قلق
آ
ّ
وتوجس  ،مرحلة ّ
تمرد الذات على الخر الشرقي ،مرحلة
آ
خضوع واستسالم الخر الشرقي للذات" (سرحان،2015 ،
آ
صفحة  .)239فهذه تمثيالت الخر الذكوري وصراع الذات
معه في صوره المختلفة ،الذكوري (الرجل/العربي والغربي،
آ
أ
والب) والتي كشفت عما يخفيه الخر من سلوك
وممارسات.
 -2آالخر الذكوري
 -2ا -الرجل العربي
آ
أ
تنظر النا الغربية إلى الخر العربي بعين عدائية
فيها صداما ثقافيا بين حضارتين مختلفتين عن بعضهما
أ
البعضّ ،
ويتجلى ذلك في قصة " سجل انا لست عربية"
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أ
التي حملت في متنها رغبة النا الغربي في كشف عيوب هذا
العربي القادم إلى مدينة باريس بكل عقده.
آ
أ أ
أ
تبدا عالقة النا النثوي الغربي بالخر العربي عالقة
حميمية في البداية ،حينما يتطلع كل طرف إلى مغريات
آ
الخر وتنتهي بالزواج لتك تشف بعدها هذه الشخصية
آ
مساوئ وانتهازية الخر " إنه متناقض ،متسلط  ...لقد
تحول هذا الزواج إلى إهانات وإذلل وضرب يومي لي
أ
أ
وإرغامي على العمل في بيوت اكبر عدد من الناس لعود
ّ
أ
إليه وهو يحشش ويذلني وينشد :سجل انا عربي "
(السمان ،1994 ،صفحة )72
ففي العرف الجتماعي العربي اإلسالمي يقوم الزواج
أ
على بناء اسرة متماسكة هدفها الحفاظ على النسل وعمادها
أ
أ
أ
ال لفة والرحمة  ،غير ان هذه العالقة السامية في الصل
ُبنيت على المصلحة الذاتية الضيقة جدا فظهر صدام كشف
عن طبيعة و صفات العربي ّ
وتصرفاته السيئة التي ّتلقاها
أ
من الموروث  ،حيث وظف سلطته الذكورية لقمع المراة
أ أ
وتحقيرها وتهميشها لجل اغراضه الشخصية الدنيئة،
ويضمر هذا الخطاب استهزاء من هذه الشخصية التي تتغنى
أ
بقصيدة محمود درويش "سجل انا عربي" ،التي توحي
بذلك العربي الذي يحمل كل صفات الرجولة والعزة
أ
والقوامة التي ُت ّ
حمله مسؤولية حماية المراة وصون عفتها
داخل البيت ،ويكون قائما على ّكل متطلباتها.
لقد تملصت الشخصية الذكورية من التكليف
أواصبحت مجرد عالة على أالنثى وعلى المجتمع ،فهو ّ
سلبي
أ
متناقض يدعي الرجولة ويمارس عكسها ويحاول ان يظهر
فحولته بممارسة سلطته " ،إنه يستولي على راتبيّ ،
لكنه
أ
يتقدمني بخطوة حين نمشي معا! يشتمني لنني فرنسية
ويقتل نفسه للبقاء هنا " (السمان ،1994 ،الصفحات -71
.)72
أ
يعكس هذا المقطع الستالب التي تتعرض له المراة
والظلم حينما يتم الستيالء على راتبها وفوق ذلك ُيهينها
أ
لنها فرنسية في الوقت الذي سعى واجتهد للظفر بها ،وظل
يعيش في بيتها ويدعي القوامة حينما يتقدمها في المشي ،
وتقدم لنا الكاتبة إشكالية المفهوم الخاطئ للقوامة الذي
آ
أ
يستند عليه الرجل حين يتقدمها اثناء المشي معا اخذا
بالقشور من معنى القوامة  ،ل بالمضمون فال ينفق عليها ول
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أ
يتولى شؤونها  ،بل ياخذ راتبها ويصرفه في ملذاته ،وهذا ما
يبين ازدواجية وتصرف العربي حينما ل يعمل بما جاء به
أ
هذا المفهوم ويقوم بشتم هذه المراة.
أ
ويظهر العنف والنتقام من اجل تحقيق هذا
المسعى حين تقول " قالت لي بالفرنسيةّ :إنني حامل.
أ
الصافي يضربني ...رفضوا إعطاءه إذنا باإلقامة ل ك ثر من عام
أ
ل ّن الك ثيرين من العرب يتزوجون من فرنسيات بهدف
أ
اإلقامة ل اك ثر .ما زال بال عمل يقضي وقته في إنفاق راتبي
أ
 ...يضربني ثم يثمل ويغني سجل انا عربي " (السمان،
 ،1994صفحة )71
كل ذلك يكشف عن غاية العربي ،فهو يرفض
آ
الخر ويرفض حضارته ،ومع ذلك يسعى جاهدا لإلقامة
أ
عنده بهدف تحسين مستوى المعيشة وليس بناء اسرة
متكاملة متكافئة يحترم فيها هذا العربي زوجته ،وخاصة
أ
حين تمر بظروف صحية من الواجب يكون فيها اقرب إليها
من حبل الوريد ،وليس تعنيفها وظلمها " ّمزق لي بطاقتي
أ
والثاث ّ
ّ
الشخصية الفرنسية وصوري ّ
وخلف
وكسر التلفزيون
أ
أ
الذى  ...عقابا لي ل ّنني شكوت إلى البوليس ضربه لي
أ
ولجات إلى القانون الفرنسي وطلبت إخراجه منها ،
أ
أ
فإيجارها باسمي وانا هنا مواطنة لي حقوق كا ّي ذكر مثله"
(السمان ،1994 ،صفحة .)76
يمارس الذكر سلطته ويحاول إثبات وجوده ،
أ
وحينما يفشل في تطبيق اعرافه وتقاليده في مجتمع
يختلف عن مجتمعه في التقاليد والدين والقانون الوضعي
آ
يقوم بتعنيف الطرف الخر ،وهذا ما يظهر غضبه من هذه
أ
أ
المراة التي اهانت فحولته وطردته من البيت ،بينما يكون
له حق فعل ذلك في مجتمعه  ،وكل ذلك يضمر همجيته
أ
عند فشله في بلد يساوي بين النثى والذكر في الحقوق
أ
والواجبات معتمدا على قناعاته الخاطئة وترفض النا
آ
الغربية الخر العربي الجائر الذي تحميه قوانينه وتزكي
أ
تصرفاته " جاء ذات يوم بغانية إلى شقتي وقال ا ّنه يريد
الزواج منها وسيرغمني على اإلقامة معها وهذا حقه ّ ،
وإني
أ
أ
ساكون واحدة من اربع نساء  .اتصلت ليلتها بالبوليس
فجاء وطردهما بوليس بلده لن يفعل الشيء ذاته لو ّكنا
أ أ
أ أ
هناك وانا ل استطيع ان اقبل ذلك اإلذلل ولست مضطرة
أ
فلي عملي وثمة قوانين عصرية هنا تحميني ولن ادخل
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متاهات قوانين غابرة ل أافهم فيها ولن أادع أاحدا ّ
يدمر حياتي
آ
أ
بعد الن  ...سجلي! انا لست عربية !" (السمان،1994 ،
صفحة )79
أ
آ
يمثل الخر لالنا الغربية كل القسوة والهمجية لما
تمليه عليه سلطته المستمدة من قوانين العرف وبالمقابل
أ
أ
أ
اذلته ل ّن القانون الفرنسي يحميها ،زيادة على ان عملها
أ
يمنحها التحرر فهي ليست بحاجة إليه لنها تملك موردا
ماليا يضمن لها حياة كريمة ،فالتحرر القتصادي من قبضة
أ
أ
الرجل ُي ّ
مكن المراة من إبداء رايها زيادة على ممارسة حريتها
أ
ورفضت فوق ذلك النتماء إليه من خال ل التاكيد بعبارة
أ
"سجل انا لست عربية " ،نتيجة اختالف التركيبة
أ
الجتماعية والخالقية والثقافية لكل منهما.
أ
ونتيجة العنف الشديد الممارس ّ
ضد هذه المراة
آ
ّ
يتحول في نظرها الخر الذكوري إلى شبح قاهر مخيف
ّ
ّ
ويتصيدها " تقول وهي ترتجف :الشبح
يترصد خطاها
موجود في بيتي آالن ( إذن فهي ُت ّ
حس بكهارب حضوره
ّ
ّ
بسيالته النفسية المتدفقة كالشال لت حتى هنا)"
ّ أ
يدمر النا
(السمان ،1994 ،صفحة  )72فالرجل بعنفه
تتخيله في كلّ
ويخلف فيها آاثارا جسدية ُث ّم نفسية حينما ّ
أ
المكنة رغم بعد المسافات ويصبح شبحا يهلك حضورها
أ
أ
اينما كانت ويطاردها اينما حلت مما يظهر عنفه الزائد .
تكشف الكاتبة في هذه القصة عن الوجه السلبي
للرجل العربي مع أاناه الغربية والتناقض بينهما إلى ّ
حد
أ
استحالة العيش معا كما تجد له تبريرا اخر حين تقول "
بعض الرجال ما زالوا يضربون نساءهم في ّكل مكان ّ
وإن
ذلك ل يقتصر على الرجال العرب " (السمان،1994 ،
أ
صفحة  )73ومن زاوية نظر نسوية ترى الكاتبة ان الرجل
أ
يحمل في جيناته رغبة قهر المراة واضطهادها في كل
أ
الحضارات اإلنسانية ول يقتصر امره على العربي الذي ظهر
بهذه الصورة النمطية .
آ
أ
وتختلف نظرة النا الغربية لالخر العربي في ّ
قصة
ّ آ
تتعلق بالخر
"الساعتان والغراب" حيث نجد هذه الذات
وتتعلق بشخصيته وتبحث فيها عن كل اإليجابيات التي
أ
تجعلها تتمسك بها من خال ل البطلة "ايدا " التي عاشت
في الغرب منذ ولدتها وتطبعت بطباعه وغرفت من ثقافته
أ
"كنت أاجد صعوبة في الرد بالعربيةّ ،
لكنني كنت افهم ّكل
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

حرف ،وكنت أاستمتع بسماع كلماته مثلما ّ
يحس سجين في
أ
أ
المنفى حينما يسمع اغنية كانت ا ّمه تنشدها له في طفولته
آ
لينامّ ،
يغنيها سجين اخر عبر الجدران الحجرية للسجن"
(السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة .)72
آ
فهذه الذات عندها قابلية التعايش مع الخر وتقبله
والسعي للذوبان في ثقافته ،فهي تظهر رغبتها من خال ل
أ
اعتبارها ذلك الرباط الروحي الذي يشدها إلى ارضها ويفكها
آ
أ
من اسر الغتراب وتصبح تابعة لالخر ل تستطيع الخالص
منه ،بل ترى فيه المنجد لها والطفل الذي يظل ضعيفا
أ
متعلقا بامه وذكرياته الطفولية ،وهذا يضمر ضعف الغرب
أ
امام سحر الشرق حينما يك تشفه كانت رائحة زهر "
الكادي" التي قطفها لي تفوح من صدري حيث دفنتها...
أ
أ
أأ أ
كنت اتامل اصابعه وهي تقطف الزهار في الظالم واكاد ل
صدق ..هذه أالصابع التي طالما ّ
أا ّ
توترت على زناد بنادق
أ
ورشاشات ّ
ّ
وشدت عليها لتطلق النار .وهذه الصابع التي
التفت حول مقبض خنجر في الظالم ّ
طالما ّ
تحفز صاحبها
أ
أ
آ أ
للقفز ك فهد ،ها هو الن امامي بالصابع نفسها يقطف ازهار
ّ أ
أ
والحب وكا ّنه مخلوق اثيري من مسرحية ( حلم ليلة
الليل
صيف لشكسبير)" (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،
 ،1973صفحة )126
هذه الذات ورغم اختالف الهوية والعادات
آ
أ
والتقاليد ،إل ا ّنها تتجاوب مع الخر بهدف بناء تواصل
حضاري بينهما ،وهناك رغبة قوية للحفاظ عليه ثم ترسم
آ
البطلة لالخر العربي "فضل صورة نضالية راقية لبطولته
ضد المستعمر في ّقدر أالنثى ّ
ويحررها من قيد الحضارة
الغربية "كم بكيت في الليل حينما كان يعيدني إلى فندقي.
ّثم يتالشى في الظلمة مثل نقطة مضيئة تبتعد ّ
ويخلفني
وراءه مثل شيء ،مثل شجرة ،مثل المقاعد الحجرية"
(السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة .)129
كشفت هذه العالقة عن ذلك الختالف بين الرجل
أ
آ
العربي ومثيله الغربي حين يصبح الخر سبب وجود النا،
أ
فهو من يجعلها ّ
تحس بوجودها ،وانها إنسان لها ّكيان ،وقد
أ
تتحول عند فقدانه إلى مجرد شيء من الشياء ،تعبيرا عن
أ
تشيئ المراة في الغرب.
أ
آ
أ
وتتعلق اك ثر بالخر العربي ُوتعجب بافكاره
أ
ّ
التحررية والعملية ،في حين يرفض هو افكارها النظرية "
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أ
أ
أ
ّإنك ّ
تتحدثين من الخارج ،مثل ا ّي خبير اجنبي او
مستشرقّ .إنك ل تعرفين كم نعاني ،وطريقنا طويلة
ومشكالتنا ل ُت ّ
حل بالفذلكات اللفظية" (السمان ،رحيل
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة )137
كما ُيبطن الخطاب تلك النتقادات التي ُوجهت
للنظرية النقدية ّ
النسوية التي تعتمد على التنظير وبعيدة
عن التطبيق الفعلي في صياغة نظرية نسوية موحدة تجمع
آ
أ
حولها كل الراء النسوية لتقوم على اساس الفعل لحل
أ
مشاكل المراة.
وفي قصة "يا دمشق" من مجموعة "ليل الغرباء
أ
تظهر الكاتبة نظرة النا الغربية للعربي من خال ل الحوار
الموالي من ( :السمان ،ليل الغرباء ،1966 ،صفحة )76
أ
 وهل اسمها يشبه اسمي ايضا؟أ
 اجل اسمها سوسن يا سوزان!أ
أ
 طباعها شخصيتها ،افكارها ،هل تشبهني ايضا؟أ
 اجل لها عنادك واعتدادك وطموحك وقوةشخصيتك أاي جميع الصفات التي أا ّ
ّ
حبها فيك
 وهل ستتزوج منها حينما تعود؟ طبعا ل لماذا؟أ
 ل ّن لها نفس الصفات!أ
 ايها الشرقي المتناقض..أ
أ
تجر هذه النثى الرجل العربي من خالل السئلة
للكشف عن أاغواره ،وتقف على سلبياته في ّ
عملية المقارنة
آ أ
بينها وبين الخر النثوي العربي ،لتقف على حقيقته فهو
آ
يؤمن بشيء ويك فر باخر ففي الوقت ّالذي يؤمن بالحرية
ّ أ
تعلق المر
والتحرر وإقامة عالقة معها ،يرفض ذلك إذا
آ
بالطرف الخر العربي راضخا في ذلك للموروث الثقافي
والجتماعي ّالذي تشبع به ،والذي يرفض هذا التحرر وينظر
أ
أ
لهذه المراة التي تخلت عن انوثتها واسترجلت فالرجل
أ
العربي يبحث دائما عن المراة المطيعة التي تخضع لكل
أ
القرارات ول تبدي نقاشا لن ذلك يثير حافظته

والغراب" عامان بعد الجامعة وكل لحظة نعيشها معا ...
ّ
نخطط فيها ليوم زفافنا ّالذي كان من المفروض أان ّ
يتم
أ ّ أ
أ
حس ان قلبي يستحيل
اليوم ...واليوم ،إذ افكر بك ،ا
ثلوجا ك تلك ّ
المكعبات التي اشتريناها ..اليوم ..بيني وبينك
أ
ّ
قارات وبحار ومائت الميال" (السمان ،رحيل المرافئ
القديمة  ،1973 ،صفحة )155
تعيش هذه الشخصية في توافق فكري واجتماعي
آ
مع الخر المماثل الطباع وفي حرية تامة في المجتمع
آ
الغربي فتقيم عالقة مع الطرف الخر وتالزمه ،وتخطط
أ
للزواج به ،غير ان ذلك يتحول مع الوقت ويصبح حدوثه
آ
من المستحيالت ،وترفض الخر الغربي حينما تقف على
هويتها المختلفة عنه ويكشف الخطاب عن حرية العالقات
الجنسية قبل الزواج واإلباحية في المجتمع الغربي القائم
على الحرية الفردية وهذا يبين الختالف الحضاري بينهما.
كما تسعى هذه الذات إلى تهميش آالخر الذكوري
أ
أ
أ أ
الغربي وإلغائه " كا ّنني ارى صورة رجل ل اعرفه .ل اكرهه ول
أا ّ
حبه ول دخل لي به .ول أادري من ّالذي ّ
دس بصورته تحت
وسادتي (السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة
.)155
أ
ّ
تسعى هنا المراة للتخلص من الرجل حين اك تشاف
أاصلها وهويتها العربية ،ومعها ّ
تهمش حضارة غربية
أ
باكملها ،برغم مغرياتها وجمالها ،وهذا ما تجلى من خالل
أ
جمال هذه الشخصية الذي كان سببا مباشرا للتاثير عليها "
عيناه واسعتان خضراوان .الشعر كستنائي ومضيء
والبتسامة حارة على شفتين" (السمان ،رحيل المرافئ
القديمة  ،1973 ،صفحة  .)116تعلي من قيمة وجمال
آ
الخر وما يملكه من إغراء وتعلي معه قيمة الغرب ومغرياته
أ
التي تضعف أالنثىّ ،
لكنها بالمقابل تضمر قوة المراة
أ
وقدرتها على السيطرة على ذاتها امام الرجل الغربي
أ
أ
ومغرياته ".وكنت أا ّ
حس بالخيبة ..فانت كإسباني الصل في
دمك بعض من دميّ ..
وهكذا ّ
خيل ّ
إلي في البداية ..ومن
أ
المفروض ان تفهم بعضا من جنوني " (السمان ،رحيل
أ
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة  )119تحس هذه النا
أ
آ
بالقرب من الخر الغربي ذو الصول السبانية وما لها من
أ
امتداد تاريخي ضارب في عمق الحضارة العربية إل ان ذلك
لم يشفع له في فهمها والوقوف على لحظات جنون الفكر

- 2 -2الرجل الغربي
آ
تك تشف الذات حقيقة الخر بمجرد اك تشافها لذاتها
والوقوف على هويتها وهذا ما نقراه في قصة الساعتان
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أ
أ
أ
لديها او ما يعتريها من تصرفات تنبئ بانها عربية الصل فيها
ما ورثته فطريا من حضارتها .
وتكشف عن طباع كل الذين كانت لها بهم عالقة
خاصة "وميشيل الفرنسي زميلنا في الجامعة كان يتقن
أ
أ
التقبيل اك ثر منك وتنميق ال لفاظ والتحليالت النفسية
الفرويدية" (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،1973 ،
صفحة )28تظهر الكاتبة ميزات هذا الفرنسي وتكشف عن
ثقافته من خالل طبيعته الرومانسية ولباقته وحسن
تعامله فهو من شعب متحضر السلوك رومانسي العالقات
و" ريتشارد اإلنجليزي كان أافضل منك في ّ
لف سجائر"
أ أ
الماريوانا" وصنع مخدر ال .اس.دي" (السمان ،رحيل
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة  )28والنجليزي الذي
أ
يملك القدرة على ّ
لف السجائر المخدرة " وولفايك ال لماني
أ
كان حصانا في مرج المتعة ل مثيل لصالته ووحشية ركضه
" (السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة
أ
أ
.)28وتظهر قدرة ال لماني في الجنس وكل هذه المثلة
الذكورية إنما تخفي خلفها حرية العالقات في مجتمع يغرق
في براثن الفساد و المخدرات والجنس والحريات الفردية
أ
،والمراة تملك الحرية في تعدد العالقات في الغرب
أ آ
ثم ياتي الخر الغربي في مجموعة ل بحر في بيروت
أ
أ
أ
حامال افكارا مسبقة عن المراة العربية وذلك لما اسست
أ
له الثقافة الغربية من خال ل المستشرقين الذين اعطوا
أ
صورة خاطئة عن هذه المجتمعات وعن المراة خصوصا "
أ
أ
انت جارية ساحرة انت عاهرة تاريخية " (السمان ،ل بحر
في بيروت  ،1963 ،صفحة .)14
أ
فهذه الصورة الحريمية للمراة في الفكر الغربي كما
أ
رسمها المستشرقون تظهرها كائنا ساحرا او جسدا شهوانيا
أ
مثيرا للعواطف " ،فبمجرد ذكر الشرق امام الغربيين يتبادر
أ
أ
ّ
والملذات ،وبمجرد لفظ
إلى اذهانهم ا ّنه مرتع الشهوات
أ
كلمة 'حريم'  ،يتبادر إلى اذهانهم ذلك المخلوق الخامل
أ
العاجز ،القابع خارج دائرة عجلة التاريخ فالمراة في التراث
أ
الغربي ل يصلح لحالها الخروج عن المالوف بمحاولة في
أ
مساهمة علمية ،أاو ّ
سياسية او اقتصادية في مجتمعها ،بل
أ
يلزمها ان تمتثل للحدود التي ُرسمت لها (لعرافة،2018 ،
أ
صفحة )113فهي مجرد انثى ومرتع للذة وهذا ما يظهره
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آ
الحوار التي( :السمان ،ل بحر في بيروت  ،1963 ،صفحة
)15
أ ّ أ
 يقول بالفرنسية احب راسك الجميل..أ
أ
 اقول بالعربية راسي ليس مجرد ديكور صحراويمحرض للغرائز...لو عرفت ما يدور فيه لهربت مني ...
أ
 يقول بالفرنسية أا ّحب نساء الف ليلة وليلة اللواتي
خلقنا للحب مثلك! زوجتي بباريس مديرة شركة تعمل
أ
ّ
وتفكر .كم اكره ذلك.
أ
أ
 اقول بالعربية اك ثر البورجوازيين يكرهون ذلك،ّإنه ّ
ضد نظامهم القائم.
أ أ ّ أ ّ أ أ
تظل النثى انثى..
 يقول بالفرنسية انا احب ان.................................................................
أ
يقول بالفرنسية ايتها الجارية كم ثمنك؟
أ
أ
أ
أ
اقول بالعربية ايها الرجل ،لو اعجبتني لسالتك كم
ثمنك؟
أ آ
يطرح هذا الحوار جدلية النا والخر المحافظ على
الهوية من خالل إصرار البطلة والرد باللغة العربية  ،فهي
أ
أ
المراة العربية التي رسمها الغرب في مخياله انثى الحلم
أ أ
والخيال والجنس  ،امراة الف ليلة وليلة تصبح فيه مجرد
جسد ل يفكر ،في حين تبدي الم أراة الغربية العقل ّ
المفكر
أ
الذي يجد الحلول للمشاكل ُ
،وتعلي الكاتبة من قيمة المراة
العربية حين تكسر نمطيتها في الفكر الغربي ،فبإمكانها
أ
أ
أ
ايضا تحقيق ذاتها دون ان تتخلى عن انوثتها فالجانب
العقلي والجسدي ل ينفصالن عن بعض وهذا ما تراه
أ
أ
النسوية في ان المراة كائن بشري وإنساني تتساوى فيه مع
الرجل في الحقوق والواجبات .كما يخفي الخطاب ذلك
أ
التصريح والمجادلة بين المراة الحرة العاملة والرجل
البورجوازي ،ذلك الصراع ّ
القوي بين الشتراكية التي
منحت اإلنسان إمكانية التواجد واثبات الذات من منطلق
أ
الحقوق والواجبات وبين الراسمالية التي تسعى إلى تشيئ
آ
آ
اإلنسان وتحويله إلى الة في الغرب  ،ومن جانب اخر
أ
نسوي تكشف المساواة بين المراة و الرجل.
آ أ
-- 3الخر الب
أ
يمتلك الب التفويض الكلي ،ويصبح الطرف
الفاعل في ذلك ،مستمدا قوته وهيمنته من العرف
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بصدري حيث انتفض برعمان متمردان ،يدفعان الثوب
بتحد ..بقوة الحياة ..تشنجت نظراته هناك ولح فيهما
ٍ
صراع قصير غريزي " (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،
 ،1973صفحة )91
لقد صار الجسد مانعا وعائ قا بينهما ،ينظر إليه
أ
آ
أ
الخر -الب -بنوع من الريبة والخوف وانه من الموانع التي
يجب حجبها وتكميمها ،فهذا الجسد هو عار ويجب
أ
إخفاؤه ،أل ّن ذلك متجذر في ّ
الالوعي ال ّبوي المتوارث جيال
بعد جيل.
أ
أ
إنها نظرة الخوف المتاصلة في البوة للحفاظ على
قداسة الجسد وخوفا من التدنيس ،فيخلق هذا الهاجس
أ
شرخا في المخيلة ال ّبوية التي طالما حافظت على هذه
الذات في مراحل الطفولة ،وفي مرحلة البلوغ ليصبح
الجسد عنوانا للشهوة والخوف ،ولذا يجب الحتراس من
العار الذي يجلبه بمجرد تدنيسه.
أ
أ
وتعزز الكاتبة احتفاء النثى بهذا الجسد وانه ّ
سر
أ أ
وجودها " ل يمكن أان َ
تظ ّل دميتك المدللة إلى البد ال
أ
أ
ترى انها امراة؟ " (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،
 ،1973صفحة  .)91يكسر هذا التساؤل رغبة الفحولة في
الخالص من هذا الجسد وتقزيمه .مما خلق نوعا من
أ
آ
الحواجز بين الذات والخر – الب -وكسرت تلك المشاعر
أ
أ أ
الراقية بينهما حينما ادرك انها مجرد انثى تحمل جسدا
أ
مخيفا قد ينفجر في اي لحظة ويطيح برجولته وهيبته "
أ
حدث هذا كله في اقل من ثوان في التقاء نظراتنا ..وشعرت
أ
بإيحاء مكهرب! إنني اتيت جرما منكرا  ...إن مجرد كوني
أ
امراة عار ل يغتفر ..إن في صدري وبروزه خيانة لصداقتي مع
أ
ابي " (السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة
أ
أ
 )91وبهذا تحمل النثى عار انوثتها المتوارث منذ الجاهلية،
فهي عار يجب التخلص منه باحتراس.
أ
إن الذات تعيش حالة إرباك مع الخر وبطريقة ل
أ
شعورية تعمل على إخفاء معالم هذه النوثة الذنب " ودون
أ أ
وعي مني ،قوست ك تفي إلى الداخل ،وكانني استطيع
أ
إخفاء صدري عن لسع نظراته ..فنحن لم نتبادل اي حوار!!
لكنني فهمته جيدا كما فهمني " (السمان ،رحيل المرافئ
القديمة  ،1973 ،صفحة )91

الجتماعي والتقاليد التي تقر هذه الثوابت وتزكيها .وتتجلى
أ
السلطة البوية في قصة "رجل في الزقاق " من مجموعة "
رحيل المرافئ القديمة" من خالل البطلة التي تعيش في
أ
آ
البداية حالة اتصال مع الخر – الب -الذي يظهر بقيمة
أ
ّ أ
ظل ابي الرجل الول
إيجابية وهذا في قول الشخصية " :
حتى كدت أابلغ الرابعة عشرّ ...
ظل ينتزعني من مساكب
أ
الشمس في ارصفة زقاقنا ويحملني بين ذراعيه الحانيتين
مدلال حتى صبيحة ذلك اليوم المشئوم " (السمان ،رحيل
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة .)90
أ
تعيش الذات النثوية حالة من الحصار والكبت
والمراقبة الدائمة وهذا ما يتضح من قول الشخصية "الرجل
أ
أ
أ
الول " دللة على ان القانون والعرف ل يترك المراة
أ
أ
بمفردها ويجب ان يكون حام لها؛ لنها في نظرهم قاصر
يجب توفير الحماية لها على مدى مراحل تكوينها ويكون
بمثابة الرقيب لها حيث "تخضع البنت منذ الصغر لرقابة
أ
أ
مسلكية واخالقية صارمة ،فصوتها يحب ان يكون خافتا
وضحك تها منخفضة  ،وحرك تها هادئة ،ومشيتها متزنة
،ونظرتها منكسة ،ولباسها محتشما" (السيوف،2002 ،
صفحة .)13
أ
تظهر العالقة الطيبة المبنية على ال لفة والحنان مع
آ أ
أ
الخر الب في مرحلة الطفولة ،بحكم ان البنت تميل إلى
أ أ أ
أ
الب كما يري سيغموند فرويد با ّن النا النثوي يميل إلى
آ
أ
الخر الذكوري غير ان ذلك سرعان ما يتغير نتيجة التغيرات
البيولوجية لهذا الجسد وهذا ما خلق فجوة وانفصال بينهما
أ
 ،وتتوتر العالقة بين الطرفين ليتحول الب الحميمي إلى
أ
أ
الب السلطوي المانع الكابح  ،وتتجلى هذه السلطة البوية
أ
بمجرد ما يقف هذا الجسد ويظهر ما فيه من انوثة " كنت
أ
أ
اقف على إطار هذه ّالنافذة بالذات امسح زجاجها بحيوية
أاربعة عشر عاما ،ثوبي الحريري يكاد ّ
يتمزق عن جسدي ،
أ أ
الفجر الوليد ينسكب من صدري وزندي ...ورايت ابي يقف
أ
امام باب الغرفة مشدوها " (السمان ،رحيل المرافئ القديمة
 ،1973 ،صفحة .)90
أ
أ
ففي الوقت الذي تحتفي فيه النا بالجسد النثوي
أ
أ
الثائر انوثة والمتمرد على حدود الثوب ليكشف عن انوثة
أ
ناضجة في سن مبكرة ،الذي يبرز الشخصية ويظهر النوثة
آ
أ
يكون في الن ذاته عائ قا امام هذه الشخصية " نظراته عالقة
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إنها نظرة مشفرة تحمل وراءها رسالة تساؤل عن
هذا الجسد وهذا الصدر المخيف الذي كان حدا فاصال
للعالقة البريئة التي انتهت إلى انفصال ّكلي ،يجسد في
أ
أ
الحقيقة ّهما ّ
نسويا منذ الزل ل يقتصر على هذه النثى
فقط ،وإنما يتعداها لكل بنات حواء " صدري ّ
يضج بعويل
أ
مبهم النات ثار واستيقظ منذ ذلك اليوم المشئوم ...فيه
بعض من صرخات طفلة موؤدة في عصرنا وفيه بعض من
أ
نحيب امي المختلس في غرفة نائية الجدران ..وفيه من
أ
مذلة إخوتي الثالث اللواتي تزوجن بعد ان زارتنا خاطبة
ثرثارة تشبه الساحرات " (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،
 ،1973الصفحات .)90-91
أ أ
لقد كشفت الذات عن معاناة النثى امام السلطة
أ
أ
أ
البوية التي عملت على تهميش المراة وإقصائها بوادها ماديا
أ أ
ومعنويا بين الماضي والحاضر ،فهي المراة الم المقهورة
أ
الذليلة التي تعيش حالة اإلقصاء ،والخت التي تحمل على
عاتقها عبء الموروث الثقافي الذي يرى فيها حمال يجب
الخالص منه.
أ
أ
وتبدا السلطة ال ّ
بوية في قول الكاتبة " انتهت ّ
سنو
دراستي في الثانوية وسجنت في الدار" (السمان ،رحيل
أ
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة  ، )92فهذا الب تحول
أ
أ
من الب اإليجابي إلى الب السلطوي الذي فرض قوانينه
أ
أ
على ابنته ومنعها من الدراسة لنه اك تشف انها لم تعد طفلة
أ
،وانها صارت تحمل جسد الفتنة الذي يجب تكميمه داخل
أ
البيت حتى ل ياتي بالعار داخل هذه الجدران التي تكون في
نظر السلطة موانع للحفاظ على الجسد  ،وتكون بمثابة
أ
أ
سجن يقبع الحرية ويقتل المل بالنسبة لالنثى .
أ
غير ان الشخصية تتمرد على هذه العادات
والتقاليد وتكسر هذه الجدران من خالل الحلم كغاية
سامية تخرج من خاللها من الحواجز المقامة إلى حيث
أ
أ
تعانق افضية رحبة " احلم بكلية الطب التي شغفت بها
أ
أ أ
أ
حبا ،اخلق من الوهام زمالء اقف امامهم في فناء الجامعة
بثيابي المحتشمة نظيفة الوجه معقوفة الشعر ،وقد فردت
أ
ك تفي وشددت صدري إلى الخارج  ...لماذا ل اجرؤ يوما على
أ
أ أ
ان ابوح بهذا كله لبي ؟؟" (السمان ،رحيل المرافئ
القديمة  ،1973 ،صفحة )92
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تكسر الذات الكبت والحصار وتقفز على هذه
السلطة المقيدة للحرية عن طريق الحلم بالتحرر والذهاب
إلى الجامعة وفي ذلك رفض تام لهذه القيود المفروضة
إلكمال الدراسة وفق شروط نظامية تراها السلطة
الجتماعية والثقافية ضوابط للسلوك الحسن بالثياب
أ
المحتشمة والسلوك الملتزم  ،وتمكنها من الدراسة المر
الذي يمنحها الحرية والتحرر من هذه القيود ؛ لكن الحلم
يصبح ممنوعا وذلك لشدة هذه السلطة وجبروتها ويتجلى
أ
ذلك في الستفهام الذي تطرحه  " :لماذا لم اجرؤ يوما على
أ
أ أ
ان ابوح بهذا كله لبي ؟؟" (السمان ،رحيل المرافئ
أ
القديمة  ،1973 ،صفحة .)92حيث تصادر الحالم
أ
والمنيات .
أ
ويمارس الب سلطته على الشخصية من خالل
أ
أ أ
توظيف سلطة الخ كنائب وحارس على هذه النثى" اخي
أ
الرجل الثاني في حياتي  ...رفيق دربي اربع مرات في اليوم
أ أ
وحارسي المين اثناء ذهابي إلى مدرستي (السمان ،رحيل
المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة  ، " )92تتجلى سلطة
أ
أ
أ
أ
الب في احد رموزه الذكورية  -الخ -التي تحمي المراة
أ
أ آ
الضعيفة  ،غير ان الخر  -الب  -ل يهمه من هذا المنطلق
أ
النجاح بقدر ما يهمه موعد خالصه من البنت ،ويصبح المر
أ
أ
إجباريا من خالل ما اصدره هذا الب من قرارات بكبح
رغبات ابنته الحالمة ليصير البيت بمثابة السجن المقيد
أ
للحرية خشية تمرد هذه النثى وخوفا من الجسد وخضوعا
أ
أ
أ
لالعراف التي ترى في المراة كائنا بيتيا مهمته القيام بالعمال
المنزلية واإلنجاب.
أ آ
أ
تقف الذات امام الخر في محاولة للتعبير عن رايها
آ
وإيضاح فكرتها بإتمام الدراسة ،لكن الخر الممارس
لسلطته يرفض الحوار ويبعث الخوف والتردد في نفسها "
أ
أ
أ
أ أ
ابي ..ارجوك ..اعني هل من الممكن ..اقصد ..هل يمكن ان
أ
احلم بالذهاب إلى كلية الطب " (السمان ،رحيل المرافئ
القديمة  ،1973 ،صفحة )93
تعيش الذات حالة من الكبت والخوف والتهميش،
أ
مما وقف حائال امام عالء صوتها والمطالبة بحقها فهذه
أ
أ
أ
الدوال (ارجوك ،اعني ،هل من الممكن ،اقصد ،هل
يمكن) تعكس اضطراب الشخصية وترددها وضعفها في
أ
أ
إبداء رايها ،وذلك إنما ُيدل على انها تعاني من القهر
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آ
أ
والتهميش امام الخر الذي يملك السلطة والنفوذ ،وذلك
ما تكشفه صيغ الرجاء.
آ
وبعد الرجاء الذي يظهر استعطاف الخرِّّ ،
ويبين
الرغبة الجامحة تتوارى تلك الرغبة حينما تصطدم بالسلطة
أ
لتتحول إلى مجرد طلب بسيط ل تامل في تحقيقه وتنهيه
أ
بإبعاد المر ليصير في النهاية حلما بعيدا يصعب تحقيقه ما
أ
دام القرار بيد هذه السلطة المانعة التي اعطت ردا واضحا
يؤكد الموانع السابقة" ،وكم كان جوابه مختصرا وبليغا:
أ
صفعة على خدي ،بصقة على الرض ..وتخبط الحلم الذهبي
بين سنابك واقعي" (السمان ،رحيل المرافئ القديمة ،
 ،1973صفحة  ،)93وهذه العبارة تكشف عن العنف
الجسدي والمعنوي والستالب والقهر واإلهانة واإلقصاء.
ثم تهرب الذات إلى الحلم للتنفيس وتحقيق هذه
أ
أ
الرغبات الممنوعة للخالص من الوضاع المتازمة والجدران
التي تخنقها " كم تزينت وتسللت إلى هذه النافذة في وضح
أ
أ
النهار منتظرة مرور احمد ..اعرض عليه مفاتني بقدر ما
أ
أ
تسمح به النافذة الضيقة ورعبي من ان يضبطني ابي "
(السمان ،رحيل المرافئ القديمة  ،1973 ،صفحة .)93
وبهذا تقف الذات على كنه الجسد فتعمل على تجاوز هذه
آ
الجدران الحاجبة له ،وذلك بمحاولة عرضه على الخر-
الرجل -رغبة منها في إظهار مفاتنها متحدية العرف
أ
الجتماعي والعادات التي راته عورة ،وكانت سببا في منعها
من تحقيق حلمها ،امتثلت للنسق الثقافي الذي يرى في
الجسد شهوة ولذة وإغراء كما علل ذلك فرويد.
تعيش الذات حالة استالب فتبحث عن منفذ من
أ
السلطة التي حجبتها بين اطر اجتماعية عن طريق البحث
آ
عن الخر المنقذ لها والتي تراه عبر الحلم رجال مك تمال فيه
أ
كل صفات الرجولة التي تعوضها صورة الب المتشظية "
أ
أ
أ
واحببته مبهما مثيرا ..واحببته شبحا تحوك امي وجاراتها
أ
أ
اساطير طويلة عنه .خيال ل اعرف عنه سوى جسد غامض
يتحرك ليال في الزقاق " (السمان ،عيناك قدري ،1962 ،
صفحة .)93
آ
إنها الرغبة في البحث عن معادل اخر تغير به
الوضع ،رجل يكون متفهما ليس كوالدها المتسلط ،تبحث
فيه عن الكمال ،وذلك عبر الحلم الذي منحها إمكانية
تجسيد كل الصفات المرغوبة والمضمرة في الالشعور "
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

أ
احببته وهما نائيا ساحر البعد ..مدينة عجيبة اللتماع..
أ
أ
احببته جزيرة مرجان ضبابية غارقة في بحار فيروزية ..وانا
أ
أ
على الشاطئ القفر ..تشدني إليه نظرات ابي وذعر امي "
(السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)93
أ
إن منطلق هذا الحب كان من مبدا الحلم ،فهي
مجرد صور مكبوتة تجيء من عمق الطفولة المغتصبة وكل
ذلك الوصف (ساحر البعد ،مدينة عجيبة ،جزيرة
أ
أ
المرجان ،بحار فيروزية) هي اوصاف ومشاهد من الف ليلة
أ
وليلة تمنحها تاشيرة العبور إلى مدينة الرجل الفاضلة حيث
أ
يتجاوز طبيعته العادية ويصبح رجال كامل الوصاف
الجمالية والخلقية كما تراه النسوية.
وتبقى الذات في حالة من القلق والتوتر والرغبة في
أ
أ
الخالص وكسر قيود السلطة البوية ،غير انها تستيقظ على
أ آ
واقع ّمر حينما تدرك ان الخر الرجل لم يكن سوى حلم "
أ
جاء في موكبه المريع بعد ان ناديته ليالي وليالي بعينين
أ
ّ
معصبتين ..إنه يقترب ..إنه يقترب وانا ما زلت واقفة ك تلة
من صقيع" (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)97
يوحي هذا المقطع بذات مسلوبة اإلرادة والفعل تفر
إلى أاحالم اليقظة لتحقق الهروب المتخيل إلى عالم سحري
أ
أ أ
أ
بعيد عن الب الجائر ،غير انها تدرك في نهاية المر انها
أ
ستكرر ماساة جديدة " مسامير حذائه تزحف على وجهي في
أ أ
كل خطوة ..القيد ينغرس في لحمي كاوي البرودة  ..اريد ان
أ
أ
أ
اهرب ..ابي يقف امامي في يده صفعة وعلى شفتيه بصقة..
أ
أ أ أ
اريد ان اهرب ..امي تجفف قدمي والبرود ينسكب من
أ
أ أ أ
أ
اصابعها ..اريد ان اهرب ..البرود ينسكب من اجيال تعول
في صدرها" (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة )97
أ أ
آ
أ أ
لتدرك النا ان جبروت الخر -الب -ياخذ صورة
أ
مصغرة في هذا الرجل الذي استفاقت على حقيقته وانه
مجرد إله ممسوخ حيث يتحول حضوره إلى كابوس ل ينتهي
أ
مؤلم ومؤذ ويصبح الهروب منه غنيمة حتى ل تتكرر ماساة
أ أ أ
حواء ،وتعبر عن ذلك الخوف بتكرار (اريد ان اهرب)،
حيث يصير الهروب من السلطة التي تريدها صفقة مربحة
أ
أ
بين رجل غني واب تماله رغبة الخالص من الجسد الفتنة
أ
وكل ذلك يتم في مزاد علني " نظرة ابي القاسية تنسكب
أ
أ
أ أ
أ
فوق راسي ،إنني ادور امام الرجل بتقديم كاس ماء ..اعرض
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عليه غنائمه  ،عيناي تصرخ به :ارفع الثمن" (السمان،
عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)97
أ
ويدفع الب بابنته للبيع عبر عملية عرض وطلب
أ
حيث تصبح مجرد سلعة مما يدل على عودة النثى إلى عصر
اإلماء ،وتنتهي بهذه الذات الواقعة تحت سياط السلطة
الموافقة على إتمام الصفقة " ُاوزن ببرود ل إنساني ..بعد
أ
أ
أ
دقائق وانضم إلى امي وجداتي اجتر همسات الزقاق
الضيق" (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)98
أ
أ
يظهر هذا ان المراة متاع متوارث جيال بعد جيل،
أ
أ
أ
وفي اك ثر الحوال هي عار يجب دفنه وواده قبل تمرده "
أ
أ
أ
رايته منذ اك ثر من الف عام في الصحراء ..بينما كانت عباءة
أ
أ
ابي تطير وراءه ومخالبه العشرة تنبش الرمال وتحضر لواد
أ آ أ أ أ
سنواتي العشر! واراه الن وانا اكاد ادفن في صدر رجل
مجهول " (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)98
أ
فهذا الرجل هو التمثيل الفعلي لهذا الب وزواجها
أ
منه يماثل ذلك الواد المادي للجسد حتى وإن اختلفت
أ
أ
الواد بين مادي تدفن فيه ّ
حية في رمال الصحراء
انواع
آ
أ
ومعنوي بواد هذا الجسد في صدر رجل اخر لتحقيق رغباته
أ
ليكشف ذلك عن ظلم وقسوة ووحشية السلطة البوية.
أ
أ
ونقرا مقطعا مماثال في قصة سجل انا لست عربية من
أ
مجموعة "عيناك قدري " "يريد لهذا الزواج البائس ان
أ
أ
يستمر .طلب مني الصبر .مهمة المراة في نظره ان تتحمل
من زوجها كل شيء إنه زواج حتى القبر " (السمان ،القمر
المربع ،1994 ،صفحة )72
آ
أ
تك ثر الوامر والنواهي من الخر فيولد ذلك الكبت
أ
نوعا من النفجار والتمرد داخل النا وتحدث المواجهة
أ
برفض المتثال لالوامر حينما تخرج من حلم اليقظة
بالتعبير الفعلي عن تحقيق هذه الرغبة والذود عنها بشدة "
أ
أ أ أ
أ
لن اتزوج هذا الرجل ..اريد ان اتمم دراستي  ...اردد بلذة
أ أ أ أ أ
أ أ
محمومة :اريد ..اريد ..للمرة الولى اتجرا على ان الفظ كلمة
أ
اريد" (السمان ،القمر المربع ،1994 ،صفحة .)99
لقد استعادت الذات ثقتها من خالل قرارها ورغبتها
أ
في التعبير بكلمة اريد التي تخفي وراءها إرادة وعزيمة
،وذات مواجهة تسعى للتحرر من العبودية المفروضة عليها
أ
ومصادرة رغبتها  ،ويصبح هذا المسعى تحد لالبوة ،والذي
أ أ
يراه إهانة " وينسحب من الغرفة وقد حنا راسه اك ثر من
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عادته " (السمان ،القمر المربع ،1994 ،صفحة
أ
أ
،)99وهذا ما يوحي بانها قد اصبحت ذاتا فاعلة لها القدرة
أ
على كسر النمطية عندما تصبح المراة قادرة على الرفض
أ
والتمرد وامتالك زمام امرها فهذا يقلب الموازين ويهدد
أ
شرعية السلطة البوية ُويعجل بفنائها .
أ
وتتراجع سلطة الب في قصة "عيناك قدري "،
أ
آ
حينما تتحرر هذه الذات وتدخل في ّ
ندية مع الخر – الب
– بداية من كلمة "رجل الدار" التي تحمل دللة المساواة
أ
وتبادل المكنة حيث تصبح الذات هي القوة الفاعلة
أ
والمؤثرة والمزاحمة لسلطة الب بعدما كانت مجرد عبء
أ
أ
لديه " لماذا لم يقتلها ابوها يوم نبؤه بان بنتا خامسة ولدت
أ
له؟ بنت! جاءت بوقاحة ،وبالرغم من تهديداته لمها..
أ
أ
بالرغم من تمائمها وادعيتها وذعرها ..لماذا ابعدوه عن
أ
أ
فراشها عندما ثار وارغى وازبد وهجم عليها بسكينه يريد
إرجاع الطفلة إلى بطنها بالقوة؟ كان يريد صبيا بعد بناته
أ
الربع" (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة .)9
أ
أ
آ
تظهر سلطة الخر وظلمه لالنا فتولد هذه الخيرة
أ
أ
بهاجس الخوف ،حيث يفضل الب الذكر على النثى بما
يحمل في مضمونه من تبجيل للذكر واحتفاء بقدومهّ ،إنه
أ
الوريث الشرعي لهذه السلطة بينما النثى تكون مجلبة
أ
للعار ولذا وجب وادها جسديا ومعنويا " كان يريد صبيا
أ
أ
بعد بناته الربع ..وريث امجاد دكانه وحلقته على رصيف
أ
الشارع ..وريث نرجيلته ..ل يريد لجمرها ان يخبو بعد
أ
وفاته ..يريد صبيا ل يضطر لسجنه في الدار بعد ان يفوز في
الشهادة البتدائية ..ل يخاف عليه من السير في الشارع
وحده " (السمان ،عيناك قدري  ،1962 ،صفحة  .)9يمنح
المجتمع الذكر سلطة القيادة والتمركز والحضور ،يكون فيه
أ
امتداد للفحولة ول يريد انثى يخاف عليها من المجتمع
ويضطر لمراقبتها باستمرار.
وتتجه الكاتبة اتجاها نسويا عندما تمنح الشخصية
فرصة التعلم ،لتك تمل شخصيتها وتملك قوة ّ
تمكنها من
الدفاع عن نفسها دون خوف كما تمكنها من مواجهة
أ
السلطة البوية بقراراتها " يوم حازت على شهادتها الجامعية
أ
أ
رمتها بوجه ابيها كا ّنها تصفعه ..وفي المساء رمقته بنظرة
أ
ّ
تحد قاسية عندما فاجاته يغازل الجارة على الدرج ..إنها
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أ
المسكوت عنه والكشف عن العالقة المتوترة بين النا
أ
أ
النثوي والخر الذكوري ؛العربي في ممارسة سلطته على
أ
أ
النثى مستمدا قوته من الموروث الثقافي واصبح في نظرها
آ
الخر المهمش الذي ل يملك القدرة على الدفاع عن حقوقه
في حين ك فلت له الكاتبة حق الرد  ،وحق الدفاع عن
أ
حقوقه وهذا ما اتسمت به الشخصيات النسوية ،وكذا الخر
الغربي المختلف حضاريا وما يترتب عن ذلك الختالف
أ
من توتر في العالقة ،لتكشف في الخير عن جبروت
أ
أ
السلطة البوية وما تشكله من ممنوعات للذات النثوية
آ
،لتعطي صور ا واضحة عن الخر الذي مارس سلطته على
أ أ
أ
النا النثوي الذي جردته الثقافة من ادنى الخصوصيات.

سعيدة باحترامه لها .سعيدة بإذللها الخفي له " (السمان،
عيناك قدري  ،1962 ،صفحة )10
أ
تمتلك المراة حرية كبيرة حينما تحوز شهادات
علمية ّ
تقوي من منصبها وشخصيتها ،وتكون بذلك قوة
أ
آ
مؤثرة في صنع القرار ،بل تفرض على الخر احترامها وال ك ثر
من ذلك تكون هناك مساواة في المعامالت والحقوق
أ
وتتحرر المراة من التهميش واإلقصاء وتزيدها هذه
الشهادات حصانة تقوي شوك تها وترفع راية التمرد.
خاتمة
أ
من خال ل ما تم إدراجه نقف على حقيقة ان
الكاتبة غادة السمان من الالتي اظهرن قوة كبيرة في تعرية
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الملخص
 ورواية "بنت المطر" للروائية، ومراة عاكسة لقضايا المجتمع المختلفة،تعد الرواية النسائية اإلمارتية تجربة إبداعية ثرية
 تمثل في قضية الزواج المبكر،"مريم الغفلي" نموذجا متميزا نقل لنا صورة نمطية وهاجسا ماساويا عن المراة في المجتمع الخليجي
.."وغير المتكافئ وما انجر عنه من تبعات وخيبات تحملتها البطلة الدرامية "لطيفة" عبر محورين رئيسين هما "االفتقاد واالمتالك
. البطل الماساوي، االفتقاد، االمتالك، الرواية النسائية، الرواية اإلماراتية:الكلمات المفاتيح
Résumé
Le roman féminin émirati est considéré comme une expérience créative très riche, et un miroir qui reflet
les différents cas sociaux. Nous considérons le roman « la fille de la pluie » de l’auteur « Mériam El Ghefli »
comme un exemple très distingué. Il dégage une image typique et une obsession tragique de la femme dans la
société du pays du Golf, qui se concrétise par le mariage précoce et non équitable, avec tous ce qu’il engendre
comme déception de l’héroïne tragique « Latifa » qui a subi parallèlement les deux notions : « du manque et de
l’appartenance ».

Mots-clés : roman émirati, roman féminin, le manque, l’appartenance, héros tragique, Philosophie
Abstract
The Emirati feminist novel is a rich creative experience that reflects the different social issues. Meriem El
Ghefli’s novel The Rain’s Daughter is a distinct model that conveyed a stereotypical and a dramatic picture
about women in Gulf society by depicting the issue of early and unequal marriage and its consequences on the
dramatic heroine, "Latifa", through two main axes, missing and possession.

Keywords: The Emirate’s Novel, The Women Novel, Missing , possession, the dramatic heros
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بضرورة التغيير االجتماعي والتحرر من التقاليد الجامدة .وبين
المحافظة والتحرر تولد صراع بين جيل االباء وجيل االبناء،
وبين قيم الماضي والحاضر ،وكلها تحوالت فرضتها الظروف
االقتصادية والثقافية للبلد؛ "فقد شهدت االسرة في مجتمعات
الخليج العربي تغيرا من هذا القبيل ،بعد ظهور النتائج
االجتماعية لحياتها االقتصادية الجديدة التي بعثت بها ثروة
النفط .فالتعليم والدخل المتزايد للفرد ،ومشاريع التنمية،
والتخطيط الديمغرافي الجديد ،واستقرار الحياة السياسية
باحد االشكال الديمقراطية (مجلس االمة) ،كل هذه
المؤشرات ،وغيرها تمثل ضربات عنيفة لحتمية المعايير،
وضبطها لنظام االسرة ،النها بمثابة النوافذ ،التي اشرعت
ابوابها لهبب النزعة الفردية ،والقتحام المثل البرجوازي االعلى
للنظام االسري التقليدي المغلق" (غلوم ،1986 ،الصفحات
)125-124

توطئة

الرواية اإلماراتية رواية فتية فنيا مقارنة بنظيرتها
العربية ،حيث تعود بداياتها االولى إلى سبعينيات القرن
الماضي ،مع رواية شاهندة لعبد هللا النعيمي ،و"على مدى
ثالثة عقود من الزمن نجد ان الشكل الفني للرواية قد قطع
اشواطا عديدة ،فإذا كان راشد عبد هللا قد اعتمد شكال سرديا
بسيطا يتسم بالحكائية؛ فإن الك تاب الالحقين قد سعوا إلى
تبني االشكال الفنية المتطورة .إذ تاثر الك تاب اإلماراتيون
الجدد والمخضرمون منهم باالشكال الفنية الحديثة ،مجارين
بذلك النقالت السريعة الجارية على مستوى التطوير العمراني
والمؤسسي في البلد ،حيث جاءت التجارب الروائية الالحقة
متبنية انماطا حديثة" (البيل ،2016 ،صفحة  ،)37ومن ابرز
االسماء الروائية المتميزة نذكر" :علي ابو الريش ،منصور عبد
الرحمن ،ثاني السويدي ،دمحم غباش ،ابراهيم مبارك ،ناصر
الظاهري...
كما نجحت الك تابة النسائية اإلماراتية في رسم
جماليات المتخيل المنعكس عن الذات والواقع ،ولعل اول
رواية لمبدعة إماراتية هي رواية (شجن بنت القدر الحزين)
لحصة الكعبي ،وقد صدرت عام 1992م .ومن االسماء
المتميزة في ساحة اإلبداع النسوي نذكر ايضا ميسون صقر،
باسمة يونس ،نادية النجار ،سارة الجروان ،اسماء الزرعوني،
امنيات سالم ،صالحة غابش ،ومريم الغفلي ...
وقد استطاعت الرواية اإلماراتية ان تنقل قضايا
اجتماعية وثقافية وسياسية من الواقع ،كما عالجت
موضوعات اجتماعية حساسة في المجتمع الخليجي كمشكلة
تعليم المراة ،وتعدد الزوجات ،واالغتراب ،والهجرة؛ "فمجال
الرواية هو المجتمع ،وفضاؤها قضاياه ،وهي من حيث
مضامينها وعوالمها سجل اجتماعي يرصد حركة التغيير التي
تطرا على المجتمع وتؤثر في سلوكه ،فهي النص القادر على
استيعاب حراك المجتمع وتفاعالته " (البيل ،2016 ،صفحة
)25
وقد تدرج الروائيون في طرح هذه القضايا االجتماعية
انطالقا من االسرة باعتبارها اهم لبنة في المجتمع ،وذلك
وفق محورين رئيسين هما :شخصيات خاضعة وراضخة
لحتمية تقاليد المجتمع اإلماراتي ،وشخصيات رافضة نادت
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ويمكن ان نصنف رواية "بنت المطر" لمريم الغفلي
ضمن المحور االول "المحافظ" .فمضمونها اجتماعي،
انطلقت فيه الكاتبة من االسرة بعد ان طال التغيير ثوابتها،
واصبحت وحدة اجتماعية متغيرة "ال وجود فيها للمساواة
وللحرية الفردية بين افرادها ،وحيث املكبوتات القهرية الهائلة
للميول ،والرغبات التلقائية ،وحيث الحالة القمعية المستمرة
لالفكار االخالقية المضادة :ذلك طالما ان االسرة في سكون
تام ،امام الحتمية ،التي تفرضها المعايير ،والقيم" (غلوم،
 ،1986صفحة )124وامام جدلية خضوع االفراد لتقاليد
المجتمع اإلماراتي ،والتمرد عليها جاءت رواية "بنت المطر"
لتصور لنا نموذجا عن المراة المحافظة الصابرة والراضية
بقرارات اسرية جائرة فرضت عليها ،وتحملت عواقبها بكل
إيمان وصبر.
 .1ملخص الرواية :صدرت رواية "بنت المطر"
للكاتبة اإلماراتية "مريم الغفلي" عام  ،2009عن دار الحوار،
وتضم  277صفحة متوسطة الحجم.
تحكي الرواية قصة "لطيفة" اليتيمة؛ التي عاشت
حياة قاسية مع زوجة ابيها "نورة" ،بعد ان فقدت والدها وهي
ابنة اإلثنتي عشرة عاما ،لتتزوج زوجة ابيها بعد العدة مباشرة
بابن عمها السكير "عبد هللا" ،الذي كان يتحرش بها .ولما
بلغت الفتاة خمسة عشرة عاما قررت "نورة" تزويجها من شيخ
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ثري دون اخذ إذنها بالقبول او الرفض ،وقد كانت صدمتها"
كبيرة الن حلم إتمام دراستها كما وعدت والدها قد تالشى.
وكان مصابها جلال عندما علمت ان العريس شيخ كبير طاعن
في السن .ليتم الزواج بينهما ،وبعد حفلة الزفاف اخبرت
"لطيفة" الشيخ بالخديعة التي حيكت لها من قبل عمتها،
فراف بحالها ،واقترح عليها حلين اثنين :االول؛ ان ترجع إلى
عمتها "نورة" ،بشرط ان ترجع كل االموال التي صرفها عليها.
والحل الثاني :هو ان تبقى معه لتعتني به كوالدها ،النه شيخ
وغير قادر على داللها .احتارت لطيفة وفكرت في الجحيم الذي
ستعيشه إذا رجعت لبيت "نورة" وزوجها فقبلت بشرط
العجوز الثاني ،وهو ان تبقى معه تحت مسمى زوجة فقط،
واشترطت عليه ان يتركها تكمل دراستها فوافق.
كان للشيخ ابن واحد اسمه "عبد هللا"؛ وهو متزوج
بابنة عمه "شيخة" ،وكانا يكرهان لطيفة كرها شديدا ،وكان
الشيخ قد وكل ابنه بكل امواله ،فكان ال يصل "لطيفة" إال
مبلغ زهيد كل شهر تنفقه في شراء الك تب والمجالت .امضت
"لطيفة" عشر سنوات من عمرها في خدمة هذا العجوز
ورعايته ،النه كان يعاني من امراض ك ثيرة .كما تحملت إساءة
العجوز الذي يصبح عصبيا في ك ثير من االحيان ،بل ويضربها
بعصاه .وكذا إساءات "شيخة" وامها وجاراتها .وكان مالذها في
كل هذا دراستها ،وجارتها "ام دمحم" التي كانت بمثابة امها،
وطيف شاب التقته صدفة امام المدرسة.
يمرض العجوز وينقل للعالج في لندن ،هناك تلتقي
"لطيفة" ب "حمدة" التي كانت لها نعم الصديقة .ثم يموت
الشيخ ،وترجع إلى اإلمارات ذليلة وحيدة ،لتطرد من منزلها
بعد انتهاء عدتها .هنا تلجا إلى صديقتها "حمدة" التي تساعدها
في العثور على اهلها ،كما تتصل بها "ام دمحم" بعد عودتها من
العمرة وتساعدها في محنتها.
تتحصل لطيفة على ميراث ابويها وتصبح ثرية ،ثم
تلتقي بفتى احالمها "دمحم" وتتزوج به وتنجب منه توامين،
وتكمل حياتها في سعادة وهناء.
.2

صفحة  ،)34كما يعد بمثابة الالفتة اإلشهارية التي تدعو
القارئ وتغريه بضرورة قراءة النص.
وقد اختصر عنوان رواية "بنت المطر" متنها ،فهو
مركب اسمي تكون من مبتدا ومضاف إليه ،احال على دالالت
عديدة ،منها الخصب والنماء ،ذلك ان المطر هو مني االرض
يسقيها ويخصبها ،ومن جهة اخرى احال على الحزن
والقسوة؛ فالوقوف طويال تحت المطر يؤدي إلى البلل
والبرد ،وبالتالي المرض .وكلها صفات تتطابق على "لطيفة"
التي نشات في اسرة ميسورة الحال لكن الظروف الصعبة
جعلتها تعاني االما وقسوة.
كما تحيل تسمية "بنت المطر" علميا على حشرة
صغيرة معروفة في منطقة الخليج ،وهي حمراء اللون تظهر بعد
سقوط المطر ،وترمز للخصب والنماء ،وهي في الرواية تشبه
لطيفة حيث منحها البطل "دمحم" هذا االسم النها فتاة
الصدف ،وجل لقاءاتهما كانت عند هطول المطر ،تقول
الكاتبة":جمال رباني...امسك يدها بقوة ،تشبث بها برجاء
قائال :تبدين كبنت المطر .يغالب ابتسامة على وجهه قائال:
انت بحق كبنت المطر التي تخرج من مخبئها فجاة .حتى
وجهك احمر كما هو حال مالبسك الحمراء .من انت؟"...
(الغفلي ،2009 ،صفحة  .)265ليحيل عنوان الرواية على
دالالت الخصب والنماء والجمال من جهة ،والحزن والشقاء
من جهة اخرى ،وكلها تدخل ضمن ثنائية "الحياة والموت"
و"االمتالك واالفتقاد".
.3

تعد رواية "بنت المطر" من الروايات اإلماراتية
الواقعية التي مزجت بين الواقعي والمتخيل ،لنقل رسالة
هادفة للمتلقي" ،فالخيالي ال يجد جذوره العميقة والمغذية في
الصور ،وهو في حاجة إلى حضور اقرب واك ثر مادية"
()Bachelard, 1991, p. 164
فعالجت صورة المراة في المجتمع الخليجي ،وفق
مستويات "الفقد ،والحنين ،واالغتراب" ،وهي صورة نمطية
موروثة عن المراة اإلماراتية الضعيفة الخاضعة كما صورتها
الروائية من خالل شخصية البطلة "لطيفة".
فقد كانت حياتها "تعبير دال على حركة هذا الزمن،
وما يتوالد فيه في عالمنا –اي ذلك التناسل الموصول الذي

رمزية العنوان

العنوان "رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد
مضمونها ،وتجذب القارئ إليها وتغريه بقراءتها ،وهو الظاهر
الذي يدل على باطن النص ومحتواه" (البستاني،2002 ،
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بعد وفاة والدها لكن نورة هذه المرة ترغب في حرمانها من
دراستها والتخلص منها .ماذا تفعل؟" (الغفلي،2009 ،
صفحة )11
فقدت لطيفة حريتها كما فقدت قبال طفولتها،
وبسمتها ،واحالمها بفقدان االسرة وبالتالي ،االمان/
السعادة/الحلم.
كانت شخصية "لطيفة" في الرواية تشبه شخصية
"سندرال" مثالية وضعيفة ،منقادة غير مقاومة ،فرغم إدراكها
للخطا ،ووعيها بالظلم الممارس عليها ،ورفضها للواقع ،إال انها
لم تملك القوة للمواجهة والرفض او حتى التمرد .لكنها سلمت
امرها هلل سبحانه وتعالى فهو احن عليها من كل البشر تقول:
"ليس لي احد سواك يا ربي ،لمن الجا ليس لي احد يا ربي.
كن معي يا ربي ،ال تتركني الهواء نورة تتقاذفني ،يا ربي ال
تتركني وحدي وخذ بيدي" (الغفلي ،2009 ،صفحة )12
اقنعت "لطيفة "نفسها بحل الزواج ،وقبلت في
سريرتها ان تهب نفسها لزوج شاب ،سيعوضها المها،
وخذالنها ،وحتى الحرمان المادي والمعنوي الذي مارسته
عليها زوجة ابيها "نورة" .لكن لالسف كانت صدمتها قوية
عندما علمت ان عريسها ليس إال شيخا هرما؛ ف "لطيفة
وجمالها اصبحت بقايا سعادة .رحل حظها وسعادتها مع رحيل
والدها عن هذا البيت وتسليم قيادتها لنورة ،تسومها سوء
العذاب ،جراء ذنب ال تعلم انها ارتكبته) (الغفلي،2009 ،
صفحة  . )14فقد تحولت حياة البطلة إلى معاناة بعد فقدانها
لوالدها ولسلطة اتخاذ القرارات.

يشير إلى دينامية الزمن على قاعدة موت له معنى الفقدان،
ووالدة لها معنى الستعادة الحياة ولديمومتها" (عيد،2011 ،
صفحة .)282
وقد انقسمت الرواية على مستويين:
مستوى الفقد والخضوع /ومستوى االمتالك وتحققالحلم.
 -1مستوى الفقد والخضوع
يعد الفقد خسارة؛ وقد يكون ماديا او معنويا ،فان
تفقد هو ان تضيع او تخسر شخصا عزيزا ،عاطفة او شعورا
حميميا جميال ،او شيائ ثمينا بالنسبة لك ،كما قد يفقد
اإلنسان ذاته ايضا .وقد تعددت اشكال الفقد في مدونتنا.
تنطلق الرواية من لحظة الحاضر لتغوص بالقارئ في
فصول وتفاصيل تجربة حياتية لبطلة اسمها "لطيفة" التي
ادت دور الراوي والمروي عنه في ان واحد ،مما جعلها بطلة
محورية تنسج وتنسج حولها عالئق متداخلة ومتفاوتة ،تؤلف
بينها وبين باقي شخوص الرواية التي يقوم التركيب النصي فيها
على مشاهد يتداخل ويتقاطع فيها الحاضر بالماضي ،وتحضر
بطريقة تقابلية تتاسس على المفارقة ،مما يعمق اإلحساس
بالخيبة...ويقوي اإلدراك بفداحة وافول الحلم " (مسعود،
 ،2006صفحة .)104
عانت "لطيفة" من فقد مادي ومعنوي ،حيث فقدت
والدتها ،ولم تعوضها زوجة االب "نورة"؛ فقد كانت امراة
قوية ،وقاسية ،وشريرة ،تلذذت بحرمانها من ابسط حقوقها.
ثم تاله فقد والدها وهي ذات الثانية عشرة عاما ،حيث
تزوجت "نورة" مباشرة بعد انقضاء عدتها من ابن عمها السكير
"عبد هللا" الذي ال يفتا يضايق نورة ويتحرش بها .ولم تك تف
"نورة" بمعاملتها السيئة ل "لطيفة" ،بل قررت ان تزوجها
زواجا تقليديا مبكرا ،دون اخذ إذن الموافقة منها .لتفقد
"لطيفة" مرة اخرى حريتها ،وحلمها وحلم والدها بإتمام
دراستها .تقول مريم الغفلي":ما هذه االحاسيس التي
تجتاحها؟ مخاوفها في تلك اللحظة كانت منصبة على كيفية
تركها لمنزل والدها ،وال شيء اخر من حياة جديدة ال تعلم
عنها شيائ .لم تكن تعلم ما يخبئه لها القدر ،فهي الزالت
طفلة...ال طاقة لها على مفارقة هذا المنزل .رحل منه االحباب،
وتركوا ذكرياتهم امانة في ذاكرة لطيفة .تحملت كل ما جرى لها
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ا-الصفقة وتبعاتها
رغم قساوة القدر على لطيفة ،إال ان صبرها وقوة
إيمانها منحها حلوال ،وبصيص امل من اجل المواصلة
واالستمرار ،فبعد ان استيقظت من إغمائها وجدت العجوز
امامها ،وكان "اال لم يكاد يفتك براسها وهي ال تقوى على رفع
جسدها المتثاقل من السرير .تجلس مكانها ضائعة ال تعرف
اين هي ،كما اختلط عليها الزمان ،تحاول معرفة المكان
والوقت ،تتذكر المكان ،تنظر خيوط النور التي حاولت
التسلل رغم الستائر الثقيلة المنسدلة ،وتحاول التعرف على
المكان" (الغفلي ،2009 ،صفحة )31
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سردت لطيفة لزوجها العجوز خديعة نورة لها ،فراف
بها واعترف انه عاجز عن داللها وإسعادها كامراة شابة ،فقبل
ان تعيش معه كابنته .ووافقت ان تمضي حياتها معه رفيقة،
وممرضة ،بل وكخادمة ،على ان ترجع لحجيم زوجة ابيها .وهو
انفر ٌاج حمله المقطع السردي مع دالالت امل اختبات بين
السطور ،فعندما وظفت الروائية عبارات " خيوط النور التي
حاولت التسلل رغم الستائر الثقيلة المنسدلة" ارادت بعدا
استشرافيا إيجابيا فرغم الظروف الصعبة والياس الذي احاط
بلطيفة ،فإنه هناك بصيص امل باالنفراج يلوح في االفق.
تقول" :وتالمح لها إحساس بالراحة ،داهمها امل جديد بشيء
ما غمرها نور وسالم داخلي انار حياتها في تلك اللحظة،
احست ان هذا العجوز هو والدها الذي تمنت وجوده معها
قبل ايام ،وكان هللا قد حقق لها ما تمنت ،لكن بطريقة اخرى
ال تخطر على بال" ( .الغفلي ،2009 ،صفحة .)37
واستمرت هذه االتفاقية بين "لطيفة" و"الشيخ" مدة
عشر سنوات فقدت فيها البطلة سعادتها واحالمها ،وبالمقابل
تمكنت من اك تساب بعض اإليجابيات ك :
-1تعويض االب المفقود من خالل زواجها بالشيخ
"ابو عبد هللا"
-2مواصلة دراستها وبالتالي تحقيق حلمها وحلم
والدها.
-3التعرف على جارتها "ام دمحم" التي عوضت االم
المفقودة.
 -4التخلص من قسوة زوجة االب "نورة" وشرها ،وإن
كانت قد عوضتها زوجة االبن "شيخة" وامها وصويحباتها
حيث كن يكرهن لطيفة ،ويتنافسن في إحباطها ،وذكر عيوبها
تقول" :شيخة ياكلها الكره والحقد ينهش قلبها نهشا ،ال لشيء
سوى سوء الظن" (الغفلي ،2009 ،صفحة  ،)69لكنها
واجهت كل مكائدهن بالصمت "تعلمت لطيفة في هذا المنزل
الصمت ،تظل صامتة تلعق جراحها بنفسها ،ال تريد إخبار
احد بما يجري لها في هذا المنزل .دفنت كل معاناتها في
قلبها ،وجل تفكيرها م ٌّ
نصب على االنتهاء من دراستها".
(الغفلي ،2009 ،صفحة .)45
-5كانت الدراسة سببا في التقائها بفتى احالمها ،الذي
ايقظ مشاعرها ومنحها سعادة ولو مؤقتة.
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-6السفر والتعرف على عاصمة الضباب لندن ،واهم
مناطقها السياحية.
-7تعرفها على صديقتها "حمدة" التي كانت لها نعم
الرفيقة ونعم المؤنسة.
كان للشيخ "ابا عبد هللا" ابنا انتهازيا ،كان همه ثروة
ابيه وتجميع امواله ،وكذلك زوجته "شيخة" التي رفضت
تقديم المساعدة للشيخ في غياب زوجته "لطيفة" ،رغم انه
عمها شقيق والدها تقول" :غالبته العبرة وهو يقول :اتعلمين
ناديت على شيخة كي تناولني الدواء ولم تحضر ،حتى لم
تدخل غرفتي كي تسلم علي( "...الغفلي ،2009 ،صفحة )43
وبعد تدهور حاله قرر ابنه اصطحابه للعالج في لندن ،مستغال
الفرصة للسياحة مع زوجته واطفاله .وفعال تمت الرحلة وكانت
اعباء السفر صعبة على العجوز المقعد ،حيث كانت نفسيته
جد متعبة ومتازمة ،وقد القى جام غضبه على زوجته
المسكينة ،التي كانت هي الشخص الوحيد الذي يهتم به،
ويراف لحاله .تقول" :ايام مرت على لطيفة وهي مرتبطة
بالعجوز ،من المستشفى إلى الفندق والجلوس معه ال تستطيع
الخروج .اصبح اك ثر تشبثا بها بجانب عصبيته التي اصبحت ال
تقوى على احتمالها ،وعندما يحل الليل تنزوي على الكنبة
الصغيرة وتترك لدموعها العنان كي تعبر شالالت وغدرانا
تغسل همومها واالمها حتى ياخذها النوم بعيدا" (الغفلي،
 ،2009صفحة  .)102ليكون وقت الليل الفرصة التي تراجع
فيها لطيفة حاضرها المزري ،ثم ترثي نفسها الميتة والدفينة في
وكر شيخ عجوز.
لم يشفع للطيفة الخروج من هذا الكابوس ،سوى
حديقة المشفى بلندن ،بمناظرها الخالبة المنفتحة على بحيرة
تتقافز من حولها الطيور والنوارس والبط .حيث اتخذتها لطيفة
متنفسا لها من كل هذا العذاب والضغط النفسي الرهيب .وقد
تعرفت فيها على صديقة من اإلمارات ،اسمها "حمدة"؛ قدمت
هي االخرى منذ ثالثة اشهر من اجل عالج والدتها ،وهي نفس
المدة التي قضتها "لطيفة" في لندن .وقد تفاجات وتعاطفت
معها لزواجها بشيخ مسن تقول" :حرام ،حرام انت زوجته؟
كيف ذلك كيف التقى الخريف مع الربيع؟ كيف لوردة متفتحة
ان تتزوج ببقايا رجل؟" (الغفلي ،2009 ،صفحة  .)120كما
عرفتها بخادمتها "ام بالل" فكانت لها "حمده" نعم الصديقة
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لها هدف ال تعرف ماهيته" (الغفلي ،2009 ،صفحة .)66لم
تصدق لطيفة انها مثل كل الفتيات تملك احاسيس ومشاعر،
"تتساءل :كنت اخالني مختلفة عن باقي بنات حواء ،لم اكن
اعلم باني امتلك مثل تلك االحاسيس .لكن تلك النظرات
فجرت في نفسها براكين من االحاسيس التي اصبحت تعذبها.
احاسيس دفنتها وتناستها منذ اك تشفت ان قدرها ساقها نحو
النهاية ،مع انها لم تعش البداية ،نحو الموت البطيء مع انها
لم تحظ بفرحة الميالد .اصبحت عجوزا في مشاعرها ،ولم تمر
بمرحلة شباب المشاعر( "...الغفلي ،2009 ،صفحة .)67
ظلت لطيفة تحلم بفارسها ،وك ثيرا ما كان يخرجها من احالمها
صوت العجوز البائس وهو يتالم.
التقت "لطيفة" مرة اخرى بفتى احالمها صدفة في
مكان ال يخطر على البال ،كان اللقاء هذه المرة تحت سماء
لندن في يوم ماطر ،وهي تتاهب الخذ سيارة اجرة "في وسط
الحشود المزدحمة احست بمن يراقبها .ال تعلم لماذا داهمها
هذا اإلحساس .فجاة صدرت منها التفاتة ليمينها ،كان هناك
يراقبها .بدا شكله مختلفا بشعره االسود الناعم الذي ارتاح من
ضغط السفرة والعقال ،وبمالبسه الحديثة ،وقميص ابيض
باكمام قصيرة...لم تستطع التحكم في نظراتها التي بادلته
النظر ،وهي تهم بدخول السيارة مستعجلة التقت عيناها
بعينيه ،إنه هو الشخص الغريب نفسه .معذبها" (الغفلي،
 ،2009صفحة  ،)114حيث التقت العيون محدثة شرارة في
القلب عجز العقل عن فك شفراتها او تفسيرها.

التي هونت عليها الم الواقع ،والغربة ،والضياع الذي تشعر
به.
لتحيل الكلمات الموظفة في المقطع السردي
"المشفى/الحديقة/البحيرة" دالليا على الحالة المرضية المزرية
التي تعيشها لطيفة والتي ستنفرج للشفاء والمعافاة ولو بعد
حين.
ب-مالذ البطلة في مواجهة واقعها
الصدفة ولقاء فتى االحالمرافق خيبة البطلة "لطيفة" وكل هذا الضياع الذي
شعرت به والرتابة التي غشيت حياتها ،حلما جميال كان
مالذها عند كل إغفاءة ،او خلوة مع ذاتها .ف "االنا ميال نحو
اللذة ،ويحاول تجنب اال لم ( سبيال دمحم .بن عبد العالي عبد
السالم ،2009 ،صفحة )115؛ حيث حدث وان التقت
صدفة بفتى احالمها عند باب المدرسة ،بعد ان انهالت عليها
زميلتها "مريم" بالضرب ،النها لم تعطها اإلجابة اثناء
االمتحان ،ونزعت عنها نقابها ،لينكشف وجهها الوضاء امام
الشاب الذي انبهر بجمالها ،وقد ساعدها في جمع اوراقها
المتناثرة بكل ادب واحتشام "فجاة انتبهت لوجود شخص
بجانبها يساعدها في جمع الك تب المتناثرة على االرض ،رفعت
نظرها باتجاهه ،وعاصفة من االحاسيس اجتاحتها ،ال تعلم ما
حل بها ،تتسلل النفها رائحة عطر اخاذة ،عندما تالقت
العيون كان قريبا منها" (الغفلي ،2009 ،صفحة )51
احدث هذا اللقاء شغفا في قلب لطيفة ،ودغدغ فيها
مشاعر انثوية مليئة بالخجل ،والشوق ،والرغبة ،كما ظلت
في منزلها تسترق اللحظات لتحلم بطيف هذا الشاب "ذلك
الفارس الذي صادفته في ذلك اليوم هو من فتح لها هذا الباب
الذي ظل مغلقا حتى التقته ،هو من فتح عينها على هذه
االحاسيس التي ما فتئت تجتاحها ...تخيلته ابا حنونا بدال من
والدها الراحل .تخيلته اخا لم تحظ به ،يساندها ويقف إلى
جانبها ،تخيلته خاال او ًّعما ،تخيلته حبيبا فارسا فتى احالم
تحلم به كل فتاة وامراة على وجه االرض ،وليس هي فقط.
اصبح الطيف الغريب الذي تالقت عيونها مع عينيه فجاة هو
الحلم القادم .يراود خيالها ،ملك عليها حياتها ،اصبح محور
احالمها وامالها ،احتل قلبها ،فما من قوة تستطيع انتزاعه .ال
تعلم تفسيرا لحالها .من بعد ذلك اليوم تغير كل شيء ،اصبح
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

لم تنقطع الصدف بينهما ،حيث التقته مرة اخرى في
متجر في لندن ،زارته مع "حمدة" القتناء بعض الهدايا
لالهل ،فاضطربت وارتبكت لرؤيته يقترب منهما؛ تقول
"فجاة تحين منها التفاتة باتجاه الباب .كان ظل طويل يتهادى
تجاههم ،مالمح شرقية جميلة تغطي على كل من تواجد
هناك ،تلمحه وكانه يتجه نحوها هي... ،الول مرة تقف وجها
لوجه معه هو نفسه...بشعره االسود الالمع حيث بدت قطرات
ماء المطر كانها حبات الماس تلمع بشفافية على شعرات راسه
القافزة بخوف جراء الهواء والمطر بالخارج" (الغفلي،2009 ،
الصفحات  ،)137-136ليكون المطر في كل مرة بمثابة همزة
الوصل بين روحيهما كما كان همزة وصل بين السماء واالرض.
" تلك االحداث النفسية التي تقوم بها النفس ردا على االحوال
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على الصخور المكدسة على الشاطئ .االفق االبيض الصافي،
مجموعة من السفن وناقالت النفط بدت من بعيد وهي تنساب
ببطء في مياه الخليج ..اشجار جوز الهند ترصع الحديقة
المطلة على الشاطئ الرملي .رائحة البحر مختلطة برائحة
اشجار الليمون .تتنفس بعمق وهي تقف مشدوهة" (الغفلي،
 ،2009صفحة  )211هذا التماهي مع هدوء البحر وجمال
المكان جعل الهدوء يسري في نفس "لطيفة" لتشعر بالراحة
فتتذكر ماضيها والسجن الذي كانت ماسورة فيه ،وهي راضخة
قانعة تقول مخاطبة صديقتها:
"-هل تعلمين يا حمدة باني عشت السنوات الماضية
حياة معلبة ليس فيها متنفس؟ هل تصورت مدى صعوبة ان
تصحي وتنامي وانت ال ترين الخارج؟ ال تتنفسين هواء
خارجيا .محبوسة بين اربعة جدران .هل تصورت مدى الملل
والضيق الذي كنت احسه واعانيه وانا محبوسة بين اربعة
جدران وحراس ناس غالظ قساة القلوب ال يابهون لحالي"
(الغفلي ،2009 ،صفحة .)212
كانت لطيفة تدرك انها محرومة من التجوال ،وتغيير
الجو في ذلك المنزل المظلم ،لكنها كانت قانطة يائسة من
كل ما هو جميل ،إال ان هللا كافاها على صبرها وقوة إيمانها،
تقول" :كنت احن لرؤية مساحات خضراء ،كنت احن للمشي
على الرمال ،كنت احن لرؤية زرقة البحر كما هي االن .ال اعلم
كيف تحملت كل ذلك ،ال اعلم .الحمد هلل ان تلك السنوات
انقضت بغير رجعة ،الحمد هلل انني انعتقت من ذل عبوديتي
لتلك العائلة البائسة( "..الغفلي ،2009 ،صفحة )212

االجتماعية والطبيعية التي تعرقل اإلشباع الكلي لحاجة ما،
فتنعكس في اقوال الفرد العادي وافعاله" (عصار،2008 ،
صفحة  ،)80وتاكدت "حمدة" ان كل هذه الرجفة ما كانت
لتصدر إال من عاشقة ولهانة ،لكن "لطيفة" امتنعت عن البوح
بمكنون روحها ،وفضلت ان تحتفظ بسرها لها وفقط.
مظاهر الطبيعةتعد عالقة اإلنسان بالطبيعة عالقة وطيدة ،بع ّدها

املكان االول الذي يستعيد فيه الفرد راحته واتزانه .اختارت
لطيفة ان تختلي بنفسها عند اول فرصة سنحت لها ،وذلك في
حديقة المشفى في لندن المطلة على بحيرة ساحرة "تتجه
نحوها ،وتنظر حولها ،االشجار الضخمة المغطاة بالطحالب
والنباتات المتسلقة .الطيور المختلفة ،تماثيل تنتشر في كل
زاوية ،يتراءى لها كرسي خشبي تحت إحدى االشجار الضخمة
فتيمم شطره وتجلس مبهورة بما تراه من طبيعة خالبة وعالم
مثالي" (الغفلي ،2009 ،ص)106
كانت "لطيفة" تذهب وحيدة لتتامل الجمال اإللهي
الخالب ،ولرؤية الحمام والبط والسناجب في حركاتها العفوية.
لتنسى همومها وحاضرها المؤلم .فهي "تلجا إلى الحلم ،ال
بمعنى الهروب الرومانسي الساذج ،وإنما هو هروب إبداعي
يخرج من الزمن إلى زمن اخر ،ومن مكان إلى مكان اخر،
حيث ال يكون الطرف قيدا او مانعا " (الغدامي،1996 ،
صفحة )222فك ثيرا ما استذكرت البطلة لحظة لقائها بفتى
احالمها ،متحسرة على شبابها الذي وئد في مقتبل عمرها "في
تلك اللحظة اجتاحتها ذكريات ذلك اليوم ،وكان بركانا انفجر
واخرج منه ما كانت تخشاه من ذكريات تحاول كبتها وطردها.
ذكريات ذلك اليوم ،وتلك النظرات التي ال زالت تطاردها في
حلها وترحالها ،تتذكر من اصبح فارسا الحالمها ،تتذكر ذلك
الوجه الجميل والعينين الحالمتين .اين هو بكل عنفوان
الشباب من بقايا الرجل الذي تسجن نفسها معه؟" (الغفلي،
 ،2009الصفحات )107-106
وتعد عالقة البطلة بالطبيعة حميمية في الرواية ،فقد
كانت الواجهة البحرية المقابلة لنافذة "حمده" بدبي ،هي
مكانها المفضل لتامل البحر والشعور براحة ولو مؤقتة .حيث
"اتجهت لطيفة للنافذة ،وقفت لدقائق صامتة .كان المنظر
رائعا ،البحر بلونه الزمردي الساحر وامواجه الهادئة المتكسرة

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

فقد الزوج والماوى-نهاية وياس
يتوالى مسلسل الفقد في حياة "لطيفة" حيث توفي
زوجها في مستشفى لندن ،وهي معه وحيدة بعد سفر ابنه
واسرته بعد تفجيرات امريكا  .2011فتحزن لوفاته حزنا عميقا،
حيث رافقته مدة عشر سنوات ،كانت فيها نعم الرفيقة
والزوجة المطيعة .ينقل جثمان الفقيد إلى اإلمارات ،اين يقام
العزاء في منزل والد "شيخة" ،في حين تهمش "لطيفة"
وتقابل بالجحود والنكران ،بل وتطرد من منزلها الذي اوصى
به زوجها ابنه "عبد هللا" ان يسجله على اسمها مع مبلغ من
المال ،لكن لم ينفذ وصيته.
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تتواىل الصدمات تباعا على البطلة لتجد نفسها دون
ماوى ،فتفكر في بيع الذهب الذي اشترته لها "نورة" كمهر
فتصدم انه مغشوش ومزيف .فتلجا لإلقامة مؤقتا في مطبخ
جارتها "ام دمحم" الغائبة النها في البقاع المقدسة ،لكن جاراتها
يتهمنها بارتكاب الفاحشة مع الحارس "عبد السالم" فتجر إلى
السجن ضعيفة وذليلة .بعدها تثبت براءتها ،وتخرج من
السجن متجهة إلى "دبي" اين تقيم صديقتها "حمدة" ،فهي
مالذها االخير والوحيد .وتستقبلها استقباال حارا ،وتعرض
عليها ان تقيم معها ،بعد وفاة امها.
كانت السلطة الصارمة التي مارست ضغطها على
لطيفة في الرواية هي االنثى متمثلة في شخصيتي "نورة"
و"شيخة" ،فالمراة هي من قمعت حريتها ،وسلبتها حقوقها
في تقرير مصيرها ،او امتالك ميراثها ،ليكون صوت السلطة
الذكورية في هذه الرواية خافت ،بل وعاجز على اتخاذ
القرارات وذلك مثل الشيخ ابو عبد هللا وابنه.
ويمكن ان نلخص مستويات الفقد لدى البطلة في
الخطاطة االتية:

"فحسب وجهة نظر الرواية على الولد اليتيم ان يعيش
يتمه ،ويتقبل نتائجه ويعيه كمرحلة ضرورية لبناء شخصيته.
عليه ان يعيش الحرمان العاطفي والتهميش الذي على "البطل
الملحمي" ان يحياه في مستهل حياته ،وذلك لكي ياخذ فيما
بعد البعد الملحمي للبطولة عمقه وزخمه وقيمه االستعراضية
وهالته النابعة من االنتقال من وضع الحرمان والصغار
واإلهانة إلى وضعية االنتصار والتجلي في ابهى صورة" (بورايو،
 ،1995صفحة  ،)91فهل استطاعت البطلة لطيفة ان تتجلى
في ابهى صورة بعد وفاة زوجها وتشردها دون مال ودون
ماوى؟
-2مستوى االمتالك والتخلص من لعنة سوء الحظ
يعد االمتالك بعد الفقدان نعمة يحس بحالوتها كل
إنسان عانى ويالت الحرمان كبطلة الرواية ،التي بدا مسلسل
الفقد ينتهي عندها لتتوج بإكليل النصر والفرج  ،لهذا "فإن كل
المشاعر اضحت شكال من اشكال االغتراب الذي تم تعويضه
بمشاعر االمتالك" ( ،1929 ،Marksصفحة )28
لجات "لطيفة" إلى "حمدة" بعد انقطاع كل السبل
امامها ،فعرضت عليها البقاء معها ،وكذلك "ام دمحم" بعد
عودتها من البقاع المقدسة ،اتصلت ب "لطيفة" وفتحت امامها
ابواب منزلها النها تعتبرها كابنة لها ،فكانت اما بديلة ،وعبرها
تم استرداد موضوع القيمة (االم الميتة) .لكن "لطيفة" قررت
ان تواجه واقعها وان تبحث عن منزل والدها.
التقت "لطيفة" اثناء رحلتها لتحقيق ذاتها بالخادمة
"ام بالل" التي اكدت لها انها تعاني من نحس بسبب وجود
شامة في ظهرها ،وهي سبب كل معاناتها وفقدها لسعادتها،
وطلبت منها ان تسمح لها بحرقها ،حتى تتخلص من لعنة سوء
الطالع التي تالحقها ،وبعد إلحاح منها قبلت لطيفة بذلك:
"انظري حمدة :اترين هذه الدائرة في ظهر لطيفة؟
كانت هناك دائرة من الشعر ملتفة بعضها على
بعض...
قالت حمدة:نعم ،صحيح هذا .كانت امي تخبرني ان هذه عالمة
شؤم يطلق عليها اسم...نسيت ،ماذا يطلق عليها ام بالل؟
قالت ام بالل:
هذه ناسفة

تاسست متواليات الفقد لدى البطلة "لطيفة" من
خالل البرنامج السردي للرواية بفقدانها لالم (موضوع
القيمة) ،وتعويضها بزوجة االب القاسية التي رفضت القيام
بنفس الدور ،وحرمت الفتاة اليتيمة من الحنان والحب بعد
وفاة امها اوال ،ثم بعد وفاة والدها ثانيا ،وذلك بزواجها
وتزويجها .حيث عاشت البطلة في اسرتين؛ االسرة االولى
منزل والديها الذي ولدت وعاشت فيه حياة مستقرة سعيدة،
ثم تغير حالها بعد فقدان االم وتعويضها باالم البديلة .وكانت
لطيفة راضية بهذه الحياة رغم قسوتها .اما االسرة الثانية وهي
اسرة زوجها ،وقد وسمها خضوع البطلة للواقع رغم حزنها
والمها وعدم رضاها بهذه المعيشة .التي انتهت بوفاة زوجها.
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هو تركيب عميق ينصهر فيه الكائن بواقع كوني" (
 )1967, p. 140فقد كان خيال فتى الصدف حاضرا في
ذهنها ،وقد حلمت به في منزل "ام دمحم" قبل ان تغفو تقول:
"رويدا رويدا بدات افكار جميلة تتسلل لها ،تداعب خيالها
بصور ذلك الخيال الباهت الذي ما فتئ يتغذى بالشوق لتلك
العيون .لشبح يتسلل لها كلما اختلت بنفسها .تفكر فيه ...
فجاة وهي بين اليقظة والمنام احست بشيء ما .ربما
خطوات ،داهمها خوف ،وكانها مراقبة .من يراقبها؟ لم تحس
بنفسها .فجاة انتبهت على خيال يقف امامها محدقا بها ببالهة.
تعتدل في مكانها تسحب شيلتها تغطي شعرها المكشوف.
تنظر للعينين المحدقتين فيها تراقبها باندهاش واستغراب"...
(الغفلي ،2009 ،الصفحات )263-262
جعل هذا المشهد "لطيفة" تعتقد انها التزال تحلم،
وانها لم تستيقظ بعد و"دمحم" كذلك ،حيث قال لها" :اخر
مكان كنت اتوقع ان اجدك فيه هنا .ماذا تفعلين هنا؟ يا لها
من صدف!! اليس كذلك؟ لكن بربك اخبريني من انت وماذا
تفعلين هنا؟ اي صدفة هذه التي ساقتك إيل وللمرة الرابعة.
هذه هي المرة الرابعة؟ التي التقي بك كالعادة ،صدفة".
(الغفلي ،2009 ،صفحة . )264
احست "لطيفة" بالخجل ،واخذت ترتجف محاولة
الهروب من المجلس باتجاه الحوش الواسع" :انسلت من
تحت يديه وازاحته من طريقها ،وهي تحاول الخروج في تلك
اللحظة جادت السماء بغيث منهمر ،دموع ماسية اخذت
بالتساقط عليها امتزجت معها بمالبسها الحمراء ،بدت
كحورية ،مالك يقف امامه ،ليس هناك من مساحيق تسيح
مع المطر .جمال رباني...امسك يدها بقوة ،تشبث بها برجاء
قائال :تبدين كبنت المطر .يغالب ابتسامة على وجهه قائال:
انت بحق كبنت المطر التي تخرج من مخبئها فجاة .حتى
وجهك احمر كما هو حال مالبسك الحمراء .من انت؟"
(الغفلي ،2009 ،صفحة )265
و"دمحم" هو ابن اخ الشيخ "ابو دمحم" وطليق "مريم"
التي كانت سببا في تعرفه على فتاة احالمه بعد مشاجرتهما
امام المدرسة .وقد كانت "لطيفة" المراة التي اقترحتها " ام
دمحم" وزوجها عليه منذ فترة ،وابدعا في وصف خصالها
وجمالها ،هي نفسها فتاة الصدف التي احبها "دمحم" وهام بها
دون ان يحدثها .وقد رفض طلبهما وامتنع النشغال قلبه بحب

قالت لطيفة بدهشة:
ماذا تعني ناسفة؟
قالت ام بالل:
هي مثل القنبلة الناسفة ،تنسف كل شيء :المال
واالوالد واالهل والزوج .ال تترك شيائ ،ويجب التخلص منها".
(الغفلي ،2009 ،صفحة )194
قامت "ام بالل" بحرق الناسفة في ظهر لطيفة بالفحم
إلزالة النحس .وهي احد المعتقدات الشعبية في المجتمع
اإلماراتي ،وفعال بعد هذه الطقوس تغير حالها وانفرج إلى
االحسن النها قررت المواجهة لتغيير قدرها ،ليتحول الحال
من االفتقاد إلى االمتالك.

Biguin,

-1االمتالك المادي
استطاعت البطلة "لطيفة" بمساعدة صديقتها
"حمده" العثور على منزل والدها ،لكنها وجدته مؤجرا
للهنود ،فاتصلت بجاراتها القدامى "ام راشد" ثم "ام حميد"،
لتعلم ان زوجة والدها "نورة" قد اصيبت بمرض خبيث بعد
وفاة زوجها ،وان والديها قد تركا لها ميراثا ضخما .لتقرر ذرا
الخوف والذهاب لزيارة زوجة ابيها ،فوجدتها في حالة مزرية،
ال تنقطع عن الصراخ بسبب اال لم ،فسامحتها وعرضت على
الممرضة مساعدتها بعد ان قدمت لها ماال .بعدها اقتنت منزال
فخما وسيارة من اخر طراز .وقررت ان تزور "ام دمحم" لتوفيها
حقها من الهدايا ،النها كانت كريمة معها في محنتها.
تفاجات جارات "ام دمحم" بفخامة السيارة والهدايا،
واصابهن الفضول للتعرف على صاحب هذا العز والمال،
فصعقن عندما علمن ان كل هذا الجاه ملك للطيفة ،فحاولن
التقرب منها ،لكنها رفضت استقبالهن بسبب االذى الذي
سببنه لها ،واتجهت نحو غرفة استقبال الرجال في بيت "ام
دمحم" كونها كانت فارغة ،لتاخذ إغفاءة بعد غذاء دسم.
لتستلقي على الكنبة وهي تحلم بفتى احالمها.
-2االمتالك المعنوي
امتلكت "لطيفة" في رحلتها الشائكة ،قلوب اناس
كانوا مالذا لها من قسوة الواقع ،وعدم إنصافه لها .كام دمحم
وزوجها ،وكذلك "حمدة" ،إضافة إلى هذا كان حلما مجيال
يواسيها ،ويدفعها للمواصلة عندما تفكر فيه قبل نومها ،او
لحظة عزلتها لتبتسم وتغفو" .ذلك ان التركيب الحلمي الفعلي
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

283

اجملدل  18العدد 2021-01

سامية حيياوي

جدلية الافتقاد والامتالك يف رواية بنت املطر ملرمي الغفيل -دراسة موضوعاتية-

خاتمة

فتاة احالمه ،فقد كان خائ فا ان يدخل في عالقة فاشلة
كزواجه االول من ابنة خالته "مريم" الذي انتهى بالطالق.
ونظرا لشفقته على شخص "لطيفة" فقد اقترح على "ام دمحم"
مساعدتها ،وبعد إلحاح منهما قبل عن مضض ،بعد ان ياس
من لقاء بنت المطر يقول" :فتاة الصدف ساتركها جانبا الني ال
استطيع رفض طلب لك ولعمي" (الغفلي ،2009 ،صفحة
)257
ليك تشف ان لطيفة هي فتاة احالمه التي عشقتها
روحه ،وتيمه حبها دون ان يكلمها "فالمراة الجميلة التي
يمكن ان تجتذب الرجل العربي وتثيره هي امراة صامتة"
(المرنيسي ،1985 ،صفحة  .)87وقد كان لجمال لطيفة
وجاذبيتها سحر اسر "حمـمد" وسلب لبه ليتم اللقاء والزواج
وثم اإلنجاب.
ليتحقق االمتالك :امتالك العائلة واالصدقاء،
وامتالك رجل االحالم ،وامتالك االطفال وبالتالي امتالك
السعادة االبدية .التي يمكن توصيفها عبر هذا المخطط:

تعد رواية بنت المطر رواية إماراتية تقليدية في
حبك تها وشخصياتها ،وتطور احداثها .وقد تناصت شخصية
البطلة مع القصة العالمية "سندرال" ،التي عانت من ويالت
زوجة االب ،وانتهى بها المطاف زوجة لالمير.
حافظت الكاتبة "مريم الغفلي" في سردها على تقاليد
المجتمع اإلماراتي ،ولم تجرا على خدش حيائه ،فصورت
"لطيفة" خاضعة مسلمة لواقعها الذي فرض عليها بزواجها،
وبالمقابل خاضت في قلب التقليد حول عالقة الرجل بالمراة،
فكانت البطلة تتبادل النظرات واإلعجاب مع الشاب حمـمد
رغم انها متزوجة من الشيخ ،لتكون هذه العالقة فيما بعد
محورا هاما إلثارة االنقسام الدرامي في الرواية.
كانت شخصية البطلة شخصية واقعية ،سلبية نوعا
ما ،ومسلوبة لإلرادة ،شخصيتها خاضعة ومستسلمة لتقاليد
المجتمع اإلماراتي ،ومنفذة الوامر من اطراف مختلفة.
كما كانت مؤمنة بقضاء هللا وقدره ،حيث سلمت
امرها لبارئها في مواقف مختلفة من حياتها.
فلطيفة هي "نموذج للبطل الدرامي المحطم الذي
تهزمه تقاليد االسرة وقيمها ،وقوانينها ليس لضعفه او انقياده
لها ،وإنما لتطلعه الشديد للفردية لدرجة يصبح فيها هذا
التطلع ارضا خصبة لجميع التقلبات الرومانسية التي يخوضها
البطل" (غلوم ،1986 ،الصفحات  ،)134-133لتكون
البطلة تجسيدا لهاجس ماساوي تستدعيه المشاعر اإلنسانية،
وهو زواجها بشيخ مريض ،كان هو العائق الحائل امام
سعادتها ،وبالرغم من هذا كانت تشفق وتعطف عليه،
فاظهرت استعدادها الواعي بان تكون ضحية .ليصبح موت
الشيخ ضرورة من اجل التغيير في البناء السردي للرواية،
ليكون موت الشيخ ميالد جديد للطيفة.
توقعت خالل تتبعي لسرد احداث الرواية وتطوره؛
ان البطلة ستحدث الفارق والتغيير لواقعها بشهادتها العلمية،
لكن لالسف الحظنا ان الدراسة كانت سببا وحجة فقط
لخروج لطيفة من المنزل ،وبالتالي لقاء فارس احالمها .وكان
الميراث هو المنعرج الحاسم في حياة "لطيفة" .وهو ربح ليس
للطيفة دخل في تحصيله .لتختتم الرواية بالزواج وهو نفس
المشهد الذي افتتحت به ،لكن الفرق ان الزواج االول كان

استطاعت البطلة "لطيفة" ان تغير سوء طالعها،
ليتحول مسار حياتها من مستوى االفتقاد إلى مستوى
االمتالك ،و"إننا نعرف االن ان الوعي هو وعي بشيء ما ،وان
اإلنسان ...يتحدد بعالقاته ،وبطريقته في إدراك العالم،
وإدراك نفسه إزاء العالم ،واسلوب العالقة التي توحده
باالشياء ،وبغيره من الناس وبنفسه" (،1955 ،Richard
صفحة  ،)9فبعد قرارها بمواجهة ماضيها والتنقيب عن اهلها
استطاعت ان تحقق ذاتها ،فعثرت على زوجة والدها "نورة"
سبب المها وشقائها مريضة ذليلة ،لتدرك ان الزمن ك فيل
بتصفية الحسابات وتضميد الجراح ،لتمنحها عفوها وتمضي
في إعادة بناء حياتها من جديد بكل حب وتفاؤل.
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 سلطة المراة على الرجل من خالل نموذجي
"نورة" و"شيخة" زوجة عبد هللا ،فقد كانتا المسيطرتين
والمحرك تين لالحداث بقراراتهما.
 تشجيع تعليم المراة ،وإن كانت متزوجة كما في
نموذج "لطيفة ومريم وزميالتهما في الصف"
 نظرة المجتمع السلبية للمراة المتعلمة كما في
نموذج "حمدة "
 المراة المتعلمة والمثقفة ذات شخصية قوية،
محافظة تقول حمدة" :نشات مدللة في عائلة منفتحة
 نوعا ما على التعليم والحرية للفتاة .ذهبت إلى
مصر للدراسة وعدت منها اك ثر نضجا ووعيا ،لكني كنت
ملتزمة طوال حياتي في الغربة .كنت قد وضعت لنفسي
خطوطا حمراء ال يمكن ان اتجاوزها .كان همي إنهاء دراستي
فقط" (الغفلي ،2009 ،صفحة )124
 انتشار ظاهرة الطالق السباب مختلفة كنموذج
"حمدة" و"مريم"
 العقم وعدم اإلنجاب وصبر الزوجين ومواصلتهما
للحياة معا كنموذج ام دمحم وزوجها
 تماسك المجتمع الخليجي والحفاظ على صلة
الرحم
كل هذه النقاط هي امتالك وافتقاد ،جسدتها الروائية
اإلمارتية "مريم الغفلي" في روايتها "بنت المطر" عبر شخصية
البطلة "لطيفة" وشخصيات انثوية بعضها ملتزم وبعضها االخر
نموذج سيء .إضافة إلى شخصيات ذكورية اغلبها كان خاضعا
تابعا للمراة المتسلطة مطيعا لها .وشخصيات برغم اختالف
ادوارها والقيم التي دافعت عنها ،كانت مسببا لحصول
االفتقاد ،وكذلك تحقق االمتالك في شقيه اإليجابي والسلبي.

فاشال لعدم وجود الرغبة ،واالنجذاب ،والحب وكذا التكافؤ
بين العريسين .في حين كان الثاني بمثابة تحقق الحلم،
زواجا ناجحا لتحقق الرغبة واالنجذاب.
عانت البطلة "لطيفة" عبر تطور المسار السردي
للرواية من افتقاد وامتالك يمكن ان نختصره في الترسيمة
التالية:

عبرت لطيفة امكنة متعددة من دبي إلى ابو ظبي إلى
انجلترا ،لتعود في نهاية المطاف إلى مسقط راسها إلى بيت
والدها ،لتبدا حياتها من جديد ،وكانها طائر العنقاء بعثت من
جديد من رحم المعاناة والرماد.
ونستنتج ان رواية "بنت المطر" للروائية "مريم
الغفلي" قد قدمت صورة نمطية عن المراة في المجتمع
الخليجي وهي:
 المجتمع اإلماراتي مجتمع محافظ متشبث بالقيم
الروحية وتعاليم الدين اإلسالمي
 الزواج المبكر واإلكراه عليه ،وعدم مشاورة الفتاة.
 الجهل والفساد من خالل اخالق "نورة وشيخة
والجارات"
 انتشار طقوس السحر والتطير كما عند "شيخة"
و"ام بالل".
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The Role of traffic awareness campaigns in spreading the traffic culture A field study on a sample of youth
in Setif Town

2020-12-22 :اترخي القبول
mimenehadjer@yahoo.com ، جامعة اجلزائر،اإميان هاجر مقيدش

2018-07-14 :اترخي الإرسال

الملخص
 الهادفة إلى،تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على دور حمالت التوعية المرورية في نشر ثقافة السالمة المرورية
 وذلك من خالل التركيز على واقع تطبيق هذه الحمالت الذي يواجه إشكاليات،خلق الوعي بقواعد المرور لدى الشباب السائ قين
 إذ قمنا بتوزيع، وبناء على ذلك تم استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى النتائج المرجوة.تتعلق بالنسق االجتماعي الذي نعيشه
 مفردة وذلك للحصول على تصور150  حيث قدرت عينة الدراسة ب،استبيان على عينة عشوائية من الشباب السائ قين بوالية سطيف
 ان اغلب حمالت التوعية المرورية ال تساهم بدرجة: ومن اهم النتائج التي توصلت إليها دراستنا،كامل ودقيق في موضوع البحث
.كبيرة في تغيير السلوكيات المرورية السلبية لدى الشباب السائ قين بوالية سطيف
. السالمة المرورية، حوادث المرور، الوعي المروري، حمالت التوعية المرورية:الكلمات المفاتيح
Résumé
L’objectif de Cette étude est de mettre en exergue le rôle des campagnes de sensibilisation routière en vue
de sensibiliser les jeunes conducteurs et ce, en mettant l’accent sur la réalité de l’application de ces campagnes
souvent confrontées à des problèmes sociaux liés au contexte dans lequel nous vivons.
À cet effet, la méthode descriptive a été utilisée pour atteindre les résultats de l’étude. Nous avons distribué
un questionnaire sur un échantillon aléatoire estimé à 150 jeunes conducteurs de Sétif. L’un des résultats les plus
probants de notre étude est que la plupart des campagnes de sensibilisation routière ne contribuent pas de manière
significative à modifier les comportements négatifs chez les jeunes conducteurs à Sétif.

Mots-clés : Les Campagnes de sensibilisation - la conscience Routière – Les Accidents de la route –La
Sécurité routière.

Abstract
This study aims to shed light on the role of traffic awareness campaigns in promoting a culture of traffic
safety which aims at creating an awareness of the traffic rules which targets young drivers, by focusing on the
reality of these campaigns which face social problems.
Accordingly, the descriptive methods were used to reach the results of the study. We distributed a
questionnaire to a random sample of young drivers in Sétif. The sample was estimated to be 150 Person. One of
the most important findings of our study is that: most traffic awareness campaigns do not contribute significantly
to changing the negative behaviors among young drivers in Sétif.

Keywords : Awareness campaigns,  ؛Traffic awareness, Roads Accidents, traffic Safety.
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دور محالت التوعية املرورية يف نرش ثقافة السالمة املرورية –دراسة ميدانية عىل عيينة من ش باب بولية سطيف-

مقدمة

واالقتصادية لم تنخفض بل إنها مستمرة ،ومرتفعة نظرا
لإلحصائيات الرسمية التي تؤكد ارتفاع هذه االزمة التي التزال
تحصد ارواح الجزائريين حيث خلفت  3639قتيل و36287
جريح و 25038حادث مروري خالل سنة  2019حسب
اإلحصائيات الرسمية للمركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق
( المركز الوطني ،نفس المرجع ،ص ص .)6-4-2
وهذا كله يدفعنا إلى التساؤل عن هذه الظاهرة،
كمحاولة للوقوف على واقع هذه البرامج ،وحمالت التوعية
المرورية في الجزائر ،ومدى مساهمتها في ترسيخ الثقافة
المرورية لدى السائ قين الشباب بوالية سطيف لهذا السبب
ارتاينا طرح السؤال الرئيسي االتي:
 ما مدى مساهمة حمالت التوعية المرورية فينشر الثقافة المرورية لدى الشباب السائقين بوالية سطيف؟
وقد ترتب عن هذا السؤال الرئيسي مجموعة من
التساؤالت الفرعية:
 ماهي وسائل االتصال المستخدمة في ترسيخالثقافة المرورية لدى الشباب السائ قين بوالية سطيف؟
 ما هو الدور الذي تلعبه االجهزة المعنية في نشروترسيخ الوعي المروري لدى الشباب السائ قين؟
تحديد مفاهيم الدراسة
 الوعي المروري
الوعي لغة :بمعنى حفظ قلب الشيء ،وحفظ الحديث
يعنى وعيه ،واوعاه اي؛ حفظه ،وفهمه ،وقبله ،وفالن اوعى
عن فالن؛ احفظ وافهم( .الخلف ،حامد ،2005 ،ص.)19
ويعرف الوعي المروري بانه" :اإللمام بالمعلومات
االساسية مرتبطة بمواقف يتعرض لها المشاة او السائ قون اثناء
السير او في المواقف الطارئة او في الحوادث"( .السليماني،
 ،1997ص .)24
ويعرف برنامج الوعي المروري بانه :جهد الشرطة نحو
جعل المواطن يطبق تعليمات المرور والذي يتضمن مايلي:
(المركز الوطني ،1995 ،ص .)15
 التعرف على مشاكل واخطار المرور.
 إعطاء التفسير القانوني للمواقع التي تك ثر فيها
الحوادث.
 تعزيز النشاطات وتقديم الخدمات في االماكن االهلة
بالسكان.
 إبراز قيمة الحيطة والحذر بشكل اكبر في كل الظروف
من اجل قيادة ومشاة بال حوادث.

إن نشر ثقافة مرورية وقائية يعد من بين اهم المطالب
التي تسعى الدولة الجزائرية لتحقيقها ،وبرغم المجهودات
المبذولة من طرف الجهات المعنية بالمنظومة المرورية ،إال ان
حوادث المرور ال تزال في ارتفاع مستمر ،وهو ما تؤكده
اإلحصائيات الرسمية للمركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق
التي تشير إلى ان "العامل البشري هو المتسبب الرئيسي
لحوادث المرور في الجزائر بنسبة  ،%97واالخطر من ذلك تعد
فئة الشباب اك ثر الفائت تضررا وتعرضا لحوادث المرور" (المركز
الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق ،2019،ص ص .)22-10
والمسالة المرورية من المسائل الهامة والحيوية في
حياتنا اليوم نظرا لما تتركه من اثار اجتماعية ،واقتصادية،
وامنية ،بالرغم من وجود برامج وحمالت إعالمية توعوية
متواصلة عبر مختلف وسائل اإلعالم الساعية إلى ترسيخ الوعي
المروري ،الذي يشكل نوعا من الثقافة تدعى :بالثقافة المرورية
التي تساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور ،إال ان
المشكلة المرورية تعد مشكلة سلوكية بالدرجة االولى ترتبط
ارتباطا وثيقا بقيم الشباب السائ قين ،واتجاهاتهم ودرجة
ادراكهم ،واهتمامهم بالمواضيع التي تقدمها حمالت التوعية
المرورية الهادفة إلى تغيير السلوكيات المرورية السلبية.
اشكالية الدراسة وتساؤالتها
لقد اصبح الوعي المروري في المجتمع الجزائري ،يمثل
مطلبا ودعامة هامة للوقاية من حوادث المرور ،إذ يتزايد
االهتمام بالحمالت التحسيسية الخاصة بالتوعية المرورية،
التي اصبحت تشكل ملمحا اساسيا في سبيل ترسيخ الوعي
المروري ،الذي يشكل بذلك ثقافة مرورية تساهم في توفير
قواعد السالمة المرورية ،وبطبيعة الحال يسعى الفاعلون
االجتماعيون (وسائل اإلعالم ،االجهزة االمنية ،المدارس،
المساجد ،االسر ،منظمات المجتمع المدني وغيرها )....إلى
محاولة ترسيخ وتشكيل قواعد السالمة المرورية لدى كل
الشرائح االجتماعية.
لكن المالحظ انه وبرغم من تطوير االستراتيجيات
وتنفيد برامج الحمالت التوعوية في الجزائر من طرف الجهات
المختصة ،الهادفة إلى تثبيت االتجاهات المرورية السليمة لدى
فئة السائ قين الشباب من حيث؛ اإللمام بقواعد المرور وادابه
وانظمته ،واتخاذها انساقا فكرية وسلوكيات مرورية ،إال ان
المشكلة المرورية ،وتكاليفها ،واثارها االجتماعية،
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دور محالت التوعية املرورية يف نرش ثقافة السالمة املرورية –دراسة ميدانية عىل عيينة من ش باب بولية سطيف-

 نشر قواعد المعرفة المرورية واسس السلوك البشري
حسب اوضاع حركة المرور.
 حمالت التوعية المرورية
هي" :تلك االنشطة المختلفة التي تهدف إلى تذكير
مستعملي الطريق باالخطار التي تشكلها بعض السلوكيات
المخالفة لقواعد السالمة المرورية ،والتي غالبا ما تؤدي إلى
وقوع حوادث مرورية ماساوية تهدف الحمالت إلى التنبيه
واإلرشاد إلى اعتماد السليم اثناء السياقة ،ومحاولة اإلقناع
لعدم ارتكاب االخطاء المرورية حفاظا على سالمة كل مستعملي
الطريق" (بوطالبي ،2006،ص.)14
"هي برنامج إداري وإعالمي يستهدف ابراز نشاط منظم
ومخطط لجهة ما يستهدف نشر الوعي المروري او تعديل سلوك
مستخدمي الطريق المركبة" (ميرزا ،2007 ،ص .)04
يمكن القول إن حمالت التوعية المرورية هي "تلك
االنشطة ،والجهود التي تقوم بها وسائل اإلعالم سواء كانت
مك توبة ،او مرئية ،او مسموعة ،من اجل تنبيه وإرشاد الشباب
بمخاطر حوادث المرور ،واالضرار الناجمة عنها بهدف نشر
الوعي المروري لديهم ،وإقناعهم بضرورة احترام القوانين اثناء
السياقة حفاظا على سالمة الشباب السائ قين ،والمشاة على حد
سواء".


السالمة المرورية هي مجموعة من اإلجراءات تهدف
لتامين السالمة في مفهومها الواسع لمستخدمي الطريق
(سائق ،راجل ،راكب)
وتذهب بعض التعريفات االخرى للسالمة المرورية إلى
انها مجموعة إجراءات تهدف لتقليص او تخفيف اخطار حوادث
الطرقات ومن ثم تحقيق تراجع في نسبها ومخلفاتها( .العجمي،
 ،2014ص)12


منهج الدراسة

إن هذه الدارسة هي من الدراسات الوصفية التي
تستهدف تقرير خصائص معينة لمشكلة معينة ودراسة الظروف
المحيطة بها ،اي كشف الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة،
موقف ،او مجموعة من االفراد مع تسجيل دالالتها ،وخصائصها
وتصنيفاتها ،وكشف ارتباطها وتغيرات اخرى بهدف وصف هذه
الظاهرة وصفا دقيقا شامال من كافة جوانبها ،ولفت النظر إلى
ابعادها المختلفة( .عبد هللا ،2011،ص.)174
يع د المنهج الوصفي من انسب المناهج العلمية
للدارسات الوصفية والذي يسته دف وص ف وتحليل المحيط
العام للمؤسسة محل الدراسة ،والذي يعرف على انه احد
االشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة االفراد وسلوكهم
وإدراكهم ،ومشاعره م ،واتجاهاتهم الرئيس ي والمعياري
لجميع المعلومات ويسمح بدراسة عدد كبير من المتغيرات في
وقت واحد إذا ما تعلق االمر بدارسة جمهور وسائل اإلعالم (عبد
الحميد ،2000 ،ص.)159
وبعد فحص وتحليل موضوع الدراسة استخلصنا إلى ان
انسب المناهج التي يمكن االعتماد عليها في إطار هذه الدراسة
الوصفية هو منهج المسح بالعينة.
 مجاالت الدراسة
يعد مجال الدراسة خطوة اساسية في البناء المنهجي
الي بحث علمي النه يؤطر الدراسة في قالب يسمح لنا بالتحكم
في كل خطوات البحث ،ويمكن ان نميز في مجال الدراسة
ثالثة انواع من المجاالت:
2المجال المكاني :ويقصد به مكان إجراء الدراسة
الميدانية ،لذا فقد تم اختيار المجال الجغرافي للدراسة بوالية
سطيف.
3المجال الزماني :استغرقت الدراسة الميدانية حوالي
شهرين تقريبا بين شهر ماي وجوان .2018

حوادث المرور

لغة :الحادث :ويعود اصل كلمة حادث مرور إلى اللغة
الالتينية ( )Accidentوتعني كل ما ياتي لتحطيم مجرى الحياة
المنظمة (فريج ،1993 ،ص.)07
اصطالحا :يعرف حادث المرور على انه" :الفعل
الخاطئ الذي يصدر دون قصد سابق او عمد ،وينجم عنه ضرر
سواء اكان وفاة او إصابة بسبب استخدام المركبة اثناء حرك تها
على الطريق العام"( .السيد عبد المعطي ،2008،ص .)08
يعرفه كامل دمحم عويضة على انه" :كل حادث غير متوقع
وفجائي ،يؤدي إلى اخطار واضرار كاإلصابات والموت"
(عويضة كامل ،1996 ،ص.)124
يمكن القول ان حوادث المرور هي عملية اصطدام بين
مركبة وشيء اخر قد تكون مركبة اخرى ،او اشخاص او
حيوانات ،او حواجز وقد ينجم عن هذه الحوادث خسائر مادية
وبشرية مما يترتب عنها مخالفة ،او عقوبة مالية ،او جزائية
بحق المتسبب في حادث المرور.
 السالمة المرورية
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4المجال البشري وعينة الدراسة :إن مجتمع البحث
في لغة العلوم اإلنسانية هو مجموعة متناهية او غير متناهية من
العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز المالحظات عنها  ...وهو
مجموعة عناصر لها خاصية او عدة خصائص مشتركة تميزها عن
غيرها من العناصر االخرى والتي يجرى عليها البحث او التقصي.
(انجرس ،تر :ماضي ،2006 ،ص.)298
ونظرا لكبر حجم مجتمع البحث ،واستحالة إجراء
الدراسة على كافة افراد المجتمع ،وتعقد حركة المرور ،واتساع
عدد السيارات بها ،سيكون من الضروري تحديد عينة مناسبة
تخدم هذه الدراسة ،لهذه االسباب اعتمدنا على العينة
العشوائية من فئة الشباب ،النها الفئة المستهدفة والمعنية
بحوادث المرور ،كما ان مفرداتها تمثل المجتمع االصلي تمثيال
جيدا ،وفي حدود اإلمكانات المتوفرة وجدنا ان  150مفردة
(سائق) هو عدد كاف للعينة التي سنحاول من خاللها تحقيق
نتائج تعبر عن حال الظاهرة بالنسبة لمجتمع الدراسة.
وفي عينة بحثنا والمتمثلة في السائ قين الشباب حددنا
خاصية السن ،وهي ان يكون الفرد المبحوث يملك رخصة
السياقة ،وان يكون قد قام بعملية السياقة ،الن هناك من
يملك الرخصة ولم يقد ،إضافة إلى عامل السن وهو ان يتراوح
سن المبحوث ما بين  18و 40سنة.
 ادوات جمع البيانات
اعتمدنا في هذه الدراسة على اداة استمارة االستبيان
بعدها "الوسيلة التي من خاللها تكون هناك عالقة بين الباحث
ِّ
والمبحوث إذ ان هدف الباحث هو الحصول على المعلومات
التي يدلي بها المبحوث للباحث" ()Moser, 1975, p214
حاولنا فيها قدر اإلمكان ان تكون االسئلة ملمة
وواضحة متبعين في ذلك الخطوات المنهجية المتعارف عليها
في تصميم استبيان وقمنا بتوزيع االستبيان على الشباب الذين
تتراوح اعمارهم ما بين  18إلى  40سنة نظرا لضيق وقت
الدراسة الميدانية قمنا بتصميم استبيان بحيث اشتمل على
اربعة محاور وهي:
 المحور االول :البيانات السوسيوغرافية
 المحور الثاني :مدى مساهمة حمالت التوعية
المرورية في نشر الثقافة المرورية لدى الشباب السائ قين.
 المحور الثالث :الوسائل االتصالية المستخدمة في
ترسيخ الثقافة المرورية لدى الشباب السائ قين.
 المحور الرابع :مساهمة االجهزة المعنية في نشر
الوعي المروري لدى السائ قين الشباب.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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وقد تنوعت االسئلة بين المغلقة والمفتوحة وترتيبها
حسب ابعاد ومؤشرات الدراسة.
.1

استراتيجية تصميم حمالت التوعية المرورية

على الرغم من وجود اختالفات بين الباحثين حول
الميكانيزمات النموذجية إلعداد حمالت إعالمية إال ان المتفق
عليه هو ان تشمل بعض العناصر التي ال ينبغي إغفالها ،مهما
اختلف ترتيبها ،فإن نجاح الحمالت التوعية المرورية مرهون
بنجاح المراحل االتية:
 1-1تحديد المشكلة وجمع المعلومات واالحصائيات
بحيث يبدا تحديد المشكلة بجمع المعلومات عن
الوضع المحيط بالمشكلة وتمثل هذه الخطوة المدخل العلمي
في التخطيط ،ويتم جمع المعلومات من مصادر مختلفة الن
توخي المعلومات المطلوبة يسهم في وضع الخطة وصياغتها
على نحو محكم مع مالحظة تحديد طبيعة المعلومات المطلوبة
ومعرفة مصادرها المختلفة كالمعرفة الشخصية ،او المصادر
االولية ،ومعرفة اساليب جمعها حتى يتم تحليلها.
وتحديد العالقة بين المعلومات التي تتعلق بمجال
التخطيط اإلعالمي في المؤسسة المعنية وبين المتغيرات
االجتماعية واالقتصادية ،والقانونية ،التي تحكم العمل في
البلد ،وتبين ح دود عملها( .الدليمي ،2010 ،ص.)54
 1-2تحديد اهداف الحملة االعالمية
تعد هذه المرحلة من اهم مراحل الحمالت اإلعالمية،
وذلك النه يتم من خاللها تحديد العديد من العوامل
والمتغيرات للحملة اإلعالمية من الرسالة ،الوسيلة ،والوقت،
كما ان الهدف من الحملة هو إحداث تغيير او تعديل في االفكار
واالتجاهات او تغيرها لدى غالبية الجماهير وحثهم على اتخاذ
مواقف إيجابية( .رضا ،عيد ،2006،ص .)187
 1-3تحديد الجمهور المستهدف
الجمهور هو العنصر الرئيسي في عملية االتصال،
والذي يعمل المصممون في الحمالت اإلعالمية على الوصول
إليه والتاثير فيه ،وان المبدا االساسي في العملية االتصالية هو
(اعرف جمهورك) ومعرفة الجمهور من االسس الهامة لنجاح
الحملة اإلعالمية ،النه إن لم تستطع ان تصل إلى الجمهور فلن
تتمكن التاثير فيه.
من المعروف ان تحديد الجمهور بدقة يزيد من فاعلية
الرسالة اإلعالمية ،ومن االسس الرئيسية لتصميم الحمالت
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اإلعالمي ة ،بحيث ال يشكل هذا الجمهور اي مقاومة او عداء
الهداف الحملة وافكارها بما يفرض توافقنا مع الثقافات
والمعايير والقيم االجتماعية( .البكري ،2007 ،ص .)137

تحتاج إلى وسائل تختلف عن الوسائل التي يحتاجها الجمهور
االمي ،والفائت الشابة تحتاج إلى استخدام وسائل اتصالية
مختلفة عن الفائت العمرية االخرى وهذا ينطبق على الخصائص
الجماهيرية االخرى.
 حسب الميزانية المحددة :قد تؤثر كمية المبالغ
المخصصة للحملة في عملية استخدام الوسائل ،فلو كانت
المخصصات قليلة ،وتحتاج لمخطط وقت طويل من اجل
إيصال رسائل الحملة ،فإنه سيضطر إلى استخدام عدد محدود
من الوسائل.
 حسب مضمون الرسائل :ال شك في ان لطبيعة
الرسالة ومضمونها اهمية كبرى عند اختيار وسيلة دون اخرى
فالرسائل الصعبة والمعقدة على سبيل المثال يفضل
استخدامها في وسائل الطباعة او االنترنت بينما يفضل عرض
الرسائل السهلة وغير المعقدة تلفزيونيا وهكذا.
لذلك يجب اختيار وسائل االتصال وفق اعتبارات
تناسب القائم باالتصال ،وإمكاناته ،وطبيعة الجمهور
المستهدف ومضمون الرسالة لتناسب المجتمع الذي تنقل إليه
الصورة ،لذلك يجب ان تاخذ بعين االعتبار محددات تدخل
في اختيار وسائل االتصال في الحملة التي تستهدف التنمية
االجتماعية.

 1-4صياغة الرسالة االعالمية
تمثل صياغة الرسالة اإلعالمية عامال اخر من العوامل
التي تساهم في تاثيرها على الجمهور ،فصياغتها تخاطب العقل
والفكر والخيال ،وهي غير االسلوب الذكي في استخدام اال لوان
واالضواء ،واالصوات ،وبقية المؤثرات الخارجية ،إنها الطريقة
التي يستخدم فيها الفكر الذي تقوم عليه الرسالة نفسها ،او هي
قالب تصاغ فيه افكار الرسالة بطريقة منظمة من خالل
االستخدام الذكي للغة ،والترتيب المنطقي للمواقع واالحداث.
قد تعرض الرسالة اإلعالمية بطريقة جذابة ومؤثرة ،لكن لو
كانت صياغتها رديئة فذلك يضعف تاثيرها ،حيث إن هدف
الحملة اإلعالمية هو الترويج لقيم لها عالقة بمفهوم ما مثال:
حرية المراة ودورها في المجتمع المسلم المحافظ ،ليس من
السهولة عرض رسالة إعالمية مباشرة تدعوا المراة إلى التمرد على
القيم السائدة وتشجيعها صراحة على تبني حياة ال تحمل
ضوابط العرف واالخالق( .الحصيف ،1988 ،ص .)57
 1-5اختيار الوسائل والقنوات االتصالية
بعد ان يقوم القائم بالحملة بتحديد طبيعة المشكلة او
الفكرة ،وبعد ان يتعرف على الجمهور وخصائصه يلزم عليه
اختيار الوسائل التي يفضل استخدامها من اجل تحقيق الهدف
من الحملة ،لذا فإن عملية اختيار الوسائل لعرض حملة
إعالمية تخضع لمجموعة من المعايير االتية( :فرج ،1986 ،ص
.)23
 حسب طبيعة المشكلة :ليست كل الوسائل لها
القدرة على العمل بالك فاءة نفسها لكل المشكالت واالفكار
وذلك ان بعض المشكالت تحتاج لنوعية معينة من الوسائل.
 حسب االهداف الخاصة بالحملة :تختلف عملية
تحديد الوسيلة باختالف اهداف الحملة ،فإذا كان هدف الحملة
هو الوصول إلى جمهور عريض فإننا نحتاج إلى وسائل اتصالية
متعددة لتفي بهذا الغرض ،اما إذا كان الهدف هو تكرار رسائل
إلى مجموعة محددة من الجماهير فاستخدام وسيلة واحدة
يكون اجدر.
 حسب الجمهور المستهدف :إن نوعية الوسائل
تختلف باختالف الجماهير الموجه لها ،فالجماهير المتعلمة
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1-6

الميزانية

إن كيفية تحديد الميزانية في الحمالت اإلعالمية
تختلف ك ثيرا عن كيفية تحديدها في الحمالت اإلعالنية و ذلك
نتيجة الختالف موضوعات كل منهما ،وكذلك اختالف العوامل
المؤثرة في هذا التحديد بحيث يتم تحديد الميزانية في الحمالت
اإلعالنية بطرق اقتصادية ،وإدارية عديدة منها :الطرق
التجريبية ،والنظرية وطرق القواعد واإلشارات ،بينما تتركز
الحمالت اإلعالمية في تحديد ميزانيتها غالبا على الطرق اإلدارية
حيث يتم تحديد الميزانية والتكاليف للحملة بتقديرات اولية ال
تخضع لقواعد محددة ،ذلك ان الحمالت النوعية اإلعالمية
تحظى بالمساعدات من هيائت عديدة سواء كانت حكومية او
اهلية ،جماعية ام فردية لذلك يجب ان تبقى ميزانية الحمالت
مرنة وقابلة للزيادة والنقص بحسب الظروف والمستجدات.
(العوفي بن ديبان ،2012 ،ص .)202
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من شانه زيادة الوعي المروري ،وبالتالي تكوين ثقافة مرورية
ويمكن تقديم الجهات على النحو التالي:

 1-7الجدولة الزمنية للحملة
بعد ان يقوم المرسل باختيار الوسائل اإلعالمية التي
يستخدمها فإنه بعد ذلك سيحدد االستراتيجية التي تسير عليها
اإلذاعة ،وبث الرسالة على مدار الحملة ،فيطلق على هذه
الخطوة بجدولة الحملة ،والتي تسعى للتاكيد على ان ك ل
فعالية تبدا في التاريخ المح دد ،وان فرص التعاون بين
الرسائل يتم استخدامها بشكل كامل وهناك عدة طرق في
العرض اإلعالمي( :العوفي بن ديبان ،نفس المرجع ،ص .)307
1-8

2-1االسرة
تعد االسرة إحدى المؤسسات المسؤولة عن تطوير
وبناء شخصية الفرد من النواحي االجتماعية ،والنفسية
والعقلية ،واالخالقية ،خاصة وان المفاتيح االساسية لشخصية
الفرد تتكون في السنوات االولى من طفولته حيث تكون االسرة
هي البيئة الوحيدة التي يعرفها الطفل قبل توجهه إلى المدرسة

التنفيذ والمتابعة لبرامج الحملة

وكما ان االسرة تسهم في تربية الطفل اخالقيا وصحيا
واجتماعيا فإنها يجب ان تكون قادرة على تربيته مروريا ويتم
ذلك من خالل السعي لتعريف االطفال باساليب السالمة
المرورية وتعويدهم على السلوكيات ،والعادات المرورية
الصحية ،وان يكون جميع افراد االسرة وخاصة الوالدين القدوة
لالطفال في مجال السلوك المروري( .تباني ،2012 ،ص
.)163

بعد االنتهاء من خطوات المراحل السابقة واالنتهاء من
جزئية اتخاذ القرارات تصل الحملة إلى مرحلة التنفيذ ،و التي
يقصد بها إعداد تقرير نهائي ،و تحديد البدايات ،و النهايات
لكل خطوة من برنامج العمل  ،وغالبا ما تكون هذه المرحلة
شديدة التعقيد نظرا العتماد الحمالت ذات الطابع اإلعالمي على
اك ثر من وسيلة ،إلى جانب الطبيعة الخاصة للمواضيع التي
تطرحها في المجتمع ،والتي تحتاج بدورها إلى فترة طويلة إلقناع
الناس ،وخاصة عندما يتعلق االمر بتغيير االتجاهات السائدة و
تعديل السلوك ،ويتطلب تنفيذ الحملة اإلعالمية توافر
مجموعة معلومات ،و إمكانيات تمكن القائمين على تنفيذ
الحمالت من اداء عملهم مثل :
 خطة مفصلة تذكر فيها االحتياجات ،واالهداف،وطرق التنفيذ.
 قنوات مستمرة للمعلومات والتعديالت المطروحةعن االهداف والبدائل المتاحة إلجراء التعديل على الخطة،
واسلوب تنفيذها.

 2-2المؤسسات التربوية
تعد المدرسة مرحلة ارقى في عملية التربية والتعليم
والتوجيه فيها يصبح الفرد اكبر سنا واك ثر معرفة واك ثر قربا من
مرحلة النضوج الشخصية واك تمالها ،وتستطيع المدرسة عموما
ترسيخ الفكر العلمي في ذهن التلميذ وتدريبه على فهم الحياة
والمجتمع.
إن مهمة المدرسة نابعة من مهام القطاع التربوي
التعليمي ككل والذي يتعين عليه التك فل بالتربية المرورية
ضمن البرامج والحياة المدرسية ،وكذا المساهمة في االنشطة
المكملة العمال المدرسة اي إنها تقوم بعملية التكوين من
خالل مهمتها االساسية ،وكذا تقوم بالتاثير بحكم عالقتها مع
المجتمع (التاثير في الفرد ،العائلة ،االقران ،الوسط المدرسي)
وعليه يمكن القول إن المؤسسات التعليمية بمراحلها
المختلفة بدءا من المدرسة ثم الجامعات والمعاهد العلمية
والمهنية بكل انواعها تلعب دورا اساسيا في اك تساب الوعي
المروري ،وتنمية مهارات والسلوكيات الصحيحة ،وتحديد
النماذج التي يقتدي بها وذلك بدءا من التعريف بالسلوك
المروري وجدواه للحفاظ على النفس ،واالخر في المجتمع
وانتهاء بالقيام بالدراسات العلمية لالرتقاء بالسلوك المروري.

 اساليب عملية ،وعلمية للتقويم المرحلي ،والنهائيلعمليات تنفيذ الخطة( .الكافي ،2015،ص ص .)100-99
.2

اليات تجسيد الثقافة المرورية بالجزائر

تعدد الجهات المساهمة في تفعيل االمن ،ورفع
السالمة المرورية في المجتمع الجزائري ،وتختلف هذه الجهات
من حيث مسؤوليتها ما بين التربوية التعليمية ،القانونية،
واإلرشادية ،إال انها تشترك في الدور التوعوي والتحسيسي إذ
تعد مؤسسات اجتماعية فاعلة في المجتمع ،وبالتالي فإن
حدوث تعاون ،وتنسيق في برامج ،وحمالت التوعية المرورية،
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 4-3المؤسسات الدينية (المساجد)
من المؤسسات الكبرى التي ينبغي اال يغفل دورها في
التوعية والتحسيس من خالل الخطاب الديني الذي له اثر كبير
في نفوس الجزائريين ،فهناك ك ثير من القضايا التي تحتاج إلى
خطاب ديني هادف ومقنع وعلى راسها حوادث المرور ،التي
يجب ان تلعب المؤسسات الدور المنوط بها على اكمل وجه
وذلك بتفعيل الوازع الديني وتذكير الناس بان من اهم مقاصد
الشريعة حفظ النفس وان االعتداء على حق الحياة يعد جريمة
وامرا غير مقبول( .تباني ،نفس المرجع ،ص.)165
 4-4مدارس تعليم السياقة
يعد دور مدارس السياقة مهما شانها شان المؤسسات
التربوية االخرى حيث توصلت إحدى الدراسات في الجزائر
والتي اجيزت من طرف المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق
والتي عرضت نتائجها في اليوم الدراسي تحت شعار" اعطني
تكوينا ناجحا اعطك سائ قا بارعا" على النحو التالي:
 إن شروط وظروف وإمكانيات التكوين في السياقة
غير متوفرة لدى المكون.
 إن الوسائل المستعملة في التكوين جد محدودة
خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات السمعية البصرية والوسائل
الحديثة.
 إن اهداف التكوين ومدته غير محدودة.
(شداد ،2007،ص .)94
يمكن القول إن مدارس تعليم السياقة في الجزائر يجب
اال يقتصر دورها على تعليم المتدرب على كيفية قيادة المركبة
فحسب وإنما البد من غرس الجوانب التربوية ،والتعليمية
السليمة لدى طالبي الحصول على رخصة سياقة ،ليس فقط في
مجال تعليم القيادة ،وإنما ايضا في ترسيخ القيم والمبادئ
المرورية الصحيحة التي يفترض ان يتمتع بها سواق العربات
وتربيتهم على عقيدة احترام القانون وروح التسامح والتجامل
مع باقي مستعملي الطريق.

من المواطن ،وعالقتها الوطيدة مع افراد المجتمع بجميع
شرائحه ،والن لها قدرة كبيرة على التواصل مع افراد المجتمع،
لذا البد من دعم جميع الجمعيات الناشطة في مجال السالمة
المرورية ،وحثها على العمل الى جانب الهيائت والمصالح
المكلفة بالوقاية المرورية من خالل مد يد العون لها سواء
باإلمكانات المادية ،ك تزويدها بالمطويات ،والملصقات
التوعوية ،او البشرية باالستفادة من خبرات إطاراتها في مجال
التوعية من حوادث المرور ،وذلك من اجل التقليل من عدد
الوطني،
(المركز
وضحاياها.
الحوادث
)http://www.cnpsr.org.dz/news_article/7
 4-6وزارة النقل
تضطلع هذه الوزارة بدور حيوي وهام للنهوض
والتحسين في مستوى السالمة المرورية بالمشاركة والتعاون مع
الجهات االخرى كالجهات االمنية لجمع المعلومات الخاصة
بالحوادث ،وإيجاد استراتيجيات لرفع مستوى السالمة المرورية
حيث تعمل على( :شداد ،مرجع سابق ،ص .)93
 اإلشراف على إعداد وتاطير البرامج وحمالت التوعيةالمرورية
 إصدار المنشورات والملصقات الخاصة بالتوعيةالمرورية
 التواصل مع الجهات االخرى ضمن اللجنة الوطنيةللسالمة المرورية
 التنسيق والمشاركة مع لجان السالمة المرورية فيالدول العربية
 4-7المركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق
وفي سبيل اإلسهام بمبادرات الوقاية ،والتوعية
المرورية عك فت وزارة النقل على تاسيس المركز الوطني للوقاية
واالمن عبر الطرق سنة .1988
وهذا المركز يعمل على تنشيط وتنفيذ برامج وحمالت
التوعية المرورية عبر الوطن ،من خالل الملتقيات والندوات،
وتدعيم الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية ،إضافة إلى
تفعيل برامج التربية المرورية ،حيث يصرح مدير المركز بقوله:
" ...نجد جهود العاملين على الوقاية مركزة ومنصبة اساسا على
اإلنسان من حيث تربيته ،وتعويذه منذ نعومة اظافره على
القواعد االساسية للتعامل ...وذلك بغرس روح االنضباط
وااللتزام في نفوس النشء ....ثم تاتي عملية التوعية المستمرة".
(( )1بوطالبي ،2007 ،ص.)1

 4-5الجمعيات
تعد مؤسسات فاعلة في المجتمع ولها قدرة هائلة على
التاثير في القرارات االجتماعية ،حيث تكمن اهميتها في مدى
فعاليتها ،وتاثيرها في المجتمع واهتمامها بشؤون المواطنين
ومعاناتهم من مختلف الظواهر السلبية.
وبناء على هذا يجب تظافر جهود الجميع من اجل
مكافحة ظاهرة حوادث المرور خاصة من قبل الجمعيات لقربها
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 4-8وسائل االعالم

يتبين من خالل الجدول المبين اعاله ان االتجاه
العام يمثل  %80من المبحوثين صرحوا ان رسائل التوعية
المرورية ال تجلب انتباههم ،مقابل نسبة  %62صرحوا بانها
تجلب انتباههم.
اما عند اإلناث المبحوثات فإن نسبة  %62منهن
صرحن بان رسائل التوعية المرورية تجلب انتباههن مقابل
 %38اكدن انها ال تجلب انتباههن.
ومن هنا تؤكد نتائج الجدول ان اغلب المبحوثين
السائ قين اكدوا بان رسائل التوعية المرورية ال تجلب انتباههم،
هم من فئة الذكور ،حيث يشير ذلك إلى حقيقة اجتماعية من
الواقع وذلك ان نسبة الذكور السائ قين هي اعلى من نسبة
اإلناث السائ قات ،وذلك يرجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري
الذي يغلب عليه العنصر الذكوري في سياقة السيارات ،إضافة
إلى عنصر الذكور قد ال يبدي اهتماما لمثل هذه المواضيع،
ومثل هذه البرامج واالنشطة التي تتضمنها رسائل التوعية
المرورية ،عكس اإلناث نظرا لطبيعتهن حيث يبدين االهتمام
البسط االشياء ،خاصة وان السياقة تمثل جانبا مهما لهن من
خالل اخذ الحيطة والحذر ،وعلى هذا االساس نجد ان
المخالفات المرورية هي اك ثر عند الذكور مقارنة باإلناث.

تعد وسائل اإلعالم من اك ثر الوسائل تاثيرا وحضورا
لدى الجمهور ،حتى اصبحت هذه الوسائل مسؤولة كغيرها من
جهات اخرى في معالجة المشاكل وتدارك النقائص وانعكس
ذلك على شرائح واسعة من المجتمع
 ،فوسائل اإلعالم وعلى اختالفها قادرة على التاثير في
االراء والسلوكيات حسب المراحل الزمنية او حسب الجمهور
بعيدا عن خصائصها.
ومن هنا يبرز الدور الفعال الذي تقوم به وسائل اإلعالم
في صنع المعلومة وتقديمها في شكل رسالة إعالمية قد تكون
مسموعة ،او مرئية ،او مقروءة ،تسعى إلى تعديل سلوكيات
المواطنين عموما ،والسائ قين الشباب على وجه الخصوص من
خالل استراتيجيات وخطط وبرامج الحمالت التحسيسية،
وتجسد مهامها في التوعية والوقاية المرورية من خالل تعاون
كل الجهات المعنية من مصالح االمن ،ووزارة النقل ،والشؤون
الدينية ،والمجتمع المدني وغيرها...
 .1تفريغ وتحليل بيانات الدراسة
الجدول رقم ( :)01يوضح توزيع العينة حسب متغير
الجنس
التكرار

الجنس

النسبة الموئية
%73
%27
%100

110
40
150

ذكور
اناث
المجموع

الجدول رقم ( :)03يوضح الوسائل التي اطلع من
خاللها المبحوثون على حمالت التوعية المرورية
نوع الوسيلة
االذاعة
التلفزيون
المطويات
مدارس السياقة
المجالت
شرطة المرور
المعارض
المجموع

يتضح من خالل الجدول المبين اعاله ان االتجاه العام
يمثل نسبة  % 73هم ذكور ،مقابل نسبة  %27إناث.
وتبين هذه النتائج ان عدد الذكور اكبر من اإلناث ،وهو
ما يعكس واقع والية سطيف التي يغلب فيها العنصر الذكوري
في السياقة ،إضافة إلى خاصية المجتمع الجزائري عموما ،نظرا
الن السياقة فيها من صفات الذكور رغم اننا نالحظ في االونة
االخيرة استفحال ظاهرة سياقة النساء.

الذكور

الجنس
االجابة
%05
نعم
%95
ال
المجموع %100

05
105
110

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

%62
%38
%40

المجموع
25
15
40

20%
%80
%100

التكرار
42
35
22
20
15
11
05
150

النسبة
%28
%23,33
%14,66
%13,33
%10
%7,33
%3,35
%100

من خالل الجدول المبين اعاله نالحظ ان الوسائل
التي اطلع من خاللها المبحوثون على حمالت التوعية المرورية
هي اإلذاعة بنسبة  ،%28يليها التلفزيون بنسبة ،% 23,33
ثم المطويات بنسبة  ،%14,66يليها مدارس السياقة
 ،%13,33ثم المجالت بنسبة  ،%10يليها شرطة المرور
بنسبة  ،%7,33وفي المرتبة االخيرة المعارض بنسبة .%3,35
يبين الجدول ان المبحوثين قد اطلعوا على حمالت
التوعية المرورية من خالل وسائل متعددة ومتنوعة فاإلذاعة

الجدول رقم ( :)02يوضح العالقة بين جنس
المبحوثين ومدى جلب رسائل التوعية المرورية النتباههم:
االناث
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هي االولى في الترتيب وهو امر طبيعي ،ويرجع ذلك طبعا إلى
الخصائص التي تتميز بها اإلذاعة من مقدرة على مخاطبة كافة
شرائح المجتمع باختالف مستوياتهم التعليمية ،والثقافية هذا
من جهة ومن جهة اخرى زيادة تعرض السائ قين لمضامينها بما
فيها البرامج والحمالت التوعوية المعدة من قبل المركز الوطني
للوقاية واالمن عبر الطرق ،بحكم تنقالتهم واستعمالهم للسيارة
مقارنة بتعرضهم لباقي الوسائل االخرى ،حيث تتميز بقصر مدة
البث وببساطة مضامينها ،وبتكرارها بشكل دائم كل هذه
العوامل تساهم في احتمالية التعرض لها واالستماع إلى
مضامينها وتذكرها.
الجدول رقم ( :)04يبين مواضيع حمالت التوعية
المرورية التي يطلع عليها المبحوثين
نوع الرسالة
استعمال حزام االمن
تجنب السرعة المفرطة
احترام المشاة
تجنب التجاوز الخطير
عدم السياقة في حالة سكر
تجنب القيادة مع التعب

التكرار
137
109
90
88
63
63

الموضوعات المركز عليها من طرف الجهات المعنية ذلك ان
ك ثيرا من المخالفات يقع ضحيتها الراجلون ،اما فيما يخص
التجاوز الخطير فهو كذلك ضمن السلوكيات المرورية الخطيرة
حيث يعد من االسباب الرئيسية المؤدية لحوادث المرور ويتم
التركيز عليه في اإلعالنات ،والومضات ،وبعض المطبوعات
خاصة وانه يرتكبه اك ثر السائ قون الشباب ،اما عن الرسائل
حول تجنب السياقة في حالة سكر ،وتجنب السياقة في حالة
تعب اكد المبحوثين انهم اطلعوا عليها بنسب منخفضة في
حين ان هاتين المشكلتين هما سببان في الحوادث عند ك ثير
من السائ قين وتكون نتيجتهما؛ فقدان التركيز ،والسيطرة اثناء
عملية السياقة فهو عامل يحتل المرتبة الثانية في ارتكاب
حوادث المرور.

النسبة
%91
%73
%60
%59
%42
%42

الجدول رقم ( :)05يوضح مدى علم المبحوثين بوجود
اسبوع المرور العربي:
االجابة
نعم
ال
المجموع

يتضح من خالل الجدول المبين اعاله ان موضوع
استعمال حزام االمن من اك ثر المواضيع التي تم االطالع عليها
من طرف افراد العينة وذلك بنسبة  ،%91يليها موضوع تجنب
السرعة المفرطة بنسبة  ،%73ثم احترام المشاة بنسبة ،%60
ثم تجنب التجاوز الخطير بنسبة  ،%59ثم عدم السياقة في
حالة سكر بنسبة  ،%42وفي المرتبة االخيرة ياتي موضوع
تجنب القيادة مع التعب بنسبة .%42
نستنتج من خالل النتائج المبينة في الجدول ان اك ثر
الرسائل التوعوية التي اطلع عليها المبحوثون هي الرسائل التي
تحث على استعمال حزام االمن ،والذي يعد من اهم الوسائل
الوقائية لمستعملي المركبات سواء اكانوا سائ قين ام راكبين،
ونتيجة لذلك نجد تركيزا كبيرا على هاته الوسيلة كونها اداة امان
ووقاية ،اما عن رسائل تجنب السرعة المفرطة فهي في المقام
الثاني من حيث اطالع المبحوثين عليها ،وذلك ان مشكلة
اإلفراط في السرعة مستفحلة لدى السائ قين ،وتحرص الجهات
المرورية على التحذير من مخاطر هاته المخالفة ،وتعمل على
تشديد العقوبات على مرتكبيها ،وذلك من خالل بث رسائل
إعالمية مختلفة حولها ،اما عن النسبة الثالثة التي هي لصالح
رسائل التوعية حول احترام المشاة فهي كذلك من اهم
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التكرار

النسبة

39
111
150

26
%74
%100

نالحظ من خالل الجدول المبين اعاله ان االتجاه
العام يمثل نسبة  %74من المبحوثين صرحوا بانهم ال يعلمون
بوجود اسبوع المرور العربي ،مقابل نسبة  %26صرحوا بانهم
يعلمون به.
يمكن القول إن اغلب المبحوثين ال يعلمون باسبوع
المرور العربي الذي تقام فعاليته في كامل انحاء الوطن العربي
ابتداء من شهر ماي في كل سنة ،وتشرف عليه كل من وزارة
النقل والمركز الوطني للوقاية واالمن عبر الطرق بالتنسيق مع
الجهات المعنية بالمنظومة المرورية ،تقدم من خالله نشاطات
وبرامج متنوعة ومختلفة ابتداء من المطويات ،الملصقات،
الندوات ،الملتقيات ،برامج التلفزيون ،الحصص اإلذاعية.
الجدول رقم ( :)06يوضح االماكن المناسبة للتوعية
المرورية من وجهة نظر المبحوثين:
نوع المكان
مدارس السياقة
الطرق
مدارس التعليم
الشوارع
المساجد
وسائل االعالم
295

التكرار
114
101
86
71
60
21

النسبة الموئية
%76
%67
%57
%47
%40
%14
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نالحظ من خالل الجدول المبين اعاله ان المبحوثين
ركزوا وبنسبة عالية على مدارس السياقة بنسبة  %76حيث
تمثل لهم المكان الفعال للتوعية ،تليها الطرقات بنسبة
 ،%67ثم نسبة  %57مدارس التعليم ،ثم الشوارع بنسبة
 ،%47يليها المساجد بنسبة  ،%40لتاتي في المرتبة االخيرة
وسائل اإلعالم بنسبة .%14
من خالل نتائج الجدول نجد ان المبحوثين اعطوا
النسبة االولى لمدارس السياقة من حيث إنها المكان المناسب
والفعال للتوعية المرورية.


 كشفت الدراسة بان اغلب الرسائل التوعوية
المستخدمة في الحمالت التحسيسية هي الرسائل التي تحث
على استعمال حزام االمن بنسبة ،91%حيث تعد من اهم
الوسائل الوقائية التي يمكن ان يتبعها السائ قون والراكبون على
حد سواء.
 تتسم حمالت التوعية المرورية في الجزائر بانها
مناسبية وغير مستمرة االمر الذي يجعلها غير مؤثرة وغير مقنعة
في محاولة تغيير السلوكيات المرورية السلبية.
 توصلت الدراسة إلى ان حمالت التوعية المرورية
يجب ان تكون ضمن فترات متعددة في السنة حتى تكون فعالة
ومؤثرة في السلوكيات المرورية للسائ قين الشباب.
المحور الثالث :الوسائل االتصالية المستخدمة في
ترسيخ الثقافة المرورية لدى الشباب السائ قين.
 يستخدم اغلب الشباب السائ قين وسائل اتصالية
متعددة ومتنوعة وكانت في الصادرة اإلذاعة بنسبة  %28وهذا
امر طبيعي ذلك ان اغلب السائ قين يستمعون إلى برامج
التوعية المرورية عبر وسيلة اإلذاعة التي ترافقهم اثناء تنقالتهم
اليومية وتزودهم بكل المعلومات واالخبار حول احوال
الطريق ،بما يؤدي إلى زيادة الوعي المروري لدى السائ قين
الشباب.
 اغلب المبحوثين ال يعلمون باسبوع المرور العربي
الذي يقام سنويا في االوائل من شهر ماي ،وذلك بنسبة %74
مما يدل على ان وسائل اإلعالم ال تقوم بالدور الواجب القيام به
من خالل إعالم كل المواطنين عن هذه االيام الخاصة بالتوعية
المرورية االمر الذي يؤدي إلى نقص الوعي لدى اغلب الشباب
السائ قين.
 ضعف مساهمة الجانب اإلعالمي واالتصالي في
تفعيل الحمالت التحسيسية يقلل بالضرورة من دورها وتاثيرها
في تنمية الوعي المروري لدى الشباب السائ قين.
المحور الرابع :مدى مساهمة االجهزة المعنية في نشر
الوعي المروري
 تعد فترة تعلم مبادئ السياقة هي االنسب واال ك ثر
فعالية لتنمية الوعي المروري لدى الشباب السائ قين ،وذلك
بنسبة  ،58%ذلك ان المترشح يكون في فترة تعليمية شاملة
تمكنه من استقبال المعلومات الخاصة بالجانب المروري،
واستيعابها وتصبح بالنسبة لهم معارف ومدركات تكون لديهم
اتجاها إيجابيا.

نتائج الدراسة

يمكن ان نلخص اهم نتائج الدراسة من خالل النقاط
االتية:
المحور االول :البيانات السوسيوغرافية
 يمثل الذكور اعلى نسبة من حيث السياقة بنسبة
 73 %إذا ما قرنها بالمراة السائ قة نجد  %27وهي نسبة تعكس
واقع قيادة السيارة من طرف الجنسين في والية سطيف
خاصة ،وهذا راجع إلى ارتباط قيادتها للسيارة بعدد من
المتغيرات االخرى كالمستوى التعليمي والعمل.
 كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما كان االفراد اك ثر
وعيا وإدراكا بقوانين المرور مما يؤدي إلى التقليل من حوادث
المرور.
المحور الثاني :مدى مساهمة حمالت التوعية المرورية
في نشر الثقافة المرورية لدى الشباب السائ قين
نلخص من بين اهم االسباب المؤدية إلى حوادث
المرور النقاط االتية:
 نستنتج نقص الوعي المروري لدى السائ قين
الشباب ،وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حمالت التوعية
المرورية غير المؤثرة وغير المقنعة ،االمر الذي يجعلها ال تساهم
في تغيير اتجاهات السائ قين الشباب السلبية مما ينتج عن ذلك
ارتفاع حوادث المرور.
 توصلت الدراسة ان اغلب المبحوثين لم يطلعوا
على الرسائل التي تعالجها حمالت التوعية المرورية بنسبة
 %80عند الذكور مقارنة باإلناث حيث بلغت نسبة اهتمامهن ب
 %82يدل على ان اغلب رسائل التوعية ال تتمتع بعنصر
الجاذبية من حيث الشكل ،وال من حيث المضمون مما يفقدها
القدرة على اإلقناع والتاثير في الجمهور المستهدف.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

إاميان هاجر مقيدش

296

اجملدل  18العدد 2021-01
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 إن االماكن المناسبة والفعالة للتوعية المرورية
حسب المبحوثين تاكدت بنسبة عالية في الطرقات ،مدارس
التعليم ،المساجد.
 نستنتج ان الجهة التي تتحمل مسؤولية التوعية
بالدرجة االولى هي االسرة كونها تمثل النواة االساسية في
المجتمع واللبنة االولى في تنشئة االطفال على سلوكيات مرورية
إيجابية ،مما يؤدي إلى خلق الوعي المروري ،كذلك بالنسبة
للمدارس التعليمية فهي تلعب دورا كبيرا في تشكيل ثقافة
مرورية لدى الشباب.

اقتراحات والتوصيات
 محاولة تغيير السلوكيات السلبية لالفراد من خالل
تك ثيف الحمالت التوعوية والتثقيفية والتربوية للمواطنين عبر
وسائل اإلعالم المرئية ،والمسموعة ،والمك توبة ،ومواقع
التواصل االجتماعي.
 إنشاء مراكز خاصة بتقييم البرامج ،والحمالت
التحسيسية التي يتم إعدادها وتنظيمها من طرف الجهة
المعنية ،والمتمثلة في " :المركز الوطني للوقاية واالمن عبر
الطرق" وهذا ما يسمح بالكشف عن مدى نجاح او فشل
االنشطة والحمالت التحسيسية.
 إدراج مادة التربية المرورية ضمن المناهج الدراسية
بهدف تعميم ثقافة السالمة المرورية لدى جميع االطوار
التعليمية.
 ضرورة إجراء بحوث ودراسات علمية وتك ثيفها وذلك
للوقوف على اهم االسباب الرئيسية المؤدية لحوادث المرور
بالجزائر.
 االستفادة من التجارب االوروبية في مجال امن
الطرقات وجعلها ضمن االستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية
بالجزائر.
 محاولة التنسيق بين كل الفاعلين االجتماعيين في
عملية التوعية والوقاية المرورية من؛ االسرة ،والمساجد،
والمؤسسات التعليمية ،والوسائل اإلعالمية ،والمؤسسات
االمنية وغيرها....

خاتمة
يتضح ان ثقافة المرور والسالمة المرورية تندرج ضمن
ثقافة المجتمع والسلوكيات المتعارف عليها ،على اعتبار ان
مشكلة حوادث المرور تعد مشكلة سلوكية ،لذا يجب االهتمام
بالعنصر البشري بحيث تولى له عناية خاصة ،فتخطط له برامج
تربوية للتعريف بكيفية االستعمال االمثل للمركبات ،وتغرس
فيه ثقافة احترام قوانين المرور ،وتعويد السائق على االلتزام
بتطبيق قواعد السالمة المرورية منذ فترة الطفولة ،الن طفل
اليوم هو سائق الغد ،ويتم تعزيز كل هذا بحمالت توعوية
مستمرة ودائمة ،ومعدة لكل فائت مستعملي الطريق مرتكزة
على اخطار حوادث الطرق والعواقب التي تشكلها مخالفة قواعد
السالمة المرورية ،والتعريف بالفوائد التي يحققها االلتزام
بتطبيق نظم وقوانين حركة المرور.
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الملخص
تعالج الدراسة اثر الكلمة المنقولة في المجتمع التي هي عبارة عن نقل انطباعات إيجابية عن المؤسسة او المنتج إلى مختلف افراد
 من خالل االعتماد على، إذ هدفت الدراسة إلى معالجة إشكالية مدى اهمية الكلمة المنقولة واثرها في كسب والء المستهلكين،المجتمع
 وتصميم استبيان وتوزيعه على عينة عشوائية من مستهلكي وكالة مؤسسة موبيليس في والية الجزائر العاصمة،المنهج الوصفي التحليلي
 للكلمة المنقولة المعتمدة0.05  وقد خلصت الدراسة إلى وجود اثر إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية، شخص120 متمثلة في
من طرف مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين وخلصت الدراسة ايضا إلى وجود اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير الكلمة
 المستوى، العمر،المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين يعزى الختالف خصائصهم الديمغرافية (الجنس
 كما خلصت الدراسة إلى ان الكلمة المنقولة اإليجابية تحافظ على سمعة المؤسسة من جهة وتعتبر قناة إتصال ترويجية.) الدخل،التعليمي
.مجانية للمؤسسة من جهة اخرى

. مؤسسة موبيليس، كسب الوالء، االنطباعات اإليجابية، الكلمة المنقولة:الكلمات المفاتيح
Résumé
L'étude porte sur l'effet du bouche à oreille dans la société, qui a pour sens de transmettre des impressions positives
sur l'institution ,ou le produit, aux différents membres de la société, car l'étude visait à résoudre la problématique de
l'importance du bouche à oreille et de son impact sur la fidélisation des consommateurs, en s'appuyant sur l'approche
analytique descriptive, en concevant un questionnaire et en le distribuant sur un échantillon aléatoire de consommateurs de
l'agence Mobilis dans la wilaya d'Alger, d’un nombre de 120 personnes. L'étude a conclu qu'il y avait un effet positif d’une
signification statistique au niveau de signification 0,05 de la bouche à oreille par l’institution Mobilis pour gagner la fidélité
des consommateurs. L'étude conclut également qu’il y a une différence d’une signification statistique entre l’effet de la
bouche à oreille approuvé par l’institution Mobilis pour gagner la loyauté des consommateurs en raison des différences dans
leurs caractéristiques démographiques (sexe, âge, niveau d'éducation, revenu). L'étude a également conclu que le bouche à
oreille positif préserve la réputation de l'institution d'une part et est considéré comme un canal de communication
promotionnel gratuit pour l'institution d'autre part.

Mots clés : le bouche à oreille, impressions positives, fidélisation, l’institution Mobilis
Abstract
The study deals with the effect of the word of mouth in society, which is to transmit positive impressions about the
institution or product to different members of society. The study aims to address the problematic of the importance of the:
word of mouth and its impact on gaining consumer loyalty. The study uses the descriptive analytical approach. A
questionnaire was designed and distributed to a random sample of Mobilis agency consumers in the wilaya of Algiers,
represented by 120 people. The study concluded that there was a positive effect of statistically significance at the level of
implication 0.05 of the word of mouth by the Mobilis Foundation to gain the loyalty of consumers. The study concluded that
there is a difference between a statistically significant effect of movable floor approved by Mobilis Foundation to earn the
loyalty of consumers due to the different demographic characteristics as well (sex, age, educational level, income). The study
also concluded that the positive transmitted word preserves the reputation of the institution on the one hand; and is
considered a free promotional communication channel for the institution on the other hand .

Key words: word of mouth, positive impressions, earning loyalty, Mobilis Foundation.
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اللكمة املنقوةل وتأثريها عىل كسب ولء املس هتلكني  -دراسة ميدانية لعينة من مس هتليك واكةل موبيليس ابجلزائر العامصة –

.1مقدمة

(نجوى سعودي ،رابح بوقرة:)2015 ،دراسةبعنوان" دور الكلمة المنطوقة في تقييم عالمة الخدمة –حالة
خدمات الهاتف النقال في الجزائر ،هدفت الدراسة إلى التعرف
على مفهوم الكلمة المنطوقة بصفة عامة ،وفي سياق الخدمات
بصفة خاصة ومعرفة تاثير ها على تقييم العمالء لعالمة
الخدمة  ،ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان
الكلمة المنطوقة تنتشر بشكل واسع وك ثيف بين العمالء
حول مختلف الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال
العامة في الجزائر ،مما يؤكد على اهميتها في نقل المعلومات،
كما انها تؤثر بشكل كبير على إتجاهات العمالء والقيمة التي
يدركونها من خدمات الهاتف النقال في الجزائر ،نظرا للدور
الذي تلعبه في إقناعهم سواء في االختيار او الحكم على
مستوى االداء والخدمة من خالل المناقشات والمقارنات التي
عادة ما يقوم بها العمالء.

إن التغيرات الك ثيرة الحادثة على المستوى العالمي،
نتيجة لما افرزته العولمة بمظاهرها المختلفة ادت إلى انفتاح
االسواق وتحررها ،وإشتداد المنافسة بين المؤسسات بهدف
زيادة حصتها السوقية وتحقيق ميزة تنافسية مستمرة ،مما
فتح المجال امام المستهلكين لالختيار بين السلع والخدمات
المقدمة من طرف المؤسسات ،مما جعلها تولي إهتماما كبيرا
لوظيفة التسويق وتتابع اهم التطورات الحديثة في هذا المجال
حيث ان من بين احد هذه التوجهات ظهور ما يعرف بالكلمة
المنقولة ،التي تعتبر من بين االستراتيجيات التسويقية اال ك ثر
فعالية لكنها االقل فهما من طرف المسوقين ،وتعتبر الكلمة
المنقولة اإليجابية بين المستهلكين من افضل الممارسات
التي تستخدم في كسب والء المستهلكين ،واكبر ميزة تمتلكها
الكلمة المنقولة هي موثوقية المصدر ،مقارنة باالشكال
التقليدية لالتصال التي تستخدمها وتطبقها مؤسسة موبيليس
لتحقيق هدفها في كسب والء المستهلكين واالحتفاظ بهم،
لهذا حاولنا في هذه الدراسة التطرق إلى مفهوم الكلمة
المنقولة والتسويق بالكلمة المنقولة ،والمفاهيم االساسية
حول والء المستهلكين ،وإلسقاط الجانب النظري على
الجانب الميداني قمنا بدراسة ميدانية ،من خالل تصميم
وتوزيع استمارة استبيان على مستهلكي وكالة مؤسسة
موبيليس بوالية الجزائر العاصمة.

(مدني سوار الذهب دمحم عبد الرحمان،:)2016دراسة بعنوان" دور الكلمة المنقولة إلك ترونيا على
قرار شراء الخدمة الفندقية –دراسة حالة الفنادق الكبرى
بمنطقة نجران السعودية" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على
تاثير الكلمة المنقولة إلك ترونيا على قرار شراء الخدمة الفندقية
بمنطقة نجران ،و بينت نتائج الدراسة وجود تاثير للكلمة
المنقولة إلك ترونيا على قرار شراء الخدمة الفندقية بمنطقة
نجران ،اكدت نتائج الدراسة والتحليل اإلحصائي للمتغيرات
ان الكلمة المنقولة إلك ترونيا تلعب دور مؤثر في قرار شراء
الخدمة الفندقية من خالل ك ثافة الكلمة المنقولة في السياق
اإل لك تروني ،كما اظهرت نتائج الدراسة ان العوامل الشخصية
ليس لها تاثير مباشر على قرار شراء الخدمة الفندقية.

من بين الدراسات السابقة التي تناولت جوانب من
موضوع دراستنا نجد
(امينة طريف :)2015 ،دراسة بعنوان" اثر الكلمةالمنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة ،دراسة
ميدانية لخدمات الجيل الثالث  3Gلمؤسسة موبيليس بوالية
االغواط" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر الكلمة
المنطوقة –من الفم إلى االذن -على قرار تبني المستهلك
لخدمات الجيل الثالث لمؤسسة موبيليس بوالية االغواط،
باعتبارها تلعب دورا هاما في تشكيل المواقف وتوجيه
سلوكيات المستهلكين نحو قرار تبني او الرفض ،كما خلصت
نتائج الدراسة إلى وجود اثر ذو داللة إحصائية بين الكلمة
المنطوقة وقرار المستهلك بتبني خدمات الجيل الثالث
المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس.
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

يوسف مرخيي وراحب أوكيل

اشكالية الدراسة
يمكن صياغة إشكالية الدراسة كما يلي :ما هو اثر
الكلمة المنقولة التي تطبقها مؤسسة موبيليس على كسب
والء المستهلكين؟
فرضيات الدراسة
لإلجابة عن إشكالية الدراسة تم اقتراح الفرضيات
التالية:
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 .H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف مستواهم التعليمي؛
. H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف دخلهم؛
 .H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف دخلهم؛

الفرضية الرئيسية االولى
.H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوي
معنوية  0.05للكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة
موبيليس على كسب والء المستهلكين.
.H1يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوي
معنوية 0.05للكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة
موبيليس على كسب والء المستهلكين.
الفرضية الرئيسية الثانية
. H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف خصائصهم
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الدخل).
 :H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف خصائصهم
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الدخل).

اهمية الدراسة
 تكمن اهمية الدراسة من اهمية المؤثرات الخارجيةعلى القرار الشرائي للمستهلك.
 تركيز االهتمام على دور الكلمة المنقولة كبرنامجلكسب الوالء.
 تبرز اهمية الدراسة من مدى قوة تاثير الكلمةالمنقولة في مواقع التواصل االجتماعي على سلوك الوالء لدي
المستهلك.

انطالقا من هذه الفرضية يمكن اشتقاق الفرضيات
الجزئية التالية

اهداف الدراسة
يمكن إبراز اهداف الدراسة في النقاط التالية:
 التعرف على قوة الكلمة المنقولة بين المستهلكينودورها في كسب الوالء.
 التعرف على تاثير الكلمة المنقولة على القرار الشرائيللمستهلك.
 التعرف على خطوات تطبيق الكلمة المنقولة فيالمؤسسة.
 التعرف على دور الكلمة المنقولة إلك ترونيا في مواقعالتواصل االجتماعي.

. H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف جنسهم؛
 .H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف جنسهم؛
. H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف عمرهم؛
 .H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف عمرهم؛
. H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف مستواهم التعليمي؛

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

يوسف مرخيي وراحب أوكيل

حدود الدراسة
 تمت الدراسة على عينة عشوائية من مستهلكي(زبائن) وكالة مؤسسة موبيليس في والية الجزائر العاصمة،
وذلك عن طريق المقابلة الشخصية.
 اجريت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدةبين شهري نوفمبر وديسمبر لعام .2019

301

اجملدل  18العدد 2021-01

اللكمة املنقوةل وتأثريها عىل كسب ولء املس هتلكني  -دراسة ميدانية لعينة من مس هتليك واكةل موبيليس ابجلزائر العامصة –

.2االطار النظري للدراسة

خدمة ما وعادة ما تكون سريعة وتفاعلية ،كما تفتقر إلى
التحفيز التجاري ((Robert East et al, 2008, p215

قبل الشروع في العمل الميداني الختبار الفرضيات
وجب علينا المرور على اإلطار النظري للدراسة حتى يتسنى لنا
معرفة البعد النظري لمتغيرات هذا العمل البحثي ،إذ
سنتطرق إلى مفهوم الكلمة المنقولة والتسويق بالكلمة
المنقولة ،المفاهيم االساسية لوالء المستهلكين.

وتعرف على انها " تلك اإلتصاالت الشخصية التي
تحدث بصورة طبيعية بين المستهلكين عن منتج ما ،يتم فيه
تقييمه ،بحيث تكون نتائج التقييم إما إيجابية او سلبية ،كما
قد تكون شفوية تصدر من زبون راضي جرب حقا هذا المنتج،
او مك توبة عن طريق البريد ،او رسائل قصيرة عبر الهاتف
المحمول ،او االنترنت عبر وسائل التواصل االجتماعي (امينة
طريف ،2015 ،ص .)45

1.2مفهوم الكلمة المنقولة
تعد من اهم االدوات التي تستخدمها المؤسسات في
تعزيز الوالء بينها وبين مستهلكيها ،فما المقصود بالكلمة
المنقولة؟

من خالل التعاريف السابقة يمكن ان نستخلص
تعريف للكلمة المنقولة كما يلي " هي عبارة عن إتصال بين
االشخاص سواء كانوا مستهلكين حاليين او محتملين ،في كل
من البيئة التقليدية واإل لك ترونية ،يتم فيه تقييم منتج ما،
بحيث تكون نتائج التقييم إما سلبية او إيجابية.

 1.1.2تعريف الكلمة المنقولة :تعتبر الكلمة المنقولة
اإليجابية بين المستهلكين من افضل االستراتيجيات لجذب
مستهلكين محتملين وتعرف على انها" إتصال شفوي شخصي
بين متصل ومستقبل يدرك بان المتصل ال يقوم بترويج
العالمة او المنتج او الخدمة" ،وتعتبر التزكية كلمة منطوقة
ينبغي ان يكون المتصل مستقال عن المصنع ،حيث يمكن
ان تكون هذه التزكية إيجابية او سلبية وذلك حسب الخبرة
السابقة للمؤثر ،كما يمكن ان تكون الكلمة المنقولة عشوائية
ومعتمدة ببساطة على الخبرة الشخصية الخاصة ،او تكون
نظامية او منتظمة كما هو الحال عندما يتشارك عدد من
المستهلكين تجارب متشابهة لإلشارة إلى التدفقات المحتملة
للمنتجات او العالمات الرائدة(نجوى سعودي ،رابح بوقرة،
 ،2015ص .)127

 2.1.2اهمية الكلمة المنقولة
 للكلمة المنقولة فوائد إيجابية ك ثيرة خاصةالصادرة من المستهلكين ذوي الرضا العالي ويشكلون
ويعتبرون بمثابة إعالن متحرك للمؤسسة ،وهذا بدوره يشجع
على تخفيض التكاليف لجذب مستهلكين محتملين (مدني
سوار الذهب ودمحم عبد الرحمان ،2007،ص )114
 تعتبر مراقبة تاثير الكلمة المنقولة هامة جداللمعنيين؛ (نظام موسى سويدان ،2011،ص.)10
 بناء عالقات مع المستهلكين ،الذي يولد لديهمالوالء للمنتج ،ومنه تحقيق ميزة تنافسية؛
 الحفاظ على سمعة المؤسسة من جهة وتقليلالجهد والوقت والمال لتسريع عملية انتشار منتجات
المؤسسة؛
 توسيع خصائص العالمة مثل الوالء والثبات؛ تكمن االهمية الكبيرة للكلمة المنقولة في انهاتقاد من طرف المستهلكين الراضين عن منتجات المؤسسة
لجذب مستهلكين محتملين؛ (امينة طريف،2015 ،
ص.)45

تعرف على انها "مالحظات إيجابية او سلبية نتيجة
خدمة استخدمها زبون او مستهلك نقلها لشخص اخر ،إن
اإلتصال بالكلمة المنقولة يعد عامال مؤثر في إدراك المستهلك
لجودة الخدمة او المنتج ولكن المشكلة تكمن في صعوبة
السيطرة عليها ،والسبب في ذلك يعود إلى استقاللية
الشخص الناقل للكلمة ،فوسيلة اإلتصال بالكلمة المنقولة
غير مدفوعة الثمن ،وان ردة فعل المستهلك نحو الكلمة
المنقولة تعتمد على ذاتها والخبرة والتجربة الشخصية (نظام
موسى سويدان ،2011،ص.)8
كما تم تعريفها على انها " النصيحة الغير رسمية التي
يتناقلها المستهلكين فيما بينهم ،عن عالمة تجارية ،منتج او

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

يوسف مرخيي وراحب أوكيل
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هاما في تشكيل المواقف ،فمعظم الباحثين إتفقوا على ان
مفهوم المصداقية يقوم اساسا على الوالء والخبرة ،فحسب
الباحث  METZGERفمصداقية الكلمة المنقولة تتمثل في "
مدى الحكم الصادر من صاحب المعلومة ،وما ينطوي عليه
من احكام موضوعية عن جودة ودقة المعلومات ،نابعة من
التصورات الشخصية والخبرة الذاتية (امينة طريف،2015 ،
ص)46

 3.1.2خصائص الكلمة المنقولة
تتميز الكلمة المنقولة بعدة خصائص حسب الباحث
فرنسيس باتل  Buttleكما يليButtle, F. A, 1998, p :
)) 243
 الطبيعة او التفضيل :تكون إما إيجابية او سلبية؛ التركيز :يمكن ان تعمل الكلمة المنقولة في جميعاالسواق باإلضافة إلى سوق العمالء (سوق العمالء ،التاثير
الداخلي ،االعضاء الجدد ،المورد/التحالفات ،اإلحالة)،
والحجة على هذا هي انه وعلى سبيل المثال يمكن ان تؤثر
الكلمة المنقولة في قرارات االستثمار ،كما يمكن ان تكون
الكلمة المنقولة مصدر هام للمعلومات في سوق االعضاء
الجدد ،إضافة إلى انها الشكل االولي للتصرف الذي تقدم
وتبنى فيه الثقافة التنظيمية ،وبالتالي امتالك تاثير كبير على
سلوك الموظفين.
 التوقيت :يمكن ترويج إحالة الكلمة المنقولة سواءقبل او بعد الشراء ،حيث يمكن ان تعمل الكلمة المنقولة
كمصدر مهم للمعلومات قبل الشراء وهو ما يعرف بالكلمة
المنقولة المدخلة ( ،)Inputكما يمكن ان ينشر المستهلكون
الكلمة المنقولة بعد تجربة الشراء او االستهالك وهو ما يعرف
بالكلمة المنقولة المخرجة او الناتجة)Output( .
 التحريض او الحث :ال ترتبط الكلمة المنقولةبالمستهلكين فقط (يمكن ان تقوم المؤسسة بالحديث عن
نفسها) ،إضافة إلى ذلك يمكن ان تكون الكلمة المنقولة
مقدمة سواء بتحريض او بدون تحريض ،كما يمكن البحث
عنها وقد ال يتم ذلك.
 التدخل او االعتراض :رغم ان الكلمة المنقولة يمكنان تكون معممة تلقائيا ،إال ان عدد متزايد من المؤسسات
تتدخل بشكل نشط لتحفيز وإدارة نشاط الكلمة المنقولة،
كما يمكن ان تعمل الكلمة المنقولة التي يتم إدارتها في
المستوى الفردي او التنظيمي.

 2.2.2محتوى الكلمة المنقولة :يتضمن محتوى
الكلمة المنقولة البيانات التي تعطي دقة حول المعلومات
المنشورة مثل السعر والمنتج او الخدمة المعروضة.
 3.2.2نشاط الكلمة المنقولة :ويشير إلى مدى تكرار
االحاديث وعدد اإلتصاالت ودرجة التفاصيل التي تنطوي
عليها.
 4.2.2طبيعة الكلمة المنقولة :وتعبر عن مدى
إيجابية او سلبية االحاديث التي تدور حول المنتج او البائع.
 5.2.2ك ثافة الكلمة المنقولة :التردد الذي يبدا به
الشخص في إتصاالت الكلمة المنقولة حتى يهتم عدد
المحاورين.
 6.2.2تشتت الكلمة المنقولة :يعبر عن تفاصيل
الكالم.
7.2.2جانب العالقة في الكلمة المنقولة  :يمثل
البيانات حول طبيعة العالقة بين المتحدث والمؤسسة
(نجوى سعودي ،2015 ،ص)8
 3.2تفعيل الكلمة المنقولة :يمكن للمؤسسات
تفعيل الكلمة المنقولة إتجاه منتجاتها من خالل ما يلي:
(سيرين دمحم العمري ،2016 ،ص )32
 1.3.2ال يمكن شراء هذه الوسيلة النها عبارة عن تحد
ال بد ان تكون رائعا لتحصل على هذه الميزة الن المستهلك
الراضي هو الذي سيتحدث عن المنتج او الخدمة بطريقة
إيجابية ،وسيعمل على إيصال هذه النصيحة لغيره من
المحيطين به سواء القريبين او البعيدين عنه جغرافيا عبر
الكلمة المنقولة عبر الفم وجها لوجه ،او في الهاتف ،او عبر
الكلمة المنقولة اإل لك ترونية ،فالمستهلك الراضي عن المنتج
الذي استهلكه او الخدمة التي تلقاها سيقوم بنشر ذلك عبر

 2.2ابعاد الكلمة المنقولة
توجد عدة ابعاد للكلمة المنقولة يمكن إبرازها فيما
يلي:
 1.2.2مصداقية الكلمة المنقولة :تعتبر المصداقية
احد اهم العناصر المكونة للكلمة المنقولة ،والتي تلعب دورا
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وسائل اإلتصال االجتماعية ليحدث اصدقائه المضافين لديه
عن تجربته اإليجابية.

 5.2التسويق بالكلمة المنقولة
يعتبر التسويق بالكلمة المنقولة من بين
االستراتيجيات التسويقية اال ك ثر فعالية التي تعتمد عليها
المؤسسات في كسب والء مستهلكيها وجذب مستهلكين
جدد.

 2.3.2حاليا اصبحت الكلمة المنقولة اك ثر اهمية
بسبب وجود االنترنت ،وذلك الن لكل مستهلك مكبر صوت
سواء كان ذلك من خالل الصوت او الكلمة المنقولة ،واصبح
المستهلكون يتواصلون فيما بينهم للتعرف إلى ما هو جيد في
السوق ،والبحث عن خيارات وبدائل عن طريق استشارة
االفراد.

 1.5.2تعريف التسويق بالكلمة المنقولة
تعتبر الكلمة المنقولة االيجابية بين المستهلكين من
افضل الممارسات التي تستخدم لقياس والتنبؤ بنمو المؤسسة
واكبر ميزة يمتلكها تسويق الكلمة المنقولة هي موثوقية
المصدر التي يفتقر إليها اإلعالن.
يعرف التسويق بالكلمة المنقولة على انه " جهد من
طرف المؤسسة للتاثير على الطريقة التي يقوم من خاللها
المستهلك بخلق و/او توزيع المعلومات المتعلقة بالتسويق
إلى مستهلكين اخرين"؛
هو جهد من طرف المؤسسة لتشجيع وتسهيل
وتضخيم اإلتصاالت المتعلقة بالتسويق بين المستهلكين
(نجوى سعودي ،2015 ،ص .)59
كما يعتبر التسويق بالكلمة المنقولة على انه نوع من
انواع التسويق الذي يروج للكلمة المنقولة اإليجابية عن
المنتج بين االشخاص بطرق احترافية تحقق هدف المؤسسة.

 3.3.2الكلمة المنقولة عبارة عن قناة توصيل إذ ان
معظم المسوقين يجب ان يك تشفوا ويطوروا كافة الوسائل
التي تدعم الكلمة المنقولة وتحفز المستهلك ليكون شريكا في
الترويج للمنتج عن طريق جذب مستهلكين محتملين باقل
تكلفة ممكنة واوسع انتشارا.
 4.2الكلمة المنقولة الك ترونيا
ومواقع التواصل االجتماعي

(*)eWOM

ظهر مفهوم الكلمة المنقولة إلك ترونيا وتنوع من خالل
ظهور مواقع التواصل االجتماعي ،وبسبب هذا االبتكار اصبح
االفراد قادرين على توثيق تبادل االفكار والمفاهيم المتعلقة
بالعالمات التجارية والمنتجات او الخدمات مع اصدقائهم من
خالل شبكة االنترنت .وهذا ما ادى بالمؤسسات لدمج مواقع
التواصل االجتماعي كجزء ال يتجزا من المزيج الترويجيً ،
نظرا
لخصائص هذه المواقع مثل فيسبوك وتوتير يوتيوب...الخ.
تعد مصداقية الكلمة المنقولة إلك ترونيا عامل رئيسي
في مساعدة المستهلكين للحكم على صحة المعلومات الواردة
ضمن الكلمة المنقولة إلك ترونيا ،كما ان تصميم مواقع
التواصل االجتماعي التي تنشر عليه الكلمة المنقولة إلك ترونيا
يساعد على زيادة استخدام هذه المواقع من قبل
المستهلكين ،فكلما احتوى الموقع على مرئيات فاعلة كلما زاد
من استخدام الموقع والتعامل معه باستمرار ،كما ان تصنيف
مصدر المعلومات الواردة من خالل الكلمة المنقولة إلك ترونيا
من حيث خبرة المرسل ودرجة الوالء التي يتمتع بها تؤدي إلى
زيادة الوالء( .هاني تيسير الخطيب ،2014 ،ص.)16
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اسطوانات وعبر االنترنت ونشرها بين المستهلكين
المحتملين.
 عقد دورات تدريبية وجلسات للتشاور والتحاور(نجوى سعودي ،2015 ،ص .)86
 ان تعمل المؤسسة على إجراء مقابالت ،اوتشكيل مجموعات للمناقشة مع المستهلكين ،للتعرف على
ارائهم ،مقترحاتهم الخاصة بالسلع والخدمات التي تقدمها
المؤسسة والمؤسسات المنافسة.
 ان تقوم المؤسسة بتطبيق برامج فوائد العضوية؛(منى يوسف شفيق ،2009 ،ص.)63

ويعرف والء المستهلك على انه "التزام عميق من قبل
المستهلك بإعادة شراء منتج معين مفضل لديه ،وقيام هذا
المستهلك بتوصية االخرين بشرائه ،مع وجود مؤثرات
ترويجية تستهدف إثناءه ،وإبعاده عن التعامل مع هذا المنتج
لصالح منتجات اخرى" (دمحم منصور ابو جليل واخرون،
 ،2014ص.)76
من خالل التعاريف السابقة نستنتج ان مفهوم والء
المستهلك يرتكز على الموقف اإليجابي للمستهلك إتجاه منتج
او عالمة او مؤسسة ،يتضح من خالل عملية تكرار الشراء،
بالرغم من وجود مؤثرات ترويجية ،وبدائل تستهدف إبعاده
عن هذا المنتج او العالمة او المؤسسة لصالح التعامل مع
المنافسين.

 6.2مفاهيم اساسية حول والء المستهلك
في ظل التغيرات المستمرة لسلوكيات المستهلكين،
اصبح موضوع الوالء من المواضيع والقضايا الصعبة جدا ،مما
ادى بالك ثير من الباحثين في مجال التسويق لإلهتمام به
ودراسته ،لما له من اهمية بالغة في نجاح وتفوق
المؤسسات ،فما المقصود بوالء المستهلك؟

 2.6.2اهمية كسب والء المستهلك
إن كسب والء المستهلك من طرف المؤسسة يعد
مؤشر هام لنجاحها ،وهذا لما له من فوائد واهمية كبيرة،
يمكن توضيحها في النقاط التالية:
 تخفيض التكاليف التسويقية :كسب والءالمستهلك والحفاظ عليه ،اهم من جذب مستهلكين جدد،
فقد تم التركيز فيما مضى على جذب مستهلكين محتملين،
لكن الجميع يدرك اليوم ان فقدان المستهلكين كلف الك ثير،
وان المستهلكين الذين يتم تزكيتهم شخصيا من قبل االقارب
واالصدقاء هم اال ك ثر والء على المدى الطويل ،لهذا تستخدم
المؤسسات برامج كسب الوالء ،لتحفيز المستهلكين الحاليين
على جذب وتشجيع مستهلكين محتملين للتعامل معها (جيل
غريفن ،2001 ،ص)23
 إعطاء قدرة للمنتجين في التفاوض مع الموزعين:العالقة بين المؤسسة المنتجة والموزع عادة ما يحكمها مبدا
القوة ،ووجود والء لدى المستهلكين للمنتج يقوى الوضعية
التفاوضية للمؤسسة امام الموزعين ،النهم يدركون ان
المستهلك ذو الوالء إذ لم يجد المنتج في نقطة بيعه ،فإنه
يتخلى عنه ويتجه للبحث عنها في نقاط بيع اخرى.
 جذب مستهلكين جدد :يقوم المستهلك ذو الوالءبالتحدث بشكل إيجابي عن المنتج امام اصدقائه او زمالئه او
جيرانه ،وهو بذلك يعتبر مصدر ترويجي للمنتج وتزكية له عند
المستهلك الجديد ،ونظرا لمصداقية تلك االحاديث (الكلمة

 1.6.2تعريف والء المستهلك
والء المستهلك هو ارتباط المستهلك بعالمة تجارية او
متجر او مؤسسة او مزود خدمة او كيانات اخرىً ،
بناء على
المواقف اإليجابية واالستجابات السلوكية مثل تكرار الشراء
( ،)Ibrahim Zakaria et al, 2013والء المستهلك هو نتيجة
لموقف إيجابي من الفرد إتجاه عالمة تجارية (منتج او خدمة)
ينتج عنها عمليات شراء متكررة؛
( )Christian Barbaray, 2016, p06كما يعرفه
 Brawnانه "توقع شراء عالمة ما في غالب االحيان انطالقا من
خبرة إيجابية سابقة ،بمعنى ان المستهلك الذي يتميز بالوالء
هو المستهلك الذي يشتري نفس العالمة عدة مرات ،وبشكل
متتالي ،ومنه يمكن تحديد وقياس الوالء بطريقة عملية،
مفادها ان المستهلك يكون في اعتقاد إيجابي إتجاه هذه
العالمة"( .نوري منير ولجلط إبراهيم ،2013 ،ص)30
اما ترينكوست  Trinquecosteفعرف والء المستهلك
كما يلي" الوالء موقف إيجابي للمستهلك نحو المنتج ،او
العالمة او المؤسسة ،يتضح في تكرار السلوك الشرائي"
(معراج هواري واخرون ،2013 ،ص.)38
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المنقولة) مقارنة بالمصادر الترويجية االخرى (اإلعالن ،البيع
الشخصي ،)...فإنها تمنح المؤسسة فرصة جذب مستهلكين
جدد دون تحمل اي تكلفة.
 الوالء يمنح الوقت في الرد على المنافسين؛ ال يبحث المستهلك ذو الوالء عن التجديد ،وقدال يكون مهتما إطالقا بتوفر عالمات جديدة في السوق النه ال
ينوي تغيير المنتج الحالي ،وبالتالي في حالة قيام المنافس
بإطالق منتج جديد ال يثير ذلك مخاوف المؤسسة عند وجود
مستهلكين موالين لها ،فهذا يعطيها فرصة لمواجهة المنافسة
(دباغي مريم ،2017 ،ص)13
 زيادة حجم االرباح التي تحصل عليها المؤسسة؛إن العائد المتحقق من والء المستهلك هو عائد طويل االجل،
فكلما زادت مدة االحتفاظ بالمستهلكين ذوي الوالء كلما
حصدت المؤسسة ارباحا اك ثر ،ويمكن ان يساهم والء
المستهلك في زيادة االرباح من خالل إسهامه في تخفيض
التكاليف؛ (عالء عباس علي ،2009 ،ص .)44

دعم المستهلكين في استخدام المنتج والتخلص منه ،ويعتبر
وسيلة لتحقيق فوائد لهم ،وإنشاء عمل تجاري ك فرصة
للمؤسسة ،وعادة ما تستخدم في مجال التصنيع ( Didik
.)Wahjudi et al, 2018, p66
برنامج مجالت المستهلكين :هو عبارة عن مجالتخاصة بالمؤسسة تشبه المجالت الصحفية لكنها موجهة نحو
المؤسسة ومنتجاتها بحيث تقوم المؤسسة بإرسال هذه
المجالت بصفة منتظمة للمستهلكين المشتركين فيها (معراج
هواري واخرون ،2013 ،ص .)118
 .3االطار التطبيقي للدراسة
حتى نتحقق من صحة فرضيات الدراسة ونجيب عن
اإلشكالية قمنا بدراسة ميدانية على عينة من مستهلكي وكالة
مؤسسة موبيليس في والية الجزائر العاصمة كما سنوضحه في
العناصر التالي:
 1.3تعريف مؤسسة موبيليس ونشاتها

 3.6.2برامج كسب والء المستهلك

إتصاالت الجزائر للهاتف النقال
Mobileهي شركة تنشط في مجال خدمات الهاتف النقال وهي
عبارة عن مؤسسة ذات اسهم راسمالها يقدر ب 000 000
100دج مقسم إلى 1000سهم قيمة كل سهم تقدر ب000:
 100دج ،وهي احد فروع المؤسسة الوطنية إلتصاالت
الجزائر ،اصبحت مستقلة بذاتها بداية من شهر اوت 2003
لتكون بذلك مؤسسة ذات اسهم ،مقرها االجتماعي بحيدرة
الجزائر العاصمة ،وقد بدات مؤسسة موبيليس في تقديم
خدمات الدفع المسبق للجمهور في اوت .2004
باشرت هذه المؤسسة اعمالها بوسائل مادية وبشرية
كانت تابعة لمؤسسة إتصاالت الجزائر ،وورثت مؤسسة
موبيليس 150الف مشترك عن الشركة االم ،وباختيارها
وتبنيها لسياسة التغيير واإلبداع ،تعمل مؤسسة موبيليس
دوما على عكس صورة إيجابية من خالل السهر على توفير
شبكة ذات جودة عالية وخدمة جد ناجعة للمشتركين ،كما
ارادت مؤسسة موبيليس التموقع كمتعامل اك ثر قربا من
شركائها وزبائنها ،وما زاد ذلك قوة شعارها الجديد "اينما
كنتم" ،يعد هذا الشعار تعهد باإلصغاء الدائم ،ودليال على
التزامها بلعب دور مهم في مجال التنمية المستدامة
Algérie Télécom

تعتمد المؤسسات من اجل كسب والء مستهلكيها
على عدة برامج من بينها نجد:
برنامج بطاقة الوالء :هو خطة حوافز تسمحللمؤسسات بجمع معلومات عن مستهلكيها وتمنحهم
خصومات المنتج ،ونقاط للمنتجات او بعض المكافات
االخرى في مقابل مشارك تهم الطوعية في البرنامج ،والهدف
من هذا البرنامج هو بناء اعمال متكررة من خالل تقديم شيء
غير متاح للمستهلكينSima Ghaleb 2015،p81 ( .
.)،Magatef, Elham Fakhri Tomalieh
برنامج نادي المستهلكين :برنامج نادي المستهلكينيتم فيه منح عضوية مجانية للمتعاملين مع المؤسسة ،او في
مقابل رسم اشتراك بسيط ،بحيث يتمتع المنتمي لهذا النادي
بخصومات على بعض المنتجات ،ودعوات الجتماعات محلية
وشهرية لحضور برامج خاصة مثل الحفالت الموسيقية (منى
شفيق ،2009 ،ص.)64
برنامج خدمة ما بعد البيع :هي الخدمة التي يتمتوفيرها للمستهك بعد تسليم المنتج ،وتهدف هذه الخدمة إلى
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وبمساهمتها في التقدم االقتصادي ،باإلضافة إلى احترام
التنوع الثقافي ،والتزامها بتحمل مسؤوليتها االجتماعية
ومساهمتها في حماية البيئة ،وهذا بالرجوع إلى قيمها االربعة
المتمثلة في الشفافية ،الوالء ،الحيوية ،واإلبداع.
حقق المتعامل الجزائري موبيليس تغطية وطنية
للسكان ،من خالل اك ثر من 120وكالة تجارية ،واك ثر من
 60000نقطة بيع غير مباشرة ،واك ثر من 5000محطة
تغطية ،وارضية خدمات ناجعة وذات جودة عالية ،تفرض
اليوم مؤسسة موبيليس نفسها كشركة حيوية ،مبدعة ،وفية
وشفافة ،في محيط جد تنافسي وسليم اساسه ومفتاح نجاحه
يكمن في الجدية والمصداقية باإلضافة إلى اإلتصال المباشر.
(نجوى سعودي ،2015 ،ص.)158

اوريدو  13914876بعدما كان  12532647خالل سنة
 ،2017في اإلجمالي إنتقل عدد المشتركين في خدمة الهاتف
النقال في الجزائر من  45845665إلى .51490146
الشكل رقم ( :)1توزيع حصص المتعاملين في السوق
خالل .2018 /2017

 : ATMالجزائر لإلتصاالت موبيليس
 : OTAاوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي
 : WTAالوطنية لالتصاالت الجزائر اوريدو

 .2.3موقع مؤسسة موبيليس في سوق الهاتف
النقال في الجزائر
تعتبر مؤسسة موبيليس المنافس برتبة المتحدي
االول ،كما تعتبر الرائدة في سوق الهاتف النقال في الجزائر،
وحسب تقرير سلطة الضبط للبريد والمواصالت لسنة 2018
فإن مؤسسة موبيليس تحوز على نسبة  ٪ 42.01من الحصة
السوقية بعدد مشتركين يزيد عن  21الف مشترك.
الجدول رقم ( :)1عدد المشتركين لكل متعامل في
سوق الهاتف النقال في الجزائر خالل .2018 /2017
السنة

المتعامل
الجزائر لإلتصاالت موبيليس
اوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي
الوطنية لالتصاالت الجزائر اوريدو
المجموع

2017

2018

18365148
14947870
12532647
45845665

21632076
15943194
13914876
51490146

Source : https://www.mpttn.gov.dz/ar/conten
t/type-paiement, page consultée le : 14/01/2020.

من خالل الشكل يتضح ان الجزائر لالتصاالت
موبيليس تمتلك الحصة اال كبر بنسبة  ٪40.06في سنة 2017
ولتتوسع حصتها إلى  ٪ 42.01في سنة  ،2018وبالتالي
تاكيدها كرائدة في السوق خالل السنتين على التوالي ،تليها
اوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي بنسبة  ٪ 32.60في سنة
 2017مسجلة انخفاض طفيف في حصتها لسنة  2018إلى
 ،٪30.96وتليها الوطنية لالتصاالت الجزائر اوريدو بنسبة
 ٪ 27.34في سنة  2017مسجلة انخفاض طفيف في حصتها
لسنة  2018إلى .٪27.02

Source https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/

 .3.3مجتمع وعينة الدراسة

type-paiement, page consultée le : 14/01/2020.

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع مستهلكي وكالة
مؤسسة موبيليس بمدينة الجزائر العاصمة ،ونظرا لقيود
الوقت والتكلفة ،فقد تم استخدام اسلوب العينة العشوائية،
ولهذا الغرض تم توزيع 120استمارة استبيان على مستهلكي
وكالة مؤسسة موبيليس في الجزائر العاصمة ،حيث تم
استرداد 114منها ،وبعد مراجعة االستبيانات المسترجعة تم
استبعاد  6استمارات لعدم اك تمالها او لتناقض البيانات

نالحظ من الجدول اعاله ان عدد المشتركين لدى
الجزائر لإلتصاالت موبيليس قد انتقل في الفترة 2018/2017
من 18365148إلى  21632076وهو ما يمثل قفزة نوعية
للمؤسسة مسجلة بذلك اعلى نسبة مقارنة بمنافسيها ،اما عدد
المشتركين لدى اوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي بلغ
 15943194بعد ان كان  14947870خالل سنة  ،2017في
حين وصل عدد المشتركين لدى الوطنية لالتصاالت الجزائر
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المدونة فيها من سؤال الخر ،وتم اعتماد 108استمارة لغرض
التحليل اإلحصائي.

متغيرات الدراسة والخصائص الديمغرافية الفراد العينة
المدروسة.

 .4.3طريقة القياس وجمع البيانات

 .6.3نتائج الدراسة (التحليل والمناقشة)

لقد تم االعتماد على االستبيان باعتباره من اك ثر
االدوات المستخدمة في جمع البيانات المتعلقة بالدراسة،
حيث يتكون من ثالث محاور ،يحتوي المحور االول على
معلومات حول البيانات الشخصية لعينة الدراسة من الجنس،
العمر ،المستوى التعليمي ،الدخل.
اما المحور الثاني من االستبيان يتعلق بالمتغير
المستقل الكلمة المنقولة حيث شمل  09عبارات تقيس في
مجملها ابعاد الكلمة المنقولة المطبقة في مؤسسة موبيليس
والمحور الثالث يتعلق بالمتغير التابع كسب والء
المستهلكين ،تم قياسه باالعتماد على 5عبارات.
تم استخدام مقياس لكرت الخماسي لقياس إجابات
افراد العينة لعبارات االستبيان ولمعالجة البيانات التي تم
جمعها من خالل قوائم االستبيان تم االعتماد على برنامج
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Stastical Package for
( SPSS social Scieneesالنسخة  ،)22للحصول على نتائج
اك ثر دقة.

1.6.3تحليل ثبات وصدق االستبيان
 الثبات :يقصد بثبات االستبيان ،اننا لو قمنا بتوزيعهمرة اخرى على افراد العينة انفسهم ،فإننا سنحصل على
إجابات نفسها ومقدار معامل الثبات نفسه ،وقد تم التحقق
من ثبات استبيان الدراسة من خالل حساب معامل الفا
كرونباخ لمحور الكلمة المنقولة ومحور كسب والء
المستهلكين وكذا حساب معامل الفا كرونباخ اإلجمالي
لالستبيان وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم ( :)2اختبار الثبات

المحاور
محور الكلمة المنقولة
محور كسب والء المستهلكين
جميع محاور االستبيان

العبارات
09
05
14

معامل الفا كرونباخ
0.71
0.79
0.81

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج ال إحصائي.SPSS
نالحظ من خالل الجدول اعاله ان معامل الثبات
اإلجمالي (معامل ثبات االستبيان) Alpha de Cronbach
(الفا كرونباخ) قد بلغ ،0,81:كما ان محاور الدراسة قدرت
معامالت ثباتها ب  0.71لمحور الكلمة المنقولة و 0.79لمحور
كسب الوالء ،حيث إذا فاق هذا المعامل  0,6فإننا نعتبر ان
االستبيان ثابت ويمكن إجراء باقي التحاليل اإلحصائية عليه،
لذلك فإن االستبيان الذي لدينا صالح إلجراء التحليل
االحصائي.

 .5.3ادوات التحليل االحصائية المستخدمة
من اجل اإلجابة عن اسئلة الدراسة واختبار
الفرضيات تم استخدام االدوات اإلحصائية التالية:
 التكرارات والنسب المئوية إلجابة عينة الدراسة:لوصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
 المتوسط الحسابي :وذلك لمعرفة إتجاهات افرادالعينة المدروسة.
 االنحراف المعياري :لمعرفة درجة تشتت قيمإجابات افراد العينة عن المتوسط الحسابي.
 معامل الثبات الفا كرو نباخ:CronbachAlphaلقياس درجة مصداقية فقرات ابعاد االستبيان.
 تحليل االنحدار الخطي البسيط لتحليل العالقة بينالمتغيرات وقياس اثر المتغير المستقل في التابع.
 تحليل التباين االحادي  ANOVA One Wayمناجل تحديد مدى وجود اختالفات ذات داللة معنوية بين
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( Cronbachالفا كرونباخ) والذي بلغ ،0,81 :إذن معامل
الصدق 0,90 :بما ان هذا المعامل قريب من الواحد فإن
االستبيان الذي لدينا يتمتع بصدق كبير ،كما تم عرض
االستبيان قبل توزيعه على مجموعة من االساتذة المحكمين
في ميدان تخصص التسويق وقد تم االستجابة الرائهم وإجراء
ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم ،حتى خرج
االستبيان في صورته النهائية مكون من  14عبارة.
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2.6.3خصائص عينة الدراسة

تفسر هذه النتائج على ان مؤسسة موبيليس لها توجه
الستهداف جميع الفائت العمرية وباالخص الفئة الشابة،
والتي تعتبر االنسب في تطبيق استراتيجيات المؤسسة في
كسب والء مستهلكيها وتحقيق ميزة تنافسية في سوق شديدة
المنافسة.
فيما يخص المستوى التعليمي لمفردات العينة فقد
كان اغلبهم يحمل مستوى جامعي حيث بلغت
نسبتهم ٪44.4وتليها نسبة ٪25.9من االفراد العينة الذين
يحملون مستوى ثانوي ،ثم نسبة ٪24.1من افراد العينة
الذين يحملون شهادة دراسات عليا ،اما اقل نسبة قدرت ب
٪5.6كانت الفراد العينة الذين يحملون مستوى متوسط.
بالنسبة لدخل افراد العينة فنجد اعلى نسبة
٪54.6لالفراد ذوي دخل اقل من 18000دج او ال يملكون
دخل ثابت .لتليها النسبة ٪17.6لالفراد ذوي دخل يتراوح
من 30000دج إلى  49999دج وهذا ما يفسر ان المنتجات
والخدمات التي تقدمها مؤسسة موبيليس تستهدف جميع
شرائح المجتمع باختالف دخلهم ومستوياتهم التعليمية.

من اجل التعرف على خصائص البيانات الشخصية
الفراد عينة الدراسة ،تناول المحور االول من االستبيان اهم
البيانات الشخصية وهي :الجنس ،العمر ،المستوي
التعليمي ،الدخل ،وتم االستعانة بمقاييس اإلحصاء الوصفي
كالتكرارات والنسب المئوية لوصف العينة حسب هذه
المتغيرات والموضحة في الجدول الموالي:
الجدول رقم ( :)03توزيع افراد العينة حسب
الخصائص المدروسة
المستوى

الخصائص
الشخصية
ذكر
الجنس
انثى
اقل من 21سنة
العمر
من  21إلى  30سنة
سنة من  31إلى 40
اك ثر من 41
متوسط
المستوى ثانوي
التعليمي جامعي
دراسات عليا
اقل من 18000دج او ال يملك
دخل ثابت
الدخل
18000دج إلى  29999دج
30000دج إلى  49999دج
اك ثر من 50000دج

التكرار

النسب
الموئية
٪52.8
٪47.2
٪13
٪ 62
٪16.7
٪8.3
٪5.6
٪25.9
٪44.4
٪24.1
٪54.6

16
19
14

٪14.8
٪17.6
٪13

57
51
14
67
18
9
6
28
48
26
59

 7.3.تحليل نتائج محاور الدراسة
تحديد اتجاه اراء العينةبغرض تحليل النتائج البد من تحديد إتجاه اراء عينة
الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي) موافق تماما ،موافق،
محايد ،غير موافق ،غير موافق تماما (فإننا نعطيها قيما كما
يلي:

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج اإلحصائي .SPSS
من خالل الجدول اعاله يتضح ان فئة الذكور في
العينة المدروسة قد بلغ تكرارها  57مفردة اي ما نسبته ٪52.8
من مجموع افراد العينة ،في حين قدر تكرار اإلناث ب 51
مفردة بنسبة  ٪47.2من مجوع عينة الدراسة وبالتالي نالحظ
وجود تقارب بين نسبة الذكور واإلناث في العينة المدروسة.
فيما يخص متغير العمر الذي تم تقسيمه إلى اربع
فائت عمرية نالحظ ان اكبر نسبة قدرت ب ٪62من عينة
الدراسة لالفراد الذين تتراوح اعمارهم ما بين  21إلى  30سنة
وتليها نسبة٪16.7لالفراد الذين تتراوح اعمارهم من  31إلى
 40سنة وتليها النسبة ٪13لالفراد الذين تتراوح اعمارهم اقل
من 21سنة ،ونسبة ٪8.3لالفراد اال كبر من  41سنة.
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موافق
تماما
5

موافق

محايد

4

3

غير موافق غير موافق
تماما
1
2

ويتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي المرجح،
ثم نحدد اإلتجاه حسب قيم المتوسط المرجح كما يلي:
جدول رقم ( :)04معايير تحديد اإلتجاهات

المتوسط
المرجح
اإلتجاه

من 1.8
إلى2.59

من 1إلى
1.79
غير موافق موافق
تماما

من 2.6
إلى 3.39

من 3.4
إلى 4.19

من 4.2
إلى 5

محايد

موافق

موافق
تماما

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على دراسات
سابقة
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حيث نالحظ ان طول المسافة هي  5/4وقد تم
حساب هذه المسافة على اساس ان القيم الخمسة،
 ،1،2،3،4،5حصرت فيما بينها  4مسافات.
إتجاه افراد العينة فيما يخص محور الكلمة المنطوقةالجدول رقم ( :)05إتجاه افراد العينة فيما يخص
متغيرة الكلمة المنقولة
العبارات

يتم الحكم على مصداقية الكلمة
المنقولة إذ صدرت من اشخاص
ذوو خبرة في تجربة منتجات
وخدمات مؤسسة موبيليس.
يتضمن محتوى الكلمة المنقولة
بيانات ومعلومات دقيقة عن
منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس.
يتم تكرار االحاديث عن منتجات
وخدمات مؤسسة موبيليس بين
االشخاص بشكل متواصل.
االحاديث التي تدور حول
منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس إيجابية.
االحاديث التي تدور حول
منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس سلبية.
يزداد عدد المحاورين في الكالم
عن منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس من خالل التردد في
اإلتصاالت.
المستهلك الراضي عن منتجات
وخدمات مؤسسة موبيليس هو
الذي يتحدث عنها بطريقة إيجابية
وينصح االخرين بالتعامل معها.
استخدام االنترنت ساهم في
تواصل المستهلكين والتعرف على
ما هو جديد في منتجات وخدمات
مؤسسة موبيليس.
مواقع التواصل االجتماعي ساعد
على انتشار الكلمة المنقولة بين
المستهلكين حول منتجات
وخدمات مؤسسة موبيليس.
المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري العام

يالحظ من الجدول اعاله ان تقييم إتجاه االفراد
لمتغيرة الكلمة المنقولة كان تقيما بدرجة موافق بمتوسط
 3.49وهو اكبر من المتوسط الفرضي  3مما يدل على
اإلتجاهات اإليجابية لمفردات العينة ،وانحراف معياري 0.61
مما يؤكد على تجانس إجابات مفردات العينة ،وهذا ما يعكس
تركيز مؤسسة موبيليس على تطبيق استراتيجية الكلمة
المنقولة لما يحملها من اهمية بالغة في جذب المستهلكين
وكسب والئهم واعتماد الكلمة المنقولة كوسيلة لتحقيق التميز
والتفوق على المنافسين.
إتجاه افراد العينة فيما يخص محور كسب والءالمستهلكين
الجدول رقم ( :)06إتجاه افراد العينة فيما يخص
متغيرة كسب الوالء المستهلكين

المتوسط االنحراف التقييم
الحسابي المعياري
 1.14محايد
3.14

3.47

0.98

موافق

3.55

1.24

موافق

3.42

1.01

موافق

3.37

1.11

محايد

3.52

1.13

موافق

3.70

 1.19موافق

3.61

0.90

موافق

3.69

1.13

موافق

3.49

0.61

موافق

العبارات

تساهم الكلمة المنقولة في تحفيز
المستهلكين إلعادة تكرار شراء
منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس.
الكالم اإليجابي عن منتجات
وخدمات مؤسسة موبيليس
يساهم في خلق رضا لدى
المستهلكين.
االحاديث المتداولة بين االصدقاء
واالقارب عن منتجات وخدمات
مؤسسة موبيليس تعزز ثقة
المستهلكين.
تساهم الكلمة المنقولة عبر شبكة
االنترنت حول منتجات وخدمات
مؤسسة موبيليس في تعزيز والء
المستهلكين.
انتشار الكلمة المنقولة حول
منتجات وخدمات مؤسسة
موبيليس عبر مواقع التواصل
االجتماعي يؤدي لالحتفاظ
بالمستهلكين وكسب والئهم.
المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري العام

المتوسط االنحراف التقييم
الحسابي المعياري
 1.14موافق
3.43

3.35

1.16

محايد

3.71

1.01

موافق

3.59

0.92

موافق

3.56

0.95

موافق

3.52

0.76

موافق

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج اإلحصائي .SPSS
يالحظ من الجدول اعاله ان تقييم إتجاه االفراد
لمتغيرة كسب والء المستهلكين في معظم عباراتها كان
تقييما بدرجة موافق بمتوسط حسابي عام  3.52وهو اكبر من

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج اإلحصائي .SPSS
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المتوسط الفرضي 3مما يدل على اإلتجاهات اإليجابية لمفردات
العينة ،وانحراف معياري  0.76مما يؤكد على تجانس إجابات
مفردات العينة ،وهذا ما يعكس سعي المؤسسة على الحفاظ
على مكانتها وتفوقها على منافسيها في السوق من خالل دور
ومساهمة الكلمة المنقولة في كسب والء المستهلكين من
خالل الحديث اإليجابي عن المؤسسة ومنتجاتها وتوصية
االخرين بالشراء من مؤسسة موبيليس.

كما تشير نتائج اختبار معامل التحديد  R2الذي بلغت قيمته
 0.307إلى ان  ٪30.7من التغيرات الحاصلة الكلمة المنقولة
مفسرة من طرف كسب والء المستهلك اما النسبة المتبقية
فتعود إلى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج.
كما نالحظ ان قيمة  tالمحسوبة بلغت 3.001
بمستوى داللة  0.003وهي اقل من مستوى الداللة المعتمدة
 ،0.05وهذا يعني معنوية المتغير المستقل ومعنوية العالقة
التي تجمعه مع المتغير التابع ،اما قيمة  Fالمحسوبة بلغت
 46.915بمستوى معنوية  0.000وهي اقل من مستوى
المعنوية المعتمد  ،0.05ما يؤكد ك فاءة الكلمة المنقولة في
تفسير والء المستهلكين (ك فاءة النموذج) ،وعليه وباالستناد
على ما سبق يمكن ك تابة نموذج االنحدار الخطي البسيط كما
يلي:
كسب والء المستهلكين=  0.698كلمة المنقولة
1.086+
قيمة معامل الكلمة المنقولة في النموذج بلغت
 0.698وهذا يعني ان تغير الكلمة المنقولة بمقدار وحدة
واحدة يعزز كسب والء المستهلكين لمنتجات وخدمات
مؤسسة موبيليس بمقدار  0.698اي بنسبة ٪69.8
من كل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل
الفرضية البديلة  H1اي يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة  0.05للكلمة المنقولة المعتمدة من طرف
مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين.

 .8.3اختبار الفرضية الرئيسية االولى
 :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05للكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس
على كسب والء المستهلكين.
 :H1يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05للكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس
على كسب والء المستهلكين.
الختبار فرضية الدراسة المتعلقة بإيجاد العالقة بين
متغير الكلمة المنقولة ومتغير كسب الوالء ،سيتم استخدام
االنحدار الخطي البسيط عند مستوى داللة  0.05والجدول
التالي يوضح النتائج
جدول رقم ( :)07نتائج تحليل االنحدار الخطى
البسيط وتحليل التباين

النموذ
ج

المتغير التابع :كسب والء المستهلكين

معامل االرتباط كارل بيرسون
R
المتغير المستقل الكلمة المنقولة
0.554

معامل التحديد R2
0.307

46.91
5
1.086

مستوى
المعنوية
قيمة معامل
التباين F
0.000

3.001

مستوى
المعنوية
قيمة المعامل t

معامل المتغير المستقل

t

0.003

0.698

الجزء الثابت

تحليل التباين ANOVA
اختبار  Fاختبار
للنموذج
للنموذج

 .9.3اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
 :H0ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف خصائصهم
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الدخل).
 :H1يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف خصائصهم
الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الدخل).
وتضم هذه الفرضية كما سبق واشرنا اربع فرضيات
جزئية نختبرها باالعتماد على تحليل التباين االحادي

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج اإلحصائي .SPSS
نالحظ من خالل الجدول اعاله ان قيمة معامل
االرتباط  Rبلغت  0.554وذلك عند مستوى داللة إحصائية
 0.000وهي اقل من مستوى الداللة اإلحصائية المعتمدة
 ،0.05ما يشير إلى وجود ارتباط متوسط بين المتغير التابع
كسب والء المستهلكين والمتغير المستقل الكلمة المنقولة،
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 ANOVA One Wayوفيما يلي نتائج التحليل االحصائي
الخاص باختبار هذه الفرضية
جدول رقم ( :)08نتائج تحليل التباين االحادي لتاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين بداللة الخصائص الديمغرافية.
متغيرات الدراسة

تاثير الكلمة
المنقولة المعتمدة
من طرف مؤسسة
موبيليس على
كسب والء
المستهلكين

مصادر متوسط
االختالف مجموع
المربعات
14.583
0.527
بين
الجنسين
بين افراد 0.036
الجنس
الواحد
7.334
1.151
بين
االعمار
0.157
بين افراد
العمر
الواحد
16.407
1.504
بين
مستويات
الدخل
بين افراد 0.092
الدخل
الواحد
5.854
2.317
بين
المستويات
التعليمية
0.396
بين افراد
المستوى
التعليمي
الواحد

 قيمة  Fالمحسوبة بلغت  7.334يقابلها مستوىداللة إحصائية  0.000وهي اقل من مستوى الداللة
المعتمدة ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية
البديلة  H1اي يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف عمرهم  .وهذا يدل
على وجود تاثير للكلمة المنقولة على كسب والء المستهلكين
حسب اختالف عمر المستهلك.
 قيمة  Fالمحسوبة بلغت  16.407يقابلها مستوىداللة إحصائية  0.000وهي اقل من مستوى الداللة
المعتمدة ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية
البديلة  H1اي يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف مستواهم التعليمي.
وهذا يدل على وجود تاثير للكلمة المنقولة على كسب والء
المستهلكين حسب اختالف المستوى التعليمي للمستهلك.
 قيمة  Fالمحسوبة بلغت  5.854يقابلها مستوىداللة إحصائية  0.000وهي اقل من مستوى الداللة
المعتمدة ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل
الفرضية البديلة  H1اي يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين
تاثير الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس
على كسب والء المستهلكين يعزى الختالف دخلهم .وهذا
يدل على وجود تاثير للكلمة المنقولة على كسب والء
المستهلكين حسب اختالف دخل المستهلك.
من خالل صحة الفرضيات الجزئية المتعلقة بكل من
الجنس ،العمر ،الدخل ،المستوى التعليمي نرفض الفرضية
الصفرية  H0ونقبل الفرضية البديلة H1اي يوجد اختالف ذو
داللة إحصائية بين تاثير الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف
مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين يعزى الختالف
خصائصهم الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي،
الدخل).

اختبار مستوى
المعنوية
F
0.000

0.000

0.000

0.000

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات
البرنامج اإلحصائي .SPSS
من خالل الجدول اعاله نالحظ ما يلي:
 قيمة  Fالمحسوبة بلغت  14.583يقابلها مستوىداللة إحصائية  0.000وهي اقل من مستوى الداللة
المعتمدة ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية
البديلة  H1اي يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين تاثير
الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف مؤسسة موبيليس على
كسب والء المستهلكين يعزى الختالف جنسهم .وهذا يدل
على وجود تاثير للكلمة المنقولة على كسب والء المستهلكين
حسب اختالف الجنس (ذكر او انثى).
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معياري  0.76مما يؤكد على تجانس إجابات مفردات العينة،
وهذا ما يعكس سعي المؤسسة على الحفاظ على مكانتها
وتفوقها على منافسيها في السوق من خالل دور ومساهمة
الكلمة المنقولة في كسب والء المستهلكين من خالل
الحديث اإليجابي عن المؤسسة ومنتجاتها وتوصية االخرين
بالشراء من مؤسسة موبيليس.
وفيما يخص اختبار فرضيات الدراسة فقد تم التوصل
إلى صحة الفرضية الرئيسية االولي ،فقد اشارت نتائج تحليل
االنحدار الخطي البسيط إلى انه يوجد اثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوي معنوية  0.05للكلمة المنقولة المعتمدة
من طرف مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين.
وهذا ما يفسر مدى فعالية الكلمة المنقولة بين المستهلكين
في االحتفاظ بالمستهلكين وكسب والئهم ،واعتمادها من
طرف مؤسسة موبيليس كاستراتيجية لكسب الوالء.
وتم التوصل إلى صحة الفرضية الرئيسية الثانية ،من
خالل قبول صحة الفرضيات الجزئية المتعلقة بكل من
الجنس ،العمر ،الدخل ،المستوى التعليمي ،حيث اشارت
نتائج تحليل التباين االحادي انه يوجد اختالف ذو داللة
إحصائية بين تاثير الكلمة المنقولة المعتمدة من طرف
مؤسسة موبيليس على كسب والء المستهلكين يعزى الختالف
خصائصهم الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي،
الدخل).

النظري على الجانب الميداني ،قمنا بدراسة ميدانية وذلك
باستهداف مستهلكي وكالة مؤسسة موبيليس في والية الجزائر
العاصمة من خالل استبيان ،لمعرفة ارائهم في مدى تاثرهم
بالكلمة المنقولة المطبقة من طرف مؤسسة موبيليس.


نتائج الدراسة

وفيما يلي سنعرض اهم النتائج النظرية والتطبيقية
التي توصلنا إليها من خالل بحثنا في النقاط التالية:
 الكلمة المنقولة اإليجابية تحافظ على سمعةالمؤسسة من جهة وتقليل الجهد والوقت والمال لتسريع
عملية انتشار منتجات المؤسسة.
 تعتبر الكلمة المنقولة اإليجابية بين المستهلكينمن افضل الممارسات التي تستخدم لقياس والتنبؤ بنمو
المؤسسة واكبر ميزة تمتلكها الكلمة المنقولة هي موثوقية
المصدر التي يفتقر إليها اإلعالن.
 الكلمة المنقولة تعتبر نوع من انواع التسويق الذييروج للكلمة المنقولة اإليجابية عن المؤسسة او المنتج بين
االشخاص بطرق احترافية تحقق هدف المؤسسة في كسب
المستهلكين.
 يقوم المستهلك الراضي باإلشهار عن طريق تسويقالكلمة المنقولة ،حيث يعتبر قناة إتصال ترويجية مجانية
للمؤسسة.
من خالل تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
توصلنا إلى ما يلي:
 هناك إتجاه إيجابي لمفردات العينة نحو متغيرةالكلمة المنقولة حيث كان التقييم بدرجة موافق بمتوسط
 3.49وهو اكبر من المتوسط الفرضي  ،3وانحراف معياري
 0.61مما يؤكد على تجانس إجابات مفردات العينة ،وهذا ما
يعكس تركيز مؤسسة موبيليس على تطبيق استراتيجية الكلمة
المنقولة لما تحملها من اهمية بالغة في جذب المستهلكين
وكسب والئهم.
 هناك إتجاه إيجابي لمفردات العينة نحو متغيرةكسب والء المستهلكين حيث كان التقييم بدرجة موافق
بمتوسط 3.52وهو اكبر من المتوسط الفرضي ،3وانحراف
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توصيات واقتراحات

في ضوء نتائج الدراسة يمكن ان نقترح على
المؤسسات الناشطة في قطاع اإلتصاالت وخاصة مؤسسة
موبيليس ما يلي:
 ضرورة جمع بيانات ومعلومات عن مستهلكيهاالحاليين والمحتملين ،من خالل إدارة عالقة المستهلكين.
 كسب والء المستهلكين الحاليين والمحافظة عليهموالعمل على توجيههم في جذب مستهلكين محتملين.
االعتماد على استراتيجية الكلمة المنقولة في كسبوالء المستهلكين.
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Abstract
This study investigates Algerian EFL university instructors’ attitudes towards incorporating Global
Citizenship Education (GCE) into ELT courses. The data were collected using a semi-structured interview from

15 university teachers working the academic year 2018-2019. Opinions were taken regarding how instructors
described GCE, their responsibilities, the way of practicing GCE, and the challenges faced while doing so.
Findings revealed that participants mostly focused on the “value” dimension of GC such as sensitivity. The
instructors deemed their roles as guides and mediators. While most of them stated they did not involve
techniques in their courses, addressing global issues was conducted by few to promote GC. Consequently, it was
concluded that ELT instructors have insufficient levels of knowledge and skills related with GCE.

Keywords: Global citizenship education, ELT courses, higher education instructors.
Résumé
Cette étude examine les attitudes des enseignants universitaires algériens vis-à-vis de l’intégration de
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les cours d’anglais. Les données ont été collectées suite à un
entretien semi-structuré avec 15 enseignants (A.U. 2018-2019). Des avis sont exprimés sur leur conception de la
citoyenneté mondiale, sur leurs pratiques, sur les défis rencontrés et les responsabilités dont ils se sont sentis
investis.Selon les résultats, les enseignants se concentraient sur ‘‘le sens des valeurs’’ de la citoyenneté telle la
‘‘conscience’’. Par ailleurs, ils se considéraient comme guides ou médiateurs, même si, majoritairement, ils ne
s’y étaient pas consacrés. Seuls quelques-uns parmi ont essayé de promouvoir la citoyenneté mondiale.
Conclusion : les enseignants d’anglais n’auraient pas des niveaux de connaissances et de compétence suffisants
pour la promotion de la citoyenneté mondiale.

Mots-clés : L'éducation à la citoyenneté mondiale GCE, classes d’EFL, enseignants universitaires
algériens.

الملخص
) في الجامعة الجزائرية نحو دمج تعليم المواطنةEFL( تستقصي هذه الدراسة مواقف اساتذة اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية
ً  استاذا15  تم جمع البيانات باستخدام مقابلة شبه منظمة من.) في اقسام اللغة االنجليزيةGCE) العالمية
جامعيا عاملين في العام
آ
، وطريقة ممارستها في اقسامهم، ومسؤولياتهم، تم اخذ االراء حول كيفية وصف االساتذة للمواطنة العالمية.2019-2018 الدراسي
 كشفت النتائج ان المشاركين ركزوا في الغالب على بعد "القيم" لـ لمواطنة العالمية مثل.والتحديات التي تواجههم اثناء القيام بذلك
 إال ان، في حين صرح معظمهم انهم لم يستعملوا اي تقنيات في اقسامهم. اعتبر االساتذة ادوارهم كمرشدين ووسطاء.الحساسية
 نستنتج ان اساتذة االنجليزية ال يتمتعون، وبالتالي.معالجة المشكالت العالمية اجريت من طرف االقلية للترويج لـمواطنة العالمية
.بمستويات كافية من المعرفة والمهارات المتعلقة بـالمواطنة العالمية
. االساتذة الجامعيين الجزائريينEFL -  اقسام اللغة االنجليزيةGCE- تعليم المواطنة العالمية:الكلمات المفاتيح
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Introduction

vocational training throughout Europe as well as

Since its early beginning, the 21st century

national curricula and teaching programmes.
Therefore,

held crucial global issues as human rights,

what

scholars

call

Global

Citizenship Education became the radix of an

democracy, terrorism, peace and war, poverty,

equiponderant teaching. This claim is no exception

social inequality and environmental destruction.

in the Foreign Language teaching domain where its

Taking into account the fact that in such

fruitful application enhances not only the linguistic

reciprocally dependent world each correlates to one

competence but also the global awareness of

another, where incidents happening anywhere

learners giving its communicative autonomous

frame the other parts of the globe, it can be readily

platform. The availability of such intellectual base

deduced that it is impossible to found a secluded

that provides the right atmosphere for rationality in

life from these matters. Subsequently, raising

thinking, problem solving as far as the global issues

citizens who have awareness of and sensitivity to

are concerned with the ram of preparing and

global matters and the skills to solve them, and

training good citizens is the responsibility of many

learning to participate in interconnected, complex

educational institutions; most notably universities.

and diverse societies is no longer a luxury but an

Thus, the premise is that higher education

ultimate pressing necessity. In this regard, Osler
and Starkey (2005) asserted that a paradigm of

nowadays can contribute to the public good by

citizenship within a country’s frontiers was

training more global citizens who enter society not

inconceivable, while Kan (2009) distinguished

only with technical know-how, but also with
cultural awareness, a strong sense of civic

between being a citizen of a country to being a

responsibility and the skills needed to participate as

citizen of the world. Therefore, the concept of

active citizens in a globalized world.

Global Citizenship (GC) was coined, indicating a

Consequently, this research is deemed

sense of belonging to a wider community and

important. The general purpose of this study is to

shared humanity (UNESCO, 2014) and inviting

examine the perceptions of university educators

academic institutions to update the curricula and the
concept of “citizenship” that was previously

about integrating global citizenship education

integrated in different school subjects throughout

(GCE) into ELT courses. In accordance with this

the 20th century.

purpose, we seek to answer the following:
1. What are their roles and responsibilities

Recognising the unique roles that academic

in educating students as global citizens?

institutions play in constructing youth to participate

2. How do they practice GCE in their

in our world, many project works developed

classes?

frameworks to explain and foster what PISA

3. What challenges are they facing in

(2018) named Global Competence. PISA (2018)

practicing GCE in ELT courses?

introduced Global Competence as the ability “to

1. Global Citizenship Education (GCE)

examine local, global and intercultural issues, to
understand and appreciate the perspectives and

The novel citizenship paradigm termed

world views of others, to engage in open,

global,

appropriate and effective interactions with people

world,

cosmopolitan

or

intercultural

citizenship, still to date lacks a consensus on its

from different cultures and to act for collective

definition. For Brownlie (2001) global citizenship

well-being and sustainable development”. Similar

goes beyond just learning about intricate ‘global

to PISA, the Council of Europe developed a

issues’ such as sustainable development, conflict

Reference

Framework

of

Competences

for

and international trade. It is about the worldwide

Democratic Culture, to be adapted in primary and

dimension

secondary schools and higher education and
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UNESCO (2015, p.16) expressed the aims

what we wear, what we eat, what we listen to, etc.
To Burrows (2004); however, global citizenship is

of global citizenship education as follows:

realizing the powers and their effects on human life,

 develop an understanding of global

understanding cultures and cultural differences,

governance structures, rights and responsibilities,

analyzing the problems of the world from different

global issues and connections between global,

perspectives, and producing new ideas for the

national and local systems and processes;

world. OXFAM (2006, p.5), which prepares the

 recognise and appreciate differences and

global citizenship curriculum, defines a global

multiple identities, e.g. culture, language, religion,

citizen as someone who:

gender and our common humanity, and develop

 is aware of the wider world and has a

skills for living in an increasingly diverse world;
 develop and apply critical skills for civic

sense of their own role as a world citizen;
 respects and values diversity. - has an

literacy,

understanding of how the world works;

e.g.

technology,

 is passionately committed to social

peace

levels, from the local to the global;

responsibility;

 works with others to make the world a

thinking,

building

and

personal

and

social

making, perceptions about social justice and civic
engagement;

In a study carried out by Lima and Brown's

 develop attitudes of care and empathy for

(2007), a global citizen is defined as an individual
multiple

critical

and how they influence political and social decision

 takes responsibility for their actions.

speaks

literacy,

information

 recognise and examine beliefs and values

more equitable and sustainable place;

( 1)

media

inquiry,

decision-making, problem solving, negotiation,

justice. - participates in the community at a range of

who:

critical

languages;

others and the environment and respect for

(2)

diversity;

understands about different cultures; (3) has no

 develop values of fairness and social

prejudice and respects diversity; (4) is willing to
help those in need; (5) plays important roles in the

justice, and skills to critically analyse inequalities

society; (6) uses technology effectively; and (7) is

based on gender, socio-economic status, culture,

informed about what is going on in their country

religion, age and other issues;
 participate

and/or the world.

in,

and

contribute

to,

contemporary global issues at local, national and
In this context, enabling individuals as

global levels as informed, engaged, responsible and

agents who identify with a nascent set of global

responsive global citizens.

values and practices and work for the common
good

and

act

circumstances

accordingly

can

only

be

within
trained

According to Cates (2000), the aims of

those

global

through

global

citizens

requires

divided

into

four

as;

knowledge about world countries and cultures, and

education and training activities. That is why,
raising

education are

about global problems, etc; skills of critical

renewable

thinking, co-operative problem solving, conflict

educational approaches allowing individuals to

resolution, etc; attitudes of global awareness,

adapt to the mobile globalized world. Thence,

cultural appreciation, respect for diversity, etc; and

global citizenship education has recently gained

action: thinking globally and acting locally.

importance in education systems around the world.

Similarly, OXFAM (2006) identified the key

Global citizenship education infuses learners the

elements for developing active and responsible

idea of not only belonging to their nation, but also

global citizenship as: knowledge and understanding

to the world and includes global issues such as

(social justice and equity, identity and diversity,

democracy, social justice and human rights (Davies,

human rights, etc), skills (critical and creative

2016).
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thinking, cooperation and conflict resolution,

students but also conducting teachers' growth (Sato,

communication, etc), values and attitudes (respect

1999). In this regard, EFL instructors have to hold

for people and human rights, value diversity,

a positive attitude towards global citizenship; being

concern for the environment and commitment to

flexible about their curriculum and the educational

sustainable development, etc).

atmosphere.

2. Global Citizenship Education and EFL
Classroom

3. Global Citizenship Education in Higher
Education Institutions

Global citizenship can be implemented with

Scholars emphasize that global issues should

various subject areas, and each of them has a

be addressed in ELT courses as a way of teaching

paramount contribution to foster the key elements

for global citizenship. In this context, many

of efficacious global citizenship (OXFAM, 2006).

researchers argue that one of the best ways to

However, the language classroom seems to be the

address global issues in class is theme-based

st

ideal place to incorporate 21 century citizenship

instruction within a communicative approach

education, given its cross-cultural nature. Rivers

(Cates 1997, 2000; Crandal, 1993; Gursoy, 2010;

expressed his thoughts (1976, p. 96), ‘’As language

Met, 1991; Prodromou, 1992; Serrano, 2008;

teachers we are the most fortunate of teachers--all

Swenson & Cline, 1993). Theme-based instruction

subjects are ours”. In this context, whatever the

refers to a language teaching approach in which

learners want to communicate about is the language

teaching is organized around themes and topics,

classroom subject matter (Rivers, 1976 as cited in

instead of functions or situations. Educators such as

Jacobs & Cates, 1999).

Brinton, Snow & Wesche (1989) and Mohan

Indeed, in recent years, many educators in

(1986) suggest that language is a means in learning

the field of English Language Teaching (ELT)

the world and propose the use of creative, updated

around the world have argued for the importance of

themes in classroom teaching. Such atmosphere can

global (citizenship) education for English as a

be best found in foreign language university

Second Language (ESL) and English as a Foreign

subjects. Universities arguably have a responsibility

Language (EFL) (Cates 1997; 2000; 2009;

in fostering a student citizenry and global

Chowdhury, 2013; Dyer & Bushell 1996; Focho,

awareness through international curricula.

2010; Jacobs & Cates, 1999; Jacobs & Goatly
2000; Serrano, 2008; Yamashiro & McLaughlin,
1999). According to Cates (1997), Focho (2010)
and Marshal (2007), there is a certain subject

As a matter of fact, there exists a certain
level

of awareness about

integrating global

citizenship education in higher education ELT
courses around the world; however, scholarly

flexibility in foreign language courses which does

publications suggest that little has been done on this

not exist in others. Therefore, advocates note for the

subject in Algeria. A study by Salem (2018) has

importance of bringing a world intercultural

showed successful learning in addition to students’

perspective to EFL classes. Pramata and Yuliati

positive

(2016) argued that foreign language educators, in

promoting awareness of global issues. The lack of

their classes, have the responsibility of training

vital studies in assessing the effectiveness of the

learners to become active participants in the

educational practices being adopted, no study has

solution of global issues and develop awareness of

been found as far as the perceptions of the

these issues, not only focus on the teaching of

educationalists regarding the implementation of

vocabulary, grammar, pronunciation, listening,

GCE is concerned. Hence, the claim here is that

speaking, reading and writing. This might be very

higher education today can contribute to the public

challenging to the teachers to be more shrewd and

good by training more global citizens who enter

updated on the global issues; not only educating

society not only with technical know-how, but also
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with cultural awareness, a strong sense of civic

4.2. Participants

responsibility and the skills needed to participate as

The participants of the research consist of 15

active citizens in a globalized world.

English instructors who work at higher education

4. Research Methodology

institutions in Algeria in the academic year 2018-

4.1. Research Design

2019. Convenience sampling or availability
sampling, which is one of the purposeful sampling

This research was conducted qualitatively

methods, was adopted due to the speed and

using a phenomenological design. The latter

practicality it gives to the researcher when selecting

requires rigorous understanding and determination

a situation that is close and easy to access

of how individuals perceive, describe, feel, criticize

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). While the

and understand certain phenomenon (Patton, 2002).

twelve of the instructors are male, eight of them are

This study seeks to investigate integrating global

female. Participants' ages ranges from 26 to 65

citizenship education into ELT courses. By using
phenomenological

design,

attitudes

of

years. Four of the instructors are professors,

the

whereas seven are doctors and four are doctoral

instructors about incorporating global citizenship

students. Seniority of the instructors are as follows:

education into ELT courses, the practices they

six of them have 1-5 years, four of them have 6-10

perform, the challenges they encounter during these

years, two of them have 11-15 years, and three of

practices have all been inspected pointedly.

them have 16 years and up of seniority.

Accordingly, it was indispensable that a
semi-structured interview method is to be employed

4.3. Data instruments and tools

allowing in-depth description of practitioners about

In order to collect the research data, a semi-

the phenomenon under study. Thus, this research is

structured interview was opted for. The semi-

pivotal and the results can provide database for

structured format was constructed by the researcher

future work related to the topic.

through the literature review. In this interview

In order to examine the perceptions of

form, there are ten questions, six of which are open

higher education instructors about integrating

ended. The questions on the interview form run as

global citizenship education into ELT courses,

follows: 1. How would you define the concept of

answers of the following questions were sought:

“global citizenship” in your own words? What

1) What does global citizenship mean

characteristics do you think a global citizen should

according to the instructors’ perceptions?

have? 2. How do you define your role and

2) What are the roles and responsibilities of

responsibility as an English Instructor in preparing

the ELT instructors in educating students as global

students as “global citizens?” 3. What types of

citizens as perceived by them?

teaching practices do you involve in your classroom

3) What
practices

in

are

the

preparing

instructors’
students

for

teaching

in preparing students for “global citizenship?” (If

“global

any)? Is there anything that you do differently or

citizenship?” (If any)?

add to the curriculum at your classes to promote

4) What is the contribution of the current

global citizenship? 4. Do you think the ELT

ELT curriculum in educating students as global

curriculum you are currently following educate

citizens as perceived by the instructors?

students as global citizens? Explain. 5. What do

5) What are the challenges of integrating

you see as challenges in ELT courses for preparing

global citizenship education with ELT courses as

students to become global citizens?

perceived by the instructors?

4.4. Data Analysis
The data gathered through the interview
were analyzed with content analysis technique. The
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analysis followed the next steps: the data were

understanding. The first category is values and

downloaded to the computer preparing the texts for

attitudes for most of the educators defined global

data analysis. Educators’ answers were examined

citizenship as a set of values and attitudes

and coded, and these codes were joined with each

individuals observe. The key components that

other and categorized. Codes and categories were

constitute these values and attitudes according to
the interviewed participants were: respect (f:6),

edited. Findings were presented in tables and

responsibility (f:3), belonging (f:8), sharing (f:2),

interpreted (Creswell, 2007, p.185, Strauss and

and openness (f:4). Two examples on the concept

Corbin, 1990, p.61). So as to increase the validity

of global citizenship can be seen in:

and reliability of the study, the data collected were

“Citizenship is a set of values that any

reported in detail and explained explicitly how the

individual should observe when living in social

results were reached (Neuman, 2011). Moreover,

communities. These values contribute to the well-

reflecting the participants’ standpoints, findings

being and safety of all the people. They make like

were presented without any comment, often with a

comfortable and enjoyable to all people. Examples

direct quotation. Instructors were given numbers

of theses social norms could include respect for

and when they were quoted these numbers (e.g,

other people environment.” (Educator 1).

Educator 3) were added at the end of the quotes. To

“I would define it as the person’s ability to

save the accurate data, participants’ responses were

feel a part of one global world the way they feel to

voice recorded after their own.

home in which they have rights and duties to
fulfill...simply a person should feel that they belong

4.5. Findings

to one world where the people are seen as one race

4.5.1. Findings regarding the perceptions
of the instructors with respect to the concept of
“global citizenship”

thinking more about the benefits of humanity than
one particular group. They should respect, tolerate,
and

communicate

regardless

the

political,

religious, cultural or social differences. This

Frequency distribution of the categories

happens with the existence of a unified Language”.

regarding the perceptions of the instructors with

(Educator 8).

respect to the concept of global citizenship is shown

The second category that comes under the

in Table 1.

umbrella definition of global citizenship is skills.
instructors’

Two codes were reached regarding this: active civic

perceptions regarding the concept of “global

engagement (f:1), and solutions (f:2). Active

citizenship”

engagement was expressed in terms of active duties

Table

N° 1:

Categories

of

Category
Code
Values and Respect
Responsibility
attitudes
Belonging
Sharing
Openness
Active civic engagement
Skills
Solutions
Understandi Identity
ng
and Global issues
Knowledge
Total

towards the humanity and the world as protecting

Frequency
6
3
8
2
4
1
2
1
2

the environment. Whereas solutions’ skill was
discussed through finding resolutions to global
issues such as racial discrimination, wars and
conflicts, etc. Instructors’ statements are illustrated
in the following:
“Global Citizenship is the feeling of
belonging to the world the way you feel to home.
This feeling should engender actions of active
citizenship; e.g. protecting the environment.”
(Educator 14).
“As far as I know, it’s the ability to find

30

resolutions to global problems as poverty, racial

According to the teachers’ answers about

discrimination,

global citizenship definition, three categories were
identified:

values

and

attitudes,
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wars
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“Tolerance, multilingual, respect for others'

From table 1, the third category elicited
from the teachers’ definitions about Global

culture and faith”. (Educator 15).

citizenship is understanding, which was expressed

“Civism,

as identity, and global issues skills. One example

critical

thinking,

constructive

human being, sharing...etc.” (Educator 3).

can be seen in:

about other countries’ cultures. It is to feel

4.5.3. Findings regarding perceived roles
and responsibilities of ELT Instructors in
preparing students as global citizens.

everywhere one's home by understanding others’

Five educators stated that higher education

“Global citizenship is a vague concept
linked to openness of the mind and much knowledge

languages, customs, habits…”. (Educator 3).

instructors are not much concerned with teaching

4.5.2. Findings regarding the characteristics a

values of global citizenship. They justified this by

global citizen should have.

stating that they are more concerned with the
teaching of content modules and scientific matters.

The results according to the lists provided by

Table 3 shows categories attained according to the

the instructors are shown in table 2.

statements of those who believe they have a

Table N° 2: Categories regarding global

responsibility in this issue.

citizen’s characteristics.

Category
Acceptance

Code
Respectful
Tolerant
Foreign languages
speaker
Critical thinker

Communication
Reflection

Table

Frequency
4
4
6

Categories

regarding

responsibilities of ELT Instructors in preparing
students as global citizens

Category
Code
Frequency
1
A Guide Introducing students to the
world and globalization
Teaching about different
3
cultures
Fostering 21st century skills
1
learning
Raising awareness
4
A
2
Mediator Providing assistance on
social strategies
11
Total

5
19

Total

3:

N°

Table 2 shows the categories obtained from
the set of global citizen’s characteristics relying on
the educators’ responses. The categories are:
acceptance, communication, and reflection. Two
codes were attributed to acceptance; respectful
(f:4), tolerant (f:4). Whereas for communication

Table 3 shows the ten answers from the

and reflection, one for each were coded as: foreign

teachers stating they have a responsibility in

languages speaker (f:6), and critical thinker (f:5)

preparing learners to become global citizens were

respectively. Examples taken from the instructors’

categorized in the role of a guide and a mediator.

responses are:

According to the responses, a guide is practiced

“Educated, conscious, tolerant, speaker of

through; introducing students to the world and

Foreign Languages of, at least a lingua franca,

globalization (f:1), teaching about different cultures

English or otherwise.” (Educator 4).
“Respect for people environment, doing

(f:3), fostering 21st century skills learning (f:1).

one’s duties, helping others in need, showing

Below are the opinions of instructors expressing
their role as a guide:

empathy for the disabled, respecting social norms,

“I believe it is very typical for a teacher to

cooperating with authorities, preserving ecological

raise their awareness, providing direct instruction

environment and natural resources such as water,

on citizenship in the globalized world, provide

and behaving oneself with people.” (Educator 1).
“Culturally

aware,

autonomous,

assistance

and

social

strategies,

schedule

workshops, trainings, themed study days, work in

tolerant as a whole.” (Educator 9).
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collaboration

(teachers

and

students)

and

courses. It was found out that discussing global

participate together in social activities. (Educator

issues

15).

discussions (f:5), and texts writing (f:2). Examples
“As an EFL Student and instructor, we

were

practiced

through;

debates

and

on this category are:

would feel more responsible to introducing Students

“Teaching English culture and literature as

to the world and globalization. English is the

parts of a humanist attitude of tolerance.”

medium that ties and unifies the world's societies.

(Educator 15).
“Talking about tolerating differences and

The English Language teaching does not only
involve

teaching

about

the

Language

signs

the importance of discovering the other in the
writing classes.” (Educator 2).

themselves but also deals with teaching about
cultures and interactions with other societies and

“Reflective and critical learning by linking

cultures. As teachers, our role bases on guiding

my content (texts and instruction) to the Algerian

these Students towards this New world.” (Educator

society and encourage them to make comparisons

7).

with other countries.” (Educator 6).
A mediator, the second category, was coded

4.5.5. Findings regarding whether current
ELT curricula in universities educate students to
become global citizens.

in raising awareness (f:4), providing assistance on
social strategies (f:2). The statement of educator 11
expresses the opinions:

All of the participants stated that the current

“I act as a mediator of knowledge about

ELT curriculum they were following did not

national and international citizenship and my

educate students as global citizens.

responsibility also touches upon guiding and

4.5.6. Findings regarding challenges faced
by instructors in integrating global citizenship in
ELT curricula

helping my learners acquire the skills of the 21st
century.” (Educator 11).

4.5.4. Findings
regarding
teaching
practices implemented in ELT classes to prepare
students for global citizenship.

The categories attained in accordance with
the challenges of integrating global citizenship into
ELT curriculum are presented in Table 5.

Eight instructors stated that they did not
incorporate

any

teaching

practices

in

Table N ° 5: Categories regarding the

their

classroom to prepare students as global citizens.

challenges

They explained that their classes do not involve

education into ELT.

systematic teaching of attitudes in respect with

Category
Student

citizenship.
Table N° 4:

Categories

regarding

the

implementation of teaching practices with respect

Teacher

to the integration of global citizenship with ELT.

Category
Discussing
global matters
Total

Code
Frequency
Discussions and
5
debates
Texts’ writing
2
7

Institutions

The only category obtained is; discussing
global matters given as a response by the remaining

integrating

global

citizenship

Code
Frequency
Unwillingness to become
1
citizens of the world
Cultural barriers
1
Less equipped
1
Less knowledgeable
1
Insufficient time and
2
space
Unreadiness for new
1
concepts
Lack of international
2
opportunities
9
Total

As seen in Table 5, three categories

seven instructors who said that they involved global

concerning the challenges faced when integrating

citizenship education practices in their ELT
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global citizenship education into ELT were marked;

incorporating global citizenship into ELT courses.

namely: student, teacher, and institutions. Student

According to Oxfam (2006), which prepares global

category was coded as: unwillingness to become

citizenship curriculum, a global citizen should

citizens of the world (f:1), and the cultural barrier

possess the following qualities: knowledge and

(f:1). An example for this category can be seen in

understanding, skills, and values and attitudes.

educator 15 opinion:

Research findings showed that Algerian educators

“I think some Students in Algeria do not like

put so much emphasis in their answers on the

being global citizens, İ mean, their attitudes toward

“values and attitudes” dimension such as respecting

worldwide are negative. Also the curricula do not

differences,

belongingness,

give much time and space to include more activities

responsibility

towards

and topics that Help to engage Students to the

educators also included solutions skills, and

global citizens.” (Educator 15)

surprisingly, few characteristics as critical thinking,

global

sharing,
matters.

and
The

Challenges from the teacher’s perspective

tolerance, communication, mastery of foreign

were expressed in: less equipped (f1), and less

languages within the same context were embraced.

knowledgeable (f:1). The following instructor’s

This

expression is the example:

instructors’ knowledge about the concept Global

result

reveals

the

degrees

concerning

“Actually many challenges are sufficient in

Citizenship as a whole despite the fact that no

this field. The big challenge is to systematically

studies in the Algerian context have been carried

incorporate it into teaching contents. The formal

out about the matter before in EFL classrooms.

teaching of language should dovetail the teaching

Scholars advocate the teacher’s role in making the

of values of citizenship. Moreover, teachers should

world a better place developing students’ language

be well equipped explain and demonstrate to their

competencies. Ameziane and Guendouzi (2005)

students genuine significance of the values in

assert that “the English language is not only seen as

question.” (Educator 1)

a means of communication enabling people to

The last challenge was categorized as

interact with cultural appropriateness, but also a

institution whereby three codes were attained:

means to develop cognitive and metacognitive

Insufficient time and space (f:2), unreadiness for

skills and form knowledgeable citizens of the

new concepts (f:1), and Lack of international

world”. Likewise, Byram (2003) believes that the

opportunities (f:2). These two statements enlighten

main task of language instructors is not to teach

the institutional challenges:

only language; but to also teach young people the

“The lack of intercultural experience.

experience of thinking, valuing and behaving in

Talking about global citizenship theoretically does

other ways. However, five teachers stated that they

not always work. Students should live being global

have no role towards the responsibility of making

citizens.

of

the EFL learners global citizens. Two of them

telecollaboration, which is gaining momentum in

suggested a subject with the concept name rather.

EFL today, can really help.” (Educator 2).

The other ten educators, whose answers embraced

In

this regard,

“Students

cannot

the

travel

integration

outside

their

the teacher’s role in introducing global citizenship

hometown, let alone the country, cannot become

in ELT classes, expressed their roles as guides and

global citizens.”(Educator 11)

mediators. The participants claimed the tasks in
practicing their roles are: introducing students to

5. Discussion and recommandations

the world and globalization, teaching about
This study was carried out through a semi-

different cultures, fostering 21st century skills

structured interview conducted with 15 higher
education

instructors

working

at

learning, providing assistance on social strategies,

Algerian

and raising awareness. According to Focho (2010),

universities to investigate their perceptions about
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FL teachers have a certain flexibility in topics that

education in their courses stated that they did it by

does not exist in other subjects. Similarly, in studies

only discussing global issues mainly through

carried out by Marshal (2007) and Jing (2013),

discussions

teachers stated that EFL classes have very few

Concordantly, Provo (1993) called for dialogues

restrictions on the types of subjects they may

and debates in teaching. He stated that the educators

tackle, which makes it possible for the instructors to

should design an informative content about

relate to a wide range of crucial social and cultural

substantial world issues to encourage learners think

issues in the classroom. In this regard, Hosack

about resolutions. Moreover, researchers favoring

(2012, 2013) asserts that the use of global issues

the use of global issues as a theme in EFL courses

content related in foreign language classrooms

advocate

would reinforce global citizenship education. In

communicative

other words, working with content designed to

teaching (Cates; 1997, 2000; Crandal, 1993; Met,

increase student awareness of issues such as climate
health

1991; Prodromou, 1992; Serrano, 2008; Swenson
& Cline, 1993). Gürsoy and Salı (2014) found out

problems, cultural diversity is considered as a

that such an approach does not only improve

means of teaching for global citizenship. The

learners’ language skills but also raise their

results also show that most of the instructors

awareness, skills and positive attitudes towards

interviewed who admitted their responsibility in

these affairs. As far as the curriculum is concerned,

fostering global citizenship education in their

all of the participants stated that the current ELT

courses, reflect their thoughts in their ELT course

university curriculum they were following did not

practices. Eight instructors stated that they did not

educate students as global citizens. Nevertheless, a

incorporate

their

recent study conducted by Omidvar and Sukumar in

classroom to prepare students as global citizens.

2013 displayed a “real” curriculum in university as

They explained that their classes do not involve

an unlimited curriculum to specific content but

systematic teaching of attitudes in respect with

rather a college curriculum that aims to cultivate

citizenship. This stems from instructors’ perception

multifaceted citizens who fulfill their social

of global citizenship education as an issue only

functions more efficiently. According to the

associated with certain courses, such as Social

findings, the challenges faced by the instructors

Studies. Oppositely, the literature prevails an

when integrating global citizenship education into

increasing

global

ELT were related to students, teachers and

citizenship education with ELT. As a matter of fact,

institutions as well. The participants addressed the

numerous studies have shown the possibility of

challenges related to students in terms of the

integrating global citizenship as a common area of

learners being reluctant and unwilling to become

connection within the scope of many disciplines,

citizens of the world, in addition to social and

1997; 2000; 2002;
Chowdhury, 2013; Dyer & Bushell 1996; Focho,
2010; Jacobs & Cates, 1999; Jacobs & Goatly
2000; Hauschild et al., 2012; Hosack, 2012; 2011;
Kruger, 2012; Pramata & Yuliati, 2016; Serrano,
2008; Yakovchuk, 2004; Yamashiro &
McLaughlin, 1999). The aforementioned studies

cultural

also emphasize the role of language educators in

Another impulse challenging the GCE integration

teaching for a better moral world. In this study, the

was the institutional limitations. The latter were

seven instructors who practice global citizenship

expressed

change,

including

human

any

rights,

teaching

awareness

ELT

in

international

practices

in

incorporating

(Cates
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and

debates,

theme-based
teaching

or

texts’

writing.

instruction

as

a

methodology

of

FL

barriers about the

subject.

Another

perspective regarding the challenges was teachers’
related. According to the interviewees’ answers, the
fact that global citizenship education is a very new
concept in the field of ELT, and the instructors' lack
of knowledge about it contribute to the challenging
aspect in incorporating global citizenship in ELT.
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insufficient space and time in the curriculum and

belonging, responsibility… etc. The instructors

the lack of international opportunities exchange for

deemed

the learners. Although the flexibility of the teacher

mediators. While most of them stated that they did

to carry out their lessons is necessary; the

not involve any specific teaching techniques in their

intercultural dimension can still be improved even

courses to educate students and prepare them as

if teachers have to follow a certain curriculum as

global citizens, addressing global issues in the

suggested by Byram, Gribkova and Starkey (2002).

courses through discussion, debates and even texts

The fact that global citizenship education is a very

writing were conducted by few instructors to

new concept in the field of ELT corresponds to the

promote global citizenship. Therefore, it has been

other findings of the study. The challenge of

concluded from the study that ELT instructors have

Instructors’ lack of awareness about the subject

insufficient levels of knowledge, skills, attitude and

may have caused them not to struggle enough to

action related with global citizenship education. It

raise students’ awareness on this issue. It is thought

may be helpful to provide ELT educators at all

that ELT instructors/ teachers have great roles and

levels with in-service training on integrating global

responsibilities in educating students as global

citizenship education into ELT so that they can

citizens.

organize

their

the

responsibilities

as

teaching-learning

guides

and

environment

according to global citizenship education. However,

Conclusion

it should be reminded that this study was carried
The fundamental goal of this article has been

out through interviews with 15 instructors working

to investigate the perceptions of Algerian higher

at university in Algeria as a whole. Similar studies

education instructors about integrating global

with larger samples with mixed methods can

citizenship education into their ELT courses

provide significant contributions in terms of

through a semi-structured interview. Instructors’

clarifying the subject in larger groups. In addition,

opinions were taken regarding how they described

other qualitative studies to be carried out at middle

global citizenship, their roles and responsibilities in

and secondary school levels can be useful in

educating students as global citizens, the way of

explaining the issue in depth. Empirical studies,

practicing global citizenship education in their

case studies and action research that integrate

classes, and the challenges faced while going about

global citizenship education with ELT courses will

it. Findings revealed that participants mostly

also make a great contribution to the field.

focused on the “value and attitude” dimension of
global citizenship such as sensitivity, sense of
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Abstract
This study aims at analysing the English language needs of 45 Master’s Management students in the Department of
Management, Faculty of Economics, Commerce and Management at Farhat Abbes University –Setif 1-. To meet the research
aim, a questionnaire was designed according to the needs analysis framework suggested by Dudley-Evans and St John (1998)
focusing on target needs analysis, present situation analysis, and learning situation analysis. In the light of results, the majority
of Master’s students noted that ESP course is significant and beneficial for both their academic studies and for their
professional future careers. However, the results revealed the participants’ dissatisfaction with the different ESP course
components due to the absence of clear course objectives in addition to the mismatch between course content and learners’
needs. Therefore, students’ low proficiency level in English productive skills, especially speaking skills, necessitates
reconsideration of the instructional practices of the ESP course and requires considerable focus on the students’ needs and
spoken communicative aspects of the target language.

Keywords: English for Specific Purposes, Needs Analysis, Business English, Course Design
Résumé
L'analyse des besoins d'apprenants est une étape essentielle dans l'enseignement de l'anglais pour buts
spécifiques (ESP). Cette étude cherche à examiner les besoins en langue anglaise de 45 étudiants de Master en
Management au Département de Gestion de la faculté d'Economie, de Commerce et de Gestion de l'Université
Farhat Abbas - Setif -1. Un questionnaire a été conçu selon l’approche développée par Dudley Evans et St John
(1998) couvrant des aires comme : Analyse de la Situation Cible (TSA) ; Analyse de la Situation Présente (PSA) ;
et Analyse des besoins d’apprentissage (LSA). L’analyse des données a indiqué que la plupart des étudiants ont
noté l'importance de l'anglais dans leur domaine d’étude académique et leur future carrière, cependant, les
résultats obtenus ont aussi révélé l’insatisfaction des participants au programme d’anglais et ses composants à
cause de l’inadéquation entre le contenu du cours et les besoins des apprenants. Par conséquent, le faible niveau
des étudiants dans les compétences de production, en particulier les compétences d'expression orale, nécessite de
repenser des pratiques éducatives et une attention particulière aux aspects communicatifs des compétences
ciblées.

Mots-clés : ESP (Anglais des Buts Spécifiques), Analyse des Besoins, Anglais des Affaires, Elaboration
de programme

الملخص
أ
أ أ
 وتهدف هذه الدراسة إلى.يعتبر تحليل احتياجات المتعلمين خطوة اولى واساسية في تدريس اللغة االنجليزية الغراض خاصة
أ
 التجارة واإلدارة، كلية االقتصاد، طالب ماستر تخصص إدارة االعمال في قسم اإلدارة45 تحليل احتياجات تدريس اللغة اإلنجليزية لـ
ً  وقد تم تصميم االستبانة.1 -  سطيف- في جامعة فرحات عباس
وفقا إلطار تحليل االحتياجات التي اقترحها دادلي إيفانز وسانت جون
 وقد، في ضوء ما تم العثور عليه. وتحليل حالة التعلم،) مع التركيز على تحليل االحتياجات المستهدفة وتحليل الوضع الحالي1998(
أ
أ
 ومع ذلك كشفت النتائج عن عدم رضا،ّنوه معظم الطالب باهمية اللغة االنجليزية في مجال دراستهم اال كاديمية ومستقبلهم المهني
أ
 باإلضافة إلى عدم التوافق بين محتوى الدروس،المشاركين عن البرنامج ومحتوياته المختلفة بسبب عدم وجود اهداف واضحة
 وخاصة مهارات التحدث يستلزم إعادة، ولذلك فإن مستوى الكـفاءة المنخفضة للطالب في مهارات اإلنتاج.واحتياجات المتعلمين
.النظر في الممارسات التعليمية ويحتاج إلى تركيز كبير على الجوانب التواصلية للمهارات المستهدفة
أ
أ
 تصميم المناهج، اللغة اإلنجليزية لالعمال، تحليل االحتياجات، اإلنجليزية لالغراض الخاصة:الكلمات المفاتيح
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Introduction

NA henceforth aims to gather sufficient factual

Due to the noteworthy changes that have been

information about the students’ perceived English-

recently taking place in the organization of Algerian

language needs prior to the start of an English course.

economic growth, the English language has become a

According to Kennedy and Bolitho (1984, p.2),

necessary tool for communication. Accordingly, the

“once a learner’s needs have been defined, in terms

professional profile of a modern qualified employee
should include appropriate communication skills and
acceptable English language proficiency to cope with
the modern competitive global work arena. In the
process of educating future employees, special
emphasis on English for Specific Purposes (ESP),
henceforth becomes necessary. Given the prevalent
importance

of

Business

English

of why he wishes to learn English and the kind of
English he will have to use, this information can be
used as a guideline for the content of a course suited
to his particular interests and needs”. Therefore, NA
for business students is expected at the beginning of
the ESP course to be ready to function effectively in
their future workplaces technically and linguistically.

1.2.

(BE)

communication, its learning and teaching seem to be
a challenging task for Algerian learners whose goal is
effective communication. In the same concern,

Aims of Research

The present study aims at analysing the
English language needs of Master’s students in the
Department of Management Sciences at Farhat Abbes

business students, specifically management students

-Setif 1- University, Algeria, in order to investigate

need a specific set of communicative language skills

students’ perceptions of the current ESP course and

for their success in education and career. Due to

to identify the students’ perceptions of their academic

globalization, international organizations are voicing
their

concerns

about

the

need

for

better

communication skills among students of Business.
Therefore, English for Business Purposes courses
should be tailored to suit the requirements of the
evolving needs of the workplace.

1.1.

Statement of the Problem

and future work needs as regards English language
learning. This is done in order to help teachers to
design an appropriate ESP course and raise awareness
of educationalists in Algeria to draw a clear policy to
ensure successful implementation of ESP courses.
The main enquiries that were addressed in the present
investigation are as follow:

1.3.

Algeria is trying to integrate ESP courses into
tertiary studies to respond to the growing demand for
English. However, business students consider the

1) What are the difficulties facing Master’s
students regarding the learning of English?

English course as necessary but not linked to what
they believe to be their genuine study program.

Research Questions

2) What

are

Management

students’

perceptions regarding their English language needs?

Furthermore, the latter is still teacher centred limited

3) Is

the

ESP

course

delivered

in

to teaching subject related lexis and language

Management Department at Sétif-1- University

structure ignoring the specific needs and interests of

adequate to satisfy the Master students’ needs?

learners. This often leads to low and poor learners’

4) Based on Needs Analysis results, what

performance when they use English in their future

type of ESP course might fit these students’

profession. In response to this situation, ESP teachers

requirements?

should take into considerations learners’ needs.

2. Literature Review

Besides, they should apply innovative approaches
which help to develop not only students’ ability to

2.1.

communicate properly in English but also to promote

ESP emerged as an answer to the social

their professional skills. To meet these expectations,
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environment. From the early 1960's, ESP has grown

is referred to as “needs assessment”. In Strevens's

to become one of the main areas of English language

definition (Johns & Dudley-Evans, 1991, p. 116),

Teaching (ELT, henceforth), especially at tertiary

NA refers to a set of activities involved in gathering

education, since it is directed towards meeting

information that will serve as the basis for developing

specific needs of the particular learners. Accordingly,

an ESP course that will meet the learning needs of a

Hutchinson and Waters (1987) define ESP as an

particular group of learners. According to West

approach to language teaching in which all decisions

(1994, p.1), NA is a process to identify “what

concerning the content and method are principally

learners will be required to do with the foreign

based on the learner’s reasons for learning. In fact,

language in the target situation and how learners

ESP movement has shown a slow but steady growth

might best master the target language during the

over the past decades. According to Hutchinson and

period of training”.

Waters (1987, p.6): “ESP was not a planned and

Concerning Business English (BE), the

coherent movement, but rather a phenomenon that

identification of needs is a prerequisite for the BE

grew out of a number of converging trends.”

course designers. In this respect, Dudley-Evans & St

The emergence and growth of ESP then was

John (1998, p.2) note that “Needs Analysis may

brought about by a combination of three main factors:

indeed be even more fundamental to Business English

the demands of a brave new world, a revolution in

than to English for Science and Technology, as the

linguistics, and focus on the learner. Therefore, the

learners’ needs may vary much more.” Likewise, in

reason that led to the emergence of ESP was the

ESP, rigorous analysis of the linguistic features of the

development in language theory which put much

designated situation should be carried out in BE. The

emphasis on learner’s specific needs (Hutchinson &

identified features, accordingly, will form the BE

Waters, 1987, p. 8). ESP refers to “the area of inquiry

course. Brieger (1997, cited in Dudley-Evans & St

and practice in the development of language

John, 1998, p.58) claims that: “Needs analysis for

programs for people who need a language to meet a

Business English will set out to identify the range of

predictable range of communicative needs” (Swales,

general and specialist language knowledge required,

1992, p. 300). That is to say, ESP has been developed

together

in response to learners’ communicative needs in

communication skills.” In other words, the data

specific scientific fields in academic or professional

collected

settings. The dominant areas in ESP are Business

information, communicative skills, and the cognition

English (BE) and English for Academic Purposes

of the teaching objectives of the learners, working

(EAP, henceforth) and course design issues need to

institutions and societies.

take into account the target learning needs of ESP

2.3.

students. In the same line of thought, Zhang (2013,

English language learning and specific purposes of
professional learning.”

2.2.

Needs Analysis and Business English

include

general
the

and

professional

language

application

Models of Needs Analyses

According to Long (2005, p.1), ‘just as no

p.72) states: “ESP is a goal-oriented and well targeted
instruction system, which stresses the combination of

with

medical intervention would be prescribed before a
thorough diagnosis of what ails the patient, so no
language teaching program should be designed
without thorough needs analysis’. NA is considered
as one of the key stages in ESP since it provides

As the main focus of ESP is the learner and his

relevancy for ESP course design process (Jackson,

needs, the importance of NA in any ESP course is
undoubtedly undisputable (Songhori, 2008). It is

2004; John, 1991; Dudley-Evans & St. John, 1998).
Richterich and Chancerell (1980) put forward some

considered as a prerequisite in any course design

significant aims of NA: to identify elements which

(Richterich & Chancerel, 1980). Needs analysis is

will lend themselves to training, to establish the

part of main four absolute characteristics of ESP and

relative importance, and to find out what is
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indispensable, necessary, or just desirable. NA aims

Situation

Analysis),

LSA

(Learning

Situation

at clearly demonstrating the objectives, goal, content,

Analysis) and other important considerations. In the

teaching learning methods and evaluation procedures

model, professional information includes the tasks

for designing the syllabus of the course (Cowling,

and activities in which learners are using or will be

2007; St. John, 1996). According to Dudley-Evans
and St John (1998), needs were seen as a distinct

using English for. This is the Target Situation

language item of grammar and vocabulary. At its

However, personal information includes concerns

earlier stage, NA was mainly concerned with

about the factors that might affect the way in which

linguistic and register analysis (Songhori, 2008).

learners

Despite of the various models of NA, only four

background, attitude to English, or even their reasons

models are gaining much recognition by scholars.

and expectations for taking the course. this can be

Each model can identify language needs from a

considered as the learners' subjective needs, that

particular perspective. The four models are Munby’s

include learners' wants, means and strategies. The

Target Situation Analysis (1978), Allwright’s

English language information about the learners’

Present Situation Analysis (1982), Hutchinson and

proficiency in language skills and language use which

Waters’ model (1987) and Dudley-Evans and St.

characterize learners is their current skills and

John’s Model (1998). The present study follows

language uses; this part belongs to the Present

Dudley-Evan and St John’s model since it combines

Situation Analysis. This analysis is the effective way

many approaches. Besides, it is appropriate for the

to assess the learners' lack, which is the gap between

objectives of this study which sheds light on every

"the English language information about the

aspect that is relevant to Master’s Management

learner's" and "professional information about the

students’ needs. This model can be viewed as the

learners".

Analysis and the objective needs of the learners.

most comprehensive model for an investigation of

approach

learning

tasks,

cultural

The main concern of the Present Situation

ESP needs.

Analysis is the current language proficiency of the

2.3.1. Dudley-Evans and St John's Model
of Needs Analysis

learners. Learning needs Analysis seeks to find out
the effective ways of learning the language and skills
providing remedy for the lacks. Professional

Dudley-Evans and St John (1998) established
a model for Business English courses which contain

communication information concerns the way how
the language and skills are used in the target situation.

a number of aspects illustrated in the following:

As the learners’ needs and attitudes may change

Figure 1: Model of Needs Analysis

during the course, NA is recommended to be
conducted all along the process of the course.

2.4.

Procedures of Needs Analysis

Needs analysis is a useful tool to investigate
learner's needs, but it is not an easy task. As Hyland
(2007) argued the use of systematic means to define
the specific sets of skills, texts, linguistic forms, and
Dudley-Evans and St John's Model of Needs
Analysis 1998, p.125
The model, developed by Dudley-Evans & St
John (1998) on language needs, is practical and
pragmatically covering all aspects of language, such
as TSA (Target Situation Analysis), PSA (Present
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communicative practices that a particular group of
learners must acquire is central to ESP. Thus, NA
results help in designing syllabi and materials and
underlining

their

pragmatic

engagement

with

occupational, academic, and professional realities.
When conducting NA, a variety of procedures can be

331

Vol 18 N° 01 -2021

Preliminary Analysis of Management Master’s Students English Needs: Considerations for English for Specific Purposes
Problem Based Course Design
Soumia Boudinar, Said Keskes
used and the type of selected procedures will

vein, Basturkmen (1998) carried out NA research to

determine the required information (Richards, 2001).

identify students’ needs, in seven departments at

According to Mohammadi and Nacer (2013,

Kuwait University. The obtained results revealed that

p.1016), in order to conduct Needs Analysis, a

engineering students gave great importance to

comprehensive framework has been proposed by

English academic needs.

Brown (2009) who explains the stages of a Needs

Besides,

Taillefer

(2007)

conducted

a

Analysis. His framework consists of three major

research in which he investigated the professional

stages with ten steps:

English language needs of French economics students
intending to pursue different professions in the future.

A. Get ready to do NA

Despite their different professional aims, the findings

1. Define the purpose of the NA
2. Delimit the student population
3. Decide upon approach (es) and syllabus (es)
4. Recognize constraints
5. Select data collection procedures

of skills-based questionnaire revealed that an overall
high level of English language proficiency was
required, mainly in oral communication. Likewise,
Kim (2006) carried out a NA study for non-science
and non-engineering East Asian graduate students.

B. Do the NA research

The results identified individual, small group

6. Collect data
7. Analyse data
8. Interpret results

discussions and whole class discussions as the most
frequently

required

oral

classroom tasks

for

developing listening and speaking skills. Concerning
writing skills, Bacha and Bahous (2008) conducted a

C. Use the NA results

research to investigate the business students' writing

9. Determine objectives
10. Evaluate the report on the NA project

needs at the Lebanese American University. The

From the overall findings of the analysis, the

of the business students and stressed on the

researcher attempts to draw implications about the

improvement of the writing proficiency level in order

learners' language needs, and finally explains the

to cope with the different writing types needed in

limitations of the study.

various target situations.

2.5.

obtained results indicated the written language ability

As mastery of English has become an essential
requirement for communication in professional
settings, ESP courses have been essentially approved
worldwide to satisfy the specific needs of the learners
in both academic and professional contexts. A
plethora of research in NA that has been undertaken
in different disciplines with different frameworks; in
the present study, some key studies in Business
English context are reviewed and discussed.
Zughoul and Hussein (1985) conducted a
Needs Analysis study as an attempt to examine the
perceptions of both students and staff members in
different disciplines. The findings indicated that the
students

In professional settings, Cowling (2007)

Previous Studies on Needs Analysis

stressed

developing

the

ability

to

communicate in various forms includes written, oral,

conducted a NA research on a large Japanese heavyindustry company and found content, skills, topic and
task based syllabus as the immediate requirement to
design a course for intensive workplace course.
Furthermore, Crosling and Ward (2002) in their
study aimed to determine the importance and
frequency of oral communication in the workplace.
The

obtained

results

revealed

that

oral

communication in the workplace was highly frequent
and important within a company’s own department
such as work-related discussion. Consequently,
participants recommended that the teaching of
presentation skills at tertiary level was important in
order

to

equip

the

students

with

the

oral

communicative demands of the workplace.

audio-visual and graphic presentations. In the same
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The major findings of these studies revealed

language needs, their current language difficulties

that the majority of the offered BE courses may have

and competencies, and their language competencies

not been implemented based on Need Analysis; thus,

in particular skill related to the target situation with a

there would be a gap between the teaching of

view to giving implication to Business English course

Business English and the actual communicative target

design. The questionnaire is designed according to

needs. Finally, the process of Needs Analysis may

Dudley-Evans and St John’s model (1998) for needs

help to contextualize ESP courses according to

analysis. Before distributing the questionnaire, a

participants’ needs in terms of appropriateness and

focus group discussion was done with participants,

effectiveness in different settings.

who were asked about their opinions about the current

3. Research Design and Methodology
3.1.

ESP course and their expectations from it. In addition
to some information about the teaching materials,

Participants

teaching methods and classroom activities in the

The participants in this study were 45 first

courses had been obtained and the information is very

year Master’s students from the Department of

important for the design of the questionnaire and was

Management Sciences in Commerce, Economics and

paid special attention to. An adapted needs analysis

Management Faculty at Farhat Abbes University of

questionnaire was distributed to the students to

Sétif 1. They enrolled in their academic programmes

investigate the student’s situational needs. It was

during the first semester of the 2017-2018 academic

consisted of four sections: personal information,

year, and specializing in “Human Resources

Present Situation Analysis (PSA), Target Situation

Management”. They were divided in two groups that

Analysis (TSA), and Learning Situation Analysis

consisted of (23) and (22) students respectively.

(LSA). Personal information section seeks students’

3.2.

age, gender and learning background. PSA seeks

Data Collection Tool

students’
There is a shared agreement on the variety of
the methods used to collect data in NA. For example,
Basturkmen (2010), Chen (2009), Brown (2009),
Long (2005), Richards (2002), Graves (2000), and
Dudley-Evans and St John (1998) agreed that NA can
be conducted using questionnaires, observations,
interviews, and tests. The necessary collection
procedure tool for the present study is the one through
which the research questions can be answered, and it
can give a full description and deep understanding of
the phenomenon of ESP in the Algerian context.
Therefore, questionnaire seems to be the appropriate
means for such examination because they are used to

current

language

proficiency

level,

deficiencies and strengths as well appropriateness of
current English course. TSA aims to find out about
the learners’ needs at the end of a language course and
the target level performance. LSA investigates
preferred learning styles and strategies of learners,
assessment methods as well as the applied teaching
and learning methods. The questionnaire consists of a
set of multiple choices and an open-ended question to
be answered by the participants. In an Attempt to
guarantee the reliability of the findings and insure the
validity of the results, the questionnaire was pilottested with 12 students and the final version was
distributed to whole sample.

gather information on a larger scale (Dudley-Evans &
St

John,

1998;

Graves,

2000).

3.3.

Moreover,

Data Collection and Analysis

questionnaires are useful in collecting data from a

All the participants were given a brief

large number of people. They can cover questions,

overview of the objectives of the study, the way of

which interviews and meetings cannot.

answering and the length of time given for answering

3.2.1. Design of the Questionnaire
The students’ questionnaire aims at eliciting
information on students’ perceptions concerning their

Revue des Lettres et Sciences Sociales

the questionnaire. The students were assured that
their answers would be kept confidential and their
grades would not be affected by their answers in any
way. Furthermore, they were informed that they were
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not compelled to participate in the research or to

All participants’ mother language is Arabic, the

declare their names. After the administration of the

majority of the participants (77,77%) studied English

questionnaire, the collected data were analysed using

over than (10) years. The majority (86,66%) of the

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

participants are still students, while (13.33%) of the

For answering the research questions of the study the

participants work in private and public companies as

results were compared and contrasted. Having

managers or assistant managers.

collected the responses of the participants, the

4.2.

Present Situation Analysis (PSA)

analyses consisted of descriptive statistics including
PSA explores to find out the current language

frequencies and percentages. A process of analysing

proficiency of the students when the language course

and interpreting the results is to be conducted in the

begins and their strengths and weakness (Robinson,

following section to depict the present status of ESP

1991; Songhori, 2008).

course in Management Department at -1- university

4..2.1. The Status of English in the Current

and the English language needs that students are

Course

aiming to meet.

4. Data Analysis and Interpretation
4.1.

The first question in this part was about the
overall level of proficiency in English; the results

Personal Information

indicated that there was a significant number of
In the survey questionnaire, (45) Human

students, with a percentage of (57,77%), who

Recourses Management (HRM) Master Students

claimed to have medium level and have an “Average”

participated. There were (12) male and (33) female

capacity at English language skills.

students ranging in age from (23) to (35) years old.
Table 1: Students’ English Proficiency Level

Speaking
Writing
Reading
Listening
Grammar
Pronunciation
Vocabulary

Very weak
F
%

Weak
F

%

16
11
00
02
06
06
04

19
09
05
13
07
10
09

42,22
20,0
11,11
28,88
15,55
22,22
20,0

35,55
24,44
00,00
04,44
13,33
13,33
08,88

Concerning the use of English in their studies,
the majority of the participants (80%) claimed that

Acceptable
F
%

Good
F

%

06
15
22
18
17
22
19

04
10
11
08
11
07
07

08,88
22,22
24,44
17,77
24,44
15,55
15,55

13,33
33,33
48,88
40,00
37,77
48,88
42,22

Very good
F
%
00
00
07
04
04
00
06

00,00
00,00
15,55
08,88
08,88
00,00
13,33

participants reported an acceptable (average) English
proficiency level in different language skills

they used English in their discipline. The third

(48,88%) in reading, (42,22%) in vocabulary,

question was devised in order to know the main

(40,0%) in listening, (37,77%) in grammar. Results

medium

their

also indicated that the top three language areas

discipline. The results showed that (21) participants

students reported to have low (weak or very weak)

Management

students

used

in

(46,6%) reported that the written form was the most
used in their studies, whereas only (4) participants
(08.88%) reported the use of spoken form.

proficiency level were speaking (77,77%) in the first
rank,

then

Writing

(44,44%)

and

finally

pronunciation in the third rank (35,55%). However,
the skills in which participants claimed high

The fourth question aimed to explore students’
proficiency level in different language areas as shown
in table (1). Accordingly, findings indicated that

Revue des Lettres et Sciences Sociales

proficiency level (good and very good) were: reading
(40%), followed by grammar (33,33%) and then
listening (28,88%).
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4.2.2. Students’ Attitudes towards the
Present ESP Course

right from the beginning and the lack of clear course

Question (5) in the students’ questionnaire

showed dissatisfaction with the amount of lessons and

sought to determine learners’ attitudes towards the

(23) participants (51,11%) were not satisfied with the

objectives. Besides, (22) participants (48,88%)

course quality and level.

present ESP course and its components.

Furthermore, learners’

attitude towards students’ participation was fairly the

Concerning the ESP course satisfaction, table

same as number and level of activities. (20)

(1) shows that (24) (53.33%) out of (45), participants
were not satisfied with the current English course at

participants (44,44%) were not satisfied with the

the department of Management which was possibly

classroom participation which was the outcome of the
lack of motivation on the one hand and the low level

due to the absence of language needs identification

of students on the other hand.
Table 2: Students’ Level of Satisfaction with the

Course
Components
I am satisfied with the current English course
Quantity of lessons
Quality of lessons
Students’ participation
Number and level of activities
Schedule (class time and duration)
Productive skills are stressed in this course
Receptive skills are stressed in this course
Materials used (printed, audio, video,
internet)
Teacher’s method and style of teaching

Very
satisfied
F
%

Partially
satisfied
F
%

Not
Satisfied
F %

Undecided

F

%

F

%

00

00,00

07

15,55

12

26,66

24

53,33

02

04,44

00
00
03

00,00
00,00
06,66

08
06
08

17,77
13,33
17,77

15
13
12

33,33
28,88
26,66

22
23
20

48,88
51,11
44,44

00
03
02

00,00
06,66
04,44

02

04,44

06

13,33

13

28,88

20

44,44

04

08,88

03
00
06

06,66
00,00
00,00

10
07
26

22,22
15,55
57,77

09
13
07

20,00
28,88
15,55

22
25
03

48,88
55,55
6,66

01
00
02

02,22
00,00
04,44

03

06,66

07

15,55

12

26,66

13

28,88

00

00,00

05

11,11

05

11,11

10

22,22

21

46,66

03

06,66

4.2.3. English Course Components

Satisfied

their satisfaction about the current course in terms of
developing reading and listening skills abilities.

As well as the number and the level of
activities, participants reported their dissatisfaction
about the quantity as well as the quality of language
activities and tasks; this was probably due to the fact
that these activities did not match their requirements.
Another

cause

of

the

participants’

the course which was one hour and a half, only, per
week. About (48,88%) of the respondents claimed
that it was the real reason of their disappointment, and
the main obstacle to reach a considerable level in the
foreign language.
The only satisfying English course component
was the emphasis on the receptive skills (reading and
listening) where (26) (57,77%) participants reported

Revue des Lettres et Sciences Sociales

(55,55%)

respondents

were

displeased with the emphasis on the productive skills
(writing and speaking), the latter were seemingly
neglected due to the nature of teaching methodology
where the teacher played the main role in the
classroom.

dissatisfaction about the English teaching at the
department of Management was the time allocated for

(25)

However,

As far as the materials used in the current
English

course

is

concerned,

(28,88%)

of

participants demonstrated dissatisfaction that may be
because they do not reflect their needs or they are not
updated and most often printed based materials that
did not motivate them. While (12) (26,66%)
participants were fairly satisfied about the used
materials and that may be due to the link between
their field of speciality with the content of materials.
Finally, the teaching methodology remained one of
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the major problems for about (46,66%) of the

methodology that should take into account their needs

students, who expressed their dissatisfaction with the

and learning styles.

teacher centeredness and their desire for teaching
Table 3: Students’ Language Learning Priorities

Strongly Agree
F
%
To use correct grammar
To expand my vocabulary
To improve my pronunciation
To improve my reading skill
To improve my writing skill
To become a fluent speaker
To improve my listening skill
4.3.

Agree
F
%

Neutral
F
%

Disagree
F
%

Strongly Disagree
F
%

15
08

33,33
17,77

18
17

40
37,77

05
05

11,11
11,11

09
09

20,00
20,00

00
06

00,00
13,33

16
12
12
30
11

35,55
26,66
26,66
66,66
24,44

21
13
19
13
14

46,66
28,88
42,22
28,88
31,11

04
03
06
00
06

08,88
06,66
13,33
00,00
13,33

04
17
05
02
10

08,88
37,77
11,11
04,44
17,77

00
00
00
00
04

00,00
00,00
00,00
00,00
08,88

(3) indicated that out of (45), (43) participants

Target Situation Analysis

(95,55%) prioritized the ability to improve their
Target Situation Analysis (TSA) is a kind of
needs analysis that mainly focuses on students’ needs
at the end of a language course (Robinson, 1991). In
this

section,

the

students

target

needs

are

demonstrated.

speaking and conveyed a comprehensible message in
English. (31) (68,88%) participants said that
improving the writing skill was their learning
primacy. Improving listening and reading skills were
the

4.3.1. Students’ Language Learning Target
Situation

priority

of

(25)

(55.55%)

participants.

Concerning the other areas of language, the majority
of participants (about 70%) gave much importance to

of

improve their pronunciation and grammar; whereas,

interested”

vocabulary was less emphasized by percentage of

(57,77%) and “interested” (31.11%) in taking a

(55,55%). Students’ learning priorities seemed to lie

needs based ESP course. Besides, the next question

in improving the productive language skills,

has been devised to know the target for studying

especially the speaking skills. The latter is one of the

English. The results revealed that (100%) of

communicative pillars of language that help learners

respondents reported that they needed English for

carry and sustain oral communication.

work context. Out of (45), (41) participants

4.3.4. Sub Skills Importance as Perceived
by Students

A

slightly

participants

who

higher

percentage

answered

“very

that

(91,11%) assumed that their goal was to pursue their
academic studies; whereas (33) (73,33%) of
participants said that they needed it for the sake of
communication in social and private life. These
results showed the great impact of the English
language on the Master’s students’ professional
career. Students consider English as a prominent
language to be taken into consideration as their target
needs for their future life.

Participants’ answers to the question “How
much importance do you give to these types of
language skills?” were categorized and classified into
four categories according to the language skills:
reading, writing, speaking, and listening. In this
question, students were also asked to rate the
importance of some abilities of each of the four skills.
Concerning reading skill, the suggested reading

4.3.2. Students’ Language Learning Skills
Priorities

abilities that were considered by the participants as

In the following, students were asked about

ability to read discipline-related documents, such as:

their English language priorities. The results in table

books and articles. Besides, (55,55%) of the
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participants needed to acquire the ability to read

Management students’ language needs. Thus, the

understanding the meaning of technical and academic

highest percentage of the respondents voiced negative

vocabulary.

views towards the effectiveness of the ESP course as

As far as the writing skill abilities are
concerned, the highest percentage (51,11%) of the
answers was devoted to improving the ability to write

shown in table (4) above.

4.4.1. Pattern of Preferred Learning Styles
and Methods

reports and articles. Additionally, a significant
Previously, the majority of students expressed

percentage of (44,44%) was devoted to develop the
ability to integrate technical and academic vocabulary
in their writing.
Almost all the suggested speaking skill
abilities were considered by the majority of
participants as being either important or very
important. The majority of the students, with a
percentage of (91,11%), needed to improve the skills
necessary to speak fluently with clarity and correctly
pronounce words and sentences. Furthermore, the
percentage of (80%) was about the importance to
participate, to give presentation in discipline-related
activities, in addition to the ability to ask and answer
questions related to the discipline. Respectively, a
percentage of (80%) opted for speaking in
conferences and seminars. Finally, (64.44%) of the
answers were about speaking with foreign visitors.

dissatisfaction with the time devoted to English
course. Master students at the Department of
Management

general conversations or specific topics. Furthermore,
(46,66% ) needed to develop the ability to understand
discipline related lectures and lessons. Moreover,
(44,44%) of the answers provided from students
emphasized the ability to understand presentations

varied

wishes

they want to study English. The majority of
participants (66,66%) proposed that two sessions (4
hours per week) of English would be convenient. The
next question intended to find out students’ preferred
learning styles.

The participants had different

learning

that

styles

affected

their

grouping

preferences. The responses revealed that (21)
participants (46,66%) opted for “small size group”
because it was probably useful particularly in large
classes since it provided more opportunities for
practice to all learners to practice the language
simultaneously.
Concerning

students’

preferred

learning

methods to be used in the classroom, the two top
options selected were (91,11%) for learning the
language through solving problems related to their
field and 60% for project work. Regarding students’
preference

of

teaching/learning

activities,

the

majority of participants preferred oral activities
where students were involved in oral tasks such as

and reports.

4.4.

expressed

concerning the amount of time per week during which

Concerning listening sub-skill, (66,66%) of
the answers concentrated on the ability to understand

have

Learning Needs Analysis

Generally, Learning Needs refers to what
students need to do in order to learn the language.
According to Hutchinson and Waters (1987, p. 61),
an influential needs analysis should cater for students’

presentations (42) (93.33%), problem solving (39)
(86,66%), discussions (38) (84,44%), and role play
(30) (66,66%).

4.4.2. Pattern of Preference for the Role of
ESP Teacher
The following question attempts to ask

preference to learn and the learning situation. Thus,
this section covered learning needs of Master students
in management. This section aims at providing
information on the effective ways of learning the
language according to the students’ views. In line
with what was mentioned earlier, results revealed that
the current English language course was not based on

Revue des Lettres et Sciences Sociales

students about their preferences concerning their
roles in the classroom compared to the teacher’s
during the English language lesson., it can be seen
that 38 (97.6%) of the participants strongly agreed
and agreed that the teacher should be a facilitator who
helps and guides students to learn and does not
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control everything. 36 students (76%) also strongly

(1987, p.53): “If learners, sponsors and teachers

agreed and agreed that they preferred to actively

know why the learners need English, that awareness

participate in the learning process. It seems that

will have an impact on the content of the course and

students were accustomed to be taught using

on the positive side, what potential can be exploited.”

traditional materials; accordingly, they showed were

In other words, the content of the ESP course can be

motivated to use new materials in the English

adapted according to why learners need it, which will

language lessons.

result in a teaching and learning process that is

4.4.3. Learning Preferences in Language
Materials and Assessment

centered on these needs.

In this section, results showed that most
participants strongly agreed or agreed with all the
types of materials. The majority of (39) (86,66%)
participants preferred the integration of “ICTs” in
ESP lectures, (38) (84,44%) of participants chose
“instruction/equipment manuals” that were related to
their field of study, while (35) (77,77%) of
participants opted for “videotapes” as the needed type
of materials to develop their language skills.

As far as PSA is concerned, Dudley-Evans and
St-John (1998, p.125) state that “PSA estimates
strengths and weaknesses in language, skills, learning
experiences.” The findings revealed that students
estimated the overall English language level to be
average. However, the students declared themselves
to be suffering from English learning difficulties,
which make them perform poorly in an English class.
These are similar to the findings of many studies
where the low language proficiency of learners
affected negatively the ESP courses (Shi, Corcos, &

As far as the type of assessment is concerned,

Storey, 2001; Tsao, Wei, & Fang, 2008). In fact, the

the majority of 38 participants (84,44%) preferred

top three language areas students reported to have low

both “end of term assessment” and “continuous

proficiency level are speaking in the first rank, then

assessment”. Comparing the two types, (35)

writing and finally pronunciation in the third rank. In

(77,77%) students referred “end of term assessment”

spite of their urgent needs to improve speaking skill,

over “continuous assessment” with percentage of

the majority of participants acknowledged their

48,88%. It seems that students were accustomed to

weaknesses in it such as taking part in class

be evaluated at the end of each semester; accordingly,

discussion, asking and responding to questions. As a

they may have found that continuous evaluation is an

matter of fact, these difficulties might be due to the

efficient

insufficient time and lack practice during the lectures;

method

leading

to

better

academic

achievement.

5. Discussion

another reason behind such poor level in speaking
skill was their weak English background in oral
production due to the nature of ESP course content.

The main aim of the present study was to
investigate how Master’s students of Management
perceived the English language needs in the
Department of Management Sciences at Farhat Abbes
-Setif 1- University. Generally, NA is the process of

Similarly, Jackson (2004) revealed that ESP learners
faced difficulty in handling with ESP course due to
the weak level in English speaking skills; namely
participating in class discussion, asking and replying
to questions, and listening comprehension.

conducting preliminary research for identifying and
analysing the language needs of ESP learners. In this
vein, many studies (Hutchinson and Waters, 1987;
Nunan, 1989; and Dudley-Evans and St-John, 1998)
have supported that an ESP course should be based
on the results of a thorough NA to determine and fill
the learning gaps and meet the necessities of ESP

According to Basturkmen (2006, p.06), “ESP
has functioned to help language learners cope with
the features of language or to develop the
competencies needed to function in a discipline,
profession, or workplace”. In the light of what has
been found, the majority of Master’s students noted
that ESP course is significant and beneficial for both;

students. According to Hutchinson and Waters
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their academic studies and most importantly for their

be enthusiastic and motivated to learn English, the

professional future careers. In this vein, Flowerdew

majority of them show signs of dissatisfaction on the

and Peacock (2001) stated that English for Academic

current ESP course in terms of various components.

Purposes aims to aid learners to study, conduct

The findings indicated that students were not satisfied

research, and teach in the target language, whereas,

with the current ESP course because they confronted

English for Occupational Purposes, as Kim (2008)

with several problems such as insufficient English

noted, improves learners’ performance in their future

language productive skills practice, students’ low

occupational settings and places extra emphasis on

achievements, and the inadequacy in the quality and

the manner they learn a language for effective

the quantity of delivered ESP lessons in terms of

communicative situations in work-related contexts.

content and materials. Most importantly, insufficient

Statistically, almost all the named skills were
considered as important to be acquired. However,
there was an overwhelming agreement among
management students in perceiving productive skills
to be number one in terms of needs more than
receptive ones. When coming to determine the most
needed skill, the speaking skill is taken as a crucial
one which would benefit the students’ future
professional careers. This implies that the participants
take

the

English

language

speaking

development as a serious matter.

skills

Additionally,

students prioritised English language speaking subskills to be of a paramount importance that the
students have to master in order to function
effectively in the target situation; such as giving
presentations, asking and answering questions,

practice on speaking and pronunciation was reported
to be the most challenging reason for their failure in
ESP learning. In addition to the mismatched teaching
materials and methodology since most of the lectures
and activities focused on terminology, translation,
and grammar on top of the absence of updated aids
during the lectures. In the same line of thoughts, many
studies denoted the challenges related to the
inadequacy of ESP course content in terms of
methodology, activities and materials (Ferris & Tagg,

1996a/b, Gatehouse, 2001; and Bacha & Bahous,
2008). These findings advocated the difficulties that
students encountered as mentioned previously, thus,
it can be inferred that there is an urgent need for
having a renewed ESP course to meet management
students’ English language needs.

speaking in conferences and seminar. Consequently,

Content description, methodological and

the majority of the participants in the present study

pedagogical concepts can be comprehensively

had the perception that the speaking skills should be

developed through NA findings (Cowling, 2007).

given priority when designing an ESP course. In

Based on the results of Learning Situation Analysis,

addition, the results indicated that writing, listening

the obtained data demonstrated that the traditional

as well as pronunciation should also be taken into

teaching approach is fully practised in the ESP

consideration to improve their English language

classroom at management department, while there is

proficiency in the target situation. In this respect,

no existence of communicative language teaching,

Dudley- Evans and St John (1998) noted that spoken

though needs analysis revealed that students devoted

communication in Business English is of a paramount

a particular attention to active interaction in ESP

importance especially for professional purposes,

classroom.

though written communication is the most reliable in

existing ESP course and classroom teaching practices

doing a research.

should be based on communicative methods of

In order to determine the effectiveness of a
language

course,

the

learners’

attitude

and

expectations ought to be examined (Nunan, 1989, p.

Practical suggestions for reforming

English language learning. In this respect, Gatehouse
(2001) claimed that ESP is defined as a learningcentred approach; accordingly, it is the teachers’ task

176). As far as Nunan’s claim is concerned, even

to identify the changes in learners’ needs and then to

though Master’s students of Management tended to

tailor the ESP course by integrating four language
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skills into their lessons, thereby making subject

learners’ role is shifted to be more dynamic in the

content knowledge accessible and communicative to

classroom and have the ability to plan for their own

students’ target needs. That is to say, designing and

studies and the dominant learning style in which they

tailoring an ESP course which integrates speaking

are actively involved is group work in the classroom.

skills is of paramount importance in the present study

Conclusion

since management students’ responses were highly

In conclusion, an ESP course based on needs

weighted towards their desire to improve their spoken
communication in English in the target situation.
Henceforth, a Problem Based Learning (PBL) course
is probably a most suitable method for Master’s
students in Management Department at Setif 1
University because it can include professional-based
oral presentations, specialised vocabulary activities,
audio-visual aids, ICTs and authentic course
materials and topics relevant to students’ area of
specializations.

Furthermore, language teaching

strategies such as problem solving, discussions, and
debates could also help improve the ESP students’
speaking skills proficiency in the English language.
Many

scholars

advocated

the

pedagogical

significance of PBL in learning the target language
because learners develop their language learning
through authentic and contextualized involvement in
the language use (Abdullah, 1998; kosel, 2002) . The
nature of PBL environment in small groups increases
speaking opportunities and brings out different
opinions and contributions to the subject under study
smoothly and effectively. Finally, in PBL context,
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analysis can be regarded as highly effective in
enhancing Management students’ performance and
promoting their achievement in target situations. The
current study’s NA survey revealed the participants’
target academic and professional requirements in
addition to the several deficiencies they encounter in
ESP course. Besides, students’ low proficiency level
in

English

productive

skills

necessitates

reconsideration of teaching speaking skills and
demands considerable focus on the communicative
aspects of the target skills. Therefore, thoughtful
decisions in terms of teachers’ experience and
methods of teaching in addition to the involvement of
learners in the process of course design are required.
The obtained results indicated that the participants
need a flexible approach to ESP course design which
provides practice in speaking skills. To address this
issue, a problem-based instructional treatment will be
introduced and experimentally conducted to ascertain
its effectiveness in stimulating students’ speaking
skills performance.
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Abstract
In brief, this paper aims to show the seriousness of Dickinson as a poetess and her thoughtful mood a
woman to deal with such important issue as divinity and the existence of God. When her peers were busy with
their families and social life she had been reading and writing about what was restricted and hardly dicussed in
such conservative community a hers. Throughout philosophical approach we are going to analyze certain
selective representative poems to show how could she pave the way for existentialist pessimist responses against
the world and state major principals of Theater of the Absurd based of meaningless of life.

Keywords: Atheism, Existentialism, skipticism, blaphemy
Résumé
Cet article vise à montrer le sérieux de Dickinson en tant que poétesse et son humeur réfléchie en tant
que femme pour traiter d'un problème aussi important que la divinité et l'existence de Dieu. Quand ses pairs
étaient occupés de leur famille et de leur vie sociale, elle lisait et écrivait sur ce qui était restreint et peu discuté
dans une communauté aussi conservatrice. Tout au long de notre approche philosophique, nous allons analyser
certains poèmes représentatifs sélectifs afin de montrer comment elle pourrait ouvrir la voie à des réponses
pessimistes existentialistes contre le monde et aux principes majeurs du Théâtre de l’Absurde fondés sur le nonsens de la vie.

Mots-clés : athéisme, existentialisme, skipticisme, blaphemy

الملخص
 تهدف هذه الورقة إلى إظهار مدى جدية ديكنسون كشاعرة ومزاجها كامرأة في التعامل مع قضية مهمة مثل،باختصار
ً  كانت تتابع القراءة والك تابة حول ما كان، عندما كان أاقرانها مشغولين بعائالتهم وحياتهم الجتماعية.أال لوهية ووجود هللا
مقيدا
 بتحليل بعض القصائد التمثيلية النتقائية إلظهار كيف يمكن، هذا وسنقوم طوال المقاربة الفلسفية.وناد ًرا في مجتمع المحافظين
أ
.ان تمهد الطريق للنظريات والوجودية التشاؤمية ضد العالم ورواد مسرح العبثية القائم على معنى الحياة الالمحدد
 الشك، الهرطقة، الوجودية، اإللحاد:الكلمات المفاتيح
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1.Introduction

she dares to criticize and accuse Divinity as if she is

The poetess had not focused on the

addressing her intimate friend.
Dickinson keeps questioning every detail in

traditional standards in terms of form and content
when most poets used to follow the archetypal
image of the formal. Although she was well versed
in the Bible and the form of many of her poems
appears like hymnal pattern, the poetess had

life and later just like in 'I died for Beauty', she
seems hesitated about death itself and sacrifice, and
in Did our Best Moments last? she appears uncertain
about the afterlife and Heaven. In those poems like

liberated herself from religious as well as poetic

several others, she attempts to convince herself with

conventions of the nineteenth century (Freeman 2,

conventions, yet, this shows her Self-Deception

3). Paradoxically, most of her poems concerning

when she doubts about the formal and dares to

religion such as The Bible is an antique Volume are

criticise sanctities and in the same time assures her

full of theological vocabulary, they convey critical
messages

to

the

religious

conventions

of

faith. To sum up, this religious hesitation could refer
to Skepticism and the disrespectful addressing to

Christianity. Furthermore, Critics like Pollak argue

God is Blasphemy, and ED free attitude reflects the

that “Dickinson’s poems are short yet intellectually

present of both concepts in her Selected Poems.

challenging due to intense of emotion as and

2. God is Indeed a jealous God

profound meaning (5). These arguments are due to

Generally, ED relies on what she had already

her untraditional style which is full of misplaced

read in the Bible to judge the common overviews

punctuations, capitalizations, and short lines that do
not convey the message differently.

about religion taking into consideration her social
conventions; and all this is forged with her

To begin with, throughout this Section

individual background about the issue. To begin

including Seleced Poems, we are going to represent

with, in this poem, she addresses the Divine with

her skeptic attitude against divinity and holy

disrespect and disgust:

sanctities of Christian faith and abscence of inner

God is indeed a jealous God

religious influence inside the woman's psych about

He cannot bear to see

sacred elements. Through her personal perceptions,

That we had rather not with Him

she celebrates the existential tendency and stands

But with each other play.

against

(Martin,

There comes an hour

ed.5). Far from religious norms, for instance, in

When begging stops,

Those dying then she intends to rise metaphysical

When the long interceding lips

inquiries about the end of life and hardly attempts to

Perceive their prayer is vain.

convince herself with religious interpretations. Here,

"Thou shalt not"

she deceives herself by trying to state persuasive

Is a kinder sword Than?

poetic production about what her society called holy

From a disappointing God

issues. To add more, she dares to adress God as if

"Disciple, call again."

Emersonian

transcendentalism

one is speaking with closer friend. Simply, she

In the above lines, she adds that God; the

reacts passively towards what had been sincerely

Creator is endowed with human characteristics like

believable at her time and uses religious word

feelings of jealousy and desperation.

diction to ensure her doubt leading to disbelief. In

2.1 Bad Faith

that sense, her work had not been persuasive
In American society at the nineteenth

poetically as well as thematically. Long before the
emergence of EX and its prominent figures such as
Sartre, she had composed several poems in which

century, people were accustomed to go to Church
every Sunday to perform their former prayers.
However, in one poem entitled Some keep the
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Sabath going to Church she celebrates her

vanished and their prayers were performed in vain,

connection with the Divine and performs her prayers

they got depressed. In details, human life is

at home. In this poem like in several others, she does

surrounded with several circumstances leading to

not advocate going to those religious places to

disappointment such as aimless life, unknown end,

worship God, because the latter cannot be found at

uncertainty of the Divine...etc. In spite the fact that

any place. In details, she stands against those

people believed God exists, they were not satisfied

religious places and what they represent as if to say

since whenever they tried to ensure His existence

their message is neither true nor convincing and

they

people are merely deceived by mythological

disappointment, and jealousy. ED conveys intense

speeches:

agony in her relationship with the Lord until she

found

He

was

the

source

of

evil,

There comes an hour

becomes destroying herself in the name of love with

when begging stops,

God (Martin, ed. XXXI). Here, she seems uncertain

When the long Interceding lips

of Divinity from the beginning because people had

Perceive their prayer is vain.

not noticed any effective role done by this God,

Though some people spend long time
praying to God, one day they will find their
'interceding' beginnings done in 'vain'.

instead He stood against their happiness and
persuasions.

This will

3. Those - dying then

happen after they die and find neither Heaven nor
Though ED begins the coming poem as if she

Hell, while God had been nothing but their wishes to
be helped by super power. In that sense, Shira
Wolosky, in Emily Dickinson: A Voice of War urges
that ED’s work is classified within pioneer liberal
blasphemous writings since her poetic mode stands
against Divinity which she blames for any lifely
disaster, while Rowena Revis Jones, adds she had
remained critical mind against Orthodoxy (Freeman

had been sure about the afterlife, suddenly, she turns
to doubt. Her belief changes into Atheism when she
assumes that people got shocked about their afterlife
and God after death. In the transcendental sense,
they ‘knew’ that ‘they went to ‘God’s right hand’
which rescues them from falling in Hell, but they
found nothing:
Those-dying then

14). Here, she acknowledges the invalidity of

Knew where they went

religious institutions as if to say they were created to

They went to God's Right Hand

serve greedy minority of hypocrites in order to

That Hand is amputated now

benefit from others’ benevolence and influence their

And God cannot be found

thinking.

The abdication of Belief

2.2 Personification of God

Makes the Behavior small

Instead of glorifying God and putting Him

Better an ignis fatuus

above all, she dares to describe His feelings

Than no illume at all

negatively; disappointed, because He has discovered

So, human life is vainly lived since no God –

that humans could worship other gods and are so

if He exists at all- is going to either reward or

satisfied

punish.

without

His blessings then become

Divinely powerful. Then, people return back to God,

3 .1 Bad Faith

yet sooner, find they were deceived as if someone
During their lifetime, people find no other

stabs them deadly with ‘a sward’ in the heart.

2.3 Despair

way to calm down their doubts rather than to claim
they will meet God and live in Paradise. However, in

The general mood of the poem is

the coming lines this ‘hand of God’ gets cut off

pessimistic; when people discover God had been

which means that God losses power. At the ending
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lines, she presumes that people had no way to satisfy

against formal religious, and refuses to accept it as

their anxiety and curiosity but to refer those

definite truth, and doubt about Divinity and

complicated

metaphysical

legitimacy of Jesus Christ, instead one has the total

interpretations. Through this poem, she could be

right and wisdom to criticize, disbelief, and even

more like the Rassian existentialist Dostoevsky, than

mock at those spiritual rituals (Lawton 2,3). In

any other contemporaries because she had written

details, she personified God with no power referring

about the loss of faith and “bravely tried to calculate

to His cut off hands:

inquiries

into

the cost.” And she won her way through doubt into

Hand cut that hand is amputated now

genuine faith (Keane 38). So, for her, they had been

And God cannot be found

creating mythological stories about gods as the best
way to avoid Atheism.

Here, as if she ensures that people went to
the afterlife and found nothing about power of
Divinity ever existed. This poem reﬂects the poet’s

3.2 Simile

own turn from youthful trust in God’s promises to

ED is known for the use of figures of
speach to compare concrete things to abstract ideas.
Here, she states this resemblance between life with
long path, and God with a lamb. Accordingly, she

skeptical

maturity

America’s transition

working

in

from the

parallel
Second

with
Great

Awakening to Post Darwinian Skepticism (Pollak

71). Religiously speaking, people believe after they

examplifies life as a dull path and human is walking

die, they will go to Paradise as she refers to by ‘right

the way; sight is so gloomy without lumination to

hand’ in order to join God and reach satisfaction.

brighten the place. So, one would use even faint fire
in order to see the surrounding since it is better than
staying in the dark. This darkness is compared with
life without faith, yet one finds no way but to use a
delusive fire to enlighten that path somehow better
than no light at all. Here, one finds no way to satisfy

However, here, sincere believers found paralyzed
God as if she refers to the pain of crusification
which made God powerless and all humans become
cursed and sinful by nature. This passive God had
been acting as if cheating His faithful believers who
will trust Him any more later.

his/her curiosity and enlighten the darkness except to
deceive oneself and proclaim God exists.

4. So has a Daisy Vanished

In

addition, some expressions like ‘God cannot be

The poetess again is disappointed from her

found’ and His hand is ‘amputated now’ remind us

doubts about God and what will happen exactly

that God’s arm could be a dreadful force as well as a

when one dies. In that sense, people are eager to

saving one just like human hands could be helpful as

discover the future and whether they will find better

well as harmful (pollak 69).

place than ‘crimson bubbles’ of magnificent nature.
So has a Daisy vanished

3.3 Blasphemy

From the fields today
In spite the fact that the poem includes

So tiptoed many a slipper

theological vocabulary and deals with religious

To Paradise away

themes like Divinity and faith, ED shows different

Oozed so in crimson bubbles

attitude towards the sacred religious tenets. She

Day's departing tide

seems less respectful to God and does not trust His
sovereignty

over

creation.

Accordingly,

Blooming - tripping - flowing

in

Are ye then with God?

Blasphemy reference, ED’s poem Much Madness is
the Divinest Sense is introducing Chapter One;
entitled Naming Blasphemy, that is defined as a
concept comes from ‘blame’, the opposite of ‘praise’
so then, it is the free thinking that leads one to stand
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4.1 Skepticism

5. Did Our Best Moment last

When ED had been so excited to ensure her

The question of living has been haunting the

faith and interest to join the Creator, controversially,

poetess’s mind besides to eternity; she repeats her

she becomes uncertain about her far future when she

question if time is limitless. On the one hand, if one

or anyone dies. According to the above poem, the

considers life as the best moment, she fears this

‘departing’ day is not the day of doom, but the

pleasure will end one day, referring to death. On the

‘crowd is flowing’ like waterfalls strongly towards

other hand, she could convey that faith itself is the

destiny. Here, as if she is enthusiastic to join this

aim of living, and belief in after life is the real

crowd, yet keeps hesitated because her end is still

beginning despite she

not ensured. The last question summaries all the

Immortality:

doubts there

content of the poem and leaves the question openly

Did our best Moment last?

answered; up to the reader.

Would supersede the Heaven

will be

A few - and they by Risk – procure

Uncertainty indeed begins from the first lines
when she finds God had retreated backward from the

So this Sort-are not given

sublime nature that becomes like a desert, then she

Except as stimulants - in

finds people dying and going as she expects to vague

Cases of Despair

place. Her poem brilliantly expresses tensions

Or Stupor - The Reserve

between doubt and faith of the nineteenth-century

These Heavenly Moments are

Western World (Pollak 69). All in all, all along the

A Grant of the Divine

poem, she keeps presenting nature’s resemble to the

That Certain as it Comes

Divine as if to satisfy herself in case she finds no

Withdraws - and leaves the dazzled

God, nature will play deep role to heal her soul.

Soul
In her unfurnished Rooms

4.2 Finitude

In addition, time is controversial element
Though the poem deals implicitly wih death
as a vague end, the poetess does not seem interested
to die. She had noticed people run towards the idea

here because it could lead into definite perfection of
life, and in the same time, its limitations put one in
the cycle of finitude.

of Paradise as if they are sure this place is as
glorious as it is described in Holy Books. However,

5.1 Atheism vs Mysticism

the first and last lines reflect her uncertainty about

By tradition, people depend on Holy Books

existence of God, then, death becomes fearful end.

as basic reference shows God, Immortality, reward

Hence, life itself is meaningless and held under no

and punishment…etc. However, through logic and

powerful control and precise aim. In the Cambridge

scientific investigations, some intellectuals start to

Companion to Emily Dickinson, critics like For Fred

question metaphysical interpretations and even

to

suspect that what is mentioned is really true,

Existentialism since it advocates the limited nature

especially when science still has not found yet

of humanity and boundaries of time and space

persuasive explanation. For example, in this poem,

(Martin, ed.5). Eventually, life is limited with

ED asks if those moments of sincere faith would

certain circumstances like death, and whatever one

remain as deep as they are at the moment, or one day

is doing, this end is impossibly avoided. To clarify,

she will discover the ‘reverse’ of all her beliefs.

White

argues

that

ED’s

poetry

pertains

finitude here is not only the limitation of death as

Moreover, at the beginning of one’s life,

finality in itself, yet it exceeds into what is supposed

he/she passively receives religious teachings and

to be in the afterlife, that is, nothing according to the

gets pleased with what they offer as rewards in the

simple existential sense.

after world, yet through time, she adds, one begins
to
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answers.

6. Going to Heaven!

So,

religion becomes simple interpretation for those
wise thinkers who find no way but to refuse this and
claim the contrary. In details, while some people
would spend the whole of their lives worshipping
God,

others

conventions.

stand

against

those

religious

Depending on shifting moods and

On the behalf of the human mind, ED thought
about what would perplexes one and tried to find
convincing

interpretations.

For

example,

the

question of ‘going to Heaven’ and how one would
feel if that was allusion had been her essential
interest in the coming poem:

contexts, she had opposed central argues about

I don’t know when,

goodness of God, reality of Heaven, and presence

Pray do not ask me how,—

Divine in nature, instead she seeks an alternative

Indeed, I’m too astonished

faith that will be truer to her moral conceptions

To think of answering you!

(Keane 39). That is to say, wisdom is the doorway

Going to heaven!—

towards truth behind life, yet religion is the

How dim it sounds!

fundamental cause reduces human mental capacities

And yet it will be done

because it does not lead one to search creatively for

As sure as flocks go home at night

truth, but it dictates old interpretations just to satisfy

Unto the shepherd’s arm!

human curiosity:

Perhaps you ’re going too!

Withdraws - and leaves the dazzled

Who knows?

Soul

If you should get there first,
In her unfurnished Rooms

Save just a little place for me

Eventually, one finds that deep faith is

Close to the two I lost!

nothing but mirage captivates human mind in empty

The smallest “robe” will fit me,

circle full of unanswered questions.

And just a bit of “crown”;

5.2 Despair

For you know we do not mind our dress
When we are going home.

For existentialists, the state of being in itself

I’m glad I don’t believe it,

is ambigious and undetermined; one knows nothing

For it would stop my breath,

and is not certain about the aim of existence, and

And I ’d like to look a little more

what will happen later. In Cambridge Companion to

At such a curious earth!

Emily Dickinson, it is stated that similarly to
Kierkegaard:

ﬁnitude

and

Divine

I am glad they did believe it

uncertainty,

Whom I have never found

besides to chaotic life far from moral codes led the

Since the mighty autumn afternoon

female towards overwhelming hopelessness, while

I left them in the ground.

he preferred to refer to faith again to certain extent,

Though it seems interesting to know what

she continued to move far away from religion to
assert her disbelief in God (Martin. Ed, 97)

will happen when one uplifts to Heaven, she seems

However, this does not reflect the negative

afraid and stressed towards her comparison between

connotation of despair since the latter becomes in

life and Heaven.

6. 1 Skepticism

the existential sense the door way to discover the
truth. Far from emotional attraction to the unknown
and submission to religious procedures, everyone’s
curiosity ends with despair clarifies ambiguity of life
and leaves only one convincing answer for an
existentialist; that is, life is nothing and religion
could never determine its meaning.
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tendency, and in her way, she did not fear to be

Whom I have never found

accused of blasphemy against God who is the only

Since the mighty autumn afternoon

one as she presumes to judge her intention (Diehl

I left them in the ground.

27). In this poem, she involves her reader and every

She argues that those believers are self-

human being in this case when death is neither

deceived when they believe is such miracles called

avoidable nor preferred. In case, Heaven exists, she

religious certainties, while she is self-confident just

will be satisfied with the simplest needs for any

because she disbelieves and still breathes while faith

human. Uncertainly, she is going to feel at ease

‘would stop her breath’.

there, yet, she knows that death is coming eventually

7. What Is-Paradise

like birds will go to nests later. Death here becomes
Similarly, the previous poems deal with

as dark and fearful as night when nothing to be seen
and evil comes around. Besides, she is still
questioning ‘who knows’ when and where to die and
if he/she deserves to go to Heaven or Hell if ever
such places existed. For ED, nothing should be
expected to happen after death so it is so ‘dim’ to

metaphysics and question what will happen later as
if religion and conventions had never being
convincing. ED here tries to find logical answer to
one simple question: ‘what is Paradise’ and whether
it is worth living; waiting for such imaginative
rewards in the far future:

think about it at all:

What is - "Paradise"

As sure as flocks go home at night

Who live there

Unto the shepherd’s arm!
Perhaps

you

Are they "Farmers"

’re going too!

Do they "hoe"

Who knows?

Do they know that this is "Amherst»?

6.2 Anxeity

And that I - am coming - too

Skepticism goes in accordance with desperate

Do they wear « new shoes" in "Eden "

mood of the poetess, she finds herself anxious about

It always pleasant – there-

fundamental questions in life like existence in itself.

Won't they scold us - when we're homesick

Here, the state of uncertainty is like one going and

Or tell God - how cross we are

coming back and this could lead to mental

You are sure there's such a person

instability. Again here, in certain step, she seems

As "a Father" - in the sky

ready to become formal believer, yet sooner her

So if I get lost - there – ever-

attachment towards earthy material objects obscured

Or do what the nurse calls "die"

her eagerness to link with the Divine (Martin.ed,

I shan't walk the "Jasper" – barefoot

97). In the same sense, thinking about the secret

Ransomed folks - won't laugh at me

behind life ‘sounds dim’ for a normal human mind

Maybe - "Eden" is not so lonesome

though one’s curiosity keeps on rising relevant

As New England used to be!

questions and passes those archetypal answers.

In the same time, she inclines to say that

However, this psychological situation of despair is

there is no need to glorify such place and imagine its

not portrayed negatively and at least it does not

magnificence since its inhabitants are ‘cross with

create a sense of self deception. In details, ED is

those who live in earth’ and will effect God to direct

satisfied since she does not believe:

His anger on humans to punish them.

glad I don’t believe it,

7.1 Skepticism

For it would stop my breath,
And I ’d like to look a little more
At such a curious earth!
I am glad they did believe it
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interest to know more about it, and on the other

that the latter is even wider and more pleasant than

hand, it indicates her uncertainty and anxiety. At

Paradise.

times, her attitude towards uncertainty could even be

8. I never lost as much but Twice

playful, as when she had written in a letter to Otis
Phillips Lord that “on subjects of which we know

The reaction of ED against what is used to be

nothing, or should I say Beings…we both believe,

formal and believable had been always refusal

and disbelieve a hundred times an Hour, which
keeps believing nimble” (Pollak, qtd. 69).
To begin with, she states a scene of
comparison so as to simplify how to imagine
Heaven and her magnificent gardens in Amherst.
Also, those sincere believers, prophets, martyrs…are

unless sometime if logic agrees on. She had suffered
from the death of her relatives and friends especially
during the Civil War like any American citizen. Yet,
one would mark that the death of two dear lovers
had created deep and negative effect on the woman
and poetess as well:
I never lost as much but twice,

no more than poor farmers poorly ‘hoe’ and toil the

And that was in the sod.

land.

Twice have I stood a beggar

Or do what the nurse calls "die"

Before the door of God!

I shan't walk the "Jasper" – barefoot

Angels - twice descending

Ransomed folks - won't laugh at me

Reimbursed my store

Maybe - "Eden" is not so lonesome

Burglar' Banker - Father!

As New England used to be!

I am poor once more!

Later, dead people run towards Paradise like

She considers her beloved ones and

those who participate in folk gatherings while others
‘laugh at them’ when they lose. Here, she thinks
those believers will face the same destiny and wise
people who had never believed will laugh at last.

7.2 Blasphemy

family memebers the most precious element pushing
her to live and be happy just like ‘store’ of precious
stones hidden away in case of urgent need.
However, death comes like professional thief and
stool her ‘store’, then she becomes so poor.

In addition to her skeptic sense about

8.1 Blasphemy

Paradise, she moves to describe God Himself. In
At first, she tries to stand up strongly to resist

brief, she does not give the Divine any glorious
characters but describes Him very normaly:
You are sure there's such a person
As "a Father" - in the sky
God is like any human if ever He exited, she
prefers to find God just like Father they worshipped
in the Church during her lif time. The only
difference between God and human is the first is in
the sky, while the second lives in earth. The
comparison in itself is blasphemous since she does
not show any respect to God and even focuses more
on Paradise and its inhabitants as if they were
vulgar. This sounds like her personal ideas revealed
in her letters like when she says “I feel that I have
not yet made my peace with God (farr and carter

20). Besides, she goes to detect the similarities
between Paradise and Amherst and eventually thinks
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that sudden change in her life yet when she finds her
resistance is done in vain, she begins to damn that
reality and finality caused by death. For her, it is
God who asks angels to come and end human’s life
since He is the leader of life. Accordingly, death had
created much pain and misery for her, yet this
desperate mood has made her wise and deduce that
God is neither merciful nor fair since He separates
beloved ones and pleases by their sufferance. So,
even though she ‘begs’ Him and His angels to be
merciful with her, He denies her prayers and leaves
‘the poor beggar’ alone waiting for her own death as
the only chance to reunite with her beloved ones
once again.
The archetypal image of blessing and helpful
‘God’ is changing completely into ‘Burglar' Father!’
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steals happiness from people’s heart, or ‘vice

Earn her own surprise!

banker’ steals people’s precious properties just

But – should the play

because they trust him/her. In both cases, God for

Prove piercing earnest –

ED becomes stealer, and one should any more

Should the glee – glaze –

believe in such big lie and worship what is called

In Death’s – stiff – stare –

holy merciful God. And if one is doing so, he/she is

Would not the fun

like a ‘poor beggar’ asking for charity and

Look too expensive!

unfortunately will be given nothing.

Would not the jest –

Another possibility to interpret the poem is

Have crawled too far!

that ED refers to a dear friend using holy title as God

In spite the fact that the idea is so serious, the

to show she adores him/her and highly respects this

poem shows ED simplifies her views and puts her

relationship better than she worships God Himself.

God under personal considerations.

In that sense, if her friend is helpful and

9.1 Blasphemy

understandable, she would never mind to react with
Through disrespectful attitude ED personifies

profound heart devotion and consider him/her closer
than God (Farr 125). So, she glorifies her
attachment with simple people than her faith in the
sacred doctrine.

8.2 Despair

a funny God playing with His creatures. All along
the poem, God is childlike similar to a father playing
with his children; hiding and appearing to make
them enjoy. At first, she appears certain about God’s
existence, yet gradually she becomes not sure

Here, both of death and life are the source of

because He keeps on hiding and obscures essential

depression because in both cases she is pessimist

details about His private life. His appearance and

and prefers to be in another situation. On the one

disappearance in the same time makes her stressed

hand, life becomes source of agony because she

and uncertain. What made her doubting is that this

lives separated from her beloved ones and just

God does not prove His existence, instead He

waiting for their meeting. On the other hand, death

remains abscent and keeps ‘silence’ though people

also causes her sufferance because it is personified

need to listen to His blessing words. Indeed, she

like bulgur steals her expensive supplies hidden in

discovers with all believers that faith is nothing but

‘the store’. So, the loss of her dear ones led her to

‘ambush’ they were deceived by referring to those

deny the truth of finality, that is, death whatever the

historical myths so called, as she thinks, religion.

reasons and whenever time, her closest had to die

For her, though people think faith in God is the

one day.

greatest ‘bliss’ in life, suddenly, deep investigation

9. I know that He exists

will ‘prove’ truth about such playful childlike God.
Compared to Nietzsche, she was deeply desperate

In such poem, ED seems in contradictory
state; in one time, she asserts the belief of God’s
existence, while in the other, denies the assurance of
any Divinity:
I know that He exists
Somewhere – in silence –
He has hid his rare life
From our gross eyes.
’Tis an instant’s play –
’Tis a fond Ambush –

about the loss of Divine guidance that had urged her
to declare doubtful thoughts through blunt and sharp
poetic diction different from nineteenth century
poetry (keane, qtd. 38). However, the ‘funny’ play
ends

dramatically

after

death

and

coasts

‘expansive’prices for the human power because it
ends one’s mental abilities exhausted in thinking
about unseen and unproved issues. So, though she
begins her poem asserting her faith, gradually she
rises some skeptic questions leading her to final

Just to make Bliss
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answer, that God is childlike and had any more

that important steps should be followed such as ‘to

controlled.

see’ and test in order to reach valid result at last:
For Gentlemen who see!

10. Faith is a Fine Invention

But Microscopes are prudent
ED had been influenced by inventions of
nineteenth century, and even used certain new
concepts in her poetry and involved them to

And if nature fails to give convincing answer,
scientific

“Faith" is a fine invention
For Gentlemen who see!

like

‘Microscopes’

lead

certainly to true outcomes; proved and logical.

contribute in the literary value of her poetic
production:

equipments

All in all, intuition leads only to imaginative
allusions like religion, that is, merely human
invention while science certainly makes the human
able to reach the precise truth.

But Microscopes are prudent
In an Emergency!

12. The Bible is an Antique Volume

In comparision to the previous poems, ED

In previous poems, ED resists any assurance

here involves new terms and linked science with

of God’s existence and disagreed with religious

metaphysics.

conventions that truth reached through intuitions and

10.1 Blasphemy

deep faith inside. In details, here she criticizes the
direct representative of religion, that is, the Bible.

By traditions, faith is Divine gift and could
not interpreted by logic and scientific interpretations
rather than intuition. Yet, here is compares faith as
metaphysical element created through spiritual

For her this Holy Book is merely a historical
document registries old information about ancient
stories from which people of the temporary time
could benefit:

connection by inventions and new scientific
The Bible is an Antique Volume

creations reached by experimentations and work

Written by faded Men

field outcomes. At first, it seems incomparable

At the suggestion of Holy Spectres

elements, yet she conveys that faith is human

– Subjects–Bethlehem–

invention done to serve needs of humanity without

Eden – the ancient Homestead

any intervention from spiritual power of God. Then,

– Satan – the Brigadier –

acknowledges that it is personal way to serve

Judas–theGreat Defaulter–

humanity to search for overall truth behind creation.

David – the Troubadour

In addition, according to this poem, religion is not

– Sin–a distinguished Precipice

true characteristic in life, but a new creation

Others must resist –

invented by people to serve the spiritual needs of

Boys that “believe” are very lonesome –

humanity yet with time it becomes sacred and

Other Boys are “lost” –

mistakenly believable. In that sense, in certain

Had but the Tale a warbling Teller –

literary references about the poetess such as in the

All the Boys would come –

Cambridge Companion to Emily Dickinson her work

Orpheus’ Sermon captivated –

is studied in accordance to existential themes,
certain poems of ED celebrate the priority of one’s

It did not condemn

achievements to determine the meaning of one’s life

She tries to simplifiy and summarize well

and identity far from Divine assistance to guide
humans as if she advocates Sartre’s famous phrase

known stories and characters so as to make it simple
and better understood.

of ‘existence precedes the essence’ (Martin, ed. 5).

12.1 Blasphemy

However, for intelligent people, one should believe

In the above poem, religious prophets appear

nothing out of experience and logic since they admit
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Holy Books are no more than myths and skills any

13. To lose one's faith – surpass

one could be endowed with. Besides, the Bible itself

Another poem shows ED stands against what

is written under the suggestion of wise people; wrote
it to help people and gone away. Those wise men

is inherited and not adopted through persuasion and
logic:

relied more of their imagination, history, and myths

To lose one’s Faith_surpass

to interpret nature and narrate the past so as to guide

The loss of an Estate

people’s life through teaching lessons. Then, the

Because Estates can be

content of such document as she describes is like an

Replenished - faith cannot

adventure story full of suspense and speculations so

Inherited with Life

as to attract the reader ‘s attention. So, she is not

Behef-but once-can be

afraid to declare that she is skeptic about the

Anmhllate a single clause

authority of the Bible (Martin, ed. xxiv). With any

And Being's - Beggary

respect, David is Troubadour; as if to say his
essential message is to sing aimlessly and tempt
listeners by melodies in order to fascinate their

Here, she thinks that if one asks questions
about faith, the answers would not be rational
matters.

mental abilities:

13.1 Bad Faith

Eden – the ancient Homestead
– Satan – the Brigadier –

Before one becomes mature, he/she gets

Judas–the Great Defaulter–

involved in religious institutions to determine one’s

David – the Troubadour–

religious belonging. In one of her letters, ED said:

Sin–a distinguished Precipice

“I do not respect doctrines’’ neglect the ceremonial

However, ‘Satan’ is personified positively

teachings and beliefs like Predestination (Armand

like another member of religious men; stands near to

127). Gradually, one begins to reconsider those

the door entrance to guard and protect. Also, when

religious teachings and investigate their credibility

religion considers ‘Sin’ as big mistake, here ED

until one ‘loses faith’. In that sense, it will be so hard

thinks it is behavior wrongly performed and not as

to go back again since one had already been in such

negative as religion presents it. To add more, for

situation previously and needs to move forward.

her, the way of the preacher is so important to attract

Moreover, one would inherit several traits

people towards religion. In details, if preachers are

from ancestors including culture and religion.

sever and keep on warning people from God’s anger

However, ED wants to convey that one should not

and punishment, they would fear and avoid going to

be passive and accepts everything given just like a

Church and refuse to read the Bible that will

begger always seeks help.

convince them any more:

acceptance of belief is Bad Faith because one is not

All the Boys would come –

convinced by what is dectated but only receives.

Orpheus’ Sermon captivated –
It did not condemn

This passivity of

14. He preached upon "Breadth" till it

argued him narrow

Instead, she compares good ‘Orpheus’ tunes
Here,

that attract people with preachers’ flexible ways to
persuade the audience. Eventually, she wants to
convey, if religious men fail to gather peole around
religion, it is because they perform it severely, while
if they imitate ‘orpheus’ and musicians’ kindness
and flexibility, they will fascinate the audience
easily.

ED

criticizes

religion,

yet

directed her attention into religious men and
institutions. At that time, religion was still influential
and preachers had an effective role to serve people’s
daily life. So, they took priority and acted like the
secretary of the Divine; permitted what they liked
and prohibited what they disagreed with. In so
doing, no one had the right to criticize their faith and
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doubted in the certainty of what they were

aimless and God is paradoxical; in one sense, He

preaching:

asks people to pray to change their life and gain His

He preached upon "Breadth" till it argued

satisfaction, and in the other, those prayers are no
more than wasting of time because their future is

him narrow
The Broad are too broad to define
And of "Truth" until it proclaimed him a liar
The Truth Never Haunted a Sign
Simplicity fled from his counterfeit presence
As Gold the Pyrites would shun
What confusion would cover the innocent

already planned long before. In her response to
Emily Dickinson’s poetic values, Christina Rossetti
argues that this work opposes the conservative
Christian belief in predestination then could
recognize

her

blasphemous

(Keane,

qtd.40)

Conclusion:
Finally, we conclude that her tendency is

Jesus
To meet so enabled a Man!
According to ED, religious men insist
on prayers and worshiping God as the best way to
gain His satisfaction. God for them was the
Dominator over the cosmos and the only Determiner
for peoples’ life, so they had to submit to His
sovereignty. However, ED disagrees with those
preachers and thinks they cheat people with material
assistance while faith is not certain.

deviated from formalities and conservatism of her
times, and instead she dares to doubt essential
metaphysical questions about the existence of
Divinity and after world. In so doing, blasphemy and
skepticism,I,e. Atheism had been her best way to
deduce at last that human entity could never been
related to more powerful entity. Though she lived
during religious revivals era, she had been paving
the way for Sartre and his followers to establish the

14.1 Blasphemy

founding basics of Existentialism far away from

ED proclaims that ‘truth’ is highly stated and

doctrinal teachings and asserting that Divine is no

hardly reached and all human efforts are not valid to

more dominating over creation. For example, in So

assert it.

Here, one should not trust neither

preachers nor prayers since they are merely personal
performance to show obedience and goodness.
However, such begging and worshiping will return
with nothing simply because God had already
predestined what will happen in life before creating

has a Daisy Vanished and God is Indeed a jealous
God and other poems she compares the Divine
holiness into the human personification with its
imperfect characters as if to say God if ever existed
is like her friend could feel jealousy, hatred,
disgust…etc.

the world. So, for her, controversially, prayers are
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Résumé
La présente contribution se propose d’étudier le tout premier roman de l’écrivain franco-libanais Amin
Maalouf, Léon l’Africain (1986), tout en tâchant d’y voir comment la femme orientale, en particulier la
musulmane, est représentée et comment elle est vue par un écrivain oriental, de religion chrétienne, d’une culture
et d’une éducation très marquées par les valeurs occidentales. Une approche descriptive du roman ainsi qu’un
recours aux outils de l’imagologie nous ont permis de constater l’objectivité avec laquelle Amin Maalouf a abordé
le thème de la femme, notamment dans son lien avec la mémoire de la société, son rôle dans la politique ainsi que
ses rapports à la religion à travers la question du voile. Une constante revient dans toutes ces relations : la
vengeance.

Mots-clés : Léon l’Africain, Amin Maalouf, Représentation, Orient, Femme
Abstract
The present contribution aims to study the first novel written by the French-Lebanese writer Amin Maalouf,
Léon l’Africain (1986), by trying to see how the oriental woman, in particular the Muslim one, is represented and
how she is seen by a Christian oriental writer, known for his marked influence by Western culture and education.
The use of a descriptive approach as well as the tools of imagology enables us to note the objectivity with which
Amin Maalouf approched the theme of the woman; in particular, her link with the memory of society, her role in
politics as well as her relationship to religion (the question of veil). The study concludes that the constant aspect
in all these relationships is revenge.

Keywords: Léon l’Africain, Amin Maalouf, Representation, Orient, Woman

الملخص
 حاولنا ان نرى من.)1986(  ليون اإلفريقي،لبناني امين معلوف-تهدف هذه الورقة إلى دراسة اولى روايات الكاتب الفرنكو
ّ خاللها كيف
ّ
والمشبع بثقافة
يتمثل المراة المشرقية – وبخاصة المراة المسلمة – وكيف ينظر إليها هذا الكاتب المشرقي المسيحي
ّ وتربية
ّ  المقاربة الوصفية للرواية واستعانتنا بترسانة ادوات علم.بالقيم الغربية
ّ جد متاثرة
الصورية مكنتنا من مالحظة الموضوعية التي
ّ
. دورها السياسي باإلضافة إلى عالقتها مع الدين من خالل مسالة الحجاب،حلل بها معلوف صورة المراة وخاصة عالقتها مع الذاكرة
. االنتقام:الثابت في كل هذه العالقات هو
 المراة، الشرق، ّتمثل، امين معلوف، ليون اإلفريقي:الكلمات المفاتيح
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Introduction

peut aussi relever de « l’Orient musulman » si

Dans un entretien accordé au magazine
Club-Internet à l’occasion du 8 mars 2000,
Journée

Internationale

de

la

femme,

« des

droits des femmes » nuanceront certains, Amin

nous nous référons à la définition de Edward
Saïd

qui

le

situe

dans

cette

« région

où

l’Europe a créé les plus vastes, les plus riches
et les plus anciennes de ses colonies, la source

Maalouf déclare que « l’évolution d’une société

de ses civilisations et de ses langues. » (Saïd,

[ne] peut se mesurer [qu’] à la place qu’y

1980, 14).

occupent

les

femmes ».

2000,

(Bougenot,

http://www.aucoindesmots.fr/wpMême

s’il

ne

pouvons parler

d’un

« pan-Orient» (Dakroub,

2010), terme utilisé par Fida Dakroub – un
spécialiste d’Amin Maalouf – par lequel il

content/uploads/2014/02/interviewmaalouf2.pdf).

À propos de l’Andalousie, nous

réaliserait

pas

désigne

cette

volonté
cet

notre

espace

écrivain

Européen

de

d’où lui venait cette sensibilité à la question de

reconnaitre

la gente féminine et même s’il n’a jamais écrit

appartenance géographique et de lui restituer sa

un roman dont le personnage principal (et qui

à

de

son

culture de veine orientale, voire asiatique.

dit « je ») est une femme – un exercice qu’il

Parmi les personnages féminins du récit,

trouve assez difficile pour un homme – (Idem),

nous avons choisi de mettre la lumière sur trois

Maalouf

est

être

réputé

l’un

des

grands

défenseurs de leurs droits1, la preuve en est que
tous ses récits pullulent de figures féminines
qui,

malgré

leur

statut

de

personnages

secondaires, sont au centre des intrigues et
jouent

des

rôles
de

développement

cruciaux
l’histoire

dans

narrée

le

et

de

d’étudier

présente

contribution

le

premier

tout

se

propose

roman

d’Amin

eux :

chrétien,

d’une

culture

et

d’une éducation très marquées par les valeurs
occidentales, disons universelles. Pour ce faire,
une approche descriptive du roman s’impose
bonne

de

deux premières femmes, et de la dimension de
troisième.

une

certaine

On

constatera

évolution

particulièrement

chez

Salma :

de

la

soumission aux hommes, elle passe à la volonté
de

domination,
à

l’égard

du

moins

notamment

de

de
son

époux. Pour ce qui est de Fatima, elle est dès le
départ une femme intelligente et qui refuse de
se plier à ce regard misogyne et réducteur que
lui

porte

l’Homme.

Quant

à

Mariam,

elle

incarne la faiblesse d’une sœur et l’injustice
que subit la jeune fille.
Nous allons donc effectuer, en premier

tout en faisant appel à l’imagologie.
Puisqu’une

mère

sens – et des rôles déterminants que jouent les

(re)valorisation

oriental

la

lecteur lambda nous avons pris acte – à notre

en tâchant d’y voir, justement, comment la

écrivain

Horra,

l’évidence subjectif car, en lisant le roman, en

sinon

est représentée et comment elle est vue par un

la

la demi-sœur de Hassan. Notre choix est à

Maalouf, Léon l’Africain, paru en 1986, tout
femme orientale, en particulier la musulmane,

Salma

Hassan, Fatima, la mère de Boabdil et Mariam,

la

l’Histoire tout court.
La

d’entre

partie

du

roman

lieu,

une

lecture

descriptive

des

trois

raconte l’histoire de la chute de Grenade et des

personnages féminins afin de voir comment ils

premières années de Léon l’Africain à Fès, au

sont peints par A. Maalouf. Dans un second

Maroc (histoire se déroulant géographiquement
en Occident et au Nord de l’Afrique), il s’avère
important de signaler ici que nous entendons
par

« Orient »

les

deux

aires

culturelles

et

temps, nous aborderons également le thème du
voile qui est assez présent tout au long du récit
et qui donne une certaine idée du rapport
Femme/Religion islamique vu par A. Maalouf.

religieuses plutôt que l’aire géographique, étant
donné que la plupart des définitions dudit terme
désignent habituellement les pays du MoyenOrient et n’incluent que rarement l’Andalousie
ou le Nord de l’Afrique. En effet, « l’Orient »
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I. 1. Salma la Horra : gardienne d’une
mémoire collective

écrite

est

sous

une

autobiographie

forme

d’une

longue

chapitre du roman a pour titre : L’ANNEE DE

mission

1986, 15), un titre avant-coureur révélateur de
la place privilégiée qu’occupera la femme, non
seulement dans ce roman mais dans toutes les
œuvres ultérieures d’Amin Maalouf.
personnage
l’Africain

la

mère

principal
bien

des

Hassan,

(surnommé

le

Léon

après),

et

c’est

surtout à travers sa voix narrative que l’on
découvre l’ambiance régnant à l’intérieur des
foyers des musulmans de l’Andalousie lors des
dernières

années

parler

pouvons-nous
de

cette

de

son
d’elle

existence.
comme

collective »2

« mémoire

et

Aussi,

regard, des mots, des larmes que je ne lui
circonstance

»

(Maalouf, 1986, 50), remarquait Hassan.

française comme étant :
« Un phénomène social parce que c’est
dans la société que l’être humain acquiert ses
souvenirs

sont

ceux

d’expérience, de sociabilité, à ce titre partagés
par plusieurs, prenant sens au sein de groupes,
de

communautés.

(...)

Ainsi,

parce

que

l’individu se construit par ses relations aux
autres, sa mémoire n’est pas une tour d’ivoire
imprenable, mais s’insère dans ces réseaux et
ces tissus. C’est en ce sens très précis que l’on

2005, 522)
maternel

et

si
le

d’autres
père,

personnages
donc

histoires,

préserver

d’une génération à une autre.
C’est

à

travers

Salma

également

que

l’écrivain tente de nous donner l’image d’une
certaine

catégorie

de

femmes

orientales

de

cette époque : un mélange de douleur mais
rebelles ; des femmes effacées mais également
des figures de proue qui sont au cœur des plus
grandes décisions.
Au début du récit, nous avons affaire à
une femme qui n’est promise à l’existence qu’à
travers le masculin : son époux et a fortiori son
fils :

qui, en dépit de ses douleurs persistantes et de
son extrême faiblesse, se sentait naître une
seconde fois par ma venue au monde, car ma
naissance faisait d’elle la première des femmes
de la maison et lui attachait les faveurs de mon
père

pour

des

de

longues

années

à

venir. »

Salma

figures

masculines) prennent de temps en temps la

la

première

femme

de

un enfant, il a décidé de prendre une esclave,
« une

belle

chrétienne

aux

cheveux

noirs

tressés, achetée à un soldat qui l’avait capturée
lors d’une razzia aux environs de Murcie. »
(Idem, 16) Paradoxalement et ironiquement, vu
les privilèges dont bénéficient les esclaves à
cette époque, Salma a l’impression que c’est
elle qui est plutôt esclave et déclare : « Pour
nous, femmes de Grenade, la liberté est un
esclavage

sournois,

l’esclavage

une

subtile

liberté » (ibidem, 16).
Cette citation résume
–

(l’oncle

est

Mohamed et, puisqu’elle a tardé à lui donner

peut parler de "mémoire collective". » (Rey,
Même

des

femmes

(Maalouf, 1986, 15)

définie dans le Dictionnaire culturel en langue

Les

raconter

aux

l’héritage oral de la société en le transmettant

De fait, une « mémoire collective » est

souvenirs.

réservée

la profondeur ni l’intensité de celle de Salma

ville ; elle avait pour ce drame une voix, un
autre

qui s’attelle à accomplir une

« Sa joie exubérante n’avait toutefois ni

même quand elle parlait de la chute de notre

aucune

de

comme

nation et d’un peuple. « Ma mère n’était plus la

en

sorte

gardienne

canal via lequel se transmet le récit d’une

connaissais

une

aussi de courage ; des soumises mais aussi des

de

années

C’est

récit.

longtemps

orientales :

SALMA LA HORRA (LA LIBRE) (Maalouf,

est

ce
3

lettre d’un père destinée à son fils. Le premier

Salma

de

« Shéhérazade »

l’Africain

imaginaire

plutôt sa mère, Salma, qui lui relate la grande
partie

I. 1. a. Libre mais… soumise !
Léon

l’histoire de l’agonie de sa ville natale, c’est

l’emprisonnement

qu’ont

–

judicieusement
dû

subir

les

femmes de son temps, répondant à l’autorité de
leur père, frère et époux ; une autorité dont la
source est leurs propres interprétations de ce

parole pour relater à Hassan, encore enfant,
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que

l’islam

erronées

leur

de

destine,

certains

interprétations

versets

et

préceptes

Partageant désormais son mari avec une
autre, elle n’affiche -aux premiers temps- que

religieux en rapport avec les femmes. L’un des

soumission

promoteurs

résignée, elle s’accommode de la situation. Elle

roman

de

est

cette

un

interprétation

certain

dans

cheikh

ce

du

nom

et

résignation.

Bien

mieux,

dit :

d’Astaghfirullah (Cf. Infra).

« Une épouse sage cherche à être la

Dans Le Livre de Grenade, la première

première des femmes de son mari, car il est

des quatre parties du roman, Salma incarne le

illusoire de vouloir être la seule." Et d’ajouter,

modèle de la femme non seulement soumise

faussement enjouée : "Quoi qu’on en dise, être

mais

épouse

qui

se

conforme

sans

peine

à

cet

unique

agréable

la

domination

masculine.

travaille

plus,

que

s’ennuie plus et on supporte seule les humeurs

à

On

plus

son

et

unique.

pas

d’être

sort

enfant

n’est

assujettissement ; elle est entièrement livrée à

on

le

et les exigences de l’homme. Il est vrai qu’il y

prototype du premier ennemi de la femme qui

a la jalousie, les intrigues, les disputes, mais au

n’est

moins cela se passe-t-il à la maison, car, dès

Obéissante

outre

pas

mesure,

l’homme

elle

mais…

est

la

aussi

femme

elle-

même.

que le mari se met à chercher ses joies à
En voyant la déception de son époux

ayant appris que son esclave lui a donné une

l’extérieur,

19)

Car

prédictions

elle

de

savait,

grâce

aux
qu’elle

Sarah-la-bariolée,

est

perdu

pour

toutes

ses

femmes. » (Maalouf, 1986, 75-76).

fille, elle lui dit : « Moi, je ne te décevrai pas »
(Ibid.,

il

Puis un incident survient et chamboule
la vie de Salma. La femme devient source de
honte

et

de

castration

symbolique

pour

portait un garçon. Ces propos peuvent aussi

Mohamed, son époux. En effet, humilié devant

être une allusion au verset coranique qui décrit

les Grenadins dans un marché par un soldat

la

réaction

période

de

l’homme

antéislamique

arabe

pendant

la

chrétien (le frère de Warda, sa sa seconde

l’âge

de

épouse),

(El-jahiliya,

il fut contraint

de

la

libérer.

Vu

l’ignorance), au moment où on lui annonce la

l’amour passionné qu’il éprouvait pour elle, il

naissance d’une fille : on lit dans le Coran que

perdit tous ses repères et il n’eut qu’une seule

annonce

la

idée en tête : la récupérer. Cette obsession fait

bonne nouvelle (de la naissance) d’une fille,

de lui un nouvel être, chose qui n’est pas sans

son visage noircit et il suffoque (de colère) ».

conséquences sur sa première épouse, Salma.

(Sourate 16, verset 58).

En effet, cette dernière voit dans le nouveau

« lorsqu’on

à

l’un

d’entre

eux

Les propos de Salma ne sont que la

délire de son mari une humiliation pour elle

confirmation de cette inimitié entre femmes,

aussi et son abandon total. Intolérable ! C’est

qui se manifeste, à peu d’exceptions près, dans

alors qu’elle décide de faire de son mieux pour

le conflit légendaire entre la belle-mère et la

le reconquérir, quitte à faire usage des plus

belle-fille, la fille et sa mère et qui se traduit

abominables manières : la sorcellerie.

aussi par cette préférence assumée d’une mère

I.2. b. Superstition et sorcellerie

pour ses garçons au détriment de ses filles.
Pour

Amin

femmes

Maalouf,

« s’explique

cette
de

hostilité

diverses

Dans la deuxième partie du roman, Le

entre

manières.

Parfois, on cherche à éviter à ses filles les

livre de Fès, Salma doit gérer la nouvelle
situation de son mari qui a du mal à s’y

problèmes qu’elles devraient affronter si jamais

adapter, plus triste par la perte de Warda que

elles

par la perte de sa ville natale et de sa notabilité.

s’écartaient

Parfois,

les

"puisque

j’ai

des

raisons
souffert,

attitudes
sont
elles

traditionnelles.
plus
aussi

souffrir…"» (Bougenot, 2000)

sordides :
doivent

« Ces obsessions qui le faisaient agir contre
toute sagesse laissaient supposer que Mohamed
était sous l’effet d’un enchantement. Elle tenait
à l’en délivrer, même si elle devait consulter un
à un tous les devins de Fès. » (Ibid., 100)
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Son

fils,

Hassan,

l’énorme

cabalistiques que je n’ai pu déchiffrer. Je ne

souffrance de sa maman qui n’en peut plus et

crois cette amulette investie d’aucun pouvoir

qui a décidé de récupérer son époux vaille que

magique, mais l’homme est si vulnérable face

vaille et en ne lésinant sur aucun moyen. Nous

au Destin qu’il ne peut que s’attacher à des

assistons donc à un changement radical du

objets enveloppés de mystère. Dieu, qui m’a

comportement

créé

de

Salma

découvre

qui,

en

compagnie

toujours de sa fidèle amie juive retrouvée à Fès,

faible,

me

reprochera-t-Il

un

jour

ma

faiblesse ? » (Ibid., 39)

fait le tour des devineresses de la ville en quête

Nous pouvons donc dire qu’au début, le

de la solution miracle capable de lui rendre son

malheur de Mohamed était, sinon bénéfique, du

époux ainsi que leur dignité. Malheureusement

moins

pour elle, cet acharnement, assimilé à une sorte

chez

de rébellion, va la mener à sa perte à son tour :

changement dans son attitude et elle élaborera

en essayant un soir de verser un élixir sur son

progressivement

mari dormant chez Warda, il se réveille et il la

libérateurs,

répudie séance tenante.

manières car seule la fin et la concrétisation de

déclencheur
Salma.

d’une

Il

certaine

provoque

chez

des

peu

conscience
elle

un

comportements

importent

pour

elle

les

À travers ce récit, le personnage de

son objectif comptaient. Malheureusement pour

Salma n’échappe pas à cette étiquette collée –

elle, cet éveil finira par causer son divorce

non sans raison – à la femme en général,

parce qu’elle n’a pas su gérer son élan et

orientale en particulier : sa croyance démesurée

choisir l’outil et le moment opportuns pour

en la superstition et en la sorcellerie. Héritant

secourir et sauver son mari.

elle-même de cette croyance de sa propre mère
qui

« avait

de

poser

de récupérer son mari est vraiment une quête

cachée, pour ne prendre aucun risque avec le

de sa propre valorisation et de sauvetage de son

mauvais sort » (Ibid., 21), Salma reconnait le

mari

caractère illicite de ces pratiques. En effet, en

vengeance contre la seconde épouse, et donc

racontant à Hassan l’histoire de ces que sa

une

mère lui avait accrochées, elle implore Dieu

femmes dont parle Amin Maalouf ?

pour qu’il lui pardonne son geste (« […] ta

I.2. Fatima, la mère de Boabdil : le
rêve d’un matriarcat libéral.

–

accroché

l’une

Dieu

[deux

lui

habits

légitime

cette question : est-ce que la volonté de Salma

grand-mère

[ses]

cependant

deux

identiques,

à

serait

l’autre

amulettes

accroché

Il

apparente,

pardonne ! –
…] ».

amulettes

avait

pratiques,

qui,

cherchant

évoquait

à

la

justifier
faiblesse

autre

de

telles

de

l’être

qui les pousse à ce recours récurrent à des
rituels irrationnels mais qui leur procure un
« Les gens pieux trouvent ces croyances
pratiques

contraires

à

la

religion,

pourtant leurs propres enfants portent souvent
des

amulettes,

car

ces

hommes

de

bien

parviennent rarement à raisonner leurs femmes
ou leur mère. Moi-même, pourquoi le nier ?

de

l’inimitié

une
entre

pleures

comme

une

femme

un

royaume que tu n’as pas su défendre comme un
homme.» (Maalouf, 1986, 66)
Cette citation très célèbre dans le monde
arabo-musulman est attribuée à Fatima, la mère
du dernier sultan de Grenade. Si elle résume la
dernier

Sarah a vendu à Salma la veille de mon premier
anniversaire, et sur lequel sont tracés des signes

bastion

des

musulmans

de

l’Andalousie, elle reflète aussi le sentiment que
Fatima a dû éprouver à ce moment-là : celui,
d’une part, de déception et, de l’autre, de
responsabilité - étant la personne qui avait été
derrière l’accès de Boabdil au trône.
Placée par son mari en résidence forcée

jamais je ne me suis séparé du bout de jais que

dans la tour de Comares en compagnie de ses
deux

fils,

Boabdil)
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s’enfuir et à les faire fuir. Elle, de même que
I.3.
Mariam,
invisibilité
et
infortune
Sarah-la-bariolée, représentent la femme rusée
et combattive, manœuvrant par tous les moyens
afin de défendre sa place et surtout de défier le
joug masculin qui pèse lourdement sur sa vie et
de s’imposer à lui. Fatima pousse son fils au
non

par

amour

du

pouvoir,

mais

par

vengeance contre son mari le roi Abou alHassan Ali qui l’a délaissée et lui a préférée sa
nouvelle

épouse,

Isabelle

de

Solis,

la

chrétienne.
« […] Fille de sultan, épouse de sultan,
mère de sultan, Fatima était pétrie de politique
et d’intrigues, bien plus que Boabdil qui se
serait contenté volontiers d’une vie de plaisir
sans ambition et sans risque. C’est elle qui
avait poussé son fils vers le pouvoir, afin qu’il
détrône

son

propre

époux

Abou-l-Hassan,

coupable de l’avoir délaissée en faveur de la
belle captive chrétienne Soraya. C’est Fatima
qui avait fait fuir Boabdil de

la tour

de

Comares et organisé dans le détail sa rébellion
contre le vieux monarque. C’est elle qui avait
ainsi évincé la concubine et écarté à jamais du
pouvoir les jeunes enfants de celle-ci. » (Ibid.,

66)
C’est
fois,

qui

donc

vengeance,

constituerait

le

encore

moteur

une

Néanmoins,
répandu

à

et

contrairement

propos

« Mon

de

à

cette

ce

qui

est

dernière

(sa

soumission totale et son rôle insignifiant, voire
inexistant, dans la vie de sa société, notamment
les choses d’ordre politique), Amin Maalouf, à
travers la figure de Fatima, démentit ce cliché
et nous offre un exemple d’une femme dont
l’influence est considérable dans la gestion des
affaires de l’État et en particulier la désignation
des rois et des princes. Cette aura est résumée
par une phrase qu’on lira dans un autre roman

la

regarda

à

peine. »

juste après celle qui annonce sa naissance et
elle en dit long sur le destin qui l’attend, un
destin marqué par l’oppression masculine mais
surtout par une indifférence quasiment totale à
son égard, faisant d’elle une créature invisible.
Cette

indifférence

est

ressentie

dès

les

premières pages du texte où elle n’est évoquée
que très rarement, contrairement à son frère et
aux autres personnages. Le lecteur ne sait rien
d’elle, ni de son éducation ni de son quotidien
d’enfant, fille d’une esclave. Les rares fois où
elle est mentionnée avant qu’elle devienne un
personnage important – malgré elle – dans le
récit, elle est décrite comme une sorte de
fardeau : « […] ma sœur Mariam également au
bras de sa mère » (Ibid., 73) ; « tenant Mariam
d’une main et moi de l’autre » (Ibid., 73) ;
« que

nous

aurions
si

tous

eu

du

mal

Mariam n’avait été

à

dans

la
ses

bras » (Ibid., 89).
Après

la

chute

de

Grenade

et

l’exil

forcé, Hassan et des siens arrivent à Fès avec
l’intention
maternel,

de

s’installer

Abou-Marwan.

chez

son

Mais,

dès

oncle
que

ce

dernier aperçoit la seconde épouse de son beaufrère,

il

détourne

s’assombrit

tel

son
que

regard ;

son

« Mariam

visage

elle-même,

adorable fillette joufflue et souriante, n’eut pas
droit à la moindre caresse. » (Ibid., 122). Ce
geste de la part de l’oncle de Hassan va
engendrer une séparation entre le frère et la
sœur, une séparation qui n’est pas sans impact
sur leur rapport fraternel :

du même écrivain, Samarcande : « Chez nous,
ce sont les hommes qui font la guerre, mais ce

père

(Maalouf, 1986, 19) C’est la phrase qui vient

principal

derrière les (ré) actions de la femme orientale.

principal,

difficile, voire impossible d’oublier.

reconnaître

la

personnage

qui nous marquent profondément et qu’il est

parricide afin de récupérer le pouvoir. Elle le
fait

du

Demi-sœur

Mariam est de ce genre de figures fictionnelles

« Ma sœur Mariam avait grandi à mon
insu.

Deux

longues

séparations

avaient

fait

sont les femmes qui leur disent contre qui se

d’elle une étrangère. Nous n’avions plus le

battre. » (Maalouf, 2000, 144.)

même toit, nous n’avions plus les mêmes jeux.
Lorsque je la croisais, nos paroles n’étaient
plus
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entendus.

Il a

fallu qu’elle

m’appelle

cette

Elle lâcha bride, sa mule repartit au petit

année-là du haut d’une mule pour que je la voie

trot. Je me hâtai pour rester à ses côtés. Je ne

à nouveau, pour que je la contemple, pour que

lui parlais toujours pas, mais, étrange sensation,

je me souvienne de la petite fille que j’aimais et

j’avais peur pour elle, je l’enveloppais de mes

battais jusqu’aux larmes. » (Ibid., 133)

yeux

En effet, c’est lors d’une tournée dans
l’arrière-pays, organisée par le père de Hassan

avec

une

affection

soudaine.

Il

me

semblait qu’un danger la guettait. » (Ibid., 134-

135)
L’intuition

et à laquelle sont conviées Warda et Mariam,

de

Mariam

Après

des

années

son

père

ne

sera

qu’ils vont, enfin, se retrouver après un long

démentie.

éloignement causé par la faute des adultes.

négligence,

Mariam

pour

existence mais non par acquis de conscience ou

discuter longuement avec son (demi) frère, lui

pour la bonne cause. Son avidité et son désir de

parler de ses angoisses et d’un futur dont son

construire une grande fortune vont le pousser à

intuition de femme la met en garde. Commence

s’allier avec un homme retors et connu pour

alors

l’origine

y

une

voit

une

occasion

conversation

des

idéale

plus

touchantes

douteuse

de

se

d’oubli

rappelle

sa

et

pas

de

richesse :

de
son

Zerouali.

entre une jeune fille fragile et pusillanime et un

« "Pour sceller l’accord, poursuivit le Zerouali,

garçon attentionné et protecteur.

quoi de mieux qu’une alliance de sang ? N’as-

Bien

qu’elle

reproduisons

cette

symbolise

et

dominants

dans

soit

longue,

discussion

reflète

les

les

pays

car

rapports

nous

tu pas une fille à marier ?" Séance tenante,

elle

Mohamed promit à son bailleur de fonds la

plutôt

main de Mariam. » (Ibid., 140).

arabo-musulmans

entre le frère et sa (demi) sœur :

Quatre fois plus âgé que Mariam, il
devient

son

fiancé

malgré

le

refus

de

la

« […]

concernée (un non qui, bien sûr, ne sera pas

-

Ton oncle te chérit comme si tu étais

pris en considération) ainsi que celui de son

son fils, n’est-ce pas ? […] « Quand j’aurai des

frère, Hassan. Sauf que ce dernier persévère et,

enfants, les aimeras-tu comme il t’aime ?"

malgré ses treize ans, déclare la guerre contre

-

Bien sûr", dis-je. […]

-

"Quand

j’aurai

des

cette injustice – secondé en cela par son ami de
enfants,

les

toujours Haroun-le-Furet –. Ils multiplièrent les
contacts et les manœuvres et ils réussirent à

aimeras-tu ?"
J’aurais dû être agacé, mais je souris,

annuler ce mariage.

car je me rappelai toujours la façon qu’elle

Mais les choses ne vont pas s’arrêter là

avait, dès l’âge d’un an, de réclamer le même

car la méchanceté du Zerouali n’a pas de

jouet trois, quatre, dix fois sans répit et sur le

limites : pour se venger de Mariam et de son

même ton.

frère, il répand la rumeur selon laquelle son ex-

"Bien sûr que je les aimerai. […]
-

fiancée est lépreuse. Moyennant un pot-de-vin,

Viendras-tu souvent chez elle ?

Lui

le cheikh du Quartier des lépreux y interne de

demanderas-tu si elle va bien ? Écouteras-tu ses

force Mariam bien qu’elle ne soit aucunement

chagrins ?

atteinte par ce « mal ». Hassan, toujours en

-

Oui, Mariam, oui ! "[…]

-

"Mais

pourquoi

ne

compagnie de son fidèle ami, est obligé de
me

parles-tu

déclarer une autre guerre afin de faire sortir sa
de

cet

asile.

Les

choses

vont

jamais ? Pourquoi ne viens-tu pas me demander

demi-sœur

si je pleure la nuit ? De tous les autres hommes,

s’avérer très compliquées et Mariam passera

mon devoir est d’avoir peur. De mon père

beaucoup

aujourd’hui, de mon mari demain, de tous ceux

compagnie de vraies lépreuses. Jusqu’au jour

qui ne sont pas mes proches et dont je dois me

où Haroun décide de la prendre comme épouse,

cacher. "

de monter une stratégie pour la faire évader et

plus

de

temps

que

prévu

en

de quitter la ville vers les Montagnes. Bien des
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années plus tard, Haroun et Mariam prennent

votre

leur vengeance de Zerouali en le tuant et

voile, offrant leur face et leur chevelure aux

l’enterrant.

regards concupiscents de centaines d’hommes

Cette

vengeance

un

des femmes se

promènent sans

nouveau

qui ne sont pas tous, je suppose, leur mari, leur

départ dans la vie de Mariam. En aidant son

père, leurs fils ou leurs frères. Pourquoi Dieu

époux à tuer Zerouali, c’est aussi l’image de

préserverait-Il

son père qu’elle

menacent […] » (Ibid., 42)

d’oppression

constitue

ville,

tue. C’est de

paternelle

qu’elle

ces années
se

libérait,

Grenade

Nombreux

des

sont

les

dangers
hommes

qui
qui

la
sont

réussissant ainsi à s’en émanciper et à profiter

d’avis avec le cheikh : même les femmes, dans

pleinement de sa vie.

une

proportion

moindre

II. Le voile

Consciemment
Cité

exactement

vingt-quatre

fois

tout

au long du roman, le mot voile y est associé,
évidemment, à celui de femme. Dès qu’elle est
mentionnée, Amin Maalouf tient à signaler si
elle porte son voile ou non parce qu’il est
conscient et de l’importance que recouvre cet
élément

vestimentaire

chez

les

musulmans

(mais aussi chez les chrétiens à cette époque)
et, surtout, de la polémique qu’il suscite quant
à son obligation ou son caractère optionnel.
Le

Astaghfirullah,

cheikh

l’un

des

personnages principaux de la première partie
du roman, est une personnification de l’un des
courants

religieux

les

plus

importants

en

islam : le fondamentalisme. Par le biais de ce
l’écrivain

personnage,

brosse

au

lecteur,

en

particulier occidental, le portrait de l’une des
interprétations de la religion musulmane, celle
marquée par une intransigeance et une manière
d’agir des plus sévères.
La

victime

de

cette

Astaghfirullah,

le

c’est

relâchement

religieux de cette dernière qui est à l’origine de
la

chute

de

la

ville (sic)

;

notamment

qu’obligatoire selon sa vision fondamentaliste.
frères

voile

idées

est

devenu

ou

inconsciemment,

pour

elles

une

le

obsession

tellement il est constamment omniprésent dans
la vie des gens : « Bien qu’aucun homme ne fût
en vue, elle avait jeté sur son visage un voile
blanc qu’elle n’enleva qu’après avoir verrouillé
la porte derrière moi », raconte Salma à propos
d’une femme qui est venue l’aider lors du
déluge qu’a connu la ville de Grenade.
Cependant,

en

plus

de

sa

fonction

première, à savoir la couverture des cheveux
des femmes, le voile sert aussi à autre chose.
Au

moment

de

traverser

clandestinement

la

Méditerranée pour quitter Grenade, Warda a
porté « des voiles si sombres » (Ibid., 89) rien
que

pour

chrétienne,

passer
elle

en

inaperçue,
est

car,

dispensée.

étant

Bien

des

pages plus loin, Maalouf citera également l’une
des raisons qui poussent les femmes à porter le
voile, plus par le choix de se soumettre à un

croyants,

ces

choses

cela à travers un dialogue entre le protagoniste
et son amante :
« Je ne m’attendais pas à te voir voilée.
Sans l’âne, je ne t’aurais pas reconnue.

sa

négligence du port du voile, un élément plus
« Oui,

ses

seul homme que par conviction religieuse, et
indiquée

intransigeance n’est autre que la femme. Ainsi,
pour

partagent

rétrogrades.

-

C’est bien pour ne pas être reconnue

que je suis voilée. Nous sommes ensemble,
dans la rue, au milieu d’une foule curieuse et

se

passent dans votre ville, sous vos yeux, et vous

bavarde, et nul ne se rend compte que je ne suis
pas

ta

femme. »

Et

d’ajouter,

taquine :

ne réagissez pas, comme si Dieu ne vous

« J’enlève le voile si je veux plaire à tous les

attendait pas au jour du Jugement pour vous

hommes ; je le porte si je ne veux plaire qu’à

demander des comptes. Comme si Dieu allait

un seul.

vous soutenir contre vos ennemis quand vous
laissez bafouer

Sa parole

et

celle de

Son

-

Désormais,

je

détesterai

que

ton

visage soit découvert.

Messager, Dieu le gratifie de Sa prière et de
Son salut ! Quand, dans les rues grouillantes de
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-

Ne

voudras-tu

jamais

le

afin

contempler ? » (Ibid., 247)
Quant

à

cherchant « à briser les chaines de notre esprit

l’avis

personnel

d’Amin

d’utiliser

celui-ci

à

une

réflexion

historique et raisonnée. » (Saïd, 2003, page V).

Maalouf à propos du voile, c’est plutôt dans

Il

son essai Les identités meurtrières que nous

éminemment

pouvons le découvrir. Il y déclare qu’il est

l’Occident en offrant aux lecteurs l’Orient d’un

contre

oriental,

et

qu’il

y

voit

un

comportement

passéiste et rétrograde.

tente

de

déconstruire
complexe

« dépourvu

cette

entre
de

relation

l’Orient

cette

et

description

occidentale héritée des chansons de geste qui le

« Mais pour en revenir un instant au

décrit

à

travers

le

prisme

d’un

double

port dudit ‘voile’, je ne doute pas qu’il s’agit

stéréotype : la barbarie et la violence guerrière

d’un comportement passéiste et rétrograde. Je

» (Makhlouf, 2014, 7).

pourrais longuement dire pourquoi je vois les

Fidèle

à

objectivité

et en rappelant divers épisodes de l’histoire du

vues par les arabes (1983) (et qui caractérisera

monde arabo-musulman, et du long combat de

tous

ses

dresse,

pour

l’émancipation. »

(Maalouf,

1998, 54)

ultérieurs),
Léon

dans

Les

Croisades

Amin

l’Africain,

Maalouf
différents

tableaux des figures féminines vivant dans le

À travers ce roman, nous découvrons
également que jusqu’au Moyen-Âge, le voile
n’était

livres

livre,

a

caractérisé
ses

premier

qui

choses ainsi, à la lumière de mes convictions,

femmes

son

cette

pas

Contrairement à ce qu’avancent certains

les

critiques musulmanes (qui se fondent sur la

chrétiennes le portaient, en particulier en la

religion chrétienne de l’écrivain pour le taxer

présence d’un étranger. Au moment où Salma

de

car

même

l’affaire

du début du XVIème siècle.

des

musulmanes,

uniquement

monde arabo-musulman de la fin du XVème et

les

juives

et

simple

reproducteur
à

des

clichés

l’Orient ),
4

et

et Sarah discutaient et, entendant les pas de

stéréotypes

relatifs

Mohamed qui venait de rentrer, « Sarah se

attentive

de

couvrait précipitamment la tête et le visage »

l’impartialité

(Maalouf, 1986, 60). C’est le cas aussi de

Amin

Warda la chrétienne qui est voilée lors de sa

Cela prouve aussi que ce roman, ainsi que

rencontre inattendue avec son frère Juan. « Un

toutes ses œuvres, sont destiné à tordre le cou

jeune

moustachu

soldat

s’était

arrêté

[…]

aux

Léon

et

Maalouf

idées

reçues

lecture

l’Africain

l’objectivité
décrit

la

des

la

sur

avec

société

l’Orient.

prouve
lesquelles
musulmane.

Toutes

les

cherchant non sans mal à identifier la femme

catégories féminines (et sociales) ont voix au

voilée qui venait de l’interpeller ainsi. […] –

chapitre et elles interviennent toutes dans son

Juan,

je

suis

Esméralda,

ta

sœur !

En

récit

pour

exprimer

leurs

opinions,

aussi

prononçant ces mots, elle dégagea son bras

opposées les unes aux autres. Le seul juge

droit du poing serré de Mohamed et souleva

interpellé par le roman est le lecteur et à lui

légèrement son voile. » (Ibid., 73).

seul

Léon l’Africain marque le début d’une
carrière scripturaire qui continue toujours et à
travers laquelle Amin Maalouf confirme, d’une
œuvre à l’autre, sa volonté, entre autres, de
lecteurs

les

et

de

faire

autres

comprendre

cultures

–

à

ses

notamment

musulmane – et cela à des fins de coexistence
et d’élargissement des horizons.
Il s’inscrit dans un certain humanisme,
celui

d’Edward

cette

tâche

de

considérer

les

positions et d’apprécier les postures. Quant à la

Conclusion

comprendre

revient

Saïd

et

de

William
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religion,

Maalouf

trouve

que

toutes

les

religions, du moins tous les discours religieux,
à des degrés différents, sont dans l’obligation
absolue

de

se

soumettre

à

un

examen

de

conscience par rapport au rôle de la femme et
« à la place qu’elles ont donnée aux femmes et
à

la

complaisance

montrée

à

l’égard

qu’elles ont
de

ceux qui

constamment
veulent

la

réduire et l’asservir. » (Bougenot, Op. Cit.).

Blake
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Abstract
aimes to pinpoint one of the encountered difficulties by Master one students at the
Section of English in the foreign language Department in Biskra University where in only one group was taken
as a sample. In addition, it seeks to evaluate its effect on learners’ communicative competence, mainly on the
oral and written levels. this study is a qualitative research approach and a case study design. With regard to the
The present study

research tools, a semi-structured classroom observation and document analysis were employed respectively. The
findings revealed that semantic opaqueness stands as a major difficulty to EFL learners as they showed a poor
level when dealing with formulaic sequences that hold a non-literal meaning even though they were directly and
explicitly instructed in the assigned area. Moreover, the effect of this difficulty was negatively reflected on EFL
learners’ communicative competence.

Keywords: Communicative competence, EFL learners, formulaic sequences, non-literal meaning, semantic
opaqueness

Résumé
La présente étude vise à identifier l'une des difficultés rencontrées par les étudiants de Master 1 d’anglais
de l'Université de Biskra (un seul groupe a été pris comme échantillon) : l'opacité sémantique L’étude cherche à
évaluer son effet sur la compétence communicative des apprenants, à l’oral et à l’écrit. Pour mener à bien cette
étude, la méthode qualitative est adoptée et un plan d'étude de cas est établi. En ce qui concerne les outils de
collecte de données, une observation en classe semi-structurée et une analyse de documents sont respectivement
effectuées. Les résultats ont révélé que l'opacité sémantique représente une difficulté majeure pour les apprenants
car ils ont montré un niveau insatisfaisant en traitant les expressions non littéralement chargées. De plus, l'effet
de cette difficulté s'est répercuté négativement sur la compétence communicative des apprenants EFL.

Mots clés : Apprenants EFL, compétence communicative, expressions figées, opacité sémantique, sens
non-literaire

الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد إحدى الصعوبات التي يواجهها طالب ماستر في قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة بسكرة حيث
 سعى هذا البحث إلى تقييم تاثير هذه الصعوبة على الك فاءة التواصلية، باإلضافة إلى ذلك.تم اخذ مجموعة واحدة فقط كعينة
 واستخدام تصميم دراسة، تم اعتماد نهج بحث نوعي، إلجراء هذه الدراسة. وال سيما على المستوى ا لشفوي والك تابي،للمتعلمين
ّ  فيما يتعلق بالوسائل.الحالة
 كشفت النتائج ان الغموض الداللي يمثل. تم إدراج المالحظة وتحليل المستندات على التوالي،البحثية
ً صعوبة كبيرة امام متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية النهم اظهروا مستوى
ضعيفا عند التعامل مع الصيغ النمطية التسلسلية التي
 انعكس تاثير هذه الصعوبة س ًلبا، عالوة على ذلك.تحمل معنى غير حرفي على الرغم من انهم تلقوا تعليمات مباشرة في مجال الدراسة
.على الك فاءة التواصلية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية
 متعلمي اللغة، المعنى غير الحرفي، الك فاءة التواصلية، الصيغ النمطية التسلسلية، التعتيم ّالداللي:الكلمات المفاتيح
اإلنجليزية كلغة اجنبية
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Introduction

explains the shifting of centrality from grammatical

Communicating fluently and effectively in a
target language, notably the English language in the
case of this study does not arise out of vacuum, but it
prerequisites a good command of the lexicon, in
addition to using it in accordance with the sociocultural norms of the speech community. In other
words, a high level of proficiency in terms of
communicative competence is certainly a long-term
goal and, at the same time, a requirement for a learner
of the foreign language. However, this long-term goal
cannot be attained unless it was aligned with the
enrolment of some key components, one of which is
formulaic sequences. In fact, targeting the latter has
become a priority in academically based contexts.
Therefore, it is certainly needed not to underestimate
some basic problems, specifically on the semantic
level, that may impede an EFL learner from mastering

competence to communicative competence in the
new trends of teaching second and foreign languages.
Nowadays, EFL learners’ foremost aim is
having, “The ability to use language, or to
communicate, in a culturally-appropriate manner in
order to make meaning and accomplish social tasks
with

efficacy

and

fluency

through

extended

interactions” (Tarvin, 2015, p.2). To put it
differently, they seek to become communicatively
competent so that they can interact and converse
successfully in the sociocultural context in which they
find themselves. As a result, the researchers find
themselves urged to find out methods and techniques
for assisting learners to reach such an aim. For
instance, they uphold formulaic sequences as an
option with a high potential of functionality in
language production and learning (e.g, Wood, 2002).
With regard to this linguistic phenomenon

these multi-words combinations. Accordingly, the
present paper attempts to cast light on some of the

(i.e., formulaic sequences), Wray (2013) proclaims

induced difficulties by formulaic sequences, and to,

the existence of a “terminological problem” because

ultimately, end up with an evidence on the
seriousness of these difficulties through an evaluation
of their effect on EFL learners’ communicative

it has been labelled differently, and this, in turn, has
opened the door for contradictory prospects (Wray,

2013). Likewise, for defining it, providing one single
definition to formulaic sequences is not an easy task

competence.

as each researcher is approaching it based on his

1. Theoretical Background

perspective. What is more likely to harden this task is

It is widely accepted, in the body of literature,

the absence of an absolute criteria that can act as a

that communicative competence is witnessing its

basis for putting forth a complete definition (Schmitt

heyday

& Carter, 2004). Yet, Wood (2015) claims that three

in

the

context

of

foreign

language

learning/teaching. As a point of departure, Chomsky

items should

(1965) sets up one of the early milestones to this

multiplicity of the lexical units, singularity of the

phenomenon when he advances his dichotomy of

meaning and prefabrication for retrieval (Wood,

“competence-performance”. This linguist reckons

2015).

be

covered in any definition:

that, while, competence refers primarily to an abstract

As a laudable attempt from him, Kecskes

system of rules, performance is the actual ability to

defines them as, “multiword collocations which are

1965). As a

stored and retrieved holistically rather than being

countermovement to this chomskyan sense, Hymes

generated de novo with each use” (Kecskes, 2007,

(1972) insists on the significance of the sociocultural

p.193). This means that a learner is not supposed to

factors that govern the appropriate production of a

generate sentences from scratch each time since

message in order to be in harmony with the norms of

language is typically formulaic in nature. However,

the speech community (Hymes, 1972). Simply put,

the definition that has been quoted in much of the

Chomsky is interested in grammatical correctness;

literature goes back to Wray, and it is as follow:

apply this

whereas,

system

Hymes

(Chomsky,

focuses

on

sociocultural

appropriateness of a communicative product. This
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A sequence, continuous or discontinuous, of

production of communication, be it spoken or written.

words or other meaning elements, which is, or

Apart from this, Schmitt (2010) signals other

appears to be, prefabricated: that is, stored and

functions that can be realised by formulaic sequences

retrieved whole from memory at the time of use,

such as discourse organisation and transfer of precise

rather than being subject to generation or analysis by

information (Schmitt, 2010).

the language grammar (Wray, 1999, p.214).

Based on what has been mentioned earlier, and

In her definition, Wray (1999) highlights the

counting on the results of different studies (e.g.

essential criteria that should be considered when

Wisniewska, 2015; Assassi & Benyelles, 2016;

introducing/defining the notion of formulaicity

Rafieya, 2018), formulaic sequences have proved to

(Wray, 1999).

be highly relevant and functional for the improvement

This “formulaic paradox”, as Assassi and

of EFL learners’ communicative competence along

Benyelles (2016) describe it, did not stop at the level

with its main components. By way of contrast, this

of agreeing on a standardised label or a referential

does not eliminate the possibility of affecting

definition, but it included the issue of categorising

negatively learners’ ability to communicate with the

these ready-made combinations into well-defined

foreign language even under the light of explicit

subclasses (Assassi & Benyelles, 2016). Yet, three

exposure in academic contexts. Regarding this

categories have benefited from a large amount of

assumption, it entails the existence of naturalistic

studies, and which are collocations “e.g., cost a

difficulties wherein formulaic sequences act as a

fortune” (Duan & Qin, 2012; Fernández & Schmitt,

primary source to them; worth mentioning, the

2015; O’Dell & Mccarthy, 2017; Rao, 2018) ,
idioms “e.g., kick the bucket” (Irujo, 1986; McCarthy
& O’Dell, 2002), and phrasal verbs “e.g., look after”
(Rudzka-Ostyn, 2003; Wood, 2015). Perhaps, this

unfocused

may feature them to be considered, according to a

EFL learner. In line with this claim, Wray and Perkins

considerable number of researchers, as the main

(2000) shed light on semantic irregularities where

categories under the umbrella of formulaic language.

they argue that some formulaic sequences are hard to

Accordingly, the following research, along with its

understand without a direct contextual explanation,

aims, addresses these categories.

and this can be attributed to their metaphorical

pedagogical

instruction,

the

non-

acquaintance with the sociocultural norms of the
foreign culture, in addition to the nature of formulaic
sequences that may represent a major difficulty for an

It seems inconceivable to investigate the

meaning and semantic opaqueness (Wray & Perkings,

importance of formulaic sequences in relation to

2000). The latter simply means that the meaning of a

communicative competence without studying their

sequence cannot be inferred from the meaning of its

performed functions. As a matter of fact, a

constituent parts. On this account, it is definitely

functionally-based

required

categorisation

has

been

to

investigate

thoroughly

formulaic

established by Wray and Perkins (2000) where the

sequences difficulties, each researcher from a

focus was on two functions: (a) social interaction, and

different standpoint in order to ease a teacher/learner

(b) short-cut in processing (Wray & Perkins, 2000).

process of teaching/learning these prefabricated

The former function evolves around the concept of

expressions.

using formulaic sequences as devices for social

2. The Study

interactions such as asserting separate/group identity,

2.1 The Problem

in addition to performing different speech acts (e.g.
apologising and vowing). On the other side, the latter

Paring the notion of formulaicity within the

function means that these sequences reduce the

process of communication helps in affecting

amount and effort of the mental processing of an

positively communicative competence, and reaching

information, and they increase the fluency and

native-likeness proficiency in an EFL context.
However, some formulaic sequences seem to be more
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challenging in their learning and integration in

language, the researchers have attempted to include

communicative products (dialogues, pedagogical

them in the present study as an overall population

written/oral activities and others). Therefore, assuring

(N=195). Alternatively, stated, Master one students

the functionality of these formulae both at the written

are considered to be more acquainted with the area of

and oral aspects requires, at the outset, detecting what

formulaic sequences comparing to other levels since

may impede it, specifically on the semantic level.

they deal with it in the course of Language Mastery.
Following a purposive sampling technique, only one

2.2 The Research Questions

group (N=47) was chosen to take part in this study,
Based on the formulated problematic for this
study, the following research questions were posed:

RQ1: What type of difficulties do EFL

and this selection was based on the sample suitability
for the collection of appropriate data in order to end
up with adequate answers to the research questions.

learners encounter when integrating some formulaic

2.6 Study Description and Rationale

sequences in their communication, mainly speaking
Formulaic language as a promising field of

and writing?

RQ2: What kind of effect do these difficulties
have on EFL learners’ communicative competence?

study is gaining more attention by researchers who
are conducting many studies on the improvement of
teaching

formulaic

sequencess

via

different

2.3 The Research Hypotheses

approaches. However, we were mainly concerned

Based on the aforementioned questions, the

with identifying certain difficulties that may impair

following research hypotheses were proposed:

RH1: Non-literal meaning of some formulaic
sequences hinder EFL learners from communicating
successfully.

this improvement. Wray states, “If formulaic
sequences are so difficult to learn, then unless we
understand why, we are unlikely to hit a successful
way of teaching them” (Wray, 2000, p.468). That
was what has urged the researcher to investigate some

RH2:

EFL

learners’

communicative

of the induced difficulties by formulaic sequencess
and

competence will be negatively affected.

their

effect

on

learner’s

communicative

competence. Precisely, the focus was on the semantic

2.4 The Research Aims
The present study aims to develop a sense of
awareness for both EFL learners and teachers towards
the area of formulaic sequences in addition to its
relevance to the communicative competence. More
precisely, it seeks to:
- Determine the sort of difficulties that may
hinder the functionality of formulaic sequences for
EFL learners by focusing on their meaning type

level to see whether non-literal meaning can
constitute an obstacle to EFL learners when
attempting to communicate or they can be learnt and
reproduced easily regardless to their meaning type.
Based on the nature of the study, in addition to the
researchers’ purposes, a qualitative approach was
opted for, where two phases of data collection were
included.

First phase

(literal/non-literal).
- Evaluate the effect of these sort of difficulties

This phase integrated collecting qualitative

on EFL learners’ communicative competence, (i.e.,

data

speaking and writing).

observations: One at the teaching level where the

Based on the belief that Master one students
at the Section of English in the Department of Foreign
in

Biskra

university

(Algeria),

supposedly, have an advanced level in the English

Revue des Lettres et Sciences Sociales

two

semi-structured

classroom

focus was only on the teacher, and the other at the

2.5 Population and Sample

Languages

through

practicing level where the focus was on the
representative sample. In this phase, the researchers
intended to be non-participant observers in six
sessions where one of the teachers was already
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teaching formulaic language as a part of the syllabus

in producing the kind of qualitative evaluation that we

of Language Mastery course to Master One students.

are looking to get by the end of the study.

During lectures, the students were introduced

2.7.2 The Research Design

to a general definition about formulaic language, its
With reference to the narrow context of the

categories, and its importance in relation to
communicative competence. Here, the first used
checklist took into consideration the teachers’ method
of delivering the content, so that the researchers can
make sure that the teacher’s way of instruction is not
a source for the difficulties that his students may face.
Throughout tutorials, the focus of the second
checklist was directed towards students’ involvement
and participation during their practice to get insights
about the faced difficulties in relation to the

present

study, a case study was selected for the

research design. In line with this matter, Zainal notes
that, “A case study method enables a researcher to
closely examine the data within a specific context”
(Zainal, 2007, p.1). This methodological decision
can also be justified by the allowance of this kind of
research design to collect live data in natural settings.
Not only this, but it strongly emphasises reaching a
deeper understanding of the investigated issue.

integration of these ready-made combinations in their

2.7.3 Research Tools

oral communication.

To

Second phase
It also integrated collecting qualitative data
through an official test designed and submitted by the
teacher after the end of the classroom observation. As
the teacher confirmed, the test covered the main
categories of formulaic language, while a greatest
focus was given to the semantic level. Then, a
Content-based Approach was undertaken on one
activity from students’ copies of the test in order to
check that a non-literal meaning of a formulaic
sequence can constitute an obstacle to an effective
communication, notably at the level of the writing

execute

our

study

practically,

the

researchers, first, have opted for a semi-structured
classroom observation as it permits us to have a direct
access to live occurring situations, and to take reliable
snapshots for the encountered difficulties by EFL
learners in the assigned area (i.e., formulaic
sequences). Then, this data collection method was
soon followed by document analysis as another
source of relevant data, and which, by good fortune,
happens to be applicable to qualitative studies, and
collected in non-artificial educational settings. Opting
for these two data collection methods, the researchers
have aimed to minimise potential bias resulting from
their part, specifically in the observational level, and

skill.
After passing through these two phases, the
researchers may become able to make a final

to strengthen the credibility and validity of the
collected data.
With regard to the classroom observation

evaluation about the effect of the encountered
difficulties on students’ communicative competence.

2.7 Methodology
2.7.1 The Research Approach
Due to the aims, and nature of assumption that
our research is based upon, a qualitative research
approach was adopted. This approach has been
selected because it can help in producing rich textual
data. In addition, it aids in gaining an in-depth
understating of the pre-determined issue that needs to
be explored in relation to formulaic sequences and

wherein the observers were non-participants, two
semi-structured checklists have been designed as the
learning-teaching process of the area of formulaic
sequences occupied two different settings (i.e.,
tutorial sessions and lectures). It is noteworthy no
ready-made grid, to the best of the researchers’
knowledge can be used to serve the study purpose; so,
they took charge of checklists development. In other
words,

the

researchers

designed

tailor-made

checklists by, mainly, taking into account their
research questions and aims.

communicative competence. Furthermore, it can help
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The first checklist that contained six directive

1- Put up!

items under one section was used during lectures. It

2- Look through!

was directed only towards the teacher along with his

3- Run out!

instructional delivery of the content in order to ensure

4- Get into!

the effectiveness and relevance of his teaching

3. Results

approach both to the students and to the subject under
To analyse the collected data through this

study. In the mean time, the second checklist was
formed by the inclusion of three sections that sought,
respectively, to: (1) explore teacher’s instructional
practices, (2) confirm the relevance of the content
knowledge (i.e., area of formulaic sequences) to
students in general and to their communicative
competence in particular, and (3) examine students’

research phase, the researchers opted for a thematic
analysis to the classroom observation, and a content
analysis to the documents. Then, a descriptive method
was used for the description, explanation/analysis and
interpretation of the major ideas deduced from each
data collection method.

participation and involvement in performing some

3.1 Classroom Observation

pedagogical activities. Although this checklist

The following section is devoted to report the

consists of different parts, it attempted to identify and

obtained results from both observation checklists.

evaluate the effect of the potential difficulties on

Then, it will be followed by a discussion to the

learners’ communicative competence (i.e., the oral

findings with reference to the set research aims for

aspect) (See Appendices 1 &2).

this study.

However, these checklists were not used until

3.1.1 The First Classroom Observation

being piloted and validated with the assistance of

It was observed that there was no confirmation

some knowledgeable teachers in the department.
Opting for documents analysis, the researchers

or comprehension checks by the teacher, so that he

sequences

can check if his students have fully grasped the

integration in the written productions of students by

content delivered to them, or there were certain

laying focus on the encountered difficulties that have

difficulties in the learning process to be detected.

been noted during the observation. This was done

However, this does not reject the idea of the teacher’s

with the intention of evaluating the effect of such

reliance on other criteria. In fact, he depended heavily

difficulties on learners’ communicative competence

on observing non-verbal behaviours of his students to

(i.e., the written aspect). It should be noted that the

determine if comprehension is attained, or there is a

used documents were in the form of test papers where

need for adding further explanations. As an example,

the latter belonged to the same sample being observed

he kept focusing, while explaining, on some

(See Appendix3). As far as we were concerned with

paralinguistic features such as facial expressions, and

difficulties on the semantic level of formulaic

body gestures as they can help him to tell whether his

sequences, one activity was selected to be analysed.

students were looking for more clarification about the

In this activity, the students were required to write full

content or not. On the top of that, he endeavoured to

sentences from their own productions by integrating

simplify complex and difficult materials by providing

four phrasal verbs in their literal and non-literal

varied explanations. For instance, he used the act of

meaning. In others words, students were supposed to

exemplification to explain opaque idioms, and he

present each phrasal verb in two contexts where one

even used activities to explain an idea when needed.

endeavoured

to

explore

formulaic

The

context is biased towards literal meaning, and the

teacher

was

noticeably

stating

other one is biased towards non-literal meaning. The

information directly, and explaining the content

four assigned phrasal verbs were respectively as

explicitly. He also attempted to communicate his

follow:

ideas effectively as he articulated clearly, repeated
some explanations, and used the board to write

Revue des Lettres et Sciences Sociales

371

Vol 18 N° 01 -2021

Formulaic Sequences Difficulties in Affecting Communicative Competence: The Case of Master One EFL Learners in Biskra
Raihana Fourar, Ahmed Chaouki Hoadjli
3.1.2 The Second Classroom Observation

important notes. During the process of teaching, the
teacher was directing his students’ attention towards
the importance of understanding the meaning of

Section
Practices

One:

Teacher’s

Instructional

formulaic sentences, but he did not completely
In each session, it was observed that the

neglect their syntactical forms. For example, he
considered phrasal verbs to be challenging in terms of
their meaning that is typically not obvious for their
first-time readers. In the case of collocations, there
was greater emphasis on their syntactical forms due
to its variety that needs to be considered by students.
By the end of every attended lecture, the teacher
included follow-up activities that were simple and
Based on what has been observed, it can be
claimed that the teacher’s method of teaching was
based on directness and explicitness, so that the
students could be able to keep their focus on the
content explained to them. In his attempt to determine
the attainability of comprehension, he depended on
non-verbal

and development of instructional practices. This
means the developed questions and activities were
varied in terms of the difficulty level as well as the
type (e.g., matching activities, completion tasks and
improvising dialogues). What is important is that the
activities fitted the area of formulaic sequences, and,
by consequence, were suitable for developing

linked to FSs.

the

teacher avoided being monotonous in his selection

type

of

communication

(i.e.,

paralinguistic features). This behaviour may help
students who prefer to keep silent even if they do not
fully understand what they are being taught.
Nonetheless, this did not allow him to ignore verbal
communication, and which requires asking direct
questions such as yes/no questions (e.g., do you need

students’ formulaic competence. Moreover, the
teacher noticeably made an extra emphasis on the
semantic level where he sought to direct his students’
attention towards the necessity of using contextual
clues, in some cases, to extract the non-literal
meaning of some formulaic sequences that cannot be
processed holistically. On the top of this, the students
were not only instructed but also urged to participate
by the teacher who intended to pose integrative
questions, and to give sufficient allotted time for the
answer.

Section Two: Content Knowledge and
Relevance

further explanation?).

It was found that classroom activities were

It appears that the teacher could succeed, to a

designed based on the content being delivered to the

certain extent, in simplifying the complex material

students in the designated area (i.e., formulaic

since he opted for a set of ways to explain effectively,

sequences), and this can be confirmed by what the

such as exemplification, repetition and visualisation

researchers have previously observed and collected as

(i.e., forming a mental image in the mind for an

data using the first observation checklist. This

abstract idea). Additionally, he tried to consolidate his

indicates the relevance and usefulness of the content

students’ understanding through a simple follow-up

knowledge for the reinforcement of students’

activity by the end of each lecture. Most importantly,

communicative competence, notably at the written

the teacher showed a kind of sensibility about

and oral aspects. On another note, the expected

considering both syntax and semantics when teaching

difficulty that was put under lens by both researchers,

FSs. This can be proved by his insistence on the idea

specifically on the semantic level, proved to work as

that no logical connection can be found between the

a hindrance in the way of a successful communication

form and the meaning of many FSs. Overall, the

whether the activity demanded immediate oral

students had the chance to be exposed explicitly to the

responses or written answers from the students’ part.

area of FSs in an academically based context even if

However, the level of difficulty changed according to

it was for a limited period.

the type of meaning held by the sequences. For
instance, the students were able to answer easily and
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correctly when a formulaic sequence held a context-

Table 1 Percentages of Correct and Wrong

independent meaning (i.e., literal meaning).

Section Three: Students’ Involvement in the
Practice of FSs

Answers in the Activity

Non-literal
meaning
Correct Wrong Correct Wrong
answers answers answers answers
62.5%
37.5%
17.5%
82.5%
Literal meaning

Throughout all the sessions, there was not a
clear tendency of students to involve themselves in

Put up
Look
through
Run out
Get into
Total
percentage

the teaching process by asking clarification questions
in any level, be it semantic or syntactic, and this may
imply their full comprehension to the content for the
observers. However, this did not have any reflection
in their answers because they became unable to
communicate their ideas adequately in the different
instructional activities. It is worthy to mention that a

95%

5%

82.5%

17.5%

92.5%

7.5%

67.5%

32.5%

72.5%

27.5%

77.5%

22.5%

80%

20%

60.6%

39.4%

high level of students’ participation was recorded

As can be seen in table 1, the total percentage

when the instructions of in-class activities were about

of correct answers in the case of integrating phrasal

formulaic

semantically

verbs in their literal meaning was higher (80%)

transparent, and not vice versa. With regard to

unlike the percentage of using them in their non-

meeting the teacher’s expectation of appropriate

literal meaning, and which was lower (60.6%).

integration

their

Moreover, what has drawn our attention during the

communicative products, his feedback seemed to be

analysis process is the non-variety of using these

an optimal sign to be taken into account by the

sequences in partnership with students’ ideas and

researchers. For instance, he showed negative

themes. For instance, most of the students tended to

feedback to his students in the case of idioms and

link the phrasal verb “run out” with time (e.g., time

phrasal verbs where he considered their answers as

runs out!), whereas they linked the phrasal verb “look

artificial unlike the case of collocations where he

through” with sheets of papers.

sequences

of

that

formulaic

are

sequences

in

Moreover, the students became incompetent

looked more satisfied through his positive feedback.

3.2 Document Analysis

when it comes to dealing with a sequence that has not
been introduced during lectures, as it is the case with

To pinpoint the sort of encountered difficulty

the phrasal verb “put up”. Regarding the latter, lower

by most students when attempting to integrate

percentages of correct answers (62.5%, 17.5%)

formulaic sequences in their written productions, and

were estimated in both types of meaning in

to evaluate its effect on their communicative

comparison to the percentages of the other phrasal

competence, specifically the writing skill, an analysis

verbs that were higher (see to the table). This means

of their written answers was carried out. The

that the majority of students failed in doing their task

following table transforms qualitative data into

(i.e., providing meaningful written sentences).What

quantitative one in order to ease our task of analysis

is more, some students preferred leaving a blank

and discussion, and to give more reliability to the

space instead of being obliged to handle the semantic

results.

opaqueness of these phrasal verbs, regardless to its
level.

4. Discussion
In this section, the researchers attempt to
present the results that were collected from the prespecified data collection methods. Then, these results
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will be discussed with reference to the aim of this

language. More to the point, this difficulty may work

study.

as an obstacle for students when they intend to
Based on our purpose of undertaking this

integrate formulaic sequences in their communicative

study, and which was examining whether non-literal

products. Therefore, it is possible to note that the

meaning of FSs stands as a challenge for students

teacher foremost goal was apparently enabling his

when communicating their ideas in an oral or written

students to understand the content delivered more

way, in addition to the analysis in section four, a

than promoting their long-term learning progress. As

precise and concise discussion can be presented in the

a justification, the devoted time for the pre-assigned

following lines. First, the teaching method adopted by

area (formulaic sequences) is too limited, and this

the teacher within the area of formulaic sequences

may have a negative impact on the teaching process.

was fully explicit and direct. This means that the

On the top of this, students’ inability to extract

students were fortunate to receive direct instruction,

holistically the meaning of some formulaic sequences

and to be explicitly exposed to the pre-specified area

obstructed

in academic settings though it was over a short period.

competent, specifically on the level of the speaking

In fact, this kind of explicit instruction proved to be

skill. Otherwise stated, dealing with a lower level of

highly relevant for EFL learners in order to gain

semantic transparency can lead to a higher level of

familiarity and ability to use them adequately in their

difficulty for students when transmitting their ideas

both types of meaning (i.e., literal/non-literal).

orally. With respect to the writing skill, students’

Furthermore, the teacher could succeed, to a certain

literal usage of formulaic sequences in their written

degree, in driving students’ attention to the

answers

importance of considering both syntax and semantics

correctness in contrast to the non-literal usage where

when learning and using formulaic sequences, as

students did not succeed to show neither disparity nor

there is no logical connection between the form and

correctness, in most of the cases. Once again, it can

the meaning of these multi-words combinations.

be confirmed that the non-literal meaning/ low level

them

was

from being

characterised

by

communicatively

disparity

and

Not far from this vein, the designed

of semantic transparency of formulaic sequences

instructional practices were characterised by their

stands as an obstacle to an effective communication

diversity, well order and a graduation in the difficulty

of ideas, both at the oral and written levels.

scale, and, most importantly, by their direct relevance

While earlier studies (e.g., Kweon, 2011)

to the area of formulaic sequences. From a

proved that there is a difficulty when processing

pedagogical perspective, this kind of activities such

formulaic sequences whose meaning is less salient,

as acting-out dialogues, matching activities and fill-

the present study confirmed, within the boundary of

in the gaps is a good strategy to make learners more

its methodological framework, that this difficulty did

familiar with using formulaic sequences adequately

not stop at that end. In fact, it indeed exceeded the

in authentic communicative situations. In this way,

processing phase, and led to the inappropriate

students’ level of expectancy towards tackling this

use/integration of formulaic sequences, in addition to

area was probably met. When it comes to the teacher

creating a negative effect on EFL learners’

who developed the activities, he demonstrated a sense

communicative competence.

of awareness about the necessity of casting light on

5. Conclusion and Recommendation

the semantic level of formulaic sequences without
In recent times, communicative competence

ignoring the syntactic one.
On the counter part, there is no absolute
evidence of the teacher’s concern about the difficulty
that can be created by the type of meaning,
particularly the non-literal one, of these chunks of

has reached its hey days since EFL learners and
practitioners in the educational field are gaining more
awareness about its importance in relation to
understanding

and

producing

communicative

messages. Therefore, researchers have been looking
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for solutions that may contribute in its development,

For teachers

one of which is formulaic sequences. The latter

•

proved to play a crucial role in turning learners to

teaching the area of formulaic sequences.

proficient communicators of the target language.
As for the current study, it was concerned with

Teachers should give more attention to

•

Teachers are encouraged to introduce

formulaic sequences to EFL learners in an early stage

problems that hinder the functionality of the

from their learning process. Moreover, this inclusion

suggested solutions in the literature. In precise terms,

demands carefulness from the teachers’ part in order

this study focused on pinpointing the non-literal
meaning/

semantic

opaqueness

of

to avoid being a source of learning difficulties.

formulaic

sequences as a difficulty that can create certain effect
on learners’ communicative competence. That is to

•

their students to practise the use of formulaic
sequences after being explicitly taught.

say, this difficulty was explored and its effect was

For students

evaluated in order to provide a reliable evidence

•

rather than putting an assumption quite blindly.
To conduct this evaluative study, a qualitative
research approach was adopted where two classroom

Teachers are urged to devote more time for

Students are recommended to extend their

practice on formulaic sequences away from the
classroom context.
•

observations and document analysis were employed

Students

should

integrate

formulaic

to collect appropriate and relevant data to the

sequences in their communication, so that they can

research’s purpose. With regard to the findings, it

develop their formulaic competence, in particular,

revealed that even after being explicitly instructed,

and communicative competence, in general.

learners are still obstructed by the non-literal meaning

For researchers

when trying to incorporate formulaic sequences in

•

their communication, namely speaking and writing.
Most importantly, this obstruction reaches their
communicative competence where the latter is
negatively affected.
The results of this study asserted the necessity

Researchers should consider conducting

more studies in the field of formulaic sequences, in
addition to creating practical instructional strategies
that can consolidate teachers’ efforts to overcome the
sort of difficulties discussed earlier in this study.

of developing instructional practices and strategies
that can be suitable for prolonging learners’ ability to
use formulaic sequences more effectively, and,
eventually, affecting positively their communicative
competence. Accordingly, researchers are urged to
come up with solutions to the already presented
difficulty, and which can be relevant in the Algerian
educational context, each researcher from his own
unique perspective.

Pedagogical Implications
Lastly, some pedagogical implications can be
drawn based on the analysis of the obtained data and
in accordance with the aims of this study. They are as
follow:
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Appendices
Appendix 1
Classroom Observation Checklist
Department:
Course:
Section:
Level:
Observer:
Date
Teacher:
Time:
Observation Number: 1 2 3 4
All items marked Not Observed must be explained in Comments
Teacher’s Instructional Delivery of Content
Items
Observed
1-Teacher endeavours to perceive difficulties that obstruct his learners’ comprehension by asking Yes
questions and listening to their verbal responses.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Teacher observes non-verbal behaviours to determine if comprehension is attained or to add Yes
further explanations.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Teacher simplifies complex and difficult materials by providing varied explanations in order to Yes
meet the needs of all his students.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Teacher delivers the content explicitly, and communicates his ideas clearly during the lecture. Yes
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Teacher directs his students’ attention towards the importance of the meaning of different Yes
formulaic sequences.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6- Teacher includes follow-up activities in order to consolidate and monitor students’ overall Yes
understanding of what has been taught.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Overall Comments:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Observer’s signature:
Date:……/………./……………..
Supervisor’s signature:
Date:……/………./……………..
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Appendix 2
Classroom Observation Checklist
Department:
Course:
Section:
Level:
Observer:
Date
Teacher:
Time:
Observation Number: 1 2 3
All items marked Not Observed must be explained in Comments
Section one: Teacher’s Instructional Practices
Items
Observed
1- Teacher develops a variety of questions and activities that imply a graduation in Yes
the difficulty scale as appropriate both for students and the area of formulaic sequences No
(FSs).
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Teacher directs his students’ attention towards the importance of extracting the Yes
implicit meaning of some formulaic sequences (such as idioms) based on contextual clues No
in the developed activities.
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Teacher fosters students’ participation during classroom activities in order to Yes
enable them to communicate effectively.
No
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Section two: Content Knowledge and Relevance
Items

Observed

1- Classroom activities are chosen based on their relevance to the content being Yes
No
taught in the assigned area (FSs).
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- The observed difficulties of learning the content (FSs), especially on the semantic Yes
level, impede learners from being communicatively competent whether in the speaking or No
writing skill
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- The explicit instruction of FSs is relevant and useful for the reinforcement of Yes
No
students’ communicative competence, notably speaking and writing.

Revue des Lettres et Sciences Sociales

378

Vol 18 N° 01 -2021

Formulaic Sequences Difficulties in Affecting Communicative Competence: The Case of Master One EFL Learners in Biskra
Raihana Fourar, Ahmed Chaouki Hoadjli
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Section three: Students’ Involvement
Items

Observed

1- Students tend to ask more questions that have a relation with the Yes
No
content/meaning of formulaic sequences more than their form.
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Students are able to communicate and answer correctly different instructional Yes
No
activities regardless of their difficulty level.
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Students tend to participate more frequently in classroom activities in relation to Yes
No
FSs that are semantically transparent.
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Students meet teacher’s objectives by integrating some formulaic sequences to Yes
No
communicate their ideas.
Comment:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Observer’s signature:
Supervisor’s signature:
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Is It Time for an International Court of Conflicts: An Eye on Law of the Sea Disputes?
Date de réception : 2018-01-11
Date d’acceptation : 2021-01-06
Katya Guermache, université Mohammed Lamine Debaghine, Sétif 2, guermachekatia@yahoo.fr
Résumé
Le système judiciaire international a connu depuis une vingtaine d’années une multiplication des
juridictions internationales, spécialement en Droit de la mer, sujet de notre étude. Le Droit de la mer a vu naitre
un Tribunal international du Droit de la mer et des Tribunaux d’arbitrage (général et spécial), sans pour autant
éliminer les juridictions internationales traditionnelles telles que la Cour internationale de justice et la Cour
permanente d’arbitrage. La multiplication des juridictions internationales en Droit de la mer est due à diverses
raisons, en l’occurrence la volonté des États, la nature des différends liés au Droit de la mer et la diversité de ses
sources, spécialement les sources conventionnelles. Cette multiplication offre, d’un côté, un choix immense de
moyens de résolution des différends et pose, d’un autre côté un problème de conflit de compétence et de
jugements contradictoires, problème auquel le Droit international en général et le Droit de la mer, plus
spécialement, doivent faire face et d’où se pose la question de la nécessité d’une Cour internationale des conflits.

Mots clés : Juridictions internationales, Droit de la mer ; Conflit de compétence, Jugements
contradictoires.

Abstract
The international legal system has known, for about twenty years, a multiplication of the international
jurisdictions, especially in the Law of the sea that is the subject of our study. The Law of the sea witnessed a
birth of an International tribunal for that end, in addition to Arbitral Tribunals (general and special arbitration),
without eliminating the traditional international jurisdictions such as the International Court of Justice and the
Permanent Court of Arbitration. The multiplication of the international jurisdictions in the Law of the sea is due
to varied reasons, such as the will of the countries, the nature of disputes related to the Law of the sea and the
diversity of its sources, especially the conventional sources. This multiplication offers not only an immense
choice of means of resolution, but, also, poses a problem of conflict of competence and contradictory judgments,
a problem that International Law, in general, and the Law of the sea, in particular, must face. The question of the
need for an International Court of the Conflicts arises then.

Keyswords: International jurisdictions, Law of the sea; Conflict of competence, Contradictory judgments.

الملخص
 مجال قانون البحار؛ موضوع:عرف التنظيم القضائي الدولي منذ حوالي عشرين سنة تعددا في المحاكم الدولية خاصة في
 إلى جانب،)الخاص/ ومحاكم التحكيم (العام و، إذ شهد القانون الدولي للبحار؛ ميالد المحكمة الدولية لقانون البحار،دراستنا
 إن تعدد المحاكم الدولية في مجال قانون البحار ناتج عن. والمحكمة الدائمة للتحكيم،المحاكم التقليدية كمحكمة العدل الدولية
 وإن هذا،االتفاقية منها-خاصة- طبيعة منازعات قانون البحار وتعدد مصادره، رغبة الدول في إنشاء محاكم جديدة:اسباب عدة منها
 وتناقض،يطرح مسالة تنازع االختصاص-من جانب ثان- يمنح خيارا واسعا لوسائل التسوية إال انه-وإن كان من جهة- التعدد
 ومن ثم،مواجهتها-خصوصا- والقانون الدولي للبحار، وهي ظاهرة يتعين على القانون الدولي عموما،االحكام بين هذه المحاكم
.تطرح مسالة مدى الحاجة لمحكمة تنازع دولية
. المحاكم الدولية؛ قانون البحار؛ تنازع االختصاص؛ تناقض االحكام:الكلمات المفاتيح
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Introduction

multiplication des juridictions internationales sur le

Depuis 1994, date de l’entrée en vigueur de

Droit de la mer, serait-il plus adéquat de créer une

la convention des Nations Unies sur le Droit de la

Cour internationale des conflits ?
Pour répondre à cette problématique, nous

mer de 1982, de nouvelles juridictions ayant
compétence en matière de résolution des différends
liés au Droit de la mer ont été instaurées, on a vu
naitre le Tribunal international du Droit de la mer et

allons procéder à exposer deux causes principales de
la multiplication des juridictions internationales : la
volonté des Etats et la nature des différends liés au

les Tribunaux internationaux d’arbitrage général et

Droit de la mer. Puis étudier les deux effets néfastes

spécial, à côté des anciennes juridictions, tel que la

de cette multiplication : le conflit de compétence et

Cour internationale de justice et la Cour permanente

des affaires en cause, pour exposer à la fin de notre

d’arbitrage.
Ces nouvelles juridictions ont compétence en
matière

le risque de jugements contradictoires, à la lumière

de

résolution

des

différends

liés

à

l’interprétation et à l’application de la convention

étude, pourquoi opter pour une Cour internationale
des conflits. De ce fait notre plan d’étude est le
suivant :

1/Causes de la multiplication des juridictions

des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM),
ainsi que tout différend lié à l’interprétation ou
l’application

de

tout

accord

international

internationales :

1.1/La volonté des Etats.
1.2/La nature des différends liés au Droit de

se

rapportant aux buts de la convention soumis
conformément à cet accord (article 288 de la

la mer.

2/Impacts négatifs de la multiplication :
2.1/Le conflit de compétence.
2.2/Le risque de jugements contradictoires.
3/La nécessité d’une Cour internationales des

CNUDM). Mais vu que la convention des Nations
Unies sur le Droit de la mer n’est pas l’unique
source du Droit international de la mer, autres
forums de règlement peuvent être choisis en dehors
du système instauré par la convention, un droit

conflits :

3.1/Nécessité

affirmé expressément aux articles 279,280 de la

3.2/Nécessité

Ce vague choix de forums de règlement des
différends offre, d’un côté, un choix immense de

1/Causes

le

règlement

pacifique

des

favorisé, depuis 1999, l’apparition du phénomène de
de

internationales

compétence
et

controverse

due

à

une

controverse

le

entre

risque

de

juridictions
jugements

de

la

multiplication

des

juridictions internationales :

différends, mais ce multiple choix, d’un autre côté, a
conflit

une

doctrinale.

moyens de résolution des conflits internationaux
ainsi

à

juridictionnelle.

convention elle-même.

favorisant

due

L’apparition

de

nouvelles

juridictions

internationales en Droit de la mer est due à deux
causes principales ; La volonté des Etats et la nature
des différends liés au Droit de la mer :

contradictoires. Problèmes soulevés et illustrés dans
quatre affaires, sujets de controverse juridictionnelle

1.1/La volonté des Etats

et doctrinale, dont le résultat était le règlement de

L’idée de la création de nouvelles juridictions

différends juridiques en dehors des institutions

en Droit de la mer est apparue lors de la quatrième

instaurées pour dire le Droit.

session de la Conférence des Nations Unies sur le

L’apparition

d’autres

affaires

soulevant

Droit de la mer, à un moment où plusieurs Etats

même problèmes est imminente, d’où la nécessité de

venaient d’avoir leurs indépendances refusant de se

chercher une solution efficace et définitive. Afin

soumettre à un Droit auquel ils n’avaient pas

d’atteindre ce but la problématique de notre étude

participé et à des juridictions où ils étaient mal

est conçue comme suit : vu les effets de la

représentés.
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Les points de vue se divisèrent en trois

compétence à résoudre les différends réservés à

tendances au sujet de la création du nouveau

l’arbitrage spécial, et si le tribunal d’arbitrage

Tribunal du Droit de la mer :

spécial aurait une compétence exclusive en matière

A) -Le premier groupe refusa la création d’un

des différends liés à l’application de la convention

nouveau tribunal, et voyait que la création d’une

sans autant pouvoir régler les différends liés à son

chambre spéciale au sein de la Cour internationale

interprétation.

de justice était suffisante, cette solution éviterait le
risque de jugements contradictoires.

A la neuvième session de la conférence, et
par consensus, il a été admis de créer le Tribunal

B)-Le deuxième groupe était en faveur de la

international du Droit de la mer et l’arbitrage spécial

création d’un Tribunal spécialisé en Droit de la mer,

comme moyens de règlement des différends liés à

en préservant la Cour internationale de justice

l’interprétation et l’application de la convention2.

comme forum, vu que cette dernière n’est accessible
que par les Etats, tandis que la nouvelle convention

1.2/La nature des différends liés au Droit
de la mer

du Droit de la mer permet aux particuliers et aux

Un bref coup d’œil sur la convention des

entreprises de se livrer à des activités dans la zone,
des

différends

pourraient

survenir

entre

ces

particuliers et l’autorité, d’où la nécessité d’un
nouveau tribunal permettant à ces entités de faire

Nations Unies sur le Droit de la mer, nous permet de
constater

l’immense

étendu

de

son

champ

d’application ; Elle concerne les différends liés à la
délimitation des frontières maritimes, la pêche, la

valoir leurs droits.
Les pays en voie de développement
avancèrent, pour argumenter leurs points de vue
favorisant la création de ce nouveau tribunal, que le
mode de désignation des juges au sein de la Cour
internationale de justice ne garantit pas leurs
intérêts, d’où la nécessité d’un nouveau tribunal qui
prendrait en considération ce point.
Ce groupe ajouta que la Cour internationale

préservation des ressources maritimes, la protection
de

l’environnement

marin,

le

transfert

de

technologie, l’exploitation et l’exploration de la
zone, la recherche scientifique marine, ect. Ces
différends sont aussi sujet d’autres champs du Droit
international tel que le Droit international de
l’environnement

et

le

Droit

international

du

développement, et à chaque filière de Droit ses

compétence

sources -spécialement ses sources conventionnelles-

obligatoire au sens propre du mot, d’où la nécessité

qui exigent des modes de règlement des différends

d’un nouveau tribunal ayant compétence obligatoire

spécifiques.

de

justice

est

dépourvue

d’une

Pour illustrer ceci prenant l’exemple d’un

dans des domaines spécifiques.
C)-Le troisième groupe était en faveur de la
création de deux nouveaux tribunaux en Droit de la
mer, l’un ayant compétence en matières énoncées à
la première partie du projet de la nouvelle
convention sur le Droit de la mer, et le deuxième
spécialisé en différends liés au fonds marins1.
Quant à l’arbitrage spécial, nommé lors de la
quatrième session « procédures ad hoc », les
délégations des pays arabes et pays en voie de
développement le refusèrent, tandis que quelques
délégations des pays développés qui acceptèrent
l’idée d’un arbitrage spécial se posèrent la question
de

savoir

si les autres juridictions

auraient

différend entre deux Etats parties à la fois à la
convention des Nations Unies sur le Droit de la mer
et la convention sur la diversité biologique, portant
sur la recherche scientifique marine : Le fait de
mener un projet de recherche scientifique marine en
abusant des ressources génétiques constitue à la fois
une violation des articles 240/d, 263/3 de la
convention des Nations Unies sur le Droit de la mer,
et les articles 03 et 06 de la convention sur la
diversité biologique. Les parties en litige, et en
l’absence de tout accord sur le moyen de règlement
de ce conflit, sont supposés avoir accepté l’arbitrage
conformément à l’annexe 07 de la convention des
Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM) - en
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application de l’article 287/3- comme ils sont

deux tribunaux en conflit, ils sont réglés aussi au

supposés avoir accepté la conciliation en application

moyen

de l’article 27/4 de la convention sur la diversité

de

l'exception

d'incompétence,

de litispendance ou de connexité.

3

biologique, d’où nous constatons qu’un même litige

Sur le plan du Droit international, cette

peut résulter de plusieurs sources et être objet de

différentiation n’est pas autant discutée, vu que

plusieurs juridictions.

l’ordre juridictionnel international est organisé d’une

2/Impacts négatifs de la multiplication des

façon horizontale (non hiérarchique), avec une
tendance à employés des termes plus vagues tels

juridictions internationales

que « concurrence
Si

la

multiplication

des

juridictions

internationales à des effets positifs en offrant un
choix immense de moyens de règlement des
différends tout en permettant à d’autres entités que
les Etats de pouvoir régler leurs différends devant
des juridictions permanentes, cette multiplication a

international en général, ces impacts ont été soulevés
dans quatre affaires, deux d’entre elles reflètent le

juridictions »

(competing

jurisdictions or jurisdictional competition), termes
employés par exemple par les professeurs (Igor V.
Karaman) et (Yuval Shany) pour désigner toute
concurrence entre juridictions pouvant mener à un
conflit

de

compétence

ou

à

des

jugements

4

contradictoires .

des impacts négatifs, pouvant menacer le Droit
international de la mer et l’unité du Droit

de

Dans cette étude, nous nous abstenant à
utiliser le terme « conflit de compétence » pour
désigner l’état ou deux ou plusieurs juridictions ont
compétence à régler le même différend. Cas illustré

conflit de compétence, tandis que les deux autres

en Droit de la mer, après cinq ans de l’entrée en

illustrent un risque de contradiction de jugements :

vigueur de la (CNUDM), à l’occasion de l’affaire du

2.1/Le conflit de compétence

thon à nageoire bleue et une année après dans

Dans le Droit interne, spécialement le Droit

l’affaire de l’usine Mox.

2.1.1/Affaire du thon à nageoire bleue

Français, une distinction est faite entre « conflit de
juridiction» et « conflit de compétence », les conflits
de compétence correspondent à une conception
différente du partage des compétences résultant du
principe

de

séparation

judiciaire et administrative.

Il

des
se

autorités
rattache

à

l'existence de deux ordres de juridiction statuant
chacun de manière souveraine et pouvant dès lors
s'opposer sur des points de leur compétence. En ce
sens, il ne faut pas confondre les conflits de
compétence(ou d'attribution) avec les conflits de
juridiction ; Les conflits d'attribution sont réglés par
un juge spécial

et

suivant

des

hypothèses

déterminées, tandis que les conflits de juridiction

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Japon, sont trois Etats parties à la (CNUDM),
intéressés à la pêche du thon à nageoire bleue(TNB).
Dans le but de la conservation et la gestion de cette
espèce, une convention a été conclu en 1993 dont
les trois Etats font partie : La convention pour la
conservation du thon à nageoire bleue (CCSBT), en
application de cette convention, une commission a
été établie en 1994 afin de déterminer le total
admissible des captures (TAC), et il a été admis que
toutes les décisions de la commission doivent être
prises à l'unanimité des parties (article 7 de la
convention).

naissent de la répartition de compétences d'un seul et
même ordre de juridiction, et non de l'existence de
deux ordres de juridiction(conflit de compétence).
Les conflits de juridiction ne posent pas de problème
très compliqué, ils étaient réglés suivant une
procédure spéciale, appelée Règlement de juges, par
le tribunal immédiatement supérieur et commun aux
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parties depuis 1985. Les trois États ne se mirent pas

cause et même objet peut être l’objet de systèmes de

d'accord sur les captures et les modalités concrètes

règlement des différends totalement différents

de sa mise en œuvre. En raison de ces différences, la

(conflit de compétence).

Commission ne parvint pas à arrêter les décisions

2.1.2/Affaire de l’Usine Mox :

pour déterminer le TAC des captures et les quotas

Cette affaire opposa l’Irlande et le Royaume-

nationaux, ainsi que les décisions de mise en œuvre
de la pêche expérimentale pour les années 1996 à

1998. Les parties ont dès lors simplement maintenu
le TAC et les quotas nationaux décidés en 1995. En
réponse à ce mauvais fonctionnement de la
Commission,

le

gouvernement

japonais

a

unilatéralement décidé une mise en œuvre de la
pêche expérimentale pour une période pilote courant
du 10 juillet au 31 août 1998, puis pour une
nouvelle période de trois ans à compter de 1999, en
prévoyant une hausse des captures annuelles.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'y
opposèrent et proposèrent la tenue de consultations
ainsi que les négociations prévues à l'article 16/1 de
la convention de 1993, mais sans issu. Le Japon
proposa la résolution du différend par médiation,
puis par arbitrage en application de la convention de

1993(CCSBT), l'Australie et la Nouvelle-Zélande
répliquèrent que le japon a violé les obligations
découlant de la convention des Nations Unies sur le
Droit de la mer et la convention de 1993, de ce fait
les deux Etats décidèrent que l’obligation d’échange
de vue prévue à l’article 283 de la (CNUDM) a été
épuisé et que les deux Etats aller entamé une
procédure d’arbitrage en application de la partie 15
de la convention.5
Il apparait dans cette affaire, que le litige en
question est régit par deux conventions, instaurant
un système de règlement des différends totalement
différent, il ya une opposition entre les disposition
de l’article 16 de la convention (CCSBT) et l’article

287 de la convention (CNUDM) ; L’article 16
renvoie à la compétence de la Cour internationale de
justice ou à un Tribunal d’arbitrage à condition que
le renvoi soit par décision unanime des parties au

Uni au sujet du complexe de Sellafield (source de
tensions entre les deux pays depuis plusieurs
années), le complexe est situé au Nord-Ouest de
l’Angleterre sur les rivages de la mer d’Irlande et à

135 kilomètres des côtes irlandaises. En 1990 les
installations

destinées

au

retraitement

des

combustibles nucléaires usés ont été complétées par
la construction d’une usine de production de
combustible pour réacteurs nucléaires associant de
l’oxyde de plutonium et de l’oxyde d’uranium,
mélange appelé MOX, d’où le surnom de cette
affaire.
Le 3 octobre 2001, le Royaume-Uni annonça
la mise en service imminente de l’usine MOX, fixée
au

20 décembre 2001, cette annonce

fut

immédiatement accueillie par des protestations de
l’Irlande contre ce qu’elle considère comme une
violation

des

obligations

qui

s’imposent

au

Royaume-Uni en vertu de la convention des Nations
Unies sur le Droit de la mer de 1982. L’Irlande
estima que le fonctionnement de l’usine conduirait à
une augmentation de la pollution radiologique de
l’environnement marin et à des conséquences
dramatiques, tel que les risques de pollution liés à
l’augmentation induite par le développement des
activités de l’usine et des transports maritimes de
matières nucléaires à destination ou au départ du
complexe de Sellafield.
Le 25/10/2001, le gouvernement Irlandais
saisit un Tribunal arbitral en application de l’article

287-5 qui prévoit que le différend sera soumis à un
Tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII
lorsque Les choix des deux Etats ne coïncidant pas.
Une autre instance a été introduite, auparavant le

différend, tandis que l’article 287 renvoie à un

15/06/2001, devant un autre Tribunal arbitral en

Tribunal d’arbitrage constitué conformément à

application de la convention pour la protection du

l’annexe 07 de la (CNUDM), d’où il apparait qu’un
même litige, entre les même parties, ayant même
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l’application de l’article 9 de la Convention OSPAR
concernant l’accès à l’information.
Le

Royaume-Uni

6

Le 20 décembre 2000, à la demande du Chili
et de la Communauté Européenne, le Tribunal

souleva

devant

le

international du Droit de la mer a constitué une

Tribunal arbitral constitué en application de la

chambre spéciale pour connaître du différend

(CNUDM) l’incompétence du tribunal vu que la

concernant la conservation et l’exploitation durable

plupart des préjudices de l’Irlande soulevaient du

des stocks d’Espadon dans l’océan Pacifique Sud-

Droit Européen, et que la convention des Nations

Est (ordonnance du 20 décembre 2000).

Unies sur le Droit de la mer est un Droit mixte, dont

La chambre spéciale était appelée à statuer,

la Cour de justice des Communautés Européennes a

entre autres, sur le point de savoir si la Communauté

7

Européenne s’est conformée aux obligations qui lui

une compétence exclusive .
A la différence de la précédente affaire,
cette affaire illustre le cas de conflit de compétence
entre une juridiction universelle et une juridiction

Unies sur le Droit de la mer d’assurer la
conservation de l’Espadon dans les activités de
pêche entreprises dans la haute mer adjacente à la

régionale (CJCE).

2.2/Le risque de jugements contradictoires
Ce risque a été soulevé dans deux affaires,
impliquant

incombent au regard de la Convention des Nations

une

organisation

internationale

zone économique exclusive du Chili, par les navires
battant pavillon de l’un quelconque des Etats
membres de la Communauté, sur le point de savoir
si le décret du Chili -censé appliquer en haute mer

Union

des mesures de conservation de l’Espadon- constitue

Européenne) et entre deux juridictions, dont l’une

une violation de la Convention des Nations Unies

est soumise au Droit international public :

sur le Droit de la mer; et sur le point de savoir si

(Communautés

Européennes,

actuel

2.2.1/Affaire concernant la conservation

l’«Accord de Galapagos», conclu au courant de l’an

et l’exploitation durable des stocks d’Espadon
dans l’océan Pacifique Sud-Est

2000, avait été négocié conformément aux

Le

19 avril 2000, les Communautés

Européennes

ont

l’organisation

demandé,

internationale

au
du

niveau

de

commerce

l’ouverture de consultations avec le Chili concernant
son interdiction de débarquer des Espadons dans les
ports Chiliens, mesure instaurée en vertu de l’article

165 de la Loi générale du Chili sur la pêche et
l’aquaculture (Ley General de Pesca y Acuicultura).
Les

Communautés

Européennes

(CE)

affirmaient que leurs navires de pêche naviguant

dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le Droit de la mer9.
Il est clair dans cette affaire que le
problème posé ne concerne pas un conflit de
compétence entre juridictions, vu que l’objet du
différend soulevé devant les deux systèmes de
règlement des différends n’est pas similaire, mais il
ya un risque de jugements contradictoires, vu que les
dispositions de la GATT favorise la liberté de
transport et transit, tandis que les dispositions de la
CNUDM favorisent la préservation des ressources
marines.

dans le Pacifique Sud-Est n’étaient pas autorisés,

2.2.2/ L'affaire Atlanto-Scandian Herring

d’après la loi Chilienne, à débarquer des Espadons
pour

Les îles Féroé sont un territoire autonome

l’entreposage à terre ou pour le transbordement sur

du Royaume du Danemark, elles ne relèvent pas du

d’autres navires. Les CE estimaient que le Chili

champ territorial de l'Union Européenne.

dans

les

ports

Chiliens,

que

ce

soit

empêchait ainsi le transport en transit des Espadons

Le stock de hareng atlanto-scandinave est

dans ses ports. Elles alléguaient que les mesures

réparti entre les zones exclusives respectives de cinq

susmentionnées étaient incompatibles avec le GATT

États côtiers, à savoir les îles Féroé, l'Islande, la

de 1994, et en particulier les articles V et XI de cet

Norvège, la Fédération de Russie et dans une

accord8.

certaine mesure l'Union européenne. Afin d’une
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Harengus),

îles Féroé et les quatre autres États côtiers mènent

Mémorandum d'accord sur les règles et procédures

des négociations en vue de convenir d'une clé de

régissant

répartition du total admissible de capture ("TAC")

("Mémorandum d'accord") et à l'article XXIII:1 de

recommandée sur avis du Conseil international pour

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le

l'exploration de la mer ("CIEM"), et définie sur la

commerce de 1994 ("GATT de 1994"). La

base d'un taux de mortalité par pêche établi selon un

demande des îles Féroé a été distribuée le 7

plan de gestion à long terme convenu entre les cinq

novembre 2013 dans le document portant la cote

États côtiers.

WT/DS469/1, G/L/1058. Des consultations ont eu

Les cinq États côtiers n'ont pas pu convenir

conformément
le

à

règlement

l'article

4

gestion appropriée de ce stock, chaque année, les

des

du

différends

lieu le 12 décembre 2013 en vue de parvenir à une

d'une clé de répartition pour le TAC correspondant

solution

mutuellement

satisfaisante,

mais

au hareng atlanto-scandinave pour 2013, de ce fait,

malheureusement elles n’ont pas permis de régler le

le 26 mars 2013 les îles Féroé ont fixé à

105 230

différend. De ce fait le Royaume du Danemark pour

tonnes la limite de capture pour ce stock sur la base

le compte des îles Féroé a demandé que l'Organe de

des preuves scientifiques disponibles. En réponse à

règlement des différends (ORD) établisse un groupe

cette décision, l'Union européenne (UE) a adopté des

spécial pour examiner cette question (conformément

mesures économiques coercitives à l'encontre des

à l'article 6 du Mémorandum d'accord et à l'article

îles Féroé ; Elle a interdit l'introduction sur son

XXIII du GATT de 1994). L'ORD, à sa réunion du

territoire de certains produits du hareng atlanto-

22 janvier 2014, a reporté l'établissement d'un

scandinave et du maquereau de l'Atlantique Nord-

groupe spécial11.

Est (Scomber scombrus) capturés sous le contrôle

Cette affaire est semblable à la précédente,

des îles Féroé; et elle a banni des ports de l'UE les

elle concerne un litige réunissant les même parties,

navires battant pavillon des îles Féroé pêchant le

mais dont l’objet est différent, le différend soulevé

hareng atlanto-scandinave ou le maquereau, et les

devant le Tribunal arbitral concerne l’interprétation

navires transportant les poissons ou les produits de

et l’application de la CNUDM, tandis que celui

la pêche issus de hareng atlanto-scandinave ou de

soulevé

maquereau capturés soit par les navires battant

l’application et l’interprétation de l'Accord général

pavillon des îles Féroé, soit par d'autres navires

sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

autorisés par ce pays battant pavillon d'un pays tiers.

d’où un risque de jugements contradictoires était

Vu

cette

situation,

le

Royaume

du

d’arbitrage et un mémoire en demande, invoquant
les Articles 287 et 288(1) de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la mer, en notant que

10

de

l’OMC,

concerne

3/La nécessité d’une Cour Internationale
des conflits

3.1/Nécessité due à une controverse
juridictionnelle

le différend porte sur l’interprétation et l’application
de l’Article 63(1) de la Convention concernant le

l’ORD

prévisible.

Danemark au nom des îles Féroé a adressé le 16
août 2013 à l’Union européenne une Notification

devant

Dans les quatre affaires précédentes, une
concurrence

de

compétence

entre

juridictions

menant à un conflit de compétence ou à un risque de

stock partagé de hareng atlanto-scandien .
En date du 4 novembre 2013, le Royaume

jugements contradictoires s’est manifestée, avec une

du Danemark pour le compte des îles Féroé a

position

demandé aussi l'ouverture de consultations avec

internationales, posant par fois une interprétation

l'Union européenne au sujet du recours par l'Union

conflictuelle des dispositions de la CNUDM et un

Européenne à des mesures économiques coercitives

sursis à statuer (selon la volonté des parties) pendant

visant

presque 10 ans, ce qui menace spécialement la

le

hareng

atlanto

scandinave

(Clupea

non

unanime

des

juridictions

crédibilité et l’efficacité du système obligatoire de
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règlement des différends instauré par la CNUDM,

énoncées aux articles 30 et 31 de la convention de

ainsi que le Droit international lui-même.

Vienne de 1969 sur le Droit des traités.

Dans l’affaire du thon à nageoire bleue, le

Malgré ces critiques, la sentence arbitrale

Tribunal arbitral s’est déclaré incompétent, en

rendue dans cette affaire, permet de conclure, que

concluant que l’article 16 de la CCSBT fait partie

lorsqu’un conflit de compétence surgit entre

des moyens de résolution des différends stipulés à

juridictions

l’article 281 ; et de ce fait les dispositions de la

système (convention cadre-convention type), la

internationales

issues

d’un

même

solution est l’application des articles 281 ou 282,

12

partie 15 ne peuvent être appliqué .
Cette position fut critiquée pour mauvaise

selon la situation, et à condition que le moyen de

interprétation et application de la CNUDM et des

règlement du différend énoncé dans la convention

règles d’interprétations conçues dans la convention

type soit bien précisé.

de Vienne de 1969 sur le Droit des traités, pour les

Quant à la position du Tribunal arbitral dans
l’affaire de l’Usine Mox, ce dernier a choisi par

raisons suivantes :
A- Le tribunal arbitral a affirmé que le

ordonnance datée du 24/06/2003, de suspendre les

différend concerne à la fois l’interprétation et

procédures en attendant la décision de la Cour de

l’application des deux conventions (CNUDM et

justice des Communautés Européennes15, cette

CCSBT), que l’article 16 de la convention CCBT

dernière a rendu un arrêt le 30/05/2006 déclarant la

prévoyait des moyens de règlement obligatoires, et

responsabilité de l’Irlande pour violation du Droit

qu’en application de l’article 281 de la CNUDM il

communautaire16. De ce fait l’Irlande a retiré sa

doit se déclarer incompétent à statuer dans cette

requête et le Tribunal en date du 06/06/2008 a

affaire. Cette logique de raisonnement du tribunal a

rendu une ordonnance en décidant de consigner le

été jugée comme mauvaise interprétation de la

retrait par l'Irlande de la demande formulée par lui

CNUDM, car l’article qui régit les moyens de

contre le Royaume-Uni dans l'affaire de l'usine

résolution obligatoires hors CNUDM est l’article

MOX, et que ces procédures sont terminées17.

282 et non pas l’article 281, et qu’en plus, cette

L’approche du Tribunal a été félicité, mais

interprétation s’oppose à l’interprétation adoptée par

avec un peu de remord vis-à-vis de l’attitude adoptée

le Tribunal international du Droit de la mer dans la

par

même affaire en tant que juge des mesures

Européennes,

13

conservatoires .

la

Cour

de
car

justice
selon

des
le

Communautés

professeur

(Nico

Schrijver) le différend ne relève pas en sa totalité

B- Cette mauvaise interprétation mène à une

que de la compétence de la Cour, et celle–ci selon le

mauvaise application de la CNUDM ; Car l’article

professeur (N. Lavranos) pouvait par mesure de

16 de la CCSBT conditionne le recours aux moyens

complaisance céder la compétence au Tribunal

obligatoires (arbitrage et CIJ) à un accord commun

arbitral dans les points ou elle n’avait pas

de toutes les parties au litige (unanimité des parties),

compétence exclusive18.

clause non consommée dans cette affaire, d’où

Dans cette affaire, si le Tribunal arbitral est

l’article 282 ne peut être un obstacle pour évoquer la

parvenu par application de la (Lis pendens) à éviter

14

section 2 de la partie 15 de la CNUDM .

un conflit de compétence, et que cette méthode

C- Le Tribunal arbitral a été aussi critiqué

pourrait être acceptable en Droit international

vu qu’il a interprété la CNUDM à la lumière de la

comme solution au risques de conflit de compétence

CCSBT, en déclarant que suivant l’article 16 de la

et jugements contradictoires - à condition du respect

CCSBT et le comportement ultérieur des États, il

des juridictions en conflit de leurs champ de

s’avère que les trois Etats n’ont tendance à accepter

compétence- il est à noter que ce différend a été

qu’a

réglé loin du siège des cours et tribunaux, d’où la

les

moyens

de

règlements

obligatoires

l’unanimité, une interprétation contraire aux règles
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En

ce

qui

concerne

l’affaire

de

la

Dans le même contexte, le juge (Stephen M.

conservation et l’exploitation durable des stocks

Schwebel)

d’Espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est, et

Tribunaux la faculté de demander des avis

l’affaire de l’Atlanto-Scandian Herring, le Tribunal

consultatifs de la Cour internationale de justice, par

international du Droit de la mer et le Tribunal

l’intermédiaire

arbitral, ont prorogé les délais pour une période de

l’Assemblée Générale des Nations Unies.

proposa

du

d’attribuer

Conseil

de

aux

Cours

Sécurité

et

ou

09 ans dans la première affaire et pour 01 an dans la

Ces deux propositions furent critiquées, vu

deuxième, et n’ont pu exprimer leurs positions

que le Statut actuel de la Cour n’ouvre ses portes

comme l’a très bien illustré l’ancien président du

qu’aux Etats, et que la mise en marche de ces

Tribunal international du Droit de la mer, le juge

propositions exige la modification de son Statut,

(L.Dolliver M.Nelsen) en déclarant: «L’Affaire des

chose pas évidente à l’état actuel du Droit

stocks d’Espadon a soulevé un point intéressant dans

international20.

la mesure où, lorsque le Tribunal a été saisi de

Quant au professeur (Igor V. Karaman), il a

l’affaire, un différend portant sur des faits analogues

essayé

avait déjà été soumis à l’Organe de règlement des

concurrence en trois catégories :

différends

de

l’OMC

par

la

de

schématiser

le

phénomène

de

la

Communauté

A-Concurrence au sein d’un même système :

européenne, ce qui donnait à penser que deux

C’est le cas des conflits et concurrences entre les

procédures de règlement des différends risquaient

conventions cadres et les accords concernant leurs

d’être menées parallèlement. S’agissant de l’Affaire
des stocks d’Espadon, un commentateur avait posé
la question suivante : le Droit international repose-til sur une doctrine de lis pendens ou de forum non
conveniens? Le phénomène de la multiplication des
instances internationales a mis l’accent sur cette
question. Du fait qu’il n’a pas été donné suite à cette
procédure aussi bien devant la chambre spéciale du
Tribunal que devant l’Organe de règlement des
différends de l’OMC, le Tribunal n’a pas été en
mesure de se prononcer sur cette question »19.
Il s’avère donc, suite aux positions des
tribunaux susmentionnées l’absence d’une solution
juridictionnelle définitive au risque de conflit de

applications et interprétations, ce cas peut être résolu
au sein du Droit de la mer, en appliquant les articles

281 et 282 de la Convention des Nations Unies sur
le Droit de la mer.

B-Concurrence entre des systèmes
différents : C’est le cas où le différend est sujet de
deux ou plusieurs systèmes de règlement des
différends, dont chaque système a la compétence de
résoudre une partie de ce différend, tel que l’affaire
de la conservation et l’exploitation durable des
stocks d’Espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est.
Dans ce cas chaque juridiction devrait respecter son
champ de compétence, mais cela n’exclurait pas le
risque de jugements contradictoires, qui ne peut être

compétence et de jugements contradictoires, ce qui

résolu, ni par les articles 281, 282, ni par

nous mène à étudier la question via la position

l’application de la (Lis pendens).

doctrinale.

3.2/Nécessité due à une controverse
doctrinale

C-Concurrence entre système Hybride :
C’est l’état où un différend est sujet de plusieurs
juridictions, dont quelques-unes ont compétence

Du côté de la doctrine, des propositions de

pour résoudre la même partie du différend, alors que

solutions ont été émises, tels que la proposition du

les autres parties sont fragmentées sur d’autres

juge (Gilbert Guillaume) de faire de la Cour

juridictions dont chacune a compétence à connaitre

internationale de justice une cour suprême, Cour

un fragment de ces parties restantes, tel était le cas

d’appel et de cassation des jugements émis par

dans l’affaire de l’Usine Mox. Le professeur (Igor

d’autres Cours et Tribunaux, en précisant que cela

.V. Karaman) salua la position du Tribunal arbitral,

nécessiterait une grande volonté politique des Etats.

comme étant une solution (sage et proactive), et
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déclara que dans ces cas les parties au différend

De ce fait, et vu que le risque de conflit de

devraient consulter auparavant la juridiction ayant

compétence et de jugements contradictoires est

compétence pour préciser son champ de compétence

toujours aussi persistant, et que les solutions

21

exclusive .

apportées par la jurisprudence et la doctrine restent

Quant au professeur (Yuval Shany), il

insuffisantes, vu l’état actuel du Droit international

considère qu’en l’absence de coordination et

qui a tendance de plus en plus à se fragmenter et

d’harmonisation entre les Cours et Tribunaux

pourquoi pas voir

internationaux, on ne peut parler d’un réel système

la

création de

nouvelles

juridictions spécialisées (ex :l’appel a une Cour

judiciaire, d’un ordre institutionnel organisé et

internationale de l’environnement), nous optons

structuré, d’où la crainte de décisions inconsistantes

pour la proposition du professeur (Yuval Shany)

et l’incitation des Etats à engager - de façon abusivede multiples procédures sans aboutir à un jugement
final. De ce fait il propose une réforme structurelle
radicale vers la redéfinition de la compétence
juridictionnelle

des

Cours

et

Tribunaux

internationaux, à la création d'une Cour d'appel
universelle investie de la juridiction obligatoire, en
ajoutant que de telles possibilités sont peut-être trop
radicales

et

nécessiteraient

des

changements

extrêmes dans le présent état du Droit international,
donc il suggère une structure plus raisonnable : La
réforme pourrait inclure l'augmentation du rôle de la

concernant la création d’une Cour internationale
Universelle, mais pas comme Cour d’appel, car cela
touchera la crédibilité des juridictions internationales
existantes, la Cour sera une cour internationale des
Conflits, composée de cinq juges, juges compétents
en Droit international, ces juges seront désignés par
les parties au différend -à l’occasion de chaque
différend

positions

jurisprudentielles

et

des Nations Unies sur le Droit de la mer, font face
aux problèmes de conflit de compétence et risque de
jugements contradictoires, leurs applications sont
(relation entre CNUDM et les accords relatifs à son
son

interprétation),

de

une liste de juges détenue par le secrétaire général
des Nations Unies, et dont chaque Etat membre de
l’ONU désignera deux juges.

internationales, individus et sociétés internationales.
de soulever le risque de conflit de compétence et de
jugements contradictoires soit donné aux parties
litigieuses

leurs

fait, ces deux articles ne peuvent résoudre tous les
risques de conflit de compétence et les risques de
jugements contradictoires.
-Si le (Lis pendens) est une solution adéquate
pour la résolution du risque de conflit de
compétence, cette solution est conditionnée à un non
abus de la délimitation de la compétence par la
juridiction bénéficiaire du renvoi, condition difficile

préliminaires)

et

aux

Les arrêts de la Cour doivent être rendus
dans un délai de trois mois, ils seront obligatoires et
définitifs.
La suggestion de cette nouvelle Cour ne

applications exigent aussi une unanimité sur leurs
interprétation, chose pas toujours garantie. De ce

(exceptions

tribunaux en conflit.

limitées au système de la Convention elle- même
à

conflit

Quant aux procédures, nous suggérons que le droit

-Si les articles 281 et 282 de la Convention

ou

de

suggérée sera étendue aux Etats, organisations

doctrinales, nous constatons que :

application

risque

La compétence personnelle de cette Cour

coordination et d’harmonie22.
les

un

compétence ou de jugements contradictoires- parmi

Cour internationale de justice en tant qu'organe de
Vu

incluant

permettra pas seulement de faire face au problème
de concurrence de juridictions internationales en
Droit de la mer, elle aura compétence pour régler
tous les aspects de la concurrence entre organes
juridictionnelles, quasi juridictionnelles en Droit
international et pourquoi pas même comme solution
envisageable pour le conflit de compétence entre le
Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour
internationale de justice.

à assumer.
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Conclusion
La

international, vu que la création d’une Cour d’appel

multiplication

juridictions

Universelle ou de faire de la Cour internationale de

internationales en Droit de la mer est une réalité

justice une Cour suprême toucherait à la crédibilité

imposée, due à la volonté des Etats et à la nature des

des juridictions existantes, et nécessiterait la réforme

différends

cette

du Statut de la Cour internationale de justice, vu

multiplication a été la cause de l’apparition d’une

l’état actuel du Droit international en fragmentation,

concurrence

internationales

et l’appel à de nouvelles juridictions internationales

menant à un conflit de compétence ou à un risque de

spécialisées tel que la Cour internationale pour

jugements contradictoires. Quatre affaires illustrent

l’environnement dont la mer est l’un de ses sujets, le

ces deux phénomènes ; Les deux premières reflètent

risque de conflit de compétence et de jugements

le conflit de compétence, soit entre juridictions

contradictoires s’accroit, d’où la nécessité d’une

appartenant au même système (affaire du thon à

Cour des conflits s’avère primordiale.

liés

au

entre

Droit

des

de

juridictions

la

mer,

nageoire bleue) ou juridictions appartenant à des

Au sujet de cette nouvelle Cour, nous

systèmes différents (affaire de l’Usine Mox), les

suggérons qu’elle soit appelée (Cour internationale

deux dernières représentent le risque de jugements

des Conflits), composée de 05 juges compétents en

contradictoires (affaire de la conservation et

Droit international, désignés à l’occasion de chaque

l’exploitation durable des stocks d’Espadon dans

différend

l’océan Pacifique Sud-Est, affaire Atlanto-Scandian

compétence ou de jugements contradictoires, par les

Herring).

parties au différend. Ces juges seront désignés à

incluant

un

risque

de

conflit

de

Les positions des juridictions en questions

partir d’une liste détenue par le secrétaire général

étaient controversées, les solutions émises par la

des Nations Unies, dont chaque Etat membre de

doctrine n’ont n’étaient pas moins, elles peuvent être

l’ONU a fait le choix de deux juges.

résumées ainsi :

La compétence personnelle de cette Cour

-Application des articles 281 et 282 de la
convention des Nations Unies sur le Droit de la mer,

suggérée sera étendue aux Etats, organisations
internationales, individus et sociétés internationales.

quand le conflit de compétence ou le risque de

Quant aux procédures, nous suggérons que

jugements contradictoires est née suite à une

le droit de soulever le risque de conflit de

concurrence des systèmes de règlements des

compétence et de jugements contradictoires soit

différends de la Convention et ses accords

donné

interprétatifs ou d’application.

préliminaires) et aux tribunaux en conflit.

aux

parties

litigieuses

(exceptions

-Application de la (Lis pendens), quand le

La Cour des Conflits se prononcera dans un

conflit de compétence est issu de la concurrence

délai de trois mois à partir de la date de

entre deux systèmes différents.

l’introduction de la requête, sa décision est définitive

-Faire de la Cour internationale de justice une

et obligatoire.

Cour suprême.

La suggestion de cette nouvelle Cour ne

-Créer une Cour d’appel Universelle.

permettra pas seulement de faire face au problème

Vu que l’application des articles 281 et

de concurrence de juridictions internationales, mais

282 exige une interprétation unanime de ces articles,

elle pourra être aussi une solution envisageable pour

que la (Lis pendens) ne résout pas tous les aspects de

le conflit de compétence entre le Conseil de Sécurité

la concurrence entre juridictions internationales, tel

des Nations Unies et la Cour internationale de

que le risque de jugements contradictoires, elle est

justice.

aussi conditionnée au respect strict du champ de
compétence par la juridiction bénéficiaire du renvoi,
une condition pas

totalement garantie en Droit
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